
BIULETYN 
INFORMACYJNY

NR 2 (40) 2011

Warszawa, czerwiec 2011 r.

Wydawca:
Zarząd Główny Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych



Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Nr KRS 0000043188

Nr konta bankowego: 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000
dla wpłat na fundusz pożytku publicznego

 Zespół redakcyjny Biuletynu Informacyjnego i strony internetowej www.seirp.pl:  
Leszek Orkisz, kierownik zespołu, e-mail leszek.biuletyn@wp.pl,  

Hanna Świeszczakowska, sekretarz redakcji, e-mail biuletyn@seirp.pl,  
Adam Szyszko, administrator strony internetowej, e-mail adam.szyszko@seirp.pl 

Jerzy K. Kowalewicz, konsultant, e-mail zwseirp_olsztyn@wp.pl
Lech Kazanecki, konsultant, e-mail lech.kazanecki@seirp.pl

numer zamknięto 23 maja 2011 r.
okładka s. 1 Uroczystości katyńskie przed KGP 8 kwietnia 2011 r. fot. Krzysztof Mokrzyszewski

okładka s. 4

Adres Redakcji:
02-514 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel. policyjny: 72-12-913, tel. miejski: 22 601-29-13, fax: 22 601-46-08 
e-mail: semirbiul@wp.pl   biuletyn@seirp.pl

www.seirp.pl

Wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
02-514 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 tel. policyjny: 72-12-913,

tel. miejski: 22 601-29-13, fax: 22 601-46-08
e-mail: sekretariat@seirp.org.pl

Konto Zarządu Głównego SEiRP:
Kredyt Bank SA III Oddział w Warszawie

88 1500 1126 1211 2007 3650 0000

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania tekstów.

Druk i łamanie: 
RS DRUK Drukarnia • Wydawnictwo

35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4
tel.: 17 85-40-893, 85-47-361, tel./fax 17 85-40-790 

e-mail: poczta@rsdruk.pl www.rsdruk.pl



Biuletyn Informacyjny nr 2 (40) 2011

W NUMERZE
Z centrali 

Od funduszu sOcjalnegO dO wybOrów parlamentarnych  ........................................... 4 
Wokół emerytur 

rOzwiane nadzieje  .............................................................................................. 6
moim Zdaniem

Kupujcie bubliczKi?  .............................................................................................. 8 
raZem

związeK uniKnął rOzwiązania   ............................................................................... 9 
jubileusz tarnOwsKich żOłnierzy  ........................................................................ 11
najpierw trzeba się pOznać  ................................................................................. 12
służyć pOprzez przyjaźń  .................................................................................... 13 
u słOwacKich przyjaciół   ................................................................................... 14
pOzdrOwienia z czech  ........................................................................................ 15 
jaK pOdpisaliśmy pierwszą umOwę międzynarOdOwą  ................................................ 17

Było nie minęło 
śląsKie drOgi Ku rzeczypOspOlitej  ....................................................................... 18
szlaKiem bieszczadzKiej martyrOlOgii  ................................................................... 21

konkurs 
nie przejmuję się Opinią dziwaKa  .......................................................................... 23
aKta z bOrOwiny  ............................................................................................... 24

ludZie Z pasją 
wypOcznę z gOłębiami  ........................................................................................ 26 
Od rOdziny milicyjnej dO Klubu seniOra  ................................................................ 28 
spełniam się na emeryturze  ................................................................................. 29 
emeryci na... V biegu  .......................................................................................... 34
malunKi pana alOjzegO  ....................................................................................... 35 

urocZystości katyńskie 
pamięć  ............................................................................................................. 31
fOtOrepOrtaż KrzysztOfa mOKrzyszewsKiegO  ......................................................... 32 

korespondenci napisali 
razem przez 50 lat  ............................................................................................ 36
brylantOwa rOcznica  ......................................................................................... 36
dzień KObiet z pOezją i wystawą Obrazów  ............................................................. 37 
„buziaKi” dla pań ............................................................................................... 38
pOdKarpacKie świętO KObiet  ................................................................................ 39 
Kwiaty dla KObiet  .............................................................................................. 40 
przy Kawie i muzyce  ........................................................................................... 40
dziyń wesOłegO chOpa  ....................................................................................... 41
przyjemne z pOżytecznym   .................................................................................. 41
medal dla słupsKiej Organizacji  .......................................................................... 42 
zaprOszenie dO ratusza  ...................................................................................... 42  
jest nas półtOra tysiąca  .................................................................................... 43
za aKtywnOść i wsparcie ..................................................................................... 44
przybyły trzy KOła  ........................................................................................... 44 
rOK wytrwałej pracy  ........................................................................................ 45
pamiątKOwe KartKi pOcztOwe  .............................................................................. 46
emeryci muszą mówić jednym głOsem  .................................................................... 47
w szczecinie „pOd różami”   ................................................................................. 48
z udziałem pOsła i prezydenta  ............................................................................. 48
walne zebranie w zawierciu  ................................................................................ 49
śląscy emeryci dla pOwOdzian   ............................................................................ 49
zarząd pOparł Kandydata na pOsła  ....................................................................... 50
bezpieczeństwO najważniejsze   ........................................................................... 50
Odwiedziny u przyjaciół   ................................................................................... 51
z niespOdziewaną wizytą  .................................................................................... 52 
relaKs na wyspie  ............................................................................................... 54
piastOwsKim szlaKiem   ........................................................................................ 55
pięKnO w naszym zasięgu  .................................................................................... 56
próba Oceny pracy Kół ....................................................................................... 57
dOtKnięcie muzy 
wiersze wiesławy balcersKiej .............................................................................. 60
Odeszli z naszych szeregów  ............................................................................... 62



4 z centrali

Od FUNdUSZU SOCJALNEGO dO 
WYBORóW PARLAMENTARNYCh 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEiRP, jakie odbyło się w połowie maja 
w OdK SW w Sulejowie, dotyczyło spraw realizowanych przez komisje: organizacyj-
ną, socjalną i wypoczynku oraz pożytku publicznego. Podjęto także decyzję w spra-
wie wyborów parlamentarnych.

Zaproszono członków tych komisji oraz przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyj-
nej. W obradach uczestniczyli: Lechosław Bartosiak, honorowy prezes ZG oraz Marian 
Buliński i Andrzej Czopek, honorowi wiceprezesi ZG. Uczestników obrad odwiedzili 
przedstawiciele jednostek Policji z woj. łódzkiego. O organizację posiedzenia wyjazdo-
wego zadbali koledzy z ZW w Łodzi ze Zdzisławem Pełką, wiceprezesem ZG. 

Podjęto następujące problemy:
ZG skierował do druku projekt nowych legitymacji. Będą wymieniane bezpłatnie 

członkom, którzy wstąpili do Stowarzyszenia przed 14 maja 2011 r.
Powoli lecz z nadzieją na dojście do pomyślnych rozwiązań pracuje zespół ds. za-

dań organizacji pożytku publicznego, jaką jest Stowarzyszenie. Za efekty odpowiada 
Edward Lesiewicz, wiceprzewodniczący ZG. Prezydium oceni je i podejmie decyzje na 
następnym posiedzeniu.

Zatwierdzono regulaminy pracy Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych. W opinii 
Jerzego Krawczyka, przewodniczącego Komisji Prawnej, są opracowane starannie i me-
rytorycznie, jedynie dwa odesłano do uzupełnienia. Jeden z Zarządów Wojewódzkich 
regulaminu nie nadesłał, co zapewne uczyni w najbliższym czasie.

Główna Komisja Rewizyjna skontrolowała działalność ZG, w tym Biura Zarządu 
i sprawy finansowe. Kontrola wypadła pozytywnie. Ponadto GKR dostrzegła w Poznaniu 
uchybienia statutowe i zaleciła zwołanie Nadzwyczajnego Wojewódzkiego Zjazdu Dele-
gatów. Kontrola poznańskiego ZW zostanie przeprowadzona tuż przed zjazdem. 

Na początku roku rozesłano ankiety do Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych. 
Wróciła niewielka ich część, ale zawierały ciekawe wnioski. Zdaniem Prezydium, taka 
forma kontaktu z członkami jest pożyteczna.

Uczestnicy postulowali podjęcie starań w celu umożliwienia awansowania w stopniu 
emerytom i rencistom policyjnych, wprowadzenie nowego wzoru deklaracji wstępujące-
go do SEiRP, ulepszenie strony internetowej, mówili o nowym ceremoniale policyjnym. 
Najważniejszą była jednak kwestia funduszu socjalnego. Różnorodność regulaminów 
i sposobów podejścia do rozdziału środków przez jego dysponentów od dawna wywołuje 
dyskusje. Zasada wydaje się prosta: Skoro w całym kraju obowiązują jednakowe me-
chanizmy tworzące fundusz, to dlaczego nie można go jednakowo dzielić? O wynikach 
działań podjętych przez ZG zarządy terenowe zostaną poinformowane.

W sprawie jesiennych wyborów parlamentarnych zebrani stwierdzili: Stowarzysze-
nie jest apolityczne i neutralne światopoglądowo, ale to nie znaczy, że powinniśmy stać 
z boku w ważnych dla państwa sprawach. Dlatego Prezydium zaakceptowało wstępne 
stanowisko Federacji SSM RP w sprawie wyborów parlamentarnych: 

Emeryci służb mundurowych jako tradycyjnie aktywna obywatelsko część społe-
czeństwa zamierza brać udział w wyborach parlamentarnych, czynnie agitować, aby ten 
obowiązek spełniło całe środowisko mundurowe, rodziny emerytów, ich znajomi i lokal-
ne społeczności, w których funkcjonują.

Federacja pójdzie do wyborów z jednym stanowiskiem, uzgodnionym i zaakcep-
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towanym przez wszystkie zrzeszone w niej organizacje i mówić będzie w tej sprawie 
jednym głosem.

Federacja nie planuje w tych wyborach powoływać i rejestrować własnego komitetu 
wyborczego, czego nie wyklucza w wyborach kolejnych.

Nie zamierzamy formalnie wiązać się z żadnym komitetem wyborczym lub partią, 
podpisywać umów i wchodzić w skład innych komitetów, co nie wyklucza współdzia-
łania z wybranym komitetem lub komitetami, które utożsamiają się z celami Federacji 
i Stowarzyszeń wchodzących w jej skład. Podstawą tej współpracy będzie wspieranie 
konkretnych osób, a nie partii czy komitetów wyborczych.

W każdym okręgu wyborczym Federacja wszelkimi dostępnymi środkami wspierać 
będzie tylko jednego wybranego kandydata na posła i senatora. Będzie to nasz własny 
kandydat, wywodzący się ze środowiska mundurowego, wytypowany i rekomendowa-
ny przez Federację i umieszczony na listach innego wybranego komitetu wyborczego. 
W tych okręgach wyborczych, gdzie nie będziemy mieli własnego kandydata, wybierze-
my do wsparcia osobę, która jako przyszły parlamentarzysta zgodzi się bronić słusznych 
interesów służb mundurowych we współdziałaniu z Federacją, a dotychczasowa działal-
ność tej osoby da rękojmię, że dotrzyma zobowiązań. 

Wykluczamy możliwość wsparcia jakiegokolwiek posła lub senatora obecnej kaden-
cji, który głosował za przyjęciem ustawy z 21 stycznia 2009 r. nowelizującej policyjną 
i wojskową ustawę emerytalną wraz z poniżającą służby mundurowe preambułą dodaną 
w Senacie. Nie zyska naszego poparcia żaden kandydat, obecnie urzędnik IPN lub Zakła-
du Emerytalno–Rentowego MSWiA - instytucji tak gorliwie i twórczo, w sposób skrajnie 
niekorzystny dla emerytów, interpretujących wieloznaczne zapisy tego bubla prawnego.

Apelujemy do działaczy stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji o pilne ty-
powanie kandydatów na posłów i senatorów oraz ich uzgadnianie z terenowymi struk-
turami wszystkich organizacji mundurowych. Akcję tę koordynować będzie Prezydium 
Federacji. 

 
Zarząd Główny SEiRP ma się ponownie zebrać 16 czerwca. 

Lech Kozanecki
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ROZWIANE NAdZIEJE

3 marca rozwiały się nadzieje związane z pytaniem prawnym zadanym przez Sąd 
Apelacyjny w Warszawie, czy w stosunku do byłych funkcjonariuszy organów bez-
pieczeństwa państwa można stosować przepis policyjnej ustawy emerytalnej o na-
liczeniu 40 proc. podstawy wymiaru emerytury za 15 lat służby.

Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych uznał 
bowiem w swojej uchwale, że byli funkcjonariusze otrzymują naliczenie w wysokości 
0,7 proc. za każdy rok służby w tych organach, a „...wysokość emerytury wyliczanej 
wyłącznie za okresy pełnienia takiej służby (w instytucjach uznanych za organy bezpie-
czeństwa państwa – MT) może być niższa od 40 proc. podstawy wymiaru tego świad-
czenia”.

Dla emerytów, którzy pełnili służbę w formacjach i pionach służbowych wymie-
nionych w lustracyjnej interpretacji organów bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza trady-
cyjnie zaliczanych do SB, oznacza to właściwie zamknięcie krajowej drogi roszczeń, 
choć wciąż nie rozpatrzono skargi ZG NSZZ Policjantów do Trybunału Konstytucyjnego 
o sygnaturze K 36/09. Pozostaje już chyba tylko liczyć na bezstronne i dogłębne rozpa-
trzenie wniosków przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

W tej sprawie zgłaszali poważne wątpliwości prawnicy zaangażowani w obronę 
pokrzywdzonych. Uważali nawet, że zarówno ustawodawca, jak i sędziowie Trybuna-
łu mieli przeświadczenie, że ustawa dezubekizacyjna zawiera przepis utrzymujący na-
liczanie emerytur od owych sakramentalnych 40 proc. podstawy wymiaru świadczenia. 
Sędzia SN dr Zbigniew Myszka, sprawozdawca w Sądzie Najwyższym, w swym uza-
sadnieniu uznał jednak, że Sąd Najwyższy nie może dokonać interpretacji kwestionują-
cej postanowienie TK o zgodności ustawy dezubekizacyjnej, nowelizującej ustawę z 18 
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji..., z Konstytucją RP. 

Sędzia poszedł jednak dalej, posiłkując się w swym wywodzie treścią ustawy z 23 
stycznia 2009 r. oraz uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego w jego 
wypowiedzi pojawiły się tak nieostre prawniczo pojęcia, jak: reżim, czy służby reżimo-
we. Posługiwał się też cytatami z wiekopomnej, obraźliwej wręcz preambuły ustawy 
dezubekizacyjnej, pióra senatora PO Jana Rulewskiego, zaakceptowanej przez wicemar-
szałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego (PiS). 

Z faktu, że zweryfikowanych funkcjonariuszy pionów SB przyjmowano później do 
służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej itp., dr Zbigniew Mysz-
ka wybrnął stwierdzeniem, że te przyjęcia stanowiły dla nich swoistą rehabilitację, ale 
dotyczącą wyłącznie dalszej pracy w nietotalitarnych już służbach mundurowych. Nie 
może być bowiem tak, że nowe, demokratyczne państwo, utrzymuje przywileje ludziom 
służącym wcześniej dobrowolnie w organach, które przeciwstawiały się powstaniu tego 
państwa. A więc krótko i węzłowato: osoby przyjęte do nowo powstałych służb specjal-
nych i mundurowych nie mogą korzystać z przywilejów uzyskanych w słusznie minionej 
epoce.

Ten mało przekonujący wywód, powtórzony w części za sędzią sprawozdawcą TK 
Andrzejem Rzeplińskim, poprzedził kwestię zasadniczą – stwierdzenie, że przecież usta-
wodawca nie pozbawił „ubeków” „prawa do emerytury, a przelicznik 0,7 proc. nie jest 
krzywdzący...” W tym miejscu licznie zebrani w sali sądowej emeryci policyjni skutecz-
nie zagłuszyli sędziego gremialnym śmiechem, buczeniem i hałasem powstałym w wy-
niku opuszczania sali. 

Sędzia sprawozdawca uznał więc z ulgą, że „w takim towarzystwie nie będzie kon-
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tynuował” uzasadnienia wyroku, a przewodnicząca składu orzekającego, sędzia SN Mał-
gorzata Wrębiakowska-Marzec, pospiesznie zakończyła rozprawę.

*** 
Rozprawa przed Sądem Najwyższym odbyła się 3 marca br. w sprawie Ewy Cz., 

byłej funkcjonariuszki pionu „B” (obserwacji) od 1979 r., przyjętej w 1990 r. do służby 
w pionie techniki operacyjnej Policji. Jej pełnomocnikiem był radca prawny, prof. Stani-
sław Pikulski, który uważa, że Zakład Emerytalno-Rentowy zastosował ustawę dezube-
kizacyjną niezgodnie z wolą ustawodawcy. 

Prof. Pikulski, były zastępca komendanta WSO MSW w Legionowie, jest przekona-
ny, że świadczy o tym fakt, iż kwestia nie jest zapisana w tej ustawie wyraźnie i jednoznacz-
nie. Wprowadza ona bowiem do policyjnej ustawy emerytalnej art. 15 b mówiący o no-
wym przeliczniku emerytur osób pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa 
(0,7 proc.), pozosta-
wiając bez zmian 
jednoznaczny art. 
15 ustawy z 18 lute-
go 1994 r., mówiący 
o tym, że: „Eme-
rytura dla funk-
cjonariusza, który 
pozostawał w służ-
bie przed dniem 2 
stycznia 1999 r. wy-
nosi 40 % podstawy 
jej wymiaru za 15 
lat służby…”

Prof. Stanisław 
Pikulski był za-
skoczony, że w tak 
istotnej sprawie Sąd Najwyższy nie przedstawił uzasadnienia prawnego. Zamierza opub-
likować w pismach prawniczych krytyczną glosę do tego orzeczenia. 

Tymczasem, do połowy lutego 2010 r. warszawski Sąd Okręgowy zakończył rozpa-
trywanie ponad 1700 spraw spośród 13,8 tys., które wpłynęły. Pozytywnie uwzględniono 
tylko 109 skarg, w większości z nich przyznając rację wdowom, którym - wbrew duchowi 
i literze ustawy oraz orzeczeniu TK - obniżono renty rodzinne. Ocenia się, że w tej prze-
prowadzonej z wielkim rozmachem operacji obniżono blisko 25 tys. emerytur, z których 
prawie 6 tys. dotyczy wdów i członków rodzin osób już nieżyjących. „Zaoszczędzono” 
na tym w budżecie państwa nie 600 mln zł (jak przewidywali twórcy ustawy dezubekiza-
cyjnej), lecz około 125 mln zł.

Podczas rozprawy przed Sądem Najwyższym 3 marca br. na sali zabrakło przed-
stawiciela Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, co samo w sobie wystarczy za ko-
mentarz.

Marcel Tabor
______________________
(wykorzystałem inf. PAP - Onet.pl oraz notatkę stałego wolontariusza w „naszych” postępowaniach 
sądowych, Mateusza K., treść skargi do TK złożonej przez NSZZ Policjantów 4 czerwca 2009 r. 
i zarejestrowanej jako K 36/09: www.seirp.pl w rubryce „zmniejszone świadczenia emerytalne”, 
treść opinii „amicis curiae” w sprawie skargi o sygnaturze K 36/09, sporządzonej przez Helsińską 
Fundację Praw Człowieka: www.zbfsop.pl w rubryce „informacje”).
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KUPUJCIE BUBLICZKI?

Już sam tytuł artykułu Marka Henzlera w tygodniku „Polityka” (nr 10 z 5 marca 
br.) zrobił wrażenie na każdym pokrzywdzonym byłym funkcjonariuszu „orga-

nów bezpieczeństwa państwa”, do jakich zaliczyli nas dostojni interpretatorzy ustawy 
lustracyjnej. „Zabrali sekretarkom”, a nie na przykład „oficerom SB”, jak podkreślano 
zgodnie prawie we wszystkich mediach, oddaje bowiem w dużym stopniu faktyczny 
skutek wiekopomnej ustawy dezubekizacyjnej, którą posłowie PO dużym wysiłkiem 
intelektualnym wypichcili na przełomie 2008/2009 r., a parlament PO-PiS-ową więk-
szością wprowadził w życie w styczniu 2010 r.

Wysiłkiem intelektualnym tak wielkim, że zapewne do dziś niektórzy z tych, któ-
rzy podnieśli wtedy ręce, nie bardzo wiedzą, nad czym naprawdę głosowali. Wynika to 
ze skutku nowelizacji zmieniającej policyjną ustawę emerytalną, przy czym deklarowa-
nym celem było sprawiedliwe zmniejszenie niesłusznie wysokich świadczeń pobiera-
nych przez osoby, które w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiedniej (z dzisiejszej 
perspektywy!) porze, wstąpili do służby w państwowych organach mundurowych.

Usankcjonowany, choć niejednoznacznie, przez Trybunał Konstytucyjny, bubel 
prawny poddany był niedawno kolejnej konfrontacji, tym razem przed Sądem Najwyż-
szym. Po merytorycznej analizie prawniczej przepisów ustawy z 23 stycznia 2009 r., 
dokonanej przez pełnomocnika jednej z jej ofiar, prof. Stanisława Pikulskiego, Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie poczuł się w obowiązku skierować do wyższej instancji pytanie 
prawne o interpretację art. 15.1 policyjnej ustawy emerytalnej, stwierdzającego nadal 
(już po nowelizacji!), że każdemu funkcjonariuszowi należy się 40 proc. podstawy wy-
miaru emerytury po 15 latach służby.

Przepis ten jest w istocie logicznie sprzeczny z nowym, wprowadzonym przez 
ustawę dezubekizacyjną art. 15b, który nakazuje przeliczać każdy rok służby w „or-
ganach bezpieczeństwa państwa” wskaźnikiem 0,7 proc. Podstawiony pod ścianą Sąd 
Najwyższy 3 marca br. (na stronie internetowej Sądu Najwyższego RP dostępne jest już 
od kwietnia ponad dwudziestostronicowe uzasadnienie tej uchwały, oparte w dużym 
stopniu na argumentacji sędziego sprawozdawcy w postępowaniu nad ustawą dezube-
kizacyjną Andrzeja Rzeplińskiego) nie miał innego wyjścia, jak odwołać się do ducha 
ustawy zawartego w jej poetyckiej preambule, boć przecie ustawę uchwalono „kierując 
się zasadą sprawiedliwości społecznej, wykluczającą tolerowanie i nagradzanie 
bezprawia”. Takim nagradzaniem byłoby, w rozumieniu ustawodawcy – na 
co zwracam uwagę niektórym naszym kolegom - rozgrzeszenie „ubeków” 
nawet i za 15 lat ich karygodnej działalności…

Sąd Najwyższy uchwalił więc, nie mając innego wyjścia – skoro Try-
bunał Konstytucyjny uznał niedopracowaną ustawę za zgodną z ustawą 
zasadniczą, a machina rozliczeń się rozkręciła – że wszystko jest w po-
rządku. Dodał tylko, że „wysokość emerytury wyliczonej wyłącznie za 
okresy pełnienia takiej służby może być niższa od 40 proc. podstawy 
wymiaru tego świadczenia”.

Kwestii wywołujących rozdrażnienie jest oczywiście więcej. 
Jeszcze niedawno ubolewałem w którymś z artykułów nad niespra-
wiedliwością, która dotknęła członków Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego, a wśród nich Bogu ducha winnego pierwszego pol-
skiego kosmonautę gen. Mirosława Hermaszewskiego. Trybunał 
Konstytucyjny uznał, że WRON-ie trzeba wyrwać pióra w po-
staci obniżenia wskaźnika naliczania świadczeń do 0,7 proc. nie 
od 1945, jak chciał ustawodawca, lecz dopiero od grudnia 1981 r., 
w którym Wojskowa Rada się ujawniła. Z tym że większość członków 
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najwyższego w Polsce autorytetu prawniczego nie domknęła okresu obowiązywania 
tej materialnej sankcji, nie określając daty jej obowiązywania i pewnie nawet tego nie 
zauważyła. W przypadku gen. Hermaszewskiego, który odszedł na emeryturę po wielu 
latach służby na wysokich stanowiskach w Siłach Powietrznych III RP, oznaczało to ni 
mniej, ni więcej, że straci pieniądze także za okres służby w „nowym” i słusznym ideo-
wo, już nie „ludowym”, Wojsku Polskim!

Jakież było więc moje zdumienie, gdy z „Polityki” nr 11 z datą 12 marca 2011 r. 
dowiedziałem się, że nasz kosmonauta nie utracił nawet złotówki, podobnie jak nie za-
brano jej inicjatorom stanu wojennego z gen. Wojciechem Jaruzelskim. „- Ale emeryturę 
panu odebrano jak wszystkim członkom WRON? – zapytał w wywiadzie Cezary Ła-
zarewicz, na co generał Hermaszewski odpowiedział z dezynwolturą: „Próbowano, ale 
NAWET TEGO NIE POTRAFILI ZROBIĆ (podkr. – MT). Nie ma żadnego dokumentu 
powołującego WRON. IPN ma z tym poważny problem”.

A my mamy problem z samym istnieniem takiego IPN–u…

Marcel Tabor

ZWIąZEK UNIKNął ROZWIąZANIA 

Związek Emerytów i  Rencistów Straży Granicznej został utworzony w  1996 r. na 
wniosek komitetu założycielskiego, którego człon stanowili emerytowani funkcjo-
nariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. 

Powołanie Straży Granicznej w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza spowodowało 
potrzebę utworzenia organizacji zrzeszającej byłych funkcjonariuszy nowej formacji. Do 
Związku należą jednak także byli żołnierze WOP oraz pracownicy cywilni. 

W 1997 r. zgodę na działalność Związku na terenie jednostek organizacyjnych Straży 
Granicznej wydał ówczesny komendant główny, płk Andrzej Anklewicz. Po dwóch latach 
starań Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował nasz Związek jako stowarzyszenie. 

Do zwołania I Krajowego Zjazdu Związku doprowadzili: Adam Palich, Albin Go-
rzelniak i Kazimierz Urbaniak. Odbył się 6 maja 2000 r. w Szklarskiej Porębie, w Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Krasnoludek” należącym do Łużyckiego Oddziału Straży Gra-
nicznej. Był to początek reaktywacji wielu kół, m.in. w Przemyślu, Nowym Sączu, Lu-
baniu, Świnoujściu, Koszalinie i Kłodzku. Działały one bowiem według własnych zasad, 
ponieważ Zarząd Główny nie wprowadził regulacji programowych.
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4 kwietnia 2003 r. zwołano Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, w którym 
uczestniczyli delegaci wszystkich organizacji oddziałowych. Związek stawiał sobie za 
cel szeroko rozumianą pomoc i obronę interesów środowiska emerytów związanych 
wcześniej zawodowo z ochroną granic RP. 

Zjazd podsumował działalność w pierwszym okresie istnienia ZEiR SG oraz wypra-
cował Statut, który określił strukturę Związku, jego zadania i cele. Początkowo opornie 
przebiegała współpraca na linii Związek - Komenda Główna SG, komendanci oddziałów, 
naczelnicy wydziałów prezydialnych. Pierwszy okres działalności był więc trudny pod 
względem organizacyjnym, niemniej podstawowe cele zostały osiągnięte.

W tym okresie Zarząd Główny brał czynny udział w pracy Ogólnopolskiego Komi-
tetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej, którego zadaniem było doprowadzenie 
do zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych. 
Celem środowiska emerytów SG było m.in.: przywrócenie płacowej waloryzacji świad-
czeń emerytalno-rentowych, umożliwienie dodatkowego zarobkowania bez ograniczeń 
(zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 1999 r.), wyłączenie 
najmłodszych funkcjonariuszy SG z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, 
przywrócenie kwoty emerytury do 100 proc. podstawy jej wymiaru. Ten projekt utknął 
w szufladach Sejmu i nie ujrzał światła dziennego. 

W sprawozdaniu na Zjazd Zarząd Główny przyznał się do porażek i błędów, z któ-
rych najważniejszymi były: nieutworzenie oddziałów terenowych w Raciborzu, Krośnie 
Odrzańskim, Kłodzku, Chełmie, Gdańsku, Warszawie, niepodjęcie decyzji o wysokości 
składek członkowskich i utworzeniu funduszu finansowego, zaniechanie współpracy 
z NSZZ FSG.

Przewodniczący ZG podziękował gen. bryg. Józefowi Klimowiczowi, komendan-
towi głównemu SG, ppłk. Henrykowi Majchrzakowi, komendantowi Bieszczadzkiego 
Oddziału SG oraz do naczelnikowi Wydziału Prezydialnego tego oddziału za pomoc 
w zorganizowaniu na ziemi przemyskiej Zjazdu Krajowego. Podziękowania za działal-
ność związkową otrzymali m.in.: Bogdan Surdy, Marian Mierzejewski, Marian Humieja, 

Józef Kraśko, Tadeusz Do-
browolski.

Czteroletnia kadencja 
Zarządu Głównego zakoń-
czyła się bez szczególnych 
osiągnięć. Mimo stagnacji, 
Związek dotrwał II Zjazdu 
w Bartkowej. Część delega-
tów opowiedziała się wtedy 
za rozwiązaniem organizacji, 
inni żywili nadzieję, że nowe 
władze wykorzystają szan-
sę i nie zmarnują podjętych 
wcześniej wysiłków. Zwolen-
nicy rozwiązania (o dziwo, 
aktyw bieszczadzki), pozo-
stali w mniejszości. Więk-

szością głosów wybrano nowy Zarząd Główny w składzie: Jan Rutkowski – prezes, Jan 
Woś – wiceprezes, Henryk Barancewicz – sekretarz, Andrzej Badowski – skarbnik, Jerzy 
Jankowski, Dariusz Samsonowicz, Zygmunt Sejnik – członkowie. 

Wzorem poprzedników, ZG rozpoczął od nawiązywania kontaktów z komendanta-
mi oddziałów i ośrodków szkolenia SG. Pomysł okazał się chybiony. Postanowiono stwo-
rzyć program działania, który porządkowałby kwestie organizacyjne. Pracowano nad nim 
w październiku 2009 r., w czasie wyjazdowego posiedzenia ZG w Słubicach. 
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Działacze ZEiR Straży Granicznej
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Członkowie Zarządu spotkali się jeszcze trzykrotnie: w maju ub.r. w Słubicach 
oraz w lipcu ub.r. i w marcu b.r. w Koszalinie. Obrady dotyczyły najważniejszych spraw 
związkowych: wprowadzenia w życie uchwały finansowej, określenia składek człon-
kowskich, ustalenia wzorów odznak związkowych i trybu ich przyznawania, powołania 
zespołów pozastatutowych oraz opracowania zakresu ich kompetencji, podjęcia uchwały 
w sprawie przystąpienia Związku do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, 
wybrania dnia - Święta Związku.

Dwuletni okres działalności ZEiR SG, jaki upłynął od wyboru nowych władz, moż-
na uznać za wykorzystany. Obserwuje się ożywienie w kołach terenowych, które swój 
dorobek chętnie prezentują na stronie internetowej www.emeryci-sg.org.pl. Do wyróż-
niających się należą: Zarząd Oddziałowy w Słubicach oraz Zarząd Oddziałowy w No-
wym Sączu.

Jan Rutkowski, Jan Woś

JUBILEUSZ TARNOWSKICh żOłNIERZY

Swoje 30-lecie Związek żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie obchodził wspólnie 
z reprezentantami innych służb mundurowych.

Podniosła uroczystość odbyła się niedawno z inicjatywy miejscowego Zarządu Re-
jonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na czele z prezesem ppłk. dypl. w st. 
spocz. Edmundem Tyszką. Wytrwałą pracą społeczników i patronów zorganizowano 
obchody 30-lecia ZŻWP.

Obchody rozpoczęto od mszy 
świętej w byłym kościele garnizo-
nowym, prowadzonym przez Księ-
ży Misjonarzy, w intencji żołnierzy 
14. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 
(na szlaku II wojny światowej pułk 
stracił ponad 300 żołnierzy), człon-
ków Związku i ich rodzin.

Kolejnym elementem uro-
czystości było tradycyjne złoże-
nie wieńców i wiązanek przed 
pomnikiem 14. Pułku w dawnym 
miejscu jego długoletniego stacjo-
nowania w Tarnowie. Tam wygło-
szono okolicznościowe przemó-
wienia.

Obchody rocznicy zakończo-
no w sali konferencyjnej Ochotniczych Hufców Pracy, zajmujących część dawnego kom-
pleksu koszarowego. Były jubileuszowe medale i dyplomy, wspomnienia, wystąpienia 
i żołnierski poczęstunek.

Delegacja Koła SEiRP w Tarnowie zapala znicze przed 
pomnikiem 14. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
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Wśród gości obecni byli m.in.: ppłk Zbigniew Skurnowicz, komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Tarnowie, Robert Rogala, dyrektor Wydziału Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miasta, podinsp. Mirosław Moryl, I zastępca komendanta miejskiego 
Policji w Tarnowie. Były też reprezentacje organizacji emeryckich służb mundurowych, 
w tym Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na czele z prezesem tarnow-
skiej organizacji Marianem Sarkowiczem.

ZG ZŻWP reprezentował płk Józef Mroczka, a głównymi organizatorami imprezy 
byli tarnowscy działacze ZR ZŻWP: ppłk w st. spocz. Roman Chwałek, ppłk rez. nawig. 
Marek Jasiak, ppłk w st. spocz. Józef Wójcikowski.

Marcel Tabor

razem

NAJPIERW TRZEBA SIę POZNAć

Pierwszą imprezą, zorganizowaną w Białej Podlaskiej przez lokalne Porozumienie 
Służb Mundurowych, był dzień Kobiet. Organizacja, złożona z przedstawicieli sto-
warzyszeń emeryckich kilku służb mundurowych, ma szersze ambicje.

W lutym i marcu w siedzibie Zarządu Koła SEiRP w Białej Podlaskiej spotkali się: 
st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Goławski, prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP, st. chor. w st. spocz. Kazimierz Omelaniuk, przedstawiciel NSZZ Funk-
cjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej, st. chor. w st. spocz. Tadeusz Mikinnik, 
sekretarz Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk dypl. pil. rez. Jan Smolarek, 

prezes Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP Oddział 
Bialskopodlaski, mł. insp. w st. 
spocz. Janusz Śliwiński, prezes Koła 
Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych oraz członkowie 
tych organizacji z Białej Podlaskiej. 
Celem było omówienie możliwości 
współpracy.

Uczestnicy zgodzili się, że po-
winna ona służyć integracji emery-
tów i rencistów służb mundurowych. 
Ten cel można osiągnąć przez organi-
zowanie wspólnych spotkań i imprez 

rekreacyjnych, upamiętnianie przeszłości naszych służb, reprezentowanie środowiska 
„na zewnątrz”, np. w ramach obchodów świąt państwowych.

Tymczasowa nazwa organizacji brzmi: Porozumienie Emerytów Mundurowych. 
Jej pracami kieruje zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych organizacji. W tym 
roku najważniejsze będzie wzajemne poznanie i integracja środowiska.

Janusz Śliwiński
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SłUżYć POPRZEZ PRZYJAźń

Tym hasłem kierują się członkowie IPA zarówno będący 
w służbie, jak ci na emeryturze, którzy są także członkami 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA) 
zostało założone w 1950 r. przez policjanta angielskiego Artura Troopa. Jest stowarzy-
szeniem niezawisłym, łączącym wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, 
wykształcenie, płeć, rasę, kolor skóry, mowę i światopogląd. Jest neutralne politycznie, 
gospodarczo, związkowo i religijnie. 

Z ponad 320 tysiącami członków zrzeszonych w 60 sekcjach narodowych jest od 
1971 r. największym stowarzyszeniem na świecie. Przynależność do IPA zobowiązuje 
do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka. Ma ono status konsultacyjny ONZ i Rady 
Europy. Pracę IPA koordynuje międzynarodowy prezydent wraz z członkami prezydium 
wybieranymi na Kongresie Światowym co 3 lata. Sekcje narodowe autonomiczne wybie-
rają swoje władze i współpracują ze sobą. 

W 1991 i 1992 r. policjanci polscy, m.in. z Poznania, Zielonej Góry, Szczytna, Kra-
kowa i Jeleniej Góry, nawiązali kontakty z kolegami po fachu z Niemiec, Francji i Danii; 
od nich otrzymali legitymacje członków asocjacyjnych w tamtejszych sekcjach. Sekcja 
Polska IPA została przyjęta do struktury światowej 6 listopada 1992 r. w Rio de Janerio 
i liczy dziś ponad 9 tys. członków. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju funkcjo-
nują Wojewódzkie Grupy IPA, które skupiają Regiony IPA. Region (koło) może powstać, 
jeśli liczy 20 członków. 

Wstąpić do IPA mogą osoby pełniące służbę w Policji, emeryci policyjni oraz od 
2004 r. także funkcjonariusze Straży Granicznej. Po wypełnieniu deklaracji otrzymują 
niebieskie legitymacje z nadrukiem w czterech językach. Na początku każdego roku 
wkleja się do nich znaczki otrzymywane od skarbnika międzynarodowego ze Szwajcarii. 
Składka roczna wynosi 70 zł, każdy członek otrzymuje kwartalnik oraz gadżet. Każdy ma 
także prawo do nalepki z logo IPA na szybę samochodu, co daje się zauważyć w czasie 
spotkań z policją w kraju i poza granicami. Członek IPA ma prawo do pomocy w przy-
padkach losowych oraz moralny obowiązek takiej pomocy udzielić.

Dewizą stowarzyszenia w języku esperanto jest „Servo per Amikeco”, co znaczy „Słu-
żyć poprzez przyjaźń”. Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych policjantów poprzez 
nawiązywanie kontaktów i wzajemną 
pomoc oraz angażowanie się w dzia-
łalność społeczną, sportową i kultural-
ną. Głównym zadaniem jest tworzenie 
więzów przyjaźni i koleżeństwa mię-
dzy policjantami na całym świecie. 
W kontaktach międzynarodowych, 
zwłaszcza w początkowym okresie, 
nasi członkowie przeżywali trudności 
z powodu nieznajomości języków ob-
cych oraz niższych uposażeń. Obecnie 
różnice się zacierają, a Regiony IPA 
coraz częściej kontaktują się z kolega-
mi z Europy wschodniej. 
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Więzy przyjaźni wzmacnia pomoc udzielana w czasie klęsk żywiołowych. Poszko-
dowanym w powodzi członkom IPA pomagali koledzy z innych grup wojewódzkich 
i krajów. Były to dary rzeczowe i pieniężne oraz przyjmowanie dzieci na kolonie. Coraz 
częściej członkowie stowarzyszenia spędzają u siebie nawzajem urlopy, a stosunki mię-
dzy nimi nabierają rodzinnego charakteru.

IPA oferuje swoim członkom szeroki program szkoleniowy we własnym Międzyna-
rodowym Ośrodku Informacyjno-Szkoleniowym w zamku Gimborn koło Kolonii (Nad-
renia Westfalia). Raz w roku odbywają się tam polsko-niemieckie seminaria policyjne, 
wykłady są tłumaczone. IPA funduje stypendia zagraniczne, które pomagają uzupełniać 
kwalifikacje zawodowe. Od kilku lat policjanci z Niemiec i Irlandii jeżdżą nawzajem do 
swoich jednostek na dwutygodniowe turnusy wymieniając w ten sposób doświadczenia. 

Stowarzyszenie organizuje lokalne, regionalne i międzynarodowe zawody sporto-
we, turystyczne, hobbistyczne (istnieje Klub Kolekcjonerów Policyjnych). Umożliwia 
korzystanie z niedrogich noclegów w tzw. IPA Haus na całym świecie. Można pojechać 
z rodziną, także z przyjaciółmi nienależącymi do organizacji, członek IPA ręczy wtedy za 
nich. Sekcja Polska wydaje kwartalnik „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”. 

Więcej informacji o IPA na stronie internetowej www.ipapolska.pl. Można stamtąd 
pobrać deklarację wstąpienia. 

Zdzisław Mirecki
_____________________
Autor należy do IPA od 1992 r., początkowo został przyjęty do Sekcji Duńskiej. Pełnił funkcję 
zastępcy sekretarza generalnego, sekretarza generalnego i wiceprezydenta Sekcji Polskiej IPA. 
Obecnie jest II sekretarzem Zarządu Dolnośląskiej Grupy IPA. Należy do koła SEiRP w Bole-
sławcu.

razem

U SłOWACKICh PRZYJACIół 

Po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych w Republice Słowackiej nastąpiły 
poważne zmiany polityczne. Lewicowy rząd musiał ustąpić, a władzę przejęła pra-
wicowa koalicja czterech partii. Wprowadzono szereg zmian, które nie ominęły Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległej mu Policji. 

Komendantem głównym Policji mianowany został Jaro-
sław Spiśiak, który uruchomił karuzelę stanowisk, wymienia-

jąc dotychczasowych komendantów wojewódzkich i powia-
towych. Wprowadził też „rewolucyjny” system ocen pracy 
policjantów, oparty na stosowanym w Policji brytyjskiej. 
Według tego systemu, każdy funkcjonariusz oceniany jest 
co trzy miesiące, a wynik wpływa na wzrost lub spadek 
jego wynagrodzenia.

Program oszczędnościowy rządu wdrażany jest rów-
nież w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Policji. Przede 

wszystkim postanowiono zmniejszyć liczbę pracowników cy-
wilnych, którymi są głównie emeryci policyjni, w tym członkowie 

Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów (APVV). Tym pracownikom, których nie 
dotknęła redukcja, odebrano lub znacznie zmniejszono dodatek do wynagrodzenia.
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Rozważana jest zmiana ustawy nr 328/2002 o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy służb mundurowych. Chodzi głównie o podniesienie progu uprawniającego do 
nabycia świadczeń emerytalnych w wysokości 30 proc. z 15 lat służby do 20 lat.

Zapowiedź ta spowodowała odejście ze służby wielu funkcjonariuszy Policji o stażu 
dłuższym niż 15 lat. Odczuwalne są duże braki funkcjonariuszy na niższych szczeblach 
służbowych i deficyt kadrowy wśród policjantów w wieku 40 – 45 lat i więcej.

Na tym tle Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów rozwija się pomyślnie. Od 
początku roku do 28 lutego przybyło 245 członków, zarejestrowano nowe Koła Miejskie 
APVV w Żarnowici, Zwoleniu i Treńczynie. Czynione są przygotowania do rejestracji 
dalszych kół w miastach. Dla polepszenia efektywności działań przyjęto zasadę, że liczba 
członków w Kole nie powinna przekraczać 150 osób.

W myśl statutu, Koła Miejskie prowadzą działalność podstawową. Organizują ze-
brania, spotkania integracyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne, współzawodnictwo 
sportowe. Formy działalności zależą od kreatywności poszczególnych Zarządów Kół 
i członków APVV.

Składka członkowska wynosi 14 euro od osoby - do ukończenia 70 roku życia. 25 
proc. składki, czyli 3,5 euro, koło odprowadza na rzecz Prezydium Krajowego APVV. 
Struktura Stowarzyszenia jest dwustopniowa. 

Prezydent APVV Lubomir Svorada nawiązał kontakty z komendantem głównym 
Policji Jarosławem Spiśiakiem oraz z prezydentem IPA Słowacji w celu uzgodnienia za-
kresu i zasad współpracy.

Prezydium APVV ocenia z zadowoleniem, że aktywność Stowarzyszenia stale 
wzrasta, przyjmowani są nowi członkowie, a organizacje miejskie coraz lepiej wypełnia-
ją swoje zadania.

Lubomir Svorada
tłum. Wilhelm Grudzień

oprac. Jan Papis

POZdROWIENIA Z CZECh

Drodzy Koledzy!

Na wstępie w imieniu Prezydium Weteranów Policji Czeskiej Republiki, wszystkich 
członków, prezydenta Jana Zemana oraz swoim pragnę przesłać serdeczne pozdrowienia 
wszystkim byłym policjantom - emerytom i rencistom w Polsce.

12 maja mija druga rocznica wspólnej umowy o współpracy, którą podpisano pod-
czas spotkania w Ostravie. W tym dniu zrobiliśmy pierwszy krok na drodze naszej współ-
pracy. Dzięki zrozumieniu i osobistej iniciatywie byłego prezesa Pana Zdzisława Czar-
neckiego oraz kolegów z województwa katowickiego, zwłaszcza obecnego prezesa Pana 
Henryka Borowińskiego, ale i kolegów z naszego regionu ostrawskiego, panów Fialy 
i Lipskiego, rozpoczęto nowy etap współpracy byłych funkcjonariuszy Policji.

To, że wybraliśmy dobrą drogę potwierdziły nasze wspólne rozmowy i działania. 
Poszliśmy dalej i rozpoczęliśmy etap zawierania umów i porozumień ze Słowacją i Wę-
grami. Wspaniałe było spotkanie naszych bratnich organizacji w listopadzie 2009 r. 
w Wiśle z udziałem kolegów z Węgier i Słowacji. Zwieńczono je sukcesem, jakim było 
zorganizowanie Międzynarodowego Kongresu we wrześniu ubiegłego roku w Warsza-
wie. Wyrażamy za to Polsce wyrazy najwyższego uznania.
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Wszyscy jesteśmy członka-
mi rodziny krajów członkowskich 
Schengen bez kontroli granicznych, 
z wolnością poruszania się, ze wspól-
nym Parlamentem Europejskim, co 
każdej organizacji daje możliwość 
współpracy.

Już pierwsza nasza umowa za-
wierała te atrybuty. Nasze regularne 
spotkania podczas rokowań, kon-
gresów albo - w naszym przypadku 
- podczas zjazdu dają odpowiedź na 
podstawowe pytanie, czy był sens 

i celowość nawiązania współpracy. Należy odpowiedzieć, że tak, aczkolwiek jesteśmy 
dopiero na początku drogi. Nie ograniczamy się do szczebla centralnego. Współpraca 
ostrawsko-katowicka jest tego przykładem. Nasze organizacje terenowe będą kontynuo-
wać współpracę – najczęściej w obszarach przygranicznych.

Dla przykładu: weterani z Kralik uczestniczą w imrezach sportowych, w których 
w tym roku będą brać udział członkowie Waszego Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych. W maju nasi koledzy z Lanskrouna współorganizują Wyścig Pokoju 
Młodzieży. Chcemy dalej poszerzać współpracę w rejonie Semily, zwłaszcza centrum 
sportowego Spindleruv Mlyn, Harrachov. Wszystkie te propozycje dają możliwości dal-
szej współpracy międzynarodowej. Wymagają jednak zaangażowania członków, którzy 
swój wolny czas poświęcą na organizację wspólnych imprez, spotkań.

Każdą nową rzecz czy pomysł powinien realizować nie jeden człowiek, ale grupa 
zapalonych osob. Dlatego zależy nam na aktywnych weteranach i rencistach Stowarzy-
szeń Czech i Polski, którzy będą rozwijać naszą dalszą współpracę. Możemy powołać 
wspólny zespół roboczy. Dobrym środkiem komunikacji jest Internet.

Na zakończenie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w na-
wiązaniu naszej współpracy i życzę z okazji rocznicy podpisania Umowy dalszej owoc-
nej pracy na rzecz naszych środowisk.

JUDr. Bezdíček Josef, członek Prezydium
 kwiecień 2011 r.

oprac. Henryk Borowiński

Polscy koledzy podczas II Zjazdu Weteranów Policji 
CzR 13 sierpnia 2010 r.

JAK POdPISALIśMY PIERWSZą UMOWę 
MIędZYNAROdOWą

Poprzednia, piąta kadencja władz Stowarzyszenia Emerytów i  Rencistów Policyj-
nych zaowocowała nawiązaniem szerszych stosunków organizacyjnych w ramach 
państw byłego bloku wschodniego. W maju tego roku minęła druga rocznica pod-
pisania umowy z Weteranami Policji Republiki Czeskiej.

Zdzisław Czarnecki, ówczesny prezes Zarządu Głównego oraz Zdzisław Jaworski,  
wiceprezes, apelowali do prezesów Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, których 
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teren działania graniczył z sąsiedni-
mi państwami, aby nawiązali robocze 
kontakty z partnerami na podobnym 
szczeblu. 

W tym czasie, jako I wicepre-
zes Zarządu Głównego i mieszkaniec 
Śląska, byłem kilkakrotnie ponaglany 
przez Zdzisława Jaworskiego, abym 
zdopingował prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego w Katowicach do aktyw-
nych działań w tej dziedzinie. Połajanki 
ze strony zacnego kolegi - nestora  trak-
towałem ze zrozumieniem, by w kolej-
nej rozmowie telefonicznej przyjąć na 
siebie to zadanie. Wykorzystałem dobre 
relacje z mł. insp. Dariuszem Matusiakiem, komendantem miejskim Policji w Jastrzębiu
-Zdroju i nadkom. Jackiem Bąkiem, zastępcą komendanta powiatowego Policji w Cie-
szynie, prosząc ich o pomoc w nawiązaniu kontaktu z prezesem Zarządu Wojewódzkiego 
Weteranów Policji RCz w Ostrawie. 

Pierwsze spotkanie po stronie czeskiej odbyło się na początku stycznia 2009 r. 
w Karvinie w miejscowej restauracji. W spotkaniu wzięli udział: Bedrich Fiala, prezes 
wojewódzki Weteranów Policji RCz z Ostrawy, który jednocześnie pełnił funkcję człon-
ka Prezydium władz centralnych oraz Leon Lipsky, przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej. Z naszej strony, oprócz mnie i mojej żony Teresy, w rozmowie uczestniczył 
Wilhelm Grudzień, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Kato-
wicach. 

Przedstawiciele czeskich emerytów policyjnych ucieszyli się z tego spotkania, gdyż 
ich stowarzyszenie działało dopiero od trzech lat i miało 3500 członków. Cenili kon-
takt z doświadczonym partnerem z Polski. Wymieniliśmy adresy i zakreśliliśmy formy 
współpracy zapewniając o woli rozwijania kontaktów. 

Efektem było przybycie 3 marca 2009 r. na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
w Katowicach delegacji czeskiej w składzie: Jan Zeman, prezes Zarządu Głównego We-
teranów Policji RCz oraz Bedrich Fiala i Josef Bezdiczek - członkowie Prezydium ZG. 
Józef Krasucki, prezes ZW SEiRP, wręczył czeskiej delegacji list intencyjny i zapropono-
wał zwiedzanie Izby Tradycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Spotkanie 
było ważnym wydarzeniem na drodze do podpisania umowy międzynarodowej. 

2 maja 2009 r. w Ostrawie delegacja SEiRP w składzie: Zdzisław Czarnecki, prezes 
ZG, Henryk Borowiński, I wiceprezes ZG i Edward Krzysztofik, wiceprezes ZW w Ka-
towicach, uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z władzami centralnymi Weteranów 
Policji Republiki Czeskiej z Janem Zemanem, prezydentem i Bedrichem Fialą, repre-
zentującym władze wojewódzkie organizacji oraz z delegacją Stowarzyszenia Emeryto-
wanych Policjantów Republiki Słowacji z Lubomirem Svoradem na czele. Gośćmi byli 
komendant wojewódzki Policji z Ostrawy wraz z zastępcami. 

Policja czeska przedstawiła na filmie swoje osiągnięcia. Przygotowano nam także 
atrakcyjne zwiedzanie kompleksu zamkowego w Ostrawie. Kulminacyjnym punktem 
było podpisanie pod flagą Zjednoczonej Europy przez Zdzisława Czarneckiego i Jana 
Zemana historycznego dokumentu o współpracy stowarzyszeń emerytów policyjnych 
Czech i Polski. Jest to pierwsza w Europie tego typu umowa międzynarodowa podpisana 
na najwyższym szczeblu organizacyjnym stowarzyszeń emerytów policyjnych.

Henryk Borowiński

Z czeskimi przyjaciółmi w Pradze w 2010 r.
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śLąSKIE dROGI KU RZECZYPOSPOLITEJ

W  maju 2011 r. przypadła 90. rocznica wybuchu III Powstania śląskiego. ślązacy 
w maju 1921 r. po raz trzeci chwycili za broń w nadziei na lepsze jutro w odrodzo-
nym państwie polskim. 

Dowiedli swoimi czynami, że są Polakami i widzą przyszłość swoją i swych dzieci 
w Ojczyźnie - Polsce. Pokazali całemu światu, że są gotowi do wielkich poświęceń, by 
móc mówić i myśleć po polsku, cieszyć się życiem na polskim Górnym Śląsku. Swoimi 
zrywami powstańczymi dali do zrozumienia, że Górny Śląsk należy do Polski, a obszar 
ten zamieszkuje ludność polskiego pochodzenia. Nie było to oczywiste dla innych wtedy, 
gdy kształtowały się granice Europy po I wojnie światowej. 

Sprawa polska na forum międzynarodowym
W trakcie paryskiej konferencji pokojowej, odbywającej się w styczniu 1920 r., za-

padały decyzje ustalające nowy porządek terytorialny w Europie. Obradujący zajęli się 
także „sprawą polską”, czyli określeniem granic odradzającego się po latach zaborów 
państwa polskiego. Interesy Polaków były wówczas reprezentowane przez Ignacego Pa-
derewskiego i Romana Dmowskiego. Postanowiono, że Niemcy zwrócą Polsce Wielko-
polskę, Pomorze Gdańskie, utworzone zostanie Wolne Miasto Gdańsk oraz przeprowa-
dzony będzie plebiscyt na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku. 

Bogactwa mineralne i dobrze rozwinięty przemysł ciężki i wydobywczy Górnego 
Śląska miały istotne znaczenie nie tylko dla Polski i Niemiec, ale dla całej gospodarki 
ówczesnej Europy, dlatego też wystąpiły poważne różnice zdań między mocarstwami. 
Wielka Brytania popierała na ogół dążenia i interesy niemieckie, Francja - polskie, co 
komplikowało rozwiązanie problemu. Niemcy w tym momencie zaczęli stosować terror 
wobec ludności polskiej. Odpowiedzią Ślązaków, domagających się przyłączenia Górne-
go Śląska do Polski, były masowe demonstracje i wiece.

Na początku 1919 r. powstała Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (POW 
G.Śl.), której celem było przygotowanie walki zbrojnej o te ziemie, gdyby decyzje wiel-
kich mocarstw okazały się dla Polski niekorzystne. Przygotowania do powstania odby-
wały się w okresie bardzo trudnym dla odradzającego się państwa polskiego, gdyż w kra-
ju kształtowały się dopiero organy i instytucje państwowe, które nie istniały przez 123 
lata oraz trwały działania wojenne o kształt granic wschodnich Polski z Ukrainą i Rosją 
bolszewicką. Ponadto przezwyciężano trudności, które były wynikiem różnic w rozwoju 
poszczególnych zaborów. 

dwa zrywy
Tymczasem napięcie na Górnym Śląsku wzrastało, wybuchały strajki. Tragicznie 

zakończył się protest górników i ich rodzin z kopalni „Mysłowice”, który został krwawo 
stłumiony przez Grenzschutz, śmierć poniosło 9 osób w tym 7-letni chłopiec. Stało się to 
bezpośrednią przyczyną wybuchu I Powstania Śląskiego z 16/17 sierpnia 1919 r. 

Na czele stanął komendant główny POW G.Śl. Alfons Zgrzebniok. Powstanie ogar-
nęło większość śląskiego okręgu przemysłowego, lecz przewaga sił niemieckich zadecy-
dowała o tym, że po tygodniowych walkach zostało ono krwawo stłumione. Nasiliły się 
represje wobec Polaków, ok. 2,5 tys. powstańców zostało rozstrzelanych lub powieszo-
nych, a ok. 22 tys. osób narodowości polskiej zmuszono do opuszczenia Górnego Śląska.

W lutym 1920 r. rządy na Górnym Śląsku objęła Międzysojusznicza Komisja Rzą-
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dząca i Plebiscytowa na Górnym 
Śląsku (MKRiP G.Śl.) wspierana 
przez oddziały wojskowe francu-
skie, włoskie i angielskie. W skład 
MKRiP G.Śl. weszli przedstawi-
ciele Francji, Wielkiej Brytanii, 
Włoch i USA. Komisja miedzy 
innymi odpowiedzialna była za 
przeprowadzenie plebiscytu i czu-
wanie nad jego prawidłowym 
przebiegiem. Powołano także Pol-
ski Komisariat Plebiscytowy z sie-
dzibą w Bytomiu. 

Nie powstrzymało to terroru 
niemieckiego, mnożyły się napaści na polskie instytucje i działaczy. Zamordowanie jed-
nego z nich, lekarza Andrzeja Mielęckiego, stało się przyczyną wybuchu z 19/20 sierpnia 
1920 r. II Powstania Śląskiego, które było lepiej przygotowane niż pierwsze. W ciągu 
sześciu dni walk powstańcy odnieśli szereg lokalnych zwycięstw, ale powstanie przerwa-
no na rozkaz Wojciecha Korfantego, w zamian za decyzję MKRiP G.Śl. o wprowadzeniu 
mieszanej polsko - niemieckiej policji plebiscytowej i inne ustępstwa na rzecz Polaków, 
które miały zapewnić równe szanse Niemcom i Polakom w plebiscycie.

Odbył się on 20 marca 1921 r. Na 1187 tys. głosujących, po stronie polskiej opowie-
działo się 480 tys. osób, tzn. 40,4 proc. Polacy plebiscyt przegrali, ale wpływ na ten wy-
nik miało zastraszenie ludności polskiej, naciski na polskich robotników zatrudnionych 
w fabrykach, hutach, kopalniach i majątkach ziemskich, należących prawie całkowicie 
do Niemców, a także dopuszczenie do udziału w nim byłych mieszkańców Górnego Ślą-
ska, których Niemcy przetransportowali na teren plebiscytowy w liczbie ok. 200 tys.

Zwycięstwo moralne i polityczne
MKRiP G.Śl., a konkretnie przedstawiciele brytyjscy i włoscy, zmierzali do przy-

znania Polsce tylko tych terenów, które uznano za polskie w plebiscycie, tak bardzo dla 
nas krzywdzącym. W odpowiedzi na to polska ludność Górnego Śląska po raz trzeci 
chwyciła za broń. Polacy w dalszym ciągu pragnęli, by ten region był połączony z nie-
podległym już państwem polskim. 

Wybuch powstania nastąpił w nocy z 2/3 maja 1921 r. na rozkaz Polskiego Ko-
misarza Plebiscytowego Wojciecha Korfantego. W walkach zbrojnych udział wzięła 
polska organizacja bojowa, prze-
kształcona w Wojska Powstańcze. 
Liczyły one ok. 50 tys. żołnierzy 
pod Dowództwem Obrony Plebis-
cytu (DOP), które przekształcono 
w Naczelną Komendę Wojsk Po-
wstańczych (NKWP).

Wojska powstańcze szybko 
opanowały zaplanowane tereny, 
wkraczając po części poza linię 
Korfantego, a wcześniej rozbijając 
Kampforganisation Oberschlesien 
(KOOS). Niestety, ze względu na 
zakaz wydany przez MKRiP G.Śl., 
powstańcy nie mogli wkroczyć do 
dużych miast okręgu przemysło-

Funkcjonariusze Polskiego Komisariatu Plebiscytowego 
wraz z Wojciechem Korfantym. Bytom Hotel „Lomnitz”, 
marzec 1921 r.

Powstańcy śląscy w czasie walk w sierpniu 1919 r.

Było nie minęło
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wego, co pozwoliło ocalałym członkom KOOS na znalezienie tam schronienia. Na za-
jętych obszarach rozpoczęła działalność polska cywilna Naczelna Władza na Górnym 
Śląsku, na czele której stał Wojciech Korfanty. 

Dysponował on pełnią władzy na obszarze zajętym przez wojska powstańcze, mimo 
sprzeciwu ze strony państw alianckich i państwa polskiego, które nawet odwołało Kor-
fantego ze stanowiska Polskiego Komisarza Plebiscytowego. Nie przeszkodziło to jed-
nak, by Korfanty nadal decydował o najważniejszych wydarzeniach i miał istotny wpływ 
na ich bieg. On też zdecydował, że najlepszym momentem na zakończenie powstania 
będzie szczyt powodzeń militarnych. Cieszył się przychylnością ze strony przewodniczą-
cego MKRiP G.Śl. gen. Henri Le Ronda i dlatego wziął udział w tajnych negocjacjach, 
mających miejsce w Dąbrówce Małej od 7 do 9 maja 1921 r. 

Tego dnia podpisano układ rozejmowy wytyczający jednocześnie linię wstrzymu-
jącą powstańcze działania zbrojne. Powstańcy jednak nie przerwali walk, w związku 
z czym pod koniec maja 1921 r. ponownie rozpoczęto negocjacje. W ich wyniku ustalono 
linię demarkacyjną i neutralny pas, który miał rozdzielić walczące wojska oraz określono 
warunki rozejmu. 

Polska strona podpisała dokument 11 czerwca 1921 r., zaś strona niemiecka, pod 
naciskiem mocarstw sojuszniczych, ogłosiła zawieszenie broni 25 czerwca 1921 r. Do-
wództwo Selbstschutz Oberschlesiens (SSOS) podpisało umowę o wycofaniu wszelkich 
podlegających mu sił, które znajdowały się na terenach plebiscytowych. Ewakuacja roz-
poczęła się 28 czerwca i trwała do 5 lipca 1921 r., kiedy to powstanie się zakończyło. 

Straty osobowe Wojsk Powstańczych w III Powstaniu Śląskim wyniosły: dwa tys. 
poległych, trzy tys. rannych oraz jeden tys. chorych. Ten bolesny rejestr nie jest pełny, 
ponieważ kilka tysięcy osób zamordowano w wyniku akcji odwetowej niemieckich bo-
jówkarzy na Opolszczyźnie już po zakończeniu powstania.

Zwycięstwo nie było rozstrzygnięte, obie strony - mimo poniesionych poważnych 
strat w ludziach i sprzęcie - uważały, że odniosły zwycięstwo nad przeciwnikiem. Nie-
mniej, zmieniło to nastawienie MKRiP G.Śl., a także Ligi Narodów i Rady Ambasadorów 
wielkich mocarstw. Zrozumieli, że nie jest możliwe lekceważenie woli ludności polskiej 
Górnego Śląska. 

Rada Ambasadorów 20 października 1921 r. przyznała Polsce 29 proc. obszaru plebis-
cytowego z około 46 proc. ludności. Była to część najbardziej uprzemysłowiona: obejmo-
wała 53 (z 67) kopalń węgla, 10 (z 15) kopalń cynku i ołowiu, 9 stalowni i 22 (z 37) wiel-
kich pieców hutniczych. Po stronie niemieckiej pozostało (według jej danych) około 530 
tys. Polaków. Powstania Śląskie stanowiły istotny etap w kształtowaniu się granic państwa 
polskiego po I wojnie światowej. Mimo że nie przyniosły dużych zwycięstw militarnych, 
były dużym zwycięstwem politycznym i moralnym polskiej ludności na Górnym Śląsku. 
Łącząc się w czerwcu 1922 r. z Polską Górny Śląsk wnosił do tego związku wyjątkowo 
bogate wiano.

* * *
Po wielu latach, w 2009 r., Sejm RP przyjął uchwałę autorstwa Bogusława Ko-

walskiego w sprawie traktatu wersalskiego, w której posłowie złożyli hołd „wszystkim 
Polakom zaangażowanym w walce o polską sprawę w czasach zaborów oraz w trakcie 
konferencji pokojowej w Paryżu, a w szczególności delegatom pełnomocnym”. Jak pod-
kreślono, podpisy Paderewskiego i Dmowskiego pod dokumentem wersalskim „przypie-
czętowały powrót Polski na mapę Europy i świata. Polska, po 123 latach niewoli, wracała 
do rodziny niepodległych państw europejskich, mając dostęp do morza i odzyskując zie-
mie zaboru pruskiego - Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze Gdańskie. To zwycięstwo Polski 
było możliwe dzięki wieloletnim wysiłkom niepodległościowym wielu środowisk i nur-
tów politycznych”.

Grzegorz Grześkowiak 
(autor jest członkiem Prezydium ZW SEiRP w Katowicach)

Było nie minęło
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SZLAKIEM BIESZCZAdZKIEJ 
MARTYROLOGII

26 marca 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, Zespół Inicjatyw historycz-
no – Patriotycznych przy Radzie Wojewódzkiej SLd w Rzeszowie zorganizował wy-
cieczkę szlakiem bieszczadzkiej pętli.

Jest tam wiele pomników i miejsc, o których 
trzeba pamiętać. Są opuszczone mogiły żołnierzy 
WP, milicjantów, funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa, Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy 
polegli głównie w walkach z oddziałami ukraiń-
skich nacjonalistów (OUN-UPA). Na terenie Polski 
południowo-wschodniej zginęło ich ponad tysiąc. 
Dziś nazywa się ich często „żołnierzami zapomnia-
nymi”. W miejscach tych złożono kwiaty, zapalono 
znicze.

Niedawno Sejm RP ustanowił 1 marca „Dniem 
Żołnierzy Wyklętych”. Podkarpacka lewica, po-
dobnie jak wielu Polaków pyta, dlaczego nie uho-
norowano godnie żołnierzy walczących w obronie 
porządku prawnego i bezpieczeństwa mieszkańców 
w tamtych czasach? Mówiła o tym obecna na wy-
cieczce Anna Kowalska. wicemarszałek wojewódz-
twa podkarpackiego. 

W odwiedzanych miejscach w Bystrem, Ja-
błonkach, Cisnej, a także na cmentarzu w Baligro-
dzie, przedstawiciele żołnierzy WP oraz milicjantów i policjantów stanęli przed pomnikami 
i złożyli wieńce, wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Przed pomnikiem w Bystrem ppłk 
Jan Zinkiewicz z ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przypomniał, że 1 kwietnia 
1947 roku bandy UPA zamordowały 32 żołnierzy, którzy wracali z Cisnej do Baligrodu.

W Baligrodzie, przed pomnikiem legendarnego „Waltera” gen. Karola Świerczew-
skiego, ppor. Adolf Drążek w emocjonalnych słowach przypomniał wydarzenia z 28 mar-
ca 1947 roku, poprzedzające śmierć generała. Jak powiedział mówca, jest on prawdopo-
dobnie ostatnim żyjącym żołnierzem grupy, która towarzyszyła generałowi. 

Józef Tadla, wiceprzewodniczący ZW Stowarzyszenia „Pokolenia”, przedstawił 
apel o pojednanie Polaków 
i Ukraińców. Wieńce zło-
żyli przedstawiciele posła 
Tomasza Kamińskiego, RW 
SLD, Stowarzyszenia „Po-
kolenia”, emerytowani woj-
skowi i policjanci oraz dele-
gacje powiatowe z Rzeszo-
wa, Leska, Sanoka, Krosna, 
Ropczyc, Stalowej Woli, 
Kolbuszowej i Przeworska.

Przed pomnikiem po-

Cisna – pomnik ku czci poległych żoł-
nierzy i milicjantów w walkach z UPA

Bystre – pomnik żołnierzy LWP, WOP i KBW
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ległych funkcjonariuszy MO w Cisnej płk w st. spocz. Wiktor Kowal, prezes ZW SEiRP 
w Rzeszowie, podkreślił heroizm funkcjonariuszy, którzy w latach czterdziestych pełnili 
służbę chroniąc życie i mienie mieszkańców tych ziem.

Wycieczkę zakończono w ośrodku Henryki i Jerzego Wałachowskich w Nowosiół-
kach, gmina Baligród. Była okazja zwiedzenia muzeum łowieckiego „Knieja”.

Stanisław Rusznica
zdjęcia Sławomir Skrzypek

__________________
Autorem tekstu jest dziennikarz miesięcznika „Echo Rzeszowa”, wydawanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Rzeszowa. Nasze Stowarzyszenie otrzymało zgodę na opublikowanie zarówno powyż-
szego tekstu, jak i fotografii..

NIE PRZEJMUJę SIę OPINIą dZIWAKA*
 

Rozpoczynamy prezentację wspomnień nagrodzonych w  konkursie ogłoszonym 
przez Zarząd Główny SEiRP z  okazji XX-lecia Stowarzyszenia. Laureatem trzeciej 
nagrody został Roman Pakuła, autor dwóch prac, emeryt policyjny ze Szprotawy.

Jest rok 2002 – odchodzę na emeryturę po przepracowaniu 25 lat w Policji. Chcia-
łem dalej pracować, lecz stan moich nerwów i depresja nie pozwoliły na to. Odszedłem 
z wielkim smutkiem z mojego środowiska zawodowego i zastanawiałem się, co czynić 
dalej?

Obserwowałem swoich kolegów, którzy po odejściu z „firmy” nie mogli się odnaleźć 
w nowej dla nich rzeczywistości. Często sięgali po alkohol, staczali się na dno. Dołączali 
do grona tych z marginesu społecznego, których czyny kiedyś zwalczali. Totalna żenada!

Zastanawiałem się, co dalej ze sobą robić, jak pokierować swoim losem? Co mnie 
czeka w niedalekiej przyszłości? Czy taki sam los, jak moich kolegów, o których piszę? 
Na szczęście, kołem ratunkowym okazała się historia. Związałem się z grupą pasjonatów 
– historyków, regionalistów i poszukiwaczy skarbów. Tutaj znalazłem swoją drugą ro-
dzinę. Wspólnie założyliśmy Towarzystwo Bory Dolnośląskie, a na jego bazie powstało 
Regionalne Muzeum Ziemi Szprotawskiej. 

Z czasem zostałem kierownikiem archiwum przy Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Na-
pisałem wtedy powieść historyczną z okresu średniowiecza na temat spotkania w 1000 r. 
cesarza Niemiec Ottona III z księciem Polan Bolesławem zwanym Chrobrym. Obecnie 
finalizuję jej wydanie. 

Mimo mojej nowej „rodziny” brakowało mi starej – kolegów milicjantów i poli-
cjantów, z którymi spędziłem szmat czasu w służbie. Zacząłem działać w strukturach sto-
warzyszenia emerytów i rencistów przy Komisariacie Policji w Szprotawie. Dziś pełnię 
w kole obowiązki sekretarza i skarbnika. 

Idąc za ciosem zostałem prezesem organizacji pożytku publicznego pod nazwą Sto-
warzyszenie Obywatelskiej Samopomocy „Razem Bezpieczniej” w Szprotawie, gdzie 
poprzez rodzinny biznes wspieram naszą jednostkę. Dzięki moim staraniom i sponsorom 
udało się kupić dwa ople astra dla dwóch posterunków Policji. Zakupiono też paliwo dla 
radiowozów, kamerę i wyremontowano dyżurkę komisariatu. 

Pracując społecznie zacząłem współdziałać ze swoim byłym przełożonym w Lidze 
Ochrony Kraju. Pełnię tam funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego. W ubiegłym roku 
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AKTA Z BOROWINY

Już jako dziecko interesowałem się historią i zbierałem stare przedmioty: monety, 
medale, militaria… 
 

Niestety, moje zbiory wpadły w ręce zachłannego nauczyciela historii, który za oce-
ny „bardzo dobre” wycyganił ode mnie wartościowe przedmioty. Po ukończeniu szkoły 
średniej zdawałem na archeologię, lecz oblałem egzamin. Po zasadniczej służbie wojsko-
wej swoje losy związałem z resortem spraw wewnętrznych. Zostałem milicjantem. 

W gronie kolegów uchodziłem za dziwaka. Ponownie odezwały się ciągoty kolek-
cjonerskie, zacząłem zbierać znaczki, monety, starodruki. Dzięki filatelistyce nauczyłem 
się języka niemieckiego. Wertowałem stare książki i mapy. Moim guru został archiwista, 
który przepracował w archiwum 40 lat. Jako pilny uczeń zdobyłem jego zaufanie.

Za czasów PRL, pracując jako oficer śledczy, dostałem polecenie udzielenia pomo-
cy i asysty przy transportowaniu materiałów archiwalnych dawnej miejscowej jednostki 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W trakcie wynoszenia zaplombowanych worków 
jeden z nich pękł i akta się rozsypały. Podniosłem teczkę, która była oznaczona sygnaturą 
„tajne spec. znaczenia”. Zacząłem ją pobieżnie wertować. Akta dotyczyły pałacu w miej-
scowości Borowina, dawniej Hartau, i rodziny grafa (hrabiego) von Stoscha. 

W archiwum byłem sam, a pokusa była tak silna, że schowałem akta pod mundur, 
a worek ponownie zaplombowałem. Konwój bez dalszych przeszkód dotarł do archiwum 
Komendy Wojewódzkiej MO. Po powrocie do domu nie mogłem się oderwać od pasjo-
nującej lektury. Z dokumentów wynikało, że pracownik Urzędu Bezpieczeństwa prze-

zostałem odznaczony medalem za działalność społeczną na rzecz LOK. Często się spoty-
kamy przy kawie w gronie członków Zarządu i wspominamy „stare, dobre czasy”.

Kolejnym etapem w mojej karierze społecznika było reaktywowanie Automobilklu-
bu Szprotawa, który działał w czasach PRL. Byłem jego prezesem, a teraz zasiadam w za-
rządzie. Organizujemy rajdy samochodowe i motocyklowe, współpracując z byłymi poli-
cjantami z ruchu drogowego oraz z KWP w Zielonej Górze. Jaki ten świat mały, prawda?

Minęło kilka lat i trochę podupadłem na zdrowiu, brakowało mi ruchu na świe-
żym powietrzu. Znowu w sukurs przyszło moje hobby – historia. Zaraziłem jej bakcylem 
swojego siostrzeńca i od kilku lat w wolne dni jeździmy po terenie rowerami szukając 
skarbów przy pomocy wykrywaczy metali. Łączymy ruch na świeżym powietrzu z po-
głębianiem wiedzy o historii regionu.

Koledzy, znajomi i sąsiedzi patrzą na mnie jak na dziwaka i ekscentryka, ale nie przej-
muję się tym. Jestem dumny ze swoich dokonań i pasji. Mogę powiedzieć, że godnie repre-
zentuję środowisko emerytów i rencistów policyjnych, nie przynoszę mu wstydu ani ujmy.

Szanowni emeryci i renciści! Nie popadajcie w depresję i uzależnienie alkoholowe, 
znajdźcie w sobie to coś, co pozwoli funkcjonować w nowej dla Was rzeczywistości 
i czuć się dumnym ze swojej postawy moralnej i dokonań. Tego wam życzy autor tekstu. 
Z poważaniem

Roman Pakuła
Szprotawa, 2010 r. 

*tytuł pochodzi od redakcji BI
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słuchiwał autochtonkę Helgę B. na okoliczność ucieczki rodziny von Stosch z pałacu. 
W 1945 r. Helga była tam służącą. Miała polskie pochodzenie, więc pozostała w Polsce 
i w dalszym ciągu mieszkała w Borowinie.

Oficerowi udało się uzyskać informacje o tym, że w styczniu 1945 r. przyjechał do 
pałacu z Wrocławia (w tym czasie Festung Breslau), z polecenia dowódcy twierdzy gen. 
Hermanna Niehoffa, adiutant, hauptmann (kapitan) von Bürck. Przez przypadek Helga 
była świadkiem rozmowy pomiędzy grafem von Stosch a hauptmannem. Słyszała, że 
gen. Niehoff poszukuje miejsca, aby schować tajne archiwa SS przed zbliżającymi się 
wojskami sowieckimi. Archiwa miały zawierać ponadto tajne akta SS z Königsbergu – 
Królewca z danymi agentów pozostawionych na wschodzie. Graf wyraził zgodę na ukry-
cie akt w obrębie pałacu. Skrzynie miały być przetransportowane drogą lotniczą z Wroc-
ławia do Szprotawy, a następnie przewiezione pod konwojem do Borowiny.

Na początku lutego 1945 r., jak dalej wspominała Helga, przyjechał w nocy konwój 
samochodów eskortowany przez SS-manów i żołnierzy węgierskich ze Świętoszowa. Po 
krótkim pobycie konwój sprzed pałacu odjechał w nieznanym kierunku. Po kilku dniach 
Helga dowiedziała się, że w lasach znaleziono zastrzelonych Węgrów. 

Akta te wzbudziły moją ciekawość. Zauważyłem, że dołączony był do nich list 
z czasów późniejszych, z 1958 r., wysłany z miejscowości Siegen w RFN do parafii 
w Borowinie. Córka grafa von Stoscha zwracała się z prośbą, aby nie usuwać z grobow-
ców w kościele pochowanych tam jej przodków. W podziękowaniu zaoferowała 20 tys. 
marek na potrzeby kościoła. 

Zastanowiło mnie, czy córce zależało na pochowanych przodkach, czy też może 
strzeże tajemnicy i nie chce, by penetrowano podziemia? Przeprowadziłem rozmowę 
z proboszczem, lecz nie uzyskałem żadnych informacji w tej sprawie. Ksiądz nabrał 
wody w usta i udał, że nie wie o żadnym liście z Niemiec. 

W dalszym ciągu interesując się sprawą zauważyłem, że mój przełożony dziwnie na 
mnie patrzy, a funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa byli w stosunku do mnie wyjątko-
wo uprzejmi. Wkrótce „bomba” wybuchła. Zostałem zatrzymany i wezwany na rozmowę 
z zastępcą komendanta ds. SB, pracownikiem kontrwywiadu i przedstawicielem bratniej 
„kontrrazwiedki”, także zainteresowanej tą sprawą. Poczułem, że zaczyna mi się palić 
grunt pod nogami. Miałem do wyboru: powiedzieć co wiem, albo wylecieć z pracy. O gor-
szych następstwach nie chciałem myśleć. Powiedziałem więc wszystko i oddałem akta. 

Funkcjonariusze SB postanowili wraz z bratnimi służbami dyskretnie dokonać pene-
tracji podziemi kościoła w celu odnalezienia ukrytych akt. Udało mi się dołączyć do grupy, 
dzięki czemu byłem naocznym świadkiem zdarzeń, które nigdy nie zostały ujawnione. 
Poprzez odnalezione przejście pod ołtarzem dostaliśmy się do podziemi kościoła, gdzie 
spoczywały szczątki rodziny von Stoschów. W podziemiach znajdowały się dwa sarkofa-
gi. Wieka okazały się zaminowane. Nie można było wykluczyć innych pułapek. Sprowa-
dzono saperów z Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW, którzy usunęli ładunki.

Poprzez sarkofagi prowadziły przejścia do podziemi niższej kondygnacji. Po wej-
ściu do środka znaleziono tam wiele skrzyń ułożonych od podłoża aż po łukowe sklepie-
nia. Skrzynie były sygnowane napisami „Königsberg” oraz „Breslau”. Nie wiem jednak, 
co zawierały. Mogę jedynie przypuszczać, że były to depozyty gen. von Niehoffa. Skrzy-
nie zabezpieczyły i przejęły służby specjalne. Nie wiem, jaki był ich dalszy los. Zobowią-
zano mnie do zachowania tajemnicy, zaproponowano nawet pracę w SB. Odmówiłem.

Minęły lata, odszedłem na emeryturę i z sentymentem wspominam moją przygodę 
ze „skarbami III Rzeszy”. Na pocieszenie kupiłem sobie wykrywacz metali i znów zgłę-
biam literaturę historyczną licząc, że szczęście się do mnie uśmiechnie.

Roman Pakuła
Od autora: Opowiadanie jest fikcją literacką, opartą w dużej mierze na faktach historycznych 
z przeszłości Szprotawy i najbliższych okolic.

konkurs
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WYPOCZNę Z GOłęBIAMI

Tadeusz Gackowski urodził się w  Starogrodzie k/Chełmna w  dzisiejszym woj. ku-
jawsko-pomorskim. Mając 15 lat opuścił domowe pielesze, by przez kolejne życio-
we decyzje spełnić się jako policjant i działacz społeczny na ziemi słupskiej. dziś 
z poczuciem dobrze spełnionych obowiązków zawodowo-społecznych wraca w ro-
dzinne strony, gdzie czekają na niego matka i rodzeństwo oraz liczni znajomi.
Rozmawiamy w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu w cza-
sie kilkudniowego spotkania rekreacyjnego członków SEiRP z okręgu słupskiego. 
Przed chwilą odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego. 

Jakie masz samopoczucie po ostatnim 
z Twoim udziałem posiedzeniu Zarządu?

Rzeczywiście, bezpośrednio z Jarosław-
ca jadę do Chełmna, w którym zostanę, bo 
tam jest moja rodzina. Z jednej strony mam 
satysfakcję z dobrze pełnionej funkcji prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, a z dru-
giej - pewien niedosyt, jak zwykle wtedy, gdy 
kończy się coś, co nas absorbowało i dawało 
zadowolenie.

 
Jak to się stało, że po licznych zmia-

nach miejsca zamieszkania osiadłeś na 
ponad 20 lat w Słupsku?

Po ukończeniu liceum w Tczewie wró-
ciłem do domu, ale wkrótce przeniosłem się 
do Bydgoszczy za swą wybranką, gdzie pra-
cowałem w Spółdzielni Pracy „Brda”. Po 10 
latach postanowiłem spróbować sił w milicji. 
Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej w Słup-
sku pracowałem w Bydgoszczy w Komisa-
riacie V oraz w Komendzie Wojewódzkiej 
MO. W międzyczasie ukończyłem studia 
prawnicze w Poznaniu oraz szkołę oficerską. 
W 1990 roku, będąc już w stopniu oficerskim, 
zamieszkałem w Słupsku obejmując stanowi-
sko komendanta komisariatu w niedalekiej 
Dębnicy Kaszubskiej. Był to okres transfor-
macji w kraju i zmian w naszym resorcie. 
Jako człowiek z zewnątrz miałem tworzyć 
nowe struktury w tej jednostce. Po czterech 
latach zostałem naczelnikiem Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. 
W 1998 roku, po 23 latach służby i 33 latach 
pracy ogółem, odszedłem na zaopatrzenie 
emerytalne.

Tadeusz Gackowski był wy-
różniany za działalność społeczną 
dyplomami oraz srebrnym medalem 
„Za Zasługi dla Policji”, natomiast 
Stowarzyszenie „Bezpieczny Region 
Słupski”, podczas II Edycji Konkursu 
„Hetman 2001” w Poznaniu, otrzy-
mało wyróżnienie ufundowane przez 
Fundację „Na Rzecz Bezpieczeństwa 
Obywatelskiego G-7”, a z okazji 
swego 10-lecia zostało uhonorowa-
ne „Medalem za Zasługi dla Miasta 
Słupska”, natomiast Zarząd Stowa-
rzyszenia, w tym Tadeusz Gackowski, 
otrzymał nagrodę II stopnia.

ludzie z PasJĄ
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Twoją pasją była również działalność społeczna...
Jako naczelnik wydziału zajmowałem się prewencją kryminalną. Uważałem, że 

każde przestępstwo jest w pewnym sensie naszą porażką, gdyż nie potrafiliśmy mu za-
pobiec. Insp. Tadeusz Cielecki, ówczesny komendant wojewódzki Policji, zaproponował, 
bym na emeryturze zajął się tworzeniem struktur włączających społeczeństwo do zapo-
biegania przestępczości. W tym czasie powstawało coraz więcej organizacji pozarządo-
wych. Skłoniło to mnie, przy współudziale kolegów, m.in. Leszka Orkisza i Franka Ma-
klesa oraz pomocy władz samorządowych, do utworzenia stowarzyszenia „Bezpieczne 
Miasto Słupsk”. Mieliśmy działać na rzecz bezpieczeństwa publicznego i zapobiegać 
patologii społecznej. Z programami edukacyjnymi docieraliśmy do młodzieży szkolnej 
oraz mieszkańców Słupska. Po utworzeniu powiatów nasze stowarzyszenie objęło za-
sięgiem działania także sąsiednie miejscowości i gminy przyjmując nazwę „Bezpieczny 
Region Słupski”.

Co zaliczysz do najważniejszych osiągnięć stowarzyszenia? Jak widzę, każdy 
przybywający samochodem do Słupska jest informowany o tym, że miasto jest moni-
torowane.

Niewątpliwym osiągnięciem jest szeroka akcja edukacyjno - profilaktyczna z za-
kresu bezpieczeństwa publicznego i patologii społecznej. Naszą inicjatywą jest wdro-
żenie w Słupsku systemu monitoringu miejskiego. Dzięki środkom pozabudżetowym 
udało się zbudować system monitoringu obejmujący studio i 16 kamer ulicznych w ne-
wralgicznych punktach miasta. Planuje się objęcie monitoringiem wszystkie dzielnice 
Słupska i zainstalowanie dodatkowych 32 kamer. Monitoring zyskał aprobatę społeczną 
i władz samorządowych, gdyż przyczynił się do ograniczenia zdarzeń naruszających 
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dzięki systemowi monitorującemu również Poli-
cja szybko reaguje na zdarzenia i ustala sprawców.

Niewątpliwie z ciężkim sercem rozstajesz się z „Bezpiecznym Regionem Słupsk”...
Jako wieloletni wiceprezes tego stowarzyszenia trudno mi się z nim rozstać, jednak 

uważam, że pozostali członkowie będą rozwijać jego działalność mając na uwadze bez-
pieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale i licznych turystów.

Wiem, że na Ziemi Słupskiej działałeś też w samorządzie... 
Jako komendant komisariatu w Dębnicy Kaszubskiej zyskałem zaufanie lokal-

nej społeczności na tyle, że wybrano mnie do Rady Gminy i powierzono funkcję jej 
przewodniczącego, którą pełniłem do zakończenia kadencji. Zdobywanie doświadczeń 
w pracy samorządowej wspominam z nostalgią.

Może po powrocie w rodzinne strony ponownie zajmiesz się działalnością społeczną?
Czuję już pewne zmęczenie i chciałbym skupić się na uporządkowaniu spraw do-

mowych. Zamierzam również zająć się tym, co mnie pasjonowało od dzieciństwa: ho-
dowlą gołębi. Ale nawiązując do porzekadła „Nigdy nie mów nigdy” – czas pokaże, czy 
powrócę do działalności społecznej. Nie zrywam kontaktów z Zarządem Okręgowym 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku i nadal będę jego człon-
kiem.

Życzę powodzenia na nowym etapie życia i sądzę, że nadal będziemy się spotykać.
 

Henryk Znaniecki

zdjęcia Krzysztof Mokrzyszewski
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Od ROdZINY MILICYJNEJ dO KLUBU 
SENIORA

Klub Seniora „Promyk Nadziei” cieszy się opinią jednego z najaktywniejszych w łu-
kowie i  powiecie. dobrym duchem tego miejsca jest Zofia Polak, była działaczka 
Koła Rodzin Milicyjnych.

Klub oferuje różne formy spę-
dzenia czasu: pogadanki i prelekcje, 
rozgrywki szachowe i brydżowe, 
zajęcia chóralne i muzyczne, wy-
jazdy na wycieczki krajowe i za-
graniczne. To miejsce tętni życiem, 
stało się oazą życia towarzyskiego 
ludzi starszych i samotnych. Na od-
wiedzających czeka zawsze filiżan-
ka kawy czy herbaty, często z do-
datkiem domowych wypieków.

- Tworzymy dużą rodzinę - 
z dumą opowiada Zofia Polak, prze-
wodnicząca klubu. - Wychodzimy 
z prostego założenie, że jeżeli masz 
siedzieć sam w czterech ścianach, to lepiej przyjdź do nas. Nie pytamy, gdzie kto praco-
wał i na jakim stanowisku. Jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska. Niektóre osoby 
musieliśmy prawie siłą wyciągać z domów. Samotnym, opuszczonym przez najbliższych 
stwarzamy okazję do spotkania, porozmawiania z innymi, którzy mają podobne proble-
my i potrzeby.

Zofia Polak przez wiele lat działała w Kole Rodzin Milicyjnych i tam zaraziła się 
bakcylem pracy społecznej. Dziś, jako przewodnicząca Klubu Seniora, podsuwa propo-
zycje wycieczek, imprez plenerowych, spotkań. Mąż pani Zofii, Henryk, był dzielnico-
wym i dyżurnym. Po jego śmierci sama zajmowała się wychowaniem córki i syna. Dziś, 
kiedy dzieci mają własne rodziny, ona oddała się pracy na rzecz środowiska emerytów 
i rencistów. W klubie są wdowy po milicjantach i byli milicjanci. Coraz częściej zagląda-
ją emeryci policyjni. 

- Głównym celem jest prze-
łamywanie izolacji i samotności, 
z jaką często borykają się ludzie 
starsi – mówi Zofia Polak. - Tu prze-
konują się, że mogą być potrzebni. 
W klubie znajdują radość ze spoty-
kania się z innymi. Wspólny śpiew, 
wspomnienia z młodości, dają roz-
rywkę i dobre samopoczucie. Nie 
każdy z nas ma na miejscu rodzinę, 
nie każdy ma warunki i możliwości, 
aby trzymać psa, czy papugę, nie 
każdego stać na zagraniczną wypra-
wę. Za to każdemu należy się odpo-

Zofia Polak na pierwszym planie

Z wizytą u niepełnosprawnych dzieci
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czynek i rozrywka w gronie osób, które doskonale się wzajemnie rozumieją i dopełniają. 
Staramy się nawiązywać kontakty z młodym pokoleniem, czego przykładem były odwie-
dziny młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych. Opowiedzieliśmy im o jakże innych 
naszych szkolnych latach i zwyczajach. W czasie Świąt Bożego Narodzenia, wspólnie 
z młodzieżą, razem z naszą orkiestrą, przy światłach choinki, śpiewaliśmy kolędy. Spoty-
kamy się także z podopiecznymi domu opieki i domu dziecka.

Bogata jest kronika Klubu ze zdjęciami i opisami wycieczek, zabaw andrzejkowych, 
sylwestrowych, walentynek, obchodów Dnia Kobiet. Chorzy członkowie są odwiedzani 
w domach i zaopatrywani w artykuły spożywcze. Do przewodniczącej i zarządu można 
się zwracać z prośbą o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Jerzy Kirzyński

SPEłNIAM SIę NA EMERYTURZE…

…wyznała ze wzruszeniem Barbara Pawłowska, uhonorowana odznaką Za Zasługi 
z dyplomem i medalem 20-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
podczas uroczystości wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Gratuluję! Wiem, jak bardzo zasłużyła Pani na te 
wyróżnienia.

Myślę, że nie zrobiłam niczego nadzwyczajnego. 
Zawsze mnie „nosiło” i starałam się być wśród ludzi. 
Zaraz po przejściu na emeryturę zakładałam wraz z in-
nymi nasze Stowarzyszenie. Pełniłam wiele funkcji, 
obecnie przewodniczę Komisji Rewizyjnej w Kole nr 5 
Bydgoszcz-Śródmieście i prowadzę kronikę Zarządu Wo-
jewódzkiego.

 
Co jeszcze kryje się pod stwierdzeniem „spełniam 

się na emeryturze”?
Od dzieciństwa moją pasją jest haft krzyżykowy. 

Wyszywałam poduszki, które wówczas królowały w wie-
lu domach. Sądzę, że trochę talentu ja i rodzeństwo odzie-

dziczyliśmy po mamie, która była pedagogiem o artystycznej duszy. Ładnie śpiewała, 
malowała i wyszywała. Mój nieżyjący już brat rzeźbił w drewnie, a bratanica – po drugim 
bracie – maluje i ma nawet wystawy.

 
Wróćmy jednak do Pani zajęć... 
Bezpośrednio po studiach ekonomicznych podjęłam służbę „dochodzeniowca”  

w KM MO w Słupsku. Początkowo zamierzałam wrócić do zawodu ekonomisty, jednak 
służba tak mnie wciągnęła, że zostałam. Równocześnie wykonywałam obowiązki żony 
i matki, ukończyłam szkołę oficerską, awansowałam, otrzymałam szereg odznaczeń re-
sortowych oraz Złoty Krzyż Zasługi. Odeszłam na emeryturę z KW MO w Bydgoszczy, 
po 30 latach służby, w stopniu kapitana. Przez okres pracy zawodowej nie zajmowałam 
się haftem, przypomniałam sobie o nim na emeryturze. 

Barbara Pawłowska

ludzie z PasJĄ
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Czekała Pani wiele lat, aby 
móc kontynuować ulubione za-
jęcie?

O powrocie do haftu zade-
cydował przypadek. Przy okazji 
kolejnej przeprowadzki odna-
lazłam wyszytą w dzieciństwie 
poduszkę. Wróciłam do wyszy-
wania, ale już nie poduszek, lecz 
obrazów. Różnymi technikami 
haftu krzyżykowego wykona-
łam 30 obrazów; przedstawiały 
życie Masajów, pejzaże, sceny 
rodzajowe i portrety. Ostatnio 
postanowiłam wyhaftować sym-
bole kultur religijnych świata. 
Wykonałam już dwa obrazy pre-
zentujące świeczniki żydowskie. Mam zamiar wyhaftować charakterystyczne budowle 
różnych stolic i przewiduję, że zajmie mi to czas do końca życia. 

Myślę, że powinna Pani pokazać swój dorobek szerszemu gronu zaintereso-
wanych. 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zaprosiło mnie do uczestnictwa w ogól-
nopolskiej wystawie haftu krzyżykowego. W 2009 r. zakwalifikowano i przez kilka 
miesięcy eksponowano na niej 6 spośród 9 wysłanych przeze mnie obrazów. Ostatnio 
ponownie otrzymałam zaproszenie. Drugą wystawę miałam w Domu Kultury „Orion” 
w Bydgoszczy. Od listopada ubiegłego roku do stycznia 2011 pokazałam na niej prawie 
wszystkie swoje obrazy.

 
A gdzie na co dzień eks-

ponuje czy też przechowuje 
Pani swoje prace? Potrzeba  
na to sporo przestrzeni. 

W moim dość obszernym 
mieszkaniu. Część obrazów znaj-
duje się w mieszkaniu córki. 

Czy znajduje Pani czas na 
inne zajęcia?

Moją drugą pasją jest 
działka w Myślęcinku pod Byd-
goszczą. Tam modeluję krzewy 
w dziwne kształty, za co jestem 
wyróżniana przez zarząd dział-
kowców. Ponadto rzeźbię w drewnie. Chciałabym również pochwalić się swoimi wnucz-
kami: sześcioletnią Kasią i roczną Agatką, które bardzo kocham i niewychowawczo roz-
pieszczam. 

Życzę Pani zdrowia oraz dużo sił i wytrwałości. 

Janusz Dagow
zdjęcia Grażyna Wojcieszczak

Wystawa prac Barbary Pawłowskiej

ludzie z PasJĄ

Pejzaż Barbary Pawłowskiej
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MALUNKI PANA ALOJZEGO

Alojzego Sobeczka odwiedzam w jego mieszkaniu na osiedlu Podlas w Rudzie ślą-
skiej Goduli. Był górnikiem i milicjantem, od dzieciństwa malował i rzeźbił i ta pasja 
wypełnia mu życie na emeryturze.

 
Miał trzy lata, kiedy przyjechał z rodzicami na Śląsk, spod Tarnobrzegu. Skończył 

szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, potem „zawodówkę” górniczą i technikum górni-
cze. Fedrował „na Wawlu”, czyli w kopalni „Walenty -Wawel”, potem w KWK „Nowy 
Wirek”, wreszcie trafił do Przedsiębiorstwa Robót Górniczych. Wojsko zaliczył jako 
czołgista, działonowy w Żaganiu. 

W latach 1966 – 1991 pełnił służbę jako milicjant w I Komisariacie MO w dzielni-
cy Ruda, z „ krótkim” , jak żartuje, przeniesieniem do V Komisariatu MO w Halembie. 
Był dzielnicowym, kierowcą radiowozu. Najpierw jeździł łazikiem bez plandeki, potem 
warszawą, nysą, wołgą i UAZ- em. Przez 7 lat był „psiarkiem”, czyli przewodnikiem 
wilczura Szoguna. 

Alojz, bo tak na 
niego mówią przyjacie-
le, od małego bajtla, od 
przedszkolaka, przejawiał 
uzdolnienia plastyczne. 
Chodził na zajęcia kółka 
plastycznego do Domu 
Harcerza, rysował, ma-
lował, rzeźbił w drewnie 
i węglu. Ponieważ jest 
zapalonym wędkarzem, 
najchętniej tworzył krajo-
brazy leśne i wodne. Jed-
nak nie unikał tematyki 
kopalnianej. 

Wielokrotnie uczest-
niczył w konkursach 
Rudzkiej Jesieni Pla-
stycznej, organizowanych 

przez Muzeum Miejskie. Jego prace znajdują się w galerii Barwy Śląska, były wielokrot-
nie wystawiane, wiszą w domach prywatnych. Szczególne miejsce w dorobku Alojzego 
Sobeczka mają sceny z życia Karola Goduli nazywanego „diabłem z Rudy”, a zarazem 
„królem cynku”. Znajdują się w zbiorach muzeów miejskich w Zabrzu i Rudzie Śląskiej 
oraz Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Tworzył też obrazy rodzajo-
we: świniobicia, odpusty, kiermasze, pokazywał śląskie podwórka i familoki. 

tekst i zdjęcie 
Adam K. Podgórski

Alojzy Sobeczek i jego obraz
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PAMIęć

delegacja SEiRP uczestniczyła w obchodach 71 rocznicy Zbrodni Katyńskiej przed 
obeliskiem „Poległym policjantom” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji.

Delegacji przewodniczył Henryk Borowiński, prezes Zarządu Głównego, który 
w towarzystwie Antoniego Pietraszewskiego i Zdzisława Pietryki, członków ZG, złożył 
wiązankę pod obeliskiem, a następnie wpisał się do Księgi Pamiątkowej. Składanie wień-
ców przez ponad 20 delegacji odbywało się w asyście pocztów sztandarowych, wysta-
wionych przez Komendę Główną Policji, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 oraz 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

W uroczystości wzięli udział: Adam Rapacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, gen. insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji, 
przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, organizacji społecznych, duchowieństwa, 
rodzin pomordowanych policjantów, a także uczniowie klas policyjnych ze szkół w Woj-
sławicach koło Zduńskiej Woli oraz w Gostyninie – ci ostatni w mundurach historycznych. 
Gościem specjalnym była Natalia Żarowa, dyrektor kompleksu Memoriał w Miednoje. 

Komendant Andrzej Matejuk przypomniał, że Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Mianem tym określa się pomordowanych w różnych 
miejscach przez NKWD polskich policjantów, żołnierzy, w tym Straży Granicznej, straż-
ników więziennych, urzędników państwowych, z których kilkanaście tysięcy zakopano 
wiosną 1940 r. w lasach katyńskich. 

Obelisk „Poległym policjantom” został ufundowany przez NSZZ Policjantów i od-
słonięty w 1995 r. dla upamiętnienia 55 rocznicy tamtej zbrodni. Pod kamieniem znajduje 
się urna z prochami wydobytymi z dołów śmierci w Miednoje. Aktu odsłonięcia dokonali 
wtedy: Andrzej Milczanowski, ówczesny minister spraw wewnętrznych oraz nadinsp. 
Jerzy Stańczyk, komendant główny Policji. Andrzej Matejuk wspomniał ubiegłoroczne 
uroczystości pod obeliskiem, w których uczestniczyło wielu pasażerów samolotu lecące-
go następnego dnia do Smoleńska… Zebrani uczcili ich pamięć chwilą ciszy.

Kwietniowa uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń „Za Zasługi dla Poli-
cji” oraz Pro Memoria. Wśród odznaczonych znalazła się Barbara Przybyszewska-Kuja-
wa, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, która opowiedziała o losie 6 tysięcy 
policjantów idących w kwietniu 1940 r. na ostatnią stację swojej Golgoty – do piwnicy 
obitej wojłokiem… 

Wyróżniono także podinsp. Tomasza Safiańskiego, prezesa Stowarzyszenia „Na 
posterunku”, pasjonata rekonstrukcji historycznych oraz Aleksandra Załęskiego, emery-
towanego fotografa i fotoreportera policyjnego, którego zasługą jest udokumentowanie 
prac ekshumacyjnych w Miednoje na początku lat 90. (por. artykuł Jerzego Kirzyńskiego 
„Przez obiektyw aparatu”, BI nr 5, marzec 2011).

Aleksander Załęski, nagrodzony Medalionem Pieta Miednoje, przygotował w holu 
KGP wystawę swoich zdjęć, która towarzyszyła obchodom katyńskim.

Wiceminister Adam Rapacki powiedział 8 kwietnia przed obeliskiem: - Jesteśmy tu 
po to, żeby żadne totalitaryzmy nie mogły realizować swoich zbrodniczych celów. W in-
tencji poległych i pomordowanych policjantów modlitwę poprowadził ks. Jan Kot, kape-
lan KGP. Na koniec trębacz orkiestry policyjnej odegrał melodię „Śpij, kolego”.

Hanna Świeszczakowska

uroczystoŚci katyŃskie
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Delegacja resortu 
spraw wewnętrznych.

Gen. insp. Andrzej 
Matejuk, komendant 
główny Policji.

Delegacja SEiRP

uroczystoŚci katyŃskie
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Henryk Borowiński, prezes ZG SEiRP, 
wpisuje się do Księgi Pamiątkowej

Poczty sztandarowe

Odznaczenia Wystawa

uroczystoŚci katyŃskie
zdjęcia Krzysztof Mokrzyszewski
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EMERYCI NA …V BIEGU

Tradycyjnie, jak co roku na początku marca, Ziemia Jeleniogórska gościła bie-
gaczki i  biegaczy z  kraju, Europy i  innych kontynentów na organizowanym  
w Jakuszycach Biegu Piastów. Wzięli w nim udział także policyjni emeryci.

W tym roku odbyła się 
jubileuszowa XXXV edycja 
biegu, która zgromadziła re-
kordową liczbę uczestników 
(ok. pięciu tys.) w różnych 
kategoriach wiekowych i na 
różnych dystansach. Swój 
udział w Biegu zaznaczyli 
również policjanci. Już po 
raz XII odrębna klasyfikacja 
prowadzona była dla grupy 
policjantów czynnych za-
wodowo oraz policjantów 
emerytowanych w biegu na 
dystansie 26 km. Podobnie 
jak w latach poprzednich, 
biegi zdominowali zawodni-

cy z Czech i Polski, którzy rywalizowali między sobą o czołowe lokaty.
W kategorii emeryta-policjanta najlepszym biegaczem po raz drugi z rzędu został 

Eugeniusz Marcinowski z Bielawy. Okazały puchar i dyplom wręczył mu Henryk Grot-
kiewicz, prezes ZW SEiRP we Wrocławiu. Zwycięzca odebrał gratulacje od komendan-
tów Policji: wojewódzkiego we Wrocławiu i miejskiego w Jeleniej Górze oraz przedsta-
wiciela IPA i organizatora imprezy.

Nasz kolega Eugeniusz Marcinowski udowodnił, że mimo upływu lat, dzięki syste-
matycznemu i wytężonemu treningowi, można odnosić sukcesy na ważnych imprezach 
sportowych. Po dekoracji zapowiedział, że w przyszłym roku będzie walczył o kolejne 

zwycięstwo; upór i determi-
nacja godna pozazdroszcze-
nia, alei naśladowania.

Dzięki profesjonalnie 
przygotowanym trasom i or-
ganizacji zawodów oraz nie-
bywałym walorom przyrod-
niczym Polany Jakuszyckiej 
i Sudetów impreza pozosta-
wiła niezapomniane wraże-
nia. Miarą sukcesu jest to, że 
wszyscy zawodnicy dotarli 
do mety. Zapraszamy już te-
raz na kolejny Bieg Piastów 
w przyszłym roku.

Adam Różycki

ludzie z PasJĄ

Eugeniusz Marcinowski najlepszym biegaczem-emerytem 
policyjnym
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RAZEM PRZEZ 50 LAT

Przeżyli z sobą 50 lat, nadal się kochają, idąc przez życie trzymają się mocno za ręce, 
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, pewni siebie. To Krystyna i Jan Szczepanek ze 
Strzelec Krajeńskich, którzy 2 kwietnia 2011 r. obchodzili swoje Złote Gody. 

Jan Szczepanek służył w Milicji Obywatelskiej 
w latach 1964-1985. Początkowo był posterunkowym, 
następnie dzielnicowym. Przez dziewięć lat, od 1967 
do 1976 roku, pełnił funkcję komendanta Posterunku 
MO w Bobrówku (obecnie pow. strzelecki), a przez 
kolejnych sześć – oficera dyżurnego w Komendzie 
Miejskiej MO (Rejonowym Urzędzie Spraw We-
wnętrznych) w Strzelcach Krajeńskich. Do emerytury 
służył w pionie operacyjno-dochodzeniowym. 

Do SEiRP wstąpił w 1991 r. Przez osiem lat pełnił 
funkcję skarbnika Koła w Strzelcach Krajeńskich, a od 
2006 r. do dziś jest jego prezesem. Poza tym wspólnie 
z żoną uprawia działkę, lubi wycieczki i towarzyską 
grę w brydża. Wychowali troje dzieci i doczekali się czworga wnucząt.

Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni przez zastępcę kierownika USC Teresę An-
drzejewską i burmistrza miasta Tadeusza Federa medalem „Za Wieloletnie Pożycie Mał-
żeńskie”. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zenon Paterczyk, prezes ZW SEiRP 
z Gorzowa Wlkp. i Bogumił Michalak, wiceprezes. W imieniu Stowarzyszenia wręczyli 
Jubilatom list gratulacyjny i bukiet kwiatów dołączając życzenia długich lat życia w zdro-
wiu i szczęściu. Przyjęcie było okazją do wspomnień oraz podsumowań z półwiecza. 
Jubilatom życzono, by w zdrowiu i poczuciu humoru doczekali Diamentowych Godów.

Gabriela Lubańska

Krystyna i Jan Szczepanek odbiera-
ją gratulacje w USC

BRYLANTOWA ROCZNICA śLUBU
JANA PAPISA

Szanowni i Drodzy naszym sercom Państwo Papis!

Z okazji pięknego jubileuszu 55 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, składa-
my Wam serdeczne życzenia wielu lat dalszego pożycia w zgodzie, szczęściu i dostatku. 
Niechaj spotykają Was radości, a jeśli łzy, to tylko szczęścia i przyjemnych wzruszeń.

Nasza przychylność dla Ciebie Janku i Twojej Szacownej Małżonki płynie  wprost 
z łączących nas od wielu lat więzów przyjaźni i faktu, że wiele cennych chwil mogliby-
ście przeznaczać na wyłącznie osobiste sprawy, a w praktyce wiele z nich oddajecie do 
dyspozycji środowiska emeryckiego nie tylko skupionego w SEiRP.

Nasze  życzenia są szczere i płyną z głębi serca. Nie są składane osobiście, ale w ża-
den sposób nie zmniejsza to stopnia ich serdeczności.

Koleżanki i Koledzy z Zarządu Głównego SEiRP



36

dZIEń KOBIET Z POEZJą I WYSTAWą 
OBRAZóW

Zarząd Koła Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Poli-

cyjnych w Skierniewicach zorganizował 
w kawiarni „Finezja” spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet. Zaproszono także wdowy 
po zmarłych funkcjonariuszach. Kobie-
ty witała upominkami męska część Za-
rządu Koła. 

Uroczystość uświetniła wystawa 
prac Wiesławy Balcerskiej – 14 obra-
zów wykonanych haftem krzyżykowym, 
które zachwycały pięknem barw i mi-
sternym wykonaniem. Po wystąpieniu 
prezesa Zarządu Koła odbył się wieczór 
autorski Wiesławy Balcerskiej – Balla-
dyny. Znana także z łamów Biuletynu 
Informacyjnego poetka zadeklamowała 
kilkanaście własnych utworów. Otrzy-
mała gromkie brawa i kwiaty, a następ-
nie odpowiadała na pytania. Spotkanie 
zakończyło się w późnych godzinach 
wieczornych.

Edward Strzelecki

koresPondenci naPisali

Wiesława Balcerska recytuje swoje utwory.

Wiesława Balcerska prezentuje własne prace.

Uczestniczki spotkania oceniają prace koleżanki.
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„BUZIAKI” dLA PAń 

ósmego marca, dokładnie w  101 rocznicę powstania ruchu praw kobiet, męska 
część Zarządu Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowała swoim pa-
niom, członkiniom Koła, spotkanie w sali restauracyjnej hotelu „Mieszko”. 

Do życzeń dołączył się insp. Jarosław Sawicki, zastępca komendanta wojewódzkie-
go Policji, wręczając wiązankę kwiatów na ręce niżej podpisanej, prezes koła. Dla zapro-
szonych pań były słodycze oraz barwny koncert jednego z najbardziej znanych w Go-
rzowie (i nie tylko) dziecięcych ze-
społów tanecznych „Buziaki”, który 
od 30 lat nieprzerwanie prowadzi 
Izabela Szafrańska - Słupecka. 

Wszystkim zaśmiały się oczy, 
gdy na parkiet wybiegły kolorowe 
maluchy, a niejedna babcia rozpo-
znała w nich swoją wnuczkę czy 
wnuczka. Wesołe piosenki z róż-
nych regionów Polski, skoczne tań-
ce, scenki wręcz musicalowe i zmie-
niające się stroje bardzo się podoba-
ły. To, że każdy wiek jest dobry, aby 
ruszać się na parkiecie, pokazał koń- Zespół „Buziaki".

cowy taniec, gdy mali artyści porwali panie do wspólnych pląsów. W rewanżu otrzymali 
od emerytów ogromną torbę słodyczy i owoców. 

Koncert gorzowskich „Buziaków” był pomysłem bardzo trafionym. Około 90 pań 
skorzystało z zaproszenia do wspólnej zabawy, a przy okazji z możliwości porozmawia-
nia z dawnymi znajomymi przy kawie, słodyczach i lampce wina. Wysoka frekwencja 
pokazała, jak potrzebne jest organizowanie tego typu spotkań. 

Wiesława Nićka
Zdjęcia E. L. Mańkowscy

koresPondenci naPisali
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POdKARPACKIE śWIęTO KOBIET

8 marca to jeden z tych szczególnych dni, kiedy panie staranniej niż zwykle przy-
gotowują się do wyjścia z domu. To okazja, by spotkać się ze znajomymi w miłej 
atmosferze. Nie inaczej było w tym roku zarówno w Rzeszowie, jak i w pozostałych 
kołach Podkarpacia.

Tradycyjnie, rzeszowskie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych zaprosiło swoje członkinie do „Klubowej”, a honory gospodarza pełnił Mieczysław 
Czerwonka. Spotkanie, zatytułowane „Otwieranie Róży”, rozpoczęło się od poetyckiego 
wprowadzenia, którego kanwę stanowiły wiersze rzeszowskich poetów – Doroty Kwoki, 
Jadwigi Kupiszewskiej i Stacha Ożoga.

W krótkim montażu poetyckim swoje recytatorskie talenty ujawnili: Bożena Szubart, 
Jadzia Kupiszewska i Bolesław Pezdan, członkowie naszego Stowarzyszenia. Potem były 
życzenia, kwiaty i słodycze, przy lampce wina toczyły się pogawędki i wspomnienia.

* * *
Zarząd Koła SEiRP w Jarosławiu zorganizował zebranie sprawozdawcze połączone 

z obchodami Dnia Kobiet. W spotkaniu, zorganizowanym w restauracji „Klasyczna”, 
uczestniczyli emeryci policyjni oraz wdowy po emerytach.

Do życzeń złożonych przez Ryszarda Jakubca, prezesa koła, dołączyli się zapro-
szeni goście: insp. Janusz Dymek, komendant powiatowy Policji w Jarosławiu, Andrzej 
Pieszko, wiceprzewodniczący Rady Miasta, a także Wiktor Kowal, prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP. Życzenia dla pań przekazał, za pośrednictwem prezesa koła, poseł 
na Sejm RP Tomasz Kulesza.

* * *
Z okazji Dnia Kobiet, z inicjatywy insp. Mirosława Pawełki, komendanta powia-

towego Policji w Stalowej Woli oraz Stanisława Garbulińskiego, prezesa Koła SEiRP, 
odbyło się spotkanie w świetlicy KPP. Zaproszono na nie emerytki policyjne oraz funk-
cjonariuszki i pracownice komendy. Składając paniom życzenia komendant Pawełko 
podkreślił, że zorganizowanie wspólnej uroczystości było możliwe dzięki mocnej więzi 
między środowiskami czynnych policjantów i emerytów. Spotkanie minęło w ciepłej at-
mosferze przy lampce szampana, kawie i słodyczach.

Uroczyste spotkania zorganizowano także w pozostałych kołach podkarpackiego 
Stowarzyszenia. 

Bogusław Gajecki
(Relacje ze spotkań i zdjęcia przekazali: M.Borcz, J.Baszak, St.Garbuliński)

koresPondenci naPisali

Święto Kobiet w Nowej Dębie Święto Kobiet w Jarosław
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KWIATY dLA KOBIET

Zgodnie z coroczną tradycją, z inicjatywy Zarządu Koła SEiRP w Sandomierzu, od-
było się uroczyste spotkanie z okazji dnia Kobiet.

Uczestniczył w nim mł. insp. Zbigniew Kotarski, komendant powiatowy Policji 
w Sandomierzu, który w imieniu własnym i swojego zastępcy, mł. insp. Leszka Dębow-
skiego, złożył paniom serdeczne życzenia. W wystąpieniu podkreślił rolę kobiety w życiu 

zawodowym, społecznym i rodzinnym. Życzenia złożył również Bolesław Niemczyn, 
wiceprezes Koła. Panie obdarowano kwiatami.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, przy lampce wina, kawie i słodyczach. 
Za życzenia i pamięć podziękowała Maria Sobieszkoda, przewodnicząca Koła. Paniom, 
które nie mogły przybyć na uroczystość, wręczono kwiaty i słodycze w ich domach. 

Podobnie uczciły Dzień Kobiet inne Koła z terenu województwa świętokrzyskiego.

Elżbieta Łukawska

PRZY KAWIE I MUZYCE
Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i rencistów policyjnych, jak co roku, zorganizo-
wało uroczystość z okazji dnia Kobiet.

Tego dnia spotkali się seniorzy policyjni, przed-
stawiciele kierownictwa kaliskiej Komendy Policji 
oraz koledzy z zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Zbigniew Gąsiorek, prezes kaliskiego SEiRP, 
w imieniu zarządu złożył paniom życzenia i wręczył 
słodkie upominki. Korzystając z okazji, zapoznał ze-
branych z planami organizacji na bieżący rok. Przy 
kawie wspominano lata służby. Do tańca przygrywał 
zespół muzyczny.

Roman Wojciechowski
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dZIYń WESOłEGO ChOPA

Zarząd Koła SEiRP w Rudzie Śląskiej uro-
czyście podjął koleżanki - emerytki z okazji 

Dnia Kobiet. Przybyło 16 pań. Wszystkie otrzymały 
piękne róże z rąk prezesa, Stanisława Włodarczyka. 
Białe albo czerwone, do wyboru. Specjalne względy 
wraz z bukiecikiem róż okazano Krystynie Kukule, 
obchodzącej akurat urodziny. Odśpiewano zatem „Sto 
lat”, wzniesiono toasty winem i szampanem za zdro-
wie jubilatki i wszystkich pań. Nie zapomniano także 
o policjantkach z komendy, na co dzień współpracu-
jących ze Stowarzyszeniem. Wesołe były nie tylko 
„chłopy”, którzy zorganizowali miłe spotkanie: Józef 
Micek, Eugeniusz Maksym i Eugeniusz Grzegorczyk, 
ale wszystkie uczestniczki.

 
tekst i zdjęcie: Adam K. Podgórski

PRZYJEMNE Z POżYTECZNYM

W  Zielonej Górze plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP połączono 
z obchodami dnia Kobiet.

W pierwszej części posiedzenia 
Jan Papis, prezes ZO, przedstawił 
sprawozdanie z pracy za 2010 r. Pod-
kreślił dobrą współpracę z kierowni-
ctwami jednostek Policji oraz z NSZZ 
Policjantów. Danuta Stańczyk po-
informowała o wykonaniu planu fi-
nansowego oraz o tegorocznym bu-
dżecie. Jerzy Jankowski przedstawił 
sprawozdanie Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. Eugeniusz Czerwiński 
omówił projekt regulaminu podziału 
środków z funduszu socjalnego. Po 
dyskusji przyjęto trzy uchwały. Jan 

Papis wręczył aktywnym członkom kół terenowych dyplomy uznania. 
Na spotkanie z okazji Dnia Kobiet zaproszono emerytki z naszego okręgu. Otrzyma-

ły życzenia i kwiaty, a następnie wzięły udział we wspólnym obiedzie.

tekst i zdjęcie 
Zbigniew Kobryń
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MEdAL dLA SłUPSKIEJ ORGANIZACJI

dwustu emerytów policyjnych i  wojskowych z  rodzinami z  rejonu gdańskiego 
i słupskiego odpoczywało na początku kwietnia w Ośrodku Wczasowo-Rehabilita-
cyjnym „Arka” w Jarosławcu. Przy okazji zorganizowano tam wyjazdowe posiedze-
nie Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku.

Do „Arki” przybyli nadinsp. Krzysztof Gajewski, komendant wojewódzki Policji 
w Gdańsku i jego zastępca insp. Krzysztof Zgłobicki (dotychczasowy komendant miejski 
Policji w Słupsku). W ten sposób jeszcze raz potwierdzili swą otwartość na współpracę 
ze środowiskiem emerytów i rencistów 
policyjnych. W posiedzeniu wziął także 
udział Jan Pietruszewski, przewodniczący 
ZW w Gdańsku. 

Przyjęto sprawozdanie finansowe za 
miniony rok oraz plany finansowy i pracy 
na rok bieżący. Zatwierdzono również Re-
gulamin Zarządu Okręgowego w Słupsku.

Miłym akcentem było wręczenie na-
szej organizacji, na ręce Franciszka Ma-
klesa, Medalu 700-lecia Miasta Słupsk. 
Dokonał tego kmdr. w st. spocz. Leszek 
Szwed, przedstawiciel prezydenta Słup-
ska, a zarazem dyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
Stowarzyszenie zostało uhonorowane w dowód uznania za działalność środowiskową.

Wypoczynek w nadmorskim kurorcie, spacery nad brzegiem Bałtyku oraz wieczory 
przy muzyce okresu młodości pozwoliły zregenerować siły i odnowić wzajemne kontakty.

Henryk Znaniecki

 Członkowie ZO z medalem 700-lecia Słupska

ZAPROSZENIE dO RATUSZA

do harmonogramu naszego Stowarzyszenia są wpisane coroczne spotkania w rze-
szowskim Ratuszu.

Nie inaczej było w tym roku – siódmego kwietnia, na zaproszenie Tadeusza Ferenca, 
prezydenta miasta Rzeszowa, do Ratusza przybyli członkowie Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych. 

Na czele naszej delegacji stali: Henryk Borowiński, prezes Zarządu Głównego  
SEiRP oraz Wiktor Kowal, prezes Zarządu Wojewódzkiego. Prezydent kolejny raz pod-
kreślił rolę naszego Stowarzyszenia oraz indywidualne zaangażowanie jego członków 
w rozwój miasta. Spotkanie było okazją do wyróżnienia Tadeusza Ferenca najwyższym 
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odznaczeniem Stowarzyszenia: Odznaką „Za 
Zasługi”, za pomoc i wspieranie naszej działal-
ności. Dekoracji dokonał prezes Henryk Boro-
wiński.

W swobodnej rozmowie, zaproponowanej 
przez prezydenta, goście  mówili o swoich prob-
lemach i o sprawach miasta. Zwracali uwagę 
na problemy w miejscu zamieszkania, zgłaszali 
propozycje inwestycji przydatnych mieszkań-
com, wyrażali niepokój z powodu negatywnego 
stosunku opozycji do inicjatyw prezydenta. Były 
też wesołe wspomnienia i chwila poezji. Nasza 
koleżanka, Jadwiga Kupiszewska, recytowała 
fragmenty swoich wierszy związanych z Rze-
szowem. Prezydent został obdarowany jej tomi-
kiem wraz z dedykacją.

Do zorganizowania spotkania przyczynił 
się Jan Mazur, radny miasta Rzeszowa dwóch 
ubiegłych kadencji, aktywny członek naszego 
Stowarzyszenia.

Bogusław Gajecki 

Prezes Henryk Borowiński (z lewej) od-
znacza prezydenta Tadeusza Ferenca

JEST NAS PółTORA TYSIąCA
W końcu marca w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 

SEiRP. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Kazimierza Kalisia, zasłużonego, 
długoletniego prezesa Stowarzyszenia oraz innych kolegów, którzy odeszli na zawsze. 
Następnie odczytano uchwałę VI Zjazdu Delegatów SEiRP nadającą tytuły honorowych 

członków: Krystynie 
Kowalik, Ewie Stec, 
Zofii Skrzyńskiej, 
Henrykowi Mikoszo-
wi, Wilhelmowi Gru-
dniowi, Edwardowi 
Krzysztofikowi i Jó-
zefowi Krasuckiemu. 
Dyplomy wręczył 
Henryk Borowiński, 
prezes Zarządu Głów-
nego SEiRP.

W części roboczej sesji wysłuchano i przyjęto sprawozdania merytoryczne i finan-
sowe za rok 2010 z działalności Zarządu Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Socjalnej. Na koniec roku w strukturach śląskich SEiRP znajdowało się 1578 członków, 
w tym 1315 opłacających składki. Uchwalono preliminarz budżetowy na rok 2011. Piotr 
Stypa przedstawił sprawozdanie kapituły Honorowej Odznaki ZW SEiRP w Katowicach. 
W minionym roku nadano 109 tych wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla or-
ganizacji.

 
Adam K. Podgórski
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ZA AKTYWNOść I WSPARCIE

Uroczyste posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego, zorganizowane w  Klubie 
Policyjnym „Gwardia”, zakończyło obchody 20-lecia SEiRP w Zielonej Górze. 

Wzięło w nim udział 62 akty-
wistów Stowarzyszenia z 12 kół. 
Zaproszenia do udziału w spot-
kaniu przyjęli m.in.: kom. Sylwe-
ster Nowak, zastępca komendan-
ta miejskiego Policji w Zielonej 
Górze i dr Zbigniew Bartkowiak, 
prezes Fundacji „Bezpieczne 
Miasto”. Wystąpienie okolicznoś-
ciowe wygłosił Jan Papis, wice-
prezes Zarządu Głównego SEiRP, 
prezes Zarządu Okręgowego. Na-
stępnie wręczono 29 „Medali za 
Zasługi dla SEiRP z Dyplomem”, 18 Honorowych Dyplomów Uznania oraz dwie od-
znaki XX-lecia Stowarzyszenia. Medalem uhonorowano m.in. Komendę Miejską Policji 
w Zielonej Górze, sukcesorkę byłej KWP, w dowód wdzięczności za pomoc i wsparcie 
dla naszego Stowarzyszenia. 

W imieniu odznaczonych podziękował insp. w st. sp. Franciszek Majewski, były 
komendant wojewódzki Policji w Zielonej Górze.

 
tekst i zdjęcie Zbigniew Kobryń

PRZYBYłY TRZY KOłA

Na lutowe, plenarne 
posiedzenie Zarządu 

Wojewódzkiego SEiRP w Kiel-
cach, zaproszono przedstawicieli 
emerytów innych służb mundu-
rowych: Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
Policjantów, Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego, Związku 
Emerytów i Rencistów Pożar-
nictwa oraz Służby Więziennej. 
Przybył aktyw kół terenowych. 
W posiedzeniu wzięli udział: 
Zygmunt Kowalczyk, I wicepre-
zes ZG Stowarzyszenia i Zdzisław Czarnecki, honorowy prezes ZG.

W czasie obrad oceniono pracę organizacji w ub. r., dyskutowano nad sposobami 
integrowania środowiska oraz formami współpracy z innymi organizacjami emerytów 

Występ chóru „Żołnierskie Echa”
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służb mundurowych, przyjęto plan pracy i wydatków na 2011 r., powołano trzy komisje 
problemowe.

Józef Libuda, prezes ZW, powiedział, że zadanie priorytetowe - zwiększenie liczby 
członków Stowarzyszenia - zostało wykonane. W czerwcu 2010 r. istniały trzy koła - 
w Kielcach, Sandomierzu i Włoszczowej. Do końca ub. r. powstały trzy nowe - w Ka-
zimierzy Wielkiej, Opatowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujednolicono dokumentację 
finansowo – księgową. Prezes mówił o tym, że Stowarzyszenie wciąż nie ma własnego 
lokalu i korzysta z gościnności NSZZ Policjantów, nie ma też komputera.

Na zakończenie wystąpił chór pod patronatem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
„Żołnierskie Echa”.

Elżbieta Łukawska

ROK WYTRWAłEJ PRACY

Z udziałem licznych gości odbyło się w marcu walne, doroczne, zebranie sprawo-
zdawcze Koła SEiRP w Tarnowie. Podsumowano kolejny okres działalności od ubie-
głorocznego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, które powołało nowy zarząd 
organizacji. 

W gościnnej świetlicy Komisariatu Policji Tarnów – Centrum w zebraniu uczest-
niczyli: insp. Zbigniew Ostrowski, komendant miejski Policji i kom. Jan Pytko, komen-
dant komisariatu oraz przedstawiciele ZW SEiRP w Krakowie na czele z Wiesławem 
Lipkowskim, I wiceprezesem i Józefą Łozińską, długoletnią skarbniczką organizacji 
małopolskiej, zarazem członkinią Prezydium ZG i opiekunką tarnowskiej organizacji. 
Obecni byli goście z miejscowej Przychodni Zdrowia MSWiA oraz pracownicy socjalni 

i finansowi KMP, a także członkowie Stowarzy-
szenia „Rodzina Policyjna 1939”, z którym Koło 
dzieli siedzibę.

W charakterze gospodarza spotkania wystą-
pił prezes Koła Marian Sarkowicz w towarzystwie 
zastępców: Jerzego Krawczyka, wybranego przez 
delegatów na ubiegłoroczny VI Krajowy Zjazd 
SEiRP na funkcję wiceprezesa ZG ds. prawnych 
i Edward Pogoda. W spotkaniu wzięli udział 
członkowie Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej 
i liczni społecznicy, udzielający się w komisjach: 
socjalno-bytowej, rekreacji i wypoczynku oraz 
pozostali członkowie organizacji.

W sprawozdaniu prezes Marian Sarkowicz 
akcentował sukcesy tarnowskiej organizacji i po-
dejmowane przez nią inicjatywy. Jak zaznaczył, 

w okresie sprawozdawczym z Koła odeszło z różnych przyczyn (także z powodu śmier-
ci) 22 członków, ale w ich miejsce przyjęto 36 nowych. W dniu zebrania tarnowskie 
Koło liczyło 392 członków skupiając ponad 40 proc. emerytów policyjnych rozsianych 
na terenie miasta Tarnowa i powiatu ziemskiego (Grupy Terenowe działają w: Tuchowie, 
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Żabnie i Ciężkowicach). Nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie wysiłek licznych społecz-
ników oraz dobra współpraca z kierownictwem tarnowskiej Policji zarówno na szczeblu 
komendy miejskiej, jak i komisariatu.

Marian Sarkowicz podziękował wszystkim za dotychczasowe działanie oraz pomoc. 
Wyrazem wdzięczności było uhonorowanie w trakcie różnych uroczystości 28 gości 
i członków Koła medalami „XX –lecia SEiRP” wraz z dyplomami.

Po wystąpieniu prezesa Koła zebrani wysłuchali sprawozdań, które składali prze-
wodniczący: Komisji Rewizyjnej Adam Kotyza, socjalnej Jan Skołucki i rekreacyjnej 
Józef Sarlej oraz skarbnik Koła Danuta Pierzchała. Podjęto także uchwałę programową. 

tekst i zdjęcie Marcel Tabor

PAMIąTKOWE KARTKI POCZTOWE

Te okolicznościowe kartki otrzymali, wraz z medalem „XX – lecia SEiRP”, dyplomem 
uznania i monografią dr. Jana Pytla pt. „20 lat Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych (1990-2010)”, goście i wyróżniający się w pracy społecznej członkowie 
Koła w Tarnowie w trakcie walnego zebrania sprawozdawczego w marcu 2011 r. 

Inicjatorem ich wydania i zarazem pro-
jektodawcą jest mjr w st. spocz. Jan Skołucki, 
członek Zarządu i przewodniczący komisji 
socjalno-bytowej Koła SEiRP, a zarazem pre-
zes Koła Polskiego Związku Filatelistów przy 
KMP w Tarnowie. Karty nawiązują do rocznic: 
45. powstania zorganizowanego ruchu filateli-
stycznego w MO w Tarnowie (u szczytu roz-
woju Koło PZF przy komendzie liczyło około 
200 członków: funkcjonariuszy, pracowników 
i emerytów wraz z rodzinami), 20. powstania 
SEiRP, jak również 20. powołania duszpaster-
stwa policyjnego w Diecezji Tarnowskiej.

Stąd na kartach, obok organizacyjnych 
i kościelnych znaków graficznych, umiesz-
czono zdjęcia budynków Komendy Miej-
skiej i Komisariatu Policji Tarnów-Centrum 
oraz katedry tarnowskiej z XIV w. – Bazyliki 
Mniejszej pw. Narodzenia NMP. Na odwrocie 
zaś - zarys średniowieczno-renesansowego ra-
tusza tarnowskiego. Kartki pamiątkowe, wrę-
czone na zebraniu, opatrzono pieczątką Zarzą-
du Koła SEiRP w Tarnowie.

W związku z 45. rocznicą powstania koła Polskiego Związku Filatelistów przy 
KMMO/P w Tarnowie Jan Skołucki przygotowuje okolicznościowe opracowanie.

MAT
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EMERYCI MUSZą MóWIć
 JEdNYM GłOSEM

Na przełomie marca i kwietnia obradował na wyjazdowym posiedzeniu w Ludwiko-
wicach Kłodzkich Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

Związkowców reprezentował Piotr Malon, przewodniczący Prezydium ZW. W ob-
radach wzięli udział emeryci i renciści policyjni działający w Zarządach Terenowych 
Związku we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Dzierżoniowie, Świdnicy i Lubiniu oraz 

członkowie Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP we Wrocławiu 
z siedzibą w Jeleniej Górze na czele 
z prezesem Henrykiem Grotkiewi-
czem. Przybyli przedstawiciele kie-
rownictwa Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu.

Dyskutowano o problemach eme-
rytów policyjnych: zasadach korzysta-
nia z funduszu socjalnego, równoważ-
niku za remont mieszkania i postępie 
spraw sądowych prowadzonych w tej 
dziedzinie, pomniejszonych świadcze-
niach emerytalnych funkcjonariuszy 
SB w kontekście ustawy dezubekiza-

cyjnej oraz postępowań odwoławczych do Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gospodarce finansowej ZW NSZZ P woj. dol-
nośląskiego, w tym zasadach prowadzenia dokumentacji przez zarządy terenowe, ubez-
pieczeniach zbiorowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin w ramach pro-
gramu „Emeryt-2009”.

Wystąpienia prelegentów i dyskusja uświadomiły uczestnikom, że mimo spraw zała-
twionych pozostało wiele problemów do rozwiązania. Skuteczność działań w dużej mie-
rze zależy od tego, czy nasze środowisko jest niepodzielone, skonsolidowane i czy mówi 
jednym głosem. Na zakończenie członkowie obu organizacji wymieniali doświadczenia 
na temat organizowania rekreacji i wypoczynku, a także korzystania z lecznictwa reha-
bilitacyjnego i sanatoryjnego. Zadeklarowano wolę kontynuowania współpracy i wza-
jemnego wspierania swojej działalności w interesie zrzeszonych w obu organizacjach 
emerytów i rencistów oraz policjantów woj. dolnośląskiego. W przerwach w obradach 
uczestnicy zwiedzali okolice Kotliny Kłodzkiej i Gór Sowich. 

Adam Różycki
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W SZCZECINIE „POd RóżAMI”

W Szczecinie, w klubie „Pod Różami”, odbyło się w końcu marca walne ze-
branie sprawozdawcze Koła Miejskiego Stowarzyszenia Emerytów i Ren-

cistów Policyjnych. 
Zebraniu przewodniczył Wincenty Matuk, wiceprezes Zarządu Koła. Henryk Karcz, 

prezes, przedstawił merytoryczne sprawozdanie zarządu z działalności za 2010 r., zaś 
Mirosława Pawińska, skarbnik, sprawozdanie finansowe. Zebrani przyjęli zawarte 
w sprawozdaniach informacje i propozycje. Dyskusja dotyczyła spraw socjalnych, or-
ganizacyjnych i propozycji 
działalności. 

Wyróżniono aktywi-
stów koła. Odznaki za wy-
bitne osiągnięcia na rzecz 
Stowarzyszenia otrzymali: 
Tadeusz Kurzyniec i Zbi-
gniew Macioszek, zaś odzna-
ki „Za Zasługi” z Dyplomem 
otrzymali: Zbigniew Chmiel 
i Józef Włodarski.

Danuta Łosiniecka

Z UdZIAłEM POSłA I PREZYdENTA

W Sosnowcu członkowie koła SEiRP spotkali się na walnym zebraniu

Zebrani pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie z działalności Zarządu Koła nr 21  
SEiRP za rok 2010. Zatwierdzili sprawozdania merytoryczne i finansowe, uchwalili bu-
dżet oraz plan pracy na rok bieżący. Głos zabrali zaproszeni goście. 

Poseł Witold Klepacz omówił działania Klubu Poselskiego SLD, w tym na rzecz 
emerytów pozbawionych części swojego uposażenia. Kazimierz Górski, prezydent Sos-
nowca, przedstawił inwestycje w mieście. Odpowiedział na pytania członków koła, 
którzy wykazali duże zainteresowanie działaniami władz miasta. Józef Krasucki, pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, zapoznał zebranych z kierunkami 
działań zarządów wojewódzkiego i głównego Stowarzyszenia. Wyróżnił Koło nr 21 za 
aktywność. 

Goście wręczyli dyplomy i nagrody Stefanowi Gajosowi, Jerzemu Brudnickiemu 
i Mieczysławowi Deli za osiągnięcia w Turnieju Szachowym. W zebraniu uczestniczyli 
przedstawiciele zarządów kół z Zawiercia, Dąbrowy Górniczej i Będzina.

na podstawie informacji Ryszarda Mędrzyka
opracował Adam K. Podgórski
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WALNE ZEBRANIE W ZAWIERCIU

W Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyło się w końcu lutego b.r. Wal-
ne Zebranie członków Koła nr 25 SEiRP. Wśród gości powitano insp. Ada-

ma Pałuchę, komendanta powiatowego Policji oraz Jerzego Brudnickiego, wiceprezesa 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach. 

Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi Koła za rok ubiegły. Uchwałą ZW Stowa-
rzyszenia nadano odznakę honorową z dyplomem komendantowi Adamowi Pałusze oraz 
członkom koła: Kazimierzowi Kaliściakowi i Kazimierzowi Sobusikowi.

(na podstawie informacji ze strony internetowej KPP w Zawierciu)

śLąSCY EMERYCI dLA POWOdZIAN

Józef Krasucki, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, przesłał na 
ręce prezesów kół podziękowania oraz informację o efektach zbiórki pieniężnej 

na pomoc dla powodzian w 2010 r.
Zbiórkę zainicjowano w lipcu, zakończono w grudniu. Zebrano 4260 zł. Członko-

wie koła w Rudzie Śląskiej, na apel prezesa Stanisława Włodarczyka, podczas wycieczki 
do Zielonej podarowali na ten cel 550 zł.

Uzyskaną kwotę podzielono między sześć rodzin policyjnych, które ucierpiały 
wskutek lipcowych zalań: z Kuźni Raciborskiej, Marklowic, Budzisk i Czechowic-Dzie-
dzic. Zapomogi przekazały delegacje kół SEiRP z Raciborza i Rybnika, tuż przed Bożym 
Narodzeniem, co ogromnie ucieszyło obdarowanych.

- Prosili oni, aby wyrazić wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za wspar-
cie i solidarność duchową w nieszczęściu, co z satysfakcją czynię – mówił Józef Krasucki.

Adam K. Podgórski
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ZARZąd POPARł KANdYdATA NA POSłA

W czasie posiedzenia plenarnego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku na początku maja oceniono 

działalność Zarządu w roku ubiegłym i przyjęto plan pracy na lata 2011 – 2014. Zebraniu 
przewodniczył Jan Pietruszewski, prezes ZW, zaś Zarząd Główny reprezentował Henryk 
Grobelny, jego wiceprezes. 

Mirosława Bielicka ze 
Spółdzielczej Kasy Oszczęd-
nościowo-Kredytowej „Wy-
brzeże”, Oddział w Gdyni, 
przedstawiła ofertę udzielania 
kredytów oraz zakładania kont 
emerytom służb munduro-
wych.

Jednogłośnie podjęto 
uchwałę rekomendującą Je-
rzego Zakrzewskiego, człon-
ka koła SEiRP w Gdańsku, na 
kandydata do Sejmu RP w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Kandydat krótko 
przedstawił swój dorobek jako parlamentarzysty i program działania w przypadku wybo-
ru na posła oraz podziękował za poparcie.

Na zakończenie Henryk Grobelny wręczył członkom ZW SEiRP w Gdańsku Od-
znaki „Za Zasługi” z Dyplomem. Wyróżniono w ten sposób: Henryka Kaźmierskiego, 
Władysława Góralskiego, Erwina Bruggemanna, Hieronima Brzozowca i Jana Pietru-
szewskiego.

Henryk Kaźmierski

BEZPIECZEńSTWO NAJWAżNIEJSZE
 
Taka była myśl przewodnia uroczystego zebrania sprawozdawczego Koła Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Radziejowie (woj. kujawsko-pomor-
skie), równocześnie podsumowującego obchody dwudziestolecia SEiRP.

 
Wśród gości przybyli: Roman Skrzeszewski, prezes ZW Stowarzyszenia, Henryk 

Kiełbasiński, prezes honorowy ZW, Marian Zieliński, starosta radziejowski, insp. Ry-
szard Micek, komendant powiatowy Policji, Romuald Grosman, prokurator rejonowy, 
asp. sztab. Janusz Rolewski, przewodniczący NSZZ Policjantów przy KPP, Sławomir 
Bykowski, burmistrz Radziejowa, Mirosław Skonieczny, burmistrz Piotrkowa Kujaw-
skiego, Marek Szuszman, wójt gminy Radziejów i równocześnie prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Razem dla powiatu radziejowskiego”, Zygmunt Sosnowski, 
wójt gminy Bytoń, Stefan Śpibida, wójt Dobrego i Henryk Orłowski, wójt Topólki. 

O powstaniu, rozwoju i działalności SEiRP oraz koła w Radziejowie mówił jego 
wiceprezes Jan Jaworski. Podkreślił, że liczebność koła od założenia w 1999 r. do chwili 
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obecnej wzrosła niemal dwukrot-
nie, osiągając stan 57 członków. 
Bardzo dobrze układa się współ-
praca z lokalnymi samorządami, 
kierownictwem KPP i NSZZ 
Policjantów oraz Zarządem Wo-
jewódzkim Stowarzyszenia. 
W ubiegłym roku koło przystąpi-
ło do LGD „Razem dla powiatu 
radziejowskiego”. Wielu naszych 
emerytów i rencistów pełni waż-
ne funkcje społeczne. 

Prezes ZW Stowarzyszenia, 
w asyście prezesa honorowego 

i Andrzeja Drzewieckiego, prezesa koła w Radziejowie, wręczył gościom medale 20-le-
cia Stowarzyszenia (z dyplomem). Natomiast burmistrzowie i wójtowie uhonorowali 
35 emerytów i rencistów policyjnych upominkami tematycznie związanymi z gminami, 
w których wyróżnieni mieszkają. Starosta radziejowski wręczył R. Skrzeszewskiemu i H. 
Kiełbasińskiemu medale 10-lecia powiatu radziejowskiego. Prezes LGD uhonorował J. 
Jaworskiego upominkiem w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz tej organizacji 
oraz uniwersytetu trzeciego wieku. 

Przedstawiciele samorządów wyrażali uznanie dla dorobku Zarządu i człon-
ków Koła SEiRP w Radziejowie, zwłaszcza ich aktywności na rzecz poprawy  
bezpieczeństwa i porządku w gminach i powiecie.

 
Janusz Dagow 

OdWIEdZINY U PRZYJACIół

Prezes Kola SEiRP w Rudzie Śląskiej, Stanisław Włodarczyk wraz ze skarbnikiem, 
Józefem Mickiem, odwiedzili starszych wiekiem członków Stowarzyszenia. 

Marian Milcarz, któremu „stuknie” 
niebawem 91 lat, ogromnie ucieszył 
się z wizyty kolegów i przyniesionego 
przez nich prezentu – paczki z wiktua-
łami. Równie przejęty i uradowany był 
Jan Belka (71 lat), dzielnie walczący 
z ciężką chorobą.

Stanisław Włodarczyk niezmier-
nie dba o „starych druhów”, pamięta 
o ich urodzinach, odwiedza ich w do-
mach, mobilizując do tego samego 
komendantów miejskiego i komisaria-
tów Policji, wysyła życzenia urodzi-

nowe, pisze wnioski o zapomogi i refundacje kosztów leczenia. Takie dowody pamięci 
i życzliwości, w dzisiejszych zabieganych czasach, wzruszają i cieszą.

Adam K. Podgórski
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Z NIESPOdZIEWANą WIZYTą 

Pomoc socjalna należy do istotnych zadań naszego Stowarzyszenia. Stałym obo-
wiązkiem kół powinno być docieranie do potrzebujących, którzy nie zawsze chcą 
i umieją o nią prosić.

Pani Klotylda i jej mąż Marian większą część życia spędzili na Śląsku. Na emerytu-
rze wrócili w rodzinne strony żony, pobudowali dom w Ryglicach, prawie trzytysięcznym 
miasteczku w górzystej części powiatu tarnowskiego, odległym 30 km od stolicy regionu. 

Ona była nauczycielką, on, po przepracowaniu siedmiu lat w górnictwie, został mi-
licjantem. Odszedł na emeryturę w latach 80. ze stanowiska dyżurnego KW MO w Ka-
towicach. Wysoki, postawny, dziś ponad siedemdziesięciolatek, jest po udarze mózgu. 
Jego małżonka, po operacji guza mózgu, ma problemy z pamięcią. Jedyna córka mieszka 
w Bytomiu i pracuje w Policji w Tarnowskich Górach.

Odwiedzić z dobrym słowem
To właśnie córka państwa Ś. wysłała list do Zarządu Koła SEiRP w Tarnowie, a po-

tem zadzwoniła z prośbą o zainteresowanie się jej rodzicami. Akurat byłem w siedzibie 
Koła, gdy poinformowano prezesa o problemie. Decyzja Mariana Sarkowicza była szyb-
ka: trzeba dokonać wywiadu środowiskowego i udzielić pomocy w miarę możliwości.

Dla Jana Skołuckiego, członka Zarządu Koła i zarazem przewodniczącego komisji 
socjalno-bytowej, sprawa była prosta: jedziemy od razu. Zaprosił do swojego samochodu 
Lidię Zgłobisz, która przed kilku miesiącami zasiliła komisję i niedawno towarzyszyła 
mu w innej, bliższej wyprawie, do domu starszej pani w podtarnowskiej Zawadzie.

W gościnnym domu naszych podopiecznych trzeba było poprosić o dokumenty, 
posegregować je na najważniejsze i mniej ważne, sformułować wniosek o pomoc, po-
cieszyć dobrym słowem ludzi, którzy ze względu na stan zdrowia i odległość od dużego 
miasta, wyrwani z Górnego Śląska, gdzie spędzili niemal całe życie zawodowe, są sprag-
nieni wizyt.

Więcej wniosków i pomocy…
Nadzorujący pracę komisji: wiceprezes Edward Pogoda, Jan Skołucki, Wiesław Soj-

da i Lidia Zgłobisz oraz członkowie zarządu Koła: Józef Czapla, Zdzisław Golba i Józef 
Sarlej to osoby najczęściej przyjmujące wnioski o zapomogi i inną pomoc socjalną.

 W kole tak licznym, jak tarnowskie, tych wniosków nie jest mało. W 2010 r. udzie-
lono prawie czterystu świadczeń na łączną kwotę ponad 250 tys. zł, co oznacza w sto-
sunku do roku poprzedniego zarówno wzrost wniosków (o 46), jak i przyznanej sumy 
(o ponad 16 tys. zł). Kwotowo dominują zapomogi losowe, przyznawane bez ograni-
czeń dochodowych (42 proc. świadczeń na sumę ponad 107 tys. zł), przed zapomogami 
pieniężnymi, o które mogą ubiegać się emeryci i renciści, których dochód na członka 
rodziny nie przekracza 2500 zł (wnioski można składać dwa razy w roku), częściowym 
zwrotem kosztów leczenia oraz dopłatami do wczasów, sanatoriów, kosztów pogrzebu 
oraz kolonii i obozów dzieci uprawnionych.

Wzrost liczby wniosków (składanych osobiście w siedzibie koła w starym budynku 
Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, za pośrednictwem kolegów, sąsiadów lub opie-
kunek, a także przesłanych pocztą), spowodowany jest zapewne i tym, że w ubiegłym 
roku pogorszyła się sytuacja życiowa emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych. 
Po wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej wielu z nich utraciło – niekiedy większą 
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– część emerytury. Dla osób związanych zwłaszcza przez długie lata ze Służbą Bezpie-
czeństwa oznacza to znaczne pogorszenie warunków życia, a nawet popadnięcie w biedę. 
Emerytury obcięto też zwykłym milicjantom za okres służby do grudnia 1954 r.

Sąd przywrócił renty rodzinne
Zemsta rządzących dotknęła nie tylko żyjących, ale i rodziny po zmarłych funkcjo-

nariuszach. Wdowom obniżono renty rodzinne. Zrobiono tak, mimo że z uzasadnienia 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r. w sprawie zgodności ustawy 
dezubekizacyjnej z Konstytucją RP wynika, iż ustawa ta nie dotyczy „świadczeń z tytułu 
renty inwalidzkiej, renty rodzinnej, dodatków do emerytur i rent oraz zasiłków i świad-
czeń pieniężnych”. Czy zatem sędziowie Trybunału wiedzą, co przegłosowali większoś-
cią głosów? A wiedzieć powinni, bo naliczanie nowych świadczeń Zakład Emerytalno-
Rentowy MSWiA rozpoczął w 2009 r. i jego prezes nie ukrywał, że obejmuje ono także 
renty rodzinne, bo tak ustawę zinterpretowało nadgorliwe kierownictwo tej instytucji… 
Właśnie przywrócenie rent rodzinnych w wysokości sprzed 1 stycznia 2010 r. jest – jak 
dotychczas – największą naszą wygraną przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Do-

tyczy to już około setki osób, 
które złożyły skargi.

Mimo faktycznego 
zmniejszenia się funduszu 
socjalnego, związanego z ob-
niżeniem świadczeń tysięcy 
emerytów, nie odnotowano 
więc na razie - przynajmniej 
w Tarnowie – zmniejszenia 
kwoty udzielonych środków 
pomocowych.

- Warto wiedzieć, że li-
mit dochodu nie ogranicza 
starań o dopłatę do różnych 
form wypoczynku – przy-
pomina Jan Skołucki, który 

uważa, że nasi emeryci i renciści zbyt rzadko decydują się na skorzystanie z tego rodzaju 
pomocy. Podkreśla, że po każdym dłuższym leczeniu szpitalnym jest szansa na uzyskanie 
zapomogi losowej, przy czym nie obowiązuje tu kryterium dochodowe.

Przewodniczący zwraca uwagę (mówił o tym na zebraniu sprawozdawczym Koła) 
na potrzebę informowania Zarządu i członków Komisji o osobach wymagających pomo-
cy. Część emerytów i rencistów resortowych zamknęła się bowiem w sobie, nie utrzymu-
je kontaktów z dawnymi kolegami i nie występuje o wsparcie materialne. 

dobra wola i… biurokracja
Oczywiście, to nie komisja socjalna i nie zarząd Koła dysponują pieniędzmi. Pocho-

dzą one z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, powstającego z odpisu od 
naszych świadczeń i pozostającego w dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji. 
Droga do uzyskania pomocy jest więc długa: pierwszy krok to złożenie wniosku w komi-
sji socjalnej. Tu, w każdy wtorek tygodnia, można pobrać druki do wypełnienia i złożyć 
stosowną dokumentację, można też liczyć na pomoc przy wypełnianiu „kwitów”. 

Dokumentacja, zaaprobowana pieczątką prezesa Koła, wędruje do KMP w Tarno-
wie, gdzie jej weryfikacji dokonuje Małgorzata Gilewska, też już emerytka i członkini 
SEiRP, zatrudniona w komendzie. Później papiery jadą do Krakowa, gdzie wnioski za-
twierdza lub odrzuca, proponując konkretne kwoty, komisja socjalna przy komendancie 

W siedzibie Koła SEiRP w KP Tarnów-Centrum. Od prawej: 
Józef Sarlej (tego dnia przyjął 10 wniosków o pomoc finanso-
wą) i Jan Nosal
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wojewódzkim Policji. Dyspozycje wracają do Tarnowa i zainteresowani mogą podjąć 
pieniądze z kasy KMP…

Na biurokrację narzekają zarówno wnioskodawcy, jak i koledzy zajmujący się po-
mocą socjalną. Czy jest sens upierać się przy wysyłaniu oryginałów dokumentów, jeśli 
ich kopie są potwierdzone przez kilka osób, które na pierwszym etapie mają do nich 
wgląd bezpośredni? Czy nie bywamy za sztywni w interpretowaniu rozporządzeń, za-
rządzeń, decyzji i regulaminów określających działalność socjalną? Czy nie powinno się 
umożliwić kołom Stowarzyszenia składania własnych wniosków o udzielenie pomocy 
materialnej osobom, które wytypują dzięki swojemu rozpoznaniu?

W działalności socjalno-bytowej nigdy nie brakowało dobrej woli, przeszkadzała 
asekuracja. W Tarnowie współpraca jest wzorowa nie tylko z KMP, ale także z miejscową 
Przychodnią MSWiA, podległą Krakowowi. W zakresie działalności socjalno-bytowej 
pielęgniarka środowiskowa Maria Kawa dostarcza w imieniu obłożnie chorych wnioski 
o udzielenie różnego rodzaju świadczeń pieniężnych, podpowiada, do kogo się zwrócić 
i komu trzeba pomóc.

Zawsze warto!
Już w tydzień po naszej wizycie w Ryglicach do przewodniczącego Koła SEiRP 

w Tarnowie nadszedł list. „W związku z osobistą wizytą przedstawicieli Waszego Stowa-
rzyszenia w domu moich Rodziców – napisała córka państwa Klotyldy i Mariana, Beata 
K. z Bytomia – chciałam bardzo podziękować za tak szybką i niespodziewaną reakcję na 
moją prośbę. Zarówno ja, jak i moi Rodzice, jesteśmy mile zaskoczeni…”

W naszym Stowarzyszeniu żadna z osób potrzebujących wsparcia nie powinna czuć 
się pozostawiona sobie.

tekst i zdjęcie 
Marcel Tabor

RELAKS NA WYSPIE 

Stowarzyszenie Eme-
rytów i Rencistów Po-

licyjnych w Szczecinie zorga-
nizowało dla swoich członków 
pobyt w Ośrodku Rehabilita-
cyjnym „Relaks” w Między-
wodziu. Grupa 12-osobowa 
przebywała tam w pierwszej 
połowie marca, zaś grupa 
43-osobowa wypoczywała 
i rehabilitowała się w pierw-
szej połowie kwietnia.

Międzywodzie to miej-
scowość na wyspie Wolin 
charakteryzująca się zdrowym 
klimatem i pozbawionym aler-
genów powietrzem z dużą za-
wartością aerozolu morskiego, 
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co sprzyja leczeniu dróg oddechowych. Ośrodek Rehabilitacyjny „Relaks” położony jest 
wśród lasów sosnowych, blisko morza. Leczyliśmy tam schorzenia układów ruchu, od-
dechowego, krążenia, nerwowego, korzystaliśmy z krytego basenu.

Na wycieczce w Kamieniu Pomorskim zwiedzaliśmy Katedrę św. Jana Chrzciciela 
i wysłuchaliśmy koncertu na XII-wiecznych organach. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni 
do kawiarni na refleksyjny występ piosenkarza Jacka Szyłkowskiego. 

Po zabiegach chodziliśmy nad morze w poszukiwaniu bursztynu i powdychać jod, 
posłuchać ciszy, podziwiać piękne widoki. Na wyspie podążaliśmy szlakiem Słowian 
i Wikingów. 

Mieliśmy okazję złożenia życzeń naszym koleżankom Grażynom, kolegom Ryszar-
dom, koledze Stanisławowi z okazji 70 rocznicy urodzin i koledze Julianowi z okazji 
75-tych urodzin.

Magia naszych wspólnych pobytów polega na tym, że my się po prostu lubimy.

Danuta Łosiniecka

PIASTOWSKIM SZLAKIEM

Jesienią i zimą członkowie Stowarzyszenia z Zielonej Góry wyjechali na wycieczki 
do Wrocławia i Poznania. W każdej z nich wzięło udział po kilkadziesiąt osób.

We Wrocławiu uczestnicy obejrzeli Panoramę Racławicką, płynęli statkiem po 
Odrze, zwiedzili Starówkę. Po obiedzie odpoczywali w parku z tańczącymi fontannami. 
Mimo deszczowej aury, humory dopisywały. Emeryci z naszego Stowarzyszenia cieszy-

li się ze spotkania, wymieniali poglądy, wspominali okres służby w organach ścigania 
i świetnie się zrelaksowali. 

Wycieczka po Wielkopolsce prowadziła szlakiem pierwszych Piastów. Uczestni-
cy zwiedzili skansen w Pobiedziskach, gdzie zgromadzono miniatury budowli Szlaku 
Piastowskiego i Wielkopolski. W Lednogórze - grodzie Mieszka I - obejrzeli muzeum 



Biuletyn Informacyjny nr 2 (40) 2011

55koresPondenci naPisali

i skansen na wyspie, a następnie pojechali do Gniezna – pierwszej stolicy Polski. W po-
znańskim Teatrze Muzycznym obejrzeli operetkę „ Cygańska miłość”. 

Organizatorami obu wycieczek byli aktywni członkowie zielonogórskiego koła: Le-
sław Juszczak (prezes), Lucyna Kwaśnicka, Janina Kowalaszek i Wacław Sośnicki.

Zbigniew Kobryń

PIęKNO W NASZYM ZASIęGU 

Na początku kwietnia 38-osobowa grupa emerytów z  Gorzowa Wielkopolskiego 
wyruszyła autokarem do niemieckiego Stralsundu. Główną atrakcją tego miasta 
jest Muzeum Morskie. Zwiedziliśmy także wyspę Rugię.

Pierwszym punktem programu 
była miejscowość Anklam, gdzie ma-
rzenie o lataniu stało się rzeczywistoś-
cią. To tu pionier lotnictwa Otto Lie-
lienthal, biorąc za przykład szybujące 
ptaki drapieżne, wybudował latające 
maszyny, a jego życie i dokonania pre-
zentuje dziś miejscowe muzeum. Przez 
malownicze Greifswald, leżące mię-
dzy dwiema wyspami, dojechaliśmy 
do Stralsundu, miasta uznawanego za 
jedno z najpiękniejszych w północnej 
części Niemiec. 

Zanim udamy się do muzeum, idziemy na spacer przez miasto. Silny wiatr nie po-
zwala w pełni podziwiać jego uroków, zwłaszcza starej części z bogatymi domami kupie-
ckimi oraz wspaniałym Ratuszem. 

Muzeum Morskie znajduje się w zabudowaniach klasztoru z XIII w. Ma 9700 m² 
powierzchni i 40 akwariów o łącznej pojemności 6 mln litrów, gromadzi ok. 7 tys. zwie-
rząt i roślin morskich. Zwiedzanie Oceanarium to wspaniały trening wyobraźni. Efekt 
podwodnej podróży potęgują ciemności, światło dociera jedynie z aluminiowych gablot 
i akwariów. Chodząc po kilku kondygnacjach ma się wrażenie ciągłego zanurzania i wy-
pływania. Trudno z tej podroży wrócić 
do rzeczywistości. 

Po męczącym dniu wstępujemy 
na posiłek do restauracji „Pod starym 
Frycem”. Tu niespodzianka - jest zupa 
piwna, a danie mięsne wyglądem i sma-
kiem przypomina kotlet schabowy. Na 
nocleg ze śniadaniem zatrzymujemy 
się w pensjonacie „Im Grünen” ukry-
tym w domkach wśród zieleni.

Następnego dnia ruszamy na wy-
spę Rugię, słynącą z pięknych plaż, 
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kredowych klifów, urozmaiconego krajo-
brazu i wspaniałych kurortów. Pierwszą 
atrakcją jest most przez cieśninę Stre-
lasund. Jadąc w głąb wyspy docieramy 
do Sasnitz, najliczniejszego miasta na 
półwyspie Jasmin. Następnie kolejką tu-
rystyczną dojeżdżamy do Arkony. Stam-
tąd, po spojrzeniu z góry na panoramę 
Bałtyku, idziemy brzegiem morza do ry-
backiej wioski Witt, gdzie zatrzymujemy 
się na kawę i piwo, pławimy się w słońcu 
i podziwiamy zatokę. Dalej oglądamy 

słowiańskie wały i celtyckie kurhany. Jasmundzki Park Narodowy nie ma sobie równych. 
Po drodze urocza miejscowość wypoczynkowa Puttgarten ze śnieżnobiałymi willami, 
centrum w kształcie koła i domem stojącym na dachu. Okazuje się, że taki budynek ma 
nie tylko kaszubski Szymbark. 

Ponownie przekraczamy malowniczy most i jeszcze raz zaglądamy do „Starego 
Fryca”, tym razem na golonkę po bawarsku. Z żalem opuszczamy piękny Stralsund. Do 
Gorzowa docieramy wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń. Chyba nikt 
z nas nie sądził, że 300 km od naszego miasta znajduje się tak ciekawa kraina. Niektórzy 
snują plany przyjazdu do Stralsundu z rodziną latem, by utrwalić sobie piękno tej części 
Meklemburgii. 

Wiesława Nićka 
zdjęcia Lesław Mańkowski

PRóBA OCENY PRACY Kół  
W WOJ. WARMIńSKO-MAZURSKIM

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie rozesłał ankiety do 25 prezesów kół. Na-
deszły 24 odpowiedzi. Ich analiza została przedstawiona na plenarnym posie-

dzeniu ZW SEiRP w Olsztynie 15 kwietnia br. Spotkała się z dużym zainteresowaniem 
uczestników i spowodowała ożywioną dyskusję.
1.  Siedziba koła i jej wyposażenie
 Samodzielne siedziby, z wystarczającym wyposażeniem biurowym, posiada 6 kół, 

5 ma siedziby w mieszkaniach prezesów. Koła te, jak zresztą wszystkie pozosta-
łe, mogą okazjonalnie korzystać (na zebrania, spotkania) ze świetlic w jednostkach 
Policji. Pozostałe koła dysponują pomieszczeniami z podstawowym wyposażeniem 
biurowym, które użytkują wspólnie np. z NSZZ Policjantów.

 Stan liczbowy członków 
 Płacący składki: do 25 członków - 6 kół, 26-50 członków - 9 kół, 51-100 członków 

- 6 kół, powyżej 100 członków - 3 koła (Elbląg - 358, WSPol. Szczytno - 183, Ol-
sztyn - 135); seniorzy: zgłoszono 130 członków o takim statusie (najwięcej w kole 
Braniewo - 21); członkowie wspierający: zgłoszono 82 osoby. 

2.  Zarządy kół liczą: 2 osoby (prezes + skarbnik) - koło w Jezioranach (9 członków), 
3-4 osoby - 7 kół, 5-6 osób - 13 kół, 7 osób – 2 koła.
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 Wydaje się, że liczebność zarządów jest racjonalnie dostosowana do liczby człon-
ków kół. Wyjątek stanowi koło w Olsztynie, którym kieruje 3-osobowy zarząd, 
a koło liczy 139 członków. Powodem jest brak chętnych do pracy w zarządzie.

3.  Komisje Rewizyjne: Brak takowej zgłosiło koło w Jezioranach, w pozostałych ko-
łach KR liczą od 3 do 5 osób, co jest skorelowane z wielkością kół.

4.  Kroniki kół
 Kroniki prowadzi 7 kół (Elbląg, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Mrągowo, Węgorzewo, 

WSPol. Szczytno). Większość wymienionych kół prowadzi  kroniki od początku 
swego istnienia.

 Uznać należy, że zawsze jest to wartościowa inicjatywa, bo upamiętnia wydarzenia 
ważne dla członków koła, utrwala jego tradycję i jest formą przekazywania wiedzy 
o dorobku koła następcom.

5.  Konta bankowe posiadają 4 koła. Wydaje się, że dla większych kół, prowadzących 
bardziej złożoną działalność i obracających znaczniejszymi kwotami, jest to racjo-
nalne rozwiązanie, tym bardziej że coraz więcej banków oferuje konta bez opłat za 
prowadzenie albo z niskimi opłatami.

6.  Działalność w 2010 r. 
 Wszystkie koła, poza zebraniami statutowymi, starały się organizować, na mia-

rę lokalnych możliwości i zainteresowań swoich członków, imprezy integracyjne 
i rekreacyjne. Większość kół zorganizowała jedną lub dwie imprezy. Niektóre były 
połączone z zebraniami. Były to spotkania opłatkowe czy noworoczne, bal karna-
wałowy, ognisko, wyjazd do teatru, grzybobranie, wycieczka krajoznawcza, zawody 
strzeleckie. 

 Kilka kół prowadziło bogatą i różnorodną działalność. I tak: koło w Elblągu zor-
ganizowało kilkanaście imprez dla członków koła i ich rodzin; koło przy WSPol. 
w Szczytnie – 10, koło Lidzbark Warm. - 8, koło w Nidzicy – 9, koło w Giżycku – 7, 
koło w Ełku – 6 imprez, koło w Olsztynie zorganizowało 8-dniową wycieczkę dla 
50 członków SEiRP i ich rodzin, w tym 21 z Olsztyna i 29 z innych kół. 

 Te formy działalności nie tylko urozmaicają nie zawsze ciekawe życie  emerytów, 
ale także integrują środowisko i stanowią zachętę do wstępowania do naszych kół.

7.  Współpraca z kierownictwem jednostek Policji. 
 Prezesi kół oceniają ją na ogół jako bardzo dobrą i dobrą. Ocenę dostateczną wy-

stawił współpracy z kierownictwem swojej jednostki jedynie prezes koła w Jezio-
ranach. Prezes koła w Szczytnie stwierdził natomiast, że współpracy w zasadzie 
nie ma. Z przedstawionych wcześniej informacji wynika, że kierownicy jednostek 
Policji w zdecydowanej większości stwarzają niezbędne warunki do organizowania 
spotkań i zebrań w siedzibach jednostek. Nie zawsze jest możliwość korzystania 
z telefonów, a jeśli już, to tylko używając wewnętrznych linii policyjnych. Trzeba 
jednak zrozumieć uwarunkowania, w jakich funkcjonuje Policja, zwłaszcza reżim 
oszczędnościowy.

8. Współpraca z Zarządem Wojewódzkim Stowarzyszenia.
 Oceniana jest przez prezesów kół jako bardzo dobra lub dobra. Uwag zmierzających 

do jej usprawnienia nie zgłaszano.
9.  Udział członków Stowarzyszenia we władzach samorządowych.
 Prezesi 12 kół zgłosili, że członkowie ich kół pełnią funkcje w lokalnych władzach 

samorządowych (łącznie 23 osoby, w tym jest 1 sołtys, 13 radnych  gminnych lub 
miejskich, 9 osób pełni inne funkcje społeczne).

Podsumowanie
1. Przyjąć można, że wszystkie koła mają elementarne warunki do funkcjonowania, 

stworzone przy udziale kierownictwa jednostek Policji, a niektóre mają warunki 
dobre lub bardzo dobre. 



58

2. Wszystkie koła mają prawidłową strukturę organizacyjną (zarządy, komisje rewizyj-
ne, niektóre – komisje problemowe, dostosowane do liczby członków).

3. Liczebność kół jest wysoce zróżnicowana, co wynika z ich usytuowania w terenie 
oraz liczby emerytów i rencistów w środowisku. Cenną rzeczą jest coroczny przy-
rost liczbowy członków, powstawanie nowych kół SEiRP oraz restytucja wygasają-
cych w poprzednich latach.

4. Problemem wymagającym uwagi jest pozyskiwanie nowych członków, stopniowe 
„odmładzanie” zarządów tam, gdzie to potrzebne i możliwe,  bo od nich – w naj-
większym stopniu – zależy aktywność kół.

5. W skali województwa udział członków seniorów (130 czyli ok. 6,5 proc. ogółu 
członków SEiRP) nie jest znaczący. Dobrze, że są oni wśród nas i należy zrobić 
wszystko, by czuli się dobrze.

6. Imprezy kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjne interesują nasze środowisko, dlatego 
należy je kontynuować, rozpoznając potrzeby. 

7. Jakkolwiek wykracza to nieco poza treści zawarte w ankietach, trzeba podkreślić, 
że bardzo ważna jest praca o charakterze socjalno-bytowym (przyszłoroczna ankieta 
będzie uzupełniona o wspomnianą problematykę), a szczególnie istotną rolę spełnia 
Komisja Socjalna i działające w niej osoby reprezentujące Stowarzyszenie. Jest to 
temat zawsze poruszany na  naszych spotkaniach. Wydaje się, że zadania w tym 
zakresie zarządy kół i Zarząd Wojewódzki realizują aktywnie i dobrze.

8. Z ankiet, ale także z wieloletniej obserwacji, należy wysnuć wniosek, że o  pracy 
Stowarzyszenia decyduje głównie praca zarządów kół. Prezes koła i jego najbliżsi 
współpracownicy stanowią o aktywności, różnorodności i bogactwie inicjatyw oraz 
ich sprawnej realizacji. 

 Wysoko należy ocenić wysiłek wszystkich prezesów i zarządów kół, którzy poświę-
cają wiele czasu i energii, by służyć i pomagać innym, a nie zawsze mogą liczyć na 
wdzięczność i zrozumienie.

 Wśród zarządów kół są takie, których osiągnięcia zasługują na najwyższe uznanie. 
Wynika to z materiałów zawartych w ankietach, ale także z obserwacji, jakie mamy 
od lat.

 Na największe uznanie zasługuje działalność Zarządu Koła SEiRP w Elblągu, kie-
rowanego przez prezesa Aleksandra Kozłowicza. Przemawia za tym wielkość koła, 
liczba członków wspierających, bogactwo form aktywności, udział w pracy Stowa-
rzyszenia na szczeblu centralnym (szef Głównej Komisji Rewizyjnej), wojewódz-
kim (członek Zarządu Wojewódzkiego) i lokalnym.

 Jako wyróżniającą się ocenić należy, z podobnych względów, pracę Ryszarda Gi-
dzińskiego, prezesa koła przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Bardzo wysoko 
ocenić trzeba pracę Bohdana Makowskiego, prezesa koła w Giżycku. Jest ono jed-
nym z najliczniejszych w województwie (czwarte pod względem liczebności - 90 
członków), prowadzi różnorodną działalność, zwłaszcza w zakresie upowszechnia-
nia kultury oraz tradycji naszej służby.

opracował: Antoni Biały, 
członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

(skróty pochodzą od redakcji BI).

PróBa oceny

Sprostowanie: 
Poprzednie wydanie BI ukazało się omyłkowo z  numerem 5, 

powinno być: 1(39)2011. Za pomyłkę przepraszamy. 
Redakcja
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Mowa ciała palca dała

Palcowi hołd należy złożyć, organ to bowiem arcyważny;
Bez palców dłoń jest mniej poważna; na ogół palce miewa każdy.
Oprócz fizycznej niezbędności, palec symbolu ma wymowę –
Więcej wyrazisz jednym palcem, niż na ten przykład, jednym słowem.
Palcem podłubać możesz w nosie lub puknąć w czoło się czasami;
Nim się podrapiesz – co do miejsca... niech to zostanie między nami.
Palec i rozum – to podstawa; bo czy bez palców się ogolisz
I czym do drzwi sąsiadki pukasz, by użyczyła szklanki soli?
Jest palec, który grozi i bywa palec... kierowniczy.
Tego pierwszego możesz „olać” ; z drugim, no cóż, musisz się liczyć.
Gdy zginasz palce – to pozdrawiasz; kciuk w górze – OK, życzysz dobrze;
Serdeczny w pionie – nie objaśnię... lecz gest ten do każdego dotrze.
Zaś kciuk na but zorientowany, jako że ma kierunek niski,
Światu całemu dobrze znany – bo przecież w końcu czysto rzymski.
Język „palczasty” jest jak wiano, z którym do Unii nas przygarną
I tu nie będzie żadnych kosztów... znajomość gestów jest za darmo.
Palce – widełki, to victoria; dwa w „kupie” – znaczy, żeś gotowy.
Nie pakuj palca między szprychy, tak jak pod topór nie kładź głowy.
Odcięty palec nie odrośnie, daleko mu jest do dżdżownicy...
Nie próbuj tego udowadniać  i tak nie zgłębisz tajemnicy.
Między drzwi palca też nie wkładaj, jak latem nie wdziewaj kożucha;
Co ci po racji, nawet gdy masz ją, jeśli zostaniesz... bez palucha.
Nie liż cukierka przez papierek, bo szkoda czasu i języka...
Zaś gdy napotkasz coś, co śmierdzi... to właśnie palcem nie dotykaj;
Zaciśnij dziesięć palców w pięści – zapewniam, że to się opłaca –
Wszak panta rei..., co ma wisieć..., a wieczna nie jest żadna władza.
Przeczekaj, cóż, co pozostało – głupota zawsze się „wyłoży”.
Jaki to związek ma z paluchem ? A NIEOMYLNY PALEC BOŻY?

balLADYna

dotknięcie muzy

fot. Krzysztof Mokrzyszewski
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Bieżące „Sławy„

I znów do gardeł skoczyli własnych
W szale pretensji, złości i waśni.
Znów trupi taniec... – trup niech się ściele...
Każda nadwyżka na chlubne cele.

  „Strach się bać, strach się bać...”
  Nasze korzenie, wasza nać...

W dzikim obłędzie przychodzi żyć;
Płacz nie pomaga – chce się wyć!
Nawet satyra z rozpaczy zdycha,
Gdy na warsztacie ma... polityka.

  „Strach się bać, strach się bać...”
  Nasze korzenie, wasza nać...

W każdym szaleństwie jakaś metoda...
Wykorzystują ludzi i Boga,
By interesik ubić podławy.
Bieżące „sławy”...

  Strach się bać.

PS.
Historia jednak jest pamiętliwa –
Tak łatwo nie da się jej wykiwać;
Zamiast mandatu na chlubne miejsce,
Da kopa w zadek. Daj Boże – wcześniej.

balLADYna
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dzień

Dzień – czas od wschodu do zachodu słońca.
Dni miały swój początek, nie unikną końca.
Dzień wstaje, dzień się budzi, chyli się ku nocy;
Może minąć bez echa, a może zaskoczyć.
Może się wlec niemiłosiernie – wtedy jest do ...;
Dzień jest na odpoczynek, pracę i zakupy;
Słoneczny, mglisty, słotny i zimowy;
Polarny – nieco dłuższy; gdy minie – jest z głowy.
Gdy do dnia białego – nocy czas stracony.
Nie chwal dnia przed zachodem, jak przed śmiercią... żony.
Są dni bezmięsne – postne; piąty dzień tygodnia;
Beznamiętnie dni mijają, bo to samo co dnia;
Żyje się z dnia na dzień aż do Dnia Sądnego;
Chcesz, to możesz dnia szukać – zwłaszcza wczorajszego;
Nie znasz dnia ani godziny – w ogóle przyszłości;
Dobry dzień cię uduchowi, zły tylko rozzłości.
Dzienny obrad jest porządek, utarg, nakład gazet;
Do porządku przejść dziennego, gdy sumienie każe.
Zupę dnia ci serwują w byle jadłodajni;
Lada dzień odbierzesz... choćby ciuchy z pralni.
Nocą zwykle sypiasz, w ciągu dnia czatujesz
I ile dni w roku, tyle ich świętujesz:
Dzień urodzin, zaślubin – ten drugi nie lada;
Dzień imienia własnego, ciotki i sąsiada;
Dzień encyklopedii, matki i strażaka;
Dziecka, znaczka pocztowego, ziemi i ziemniaka;
Dzień kobiet, mokradeł, lasu, konkubiny;
Białego bociana, zwykłej koniczyny;
Pluszowego misia, znaczka pocztowego;
Dzień bez papierosa – czym byłby bez niego;
Dzień buziaka, sekretarki oraz budowlańca;
Dzień wagarowicza, lenia, kłamstwa i kagańca;
Konika garbuska... nie ma? I co z tego?!
O dniu świra nie słyszałam, a jest dnia każdego...
Dzień obstrukcji, rekonstrukcji i wicepremierów...
Dzień kupy wariatów i żółtych papierów.

balLADYna
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gen. bryg. w st. spocz. 

jan Górecki
24 marca 2011 r. zmarł w Warszawie w wieku 88 lat gen. bryg. 

w  st. spocz. Jan Górecki. Miał za sobą 45 lat służby w  resorcie 
spraw wewnętrznych i 25 lat działalności społecznej na rzecz śro-
dowiska emerytów mundurowych. Był długoletnim dyrektorem 

Biura Ochrony Rządu. 
Miał opinię przełożonego wymagającego, który jednak sprawiedliwie oceniał pod-

ległych mu funkcjonariuszy, a potrzebującym potrafił udzielić pomocy. Dlatego był  po-
wszechnie lubiany i szanowany. Cieszył się także autorytetem w kierownictwie resortu 
spraw wewnętrznych oraz innych jednostek organizacyjnych. 

Po przejściu na emeryturę powołał do życia Klub, a następnie Stowarzyszenie Eme-
rytów i  Rencistów Resortu Spraw 
Wewnętrznych. Organizacje te 
obchodzą w  tym roku odpowied-
nio 30-lecie i  20-lecie swego po-
wstania. W  obu gen. Jan Górecki 
przez kilkanaście lat pełnił funkcje 
kierownicze. Interesował się także 
sportem i przez szereg lat był pre-
zesem WKS „Gwardia” w Warszawie. 

Skupił wokół siebie emerytów 
i  rencistów służb mundurowych, 
którzy tak jak On nie szczędzili tru-
du na rzecz obrony praw nabytych 
tego środowiska oraz poprawy jego sytuacji socjalno-bytowej. Emeryci i renciści poli-
cyjni z wdzięcznością wspominają te dokonania podkreślając cechy osobowe Zmarłe-
go: takt i wysoką kulturę, umiejętność pozyskiwania do współpracy ludzi i okazywanie 
im szacunku, zdolności organizatorskie, a także poczucie humoru.  

W dowód uznania osiągnięć w służbie i działalności społecznej gen. Jan Górecki wy-
różniony był szeregiem odznak resortowych i odznaczeń państwowych, w tym Krzyżem 
OOP z  Gwiazdą i  Sztandarem Pracy I  Klasy. Za działalność w  Stowarzyszeniu, oprócz 
dyplomów i odznak, otrzymał tytuł Honorowego Prezesa SEiRP.

W imieniu ZG i ZW SEiRP wiązankę kwiatów na grobie Jana Góreckiego złożyli: Zdzi-
sław Pietryka, Witold Wrotek oraz Ryszard Łubiński, który jako prezes warszawskiego 
Zarządu wygłosił mowę pożegnalną. Pogrzeb odbył się z ceremoniałem wojskowym, 
z udziałem ks. kapelana oraz asysty wojskowej BOR. W ostatniej drodze zmarłemu to-
warzyszyło liczne grono byłych podwładnych, wychowanków, przyjaciół i  znajomych 
wraz z gen. bryg. Marianem Janickim. obecnym szefem BOR.

 Cześć Twojej pamięci, Generale!

O D E S Z L I  Z  N A S Z YC H S Z E R E G Ó W
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płk w st. spocz. 

jan niedbała (1925-2010)

W  ostatnich dniach grudnia 2010 r. na Cmentarzu Komunalnym 
w Rzeszowie pożegnaliśmy naszego Kolegę – puł. Jana Niedbałę 

Jan Niedbała urodził się 30 października 1925 r. w Ostrowie Święto-
krzyskim. W czasie okupacji hitlerowskiej był partyzantem Gwardii Ludo-

wej i Armii Ludowej. Po wojnie, w 1945 r. wstąpił w szeregi MO – w służbie przepracował blisko 
35 lat. Przeszedł przez wszystkie stanowiska służbowe poczynając od szeregowego milicjanta, 
a kończąc na stanowisku komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu, skąd 
w 1979 r. odszedł na emeryturę. Służbę pełnił w jednostkach rozsianych po całym kraju, zaczyna-
jąc od Białegostoku, przez Wrocław, kończąc na Podkarpaciu. Za swoją długoletnią i sumienną 
służbę był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. był kawa-
lerem Krzyża Komandorskiego OOP, odznaczony Orderem Sztandaru Pracy. Po odejściu na eme-
ryturę realizował swoje pasje: historię i myślistwo - zaangażował się w działalność akademicką, 
wykładając historię w rzeszowskiej Filii UMCS. Był współautorem wydawnictwa pt. „Walka z reak-
cyjnym podziemiem - działalność PPR na Ziemi Rzeszowskiej". Wspierał działalność Koła SEiRP, był 
czuły na potrzeby innych i zawsze chętny do pomocy.

Pogrzeb płk. Jana Niedbały odbył się w asyście policyjnej Kompanii Honorowej, przy udziale 
Rodziny, przyjaciół i znajomych. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP ostatnie pożegnanie 
wygłosił Wiktor Kowal, prezes ZW.

Cześć Jego Pamięci !

leszek dłużyk
Na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu został pochowany Le-

szek Dłużyk, nasz kolega z IPA, który zmarł 7 marca 2011 r. w wieku 49 lat. 
W uroczystości, zgodnej z ceremoniałem policyjnym, wzięły udział 

orkiestra i kompania honorowa KWP we Wrocławiu oraz delegacje jed-
nostek Policji z Dolnego Śląska. Zmarłego pożegnali: nadinsp. Zbigniew 
Maciejewski, komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz starosta 

Lwówka Śląskiego. Mszę św. w asyście księży proboszczów odprawił ks. kapelan dolnośląskiej 
Policji. W imieniu Sekcji Polskiej IPA złożyli wieniec działacze dolnośląscy.

Leszek przegrał z chorobą nowotworową. Był ponad rok na zwolnieniu lekarskim, a w sierp-
niu 2010 r. przeszedł na emeryturę. Naświetlania we Wrocławiu, a później w Gdańsku i Gliwicach 
nic nie dały. Zostawił żonę i dwie córki. 

Zawodowo zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, był naczelnikiem Wy-
działu Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Bolesławcu, a następnie zastępcą komendanta powia-
towego. Od 2007 r. do początku sierpnia 2010 r. pełnił funkcję komendanta powiatowego Policji 
w Lwówku Śląskim. W okresie policyjnej służby działał społecznie w IPA, głównie jako asystent 
sekretarza generalnego ds. kontaktów z Sekcją Duńską IPA. Kondolencje po śmierci Leszka Dłu-
żyka nadesłali m.in. duńscy koledzy z IPA oraz szef policji w Novym Mescie pod Smrkiem, z którą 
jednostka w Lwówku Śląskim współpracowała przez wiele lat.

Cześć Jego pamięci!  Servo per Amikeco!

odeszli z naszych szeregów
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płk w st. spocz. 

tadeusz szadkowski
25 marca 2011 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie został po-

chowany nasz Kolega i serdeczny Przyjaciel płk w st. spocz. Tadeusz 
Szadkowski. Pogrzeb odbył się z  udziałem asysty Wojska Polskiego, 
która oddała salwę honorową. Wiązankę kwiatów złożyła delegacja 
ZW SEiRP w Warszawie, a mowę pożegnalną wraz z wierszem Bogda-
na Adamowskiego, Honorowego Wiceprezesa ZG, wygłosił Ryszard 

Łubiński, prezes Zarządu Warszawskiego.
Po wyzwoleniu Tadeusz Szadkowski wrócił do kraju z przymusowych robót w Niem-

czech i podjął służbę w Wojsku Polskim, a następnie w resorcie spraw wewnętrznych. Uzu-
pełniał swoje wykształcenie i wzbogacał wiedzę zawodową, posiadał wyjątkowe uzdolnie-
nia lingwistyczne. 

Przez ponad 45-letni okres pracy zawodowej sprawował różne funkcje wykonawcze i kie-
rownicze. Godnie reprezentował nasz kraj w  służbie dyplomatycznej jako m.in. konsul na 
placówkach zagranicznych. Był wielokrotnie wyróżniany odznakami resortowymi, medalami 
i orderami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Po przejściu na emeryturę włączył się w  nurt pracy społecznej, wykazując wybitne 
zdolności organizatorskie. Był jednym z inspiratorów i współzałożycielem Klubu Emerytów 
i Rencistów MSW, pełnił przez kilka lat funkcję jego prezesa. Za pracę społeczną na rzecz na-
szego środowiska został odznaczony najwyższym odznaczeniem SEiRP i nadaniem tytułu 
Honorowego Prezesa ZW SEiRP w Warszawie. Swoje bogate życie, dokonania i  spostrzeże-
nia utrwalił w kilku książkach.

Cześć Twojej pamięci, drogi Tadeuszu!

odeszli z naszych szeregów

mjr w st. spocz. 

adolf smoła (1928-2011)
20 kwietnia zmarł Adolf Smoła, wieloletni prezes koła SEiRP 

w Świdnicy, a także prezes miejscowego oddziału Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Pochodził z  Zamojszczyzny, zawierucha wojenna rzuciła go do 
Niemiec, gdzie pracował przymusowo. Po wojnie znalazł się w Ku-

dowie Zdroju, tam wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej MO 
w Szczytnie był kierownikiem komisariatu w Świebodzicach, służył w komendach powia-
towych w Świdnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i  Komendzie Wojewódzkiej MO we Wroc-
ławiu. Po 40 latach służby odszedł na emeryturę. Nie usiadł przed telewizorem lecz pierw-
sze kroki skierował do klubu emerytów działającego przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Świdnicy. 

W  pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców Świdnicy, delegacje ze Świebodzic, 
gdzie Adolf Smoła przez wiele lat był kierownikiem komisariatu, delegacje z jednostek Poli-
cji w powiecie świdnickim oraz z KWP we Wrocławiu z orkiestrą policyjną. Przybyli poprzed-
ni oraz urzędujący komendanci powiatowi Policji w Świdnicy, przedstawiciele NSZZP i SEiRP 
ze Świdnicy i z Wrocławia oraz organizacji kombatanckich. Zmarłego pożegnał kapelan KPP 
w Świdnicy oraz przedstawiciele kierownictwa komendy i Związku Kombatantów.

Cześć Jego pamięci!


