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KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Kończący się rok był dobry dla Stowarzyszenia. Powiększyły się szeregi organizacji, coraz 
więcej byłych policjantów do nas należy. Szczególnie jest to widoczne w Lubuskim i Małopol-
sce. Nie próżnujemy. Po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy Dzień Seniora Policyjnego 
i konkurs na Najaktywniejsze Koło w Kraju. Uporządkowaliśmy sprawy ubezpieczenia PZU, 
w które wiele pracy włożyli małopolscy działacze. Pozyskujemy coraz większe kwoty z odpi-
su 1% na OPP, przodują województwa: opolskie, śląskie i świętokrzyskie. Jesteśmy w dobrej 
kondycji fi nansowej. Wysokie oceny zbierają komisje zarządu głównego: kontaktów zagranicz-
nych, medialna, prawna, odznaczeń i ceremoniału oraz zespoły: redakcyjny, organizacji pożytku 
publicznego, organizacyjny. Jesteśmy członkiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, 
której prezydentem jest Honorowy Prezes SEiRP Zdzisław Czarnecki. W ramach Federacji wzo-
rowo układa się współpraca ze ZEiR Pożarnictwa, ZEiR Straży Granicznej, Stowarzyszeniem 
Generałów Policji oraz Stowarzyszeniem Komendantów Policji. Współpracujemy ze związka-
mi zawodowymi policjantów w protestach przeciwko próbom odbierania należnych uprawnień, 
które owocowały wstrzymaniem zabrania nam połowy funduszu socjalnego. Kontaktujemy się 
z policją na wszystkich szczeblach. Kierownictwo KGP uczestniczy w naszych uroczystościach. 
Podobnie jest w jednostkach szczebla wojewódzkiego i w kołach. Osiągnięcia Stowarzyszenia 
są efektem pracy działaczy w zarządzie głównym, zarządach wojewódzkich, a przede wszystkim 
w kołach. Jednak bez wsparcia wielotysięcznej rzeszy naszych członków, nic byśmy nie zdziałali. 

Z okazji Świąt i zbliżającego się 2014 roku życzę członkom SEiRP, emerytom policyjnym 
i ich rodzinom radości, pogody ducha, zdrowia i spełnienia marzeń. Cieszmy się ze swoich i cu-
dzych sukcesów, unikajmy narzekaczy, szukajmy optymistów.

W imieniu Zarządu Głównego
Henryk Borowiński 

SZANOWNY CZYTELNIKU!

W Stowarzyszeniu zaczęły się przygotowania do przyszłorocznego VII Zjazdu Delegatów, 
a zjazd jest zawsze w naszej organizacji wydarzeniem najważniejszym. Temu w dużej części było 
poświęcone październikowe posiedzenie Prezydium i grudniowe – Zarządu Głównego.

Wydarzeniem dla lubelskiego SEiRP było wręczenie sztandaru, na które przybyło kierow-
nictwo komendy wojewódzkiej policji. Znamienne były słowa jej szefa - insp. Michała Doma-
radzkiego, który stwierdził, że Stowarzyszenie integruje środowisko policyjne. Tę funkcję pełnią 
niektóre nasze koła, co widać na przykładzie zdobywcy trzeciego miejsca w konkursie na „Na-
jaktywniejsze Koło w Kraju” - Skierniewic. Warto także zapoznać się z osiągnięciami 
kaliszan, a mają się czym chwalić. 

Jak zwykle polecam wywiad, tym razem z byłym komen-
dantem głównym policji nadinsp. w st. spocz. Tadeuszem Bu-
dzikiem, który jest członkiem zarządu bratniego Stowarzysze-
nia Generałów Policji. Zacytuję maksymę Generała: „Postępo-
wać tak, jak my chcielibyśmy, aby nasz przełożony postępował 
w stosunku do nas”, która wiele o Nim mówi.

Niech nadchodzące Święta będą radosne, a przyszły rok 
lepszy niż upływający i dla nas wszystkich szczęśliwy.

Redaktor 
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Jakie jest Pana Generała hobby?
Bardzo lubię poznawanie nowych 
zakątków w Polsce. Robię to od 
wielu lat wraz z żoną. Wyznacza-
my trasę i tam się udajemy. Sami 
organizujemy noclegi i plan poby-
tu, zgodnie z zasadą „sami sobie 
sterem, żeglarzem, okrętem”. 

Jakiej muzyki Pan słucha?
Muzyki polskich zespołów rocko-
wych początku lat osiemdziesią-
tych i muzyki, którą można okre-
ślić jako poezja śpiewana. 

Ulubiony wykonawca?
Budka Sufl era, Perfect, Wolna Grupa Bukowina, 
Stare Dobre Małżeństwo.

Jaką literaturę Pan czyta?
Polską literaturę współczesną.

Ulubiona książka?
Z tym pytaniem na pewno będę miał problem. 
Dlatego wymienię książkę, którą czytałem 
ostatnio i wywarła ona na mnie wielkie wra-
żenie. To powieść Daniela Koziarskiego „Mój 
prywatny Sąd Ostateczny”, pokazująca przeni-
kające się losy trojga bohaterów w obliczu ży-
ciowych zakrętów.
Ulubiony fi lm?
Moje ulubione fi lmy to „Lot nad kukułczym 
gniazdem” Milosza Formana oraz „Forrest 
Gump” z Tomem Hanksem i wspaniałym przesła-
niem – „Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy 
nie wiesz, co ci się trafi ”.
Ulubiona aktorka?
Bezdyskusyjnie Anna Dymna. To wspaniała ak-
torka i człowiek, który służy innym ludziom, po-
zwalając im uwierzyć w siebie.

Czy uprawia, bądź uprawiał Pan sport?
Obecnie systematycznie nie uprawiam żadnego 

sportu. Jako młody chłopak pró-
bowałem wszystkiego. W cza-
sach studenckich grałem w piłkę 
ręczną w Klubie Uczelnianym 
AZS WSP (obecnie Akademia 
im. Jana Długosza) w Częstocho-
wie. Dwukrotnie braliśmy udział 
w Akademickich Mistrzostwach 
Polski, ale bez oszałamiających 
wyników. W latach 1985-1987 
miałem zaszczyt być prezesem 
tego klubu, który w tym roku ob-

chodził 40-lecie.

Komu Pan kibicuje?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo niebez-
pieczna. Przekonałem się o tym, będąc komen-
dantem wojewódzkim policji w Krakowie. Ki-
bicuję uczciwym i prawdziwym sportowcom, 
od reprezentacji po B klasę wszelkich sporto-
wych rozgrywek.

Dlaczego został Pan policjantem? 
Studiowałem pedagogikę specjalną i zbierając 
materiały do mojej pracy magisterskiej „Spo-
łeczne przyczyny narkomanii wśród uczniów 
oraz przeciwdziałanie temu zjawisku ze strony 
szkoły” trafi łem do Milicyjnej Izby Dziecka 
RUSW w Częstochowie. Tak zaczęła się moja 
przygoda z „fi rmą”.

Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w poli-
cji?
Służbę rozpoczynałem w milicji. W pierwszym 
dniu największe wrażenia zrobiła na mnie wi-
zyta w magazynie mundurowym i pobieranie 
sortu mundurowego. 

Większość służby poświęcił Pan walce z prze-
stępczością zorganizowaną. Jaki był Pana 
największy sukces na tym polu?
Od chwili powstania służyłem w Biurze dw. 
z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze dw. 

WYWIAD

WYWIAD Z BYŁYM KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI 
NADINSP. W ST. SPOCZ.
TADEUSZEM BUDZIKIEM
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z Przestępczością Narkotykową i Centralnym 
Biurze Śledczym. Na początku lat 90. ukoń-
czyłem Podyplomowe Europejskie Studia 
Problematyki Przestępczości Zorganizowanej, 
co ułatwiło mi odnalezienie się w nowo two-
rzonych strukturach policji do walki z prze-
stępczością zorganizowaną. Służba w policji to 
praca zbiorowa. Osiągane sukcesy, to wypad-
kowa działań wielu ludzi. 

Jak przebiegała Pana kariera w policji? 
Inspektor Milicyjnej/Policyjnej Izby Dziecka 
w Częstochowie, kierownik Policyjnej Izby 
Dziecka w Częstochowie, młodszy specjali-
sta Wydziału Operacyjno-Dochodzeniowego 
KWP w Częstochowie, specjalista Wydziału 
dw. z Przestępczością Zorganizowaną KWP 
w Częstochowie, naczelnik Wydziału ds. 
Narkotyków KWP w Częstochowie, kierow-
nik Zespołu w Częstochowie Wydziału w Ka-
towicach Biura ds. Narkotyków KGP, zastęp-
ca naczelnika Wydziału w Częstochowie 
Zarządu w Katowicach CBŚ KGP, naczelnik 
Zarządu w Katowicach CBŚ KGP, małopol-
ski komendant wojewódzki policji, zastępca 
komendanta głównego policji, komendant 
główny policji.

W styczniu 2007 roku awansował Pan z szefa 
Zarządu CBŚ w Katowicach na komendanta 
wojewódzkiego w Krakowie, w marcu na za-
stępcę komendanta głównego, a w sierpniu 
został Pan komendantem głównym. Również 
w stopniu awans był błyskawiczny. W ciągu 
roku z mł. inspektora do nadinspektora. Co 
Pan wtedy myślał? Jak Pan teraz ocenia tam-
ten czas?
Faktycznie były to bardzo dynamiczne czasy. 
Ja nie ubiegałem się o żadne stanowisko, nie 
stawałem do konkursów. Co do „błyskawicz-
ności” awansu w stopniu, do chwili nomino-
wania mnie przez prezydenta RP na stopień 
nadinspektora policji, nigdy wcześniej nie 
otrzymałem awansu w trybie przedtermino-
wym.

Co Pan Generał może powiedzieć o okresie 
pełnienia funkcji komendanta głównego? Jak 
wyglądały kontakty z ministrem spraw we-
wnętrznych, z posłami?

Służąc jako zastępca komendanta głównego 
policji i jako komendant główny policji współ-
pracowałem z trzema ministrami: Kaczmar-
kiem, Stasiakiem i Schetyną. Kiedy minister 
Stasiak wnioskował o powołanie mnie na sta-
nowisko Komendanta Głównego Policji, zło-
żyliśmy sobie dwa przyrzeczenia. Ja, że nie 
będę oszczędzał się w pracy (był to okres przy-
gotowań do wejścia Polski do strefy Schengen 
i wdrażania Ustawy Modernizacyjnej), a mini-
ster, że będzie starał się trzymać policję z dala 
od polityki. Dzięki temu przyrzeczeniu, swoje 
wystąpienie na pierwszej konferencji prasowej 
mogłem z dumą rozpocząć od słów – „Jestem 
policjantem i tylko policjantem”. Kontakt 
z posłami ograniczał się do uczestniczenia 
w Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

Jaki był Pana styl kierowania, stosunki z pod-
władnymi?
Na podobne pytania starałem się odnaleźć 
odpowiedź. Jak być dobrym przełożonym, 
dobrym szefem, posiadać autorytet? Bardzo 
ważne jest dobre przygotowanie teoretyczne 
i doświadczenie, ale najważniejsze jest otwar-
cie na ludzi. Dlatego odpowiedź na te pytania 
jest według mnie bardzo prosta. Postępować 
tak, jak my chcielibyśmy, aby nasz przełożony 
postępował w stosunku do nas. Miło jest być 
kimś ważnym, ale ważniejsze jest być kimś mi-
łym. Każdy przełożony jest wielki, wielkością 
swoich współpracowników. Tym dewizom sta-
rałem się być wierny przez całą służbę.

Jakie wydarzenie ze służby najbardziej Pan 
zapamiętał (najmilsze, najgorsze)?
Najgorsze wydarzenia, to zdarzenia w Zakła-
dzie Karnym w Sieradzu, gdzie zginęło trzech 
naszych kolegów. Byłem na miejscu wielu 
tragicznych zdarzeń, ale te obrazy z Sieradza 
będę miał pod powiekami do końca życia. Naj-
milsze, to dopisujące mi policyjne szczęście. 
Szczęście do spotykania na swojej zawodowej 
drodze mądrych, dobrych i odpowiedzialnych 
kolegów, podwładnych i przełożonych. Kole-
żanki i koledzy, z którymi miałem przyjem-
ność służyć w policji nie zapominają mojego 
numeru telefonu. W czasie spotkań mamy na-
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dal wiele tematów do rozmów. Zawarte przy-
jaźnie wytrzymują próbę czasu. 

Czym się Pan zajmował, gdy złożył Pan dy-
misję z zajmowanego stanowiska? Miał Pan 
przecież dopiero 46 lat. Jeszcze mógł Pan wie-
le zdziałać w policji.
Służba w policji i pełnienie w niej funkcji 
kierowniczych to swoista sztafeta. Niektórzy 
biegną na długich dystansach, niektórzy na 
średnich i sprinterskich. Wszyscy na pewno 
biegną jak najlepiej potrafi ą, aby przekazać 
pałeczkę następcy. Nie straciłem kontaktu 
z policją. W moim życiu liczą się trzy damy: 
żona, matka i policja. Te dwie pierwsze były 
zawsze zazdrosne o tę trzecią. Obecnie jestem 
starszym wykładowcą w WSPol w Szczytnie. 
Od kilku lat wraz z żoną prowadzimy działania 
profi laktyczne ukierunkowane na podnoszenie 
bezpieczeństwa wśród najmłodszych, w jak 
najbardziej atrakcyjnych dla nich formach. 
Wyposażamy dzieciaki w odblaski. Jesteśmy 
fanami programu Pat, na którym się wzoruje-
my. Uczestniczymy w przystankach Pat. Taka 
działalność daje niesamowitą satysfakcję. 

Jak Pan ocenia dzisiejszą policję?
Rolą byłych szefów policji nie jest zasiada-
nie w „loży szyderców” i kontestowanie jak 
to „dobrze” dawniej bywało, komentowanie 
bieżących wydarzeń. Każdy były szef już miał 
swój czas, nie kieruje bieżącymi wydarzeniami 
i nie ma możliwości ich obiektywnej oceny. 

W jaki sposób można wykorzystać w policji 
wiedzę i doświadczenie emerytowanych poli-
cjantów?
Na pewno w szkolnictwie policyjnym. W szko-
łach z klasami policyjnymi, gdzie można prze-
kazywać rzeczową wiedzę o naszej formacji. 
W stowarzyszeniach, fundacjach działających 
na rzecz bezpieczeństwa i integracji środowi-
ska policyjnego.

Czy policja wykorzystuje Pana Generała do-
świadczenie? Jakie osiągnięcia ma Rada 
Doradców Strategicznych przy Komendancie 
Głównym?
W skład Rady wchodzą wszyscy byli komen-
danci główni policji, służąc swym doświad-

czeniem obecnie sprawującemu tę funkcję. 
Rada była zapoznawana z projektami reformy 
KGP, wyrażając swoje opinie, które mogą być 
pomocne w podejmowaniu decyzji przez Ko-
mendanta Głównego.

Stowarzyszenie uważa, iż emerytowani po-
licjanci powinni mieć możliwość awansu 
w stopniu bez skutków fi nansowych. Tak jest 
w wojsku. Co Pan o tym sądzi?
Oczywiście, że tak. To bardzo ważna sprawa. 
Możliwość uhonorowania byłych funkcjona-
riuszy. 

Działa Pan w Stowarzyszeniu Generałów Po-
licji RP. Jak Pan ocenia współpracę z naszym 
Stowarzyszeniem?
Myślę, że jest ona modelowa. Nie tylko dlate-
go, że jesteśmy sąsiadami przez ścianę w bu-
dynku KGP na ulicy Domaniewskiej w War-
szawie. Fantastyczna praca Pana Zygmunta 
Kowalczyka, który koordynuje wspólne przed-
sięwzięcia naszych Stowarzyszeń.

Prosiłbym Pana Generała o kilka zdań skiero-
wanych do emerytów i rencistów policyjnych.
Szanowne Koleżanki i Koledzy. 
Pamięć o emerytach policyjnych i emery-
towanych pracownikach policji, budowanie 
trwałych więzi, wykorzystywanie potencjału 
wiedzy i doświadczenia, to wspaniałe działa-
nia prowadzone przez SEiRP. W przededniu 
najwspanialszych, rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia składam najcieplejsze życzenia 
zdrowia, spełniania wszelkich marzeń, czer-
pania satysfakcji z pomocy drugiemu czło-
wiekowi. Myślę, iż przed nami w nowym 
2014 roku wiele wspólnych działań, które 
będą integrowały środowisko policyjne. 

Dziękuję za interesujące informacje i życzę 
Panu Generałowi w imieniu czytelników suk-
cesów w pracy pedagogicznej, zrealizowania 
planów oraz radości z życia.

Wywiad przeprowadził Janusz Borowiński – 
red. naczelny Biuletynu Informacyjnego SEi-
RP, rzecznik prasowy Zarządu Głównego
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W dniach 11-12 października w Gołasze-
wie koło Włocławka odbyło się posiedzenie 
Prezydium ZG, na które zaproszono: wiceprze-
wodniczącego GKR Józefa Piaseckiego, preze-
sa ZW w Krakowie Andrzeja Czopka, prezesa 
ZW w Bydgoszczy Romana Skrzeszewskiego, 
rzecznika prasowego ZG Janusza Borowińskie-
go i zarząd koła we Włocławku. Członkowie 
włocławskiego Stowarzyszenia wyrazili aproba-
tę dla poszerzonej formuły obrad, bowiem mogli 
uczestniczyć w ożywionej dyskusji nad istotny-
mi problemami naszej organizacji. 

Sprawozdanie z kontaktów międzynarodo-
wych przedstawił wiceprezes Jan Papis. W bie-
żącym roku odbyły się trzy spotkania. W Czcho-
wie podpisaliśmy z Czechami, Słowakami 
i Litwinami komunikat, w którym m. in. zapro-
testowaliśmy przeciwko kolejnym próbom od-
bierania i ograniczania praw nabytych - emery-
tom mundurowym. W Świnoujściu organizacja 
niemiecka i nasza zaprezentowały stanowisko 
w kwestii współpracy przygranicznej. W Zako-
panem na spotkaniu integracyjnym wymieniono 
informacje z delegacją litewską i słowacką o do-
konaniach stowarzyszeń na rzecz emerytów po-
licyjnych. Zabierający głos w dyskusji pozytyw-
nie ocenili kontakty z zagranicą, argumentując 
podnoszeniem prestiżu Stowarzyszenia i zbliża-
niem ludzi z różnych krajów. Były również gło-
sy krytyczne, w których wyrażono wątpliwości 
z korzyści odnoszonych z tych kontaktów.

Lech Kazanecki omówił projekt uregulo-
wania wzoru sztandarów zarządów terenowych 
SEiRP. Zabierający głos wskazali na uchybienia 
formalne w posiadanych sztandarach i na potrze-
bę dalszych prac, w szczególności precyzyjnych 
wytycznych wzoru i ceremoniału wręczania.

Antoni Pietraszewski zaprezentował wyniki 
konkursu na „Najaktywniejsze Koło w Kraju”. 
Wzięły w nim udział koła z 12 zarządów wo-
jewódzkich i okręgowych. Nagrodzono orga-
nizacje w Strzelinie, Toruniu i Skierniewicach 
pucharami wraz z certyfi katami oraz 11 kół – dy-

plomami. Werdykt komisji konkursowej wzbu-
dził wątpliwości jednego członka Prezydium. 
Pozostali pozytywnie ocenili jej działalność, 
czemu dali wyraz – zatwierdzając sprawozda-
nie. Jednak skrytykowano regulamin w punkcie, 
który dopuszczał do szczebla centralnego tylko 
jedno koło z województwa (okręgu). Prowadzą-
cy dwudniowe posiedzenie prezes ZG Henryk 
Borowiński zalecił zmianę regulaminu.

Prezydium jednogłośnie zatwierdziło 5 wnio-
sków o pomoc fi nansową z funduszu OPP, które 
zreferował I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka. 
Również jednogłośnie zatwierdzono Decyzję 
nr 2 Prezesa Zarządu Głównego z dnia 09. 07. 
2013 r. w sprawie zasad występowania do władz 
państwowych i samorządowych oraz Decyzję 
nr 3 Prezesa Zarządu Głównego z dnia 12. 08. 
2013 r. w sprawie powołania komisji dot. przy-
gotowania VII Krajowego Zjazdu Delegatów. 

Przewodniczący komisji Jan Papis zapoznał 
zebranych z regulaminem i planem pracy. Omó-
wił stan przygotowań do Zjazdu oraz harmo-
nogram działań. Obydwa dokumenty przyjęto 
jednogłośnie. W dyskusji zwrócono uwagę na 
mankamenty w działalności komisji statutowej. 
Zarekomendowano zmiany personalne.

Informację o działalności Zespołu Medial-
nego ZG złożył jego przewodniczący Leszek 
Orkisz. Wskazał na rosnącą liczbę stron inter-
netowych Stowarzyszenia i coraz wyższy po-
ziom Biuletynu Informacyjnego, a także wzrost 
jego objętości. Ten ton brzmiał w innych wy-
stąpieniach, choć jeden z mówców wskazał na 
konieczność ograniczenia relacji z wycieczek 
i spotkań integracyjnych. Redaktor Janusz Bo-
rowiński omówił zmiany w kwartalniku: nowy 
układ spisu treści, wstęp Od Redaktora, wywia-
dy z aktualnym i byłym kierownictwem Policji, 
eksponowanie osiągnięć ZW/O. Stwierdził, że 
relacje z kół są dla ich członków ważne i dlatego 
warto je prezentować. Podkreślił ciągłą aktua-
lizację strony internetowej, która jest sukcesem 
korespondentów i Zespołu Redakcyjnego. Infor-

POSIEDZENIE
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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mację przyjęto jednogłośnie oraz zaakceptowa-
no wzrost kosztów druku ze względu na zwięk-
szenie objętości Biuletynu.

Skarbnik ZG Antoni Pietraszewski poin-
formował o rezultatach odpisu 1% na fundusz 
Organizacji Pożytku Publicznego. W bieżącym 
roku zebrana kwota wyniosła 83,5 tys. zł i była 
o 10% wyższa niż w ubiegłym roku. Na 1 człon-
ka SEiRP wypada 4 zł i 42 grosze.

ZW w Krakowie wystąpił z wnioskiem o na-
danie tytułu „honorowego członka funkcyjne-
go”, który został przez Prezydium pozytywnie 
zaopiniowany. Tak samo zaopiniowano 6 wnio-
sków o nadanie odznaki „Za Wybitne Osiągnię-
cia” i 12 „Za Zasługi z Dyplomem”. 

Prezydium jednogłośnie przyznało 1000 zł 
ZW w Lublinie na dofi nansowanie sztandaru za-
rządowi wojewódzkiemu. Natomiast na wniosek 
Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czer-
wińsku o coroczne dofi nansowanie, postanowio-
no odpowiedzieć propozycją odbycia spotkań 
młodzieży z naszymi emerytami.

W wolnych wnioskach postanowiono 
w przyszłym roku nie obchodzić Dnia Seniora 
Policyjnego. Zaoszczędzone środki przeznaczyć 
na VII Krajowy Zjazd Delegatów, a nazwę i ter-
min obchodów poddać pod obrady najwyższej 
władzy Stowarzyszenia.

Janusz Borowiński
Zdjęcie: Jan Dzięcielewski

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
10 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu 

Głównego, które prowadził prezes Henryk Bo-
rowiński. Prezes przedstawił sprawozdanie Pre-
zydium ZG, skupiając się na stanie naszej orga-
nizacji, osiągnięciach komisji i zespołów, dzia-
łalności środowiskowej, sukcesach i porażkach. 

Sukcesem jest wybór honorowego prezesa 
Stowarzyszenia Zdzisława Czarneckiego na 
funkcję prezydenta Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych. Nowo wybrany prezy-

dent omówił strategię federacji, skupiając się 
na kontaktach z politykami i tworzeniu struktur 
w terenie. Na zbliżający się II Kongres FSSM 
naszej organizacji przypadło 12 miejsc, które 
w wyniku głosowania zajęli: Henryk Boro-
wiński, Zdzisław Czarnecki, Antoni Duda, Jan 
Fabiański, Hanna Grabiec, Henryk Grobelny, 
Ewa Grzegorczyk, Jerzy Krawczyk, Jan Kru-
szyński, Jan Papis, Zdzisław Pietryka, Józef 
Libuda. 
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Posiedzenie było  poświęcone przede 
wszystkim VII Krajowemu Zjazdowi Dele-
gatów. W dyskusji przedzjazdowej często po-
jawiały się głosy o konieczności modyfi kacji 
naszego statutu. Jednak powołana podczas 
poprzedniego zjazdu komisja nie spełniła 
oczekiwań. Na zarzuty odpowiedział, nie zga-
dzając się z nimi, obecny na posiedzeniu jej 
dotychczasowy przewodniczący. Zarząd od-
wołał jej trzech członków, którzy zrezygnowali 
z przyczyn zdrowotnych, dokoptował Wilhel-
ma Grudnia z Katowic i Edwarda Trzepizóra 
z Zielonej Góry, który został nowym prze-
wodniczącym. Wiceprezes ZG Jan Papis zre-
ferował: plan pracy Komisji Problemowej  ds. 
Przygotowania VII KZD, wytyczne w sprawie 
przeprowadzenia wyborów  na zjazdach wo-
jewódzkich (okręgowych) i KZD, scenariusz 
obrad zjazdu. Zebrani mieli uwagi do sposo-
bu przeprowadzenia wyborów, szczególnie do 
kompetencji komisji wyborczych. W dyskusji 
głos zabrali m. in.: Leszek Orkisz,  Lech Kaza-
necki, Ryszard Łubiński. Postanowiono, że po-
prawki zostaną wprowadzone w terminie mie-
sięcznym. Henryk Grobelny i Jerzy Krawczyk 
przedstawili stanowisko w sprawie regulaminu 
obrad i innych dokumentów   przewidzianych 
w statucie, a Antoni Pietraszewski – prelimi-
narz wydatków związanych z konwencjami 
przedzjazdowymi. Konwencje, które mają 
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usprawnić zjazd, odbędą się w: Warszawie, 
Krakowie, Bydgoszczy i Zielonej Górze – po 
wyborze delegatów na zjazd krajowy. Postano-
wiono, że KZD odbędzie się w dniach 10-11 
października 2014 roku w CSP w Legionowie. 
Wojewódzkie (okręgowe) zjazdy delegatów 
należy przeprowadzić do końca maja przyszłe-
go roku, a walne zebrania sprawozdawczo-wy-
borcze w kołach do końca marca. 

Założenia do planu pracy ZG SEiRP na 
2014 r. przedstawił Zdzisław Pietryka. Podjęto 
uchwałę o nadaniu tytułów honorowego dzia-
łacza funkcyjnego dla: Heleny Kłosowskiej 
i Jerzego Kraszewskiego z Krakowa. Zarząd 
udzielił pochwały: Andrzejowi Czopkowi, 
Wiktorowi Kowalowi, Jerzemu Krawczykowi, 
Janowi Papisowi oraz wyróżnił nagrodą pie-
niężną Zdzisława Pietrykę i Wiolettę Grzela-
kowską.

Podjęto uchwałę w sprawie częściowego 
dofi nansowania skargi konstytucyjnej Zofi i 
Brzozowiec reprezentowanej przez prof. Stani-
sława Pikulskiego, która dotyczy waloryzacji 
rent i emerytów ze starego portfela. Zatwier-
dzono również wnioski komisji o przyznaniu 
środków z OPP.

Na zakończenie zebrani złożyli sobie ży-
czenia świąteczno-noworoczne. 

Janusz Borowiński
Zdj. s. 43

29 września odbyło się XII Jasnogórskie 
Spotkanie Środowiska Policyjnego, w którym 
wzięła udział delegacja Stowarzyszenia: prezes 
ZG Henryk Borowiński, honorowy prezes ZG 
Zdzisław Czarnecki, I wiceprezes ZG Zdzisław 
Pietryka i Henryk Mikosz. Na uroczystość przy-
byli policjanci reprezentujący garnizony z ca-
łego kraju na czele z komendantem głównym 
nadinsp. Markiem Działoszyńskim, pracowni-
cy cywilni oraz przedstawiciele stowarzyszeń 
policyjnych. Nasza delegacja złożyła wieniec 
z szarfą Stowarzyszenia, oddając hołd poległym 
i pomordowanym funkcjonariuszom.

Redaktor 

DELEGACJA SEiRP NA JASNEJ GÓRZE
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE W ZAKOPANEM

nawiązali bliższe kontakty, podzielili się infor-
macjami o pracy, którą wykonują poszczegól-
ne stowarzyszenia oraz związki zawodowe na 
rzecz emerytów policyjnych. W spotkaniu wzię-
ła udział cała grupa litewska, z przewodniczącą 
związków zawodowych Centrum Medycznego 
MSW Leonardą Bivainiene na czele, która była 
zarazem organizatorem wycieczki. Ze strony sło-
wackiej: prezes ZG Stowarzyszenia Emerytowa-
nych Policjantów Edward Pokorny, jego zastępca 
– Jan Czarnogurski, prezydent IPA Peter Suchy, 
prezes koła w Popradzie Eva Pivovarnikova oraz 
członkowie tego koła. SEiRP reprezentowali: 
prezes ZG Henryk Borowiński, I zastępca preze-
sa Zdzisław Pietryka, zastępca prezesa Jan Papis, 

W dniach od 9 do 14 września przebywała 
na wycieczce w Ośrodku Szkoleniowo Wy-
poczynkowym „Baltica” w Zakopanem czter-
dziestoosobowa grupa przyjaciół służb mun-
durowych z Litwy, aby zobaczyć Tatry – góry 
o niepowtarzalnym uroku. 

Bogaty program wycieczki obejmował: 
zwiedzanie Zakopanego, wjazd kolejką linowo – 
terenową na Gubałówkę, spacer Doliną Rybiego 
Potoku do Morskiego Oka, wycieczkę w Tatry 
Słowackie i spływ pienińskim przełomem Du-
najca. Bogatą informację o zwiedzanym rejonie 
przekazał uczestnikom wycieczki przewodnik 
tatrzański i międzynarodowy Emil Wygoda, 
który jest członkiem naszego Stowarzyszenia, 
a część swojej pracy wykonał społecznie. Je-
den dzień pobytu przeznaczony został na relaks 
w termalnych i rekreacyjnych basenach w Aqua 
City Poprad. Ostatni dzień pobytu to zwiedzanie 
Sandomierza. 

Ważnym wydarzeniem, które na pewno za-
pamiętają wszyscy uczestnicy, było spotkanie 
integracyjne trzech organizacji emerytów poli-
cyjnych: Litwy, Słowacji i Polski. Uczestnicy 
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który jest zarazem przewodniczącym Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą, Wilhelm Grudzień 
– sekretarz Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, 
prezes koła w Zakopanem Edward Kwak, jego 
zastępca – Jan Szymański oraz członkowie Sto-
warzyszenia z Zakopanego. Przybyli także: ko-
mendant powiatowy policji w Zakopanem mł. 
insp. Dariusz Urbanik oraz jego zastępca – mł. 
insp. Piotr Dziekanowski. Zebrani stwierdzili, że 
obecnie organizowanie wycieczek do przyjaciół 
z zagranicy jest najlepszą formą integracji na-

szych środowisk. W takich spotkaniach jednora-
zowo uczestniczy dosyć liczna grupa, która ma 
możliwość zapoznania się z historią zwiedzane-
go regionu, zabytkami oraz kulturą, a spotkania 
integracyjne, które są niejako wpisane w pro-
gram wycieczki, pozwalają rozszerzać zakres 
współpracy.

Przygotowanie wycieczki i spotkania integra-
cyjnego było wynikiem pracy społecznej człon-
ków Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych.

 Wilhelm Grudzień

ZDZISŁAW CZARNECKI PREZYDENTEM FSSM
24 października w Warszawie odbyło się 

posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP. W związku z rezyg-
nacją dotychczasowego prezydenta gen. dyw. 
w st. spocz. Adama Rębacza z wszelkich funk-

cji w federacji, członkowie zarządu jednogłoś-
nie na nowego prezydenta wybrali Zdzisława 
Czarneckiego, Honorowego Prezesa SEiRP.

Zdzisław Pietryka

ZNICZ 
Jesień w tym roku łaskawa. Słoneczna paź-

dziernikowa pogoda nastraja do spacerów. Przed 
listopadowym Świętem Świętych zachęcam do 
odwiedzenia cmentarzy tam, gdzie znajdują się 
mogiły naszych koleżanek i kolegów. Oni sto-
sunkowo niedawno byli wśród nas. W swoich 
planach i zamierzeniach mieli spotkania z nami. 
Znaleźli się po tamtej stronie. Zapewnialiśmy, że 
pozostaną w naszej pamięci. Zachęcam do wypeł-
nienia obietnicy i spotkania przy płycie nagrob-
nej. Pochylmy się na chwilę w ciszy i zadumie, 
zaznaczmy swą obecność tradycyjnym zniczem 
z logo Stowarzyszenia. Przecież zapewnialiśmy 
rodzinę o naszej pamięci. To także wyraz wspar-
cia dla bliskich i przekonanie, że Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów Policyjnych pamięta. Mi-
łość, przyjaźń i koleżeństwo zyskują na wartości, 
gdy są bezinteresowne. My już nic od zmarłych 
nie potrzebujemy. Dajmy żywym świadectwo 
naszych więzi koleżeństwa w ramach Stowarzy-
szenia. Zapalony znicz niech stanie się przyczyn-
kiem do pozyskania sympatyków naszej organi-
zacji. Proszę, aby szczególną opieką otoczyć mo-
giły i miejsca pamięci tych, którzy oddali życie 
służbie policyjnej, a także byłych działaczy SEi-
RP, którzy poświęcali się dla naszego środowiska. 
Mamy wobec nich dług wdzięczności. Spłaćmy 
odświeżeniem pamięci, modlitwą, refl eksją, 
chwilą zadumy i ukłonem.

Henryk Borowiński 
prezes Zarządu Głównego

DRAŻNIĄCY ZAPACH WYBORÓW
 Redakcja OBI, zamieszczając na swoich 

łamach „wonne listy z południa”, liczyła na 
spontaniczną reakcję czytelników. Spotkał ją 
srogi zawód, zero reakcji. W czym tkwi przy-
czyna? Albo „zapach wyborów” mocno drażnił 

zmysły czytelników, albo opary absurdu wydo-
bywające się z tych listów odstręczały od pi-
sania. Odpowiadając na apel kolegi redaktora 
J. Kowalewicza, zabieram głos jako stały czy-
telnik OBI. Ale nie dlatego, by odpowiedzieć 
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„co dalej?”, lecz podzielić się z czytelnikami 
niektórymi informacjami, opartymi na faktach.
Po pierwsze

Decyzja Nr 3/2013 Prezesa ZG z 12 sierp-
nia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. 
Przygotowania VII Krajowego Zjazdu Delega-
tów została wydana na tzw. „ostatni dzwonek”. 
Inaczej nie zostałyby przygotowane odpowied-
nie dokumenty na posiedzenie Prezydium ZG 
(10–12 października br.) i na posiedzenie Za-
rządu Głównego SEiRP (10 grudnia br.). Nie 
jest prawdą, że przygotowania do VII KZD 
rozpoczęły się zbyt wcześnie. Przygotowania 
do wcześniejszych zjazdów trwały znacznie 
dłużej. Np. VI KZD, który odbył się w dniach 
6-8 października 2010 r., został poprzedzony 
przygotowaniami zapoczątkowanymi pod ko-
niec maja 2009 r., a już 6 października 2009 r. 
na posiedzeniu ZG została przyjęta uchwała 
o wyznaczeniu terminu i miejscu zjazdu oraz 
zatwierdzono porządek dzienny i regulamin 
obrad. Nietrudno obliczyć, że w stosunku do 
poprzedniego KZD mamy opóźnienie ponad 
2 miesiące.

Jeszcze wcześniej podjęto przygotowania 
do V Zjazdu, który odbył się w dniach 19–20 
listopada 2006 r. w Białobrzegach nad Zale-
wem Zegrzyńskim. Na posiedzeniu Zarzą-
du Głównego w marcu 2005 roku, ówczesny 
prezes ZG Jerzy Żyżelewicz zakomunikował, 
że musimy podjąć decyzję o rozpoczęciu 
przygotowań do V Krajowego Zjazdu Dele-
gatów w 2006 r. Przygotowania te wymusza 
niekorzystna sytuacja polityczna, zbliżająca 
się kampania wyborcza do parlamentu, brak 
możliwości skorzystania z obiektów CSP 
w Legionowie i konieczność szukania innego 
miejsca, odpowiadającego wszystkim terminu 
i środków na pokrycie wydatków. Tak więc 
przygotowania do V Zjazdu rozpoczęły się 5 
miesięcy wcześniej niż tegoroczne. Skąd więc 
zdziwienie? Jako ciekawostkę warto podać, że 
na V Zjeździe, w szranki wyborcze na stano-
wisko prezesa stanęli: ustępujący prezes Jerzy 
Żyżelewicz i sekretarz ZG Zdzisław Czarne-
cki. W starciu rutyny z młodością, stosunkiem 
głosów 112 do 13 wygrała młodość. Prezesem 
ZG został Zdzisław Czarnecki.

Po drugie 
„Wonne listy z południa” zawierają poważ-

ne zarzuty, jak choćby:
– brak programu działania Stowarzyszenia;
– brak merytorycznych planów pracy;
– brak rzetelnej oceny działań;
– nieprzestrzeganie dyscypliny fi nansowej 

i beztroskie wydawanie środków, a po-
tem szukanie funduszy przez podwyżkę 
wysokości składki członkowskiej; 

– władze Stowarzyszenia wybrane zosta-
ły spośród kandydatów pochodzących 
z „nieprawego łoża”. Zastrzegam, że nie 
są to cytaty, a sformułowania z pamięci.

Zajrzyjmy więc do Statutu. Paragraf 27 
stanowi: „Do kompetencji Krajowego Zjazdu 
Delegatów należy:

– uchwalanie programu i głównych kierun-
ków działania Stowarzyszenia,

– rozpatrywanie i przyjmowanie sprawo-
zdań za okres od ostatniego Krajowego 
Zjazdu Delegatów z działalności Stowa-
rzyszenia,

– ocena działalności Stowarzyszenia i jego 
władz naczelnych oraz udzielanie abso-
lutorium ustępującemu Zarządowi Głów-
nemu,

– uchwalanie zmian w Statucie Stowarzy-
szenia,

– wybór Zarządu Głównego i Głównej Ko-
misji Rewizyjnej.

Wszystkie zapisy zostały rzetelnie wypeł-
nione treścią przez delegatów i udokumen-
towane w formie uchwał. Relację z VI KZD 
można znaleźć w Biuletynie Informacyjnym 
Nr 4/38/2010 z grudnia 2010 r. (Patrz archi-
wum strony internetowej ZG SEiRP). Co do 
merytorycznych planów pracy łatwo spraw-
dzić, że Zarząd Główny, Prezydium ZG 
i wszystkie komisje statutowe pracują w opar-
ciu o coroczne plany. Na koniec roku sporzą-
dzane są sprawozdania z realizacji planów 
i ocena efektów. Tak więc zarzut o brak planów 
jest chybiony. Podobnie zresztą ma się sprawa 
dot. fi nansów Stowarzyszenia i podwyższania 
wysokości składek. Faktycznie, na posiedze-
niu ZG 12 października 2012 r. podjęta została 
uchwała o podwyższeniu składki członkow-
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skiej o 0,50 zł miesięcznie. Podwyżka ta zosta-
ła niejako wymuszona wzrostem cen towarów 
i usług. Od tego czasu nikt nie wnioskował, ani 
nie rozmawiał o potrzebie podwyższenia skła-
dek członkowskich. Finanse Stowarzyszenia 
mają się dobrze, o czym świadczy uchwała Nr 
10/2013 Zarządu Głównego z 20 maja 2013 r. 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
fi nansowego za rok 2012 i określenie prze-
znaczenia zysku wypracowanego w 2012 r., 
a jest on niemały i wystarcza na zaspokojenie 
potrzeb ZG.
Po trzecie

Domaganie się audytu zewnętrznego w Sto-
warzyszeniu, lub chociażby speckomisji, to nic 
innego jak szukanie za wszelką cenę haków na 
obecne władze SEiRP. Zresztą, kto miałby za-
rządzić i z jakich środków pokryć koszta audy-
tu, jaka jest podstawa faktyczna i prawna takich 
działań? Jaka jest wtedy rola GKR?
Po czwarte

Forsowanie z uporem maniaka podziału 
emerytów mundurowych na lepszych i gor-
szych, na młodych i starych, na warszawiaków 
i tych z prowincji. Czemu i komu to ma służyć? 
Liczą się tylko młodzi, sprawni, legitymujący 

się stażem służby tylko w policji, a więc tacy, 
którzy służbę rozpoczynali od 10 maja 1990 r. 
Kandydaci do przyszłych władz muszą spełniać 
określone kryteria. Czy ma to być akt zbioro-
wy (kolektywny), czy określony indywidual-
nie? Dlaczego typować kandydatów ma tylko 
Warszawski Zarząd Wojewódzki SEiRP. Gdzie 
tu miejsce na zasady demokratyczne i przepisy 
statutowe? Ustawa o stowarzyszeniach z dnia 7 
kwietnia 1989 (Dz. U. z 10 kwietnia 1989 r.) 
i statut, mówią wyraźnie: „wszystkie władze 
Stowarzyszenia wybierają członkowie, bądź 
delegaci w głosowaniu tajnym, spośród zgło-
szonych kandydatów, jeśli wytypowany kandy-
dat zgodzi się poddać procedurze wyborczej”. 
Co będzie jeśli zgłoszonego, młodego, popraw-
nego stażem kandydata delegaci nie wybiorą? 
Pozostaje – rozwiązać zjazd i zarządzić casting. 
W taki sposób można obsadzić stanowisko np. 
prezesa. Obsadzony w ten sposób prezes za-
rządzi weryfi kację członków stowarzyszenia, 
usunie „skażonych” stażem w innych służbach 
niż policja i będzie spokojnie rządził, długo 
i szczęśliwie. Absurd na absurdzie siedzi i ab-
surdem pogania. Stąd te szkodliwe opary.

 Jan Papis

Warszawa 11.10. 2013 r.

P L A N  P R A C Y
Komisji do Spraw Przygotowania VII Krajowego Zjazdu Delegatów 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w roku 2014.

– sprawne przeprowadzenie kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w Stowa-
rzyszeniu,

– wypracowanie propozycji dokumentu 
programowego i kierunków działań na 
okres kadencji 2014–2018 r.

Planowane przedsięwzięcia 
1. Wystąpić do Komendanta Centrum Szko-

lenia Policji w Legionowie o zgodę na 
odbycie tam VII KZD w dniach 10-12 
października 2014 r. z udziałem ok. 120 

Cel i zadania
1. Podstawowy cel, jaki przyświeca autorom 

i realizatorom planu, to właściwe przygo-
towanie VII Krajowego Zjazdu Delegatów 
SEiRP.

2. Zadania:
– wyznaczenie optymalnego czasu i od-

powiedniego miejsca na przeprowadze-
nie Zjazdu,

– przygotowanie propozycji dokumentów 
proceduralnych jak m. in. Regulaminu 
Zjazdu i ordynacji wyborczej,
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uczestników. Wyk. Przew. Komisji J. Papis 
do 12.10. 2013 r.

2. Alternatywa czasu: – 2-5 października lub 
17–19 października 2014 r. alternatywa 
miejsca – Białobrzegi.

3. W przypadku otrzymania satysfakcjonują-
cej odpowiedzi na pismo (pkt. 1), uzgodnić 
wstępnie koszta jednostkowe i ogólne Zjaz-
du, dla zabezpieczenia w budżecie na rok 
2014 odpowiednich środków fi nansowych. 
Wyk. J. Papis z udziałem I Wiceprezesa 
Z. Pietryki i Skarbnika A. Pietraszewskiego 
do 30.11.2013 r.

4. Do 15 grudnia 2013 r. przygotować doku-
menty w postaci:
a) projektu uchwały w sprawie przepro-

wadzenia kampanii sprawozdawczo 
-wyborczej Stowarzyszenia oraz wy-
znaczenia czasu i miejsca VII Krajo-
wego Zjazdu Delegatów SEiRP. Wyk. 
Jerzy Krawczyk;

b) projektu Regulaminu Obrad VII Kra-
jowego Zjazdu Delegatów i inne doku-
menty, przewidziane w § 25 pkt 5 ppkt 
1 Statutu.  Wyk. Henryk Grobelny;

c) projektu Ordynacji Wyborczej, obo-
wiązującej na zjazdach wojewódzkich 
(okręgowych) i KZD. Wyk. Jan Papis

d) preliminarza wydatków związanych 
z organizacją Zjazdu. Wyk. Antoni Pie-
traszewski – Skarbnik ZG.

U w a g a
Dokumenty, o których mowa w punkcie 4 

ppkty a), b), c), d) – wymagają zatwierdzenia 
przez Zarząd Główny SEiRP.

5. Po zakończeniu kampanii sprawozdawczo-
wyborczej sporządzić pełną listę 
– uczestników VII KZD, złożoną z:
– delegatów na KZD
– członków władz Stowarzyszenia nie bę-

dących delegatami,
– członków Stowarzyszenia nie będących 

ani delegatami, ani członkami władz,
– zaproszonych gości spoza Stowarzysze-

nia. 
Wyk. H. Grobelny z pomocą I Wiceprezesa 

Z. Pietryki.

6 Na podstawie listy uczestników KZD 
przygotować i rozesłać do zainteresowa-
nych mandaty delegatów, zawiadomienia 
i zaproszenia oraz przygotowane doku-
menty zjazdowe. Wyk. do 30. 08. 2014 r. 
H. Grobelny i J. Krawczyk przy udziale 
personelu Sekretariatu ZG SEiRP

7 Pod koniec czerwca 2014 r., zwołać posie-
dzenie Komisji, na które zaprosić:
– Prezesa ZG H. Borowińskiego;
– I Wiceprezesa ZG Z. Pietrykę;
– Skarbnika ZG A. Pietraszewskiego;
– Przewodniczącego GKR A. Kozłowicza;
– Przewodniczącego Komisji Statutowej 

E. Trzepizóra.
Na posiedzeniu tym dokonać całościowej 

oceny przygotowań do VII KZD, weryfi kacji 
podjętych działań i ewentualnej korekty planu 
czynności przygotowawczych, a także zapo-
znać się ze zgłoszonymi propozycjami zmian 
w Statucie Stowarzyszenia. Odpowiedzialny 
za przygotowanie posiedzenia – Przew. Ko-
misji J. Papis do 15. 07. 2014 r.

8. Przygotować projekt dokumentu progra-
mowego (uchwała, deklaracja) i stosowne 
kierunki jego realizacji w okresie kaden-
cji 2014 -2018. Wyk. J. Krawczyk z do-
branym zespołem konsultantów do 15. 07. 
2014 r.

9. W oparciu o listę uczestników Zjazdu 
i po konsultacjach z członkami Zarzą-
du Głównego SEiRP sporządzić wykazy 
kandydatów do obsługi Zjazdu i składu 
poszczególnych komisji zjazdowych, któ-
re Prezydium ZG może rekomendować 
delegatom. Wyk. H. Grobelny do 30. 08. 
2014 r.

10. Pod koniec I kwartału 2014 r. dokonać 
częściowej oceny realizacji planu i je-
śli zajdzie potrzeba jego uzupełnienia, 
dokonać korekty planu i przedstawić do 
zatwierdzenia przez Prezydium ZG jego 
aneks.

 Odpowiedzialny: Jan Papis

Przewodniczący Komisji
Jan Papis
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Moim zdaniem, w §16 winien być zapisany 
podział członków Stowarzyszenia na:

1. zwyczajnych
2. wspierających
Tytuły honorowe członków należałoby wykre-

ślić, ewentualnie przenieść do katalogu wyróżnień 
honorowych. Bez zmian pozostawić zapis w §17 
pkt 5 dot. honorowych tytułów funkcyjnych, ale 
należałoby dopisać na wstępie słowa: „Członkom 
zwyczajnym – za szczególne zasługi…”. Wykre-
ślenie z §16 tytułów honorowych wymagać bę-
dzie wykreślenia, lub przeredagowania dalszych 
zapisów w statucie.

Dla podniesienia znaczenia tajnego głoso-
wania przy wyborze władz, proponuję przereda-
gować zapis w §23 pkt 2 w sposób następujący: 
„Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia 
odbywają się w drodze tajnego głosowania. Wy-
bory w kołach mogą być przeprowadzone także 
w głosowaniu jawnym na podstawie uchwały 
walnego zebrania”.

Razi mnie też zaliczenie organów kontroli, 
jakimi są komisje rewizyjne, do organów władzy 
Stowarzyszenia i inne nielogiczne zapisy. W §27 
do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów za-
liczono „wybór Zarządu Głównego…”, podczas 
gdy zjazd wybiera tylko Prezydium i ewentualnie 
Prezesa ZG. Proponuję zmienić zapis punktu 5 
w §27 w sposób następujący:
5 wybór Prezesa, Prezydium Zarządu Główne-

go i Głównej Komisji Rewizyjnej”. 
Zmiany wymaga też pkt 2 §28 i powinno być:

2 „Zarząd Główny składa się z członków 
Prezydium ZG oraz aktualnych prezesów 
zarządów wojewódzkich (okręgowych) lub 
upoważnionych przez prezydium zarządu 
wojewódzkiego (okręgowego) członków 
tych zarządów”.
Również §38 pkt 5 należałoby po słowie „wy-

bór” dopisać „Prezydium”, dalej bez zmian. Pod-
niesione wyżej uwagi i propozycje ewentualnych 
zmian w statucie nie burzą jego konstrukcji. Li-
czę, że mogą wywołać dyskusję na ten temat i wy-
wrzeć korzystny wpływ na treść zapisów Statutu 
Stowarzyszenia.

 Jan Papis

Działalność Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policyjnych nabiera wyraźnego przyspie-
szenia. Rozpoczęła się ożywiona kampania spra-
wozdawczo-wyborcza, której zwieńczeniem bę-
dzie VII Krajowy Zjazd Delegatów w roku 2014.

Przygotowania zebrań, czy zjazdów delega-
tów niejako wymusza na działaczach częstsze 
korzystanie ze Statutu Stowarzyszenia. Przy czym 
sposób korzystania ze statutu jest różny. Jedni ot-
wierają konkretny rozdział i zapoznają się z inte-
resującym ich paragrafem. Inni śledzą całą treść 
i zatrzymują wzrok na zapisie, którego szukają, 
a jeszcze inni czytają statut ze zrozumieniem. Taki 
sposób czytania pozwala dostrzec różne niepra-
widłowości, błędy, czy powtarzające się zapisy.

Wielu działaczy czytających statut, poczyniło 
uwagi i przesłało je w formie informacji do właś-
ciwych jednostek organizacyjnych Stowarzysze-
nia. Mnie też podczas wczytywania się w treść 
statutu nasunęły się różne uwagi i spostrzeżenia. 
Szczególnie intryguje mnie Rozdział III, zatytu-
łowany „Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa 
i obowiązki”. Nie wiem dlaczego w §16 do człon-
ków rzeczywistych (statystycznych), jakimi są 
członkowie zwyczajni i wspierający, wstępujący 
do Stowarzyszenia na podstawie oświadczenia 
woli, potwierdzonego pisemną deklaracją człon-
kowską, dopisano wyróżnienia przyznawane 
przez upoważnione organy Stowarzyszenia. Prze-
cież katalog wyróżnień zawarty jest w §53 statutu. 
Kim jest członek honorowy? Według §17 pkt 4 
ppkt 1: „Tytułem członka honorowego Stowarzy-
szenia może być wyróżniona osoba…”, a więc nie 
członek Stowarzyszenia. Jest to typowe wyróż-
nienie, uhonorowanie, a nie przyjęcie na członka 
Stowarzyszenia. Tytułu „Członka Honorowego” 
dotychczas nikomu nie przyznano. Jeśli chcemy 
zachować tę formę wyróżnienia, należy poszerzyć 
katalog wyróżnień zawarty w §53. Kontrowersję 
budzi również zapis w punkcie 4 §16, dot. człon-
ka seniora. W §17 pkt 7 zapisano: „Tytuł członka 
seniora może nadać Walne Zebranie Koła człon-
kowi zwyczajnemu za jego zgodą…”. Mamy do 
czynienia z podwójnym wykazywaniem liczby 
członków w kole. Raz jako członek zwyczajny 
i drugi raz jako członek senior.
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instancji do dnia wypłaty zaległych świadczeń. 
Praktyka ta jest jednak nieprawidłowa.

W kwestii odsetek ustawa o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
odwołuje się do ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych. Procedurę wypłaty odsetek 
określa rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-

WOJEWÓDZTWO 2012
kwota

2013

kwota kwota 
2012=100 ranking zł/czł. ranking

Lubuskie (Gorzów Wlkp., 
Zielona Góra)  3 622,94  5 359,10 147,9 3 4,33 7

Dolnośląskie  3 963,10  4 672,46 117,9 7 5,18 6
Opolskie  2 690,86  2 751,00 102,2 10 9,29 1
Pomorskie (Gdańsk, Słupsk)  4 412,64  3 288,40 74,5 15 2,64 14
Kujawsko-pomorskie  5 064,10  5 484,30 108,3 8 4,21 8
Łódzkie
(Łódź, Piotrków Tryb.)  7 478,50  9 355,50 125,1 4 7,23 4

Śląskie  7 658,70 12 279,88 160,3 2 9,22 2
Małopolskie  6 174,44  7 468,60 121,0 5 2,78 12
Podkarpackie  3 931,80  3 807,80 96,8 11 3,53 9
Podlaskie  1 278,90  1 538,00 120,3 6 2,97 11
Mazowieckie
(Warszawa, Ostrołęka) 12 600,90 12 934,60 102,6 9 6,43 5

Lubelskie  1 659,40  2 954,00 178,0 1 2,74 13
Świętokrzyskie  4 146,60  3 334,00 80,4 13 9,06 3
Zachodniopomorskie
(Szczecin, Koszalin)  4 511,10  3 399,10 75,3 14 2,54 15

Wielkopolskie (Poznań, Piła)  4 981,84  2 644,20 53,1 16 3,40 10
Warmińsko-mazurskie  2 196,30  2 073,60 94,4 12 1,50 16
RAZEM 76 372,12 83 344,54 109,1 X 4,42 X

Pogrubiono wskaźniki powyżej krajowych
Na podstawie danych z sekretariatu ZG opracował Janusz Borowiński

Przesyłam krótką opinię do wykorzystania 
przez SEiRP.

W związku z zakończeniem licznych postę-
powań przed sądami krajowymi w sprawach, 
w których sądy dokonały zmiany poprzednich 
decyzji Dyrektora ZER MSW obniżających 
świadczenia emerytalne, wydawane są nowe 
decyzje ustalające na nowo podstawowy wy-
miar emerytury. Ponadto wypłacane są zaległo-
ści, które powstały w związku ze wstrzymaniem 
wypłaty emerytur oraz odsetki od tych zaległych 
świadczeń. Dyrektor ZER dokonuje wypłaty 
odsetek, od dnia wydania wyroku przez sąd II 
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tyki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w spra-
wie szczegółowych zasad wypłacania odsetek 
za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych, wydane na 
podstawie art. 85 ust. 2 przywołanej powyżej 
ustawy. Zgodnie z §2. 1. odsetki wypłaca się 
za okres od dnia następującego po upływie ter-
minu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich 
wypłaty, przewidzianego w przepisach okre-
ślających zasady przyznawania i wypłacania 
świadczeń – do dnia wypłaty świadczeń.

Organ emerytalny jednak odmawia wy-
płaty odsetek od dnia wstrzymania wypłaty 
świadczeń od dnia ich wznowienia, powołując 
się na brak winy oraz zobowiązanie informacją 
przesłaną przez IPN. Odmowa wypłaty odse-
tek za pełny okres jest nieuprawniona.

W podobnych sprawach wypowiadał się 
Sąd Najwyższy oraz sądy apelacyjne. Odpo-
wiedzialność organów rentowych istnieje nie 
tylko wtedy, gdy opóźnienie w przyznaniu lub 
w wypłacie świadczenia nastąpiło z winy tego 
organu, ale także wtedy, gdy takie opóźnienie 

jest skutkiem innych przyczyn, od tego orga-
nu niezależnych (wyr. SA w Lublinie z dnia 
30. 01. 2013 sygn. akt III AUa 1147/12 LEX 
nr 1289785). Według wyroku Sądu Najwyższe-
go z 14 września 2007 r., III UK 37/07 (OSNP 
2008, nr 21-22, poz. 326), odsetki przewidzia-
ne w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych od kwoty świadczenia przy-
znanego wyrokiem sądu w sytuacji, gdy organ 
rentowy z naruszeniem prawa odmówił jego 
przyznania, powinny przysługiwać od upływu 
terminu, w którym organ rentowy powinien 
był wydać prawidłową decyzję uwzględniają-
cą wniosek, po wyjaśnieniu okoliczności nie-
zbędnej do jej wydania, a więc po przeprowa-
dzeniu dowodów i po ich ocenie.

Dlatego warto występować do Dyrektora 
ZER MSW o wypłatę odsetek za pełny okres, 
od dnia wstrzymania wypłaty świadczeń eme-
rytalnych do dnia wypłaty tych zaległości.

Z poważaniem Damian Sucholewski
Kancelaria Adwokacka Damian Sucholewski

ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa

dot.  osób pobierających renty rodzinne po 
byłych funkcjonariuszach policji, którym na 
mocy  ustawy z 23 stycznia 2009 roku dyrektor 
Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie bezpod-
stawnie obniżył świadczenie.  
ZAINTERESOWANE OSOBY WINNY:

Składać wnioski do dyrektora ZE-R MSW 
w Warszawie o ponowne ustalenie wysokości 
renty rodzinnej w oparciu o art. 33 policyjnej 
ustawy emerytalnej.

Po otrzymaniu odmownej decyzji dyrektora 
ZE-R MSW w Warszawie w terminie 30 dni na-
leży złożyć w dwóch egzemplarzach za pośredni-
ctwem ZE-R MSW w Warszawie odwołanie do 
Sądu Okręgowego Wydział Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie.

W przypadku bezczynności dyrektora ZER 
MSW w Warszawie – brak odmownej  decyzji – 
po 60 dniach od złożonego wniosku, składamy 
(jak wyżej) odwołanie.

Jak sądzę po kilku miesiącach, dyrektor 
ZE-R MSW zapewne wyda Decyzję o ponow-
ne ustalenie wysokości renty rodzinnej od dnia 
1 .01.2010 roku tj. od dnia obniżenia renty ro-
dzinnej wraz z waloryzacją i ustawowymi od-
setkami. Takie przypadki już mają miejsce.

O rentach rodzinnych pisałem już wie-
lokrotnie na stronach internetowych wielu 
stowarzyszeń z prośbą o pomoc tym właśnie 
staruszkom, którzy sami nie są w stanie tych 
spraw poprowadzić.

Z ostatnich spraw jakie pilotuję wynika, że 
„technologia” ZER jest następująca:  
1. po złożeniu przez świadczeniobiorcę wnio-

sku, po około 1,5 miesiącu jest odmow-
na decyzja dyrektora, który nie przyjmuje 
w świetle art. 33 ustawy  z dnia 18.02.1994 r. 
„o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji (...)” zapadłych w tych sprawach 
prawomocnych wyroków jako nowych dowo-
dów lub ujawnionych nowych okoliczności,  

INFORMACJA
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2 odwołanie do Sądu Okręgowego w War-
szawie za pośrednictwem ZER przynosi po 
około 4 miesiącach efekt w postaci Decyzji 
o ponownym ustaleniu wysokości renty ro-
dzinnej z urzędu, (ZER-BY-000001077/13/01 
z dnia 19.08.2013 nr ewid.: KR R 4003591/
BY),  choć składany był wniosek i decyzja 
powinna być wydana na wniosek.
Dyrektor jest świadom, że w przypadku 

kiedy sprawa trafi  do Sądu, wyrok jest przesą-
dzony. ZE-R MSW poniesie dodatkowe koszty 
i będzie musiał ustalać nową wysokość renty 
rodzinnej, jaka przysługiwała świadczenio-
biorcy przed zmniejszeniem, z uwzględnie-
niem waloryzacji i ustawowych odsetek.

W sprawie tej SEiRP kierowało pismo do 
Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie,  
by z urzędu ZER MSW ponownie przeliczył 

wszystkie zmniejszone od 1. 01. 2010 r. renty 
rodzinne dotknięte ustawą z 23 stycznia 2009 
roku, gdyż według orzekających sądów prze-
pis,  na podstawie którego zmniejszono policyj-
ne renty rodzinne po byłych funkcjonariuszach 
tzw. organów bezpieczeństwa państwa nie do-
tyczyły tej grupy świadczeniobiorców. Tym sa-
mym działania organów państwa, w tym przy-
padku dyrektora ZER MSW, są bezpodstawne.

W załączeniu wzory:
Wniosku do dyrektora ZER MSW w War-

szawie o ponowne przeliczenie renty rodzinnej 
w oparciu o art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej.

Odwołanie do Sądu Okręgowego Wydział 
Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na de-
cyzję dyrektora ZER MSW w Warszawie.

Opracował: Wacław Benecki     

Solec Kujawski, dnia .................... roku.
Egz. nr ............

Nr ewid: KRR-....../BY

 Sąd Okręgowy
 Wydział Ubezpieczeń Społecznych
 w Warszawie
 Aleja Solidarności 127
 00-898 Warszawa

za pośrednictwem:    Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Zespół w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 7.

Organ rentowy: Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego
                             Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie
                            ul. Pawińskiego 17/21
                             02-106 WARSZAWA.
Odwołujący:     J... B.....
                             ul. ... ... m..
                            86-050 SOLEC KUJAWSKI.

O  D  W  O  Ł  A  N  I  E
od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

w Warszawie ZER-SW3-BY......... z dnia ................... roku doręczonej .......................... roku.
Zaskarżam powyższą decyzję odmawiającą wznowienia postępowania rozstrzygniętego decy-

zją KRR-............./BY z dnia .................... 2009 roku i wnoszę o:
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1. ponowne przeliczenie wysokości mojej policyjnej renty rodzinnej w oparciu o nowe dowody 
i ujawnione nowe okoliczności zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (...) oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. 
zm.), w wysokości jaka była ustalona na dzień 31 grudnia 2009 roku – przed jej zmniejszeniem;

2. zwaloryzowanie mojej renty rodzinnej w oparciu o podstawę, jaka była przed jej zmniejsze-
niem, tj. na dzień 31 grudnia 2009 r., zgodnie z ogłoszonym wskaźnikiem na dany rok;

3. zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty stanowiącej wyrównanie między świadcze-
niem emerytalnym przysługującym według decyzji z 1 grudnia 2009 roku a dotychczasowym 
świadczeniem emerytalnym obniżonym wyżej wymienioną decyzją, za każdy miesiąc po dniu 
1 stycznia 2010 roku wraz z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki;

4. zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów postępowania według norm przypisanych.
5. rozpoznanie sprawy także w mojej nieobecności. 

U Z A S A D N I E N I E
W oparciu o ustawę z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy  o zaopatrzeniu emerytal-

nym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji (...) oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 24, poz. 145) do ustawy z dnia 

18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (Dz. U.  z 2004 r. 
Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) wprowadzony został art. 15b określający sposób obliczenia świadczeń 
dla osób pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 roku, które pełniły służbę w organach 
bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujaw-
nieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,poz. 425). 

1. Organ emerytalny w oparciu o wymienione przepisy i informację IPN, decyzją z dnia 
................2009 r. dokonał ponownego przeliczenia wysokości mojej policyjnej renty rodzinnej, 
poprzez zastosowanie do okresu ................... – ................ wskaźnik 0,7% za każdy rok służby 
pełnionej przez mojego męża w tzw. organach bezpieczeństwa państwa, a tym samym obniżył 
kwotę świadczenia, od której wylicza się rentę rodzinną. Zmniejszona o wskaźnik 1,9% wypłata 
mojej policyjnej renty rodzinnej została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Dowód: decyzja zmniejszająca moją policyjną rentę rodzinną z dnia ............... 2009 r. nr ewid. 
KRR-............/BY w dyspozycji pozwanego.
2. Wykonanie przez Dyrektora Zakładu Emerytalno–Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych zapisów ustawy z 23 stycznia 2009 roku w zakresie stosowania jej przepisów do rent ro-
dzinnych po byłych funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa państwa jest  w sprzeczności 
z intencją Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz 
wyrokami Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 

2.1. Według orzekającego Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecz-
nych  z dnia 8 listopada 2010 roku, (sygn. akt XIII 1309/10), przy wprowadzeniu zmiany do 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (...), zamysłem ustawodawcy było obniżenie 
emerytur  funkcjonariuszom  organów bezpieczeństwa państwa, a nie rent rodzinnych po tych 
funkcjonariuszach. Z lektury uzasadnienia wspomnianego wyroku wynika jednoznacznie, że 
Ustawodawca we wprowadzonych przepisach odnosi się wprost do emerytur, a nie do innych 
świadczeń. Sąd Okręgowy wskazuje, „(...), że jak wynika z preambuły ustawy z 23 stycznia 
2009 r. zmieniającej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy (...) wprowadzone zmiany 
mają na celu wykluczenie bezprawia i uprzywilejowania z powodu służby w organach bezpie-
czeństwa odnośnie do funkcjonariuszy, a nie osób uprawnionych do pobierania świadczenia 
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po śmierci funkcjonariusza. Gdyby celem ustawodawcy było zastosowanie do innych świad-
czeń, np. rent rodzinnych analogicznych reguł jak przy obniżeniu emerytury (...), to znalazło-
by to odzwierciedlenie  w akcie prawnym, a takiego brak”. 

2.1.1. Sąd Okręgowy powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 roku 
(sygn. akt K 6/09) podkreśla, że w demokratycznym państwie prawnym jednym z kluczo-
wych instrumentów ochrony jego podstawowych zasad jest odpowiedzialność, która obej-
muje czyny wynikające z  urzeczywistnienia celów źle wybranych, niezrealizowania celów 
wybranych dobrze. Ustawodawca negatywnie ocenił sam fakt podjęcia służby w organach 
bezpieczeństwa państwa, ze względu na jednoznacznie ujemną ocenę tych organów. Zdaniem 
Sądu orzekającego w tak przedstawionej argumentacji Trybunału Konstytucyjnego wynika, 
że adresatem przyjętych przez ustawodawcę zmian są funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. 
Nie ma natomiast mowy o ponoszeniu odpowiedzialności za ich wybory przez ich następców 
prawnych. A niewątpliwie takim pociągnięciem do odpowiedzialności, choć pośrednio, jest 
obniżenie rent rodzinnych wobec uprawnionych po zmarłym funkcjonariuszu. 
W tym miejscu należy podkreślić stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego, że kwestionowa-

ne przepisy nie przewidują wymierzania zbiorowej kary funkcjonariuszom organów bezpieczeń-
stwa państwa... 
2.1.2. Wysokość renty rodzinnej w sposób jednoznaczny – zdaniem Sądu Okręgowego – wyni-

ka z art. 3 ust. 2 (cytowanej ustawy z 23 stycznia 2009 r.) w którym wskazano, że obniżenie 
emerytury odnosi się tylko do osób pełniących służbę w organów bezpieczeństwa państwa 
w latach 1944–1990 i które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
„o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów” (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póź. zm.) otrzymują świad-
czenia przyznane na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji (...) oraz ich rodzin” .
By funkcjonariusz organów bezpieczeństwa państwa mógł być objęty ustawą z dnia 23 stycz-

nia 2009 roku musi spełnić według Sądu orzekającego dwie przesłanki:
– służyć w organach bezpieczeństwa państwa,
– żyć w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. „o ujawnianiu infor-

macji...”.
Jak wskazuje Sąd Okręgowy w uzasadnieniu swojego prawomocnego wyroku – pełnienie 

służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozpatrywanej sprawie jest faktem bezspornym, co 
wyczerpuje pierwszą część przepisu, natomiast nie spełnia pozostałej – drugiej części przepisu, 
który jest niezbędny do zastosowania wobec nieżyjącego, ponieważ nie żył on już w chwili wej-
ścia w życie  ustawy z dnia 18 października 2006 r. a tym samym nie pobierał w tej dacie świad-
czenia przyznanego na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku.
2.1.3. Drugim ważnym elementem podnoszonym przez Sąd – rozstrzygającym o stosowaniu usta-

wy zmieniającej z 23 stycznia 2009 roku  do rent rodzinnych po byłych funkcjonariuszach or-
ganów bezpieczeństwa państwa – jest brak możliwości wykazania, udowodnienia, że działali 
oni na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 
Stosownie do treści art. 15b ust. 3, do okresów, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy 

emerytalnej, na żądanie wnioskodawcy, mogą być doliczone w pełnym wymiarze okresy służby 
w latach 1944–1990 w organach bezpieczeństwa państwa, jeżeli funkcjonariusz udowodni, że 
przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub 
organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 

Jak zauważa Sąd Okręgowy „oznacza to, że ustawodawca przewidział utrzymanie uprzywi-
lejowanych świadczeń emerytalnych na dotychczasowych zasadach. Koniecznym jednak warun-
kiem skorzystania z tego prawa i skutecznej obrony jest pozostawanie funkcjonariusza przy życiu 
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w chwili toczącego się postępowania”. Osoby te nie żyją i nie mogą w żaden sposób skorzystać 
z możliwości udowodnienia, że działali na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 

Z takiego prawa  obrony nie mogą też skorzystać świadczeniobiorcy czy inne uprawnione 
osoby, dla których ustawodawca takiego prawa nie przewidział.
Dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych 
 z dnia 8 listopada 2010 roku, sygn. akt XIII 1309/10.
2.2. Skargę apelacyjną Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych, Sąd Apelacyjny – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie wyro-
kiem  z dnia 16 lutego 2012 roku, (sygn. akt III AUa 85/11) oddalił, podzielając stanowisko 
Sądu I instancji nakazując Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Renotowego MSW przywrócić 
wysokość świadczenia jakie było przed obniżeniem, tj. z 31 grudnia 2009 roku. 

2.2.1. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu swojego wyroku podkreślił, że „nie musi powtarzać prawid-
łowo dokonanych ustaleń i wniosków Sądu I instancji, które aprobuje i przyjmuje za własne”.
Jednocześnie wskazuje, że „(...) ustawodawca nie przewidział procedury ponownego oblicza-

nia rent rodzinnych po policyjnych emerytach pobierających przed śmiercią, która nastąpiła przed 
16 marca 2009 roku emerytury nieobniżonej w związku ze służbą kwalifi kowaną jako służbą 
w organach bezpieczeństwa państwa”. 

Ustawodawca w art. 58 ustawy zaopatrzeniowej zupełnie inaczej określa krąg podmiotowy 
osób, których świadczenie, pobierane przez nich w dniu wejścia w życie ustawy, podlega przeli-
czeniu. Natomiast w art. 3 ust. 2 ustawy z  dnia 23 stycznia 2009 roku  jest tylko mowa o osobach, 
które według IPN, pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa i które w dniu wejścia 
w życie ustawy nowelizującej otrzymują świadczenia.

Stąd Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu swojego wyroku stwierdza, że „wykładnia rozszerzająca 
przepis prawa zabezpieczenia społecznego, który ingeruje w uprzednio stwierdzone prawomocną 
decyzją prawa jednostki, uszczupla je, pozbawia prawa nabytego według dotychczas obowiązują-
cych przepisów, jest niedopuszczalna”. 

Zdaniem Sądu nie można również takiej wykładni dokonać przy przyjęciu, że policyjna renta 
rodzinna to świadczenie o charakterze pochodnym, a więc uzależnione od świadczenia własnego, 
które przysługiwałoby zmarłemu. Jeżeli wcześniej wszystko odbyło się prawidłowo i nie zachodzi 
podstawa do tzw. wznowienia postępowania przed organem emerytalno-rentowym, to ponowne 
ustalenie wysokości renty rodzinnej wymaga wyraźnej woli ustawodawcy. 

Według Sądu Apelacyjnego takiej woli nie da się odnaleźć w ustawie z  dnia 23 stycznia 2009 
roku.
2.3. Trybunał Konstytucyjny przy dokonywaniu oceny zgodności art. 15b ustawy zaopatrzenio-

wej z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w wyroku z dnia 24 lutego 2010 roku 
wyraźnie wskazuje, że „ W świetle przedmiotowego unormowania nie ma żadnej możliwości 
ponownego ustalenia wysokości policyjnej emerytury, do której prawo ustało w związku ze 
śmiercią uprawnionego (art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy zaopatrzeniowej) przed wejściem w życie 
ustawy nowelizującej”.

Dowód: wyrok Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
              Wydział III z dnia 16 lutego 2012 roku, sygn. akt III AUa 85/11.
3. Podobne wyroki w sprawach rent rodzinnych zapadły w Sądzie Okręgowym i Sądzie Apela-

cyjnym w Warszawie między innymi:
3.1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 5 grud-

nia 2011 roku, (sygn. akt XIII U 8297/10), w którym Sąd zmienia zaskarżoną decyzję w ten 
sposób, że przyznaje odwołującej się H. B. prawo do policyjnej renty rodzinnej od dnia 
1 stycznia 2010 roku na zasadach i w wysokości obowiązującej przed dniem 1 stycznia 2010 

roku.
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Sąd w swoim uzasadnieniu wyroku podkreśla, „że pozwany zaskarżoną decyzją nie zmienił 
wysokości świadczenia żyjącemu funkcjonariuszowi, ale członkowi rodziny zmarłego funkcjo-
nariusza”.

W dalszej części uzasadnienia Sąd wskazuje, że „skoro ustawa zmieniająca zasady naliczenia 
emerytur dla funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w organach SB weszła w życie z dniem 16 marca 
2009 r. a odwołująca już od 1977 r. decyzją pozwanego z dnia 10 sierpnia 1977 r. miała ustalone 
prawo do policyjnej renty rodzinnej, to należy uznać, że w świetle treści powyżej wskazanego prze-
pisu, brak było podstaw by pozwany wszczynał z urzędu postępowania w przedmiocie ponownego 
ustalenia wysokości świadczenia, ponieważ w dacie wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy mąż 
odwołującej nie był funkcjonariuszem pobierającym świadczenie emerytalne”. Jej – odwołującej 
„nie dotyczy przesłanka do uruchomienia postępowania w zakresie ponownego ustalenia wysokości 
świadczenia w postaci pełnienia przez nią służby w organach SB w latach 1944–1990”.

Według Sądu „ustawodawca wprowadzając zmiany do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji (...) nie wyartykułował woli obniżenia świadczeń w postaci rent rodzinnych”.

Zatem „wprowadzone tą ustawą zmiany nie mogą dotyczyć rent rodzinnych po tych funkcjo-
nariuszach”.

W ocenie Sąd Okręgowy – podobnie jak w sprawie wyżej (sygn. akt XIII 1309/10), wskazał 
na argumentację Trybunału Konstytucyjnego, z której wynika, „że adresatem przyjętych przez 
ustawodawcę zmian są wyłącznie funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Nie ma natomiast mowy 
o ponoszeniu odpowiedzialności za ich wybory przez ich następców prawnych”. 
Dowód:  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych  
               z dnia 5 grudnia 2011 roku, sygn. akt XIII U 8297/10.
3.2. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od wymienio-

nego wyżej wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wniósł apelację, która została odda lona.  
Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku podzielił stanowisko Sądu Okręgowego wskazując, „że 

zamysłem ustawodawcy przy wprowadzaniu zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnie-
rzy (...) było obniżenie emerytur wobec funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Wpro-
wadzone zmiany nie dotyczą natomiast rent rodzinnych po tych funkcjonariuszach. Ustawodawca 
we wprowadzonych przepisach (...) odnosi się wprost do emerytur, a nie do innych świadczeń”.

Sąd podkreśla „Gdyby celem ustawodawcy było zastosowanie do innych świadczeń, np. rent 
rodzinnych (...) to znalazłoby to odzwierciedlenie w akcie prawnym, a takiego brak”. W dalszym 
swoim uzasadnieniu Sąd Apelacyjny potwierdza wcześniejsze stanowisko Sądu Apelacyjnego 
w cytowanej wcześniej sprawie  (sygn. akt III AUa 85/11).

Konkludując uzasadnienie wyroku, Sąd Apelacyjny podkreśla, „że nie zaistniały żadne pod-
stawy prawne do zmiany jej wysokości od dnia 1 stycznia 2010 r. jak uczyniono to w zaskarżonej 
decyzji”.   

Dowód: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń
              Społecznych z dnia 28 września 2012 roku, sygn. akt III AUa 1949/12.

4. Bezzasadne, niewłaściwe stosowanie ustawy z  dnia 23 stycznia 2009 roku  obniżające po-
licyjne renty rodzinne osobom starszym, schorowanym, często samotnym i bezradnym było 
i jest ze strony Dyrektora ZER MSW świadectwem bezduszności i braku szacunku w stosunku 
do osób bezbronnych.
Minęło kilkanaście miesięcy od pierwszych wyroków Sądu, nakazujących Dyrektorowi ZER 

MSW w Warszawie  ponowne naliczenie renty rodzinnej w wysokości ustalonej przed jej zmniej-
szeniem. Czas ten nie wywołał u decydentów najmniejszej refl eksji.
5. Zapadłe prawomocne wyroki Sądu Okręgowego jak i Sądu Apelacyjnego w Warszawie prze-

ciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w sprawach policyjnych rent rodzinnych z wyżej wymienionych regulacji prawnych nakazują 
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pozwanemu przywrócić stan wysokości policyjnych rent rodzinnych przed ich zmniejszeniem 
tj. na dzień 31 grudnia 2009 rok.

6. Zgodnie z orzecznictwem sądowym tak wydane decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Ren-
towego MSW w sprawie obniżenia policyjnych rent rodzinnych są wadliwe, gdyż zostały 
wydane bez podstawy prawnej, ponieważ powołana w niej ustawa, z dnia 23 stycznia 2009 
roku, nie ma do niej zastosowania i nie dotyczy żadnych rent, a tylko emerytur byłych funk-
cjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa.
Wszystkie te decyzje zgodnie z przepisami KPA winny być wyeliminowane z obiegu prawnego. 
Zaprezentowane niektóre wyroki Sądów w przedmiotowej sprawie są nowymi dowodami, 

nowymi okolicznościami, które mają wpływ na wysokość zmniejszonych świadczeń i pozwalają 
na ponowne ustalenie – przywrócenie wysokości świadczenia przed jego zmniejszeniem w myśl 
art. 33 ustawy emerytalnej funkcjonariuszy Policji (...).

W tym stanie rzeczy odwołanie jest uzasadnione.

                                                                                                  .............................
                                                                                                           (podpis) 

W załączeniu:
Wniosek do Dyrektora ZE-R MSW z ..................... KRR-............./BY
Decyzja Dyrektora ZE-R MSW z dnia .....................

Wyk. 3 egz.
egz. 1 – Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych.
egz. 2 – Dyrektor ZE-R MSW w Warszawie.
egz. 3 – odwołujący.  

………………………………………………………………………………
/Miejscowość i data/

………………………………………………………………………………
/Imię i nazwisko/
……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………
/Adres zamieszkania/
KRR....................../...........
/Nr ewid. policyjnej renty rodzinnej/

Dyrektor
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

WNIOSEK
o ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej.

W związku z bezpodstawnym obniżeniem mojej renty rodzinnej, nie znajdującym w świetle 
orzecznictwa sądowego uzasadnienia w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. dotyczącej obniżenia 
wysokości emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 24, 
poz. 145), na podstawie art. 33 policyjnej ustawy emerytalnej (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 8, poz. 67, 
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WYROK NSA W SPRAWIE RÓWNOWAŻNIKA
ZA REMONT MIESZKANIA

zdania był NSA, który stwierdził w uchwa-
le podjętej 25 listopada, że po wejściu w ży-
cie rozporządzenia z 28 grudnia 2005 roku, 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wy-
sokości i szczegółowych zasad przyznawa-
nia, odmowy przyznania, cofania i zwracania 
przez policjantów równoważnika pieniężnego 
za remont przyznanego lokalu, postępowanie 
o zwrot równoważnika wszczęte przez emery-
towanego funkcjonariusza podlega umorzeniu. 
Mimo pozostawania w obrocie prawnym decy-
zji w sprawie przyznania tego równoważnika.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że umorze-
nie postępowań w tej kwestii nie narusza praw 
nabytych funkcjonariuszy. Świadczenie wy-
płaty równoważnika pieniężnego nie odbywa 
się w sposób ciągły, ale wymaga każdorazowo, 
co roku złożenia oświadczenia. NSA rozdzielił 
dwie formy przyznania równoważnika: pierw-
sza to decyzja o przyznaniu, a druga to wypła-
ta, czyli czynność materialno-prawna. Decy-
zję pierwszą podejmuje Komendant Główny 
Policji, a drugą – właściwa jednostka. Jeśli 
z ustawy wykreślono przepis o prawie do rów-
noważnika, to decyzje o jego przyznaniu tracą 
podstawę prawną i stają się niepraworządne – 
podkreślił prof. Roman Hauser.

Sygnatura akt I OPS 9/13, uchwała 7 sę-
dziów z 25 listopada 2013 r.

 Jan Papis

Naczelny Sąd Administracyjny podjął 
uchwałę w składzie siedmiu sędziów, według 
której emerytowani policjanci nie mają prawa 
do otrzymania równoważnika pieniężnego za 
remont mieszkania służbowego, a postępo-
wanie administracyjne wszczęte przez byłego 
funkcjonariusza kończy się umorzeniem.

W tej sprawie interweniował Rzecznik 
Praw Obywatelskich, do którego napływały 
skargi od emerytowanych policjantów, któ-
rym sądy i organy administracyjne odmawiały 
przyznania równoważnika pieniężnego za re-
mont mieszkania. Skarżący powoływali się na 
orzeczenia, które były pozytywne dla innych 
funkcjonariuszy. Podstawą odmów był uchy-
lony w styczniu 2006 roku paragraf 8 rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 28 
grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i szcze-
gółowych zasad przyznawania, odmowy przy-
znania, cofania i zwracania przez policjantów 
równoważnika pieniężnego za remont przy-
znanego lokalu.

Pytanie prawne skierowane do NSA przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich poparł pro-
kurator. Zdaniem prok. Prokuratury General-
nej Bożeny Kiecol w sytuacji pozostawania 
w obrocie decyzji o przyznaniu równoważnika 
pieniężnego, nie jest dopuszczalne wydawanie 
decyzji o odmowie przyznania takich kwot 
lub umarzanie postępowania. Jednak innego 

ze zmianami) proszę o skorygowanie wysokości mojej renty rodzinnej zgodnie z obowiązującym 
prawem.

Nowymi dowodami, nowymi okolicznościami są prawomocne wyroki m.in. wyrok Sądu Okrę-
gowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt XIII U 1309/10 z dnia 8 li-
stopada 2010 roku  o wysokość renty rodzinnej oraz wyrok Sądu Apelacyjnego – Sąd Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych w Warszawie Wydział III, sygn. akt III AUa 85/11 z dnia 16 lutego 2012 roku.

Według wymienionych orzeczeń, ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r., dotyczy tylko obniżenia 
emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa. Wprowadzone zmiany nie 
dotyczą natomiast rent rodzinnych po funkcjonariuszach. Dodany (przez art. 2, pkt. 3 tej ustawy) 
do policyjnej ustawy emerytalnej przepis art. 15b, dotyczy tylko osób, które pełniły służbę w or-
ganach bezpieczeństwa państwa i nie obejmuje członków ich rodzin.  

Podpis/
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WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ZW
W BYDGOSZCZY

W gościnnych progach klubu „Millenium” 
w Grudziądzu, zarząd tamtejszego koła SEiRP 
pod kierownictwem Zbigniewa Chochliuka, we 
współdziałaniu z prezesem Zarządu Wojewódz-
kiego Romanem Skrzeszewskim, zorganizował 
wyjazdowe posiedzenie Prezydium Kujawsko-
Pomorskiego ZW. Było to drugie takie posie-
dzenie w tym roku (notka z pierwszego ukaza-
ła się w czerwcowym BI). Gośćmi spotkania 
byli: prezydent Grudziądza Roman Malinow-
ski, komendant miejski policji mł. insp. Miro-
sław Elszkowski, wiceprezes ZG Henryk Gro-
belny, członek Prezydium ZG Lech Kazanecki, 
honorowy prezes ZW Henryk Kiełbasiński, 
przewodniczący WKR Henryk Bednarek oraz 
aktyw kół z Brodnicy, Chełmna, Grudziądza, 
Świecia i Wąbrzeźna. 

H. Grobelny w asyście R. Skrzeszewskiego 
udekorował Adama Olszewskiego i Romana 
Skrzypika odznakami „Za Wybitne Osiągnię-
cia” oraz Eleonorę Dymart, Krystynę Karbow-
ską, Barbarę Kulikowską, Zbigniewa Cho-

chliuka i Bronisława Wołowicza odznakami 
„Za Zasługi z Dyplomem”. R. Malinowskiego 
uhonorowano dyplomem uznania i odznaką 
Stowarzyszenia. 

W okolicznościowych wystąpieniach pre-
zydent Grudziądza i komendant powiatowy 
złożyli gratulacje odznaczonym oraz podkre-
ślali dobrą współpracę koła SEiRP z lokalnym 
samorządem i policją, zwłaszcza w zakresie 
wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Odbyła się ożywiona 
dyskusja z udziałem 10 spośród 45 obecnych 
nt. wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwa-
nia nowych członków. Następnie zgromadze-
ni udali się do Cytadeli Twierdzy Grudziądz, 
którą zwiedzili z przewodnikiem Grzegorzem 
Machajem. 

Według zgodnych opinii uczestników spot-
kania, wyjazdowe posiedzenia Prezydium ZW 
i aktywu kół należy kontynuować, bowiem 
przyczyniają się do integracji środowiska.

Janusz Dagow
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WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZW W BYDGOSZCZY
W dniach 18–20 października członkowie 

ZW SEiRP w Bydgoszczy odbyli posiedzenie 
połączone z wypoczynkiem w Ośrodku Wcza-
sowo-Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu. 
Uczestnicy w znacznym stopniu partycypowali 
w kosztach pobytu. Na spotkanie przybyli go-
ście: komendant wojewódzki w Bydgoszczy 
insp. Krzysztof Zgłobicki, członek prezydium 
ZG Stowarzyszenia Lech Kazanecki i sekretarz 
WKR Józef Prażuch.

Obradom, które odbyły się 19 października, 
przewodniczył prezes ZW Roman Skrzeszew-
ski. Zasady i kryteria przyznawania pomocy 
z funduszu socjalnego emerytów i rencistów po-
licyjnych woj. kujawsko-pomorskiego omówiła 
przewodnicząca komisji ds. gospodarowania 
tym funduszem przy KWP Jadwiga Müller. Ta 
problematyka okazała się dominującą, wywo-
łując ożywioną dyskusję oraz wiele pytań i nie-
pokojów wyrażanych w kontekście zamiarów 
MSW obniżenia odpisu na fundusz socjalny 
o połowę. Na pytania i wątpliwości odpowiadali 
na bieżąco insp. K. Zgłobicki, R. Skrzeszewski 
i J. Müller. Następnie prezes Koła Bydgoszcz-
Szwederowo Wirginiusz Kierski zapoznał zebra-
nych z opracowaniem wiceprezesa ZG Henryka 
Grobelnego w sprawie skargi dot. tzw. ustawy 
deubekizacyjnej do Trybunału Europejskiego 
w Strasburgu i informacją przewodniczące-
go komisji prawnej ZW Wacława Beneckiego, 
zawierającą sugestie dalszego postępowania 

w sprawie osób pobierających obniżone renty 
rodzinne po byłych funkcjonariuszach organów 
bezpieczeństwa państwa. L. Kazanecki prze-
kazał informację o ostatnim posiedzeniu Pre-
zydium ZG w Gołaszewie, a R. Skrzeszewski 
zreferował stan przygotowań do VII Wojewódz-
kiego Zjazdu Delegatów. Rzecznik ZW Janusz 
Dagow przypomniał zalecenia i sugestie dla kie-
rownictw i korespondentów kół SEiRP w zakre-
sie treści i formy materiałów do Biuletynu Infor-
macyjnego oraz lokalnych mediów.

Uczestnicy spotkania z satysfakcją i uzna-
niem przyjęli obecność komendanta, który 
z szacunkiem i zrozumieniem odnosił się do 
problemów naszego środowiska. Wyjazdowe 
obrady ZW okazały się przysłowiowym strza-
łem w dziesiątkę. 

Janusz Dagow
 Zdjęcie: Adam Szudajski

SPOTKANIE W  MOGILNIE
6 września odbyło się tradycyjne spotkanie 

Koła SEiRP w  Mogilnie, na które zaproszono: 
komendanta powiatowego mł. insp. Radosława 
Wuttkę, jego zastępcę mł. insp. Marcina Rataj-
czaka oraz zastępcę prezesa ZW w Bydgoszczy 
Ryszarda Judka. Prezes koła Henryk Pliszka 
podsumował realizację planów oraz bieżącą 
działalność. Koło liczy 59 członków. W  trak-
cie spotkania wręczono szczególnie zasłużonym 
dwie odznaki „Za Wybitne Osiągnięcia”, jedną 
– „Za Zasługi z Dyplomem” oraz 17 dyplomów 

uznania. Dyskusja podczas spotkania była tra-
dycyjna: obniżka świadczeń, zwroty kosztów 
leczenia, wspomnienia z przeszłości. 

Po trzydziestu pięciu latach od otrzymania 
pierwszych stopni ofi cerskich w  WSO w  Szczyt-
nie w  1976 roku, postanowili spotkać się koledzy 
z  trzeciego plutonu ówczesnej 9. kompanii. Spot-
kanie zorganizowali: Piotr Grajewski oraz Hen-
ryk Pliszka. Na miejsce spotkania wyznaczono 
uroczy dworek w  miejscowości Gozdawa w po-
bliżu Mogilna. Po długim okresie nawiązywania 
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i  odnawiania kontaktów, pierwsze spotkanie wy-
znaczono na czerwiec 2012 roku. Na pierwsze 
spotkanie stawiło się siedmiu kolegów: Janusz 
Wikariak, Piotr Grajewski, Piotr Skinder, Henryk 
Pliszka, Jerzy Grzęda, Leszek Drozd oraz Franci-
szek Wiertlewski. W czerwcu tego roku dołączył 

Mieczysław Pytlewski. Koledzy, którzy chcieliby 
nawiązać kontakt i włączyć się do wspólnych spot-
kań, mogą to zrobić za pośrednictwem SEiRP przy 
KPP w Mogilnie.

Henryk Pliszka

WĄBRZEŹNIANIE W CHORWACJI
Zarząd Koła SEiRP w Wąbrzeźnie, pod kie-

rownictwem prezesa Stanisława Kwiatkowskie-
go zorganizował pod koniec września dziewię-
ciodniową wycieczkę do Chorwacji. Uczestnicy 
(48 emerytów i rencistów policyjnych z rodzina-
mi i przyjaciółmi) zwiedzali półwysep Plejesac, 
Dubrownik, Mostar z Medżiugorie, Korczulę, 
Park Narodowy Krka w środkowej Dalmacji (po 
drodze również Wiedeń) oraz plażowali i korzy-
stali z innych form relaksu. Aby podziwiać pięk-
no tego regionu, przez rok odkładali pieniądze. 
Ich roztropność, zapobiegliwość i konsekwencja 
w dążeniu do poznawania kolejnych zakątków 
Europy budzi szacunek i uznanie. W ubiegłym 
roku byli we Włoszech i Watykanie, a teraz już 
oszczędzają na przyszłoroczną eskapadę. Janusz Dagow

 ZAWODY STRZELECKIE W SŁUBICACH
Po raz kolejny Koło SEiRP w Słubicach 

zorganizowało zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej o Puchar Burmistrza Słubic. 

W zawodach, 5 października wzięło udział 
sześć tutejszych trzyosobowych drużyn: ZEiR 
Straży Granicznej, Polskie Stowarzyszenie 
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Diabetyków, ZNP, Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, SEiRP – dwie druży-
ny. Imprezę swoją obecnością zaszczycił bur-
mistrz Słubic, Tomasz Ciszewicz. Drużynowo 
I miejsce i puchar burmistrza wywalczyła I re-
prezentacja Koła SEiRP w Słubicach w skła-
dzie: Franciszek Fila, Zbigniew Stasiak i  Piotr 
Lipiński. Drugie miejsce zajęła drużyna ZEiR 
Straży Granicznej, a trzecie – ekipa Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. W klasyfi kacji 
indywidualnej na wyróżnienie zasłużyli: Fran-
ciszek Fila – SEiRP, Marian Szewczyk – PSD, 
Wojciech Litwiniec – ZEiRSG i Piotr Lipiński 

– SEiRP. Zawody przebiegały w miłej i spor-
towej atmosferze. Dopisała słoneczna pogoda 
oraz humory zawodnikom. Uczestnicy zostali 
poczęstowani grochówką oraz kawą. Niespo-
dzianką było wręczenie dla zwycięskiej druży-
ny pucharu ufundowanego przez ZEiR Straży 
Granicznej – Region Nadodrzański. Wszyscy 
otrzymali po długopisie i kubku ufundowanym 
przez burmistrza oraz dyplomy za uczestni-
ctwo w zawodach, na których umieszczono 
zdjęcie wszystkich biorących w nich udział. 

Ryszard Baczyński 

DWUDNIOWY WYPAD DO HAMBURGA
Niewielka grupa emerytów z Koła nr 1 

SEiRP w Gorzowie Wlkp. ruszyła na północ 
Niemiec, do Hamburga. Zwiedzanie rozpoczę-
liśmy od najbardziej znanego Chilehaus oraz 
innych dawnych placówek handlowych. Na-
stępnie historyczne centrum Hamburga – Stare 
i Nowe Miasto, leżące na północnym brzegu 
Łaby. Zatrzymaliśmy się na centralnym placu 
miasta – Rathausmarkt, na którym stoi mo-
numentalny neorenesansowy ratusz, budowla 

z końca XIX w. W środku znajduje się ponad 
600 pomieszczeń, a  na tyłach ratusza rozcią-
ga się Adolphplatz z budynkiem Börse, czyli 
pierwszej w kraju giełdy, założonej w XVI w. 
Spacerując w kierunku portu zatrzymaliśmy 
się w  ruinach kościoła głównego św. Mikoła-
ja, który był do drugiej wojny światowej jed-
nym z pięciu kościołów Hamburga. Po wojnie 
zdecydowano się pozostawić ruiny kościoła 
(wieżę i resztki prezbiterium jako pamiątkę 
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ofi ar wojny), co rzeczywiście robi ogrom-
ne wrażenie na zwiedzających. Obraz mia-
sta kształtowany jest przez wieże głównych 
kościołów, a najbardziej charakterystycznym 
obiektem w Hamburgu jest z pewnością koś-
ciół św Michała, powstały w połowie XVIII w., 
najsłynniejszy barokowy zabytek architektury 
sakralnej, posiadający największy w Niem-
czech zegar. Wieża kościoła dominująca nad 
miastem ma aż 132 m wysokości, a prowadzą 
na nią 453 stopnie. Miejscem szczególnym 
w Hamburgu jest portowa Dzielnica Spichle-
rzy, gdzie królują stuletnie czerwone, nawet 
siedmiokondygnacyjne budynki z gotyckimi 
wieżyczkami i ciekawymi fasadami. Składy 
wciąż stanowią jeden z największych magazy-
nów kawy, kakao, dywanów i innych cennych 
materiałów. Jest to główna atrakcja wycieczki 
po porcie, jaką odbyliśmy po zejściu z wieży 
kościelnej. Mieliśmy również okazję zerknąć 

na statek „Cap San Diego”, największy – nadal 
sprawny – frachtowiec świata pełniący funkcję 
muzeum.  

Drugi dzień naszego pobytu przeznaczy-
liśmy na Międzynarodową Wystawę Ogrod-
niczą pod nazwą „W 80 ogrodów dookoła 
świata“. Na terenie około 100 ha usadowiły 
się ogrody tematyczne, poświęcone kulturom 
i religiom, tak rozmaitym jak świat kwiatów. 
Część wystawy zajmuje się także ochroną śro-
dowiska. Kto nie lubi się wspinać i za dużo 
chodzić, a chce obejrzeć wystawę z góry, może 
przejechać się kolejką „Monorail“. Nasza gru-
pa połączyła podróż kolejką ze zwiedzaniem 
pieszym, a przede wszystkim robieniem zdjęć. 
Około godz. 15.00 wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną. Około godz. 23.00 byliśmy w Gorzo-
wie. Dwa bardzo intensywne dni pozostaną 
nam na długo w pamięci.

Wiesława Nićka

SPOTKANIE W MIRONICACH 
Emerytura nie musi być nudna! Zamiast 

siedzieć przed telewizorem, nasi członkowie 
z rodzinami mogli spędzić czas w sposób twór-
czy i aktywny, a przede wszystkim poobcować 
z przyrodą. Wzorem roku ubiegłego postano-
wiono ponownie zawitać nad piękne stawy do 
pobliskich Mironic. Mnóstwo zieleni, hasające 
pod nogami zwierzęta, dolatujący z daleka za-
pach chleba piekącego się na liściach kapusty 
i smakowicie zastawione stoły. Tym razem de-
gustowano głównie pstrąga, a na deser wpaniałe 
własne wypieki gospodarzy. W przerwach mię-
dzy konsumpcją, przy udziale gorzowskiej ar-
tystki-plastyka p. Urszuli Kołodziejczak, nawet 
najbardziej oporni uczyli się rysunku. Tak zaini-
cjowane zajęcia plastyczne miały zachęcić eme-
rytów do ich kontynuowania. Niektórzy jeszcze 
przed zakończeniem spotkania mogli zamówić 
i zakupić malowany akwarelą własny portret. 
Trzeba przyznać, że podobieństwo było uderza-
jące, więc i zamówień nie brakowało. Miłośnicy 
wędkowania uczestniczyli tym razem w zawo-
dach na wesoło, czyli łowieniu puszek rybnych 
na magnesy. Bardziej odważni wzięli udział 

w zmodyfi kowanej wersji teleturnieju „Jeden 
z dziesięciu“. Oczywiście na wszystkich czeka-
ły nagrody. Zadbano także o oprawę muzyczną, 
bo do tańca dla przybyłych gości przygrywał go-
rzowski zespół „Pasja“. Dobry humor nierzadko 
pokrywa kłopoty i niepokoje związane z trudami 
dnia codziennego, a uśmiech potrafi  przenosić 
góry. I w tym dniu było go pod dostatkiem. Or-
ganizatorem tegorocznego spotkania jak zawsze 
był zarząd Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie Wlkp.

Wiesława Nićka 
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POSIEDZENIE ZW W JELENIEJ GÓRZE

przez zarząd główny na „Najaktywniejsze Koło 
w Kraju”. W dalszej części posiedzenia przedsta-
wiono sprawozdania z działalności poszczegól-
nych komisji, przyjęto zadania i cele działalności 
zarządu na II półrocze br. Prezes SKPP A. Klą-
skała w wystąpieniu zadeklarował jeszcze szer-
szą współpracę w realizacji wspólnych celów 
emeryckich, pomoc prawną i wymianę informa-
cji przez dostarczenie nieodpłatnie do wszystkich 
kół czasopisma ,,Dylematy Policyjne”.

Adam Różycki

– To już cztery lata od czasu wyboru do-
tychczasowych władz Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP we Wrocławiu – tak zaczął prezes Hen-
ryk Grotkiewicz, otwierając 26 października 
posiedzenie w Karpaczu. Zaproszono gości: 
prezesa ZG Henryka Borowińskiego, prezesa 
ZW w Katowicach Józefa Krasuckiego, prezesa 
SKPP we Wrocławiu insp. Andrzeja Kląskałę, 
wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów 
we Wrocławiu Mieczysława Walczyka, podinsp. 
Roberta Bujaka z KWP we Wrocławiu. Z okazji 
jubileuszu 15-lecia działalności Stowarzyszenia 
na Dolnym Śląsku wyróżniono okolicznościo-
wymi dyplomami i jubileuszowymi medalami 
m.in.: Zenona Dziwickiego i Adama Różyckie-
go. Bronisławowi Białkowskiemu – prezesowi 
koła w Strzelinie – wręczono statuetkę z logo SE-
iRP za zajęcie I miejsca w konkursie ogłoszonym 

W GRODZIE KRAKA 
W dniach 11–12 października członkowie 

Koła SEiRP w Jeleniej Górze przebywali na 
wycieczce do Krakowa i Wieliczki. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od zabytków starego Krakowa: 
kościoła Mariackiego z ołtarzem Wita Stwo-
sza, kościoła św. Franciszka, Barbakanu i Su-
kiennic. Przeżyciem był spacer malowniczymi 
uliczkami Starego Miasta, Kazimierza i wysłu-
chanie hejnału z wieży mariackiej. Wieczorem 
wspólna kolacja i opowiadanie wrażeń w miłej, 

towarzyskiej atmosferze. Drugi dzień zwie-
dzania to Wawel i kopalnia soli w Wieliczce. 
Wędrując 135 metrów w głąb ziemi, podziwia-
liśmy piękne komnaty i korytarze wydrążone 
w soli kamiennej, podziemne jeziora, kaplicę 
św. Kingi. Wycieczka odbyła się dzięki zaan-
gażowaniu kol. Teresy Stasiak, za co wszyscy 
składamy gorące podziękowania, prosząc o ko-
lejną wyprawę.

Adam Różycki
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DZIEŃ SENIORA
16 listopada w restauracji „Relax” w Słupi 

pod Bralinem spotkali się członkowie Koła SE-
iRP w Sycowie woj. dolnośląskie, aby uczcić 
swoje święto – Dzień Seniora. Na spotkanie 
zaproszono: burmistrza Sycowa Sławomira 
Kapicę, wiceburmistrza Twardej Góry Jana 
Bernackiego, prezesa ZW SEiRP we Wrocła-
wiu Henryka Grotkiewicza oraz zaprzyjaźnio-
nych prezesów kół w Strzelinie, Ostrzeszowie 
i Kępnie. Goście złożyli seniorom życzenia 
zdrowia, pomyślności, dalszej aktywności na 
rzecz lokalnej społeczności i Stowarzysze-
nia. Zainteresowanie wzbudziła kronika byłej 
KPMO i policji w Sycowie, która przedstawia 
historię jednostki od 1945 roku i nadal jest uak-
tualniana przez Edwarda Dybowskiego, byłe-
go funkcjonariusza tej komendy. Kroniki swo-
ich kół przywieźli też prezesi z Ostrzeszowa 
i Kępna. Przeglądanie pożółkłych kart kronik 
u wielu oglądających wywołało wzruszenie, 

widząc siebie i swoich współtowarzyszy służ-
by sprzed lat. Spotkanie poświęcono nie tylko 
wspomnieniom, ale również problemom bieżą-
cym, m.in. trosce o los emerytów i rencistów 
policyjnych. Był oczywiście czas na zabawę 
i wspólne śpiewanie przy muzyce do późnych 
godzin nocnych. 

Adam Różycki

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W KAMIENNEJ GÓRZE
Z okazji 15-lecia Koła SEiRP w Kamiennej 

Górze zarząd na czele z prezesem Janem Ku-
rzeją zorganizował, 18 października, spotkanie 
integracyjne dla członków i sympatyków. Za-
proszono wiceprezesa zarządu wojewódzkiego 
Bronisława Białkowskiego oraz komendanta 

powiatowego insp. Bogdana Kujawiaka. Spot-
kanie odbyło się na terenie zajazdu „Zacisze” 
w Kamiennej Górze. Pamiątkowym medalem 
wyróżniono najstarszych członków, którzy 
biorą czynny udział w pracach koła: Józefa 
Dekę, Józefa Prządę, Stanisława Sobotę, Le-
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ona Maślaka, Kazimierza Krzanowskiego, 
Zbigniewa Habiaka, Jadwigę Wągrowską, Sta-
nisława Skoczenia, Jana Karwackiego, Marka 
Bednarza, Zygmunta Pawlikowskiego, Wiesła-
wa Dutka, Jana Gozdura. Po części ofi cjalnej 
nastąpiła biesiada połączona z zabawą tanecz-

ną. Podziękowania należą się uczestnikom za 
wspaniałą atmosferę, a właścicielowi obiektu 
i personelowi – za gościnność i sprawną ob-
sługę.

Jan Kurzeja
Zdjęcie: Zbigniew Małaszyński

POSIEDZENIE ZW W KIELCACH
24 października odbyło się posiedzenie 

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach, 
w którym wzięli udział wszyscy prezesi i skarb-
nicy kół oraz zaproszeni goście: zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego insp. Waldemar 
Wódkowski i  skarbnik ZG Antoni Pietraszew-
ski. Obrady otworzył i prowadził prezes ZW 
Józef Libuda, który podsumował tegoroczną 
pracę zarządu, omawiając: działania na rzecz 
zwiększenia naszych szeregów, wyniki odpisu 
1% z podatku PIT na OPP, potrzebę szkolenia 
skarbników oraz osób odpowiedzialnych za 
sprawy fi nansowe i ubezpieczeniowe, przygo-
towania do zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
w kołach i wojewódzkiego zjazdu delegatów.

Podniosłym i miłym akcentem było wyróż-
nienie i nagrodzenie osób, które przyczyniły się 
do podniesienia rangi naszego Stowarzyszenia 
w regionie. Odznaką „Za Zasługi z Dyplomem” 
uhonorowano Eugeniusza Obarskiego z Kielc. 
Maria Sobieszkoda, prezes najaktywniejszego 
koła z Sandomierza, odebrała dyplom od ZG oraz 
nagrodę od zarządu wojewódzkiego. Wiceprezes 
koła z Buska-Zdroju Władysław Olszowy oraz 
prezes Tadeusz Woźniak otrzymali listy pochwal-
ne od ZW za przygotowanie 3. Ogólnopolskich 

Otwartych Gwardyjskich Mistrzostw Polski 
w boksie. Przekazali prezesowi J. Libudzie oka-
zjonalny puchar oraz baner naszego Stowarzysze-
nia, jako wyraz podziękowania za skromne spon-
sorowanie tej imprezy. Podziękowania oraz listy 
pochwalne otrzymali koledzy z Opatowa, Ostro-
wca, Pińczowa i Kazimierzy Wielkiej za zwycię-
stwo w Wojewódzkich Zawodach Służb Mundu-
rowych w Tenisie Stołowym – Bieliny 2013.

Część drugą posiedzenia poświęcono szko-
leniu skarbników kół terenowych w zakresie 
zasad prowadzenia ewidencji fi nansowo-księ-
gowej i ubezpieczeniowej. Szkolenie prowadzi-
ła wiceprezes ZW – biegła księgowa Iza Jaros. 

Stanisław Mańko

NOWE KOŁO W ŚWIĘTOKRZYSKIM

Koło SEiRP w Skarżysku-Kamiennej roz-
poczęło swoją działalność we wrześniu 2012 
roku. Początkowo liczyło 15 członków, obec-
nie jest nas 30. W 1. rocznicę powstania zor-
ganizowano piknik integracyjny. W paździer-
niku gościem spotkania był komendant powia-
towy komisarz Piotr Zalewski. Poinformował 

zebranych o zagrożeniach i działaniach po-
dejmowanych przez służby dochodzeniowo-
śledcze i prewencji oraz o przygotowaniach 
budowy nowej siedziby KPP, w której może 
się znaleźć pomieszczenie dla koła SEiRP.

Aleksander Zalewski
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GWARDYJSKIE MISTRZOSTWA
Czy emeryci z powiatowego koła SEiRP są 

w stanie zorganizować ogólnopolskie turnieje 
bokserskie? Twierdzącą odpowiedź dają byli 
funkcjonariusze z Buska-Zdroju. Pod patro-
natem Polskiej Federacji Sportu ,,Gwardia’’, 
wojewody, starosty, burmistrza, wespół z aktu-
alnie pracującymi policjantami już po raz trzeci 
zorganizowali Otwarte Gwardyjskie Mistrzo-
stwa Polski w boksie. 

W zawodach wystartowało 131 zawodni-
ków i zawodniczek z 22 klubów sportowych 
z całej Polski. Turniej rozgrywano w hali 
Buskiego Ośrodka Sportu. Łącznie rozdano 
108 medali. W klasyfi kacji klubowej zwycię-
żył Hetman Białystok przed Gwardią Wroc-
ław. Trzecie miejsce zajął KSZO Ostrowiec, 
a czwarte RING Busko Zdrój. Najlepszy za-
wodnik mistrzostw to Piotr Sielawa z Białe-
gostoku, którego trener Stanisław Wąsowski 
otrzymał od fundatora – płka Kozła, szefa bu-
skich struktur Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego, orężną szablę ofi cerską. 

Inicjator i dusza całego przedsięwzięcia, 
szef Komitetu Organizacyjnego, to policyjny 
emeryt, prezes Bokserskiego Międzyszkol-

nego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
,,RING’’ w Busku Zdroju, urodzony społecz-
nik, wielki miłośnik boksu – Władysław Ol-
szowy, wiceprezes miejscowego koła SEiRP, 
a wcześniej przez kilka lat – prezes. Jego 
prawa ręka to Tadeusz Woźniak – prezes tego 
koła. Obu wymienionych wspierają inni eme-
ryci (także strażacy i żołnierze) oraz aktualnie 
pracujący policjanci, w tym przewodniczą-
cy Zarządu Terenowego NSZZP Sławomir 
Odomski i Zdzisław Patalica, który jest nieeta-
towym trenerem.

Dziękujemy Wam Koledzy z Buska. Wyko-
nujecie wspaniałą robotę, kultywując pamięć 
o sukcesach mistrzów boksu pionu gwardyj-
skiego. Wasze postawy i działania są przeci-
wieństwem przejawiającej się coraz mocniej, 
także w naszym emeryckim środowisku, nie-
chęci do jakiejkolwiek pracy społecznej. Wie-
lokrotnie dowiedliście, że wiele można zrobić, 
jeśli tylko chce się chcieć. Jesteśmy z Wami. 
W dalszej działalności na rzecz środowiska 
mundurowego i małej ojczyzny będziemy Was 
wspierać jeszcze mocniej niż dotychczas. 

 Józef Libuda 

WYCIECZKA KOŁA Z SANDOMIERZA 
27 września koło w Sandomierzu wraz 

z zaprzyjaźnionym kołem z Opatowa wybrało 
się na wycieczkę do Krzeszowa w woj. pod-
karpackim. Tuż przed wyjazdem urządzono 

przyjęcie z okazji 85. urodzin członka sando-
mierskiego zarządu Bolesława Niemczyna. 
Były życzenia, kwiaty i słodki poczęstunek. 
Po przyjeździe pan przewodnik pokazała nam 
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Edward Kwak, który poinformował zebranych 
o naszym Stowarzyszeniu, skupiając się głów-
nie na problemach zakopiańskiego koła, które-
mu przewodniczy. Dziękując za zaproszenie, 
z radością odniósł się do deklaracji współpracy 
i wręczył Evie Pivovarnikovej logo SEiRP. 

Piotr Styczyński
Jan Szymański

zabytkowy kościół i zapoznała z jego historią. 
W pobliżu znajduje się zabytkowa kapliczka 
i cudowne źródełko. Kiedy dojechaliśmy do 
ośrodka „Błękitny San”, czekał na nas pyszny 
biały barszcz. Jedliśmy w pośpiechu, aby jak 
najszybciej dotrzeć do przystani wodnej. Tam 

zaoferowano nam atrakcyjny spływ galarami. 
Po powrocie do ośrodka, czekał na nas grill. 
Była muzyka, śpiewy, tańce. Postanowiliśmy, 
aby to urocze miejsce odwiedzić w pełni lata.

Maria Badowska

PRZYJACIELSKA WIZYTA W POPRADZIE
Prezes Koła SEiRP w Zakopanem Edward 

Kwak wraz z wiceprezesem Janem Szymań-
skim wzięli udział w zebraniu Koła Asociaci 
Policajtov vo Vyslużbe (Stowarzyszenie Eme-
rytowanych Policjantów) w Popradzie (Słowa-
cja). Prezes koła Eva Pivovarnikova zaprosiła 
także wiceprezydenta APVV Hristo Glusko 
oraz zastępcę komendanta powiatowego policji 
w Popradzie płk. inż. Rastislava Polakovića. Na 
zebraniu oceniono działalność koła oraz dysku-
towano o problemach nurtujących środowisko 
słowackich emerytów i rencistów policyjnych, 
w których dominowały sprawy socjalno-bytowe. 
Zebrani z aplauzem przyjęli deklarację o nawią-
zaniu współpracy pomiędzy emeryckimi organi-
zacjami policyjnymi w Popradzie i Zakopanem. 
Uzgodniono, że podczas spotkań roboczych obie 
strony przedstawią propozycję form i metod 
wzajemnych kontaktów. W dyskusji głos zabrał 

KOŁO KRAKÓW CENTRUM I
W wyniku podjętych działań przez Woje-

wódzki Komitet Założycielski, jesienią 1990 r. 
na terenie województwa krakowskiego zorgani-
zowano 8 kół SEiR RSW RP, wśród nich koło 
z siedzibą przy KWP w Krakowie. Do zarządu 
koła wybrani zostali: Zbigniew Szczerek – prze-
wodniczący, Irena Kawalec – wiceprzewodni-
czący i Józefa Łozińska – skarbnik. Stan liczbo-
wy w momencie założenia wynosił 24 członków, 
a 45 na koniec 1992 r. Takie były początki. Zmie-
niali się prezesi. Na początku 1993 r. ze względu 
na pogarszający się stan zdrowia zrezygnował 
Zbigniew Szczerek i prezesem został Zygmunt 
Kural. Półtora roku później, po jego śmierci, 

następcą został Bolesław Kozera, który po 10 
latach ze względu na zły stan zdrowia zrezygno-
wał z pełnionej funkcji. Prezesem wybrano Jana 
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emerytów i ren-
cistów RSW. 
Był współzało-
życielem Koła 
SEiRP Kraków–
Krowodrza. Do 
dzisiaj jest je-
dynym żyjącym 
współzałożycie-
lem koła, a jego 
pierwsza legity-
macja nosi nu-
mer 142, z datą 
wstąpienia 2. 10. 1990 r. Jest czynnym i ak-
tywnym członkiem koła, systematycznie bierze 
udział w zebraniach zarządu oraz codziennym 
życiu społeczności emerytów i rencistów po-
licyjnych, będąc członkiem komisji rewizyj-
nej. Za swoją wieloletnią działalność otrzymał 
odznakę „Za Zasługi z Dyplomem” oraz tytuł 
„Honorowy Senior Koła SEiRP Kraków–Kro-
wodrza”.

Piotr Styczyński
Helena Kosowska

Krystyna Jurga – członek. Wybrano delegatów 
na VI Wojewódzki Zjazd SEiRP, a mandaty 
otrzymali: Jan Kaczmarczyk, Andrzej Brożek, 
Janusz Dziedzic, Władysław Majzner, Róża 
Godyń, Czesław Chłond, Jan Fabiański i Ja-
dwiga Waśko. W dniu zebrania koło liczyło 378 
członków. Trzy lata później liczba członków 
wzrosła do 434 i jest to drugie co do wielkości 
koło w Małopolsce, a być może w Polsce; ustę-
puje tylko tarnowskiemu (438). Oprócz swojej 
statutowej działalności, koło prowadzi szeroką 
działalność rekreacyjno–wypoczynkowo–tury-
styczną, organizując m.in. wycieczki krajowe 
i zagraniczne, jednodniowe wypady na łono 
natury za miasto, a chętnych jest zawsze więcej 
niż miejsc.

Piotr Styczyński

Kaczmarczyka, którego wcześniej przedstawiła 
i zarekomendowała Irena Kawalec. 

W 2007 r. po zmianie nazwy SEiR RSW 
RP na SEiRP, także nastąpiła zmiana nazwy 
koła – na: Koło SEiRP Kraków–Centrum I. 9 
marca 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo–Wyborcze, w którym udział wziął 
Andrzej Czopek – wiceprezes ZG i prezes ZW 
SEiRP oraz mł. insp. Marek Woźniczka – za-
stępca komendanta wojewódzkiego. Wybrano 
zarząd koła: Jan Kaczmarczyk – prezes, An-
drzej Brożek i Czesław Chłond – wiceprezesi, 
Irena Kawalec – sekretarz, Władysława Zaciń-
ska – skarbnik oraz członkowie: Lidia Stawarz, 
Róża Godyń i Janusz Dziedzic. W skład komi-
sji rewizyjnej weszły: Jadwiga Waśko – prze-
wodnicząca, Janina Waśko – sekretarz oraz 

HONOROWY SENIOR KOŁA KRAKÓW KROWODRZA
MIECZYSŁAW BARAN

Mieczysław Baran urodził się l3 kwietnia 
1924 r. w Jerzmanowicach k/Krakowa. Pracę 
w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczął we 
Wrocławiu, gdzie wstąpił w szeregi Milicji 
Obywatelskiej po odbyciu służby wojskowej. 
Po roku zwrócił się z prośbą o przeniesienie 
do Krakowa. Dostał przydział do jednostki 
MO w Prokocimiu, gdzie uzyskał prawo jazdy 
i został skierowany do Wydziału Ruchu Dro-
gowego KWMO w Krakowie. Jako kierowca 
pracował w grupie wypadkowej nieprzerwanie 
do lat siedemdziesiątych, czyli do przejścia na 
emeryturę. 

Jest szczęśliwym ojcem 3 dzieci i dziadkiem 
4 wnucząt. Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje jego działalność i uczestnictwo w akcjach 
bojowych Batalionów Chłopskich, współdzia-
łających z AK i AL na terenie powiatu olku-
skiego w latach 1942–1945. Za walkę z bronią 
w ręku w BCh został odznaczony na wniosek 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych – Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Na emeryturze zaangażo-
wał się w pracę społeczną na rzecz środowiska 
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HONOROWY SENIOR KOŁA KRAKÓW KROWODRZA 
JAN TREPKA

w kole „Antylopa” 
w Chechle oraz kole 
„Żubr” w Krakowie. 
Za nienaganny prze-
bieg służby i pracę 
społeczną wielokrot-
nie był nagradzany 
i odznaczany, m. in.: 
Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi 
oraz Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także 
medalami, odznakami, dyplomami resortowymi 
i regionalnymi. Od 17 lat jest czynnym i bardzo 
aktywnym członkiem Koła SEiRP Kraków–
Krowodrza, gdzie z własnego wyboru wzorowo 
pełni funkcję skarbnika. W 85. rocznicę swoich 
urodzin został uhonorowany odznaką „Za Zasłu-
gi z Dyplomem” oraz tytułem „Honorowy Se-
nior Koła SEiRP Kraków–Krowodrza”.

Piotr Styczyński
Helena Kosowska

Jan Trepka urodził się 17 maja 1924 r. 
w Sławkowie k/Dąbrowy Górniczej, w rodzi-
nie kolejarskiej. Mając 15 lat, aby uchronić się 
przed wywiezieniem na przymusowe roboty do 
III Rzeszy, zgłosił się do pracy w miejscowej 
fabryce drutu i gwoździ, gdzie pracował jako to-
karz w warsztacie mechanicznym. 

W styczniu 1945 roku, zaraz po wyzwoleniu 
spod niemieckiej okupacji, wstąpił do Milicji 
Obywatelskiej; był współorganizatorem i współ-
założycielem miejscowego posterunku MO. 
Podnosząc systematycznie swoje kwalifi kacje 
zawodowe, przeszedł kolejno szczeble służbo-
we od milicjanta, poprzez referenta, st. referenta 
sekcji, st. referenta wydziału, komendanta aresz-
tu śledczego, terenowego inspektora wydziału 
służby zewnętrznej do ofi cera dyżurnego w KW 
MO w Krakowie. Pod koniec 1968 roku, w stop-
niu kapitana, odszedł na emeryturę. 

Pracę zawodową z powodzeniem łączył ze 
swoimi zainteresowaniami i pasjami, do których 
należały m.in.: gra w szkolnej orkiestrze dętej, 
praca społeczna w Polskim Związku Łowieckim 

ZEBRANIE W BOCHEŃSKIM KOLE
W Kole SEiRP w Bochni odbyło się ze-

branie sprawozdawcze. Udział w nim wzięli: 
Andrzej Czopek – prezes ZW w Krakowie, Je-

rzy Krawczyk – wiceprezes ZG i jednocześnie 
opiekun bocheńskiego koła, Piotr Styczyński 
– rzecznik prasowy ZW, podinsp. Mariusz Dy-
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mura – komendant powiatowy w Bochni i insp. 
Marek Rudnik – komendant miejski w Nowym 
Sączu. Zebraniu przewodniczył Stanisław Mą-
dry – prezes koła w Bochni. 

Oprócz części merytorycznej, która miała 
miejsce na początku zebrania, była część uro-
czysta. Odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia” 
otrzymał insp. Marek Rudnik, który w przeszło-
ści przez wiele lat był komendantem powiato-
wym policji w Bochni i bardzo blisko współ-
pracował z kołem SEiRP. Wręczyli ją Andrzej 
Czopek i Jerzy Krawczyk, którzy podziękowali 
komendantowi za wieloletnie zaangażowanie 
i aktywne wspieranie działań statutowych koła 
w Bochni. Ponadto obaj panowie uhonorowali 
na zakończenie i rozpoczęcie współpracy z bo-
cheńskim kołem insp. Marka Rudnika i podinsp. 
Mariusza Dymurę symbolicznymi zegarami od-
mierzającymi czas odwrotnie. Marek Rudnik 
w ciepłych słowach podziękował za całokształt 
współpracy, zobowiązując się jednocześnie do 
kontynuowania jej na niwie pozasłużbowej, 
a Mariusz Dymura zobowiązał się do kontynu-
owania tej współpracy na poziomie nie niższym 

niż do tej pory. W następnej kolejności odznaki 
„Za Zasługi z Dyplomem” otrzymali: Stanisław 
Mądry – prezes koła w Bochni, Stanisław Malik 
– wiceprezes, Andrzej Muskała – skarbnik, Lu-
dwik Rozdolski, Tadeusz Ryś – sekretarz i Ry-
szard Wnęk. Kolejnym punktem było wręczenie 
przez insp. Marka Rudnika dyplomów uznania 
Jerzemu Krawczykowi oraz nieobecnemu na 
zebraniu Marianowi Sarkowiczowi – prezesowi 
Koła SEiRP w Tarnowie. Uhonorowani otrzy-
mali je za aktywną działalność na rzecz bez-
pieczeństwa mieszkańców i turystów powiatu 
bocheńskiego. W dalszej kolejności Andrzej 
Czopek i Jerzy Krawczyk w towarzystwie Sta-
nisława Mądrego wręczyli dyplomy okolicz-
nościowe z okazji jubileuszy urodzin: Zuzannie 
Bazela (90 lat), Władysławowi Dziuba (80 lat), 
Franciszkowi Nosal (80 lat), Janowi Kuśniesz 
(60 lat) i Józefowi Świętek (60 lat). 

Na zakończenie uczestnicy zrobili pamiąt-
kowe zdjęcie i w plenerze, przy grillu, wspo-
minali stare czasy, a dysputy prowadzili do 
późnego wieczora. 

Piotr Styczyński

SPOTKANIE Z NAJSTARSZYM POLSKIM PILOTEM
W ramach współpracy z sygnatariuszami 

Porozumienia Służb Mundurowych Wojewódz-
twa Małopolskiego, w Klubie Wojskowym Bazy 
Lotnictwa Transportowego w podkrakowskich 
Balicach, odbyło się spotkanie z najstarszym ży-
jącym polskim pilotem – płk  pil. rez. Ludwikiem 
Krempą. Jego życiorys jest imponujący. Urodził 
się 22 stycznia 1916 roku w Sanoku. Przed wojną 
ukończył kurs szybowcowy, a w wojsku – Szko-
łę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w stopniu 
kaprala podchorążego pilota. W czasie kampanii 
wrześniowej nie latał jednak bojowo, pozostając 
formalnie w eskadrze obserwacyjnej jako pilot 
do dyspozycji dowódcy.

W 1940 r. zdołał przedostać się za granicę. 
Przez Węgry, Jugosławię, Grecję i Turcję dotarł 
aż do Izraela. Jako lotnik został skierowany do 
Anglii – do polskiej bazy w Blackpool. Wkrót-
ce zdobył stopień ofi cerski. Krempę przydzie-

lono do 304 Dywizjonu Ziemi Śląskiej im. ks. 
Józefa Poniatowskiego. Rozpoczął loty bojo-
we zwalczające okręty podwodne. W czerwcu 

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 4 (50) 2013

39

1944 r. wykonał swój ostatni, 50. lot bojowy 
(latał głównie nad Oceanem Atlantyckim i Za-
toką Biskajską). Odszedł do Szkoły Pilotażu 
Podstawowego w Newton, gdzie szkolił mło-
dych adeptów. Po wojnie powrócił do 304 Dy-
wizjonu, przeformowanego w jednostkę trans-
portową. W 1946 r. został przeniesiony do 301 
Dywizjonu Transportowego „Ziemi Pomorskiej 
Obrońców Warszawy”. Latał głównie do Włoch 
i Grecji. Służbę zakończył w polskim stop-
niu porucznika i brytyjskim fl ight lieutenanta. 
W cywilu pracował jako kreślarz i projektant 
silników do autobusów, projektował też pompy 
głębinowe i systemy zasilania awaryjnego.

Za zasługi wojenne odznaczony został naj-
wyższym polskim odznaczeniem bojowym 

Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych (w 1943 r. udekorowany 
osobiście przez Naczelnego Wodza Polskich Sił 
Zbrojnych gen. Kazimierza Sosnkowskiego), 
Polową Odznaką Pilota i Medalem Lotniczym.

W spotkaniu uczestniczył m.in. ppłk pil. 
w st. spocz. Zbigniew Sobeńko – prezes Kra-
kowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, a ze 
strony SEiRP Jan Fabiański i Piotr Styczyński. 
Pierwszy jest członkiem Prezydium Porozumie-
nia, drugi – sekretarzem i także członkiem pre-
zydium. Obecny był także Andrzej Chytkow-
ski – emerytowany policjant, miłośnik historii 
lotnictwa, szczególnie tej z okresu I i II wojny 
światowej, autor kilku publikacji.

Piotr Styczyński

PRZEWODNIK TATRZAŃSKI EMIL WYGODA

Insp. w st. spocz. Emil Wygoda rozpoczął 
służbę w 1960 jako wywiadowca w gliwickiej 
KMMO. W 1963 r., za wyróżniające wyniki 
w służbie, został skierowany do Szkoły Ofi cer-
skiej w Szczytnie, którą ukończył w 1965 roku. 
Po powrocie do Gliwic awansuje na zastępcę 
naczelnika wydziału kryminalnego, a w 1969 
roku zostaje naczelnikiem wydziału kryminal-
nego w Rybniku. W 1971 roku zamienia Śląsk 
na Podhale, gdzie zostaje zastępcą komendanta 
powiatowego MO ds. operacyjno–dochodzenio-
wych w Nowym Targu. Z Podhalem i Tatrami 
związał się do końca swojej kariery zawodowej. 
W 1977 roku awansuje na komendanta miejskie-
go w Zakopanem. W latach 1990–91 pozosta-
wał w dyspozycji komendanta wojewódzkiego 
w Nowym Sączu, po czym odszedł na zasłużoną 
emeryturę.

Kończąc służbę wstąpił do SEiRP i IPA. 
Kontynuuje rozpoczętą w czasie służby dzia-
łalność w TS „Wisła” w Zakopanem, które 
wychowało wielu znamienitych zawodników 
w sportach zimowych. Pasją Emila Wygody 
jest turystyka górska. Posiada licencję prze-
wodnika tatrzańskiego III klasy. Należy do 
Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich 
im. Klimka Bachledy, Klubu Przewodników 

Tatrzańskich PTTK-TPN oraz Stowarzyszenia 
Międzynarodowych Przewodników Górskich 
„Leader” Sekcja Polska.

W czasie długoletniej służby był wielokrot-
nie odznaczany, m.in.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Za Za-
sługi w Ochronie Porządku Publicznego”, od-
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znaką „Zasłużony Gwardzista”, odznaką „Za-
służony Działacz Kultury Fizycznej”. Oprócz 
turystyki górskiej Emil Wygoda aktywnie 
uprawia narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz 
pływanie. W bieżącym roku ukończył 75 lat. 

Składając mu gratulacje za dotychczasowe 
osiągnięcia i działalność na rzecz SEiRP oraz 
innych organizacji, życzymy mu dalszych suk-
cesów i długich lat życia.

Piotr Styczyński, Jan Szymański
Zdjęcie: Małgorzata Wygoda 

JUBILEUSZ
PAŃSTWA ELŻBIETY I ANDRZEJA CZOPKÓW

15 listopada w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Krakowie odbyła się uroczystość z oka-
zji długoletniego pożycia małżeńskiego. 
Wśród wielu małżeństw, zostali odznaczeni 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego – Elżbieta Ewa 
i Andrzej Czopkowie Medalem za  Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia 
wręczyła pełnomocnik prezydenta miasta 
ds. polityki społecznej Anna Okońska–Wal-
kowicz. W uroczystości uczestniczyli m.in.: 
syn Tomasz, który jest policjantem, wraz 
z żoną Katarzyną i wnukiem Maciejem oraz 
Krystyna i Adam Piaseccy.

Zdjęcia: s. 44

SZTANDAR DLA ZW W LUBLINIE
7 listopada w KWP w Lublinie odbyło się 

wręczenie Zarządowi Wojewódzkiemu SEiRP 
sztandaru. Na uroczystość, którą prowadził 
wiceprezes ZW Krzysztof Górski, zaproszono 
m. in.: prezesa ZG Henryka Borowińskiego, 
kierownictwo lubelskiej policji na czele z ko-
mendantem wojewódzkim insp. Michałem 
Domaradzkim, posła na Sejm Jacka Czerniaka, 
wicewojewodę Mariana Starownika, kapelana 
KGP ks. Jana Kota. 

Po wprowadzeniu na salę pocztów sztan-
darowych zaprzyjaźnionych organizacji lubel-

skich: NSZZ Policjantów, Związku Żołnierzy 
WP i Związku Emerytów i Rencistów Pożarni-
ctwa RP prezes ZG Henryk Borowiński przy-
jął meldunek o rozpoczęciu uroczystości. Po 
odczytaniu przez wicewojewodę aktu nadania, 
rozpoczęło się wbijanie gwoździ honorowych 
w drzewce sztandaru przez gości honorowych, 
członków prezydium ZW i prezesów kół lubel-
skiego Stowarzyszenia. Prezes Zarządu Głów-
nego zwieńczył ceremonię, wręczając sztandar 
Tadeuszowi Miciule, prezesowi ZW SEiRP 
w Lublinie.
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Podniosła uroczystość stała się okazją wyróż-
nienia działaczy i sympatyków Stowarzyszenia. 
Odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia” otrzymali 
z rąk prezesa Zarządu Głównego SEiRP, w asy-
ście prezesa Zarządu Wojewódzkiego: poseł Jacek 
Czerniak, wicewojewoda Marian Starownik, pre-
zes koła z Opola Lubelskiego Czesław Bednar-
czyk, prezes koła z Lublina Michał Czernichow-
ski, skarbnik koła z Lublina Zofi a Lefeld i prezes 
koła w Świdniku Stanisław Staszak. „Za Zasługi 
z Dyplomem” udekorowano: przewodniczącego 
WKR Krzysztofa Koronę, prezesa ZW Związku 
Żołnierzy WP Adama Liperta, wiceprezesa koła 
z Lubartowa Dariusza Lipskiego, prezesa ZW 
ZEiR Pożarnictwa RP Stanisława Marka, komen-
danta powiatowego w Rykach nadkom. Marka 
Tchórza, prezesa koła Związku Byłych Funkcjo-
nariuszy Służb Ochrony Państwa w Lublinie Zbi-

gniewa Wojnarskiego, komendanta powiatowego 
w Lubartowie mł. insp. Marka Wronę i  członka 
zarządu koła w Lubartowie Janusza Zająca. 

Na zakończenie głos zabrali: Jacek Czerniak, 
insp. Michał Domaradzki, Henryk Borowiński 
i Tadeusz Miciuła. Poseł skupił się na zadaniach, 
które ma do spełnienia policja. Komendant woje-
wódzki podkreślił integrującą rolę Stowarzysze-
nia, które jednoczy całe środowisko policyjne. 
Prezes ZG wyróżnił organizację lubelską, która 
cieszy się prestiżem w lokalnej społeczności oraz 
nawiązał do przedwojennego święta Policji Pań-
stwowej obchodzonego 10 listopada i zbliżające-
go się Święta Niepodległości. Prezes ZW podzię-
kował działaczom lubelskiego Stowarzyszenia 
i policjantom za przygotowanie uroczystości.

Janusz Borowiński 
Zdjęcia: Przemysław Portuś, s. 44

BIAŁA PODLASKA 
Zarząd Koła SEiRP Biała Podlaska zorgani-

zował wycieczkę na międzynarodowe pokazy 
lotnicze Air Show 2013 do Radomia. Jak ko-
mentowali bywalcy poprzednich pokazów, te-
goroczne były największe i najefektowniejsze 
z dotychczasowych. 36-osobowa grupa, wśród 
której byli 70-latkowie, młodzi emeryci i nasi 
wnukowie, przeżyła niezapomniane chwile. 
W drodze powrotnej wszyscy obiecywali, że 
na kolejny pokaz gotowi są już się zapisać. 
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W dniach 31 sierpnia–1 września pojecha-
liśmy na wycieczkę trasą: Biała Podlaska–Chę-
ciny–Św. Katarzyna–Sandomierz–Biała Pod-
laska. Zaczęliśmy od zwiedzania jaskini Raj, 
obejrzenia wystawy audiowizualnej o dziejach 
człowieka neandertalskiego oraz wspinaczki 
na górę z ruinami zamku w Chęcinach. Był 
to sprawdzian kondycji, jak się okazało nie 
ostatni. Po dotarciu na nocleg w Świętej Kata-
rzynie, po kolacji, grupa zapaleńców zdobyła 
szczyt Łysica o wysokości 612 m. Dzień dru-
gi to Sandomierz: rejs stateczkiem „Maria” po 
Wiśle, zwiedzanie Starego i Nowego Rynku, 
a po obiedzie zwiedzanie podziemi starówki, 
kupowanie pamiątek i powrót do Białej Pod-
laskiej.

Zgodnie z planem imprez organizowanych 
w ramach integracji naszego koła, 17 września 
udaliśmy się w rejon leśnictwa Kniejówka, 
gdzie znany nam amator i znawca grzybów 
kolega Michał Użyczyn zaplanował grzybo-
branie. Stara prawda, że do lasu trzeba jechać 

na grzyby a nie po grzyby, sprawdziła się. Ile 
było uciechy, gdy się coś znalazło i można było 
zapytać znawcę, czy to na pewno nadaje się do 
skonsumowania. Rozpalone ognisko, pieczone 
kiełbaski i piosenki biesiadne zakończyły mile 
spędzony dzień w towarzystwie koleżanek 
i kolegów.

Włodzimierz Górecki
Zdjęcie: Bogdan Korniluk, Stanisław Zygier

Podczas obchodów Dnia Seniora Policyjnego 
w Zarządzie Głównym SEiRP w Warszawie roz-
strzygnięto konkurs na „Najaktywniejsze Koło 
w Kraju”, w którym koło w Skierniewicach za-
jęło zaszczytne trzecie miejsce. Wyróżnienie jest 
okazją do przedstawienia wyników naszej dzia-
łalności na łamach Biuletynu Informacyjnego.

Osiągnięty sukces zawdzięczamy głównie 
systematycznej i aktywnej pracy członków za-
rządu, którzy stanowią trzon naszej organizacji. 
Zarząd koła posiada własne pomieszczenie wy-
posażone przez KMP w Skierniewicach. Ścia-
ny pomieszczenia udekorowane są dyploma-
mi oraz zdjęciami z organizowanych spotkań 
integracyjnych i wycieczek. Aktualnie należy 
do niego 175 członków, w tym 8 policjantów. 
Członkami wspierającymi są m.in.: zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, 
komendant miejski w Skierniewicach oraz jego 
zastępca. 87% członków jest w wieku 50–70 
lat. W celu pozyskania nowych członków, za-
rząd opracował informację dla emerytów i ren-

cistów policyjnych oraz policjantów wybierają-
cych się na emeryturę lub rentę, w której ujęto 
wszystkie przywileje, z jakich może emeryt 
skorzystać, przedstawiono działalność koła oraz 
apel o wstępowanie w szeregi Stowarzyszenia. 
Informację przekazano do sekcji socjalnej ko-
mendy miejskiej, aby wręczyć ją żegnającym 
się ze służbą oraz wysłano do emerytów, któ-
rzy są niezrzeszeni. Umieszczono ją także na 
własnej stronie internetowej. Działania te przy-
niosły wymierne wyniki. W ostatnich dwóch 
latach przyjęto 33 nowych członków. Zarząd 
koła liczy 6 osób, które realizują swe zadania 
na podstawie opracowanego zakresu obowiąz-
ków. Prezesem oraz wiceprezesem koła są byli 
komendanci miejscy, więc podnosi to znacznie 
autorytet naszego Stowarzyszenia oraz przycią-
ga nowych członków. W siedzibie Stowarzysze-
nia w każdy czwartek w godzinach 10.00–13.00 
pełnione są dyżury. Przebieg dyżuru notowany 
jest w „Zeszycie dyżurów”. W roku 2012 zgło-
siło się w różnych sprawach 340 członków.

SKIERNIEWICE NA PODIUM
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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JUBILEUSZ PAŃSTWA
ELŻBIETY I ANDRZEJA CZOPKÓW

SZTANDAR DLA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO W LUBLINIE
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JUBILEUSZE W ŁODZI
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KOŁO W KALISZU
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Podstawą działalności zarządu jest roczny 
plan pracy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
członków, opracowano ankietę na temat organi-
zowanych spotkań integracyjnych i wycieczek. 
Wyniki badania wykorzystano w konstrukcji pla-
nu pracy na 2013 r. Zarząd koła wszelkie infor-
macje umieszcza na bieżąco na własnej stronie 
internetowej, przekazuje członkom na zebra-
niach i spotkaniach, a okresowo na piśmie.

Na efektywność naszej pracy znaczący wpływ 
ma współpraca z komendą miejską. Wielu po-
licjantów z kierownictwem komendy na czele, 
widząc działalność zarządu, wstępuje w szeregi 
Stowarzyszenia jako członkowie wspierający. 
Wiceprezesem zarządu koła jest były komendant 
miejski, który był członkiem wspierającym, a po 
odejściu na emeryturę został członkiem zwyczaj-
nym. Do Stowarzyszenia wstąpili również dwaj 
jego zastępcy. O wysokiej ocenie pracy koła oraz 
jego prezesa przez kierownictwo KMP w Skier-
niewicach niech świadczy skierowanie wniosku do 
ministra spraw wewnętrznych o przyznanie meda-
lu „Za Zasługi dla Policji”. Medal został wręczony 
prezesowi przez komendanta głównego policji.

Zarząd koła w porozumieniu z komendantem 
miejskim umieścił na stronie internetowej komen-
dy własną podstronę, która jest na bieżąco aktua-
lizowana. Umieszczamy tam wszelkie informacje 
związane z planem działania, jego realizacją oraz 
ważniejsze wydarzenia. W założonej galerii znaj-
dują się ciekawe zdjęcia z poszczególnych spot-
kań i imprez. Opracowaniem informacji zajmuje 
się prezes z wiceprezesem zarządu, a zamieszcza-
niem na stronie – informatyk zatrudniony w ko-
mendzie. Od kilku lat prowadzona jest „Kronika 
koła”. Każdy rok stanowi jeden tom. W styczniu 
2013 r. podjęto kroki w celu wydania książkowej 
wersji kroniki za rok 2012. Do druku przygoto-
wał ją wiceprezes Ryszard Zaborski. Edycja zo-
stała starannie i z gustem przygotowana.

W roku 2012 wystąpiono do Zarządu Głów-
nego z wnioskami o nadanie pięciu odznak „Za 
Wybitne Osiągnięcia” dla czterech członków 
zarządu koła oraz I zastępcy komendanta wo-
jewódzkiego policji w Łodzi, który jest naszym 
członkiem wspierającym. Wystąpiono również 
o dwie odznaki „Za Zasługi z Dyplomem”, 
które zostały wręczone przez prezesa Zarządu 

Głównego podczas uroczystości związanych 
ze Świętem Policji. Opracowano i wręczono 30 
dyplomów jubileuszowych członkom kończą-
cym 50, 60, 70, 75, 80 i więcej lat. Działalność 
taka prowadzona jest przez zarząd od szeregu lat 
i przyjmowana przez jubilatów oraz pozostałych 
członków z uznaniem i sentymentem.

Prezes zarządu koła pełni jednocześnie funk-
cję I wiceprezesa zarządu wojewódzkiego. Od 
wielu lat jest członkiem komisji socjalnej przy 
KWP. Pełni także funkcję wiceprzewodniczą-
cego Zespołu Organizacyjnego Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia. W bieżącym roku prezes 
na podstawie otrzymanych danych z ankiet opra-
cował „Sprawozdanie z oceny wyników ankiety 
przeprowadzonej przez Zarząd Główny SEiRP 
w Warszawie”. Z całego kraju spłynęło 755 an-
kiet. Sprawozdanie dotyczyło badania sytuacji 
materialnej, socjalno-zdrowotnej oraz kulturalnej 
członków Stowarzyszenia w kraju. Sam druk an-
kiety został również opracowany przez prezesa 
koła. Sprawozdanie w całości zostało opubliko-
wane w Biuletynie Informacyjnym wydawanym 
przez Zarząd Główny Nr 4(46) 2012 str. 10-19. 
Prezes koła został wyróżniony dyplomem przez 
Zarząd Główny: „Za aktywną działalność na 
rzecz Stowarzyszenia poprzez ogromny nakład 
pracy przy wypracowaniu wniosków i anali-
zie ankiet na temat sytuacji socjalnej członków 
w skali kraju”. Prezes koła zgodnie z planem 
pracy Zarządu Głównego opracował zasady 
przeprowadzenia ogólnokrajowego konkursu na 
„Najaktywniejsze Koło w Kraju”. Opracował re-
gulamin, jednolite sprawozdanie dla wszystkich 
kół w kraju oraz kryteria oceny. Przedstawione 
przez prezesa projekty zostały przyjęte na posie-
dzeniu Prezydium Zarządu Głównego. 

Prezes zarządu koła wraz z sekretarz Grażyną 
Tomasik są delegatami wybranymi na Zjazd z te-
renu województwa. Członkini koła Małgorzata 
Barańska należy do Zespołu Organizacji Pożytku 
Publicznego przy Zarządzie Głównym, w której 
czynnie się udziela. Podjęła zobowiązanie, że 
jako prowadząca biuro rachunkowe, wszystkim 
którzy odpiszą 1% podatku na rzecz naszego 
OOP wykona rozliczenie PIT bez żadnej opłaty. 
Wiele osób w tym policjantów i emerytów po-
licyjnych korzysta z tej propozycji. Wiesława 
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Balcerska rozsławia koło swą niezwykłą dzia-
łalnością – haftem krzyżykowym oraz pisaniem 
wierszy, które goszczą na łamach naszego Biule-
tynu Informacyjnego.

Zarząd przekazał do Biuletynu Informacyj-
nego około 20 artykułów prezentujących osiąg-
nięcia koła. Na okładce jednego z BI zamiesz-
czono zdjęcie naszej wycieczki przed Zamkiem 
Królewskim w Warszawie.

Od dłuższego czasu zarząd koła uchwałą wpro-
wadził do swej działalności tzw. Fundusz Pogrze-
bowy. Każdy członek wpłaca na ten cel określoną 
kwotę. Z funduszu kupowane są kwiaty, wiązanki 
i wieńce oraz opłacane nekrologi w lokalnej gaze-
cie w przypadku śmierci naszego członka.

W związku z planem MSW zmniejszenia 
funduszu socjalnego służbom mundurowym 
o 0,25% podjęto działania, aby zainteresować 
tym problemem posłów na Sejm RP mieszka-
jących w Skierniewicach (PiS, PO oraz PSL). 
Wręczono wszystkim opracowany apel. Zebrano 
również kilkadziesiąt podpisów przeciwko pla-
nowanej ustawie.

W roku 2012 zaopiniowano i skierowano do 
Sekcji Socjalnej KWP 60 wniosków o pomoc 
fi nansową. Wszystkie zostały rozpatrzone po-
zytywnie. Zarząd koła korzystał z funduszu so-
cjalnego na dofi nansowanie dziewięciu spotkań 
integracyjnych, grupowych wczasów oraz wy-
cieczek. Przyznano na ten cel ogółem 56.000 zł.

Ważniejsze dokonania Zarządu Koła 
w 2012 r. wynikające z realizacji planu pracy:

– w styczniu bal karnawałowy,
– w styczniu delegacja ZK przeprowadziła 

z kierownictwem Ośrodka Wczasowo-
Rehabilitacyjnego w Dąbkach negocjacje 
kosztów organizacji turnusu dla grupy 
emerytów w czerwcu 2012 r.,

– w marcu wyjście do teatru dla członkiń 
z okazji Dnia Kobiet,

– w kwietniu wycieczka do Sandomierza 
i okolic,

– w maju spotkanie integracyjne przy ogni-
sku „Powitanie Wiosny”,

– w maju wyjazdowe posiedzenie zarządu 
koła w Mszczonowie,

– w czerwcu dwutygodniowe wczasy w Ośrod-
ku „HUTMEN” w Dąbkach nad morzem,

– w lipcu spotkanie integracyjne z okazji 
Święta Policji z udziałem prezesa ZG,

– w sierpniu jednodniowa wycieczka do 
Warszawy (Stadion Narodowy, Zamek 
Królewski, Stare Miasto, Wilanów),

– we wrześniu czterodniowa wycieczka do 
Drezna i okolic,

– w październiku delegacja ZK przeprowa-
dziła z kierownictwem Ośrodka Wcza-
sowo-Rehabilitacyjnego „BAŁTYK” 
w Stegnie negocjacje warunków i kosz-
tów organizacji turnusu dla grupy emery-
tów w czerwcu 2013 r.,

– w październiku spotkanie integracyjne 
przy ognisku „Pieczenie Pyra”,

– w grudniu spotkanie opłatkowe,
– 28 grudnia uroczyste spotkanie nowo-

roczne powiązane ze złożeniem rocznego 
sprawozdania z pracy zarządu. W trakcie 
spotkania wręczono dwóm pracownikom 
cywilnym komendy upominki książko-
we za codzienną pomoc w prawidłowym 
funkcjonowaniu zarządu koła.

Ogółem w spotkaniach integracyjnych, 
wczasach oraz wycieczkach wzięły udział 662 
osoby.

Podejmowane działania przez zarząd koła 
zostały wysoko ocenione przez Prezydium Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi. W trak-
cie rozpatrywania sprawozdań kół w ramach 
konkursu na „Najaktywniejsze Koło” prezy-
dium uznało, że koło w Skierniewicach zwy-
ciężyło w rywalizacji wojewódzkiej i przesłało 
dokumenty do Zarządu Głównego.

W artykule przedstawiono najważniejsze 
działania podejmowane na rzecz środowi-
ska emerycko-policyjnego przez zarząd koła 
w Skierniewicach, a całość obrazuje sprawo-
zdanie przekazane na konkurs.

Uznanie Komisji Konkursowej oraz opra-
cowany artykuł jest okazją do zaprezentowa-
nia wyników pracy zarządu w Biuletynie In-
formacyjnym, przekazania słów uznania i po-
dziękowań członkom zarządu oraz wszystkim 
aktywnym działaczom za ich ogromny wysiłek 
i osiągnięty sukces.

Edward Strzelecki
Zdjęcia: Józef Kowalski, s. 48
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JESIENNE SPOTKANIE

części sportowej, zaczęła się zabawa przy mu-
zyce i pieczenie ziemniaków. Spotkanie prze-
biegało w bardzo przyjemnej atmosferze, przy 
pięknej jesiennej pogodzie. W organizowanej 
imprezie brało udział kilku policjantów, którzy 
są członkami wspierającymi. Była to kontynua-
cja integracji „starych policjantów z młodymi”. 
Edward Strzelecki. Zdjęcie: Sławomir Karda

12 października zarząd koła w Skierniewi-
cach zorganizował dla 72 członków spotkanie 
integracyjne przy ognisku na terenie Zakładu 
Doświadczalnego SGGW w Skierniewicach. Po 
przywitaniu uczestników, prezes Edward Strze-
lecki złożył serdeczne życzenia Jadwigom oraz 
jubilatce obchodzącej w tym dniu urodziny. Wraz 
z wiceprezesem oraz sekretarzem Koła wręczył 
kwiaty. Uczestnicy odśpiewali solenizantkom 
tradycyjne sto lat. Podczas spotkania rozegra-
no konkursy. Zwycięscy w poszczególnych dy-
scyplinach otrzymali z rąk prezesa puchary, za 
zajęcie drugiego i trzeciego miejsce – słodycze. 
Nagrodzono 12 osób, w tym pięćdziesiąt procent 
kobiet. Kobiety pokazały, że nie ustępują w ni-
czym panom. W rozgrywkach konkursowych 
brali udział niemal wszyscy. Po zakończeniu 

IGŁĄ JAK PĘDZLEM
Chciała być malarką... Nie została, bo los to 

reżyser awangardowy i układa życie według so-
bie tylko znanych koncepcji. Od dziecka malowa-
ła jednak – przy pomocy słów poezji – otaczający 
świat, uczucia; przez wiele lat „malowała” wize-
runek policji; dziś „maluje” igłą i nitką – człon-
kini koła w Skierniewicach Wiesława Balcerska.

„BalLadyna”, bo o niej mowa, zaprosiła 
członków zarządu do swego mieszkania – nie 
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deusz Gamusowie oraz Alicja i Tadeusz Filiń-
scy – złote gody. W uroczystości wzięła udział 
zastępca komendanta wojewódzkiego insp. 
Renata Kasprzyk-Papierniak oraz komendant 
miejski podinsp. Piotr Beczkowski, którzy zło-
żyli jubilatom życzenia, oraz wręczyli kwiaty i 
pamiątki. Po części ofi cjalnej, odśpiewaniu 100 
lat i lampce szampana, zasiedliśmy do obiadu. A 
za rok następne jubileusze.

Krzysztof Bojakowski
Zdjęcia: Joanna Kanasińska
i Krzysztof Bojakowski s. 46

JUBILEUSZE W ŁODZI

16 października Koło Miejskie SEiRP w Ło-
dzi uczciło okrągłe jubileusze 36 członków. 

Nasza Koleżanka Aniela Studzian obchodziła 
90 urodziny (piękny wiek).

8 osób ukończyło 85 lat, w tym nasza Prezes 
Janina Popielarczyk-Walczyńska. 6 osób ukoń-
czyło 80 lat. 21 jubilatów było młodszych, wśród 
nich Prezes ZW i jednocześnie Wiceprezes ZG 
Zdzisława Pełka, który ukończył 65 lat.

Ponadto mieliśmy w swoim gronie trzy 
pary obchodzące rocznice wieloletniego poży-
cia małżeńskiego. Zenobia i Tadeusz Rucińscy 
obchodzili diamentowe gody, a Czesława i Ta-

boję się użyć słowa – galerii swojej sztuki od-
twórczej. Przepiękne obrazy, które miesiącami 
i latami, krzyżyk po krzyżyku haftowała, zdobią 
wszystkie ściany. Gdy zabraknie miejsca, ma 
do dyspozycji jeszcze sufi ty. Takie samo dobre 
miejsce na ekspozycje. Mogę być prekursorką 
– śmieje się pani Wiesia i można jej wierzyć, że 
gotowa to zrobić.

Do zabawy z nitkami zainspirowała ją sąsiad-
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ka, pani Jola (zresztą żona naszego emeryta) – 
haftując na plecakach córki biedronki. Wiesława 
Balcerska, która w tym czasie odreagowywała 
trudną służbę, haftując ściegiem richelieu lub 
robiąc na drutach swym dzieciom i sobie, jak 
mówi, kolorowe „wrabianki” – połknęła nowego 
bakcyla. Początki nie były zachęcające. Dostęp-
na na polskim rynku kanwa miała strukturę ban-
daża, a paleta ledwie sto kolorów muliny, do sub-
telnych nie należała. Z czasem dotarły do kraju 
nowinki ze świata i teraz do dyspozycji ma ponad 
tysiąc barw i odcieni nici, dobrej jakości tkaninę 
hafciarską i profesjonalne programy przygoto-
wujące wzory. Jeszcze kilka lat temu zamawiała 
je w specjalistycznych fi rmach amerykańskich, 
dziś korzysta z programu, który rozłoży na pik-
sela tak dzieło malarskie, jak i fotografi ę współ-
czesną, czy z albumu prababci sprzed wieku.

O malarstwie klasycznym i współczesnym, 
jego twórcach i technice malarskiej Wiesława 
Balcerska wie sporo. Ten temat bez znudzenia 
drąży w sieci. Nie ma się więc czemu dziwić, że 
patrząc na obraz kojarzy jego twórcę tego sprzed 
500 lat, jak i tworzącego dziś.

– Dla mnie proces haftowania – mówi Wie-
sława Balcerska – to nie jest zwykłe, choć żmud-
ne, przekładanie nitek. To jakbym tropiła rękę 
Mistrza prowadzącego pędzel. Haftując dzieło 
malarskie myślę o jego twórcy – co czuł, gdy 
nakładał na zagruntowane płótno drobinki far-
by, gdy bawił się łącząc poszczególne kolory dla 
osiągnięcia światłocienia lub tajemniczej głębi. 
Z obrazów można jak z linii papilarnych, odczy-
tać emocje: tylko miłość kieruje ręką trzymają-
cą pędzel, by oddała blask oczu i zmysłowość 
ust; tylko tęsknota namaluje cyprysy w świetle 
gwiazd; tylko powolna lecz nieuchronna ślepo-
ta nakaże Edgarowi Degas przeistoczyć lekkie 
krynoliny baletnic w krzyk jaskrawych kolorów.

Rękodzieło Wiesławy Balcerskiej, jak się 
okazuje, to zapamiętane przy pomocy igły i nitki 
nie tylko wizje malarzy, ale także pamięć o nich 
samych – ich frustracjach, lęku, smutku, prag-
nieniach. To hołd dla mistrzów palety i pędzla 
oddany przy pomocy innej, niezwykłej sztuki – 
sztuki rozumienia i cierpliwości .

O miłości Wiesławy Balcerskiej do ma-
larstwa i malarzy niech zaświadczą jej liryki: 

wiersz o jednym z obrazów Vincenta van Gogha 
i wiersz – klamra, rozpoczynający cykl wierszy-
obrazów najznakomitszych malarzy impresjoni-
stów, których dzieła gościły w Polsce w 2001 r. 
– Tomiku „Pędzlem i piórem czyli Galeria Poe-
tycka”, który czeka dotąd na wydanie.

Ryszard Zaborski
Zdjęcie: Sławomir Karda

Władcy Zmysłów
Impresjoniści –
Mali odtwórcy Wielkiego Boga.
Zesłani... jak Piękno i Trwoga.

Oczu nauczyciele.
Muzycy – marzyciele.
Twórcy błękitnych zieleni-
Kompozytorzy zdziwieni.

Wyzwoliciele najbarwniejszych
Cieni, dymów i migotów.
Odkrywcy złudy kolorowej,
Dopełnień, powidoków.
Niechętni konturom, pustką zachwyceni-
Nicością szaleni.

Ze skrzydeł pędzle wyrwali.
Farbami słońca, poświatą księżyca
Marzyli, śpiewali ...

Eterycznie natchnieni,
Pierwsi wśród artystów
Impresjoniści – motyle.
Władcy zmysłów.
* * *
A dusza moja tak mała...
Ułomnością szara, barwami uboga,
Czci ICH – jak Boga.
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„Brzoskwiniowe drzewo w kwiatach” Vincenta van Gogha

Szczęśliwa – radosne rozsypuje błyski...
Są jak w lustrze wody odbite uściski.
Nastrój pocałunki składa błękitnawopłowe.
Czujecie jak pachnie drzewko brzoskwiniowe?

Dzieło – rozśpiewane miłosnym spełnieniem,
Malarskim cudem, majowym westchnieniem.

Zabawą w kreseczki cały oraz szepce.
Igraszką barw – sztachety, no i niebo jeszcze.
Rozkłębione chmury, schodzące do drzewa,
Zwiewnej pannie młodej uchylają nieba.

Oblubienica wiosenna w welonu kipielach
Kwiatów koronkami cała się rozbiela.
Różową poświatą wstydliwość obnaża.
Blask miłosnych nocy u swych stóp odtwarza.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W WIELUNIU
Odpowiadając na apel prezesa ZG Henryka 

Borowińskiego, członkowie Koła SEiRP w Wie-
luniu 25 października uporządkowali okolice po-
mnika czterech milicjantów poległych we Wroń-
sku (gm. Konopnica) i zapalili znicze. W pracach 
uczestniczyli także pracownicy UG w Konop-
nicy i pracownicy cywilni KPP w Wieluniu. Za 
pomoc logistyczną dziękujemy wójtowi Marioli 
Hernant i komendantowi powiatowemu mł. insp. 
Grzegorzowi Dzierzkowskiemu. Jest to już ko-
lejna wspólna akcja emerytów, KPP w Wieluniu 
i UG Konopnica. Ponadto w przededniu święta 
Wszystkich Świętych  zarząd koła z kierowni-
ctwem KPP wspólnie zapalili znicze na grobach 

zmarłych funkcjonariuszy i emerytów policji na 
cmentarzach w całym powiecie wieluńskim. 

Stanisław Pisula

XV LECIE OŚRODKA „ARKA” W JAROSŁAWCU
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Łodzi od 

wielu lat organizuje wyjazdy na turnusy re-
habilitacyjno–wypoczynkowe do Ośrod-
ka Wczasowo–Rehabilitacyjnego „ARKA” 
w Jarosławcu. Ponieważ współpraca z właś-
cicielem i pracownikami ośrodka układa się 
wzorowo, w trakcie trwania turnusu jesien-
nego 4 września, na wieczorku biesiadnym 
w kawiarni ośrodka odbyła się uroczystość 
z udziałem wiceprezesa ZG i zarazem prezesa 
ZW w Łodzi Zdzisława Pełki. W swoim wy-
stąpieniu poinformował uczestników spotka-
nia, że 15 lat temu pierwszy turnus emerytów 
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i rencistów z województwa łódzkiego zawitał 
do ośrodka „ARKA”, którego właścicielem 
jest Stefan Kwiatkowski. Przez okres minio-
nych 15 lat emeryci województwa łódzkiego 
uczestniczyli w co najmniej dwóch turnusach 
wczasowych w każdym roku kalendarzowym, 
tak jak i emeryci policyjni z innych regio-
nów kraju. Chcąc podziękować właścicielowi 
ośrodka oraz wszystkim pracownikom z dy-
rektor Joanną Bogdańską na czele, przekazano 

na ręce Stefana Kwiatkowskiego pamiątkową 
tabliczkę w dowód przyjaźni i wdzięczności za 
dotychczasową współpracę. Uczestnicy wie-
czorku biesiadnego z aprobatą przyłączyli się 
do podziękowań i życzeń kontynuowania tak 
owocnej współpracy, obiecując uczestnictwo 
w turnusach w latach następnych. W dalszej 
części spotkania wszyscy bawili się przy obfi -
cie zastawionych stołach i pięknej muzyce. 

Zdzisław Pełka

POSIEDZENIE ZW W OLSZTYNIE
16 listopada odbyło się, kończące kolejny 

rok działalności, plenarne posiedzenie Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie, prowa-
dzone przez prezesa ZW Jerzego K. Kowale-
wicza. Zaproszono gości: kierowniczkę Sekcji 
Socjalnej KWP Joannę Leżanko, naczelnika 
Wydziału Komunikacji Społecznej KWP pod-
insp. Tomasza Stawarskiego, wiceprzewod-
niczącego ZW NSZZ Policjantów Henryka 
Kołeckiego, przewodniczącego GKR SEiRP 
Aleksandra Kozłowicza. Joannę Leżanko uho-
norowano dyplomem uznania za doskonałą 
współpracę ze Stowarzyszeniem. Prezesa koła 
w Węgorzewie Tadeusza Malinowskiego wy-
różniono dyplomem za udział w konkursie na 
„Najaktywniejsze Koło w Kraju”.

Podczas obrad poruszono szereg tematów 
ważnych dla Stowarzyszenia. Jak poprawić 
wizerunek i sposoby działania SEiRP, aby 
zachęcić emerytów do wstępowania w nasze 
szeregi? Podniesiono problem propagowania 
odpisów 1% od podatków indywidualnych na 
OPP. Dobrze oceniono współpracę z policją 
i NSZZ Policjantów. Zebrani zaakceptowa-
li gospodarkę fi nansową prowadzoną przez 
zarząd wojewódzki oraz wysłuchali sprawo-
zdania przewodniczącego WKR Lucjana Fie-
dorowicza o stanie kół, na podstawie prze-
prowadzonych w tym roku kontroli. Zarząd 
przyjął do wiadomości konieczność przygo-
towania wyborów nowych władz terenowych 
i wojewódzkich.

Jerzy K. Kowalewicz
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WALNE ZEBRANIE KOŁA 
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

tego 2014 r. zebranie sprawozdawczo–wybor-
cze i omówiono problematykę z tym związaną. 
Nowym członkom koła wręczono legitymacje. 
Ustalono, że 14 grudnia odbędzie się spotkanie 
opłatkowe. Zgromadzeni optymistycznie oce-
niają przyszłość Stowarzyszenia w Lidzbarku 
Warmińskim. 

 Lucjan Fiedorowicz

22 listopada odbyło się walne zebranie Koła 
SEiRP w Lidzbarku–Warmińskim, w którym 
uczestniczyło 27 osób, w tym zaproszeni go-
ście: starosta Jan Harhaj, burmistrz Artur Wajs, 
I zastępca komendanta powiatowego podinsp. 
Mariusz Kamiński, przewodniczący NSZZ 
Policjantów przy KPP Rafał Tkaczuk. Goście 
mówili o inwestycjach realizowanych przez 
miasto i powiat, zadłużeniu, planach rozwoju. 
Nie było tematów tabu. Podinsp. Mariusz Ka-
miński przekazał informację o zaawansowaniu 
kapitalnego remontu w siedzibie KPP oraz 
stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie. 
W drugiej części spotkania prezes koła przed-
stawił osiągnięcia zarządu, a było ich niemało. 
Następnie uczestników zebrania zapoznano 
z tematyką ostatniego posiedzenia zarządu 
wojewódzkiego, a w szczególności z sytuacją 
fi nansową i działaniami, które zwiększą odpis 
1% od podatku PIT na rzecz OPP Stowarzysze-
nia. Zapowiedziano na przełomie stycznia i lu-

KONTAKTY POLSKO CZESKIE
Latem grupa członków Stowarzyszenia 

z Opolskiego spędziła kilka pięknych dni na łonie 
natury u czeskich kolegów. Przy wspaniale przy-
rządzonych posiłkach planowano współpracę na 
kolejne lata. Jest to efekt porozumień podpisa-

nych na szczeblu centralnym i zaangażowania 
władz szczebli wojewódzkiego obu krajów. Po-
rozumienia wypełniają treścią działacze, wśród 
których należy wymienić: wiceprezesa ZW a za-
razem prezesa koła w Nysie Edwarda Błachuta 
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oraz prezesa koła w  Głuchołazach Eugeniusza 
Wysoczańskiego. 

Zarząd Koła SEiRP w Nysie przeprowadził 
4 października drugi turniej strzelecki polskich 
i czeskich emerytów policyjnych. W zawodach 
wzięło udział osiem trzyosobowych drużyn Sto-
warzyszenia woj. opolskiego oraz 2 drużyny We-
teranów Policji Czeskiej z Jesennika i Jawornika. 
Patronat organizacyjny nad zawodami sprawował 
prezes ZW Henryk Szczotka, który do współpra-
cy zaprosił starostę powiatu nyskiego, burmistrza 
Nysy i komendanta powiatowego policji. Uroczy-
stego otwarcia zawodów strzeleckich na strzelni-
cy szkolnej LO Carolinum, w obecności zastępcy 
burmistrza Nysy Piotra Walacha, dokonał zastęp-
ca komendanta powiatowego mł. inspektor Piotr 
Tarapata. Kierownikiem i sędzią zawodów był 
nauczyciel LO Radosław Kwiecień.

Wyniki zawodów. W klasyfi kacji drużyno-
wej zwyciężył I zespół z Nysy, za nim II zespół 
z Nysy, 3. miejsce drużyna z Jawornika (Czechy). 
Klasyfi kacja indywidualna: 1. Kubinec Ludvik 
z Jawornika, 2. Mieczysław Malinowski z Brze-
gu, 3. Andrzej Rewolte i Marian Mężyk z Nysy. 
Po zakończeniu konkurencji sportowych dokona-
no podsumowania wyników, wręczenia pucha-
rów i dyplomów oraz gadżetów starostwa i mia-
sta Nysy, przy współudziale sekretarza urzędu 
miejsko-gminnego Michała Baziuka. 

Wszyscy obecni podczas tej uroczysto-
ści zostali zaproszeni na wspólny obiad i na 
spotkanie z komendantem powiatowym insp. 

Andrzejem Synowcem i zastępcą - mł. insp. 
Piotrem Tarapatą. W spotkaniu integracyjnym 
uczestniczyli również koledzy Weterani Policji 
Czeskiej, współmałżonkowie zawodników bio-
rących udział w zawodach i zaproszeni goście. 
Obecny na tym spotkaniu kol. Andrzej Waligó-
ra, emeryt z KS w Nysie, przygrywając na akor-
deonie, zapowiedział swój udział w zawodach 
w przyszłym roku. Poparli go pozostali uczest-
nicy. Zawody jak i całą imprezę przygotował 
i przeprowadził, przy wsparciu zarządu, prezes 
koła w Nysie Edward Błachut, któremu należą 
się wielkie słowa uznania. 

Na zaproszenie kolegów Weteranów Policji 
Czeskiej, dwie drużyny Stowarzyszenia z Nysy 
i Głuchołazów, a wzięły udział 10 października 
w zawodach sportowych gry w bowling w Jawor-
niku. Było to już trzecie spotkanie w Czechach. 
W ten sposób wypełniane jest treścią zawarte 
porozumienie miedzy emerytami i rencistami po-
licyjnymi woj. opolskiego a Weteranami Policji 
Czeskiej Kraju Ołomunieckiego. A oto wyniki 
rywalizacji. Wygrała drużyna PV Ołomuniec, 2. 
miejsce SEiRP Nysa, a 3. PČR KŘ Ołomuniec. 
Indywidualnie najlepszy był Jan Mikołowski 
z Nysy, który wyprzedził Františka Bocana, a 3. 
miejsce zajął Miroslav Tichý. Wśród kobiet naj-
lepsza była Martina Hejná, za nią Irena Nowak 
z Nysy, a 3. była Tereza Procházková. Najlepszy 
team kobiecy to PČR ÚO Jeseník, 2. SEiRP Nysa, 
a 3. miejsce Javorník.

Henryk Szczotka
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KOŁO OSTRÓW MAZOWIECKA

sku i daniach z grilla. Był czas na wspomnie-
nia o latach dawnej służby, ale też na śpiewy 
i tańce przy muzyce. Organizowanie spotkań 
integracyjnych, Wigilii, spotkań wielkanoc-
nych, to jeden ze sposobów na zaktywizowanie 
członków Stowarzyszenia.

Kazimierz Kulesza

Zarząd koła zorganizował 28 września wy-
cieczkę do Warszawy. Jej celem było poznanie 
głównych atrakcji Warszawy: Starego Miasta 
z Zamkiem Królewskim, Wilanowa i Pową-
zek. Wróciliśmy zadowoleni, iż dane nam było 
tak wiele zobaczyć.

12 października odbyło się integracyjno-
zapoznawcze spotkanie członków ostrowskie-
go Koła SEiRP. Miejscem spotkania był uro-
czo położony w środku lasu domek myśliwski 
„Hubertówka” w Opatowinie. Organizatorzy 
imprezy – zarząd koła z prezesem Kazimie-
rzem Kuleszą na czele, skorzystali z gościn-
ności łowczego Koła Łowieckiego „Szarak”, 
byłego policjanta, a obecnie członka Stowarzy-
szenia. Emeryci policyjni i ich rodziny przyby-
li na nie, by lepiej się poznać, dowiedzieć się 
o działalności koła. Było to bowiem pierwsze 
spotkanie na wolnym powietrzu, przy ogni-

KOŁO W KALISZU
Z inicjatywy wielkopolskiego komendanta 

policji zorganizowano w Kaliszu debatę społecz-
ną. Celem tego spotkania było poznanie potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców miasta i powiatu kali-
skiego w ramach poprawy bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. W spotkaniu uczestniczyli: 
wojewoda wielkopolski, zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji, wiceprezydent Kalisza, 
starosta kaliski i gospodarz spotkania – komen-
dant miejski policji. W spotkaniu udział wzięło 
ok. 800 mieszkańców miasta i powiatu kaliskiego.

W debacie uczestniczyli aktywnie członko-
wie kaliskiego SEiRP. Zgłosiliśmy w dyskusji 
swoje przemyślenia i wnioski, dotyczące co-
dziennych utrudnień życia mieszkańców oraz 
wskazywaliśmy na występujące zagrożenia. 
Wnioski te dotyczyły m.in. zmiany oznaczeń 
drogowych parkingów osiedlowych, zwiększe-
nia skuteczności działań patroli prewencyjnych 
policji i straży miejskiej, poprawy kontaktu 
dzielnicowych z mieszkańcami osiedla, poprawy 
porządku przy gromadzeniu śmieci na osiedlo-

wych śmietniskach, zwalczaniu procederu uży-
wania niewłaściwego paliwa w indywidualnych 
kotłowniach, powodującego zanieczyszczenia 
powietrza. Komendant miejski w Kaliszu za-
pewnił, że wszystkie przedstawione na spotkaniu 
problemy i postulaty zostaną wnikliwie przeana-
lizowane i staną się podstawą do działań podej-
mowanych przez kaliską policję.

Zarząd kaliskiego SEiRP w słoneczny 
wrześniowy piątek zorganizował dla członków 
Federacji Służb Mundurowych piknik integra-
cyjny. Do „harcówki” nieopodal zalewu pod 
Kaliszem można było dojechać autobusami 
miejskimi. Frekwencja dopisała. Piknik cieszył 
się wyjątkowym powodzeniem. Gościliśmy się 
przy grochówce, kiełbasie, bigosie, chlebie ze 
smalcem, ogórku kwaszonym i napojach. Ko-
leżanki z zakładu emerytalno–rentowego opra-
cowały i wydrukowały śpiewniki pieśni bie-
siadnych. Tańczyliśmy przy muzyce z lat 60. 
i 70. Nie brakowało chętnych do tańca i śpie-
wu. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich był 
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występ kapeli „Kalinowa” z Blizanowa. Ka-
pela grała i śpiewała biesiadne piosenki. Eme-
ryci zapomnieli o trudach życia codziennego, 
wspominali dawne czasy. Panująca atmosfera 
udzielała się wszystkim. Dawno nie widziałem 
tylu zadowolonych twarzy naszych emerytów. 
Piknik pokazał, iż takie spotkania są potrzebne. 
Zakończono okres letnich działań naszej fede-
racji.

 25 września na spotkaniu u wojewody, na 
którym najaktywniejsi działacze otrzymują wy-
różnienia i odznaczenia, dwaj nasi członkowie 
Koła SEiRP w Kaliszu: prezes Zbigniew Gąsio-
rek i Hieronim Kępiński otrzymali Złoty Medal 
za Wieloletnią Służbę. Odznaczeni inicjują dzia-
łania na rzecz integracji emerytów i rencistów 
służb mundurowych. 

15 listopada w pięknej sali „Komoda” za-
rząd kaliskiego SEiRP, zgodnie z przyjętą trady-
cją, zorganizował uroczyste spotkanie z człon-
kami kaliskiej organizacji emerytów i rencistów 
policyjnych. Pragniemy naszym spotkaniom 
nadać wysoką rangę, więc zaprosiliśmy: posła 
ziemi kaliskiej Leszka Aleksandrzaka, prezy-
denta m. Kalisza Janusza Pęcherza i jego zastęp-
cę Jacka Konopkę, komendanta policji mł. insp. 
Mirosława Ścisłego, prezesa ZO EiR w Kaliszu 
Mariana Kruka, wiceprezesa ZW SEiRP w Po-
znaniu Czesława Połkę, przedstawicieli bratnich 
służb mundurowych zrzeszonych w FSSM. Za-
proszeni goście aktywnie uczestniczyli w spot-
kaniu, przekazując spostrzeżenia o naszej dzia-
łalności. Były to spostrzeżenia pozytywne.

Nasze koło liczy 180 członków i jest najlicz-
niejsze w Wielkopolsce. Jak podkreślił w swoim 
wystąpieniu prezes naszej organizacji Zbigniew 
Gąsiorek, realizujemy następujące zadania: 
integrujemy nasze środowisko, włączamy się 
w nurt działalności społecznej miasta i powia-
tu, działamy w uniwersytecie III wieku, klubie 
ofi cerów rezerwy, w samorządach osiedlowych, 
PTTK, klubie honorowych krwiodawców, 
Polskim Związku Kolarskim, ochotniczych 
strażach pożarnych. Bierzemy udział w impre-
zach kulturalnych miasta. Nasi przedstawiciele 
przedstawiają swoje prace: obrazy- artysta ma-
larz Marian Ozdowski, a hafty – Zofi a Tęsio-
rowska. Spotykamy się z okazji rocznic i świąt 

państwowych, Międzynarodowego Dnia Ko-
biet, Dnia Weterana Służby, Dnia Wojska Pol-
skiego, Święta Policji. Braliśmy aktywny udział 
w debacie społecznej nad zwiększeniem bez-
pieczeństwa miasta i powiatu. Ponadto uczest-
niczyliśmy w spartakiadzie strzeleckiej organi-
zowanej przez kolegów służby więziennej. Od 3 
lat wiosną i jesienią spotykamy się u wojewody 
wielkopolskiego, który w imieniu prezydenta 
RP wręcza najaktywniejszym członkom nasze-
go Stowarzyszenia odznaczenia państwowe. 
Od 3 lat dla naszych członków i sympatyków 
w stanicy harcerskiej na Szałe organizujemy 
pikniki. Nawiązaliśmy współpracę z kapelą 
„Kalinowa” z Blizanowa, która uświetnia swoją 
muzyką nasze spotkania. Udzielamy bieżącej 
pomocy schorowanym emerytom, potrzebu-
jącym wsparcia w rozwiązywaniu problemów 
życia codziennego. Pomagamy w przygotowy-
waniu wniosków o zapomogi dla tych, co mają 
niskie emerytury. Aktywnie pracują nasi przed-
stawiciele w komisji socjalnej. Prezes Gąsiorek 
podziękował za okazywane wsparcie: prezyden-
towi Kalisza, komendantowi policji w Kaliszu, 
koleżankom z ZER oraz koleżankom Annie 
Będkowskiej i Halinie Wójcickiej. Prezes pod-
kreślił również, że nie oglądamy się na innych, 
tylko się rozwijamy. Aby to osiągać, mamy ak-
tywnych członków, których doceniamy i wyróż-
niamy. 

Prezes Zbigniew Gąsiorek i Honorowy Pre-
zes Ozdowski wręczyli odznakę „Za Zasługi 
dla Federacji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych”: Mieczysławowi Józefackiemu, Stani-
sławowi Kusiowi, Lubomirze Forysiak, Irenie 
Smolarek, Henrykowi Kubikowi i Eugeniuszo-
wi Królowi. Płk płk Ryszard Opaliński i Jan 
Stasieuk wręczyli medal „XXX- lecia Związku 
Żołnierzy Wojska Pokskiego”: Urszuli Mol-
skiej, Ireneuszowi Chamielecowi, Kazimie-
rzowi Spaleniakowi, Józefowi Bogulskiemu, 
Eugeniuszowi Wisieckiemu, Jadwidze Bana-
siak i Wiesławowi Fabijańskiemu. Wiceprezesi 
ZW SEiRP Czesław Połka i Ryszard Strugliń-
ski wyróżnili dyplomami: Zofi ę Łuszczek-Ter-
czewską, Zbigniewa Kocembę, Irenę Bartosz–
Wandachowicz, Małgorzatę Wojtasik, Macieja 
Bielana, Jadwigę Płotek i Andrzeja Karolaka.
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Czesław Połka przedstawił plan i kosztorys 
wycieczek, z których moglibyśmy skorzystać, 
podziękował za naszą pracę w imieniu ZW SEi-
RP oraz życzył dalszych sukcesów w prowadzo-
nej działalności.

Prezydent m. Kalisza dziękując za naszą 
pracę podkreślił, iż jesteśmy ważnym ogniwem 
w mieście. Nadmienił, że wielu z nas zna z co-

dziennej działalności, jaką wykonujemy na rzecz 
Kalisza. Życzył nam dużo zdrowia i wytrwałości 
w dalszej pracy.

Po części ofi cjalnej, tradycyjnie przystąpiono 
do wspomnień, rozmów w grupach, zabawy przy 
muzyce Henryka Kubika i kapeli „Kalinowa”.

Roman Wojciechowski, Henryk Kubik
Zdjęcia s. 47

ZAWODY STRZELECKIE W KALISZU
16 września już po raz trzeci reprezenta-

cje stowarzyszeń służb mundurowych Kalisza 
spotkały się na strzelnicy Centralnego Ośrodka 
Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie. 
W zawodach strzeleckich brało udział 13 dru-
żyn, wśród których byli emeryci policji, wojska, 
straży pożarnej i więziennictwa oraz drużyna 
z Czech. Spartakiadę zaszczycił obecnością pre-
zydent FSSM RP gen. dyw. w st. spocz. Adam 
Rębacz oraz wiceprezydent Janusz Kwiecień. 
Patronat nad organizacją i przebiegiem zawodów 
pełniła komendant ośrodka płk Danuta Kalaman. 

Strzelanie z p-99 wygrał Andrzej Ryćko, 
przed Janem Hernikiem i Pawłem Dębskim. 
W strzelaniu z KBK AKM S kolejność była 
następująca: Zbigniew Kapkowski, Henryk 
Kubik, Jan Wolarz. W rywalizacji drużyno-
wej najlepsi okazali się emeryci COSSW I, 
wyprzedzając emerytów COSSW II i SEiRP 

Kalisz. Zawodnicy i drużyny za najlepsze wy-
niki zostali wyróżnieni pucharami, medalami 
i dyplomami, a pozostałe drużyny dyplomami 
za uczestnictwo w zawodach. W drugiej czę-
ści imprezy prezes kaliskiej FSSM Z. Gąsiorek 
wręczył Adamowi Rębaczowi Honorową Od-
znakę FSSM m. Kalisza. Prezydent A. Rębacz 
podziękował organizatorom za wzorowo zor-
ganizowane zawody i aktywną pracę kaliskiej 
federacji, która integruje środowisko seniorów 
mundurowych. Odznaczył medalem XXX- le-
cia ZŻWP: płk D. Kalaman, K. Jackowskiego, 
W. Kaszczyka, A. Ranisia, A. Ryćko, B. Ko-
walczyka, J. Hernika i M. Przepiurkę. Podczas 
zawodów uczestnicy i zaproszeni goście włą-
czyli się w akcję humanitarną na rzecz hospi-
cjum w Ostrowie Wlkp. poprzez zbiórkę pie-
niężną i sadząc symboliczne żonkile. Zwień-
czeniem zawodów był żołnierski obiad.   

Henryk Kubik 
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ZEBRANIE KOŁA W KROTOSZYNIE

cę z policyjnymi emerytami i rencistami. Na 
zakończenie osobiście oprowadził uczestni-
ków spotkania po niedawno wyremontowanej 
komendzie.

Włodzimierz Szał

W sali narad komendy powiatowej w Kro-
toszynie odbyło się zebranie SEiRP, podczas 
którego podsumowano bieżącą działalność. 
W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni 
goście: komendant powiatowy insp. Woj-
ciech Kasprowicz oraz wiceprzewodniczący 
ZT NSZZ Policjantów podinsp. Włodzimierz 
Szał. Prezes koła Bogdan Ciesiółka omó-
wił zawody strzeleckie oraz przyznawanie 
zapomóg. Skarbnik Leonard Radziszewski 
przedstawił sytuację fi nansową koła. Odzna-
kami Zarządu Głównego SEiRP uhonorowa-
no: Włodzimierza Smicera, Leonarda Radzi-
szewskiego, Jacka Robaczyka, Eugeniusza 
Walczaka oraz insp. Wojciecha Kasprowicza. 
Komendant powiatowy policji podziękował 
za zaproszenie i wyróżnienie odznaczeniem. 
Zadeklarował także dalszą pomoc i współpra-

ROSNĄ SZEREGI SEiRP NA PODKARPACIU
Adamek – członkami. Mł. insp. Adam Pietrz-
kiewicz pogratulował nowo wybranym wła-
dzom koła i zadeklarował pomoc, zwłaszcza 
w zapewnieniu dogodnych warunków lokalo-
wych. Biorący udział w zebraniu prezes ZW 
SEiRP Wiktor Kowal wyraził uznanie grupie 
inicjatywnej na czele z prezesem, za powołanie 
lokalnej organizacji. Podziękował komendan-
towi miejskiemu policji w Krośnie za zaanga-
żowanie i życzliwość dla Stowarzyszenia oraz 
obiecał kołu pomoc władz wojewódzkich.

Bogusław Trzpit

W bieżącym roku powstało juz drugie koło 
Stowarzyszenia na Podkarpaciu. W Krośnie 
z inicjatywy grupy 22 emerytów na czele z An-
drzejem Penarem i przy wsparciu komendanta 
miejskiego mł. insp. Adama Pietrzkiewicza od-
było się 11 października zebranie organizacyj-
ne. Wybrano zarząd, w skład którego weszli: 
Andrzej Penar – prezes, Marek Jędrzejczyk – 
wiceprezes, Edward Goleń – wiceprezes, Zofi a 
Biały – sekretarz, Albina Piotrowska – skarb-
nik. Przewodniczącą komisji rewizyjnej zo-
stała Irena Barańska, a Józef Król i Stanisław 

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY DLA ZOZ MSW
W RZESZOWIE

5 września odbyła się uroczystość wrę-
czenia Samodzielnemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej MSW w Rzeszowie Certyfi katu 
Akredytacyjnego przyznanego przez ministra 
zdrowia. W uroczystości wziął udział prezes 

ZW SEiRP Wiktor Kowal, który w imieniu 
prezydium przekazał dyrektorowi list gratu-
lacyjny.

Bogusław Trzpit
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE W TARNOBRZEGU
nięcia” otrzymała Maria Dziuban i Elżbieta 
Jakubek, a odznakę „Za Zasługi z Dyplomem” 
– Lesław Wolak, Zbigniew Walaszek oraz Ry-
szard Święch. Dyplomem uznania zarządu wo-
jewódzkiego wyróżniono: członka koła Józefa 
Nowaka, Józefa Bednarczyka – prezesa zarządu 
fi rmy ochrony „Karabela” w Tarnobrzegu, Cze-
sława Łuszczka – prezesa stowarzyszenia Tar-
nobrzeski Bank Żywności. Odznaki i dyplomy 
wręczał Wiktor Kowal z Tadeuszem Kaganem 
i sekretarzem ZW Stefanią Rosińską. Zarząd 
koła wystosował dla 12 członków Stowarzysze-
nia listy jubileuszowe z okazji ukończenia 80 
lat życia, które przekazał jubilatom na spotka-
niu Stanisław Czachurski. Wiktor Kowal złożył 
gratulacje wszystkim wyróżnionym oraz poin-
formował zebranych o głównych problemach, 
które podejmowało Stowarzyszenie w bieżą-
cym roku. W spotkaniu uczestniczyła kierownik 
sekcji socjalnej KWP Grażyna Pieróg.

Bogusław Trzpit

W obiektach Polskiego Związku Łowie-
ckiego – koło „Nadwiślańskie” w Tarnobrzegu 
odbyło się spotkanie integracyjne członków 
miejscowego koła SEiRP, podczas którego wy-
różniono działaczy Stowarzyszenia. Prezes ZW 
Wiktor Kowal, w towarzystwie swego zastęp-
cy Tadeusza Kagana, wręczył prezesowi koła 
w Tarnobrzegu Stanisławowi Czachurskiemu 
dyplom, przyznany przez Zarząd Główny za 
udział w konkursie „Najaktywniejsze Koło 
w Kraju”. Wysoką ocenę działalności koła wy-
stawiła również WKR. Prezydium ZW przy-
znało tarnobrzeskiemu Stowarzyszeniu nagrodę 
rzeczową oraz udzieliło pochwały: Stanisławo-
wi Czachurskiemu – prezesowi zarządu, Ada-
mowi Kaniosie – wiceprezesowi, Halinie Raw-
skiej – sekretarzowi, Marii Dziuban – człon-
kowi zarządu, Ryszardowi Madei – członkowi 
komisji rewizyjnej koła i WKR. Za aktywność 
w Stowarzyszeniu odznakę „Za Wybitne Osiąg-

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W LEŻAJSKU

5 października odbyło się spotkanie inte-
gracyjne członków Koła SEiRP z Leżajska. 
Podczas spotkania prezes koła Władysław 
Bryniarski poinformował zebranych o pracy 
zarządu i zamierzeniach na najbliższą przy-
szłość, a także podziękował biorącym udział 
w spotkaniu sponsorom za udzielanie pomocy 
w działalności koła. Na wniosek zarządu, ZW 

w Rzeszowie wyróżnił dyplomem uznania za 
wspieranie koła i aktywność: zastępcę komen-
danta powiatowego policji mł. insp. Wiesława 
Sobola,  zastępcę przewodniczącego zarządu 
koła NSZZ Policjantów Józefa Koguta oraz 
członków Stowarzyszenia: Artura Baura, Mi-
rosława Wojtynę, Karola Poradę, Stanisława 
Męcińskiego, Stefana Głowiaka. Dyplomy 
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w asyście Wł. Bryniarskiego wręczył prezes 
ZW Wiktor Kowal, który pogratulował wy-
różnionym. W spotkaniu uczestniczył prze-
wodniczący zarządu koła NSZZ Policjantów 

w Leżajsku Daniel Szary oraz przedstawiciel 
ZW i administrator jego strony internetowej 
Bogusław Trzpit.

Bogusław Trzpit

WYCIECZKI KOŁA W RZESZOWIE
Zarząd Koła SEiRP w Rzeszowie zorga-

nizował wycieczkę do Ogrodzieńca i Ojcowa. 
Zaczęliśmy od Pieskowej Skały, gdzie grupy 
rekonstrukcyjne przygotowywały się do poka-
zów. Zobaczyliśmy stroje z ubiegłych wieków, 

odrestaurowany zamek i ogrody zamkowe. 
Następnie pojechaliśmy do Ogrodzieńca. Za-
chwyciły nas komnaty zamkowe, wyposażo-
ne w piękne meble z drzewa inkrustowanego 
i ogrody, w których znajdowały się zrekonstru-
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owane makiety okolicznych zamków. W dro-
dze powrotnej do Rzeszowa zwiedziliśmy 
Klasztor Ojców Bernardynów. 

8 września wybraliśmy się na jednodniową 
wycieczkę do Sanoka i Trzcinicy. W Sanoku 
warto zobaczyć odnowiony rynek z ratuszem 
miejskim w różowym kolorze, a przy nim po-
mnik malarza Zdzisława Beksińskiego oraz 

skansen z repliką miasteczka galicyjskiego. 
W Trzcinicy, w skansenie Podkarpacka Troja 
odbywały się pokazy zmagań dawnych wojów. 
Jest to interesujące połączenie skansenu z no-
woczesnym muzeum. Zadowoleni i pełni wra-
żeń powróciliśmy do domu.

Bogusław Trzpit

GRZYBOBRANIE 

Zarząd Koła SEiRP w Przemyślu 10 paź-
dziernika zorganizował grzybobranie dla 
swoich członków i ich rodzin w lasach gminy 
Lubaczów w Hucie Różanieckiej. Po grzybo-
braniu w drodze powrotnej do Przemyśla na 
trasie zorganizowano ognisko, gdzie wszyscy 
raczyli się kiełbasą i nie tylko...! Mile wspólnie 
spędzono dzień, bogatszy o nowe znajomości 
i wrażenia.

Roman Jodłowski

cji soki z działkowych owoców. Podczas spot-
kania uczciliśmy jubileusz 80. rocznicy urodzin 
dwu naszych członkiń: Stanisławy Kołodziej-
czyk i Stefanii Szenfeld. Obu solenizantkom 
życzymy dużo zdrowia i długich lat życia. 

Zofi a Michalewicz

POŻEGNANIE LATA W GOLENIOWIE

20 września koło w Goleniowie zorganizo-
wało imprezę rekreacyjno–integracyjną. Obfi ty 
poczęstunek przygotowały nasze członkinie. 
Atrakcją spotkania był konkurs fl orystyczny 
układania bukietów z kwiatów  ogrodowych. 
Nagrodą dla zwycięzców były własnej produk-
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WYCIECZKA NA DNI WINOBRANIA

Po jego zwiedzeniu udaliśmy się w Bieszczady 
do Soliny, gdzie przez najbliższe dni  mieszka-
liśmy w jednym z pensjonatów. Stąd tylko krok 
do Zespołu Elektrowni Solina i jeziora zaporo-
wego, po którym popłynęliśmy stateczkiem, po-
dziwiając piękną bieszczadzką przyrodę. 

Jadąc tzw. Wielką Pętlą Bieszczadzką  zwie-
dziliśmy w Lesku żydowski Kirkut i Synagogę, 

Zarząd koła w Stargardzie zorganizował 
jednodniową wycieczkę na Dni Winobra-
nia. Podczas podróży kolega Józef Madera 
przybliżył historię miejscowości, przez które 
przejeżdżaliśmy: Gorzowa Wlkp., Świebodzi-
na i Zielonej Góry. Po przybyciu do Zielonej 
Góry zwiedziliśmy starówkę, jarmark staroci 
i Palmiarnię. Kolejnym punktem wycieczki 
był wyjazd do Starej Wsi i pobyt w winnicy 
„Kinga”. Gospodarz omówił zasady uprawy, 
gatunki winorośli oraz proces technologiczny 
wyrobu wina. Na zakończenie odbyła się degu-
stacja win oraz potraw regionalnych. 

Zdzisław Kasendra

WYCIECZKA ZACHODNIOPOMORSKICH KÓŁ
Na początku września grupa 56 emerytów 

z kół zachodniopomorskich SEiRP udała się na 
wycieczkę na wschodnie rubieże Rzeczpospo-
litej. Trasa wiodła przez Łańcut, Bieszczady, 
Lwów, Kraków i Oświęcim. Po całonocnej po-
dróży dotarliśmy do Łańcuta, gdzie udaliśmy się 
na zwiedzanie jednego z najpiękniejszych pała-
ców – rezydencji arystokratycznych w Polsce. 
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w Zagórzu kościół z cudownym obrazem Matki 
Boskiej Zagórskiej, ruiny klasztoru oraz ciekawą 
Drogę Krzyżową  wiodącą  od kościoła do ruin 
klasztornych. Dalej  pojechaliśmy do Komańczy, 
gdzie zobaczyliśmy klasztor Sióstr Nazaretanek 
z izbą  pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego, 
który  był tutaj internowany. Następnie w Cisnej  
odwiedziliśmy miejscowego artystę  Ryszarda 
Denisiuka, który prowadzi pracownię wyrobu 
ikon. Dotarliśmy także na cmentarz wojenny 
w Baligrodzie, gdzie znajdują się groby polskich 
i radzieckich żołnierzy. W Ustrzykach Dolnych  
zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze posiadające 
bogatą kolekcję  zbiorów fauny i fl ory Bieszczad.

Kolejnego dnia udaliśmy się na  wyciecz-
kę do Lwowa. Tutaj czekała na nas przesym-
patyczna przewodniczka pani Ania, rodowita 
lwowianka o polskich korzeniach. Ze względu 
na brak czasu, zobaczyliśmy tylko kilka naj-
ważniejszych zabytków: cmentarz Łyczakow-
ski i Orląt Lwowskich, Katedrę Łacińską z ka-
plicą Boimów, katedrę ormiańską, kamienice 
w rynku w tym tzw. Czarną Kamienicę, operę 
i pomnik A. Mickiewicza.   

Do Soliny wróciliśmy  bardzo późną  nocą. 
Do wypełnienia programu wycieczki pozostał 

nam jeszcze Kraków i Oświęcim. W Krakowie  
udaliśmy się na wieczorny spacer po Rynku 
i jego okolicach. Rano udaliśmy się na Wawel. 
Z przewodnikiem zwiedziliśmy katedrę, Dzwon 
Zygmunta, Groby Królewskie, skarbiec i zbro-
jownię. Część  uczestników zobaczyła komna-
ty królewskie i słynny obraz Leonardo da Vinci 
„Dama z gronostajem”. Ze smutkiem żegnaliśmy 
stary i piękny Kraków, by udać się do Oświęci-
mia. Zwiedzanie tego miejsca jest jednak trud-
nym przeżyciem dla każdego i należy się do nie-
go odpowiednio przygotować i być świadomym 
tego, co zobaczymy. Obóz  Auschwitz-Birkenau 
był obozem, gdzie popełniano nazistowskie 
zbrodnie na Polakach, Żydach, Romach i innych 
narodach. Obóz ten stał się dla świata symbolem 
terroru i ludobójstwa. Był największym hitlerow-
skim obozem koncentracyjnym, miejscem stop-
niowego wyniszczania więźniów i równocześnie 
największym ośrodkiem zagłady Żydów. Jest 
jedynym obozem koncentracyjnym znajdującym 
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Był to ostatni punkt programu naszej wyciecz-
ki, więc  zaraz  udaliśmy się w drogę powrotną. 

Barbara Jach-Gozdek

WIZYTA NIEMCÓW W SZCZECINIE
Na zaproszenie Prezydium ZW SEiRP 

w Szczecinie gościliśmy 14 września delegację 
zarządu krajowego  stowarzyszenia niemieckich 
emerytów policyjnych z Meklemburgii – Pomo-
rze Przednie pod kierownictwem Renaty Randel 
– zastępcy przewodniczącego. W czasie dysku-
sji omawialiśmy tezy na sympozjum, które 
planujemy odbyć w Niemczech jeszcze w tym 
roku. Następnie pokazaliśmy gościom zabytki 
Szczecina. Pobyt zwieńczył udział w koncer-
cie Maryli Rodowicz w Teatrze Letnim. Całość 
upłynęła w sympatycznej atmosferze. Goście 
byli u nas już kilka razy, zatem było to spotka-
nie dobrych znajomych i przyjaciół. W pokony-
waniu braków językowych pomagała nam miła 
i kompetentna Barbara Czuba. 

Czesław Zuziak
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ROCZNICA BITWY POD LENINO

12 października w 70. rocznicę bitwy pod 
Lenino  pod pomnikiem gen. Zygmunta Berlinga 
oraz przed pomnikiem Żołnierza I Armii Wojska 

Polskiego zostały złożone wieńce od Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Ryszard Łubiński

POSIEDZENIE ZO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
w serdecznych i ciepłych słowach podzięko-
wanie złożył Henryk Borowiński, oceniając 
ją jako bardzo dobrą. Zalecił podejmowanie 
działań w pozyskiwaniu i wydawaniu środ-
ków z OPP, aby wspomóc naszych emerytów 
i rencistów, którzy znajdują się w potrzebie. 
Poinformował o zbliżającym się posiedzeniu 
zarządu głównego, na którym będzie omówio-
na dotychczasowa działalność Stowarzyszenia 
oraz zostaną nakreślone przedsięwzięcia przed 
zbliżającym się VII Krajowym Zjazdem Dele-
gatów.

Marek Predoń
Zdjęcie: Mirosław Babiarczyk

14 listopada odbyło się posiedzenie Zarzą-
du Okręgowego SEiRP w Piotrkowie Trybu-
nalskim, na które przybył prezes ZG Henryk 
Borowiński i prezes honorowy ZO Eugeniusz 
Czajkowski. W posiedzeniu wzięli udział pre-
zesi kół w Opocznie, Piotrkowie Trybunal-
skim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim. 
Posiedzenie otworzył prezes ZO Wojciech 
Trzeciecki, który nakreślił zadania do zreali-
zowania, m.in.: powiększenie koła w Radom-
sku, pozyskiwanie członków wspierających 
i darczyńców, organizację wycieczek krajo-
znawczych oraz imprez integracyjnych. Za do-
tychczasową działalność zarządu okręgowego 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

XXX–lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskie-
go. Na zakończenie odbyła się część artystyczna. 

Marek Predoń
Zdjęcie: Andrzej Gasik

8 listopada w Domu Seniora w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji Święta Niepodległości. Zostało zorgani-
zowane – pod patronatem honorowym prezyden-
ta miasta Krzysztofa Chojniaka i starosty Stani-
sława Cubały – przez Zarząd Rejonowy Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Zarząd Okrę-
gowy Politycznie Represjonowanych Żołnierzy 
Górników. Po okolicznościowych przemówie-
niach udekorowano sztandar „Żołnierzy Górni-
ków”, a prezes ZO SEiRP Wojciech Trzeciecki 
odznaczył prezesów stowarzyszeń wojskowych: 
ppłka w st. spocz. Bronisława Gołąbczaka i sierż. 
w st. spocz. Kazimierza Kuligowskiego meda-
lami pamiątkowymi XX–lecia SEiRP. Z kolei 
Wojciech Trzeciecki został odznaczony Medalem 

WYCIECZKI NA LITWĘ, NAD MORZE I DO WARSZAWY 
W dniach 22–24 sierpnia Koło SEiRP w Piot-

rkowie Trybunalskim wybrało się na wycieczkę 
turystyczną na Litwę, którą zorganizował kol. 
Antoni Ozga. Zaproszono także członków Sto-
warzyszenia z Opoczna i Tomaszowa Mazowie-
ckiego oraz Wojciecha Trzecieckiego, prezesa 
ZO. Zaczęliśmy od Troków – zamku Wielkich 
Książąt Litewskich nad jeziorem Galve, zbudo-
wanego na początku XV w. przez księcia Witol-
da. Przyjechaliśmy jednak po to, aby zwiedzić 
Wilno: kościół św. Piotra i Pawła, Górę Trzech 
Krzyży, Plac Katedralny, Bazylikę Archikatedral-
ną św. Stanisława z dzwonnicą, Pałac Prezyden-
cki (z zewnątrz), budynek Uniwersytetu Wileń-
skiego, kościół św. Jana, cerkiew św. Mikołaja, 
ratusz, cerkiew św. Ducha, Ostrą Bramę, kościół 
św. Anny, pomnik i muzeum Adama Mickiewi-
cza, cmentarz na Rossie. Wjechaliśmy na wieżę 
telewizyjną z obrotową kawiarnią na wysokości 
165 m, z której podziwialiśmy krajobraz. 

W dniach 16–19 września Koło SEiRP 
w Opocznie pojechało na wycieczkę nad morze, 
którą zorganizował kol. Bernard Adamczyk. Za-
proszono także emerytowanych policjantów wraz 
z rodzinami z Piotrkowa Trybunalskiego i Toma-

szowa Mazowieckiego. Program przewidywał 
pobyt w znanych i szczególnie odwiedzanych 
miastach nadmorskich. Zaczęliśmy od Malborka, 
gdzie w Muzeum Zamkowym poznaliśmy czasy 
krzyżackie, a następnie Trójmiasto. W Gdyni ko-
niecznie trzeba zobaczyć statek – muzeum „Dar 
Pomorza”. Dalszą trasę pokonaliśmy statkiem do 
Sopotu i oczywiście spacer po sopockim molo. 
W Gdańsku spacer Traktem Królewskim i prze-
jazd do Fromborka, gdzie zwiedziliśmy m.in.: 
gotycką katedrę, planetarium i obserwatorium 
astronomiczne. Kolejne miasto to Elbląg z od-
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nowioną zabytkową Starówką. W ostatnim 
dniu oddaliśmy hołd pomordowanym w latach 
1939–1945 więźniom obozu koncentracyjnego 
w Sztutowie.

25 września Koło SEiRP w Piotrkowie 
Trybunalskim udało się na jednodniową wy-
cieczkę do Warszawy, którą zorganizował kol. 
Antoni Ozga. Zaproszono także członków Sto-
warzyszenia z Opoczna. Program obejmował 

zwiedzanie: Centrum Nauki „Kopernik”, Sta-
dion Narodowy, Stare Miasto i Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. 

Wycieczki przebiegły w miłej i koleżeń-
skiej atmosferze. 

Marek Predoń
Zdjęcia: Grzegorz Biernat,

Bernard Adamczyk, Mirosław Babiarczyk
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zes ZO SEiRP Wojciech Trzeciecki, a Zarząd 
Główny reprezentował Eugeniusz Czajkowski. 
W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni 
goście z kół w Opocznie, Radomsku i Toma-
szowie Mazowieckim. Spotkanie przebiegało 
w miłej i sympatycznej atmosferze. Tańce, śpie-
wy i żarty trwały do późnych godzin nocnych. 
Do zobaczenia w przyszłym 2014 roku.

Marek Predoń. Zdjęcie: Mirosław Babiarczyk

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Piotrkowie Try-
bunalskim, pod przewodnictwem prezesa Wło-
dzimierza Alamy, zorganizował 11 października 
coroczne spotkanie integracyjne dla członków 
i sympatyków w lokalu „Senator”. Imprezę 
swoją obecności uświetnili: poseł na Sejm RP 
Artur Ostrowski, wiceprezydent Andrzej Kac-
perek, radny miejski kol. Jan Dziemdziora, pre-

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W ZIELONEJ GÓRZE
W dniach 4–5 października zorganizowano 

integracyjne spotkanie ZW SEiRP w Gorzowie 
Wlkp. z ZO w Zielonej Górze, które odbyło się 
w Ośrodku Językowym KWP i Klubie Spor-
towym „Gwardia” w Zielonej Górze. Prezes 
zarządu wojewódzkiego Gabriela Lubańska 
serdecznie powitała uczestników spotkania 
oraz zaproszonych gości: prezesa ZG Henryka 
Borowińskiego oraz honorowego prezesa ZW 
Jana Kuczyńskiego. Idea wspólnych spotkań 
obu zarządów sprawdziła się, gdyż służą wy-
mianie doświadczeń, są okazją do wymiany 
poglądów, osobistych kontaktów oraz pogłę-
bienia integracji środowiska emeryckiego.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia upo-
minku urodzinowego jubilatowi Janowi Pa-
pisowi od zarządu wojewódzkiego. Dominu-
jącym tematem było niezadowolenie naszego 
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środowiska ze zmian w nowym regulaminie 
świadczeń socjalnych, oraz z próby MSW 
zmniejszenia o połowę jego wysokości. Wy-
mieniono doświadczenia w prowadzeniu akcji 
„Pomocna dłoń emeryta”.

Jak integracja, to dobra zabawa, jak za-
bawa, to turniej strzelecki na strzelnicy 
KS „ Gwardia” z broni pneumatycznej. W kate-
gorii kobiet I miejsce i puchar zdobyła Bożena 
Szykowna z Zielonej Góry, II miejsce Gabrie-
la Lubańska z Gorzowa Wlkp., a III miejsce 
Danuta Dudek z Zielonej Góry. Wśród panów 
I miejsce i puchar zdobył Stanisław Gasztyk, II 
miejsce Adam Cieślak, III miejsce Eugeniusz 

Czerwiński – cała trójka z Zielonej Góry. Pu-
chary i dyplomy wręczali: prezes ZG Henryk 
Borowiński w towarzystwie prezesów obu 
zarządów. Szczególne podziękowania należą 
się Barbarze Milej za sprawne przygotowanie 
i organizację turnieju strzeleckiego.

Punktem kulminacyjnym integracyjnego 
spotkania była wspólna uroczysta kolacja. Pano-
wała  miła i serdeczna atmosfera, która zakończy-
ła kolejne udane spotkanie Północy i Południa.

Gabriela Lubańska, Zbigniew Kobryń
Zdjęcie: Zenon Seibert

ZEBRANIE KOŁA NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE
8 listopada Zarząd Koła nr 2 SEiRP zorga-

nizował I turę walnego zebrania. Ze względu na 
dużą liczbę członków (392 osoby), zebranie od-
bywa się w 2 turach. Zaproszono gości: komen-
danta miejskiego insp. Sebastiana Banaszaka, wi-
ceprezesa ZG i zarazem prezesa ZO Jana Papisa, 
prezesa koła nr 1 w Zielonej Górze Lesława Jusz-
czaka, jubilatów oraz członków koła z najdłuż-
szym stażem przynależności do Stowarzyszenia.

Zebranie otworzyła prezes Barbara Milej. 
W punkcie 1. zebrania komendant miejski poli-
cji w asyście prezes koła uroczyście wręczył 20 
jubilatom listy okolicznościowo-gratulacyjne 
przez siebie podpisane. Wśród wyróżnionych 

był 80–letni prezes ZO Jan Papis. Po części 
uroczystej kol. Roman Czarnecki, nasz eme-
ryt, a zarazem członek zarządu uniwersytetu 
trzeciego wieku, wykonał kilkunastominutowy 
autorski program kabaretowy, za który otrzymał 
gromkie brawa. Następnie głos zabrali zapro-
szeni goście i prezes koła Barbara Milej, która 
przedstawiła informacje o pracy zarządu oraz 
udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania. Na 
zakończenie zebrani wybrali 30 delegatów na 
walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła, 
które ma się odbyć w marcu przyszłego roku.  

Zbigniew Kobryń
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PIĘKNY JUBILEUSZ

trojga dzieci, wnuków i prawnuka. Receptą 
na udany związek małżeński są wspólne pa-
sje i zainteresowania. Będąc nieco młodszymi 
zajmowali się na emeryturze uprawą działki, 
turystyką, czytaniem książek. Obecnie często 
spacerują trzymając się za ręce. Wyznali, że 
„kładąc się wieczorem do łóżka – to zawsze 
w zgodzie”. Pan Ryszard dobrym żartem roz-
bawia towarzystwo, a humor i pogoda ducha 
sprawia, że jest lubiany. 

Janina Kowalaszek

Seniorzy naszego Stowarzyszenia – Kry-
styna i Ryszard Mroczkowscy obchodzą 
w tym roku piękny jubileusz 65-lecia pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji 7 listopada zarząd 
koła nr 1 w Zielonej Górze na czele z preze-
sem Lesławem Juszczakiem zaprosił Państwa 
Mroczkowskich do swojej siedziby. Na uro-
czystość przybył również prezes ZO Jan Papis 
i zasłużony dla Stowarzyszenia Alek Merda. 
Były życzenia, listy gratulacyjne, kwiaty i tort. 
Tradycyjnie chórem odśpiewano 100 lat. 

Jubilaci są honorowymi członkami naszego 
Stowarzyszenia, a w resorcie każde z nich prze-
pracowało ponad 30 lat. Pani Krystyna w 1991 
roku znalazła się w gronie osób tworzących 
zręby naszego Stowarzyszenia w wojewódz-
twie zielonogórskim. Państwo Mroczkowscy 
poznali się na kuracji sanatoryjnej. Ona gorzo-
wianka, młoda, piękna od razu wpadła w oko 
młodemu przystojniakowi z Poznania. 14 lute-
go 1948 roku Pan Ryszard oświadczył się i po 
czterech miesiącach powiedzieli sobie wspólne 
„TAK”, stając się małżeństwem. Doczekali się 

JESIENNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W Ośrodku Wczasowo–Rehabilitacyjnym 

„Arka” w Jarosławcu w dniach 25–27 paź-
dziernika, tradycyjnie jak co roku, spotkali się 
członkowie kół z rejonu gdańskiego i słupskie-

go wraz z rodzinami na integracyjnym dwu-
dniowym wypoczynku. Jarosławiec przywitał 
uczestników spotkania piękną, słoneczną, je-
sienną pogodą, która sprzyjała spacerom brze-

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 4 (50) 2013

75

giem morza oraz leśnymi ścieżkami. Pierwszy 
dzień zakończył wieczorek zapoznawczy przy 
muzyce kaszubskiego zespołu. W drugim, po 
obiedzie, pobyt umilił występ chóru „Wiaru-
sy” składającego się z emerytowanych żoł-
nierzy WP, którzy wykonali pieśni wojskowe, 

partyzanckie i patriotyczne. W ostatnim dniu, 
pogoda nie dopisała i po południu uczestnicy 
spotkania rozjechali się, obiecując ponowne 
przybycie w następnym roku.

Henryk Znaniecki

UZNANIE DLA WOJEWODY
I BYŁEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

W Katowicach odbyło się uroczyste posie-
dzenie poszerzonego prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP. Gośćmi spotkania byli: 
wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz 
były komendant wojewódzki policji nadinsp. 
w st. spocz. Dariusz Biel. Obaj zostali uhono-
rowani odznakami „Za wybitne osiągnięcia”, 
przyznanymi przez ZG SEiRP na wniosek za-
rządu wojewódzkiego, w dowód wdzięczności 
za długoletnią i obopólnie korzystną współ-
pracę. Odznaki wręczali: nadinsp. Krzysztof 
Jarosz, śląski komendant wojewódzki w Kato-
wicach oraz Henryk Borowiński, prezes Zarzą-
du Głównego SEiRP. Uroczystość prowadził 
Józef Krasucki, prezes ZW SEiRP w Katowi-
cach.

 Adam K. Podgórski
Zdjęcia: Ewa Stec

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZW W KATOWICACH
Do Ustronia wybrali się członkowie śląskiej 

organizacji SEiRP wraz z rodzinami na trady-
cyjny trzydniowy, jesienny relaks. Pogoda nie 
dopisała, ale w momentach rozpogodzeń, można 
było wybrać się na Równicę, pospacerować po 
Jaszowcu, a nawet pojechać do Wisły. Wyjazd 
doszedł do skutku dzięki staraniom niezawodne-
go wiceprezesa Piotra Stypy. 

Przy okazji odbyło się wyjazdowe posiedze-
nie zarządu wojewódzkiego, w którym uczest-
niczył Henryk Borowiński, prezes ZG SEiRP. 
Wspólnie z Józefem Krasuckim wręczył odzna-
kę „Za Wybitne Osiągnięcia” rzecznikowi pra-

sowemu i członkowi prezydium ZW, Adamowi 
K. Podgórskiemu. 

W części roboczej posiedzenia prezes Józef 
Krasucki złożył sprawozdanie z działalności 
prezydium, Jacek Jędryszek ze stanu fi nan-
sów, Jerzy Brudnicki z pracy komisji socjalnej, 
a Edward Lesiewicz z efektów pozyskiwania 
1% odpisów podatkowych. Adam Podgórski 
pozytywnie ocenił aktywność rzeczników pra-
sowych i korespondentów terenowych. Porusza-
no również kwestie nadania sztandaru dla zarzą-
du wojewódzkiego. W dyskusji głos zabierali: 
Marek Adamczyk, Henryk Mikosz, Piotr Stypa, 
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wspominała lata pracy w I Komisariacie oraz 
Komisariacie Kolejowym w Gliwicach. 

Tekst i zdjęcia W.Z.

Zdzisław Słota, Edward Krzysztofi k, Edward 
Lesiewicz, Leszek Brejt i Adam Podgórski.

Henryk Borowiński zapoznał obecnych 
z najważniejszymi dokonaniami Zarządu Głów-
nego w mijającym roku, z działaniami na forum 
krajowym i zagranicznym, pokrewnych orga-
nizacji emeryckich oraz z przygotowaniami 
do przyszłorocznego zjazdu delegatów. W tym 
kontekście poinformował o nadesłanych przez 
Wilhelma Grudnia propozycjach zmian w Sta-
tucie SEiRP.

Końcową cześć obrad zdominował upub-
liczniony przez Henryka Borowińskiego wątek 
personalnego konfl iktu z Józefem Krasuckim. 
Odczytał publikacje prezesa śląskiego ZW, kry-
tyczne wobec niego i ZG.

Miłym momentem było obdarowanie Hen-
ryka Borowińskiego portretem ufundowanym 
w dowód uznania jego poczynań, przez Roberta 
Żelewskiego, prezesa koła w Żywcu, wraz z ko-
legami. Dedykowany obraz, już w trakcie uroczy-
stej kolacji, otrzymała Zofi a Skrzyńska.

Barbara P.

ODZNAKA HONOROWA DLA JUBILATKI
Członkini naszego koła od chwili jego 

założenia – Helena Szymańska obchodziła 
17 sierpnia 90. urodziny. W tak uroczystym 
dniu prezes koła Henryk Mikosz wraz z I za-
stępcą komendanta w Gliwicach podinsp. 
Markiem Nowakowskim oraz naszą kole-
żanką Krystyną Kałużą odwiedzili szacowną 
jubilatkę w jej mieszkaniu. Pani Helena wraz 
z życzeniami i kwiatami otrzymała od człon-
ków naszego koła upominki. Wręczono jej 
również list gratulacyjny od gliwickiej poli-
cji oraz odznakę honorową ZW SEiRP w Ka-
towicach. Po uroczystym toaście, przy słod-
kich wypiekach jubilatka z rozrzewnieniem 
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DIAMENTOWE GODY W PIEKARACH ŚLĄSKICH

LUDZIE SEiRP: JÓZEF HEJCZYK

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Piekarach 
Śląskich odbyła się uroczystość uhonorowania 
dziesięciu par z 60. i 65–letnim stażem mał-
żeńskim. W gronie jubilatów znaleźli się Ma-
ria i Zdzisław Gorzędowscy. Zdzisław Gorzę-
dowski to emerytowany milicjant, który przez 
34 lata służył mieszkańcom Piekar Śląskich, 
członek SEiRP od chwili powstania koła nr 16, 
człowiek niezwykle prawy i skromny, a jed-
nocześnie pogodny, zawsze służący pomocą 
i dobrą radą. Jego żona Maria przez 37 lat pra-
cowała w piekarskim szpitalu chirurgii ura-
zowej. Życzenia jubilatom złożyli osobiście: 

prezydent Piekar Śl. Stanisław Korfanty, prze-
wodniczący Rady Miasta Krzysztof Seweryn, 
komendant miejski policji insp. Dariusz Augu-
styniak, a także Jadwiga Jureczko, delegatka 
Szpitala Urazowego w Piekarach Śląskich. 

Nie zabrakło życzeń i gratulacji od kolegów 
z koła: Andrzeja Niechciała i Piotra  Budzynia. 
Po ofi cjalnych uroczystościach państwo Go-
rzędowscy zaprosili wszystkich swoich gości 
na spotkanie w „Pałacu Wiśniewski”. Szacow-
nym jubilatom jeszcze raz życzymy wielu lat 
w zdrowiu i miłości.

Piotr Budzyń (akp)

Nie wygląda na swoje 77 lat. Sympatyczny, 
uśmiechnięty, aktywny, a przy tym pracowi-
ty i skromny. Józef Hejczyk – prezes tyskiego 
Kola SEiRP, członek ZW SEiRP w Katowicach.

W latach 1951–1955 służył w Korpusie Ka-
detów w Warszawie. Przez całe dorosłe życie 
kieruje się hasłem, które wówczas poznał: Nic 
dla mnie – wszystko dla Ojczyzny. Z korpusu 
kadetów trafi ł na krótko do Ofi cerskiej Szkoły 
Uzbrojenia w Bartoszycach, a następnie w Ol-
sztynie. Po przemianach w wojsku, rozpoczę-
tych w 1956 roku szkołę rozwiązano, a Hej-
czyk znalazł się w... cywilu.

Wrócił na Śląsk i rozpoczął służbę w Milicji 
Obywatelskiej. Po zaliczeniu WSO w Szczyt-
nie pracował w Wydziale do Walki z PG w Ka-
towicach. W 1973 przeniesiony służbowo do 
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jasnowidzów i proroków. Od starożytności do 
czasów obecnych łączy się sowę z muzami, li-
teraturą i fi lozofi ą. Imię Zofi a znaczy mądrość. 
Filozofi a to umiłowanie mądrości. Fascynacje 
pani Zofi i łatwo zatem uzasadnić. 

Kolekcja liczy w tej chwili ponad 70 fi gurek.

Adam K. Podgórski
Zdjęcie: Zofi a Skrzyńska

Tychów, jako zastępca komendanta miasta 
i powiatu. Równocześnie studiował na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego. Po dziewięciu latach wrócił do KWMO 
w Katowicach, do Wydziału Inspekcji. Na 
emeryturę przeszedł w 1990 roku.

Wkrótce zapisał się do kola SEiRRSW RP. 
Przez cztery kadencje pełnił funkcję wicepreze-
sa, a od dwóch kadencji jest prezesem koła. Przez 
dwie kadencje działał też w WKR jako członek, 
a przez następne dwie kadencje, w latach 2002 – 
2010, jako przewodniczący. Wybrano go także 
delegatem na V Krajowy Zjazd SEiRP.

Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, 
w tym srebrnego, złotego i kawalerskiego 
Krzyża Zasługi RP. W 2012 roku odznaczony 
brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. 

Poza działalnością społeczną uwielbia swój 
ogródek, pełen malw, hortensji, róż, drzew 
i krzewów owocowych. Z owoców robi prze-
twory na zimę. Uprawia małe pomidorki, gdyż 
nie chorują i doskonale nadają się do sałatek. 
Lubi oglądać telewizję, zwłaszcza programy 
i seriale historyczne, np. „Granicę w ogniu”, 
jugosłowiańskie fi lmy partyzanckie, rosyjskie 
projekcje o bataliach pod Moskwą, Stalingra-
dem, pod Kurskiem. Sporo czyta na temat II 
wojny światowej.

W życiu rodzinnym jest spełnionym, za-
dowolonym mężem, ojcem i dziadkiem. Ni-
gdy się nie nudzi i ciągle myśli o działalności 
w Stowarzyszeniu.

 Adam K. Podgórski

MIŁOŚNICZKA SÓW WSZELAKICH
Zofi a Skrzyńska, członkini Prezydium ZW 

SEiRP w Katowicach, od lat trzydziestu kolek-
cjonuje sowy. Na szczęście dla pożytecznych 
ptaszysk, nie są to wypchane eksponaty, tyl-
ko wykonane różnymi technikami i z rozmai-
tych materiałach fi gurki – bibeloty. Mniejsze 
i większe, ale zawsze urocze. 

– Wbrew potocznym opiniom sowa widzi 
w dzień doskonale, nawet lepiej niż człowiek 
– mówi pani Zofi a. – Ponieważ jednak jest ak-
tywna głównie nocą, stąd przylgnęły do niej 
opinie, że uosabia smutek, samotność, melan-
cholię, milczenie, mrok. Także czujność i... 
dowcip. 

Liczne przesądy wiążą sowy ze śmiercią 
i wieszczeniem zgonów ludzi. Coś w tych mi-
tach jest. Kilkanaście lat temu w pobliżu bloku, 
w którym mieszka pani Zofi a, w centrum Kato-
wic pojawiła się sowa. Widywano ją przez trzy 
dni, zanim zniknęła. Jakiś czas potem zmarła 
mama, a wkrótce też mąż Zofi i. 

Mimo to Zofi a Skrzyńska nadal zbiera 
sówki – bibeloty. Bo dla niej sowa to przede 
wszystkim nieodłączna towarzyszka Ateny 
i boga lekarzy Asklepiosa – symbol mądro-
ści, patronka świętych, fi lozofów i mędrców, 
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SZKOLENIE CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNYCH 
W Katowicach odbyło się szkolenie prze-

wodniczących i członków komisji rewizyjnych 
kół SEiRP z województwa śląskiego. Uczest-
niczyło 21 osób. Szkolenie przygotował i po-
prowadził Wilhelm Grudzień, przewodniczący 
WKR, wspierany przez Marka Głowanię i An-
drzeja Barańskiego. Na początek uczestnicy 
rozwiązali 10-punktowy test ze znajomości 
podstaw prawnych i zasad działania komisji 
rewizyjnych. Nie wypadł on najlepiej, co tylko 
potwierdziło potrzebę organizowania podob-
nych spotkań, przynajmniej raz w roku, z uwa-
gi na zmiany w składach osobowych komisji. 
Następnie Wilhelm Grudzień szczegółowo 
przedstawił spostrzeżenia, uwagi i zalecenia 
wynikające z kontroli i analizy sprawozdań 
przekazywanych do KR. Nagminna jest lako-
niczność protokołów, formalne podejście do 
badań działalności merytorycznej i fi nansowej 
zarządów, powierzchowność, brak wniosków 
i wskazania terminów usunięcia uchybień. 

Zaakcentował też potrzebę dobrego przygoto-
wania się komisji do kontroli, omówił metodo-
logię planowania kontroli i podkreślił koniecz-
ność czynnego udziału prezesa, albo nawet 
zarządów kół, w procesie badania i sprawozda-
wania. Uczestnikom przekazano wzorce proto-
kółów, którymi należy się posiłkować w celu 
zapewnienia należytych i porównywalnych re-
zultatów kontroli. 

Adam K. Podgórski 

CZŁOWIEK Z PASJĄ

Aleksander Tarka – 72-letni emeryt policyj-
ny od wielu lat każdą wolną chwilę poświęca re-
alizowaniu swych pasji życiowych. Jedną z nich 
jest malowanie obrazów. Aktywnie wspiera go 
w tym żona Zdzisława oraz środowisko emery-
tów skupionych w mysłowickim Kole SEiRP. 
Olek zgodził się udzielić odpowiedzi na kilka 
pytań dotyczących jego zainteresowań.

Czym dla Ciebie jest malowanie?
Jest moją pasją i hobby od 1960 roku. Po 

ukończeniu liceum pedagogicznego zacząłem 
interesować się tym kierunkiem sztuki, kontynu-
ując niejako tradycje rodzinne. Od najmłodszych 
lat podpatrywałem ojca, który był uzdolnionym 
malarzem samoukiem i zawsze chciałem mu 
dorównać. Zaszczepiona przez niego miłość 
do sztalugi i pędzla pozostała we mnie do dziś. 
Malowanie jest dla mnie sposobem spędzania 
wolnego czasu, a w przeszłości było odskocznią 
i odreagowaniem trudów codziennej służby.

Czy jest to jedyna Twoja pasja?
Malowanie to moja najważniejsza, choć nie 

jedyna pasja. Ważnym dla mnie i dla całej mojej 
rodziny jest też ogródek działkowy, który posia-
dam od 1982 roku. Mogę śmiało powiedzieć, że 
jest to mój drugi dom. Od wiosny do jesieni spę-
dzam tam każdą wolną chwilę, poświęcając się 

KORESPONDENCI NAPISALI



80

stwach Polski. Jest 
aktywnym działa-
czem w Śląskim 
Związku Podnosze-
nia Ciężarów, gdzie 
był członkiem za-
rządu, a obecnie 
jest członkiem KR. 
W 2003 roku mi-
nister sportu przy-
znał mu srebrną, 
a w 2004 roku – złotą odznakę „Za Zasługi dla 
Sportu”. 

Zdzisław Szabat jest także aktywnym człon-
kiem SEiRP w Chorzowie. Od dwóch kadencji 
pełni funkcję skarbnika w zarządzie koła. Za pra-
cę na rzecz Stowarzyszenia został wyróżniony 
odznaką „Za Zasługi z Dyplomem” i Honorową 
Odznaką Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Ka-
towicach. 
Na podstawie informacji Andrzeja Jądera - AKP

uprawie i pielęgnacji warzyw i kwiatów. Towa-
rzystwo żony, przyjaciół i przyrody pozwala mi 
czuć się młodziej i zmusza mnie do aktywności, 
tak potrzebnej w tym wieku.

Od 10 lat jestem także członkiem chóru 
„Świętego Maksymiliana” przy parafi i pod 
wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbe 
w Mysłowicach – Janowie. Regularnie uczęsz-
czam na cotygodniowe próby, wraz z chórem 
wyjeżdżam na koncerty, a mój „bas” wspiera 
koleżanki i kolegów.

Skąd czerpiesz inspiracje do swej twórczości?
Najczęściej są to olejne kopie obrazów, choć 

próbuję też samodzielnych kompozycji. Prze-
ważnie jest to martwa natura. Aktualnie maluję 
obraz „Łowiący raki”, który przeznaczony bę-
dzie jako prezent. Olek chętnie korzysta z moich 
podpowiedzi – dodaje Zdzisława Tarka, żona ar-
tysty. Znam się trochę na sztuce i jak dotąd moje 
uwagi były trafne. 

Czy Twoje prace i dokonania były gdzieś pre-
zentowane?

Tak, wielokrotnie. Po raz pierwszy wystawę 
swych obrazów miałem w latach osiemdziesią-
tych w KWMO w Katowicach, gdzie otrzyma-
łem wyróżnienie I stopnia. Swe prace wysta-
wiałem także w różnych dzielnicach Mysłowic, 
w fi liach Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
„Trójkąt”. Oprócz wystaw, wiele moich obra-
zów znajduje się w prywatnych zbiorach w kra-
ju i za granicą.

Jak godzisz życie rodzinne z realizacją swych 
życiowych pasji?

Zawsze byłem aktywny. Nigdy nie lubiłem 
siedzieć bezczynnie. Zdzisia, którą wybrałem 
sobie na partnerkę życiową, zawsze wspierała 
mnie w tym co robię i dodawała otuchy w chwi-
lach zwątpienia. Pozostaje tak do dziś. Gdyby 
nie rodzina, nie byłoby moich pasji.

Olku, dziękuję za rozmowę. Tobie i Twej 
żonie życzę dużo zdrowia, nowych natchnień 
i inspiracji w realizowaniu swych pasji oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń i pragnień.

Zbigniew Ziomka

ZDZISŁAW SZABAT
Aspirant w st. spocz. Zdzisław Szabat 1 wrześ-

nia obchodził jubileusz 30-lecia pracy trenerskiej. 
Od kilku lat jest organizatorem turniejów podno-
szenia ciężarów o Puchar Prezydenta Miasta Cho-
rzowa, z okazji Święta Niepodległości. 

Zdzisław Szabat urodził się 24 kwietnia 1946 
roku. W wieku 15 lat rozpoczął treningi w sekcji 
podnoszenia ciężarów LKS „Mazowsze” w Cie-
chanowie i ta dyscyplina sportu stała się jego pa-
sją. W sierpniu 1968 roku wstąpił do MO. Służ-
bę pełnił w Komisariacie II w Chorzowie, jako 
dzielnicowy i dowódca plutonu. W 1991 roku 
odszedł na emeryturę policyjną. Za nienaganną 
służbę otrzymał srebrny Krzyż Zasługi oraz wie-
le odznaczeń i wyróżnień resortowych. 

Jako zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów 
ukończył kurs trenerski. W 1983 roku został tre-
nerem sekcji podnoszenia ciężarów w Chorzowie. 
Trenowani przez niego juniorzy osiągali i nadal 
osiągają duże sukcesy. W 2002 roku jego wycho-
wankowie zdobyli 5 złotych medali na Mistrzo-
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PASJA GNAŁA W ŚWIAT

PAMIĘCI ZYGMUNTA KALARUSA

Pasjonaci turystyki motocyklowej: Piotr Bu-
dzyń, emerytowany policjant – członek SEiRP 
w Piekarach Śląskich i jego brat Lech – emery-
towany funkcjonariusz PSP, podczas trzydnio-
wego rajdu przemierzyli na motocyklach ponad 
1800 km. – Od trzech lat planowałem „Rajd 
wschodni” – opowiada Piotr – zamierzając prze-
jechać wzdłuż Bugu, od najdalej wysuniętej na 
wschód miejscowości Zosin, po Wiżajny, czyli 
najdalej wysuniętą miejscowość na północnym 
wschodzie. Chęć wyjazdu zadeklarowały cztery 
osoby, jednak dosłownie na kilkanaście godzin 
przed startem, okazało się, że jedziemy w dwóch. 
Przez trzy dni przejechaliśmy 1820 km. Nie zali-

czyliśmy „gleby” i najmniejszej usterki maszyn. 
Średnie spalanie wyszło w okolicach 5 l/100 km. 
Było super! Zaczynamy planować kolejny rajd! 
Kto wyrusza z nami?... 

Piotr Budzyń

ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU

4 listopada delegacja Zarządu Koła SEiRP 
w Gliwicach wraz z prezesem Zarządu Główne-
go Henrykiem Borowińskim oraz księdzem ka-
pelanem gliwickiej policji Joachimem Gondro 
złożyła wieniec oraz zapaliła znicze na grobie 
pułkownika Zygmunta Kalarusa w 80. roczni-
cę jego urodzin. W uroczystości uczestniczy-
ła również wdowa wraz z synami, synowymi 
i wnukami. Zygmunt Kalarus, były komendant 
gliwickiej policji, zmarł 24 sierpnia br.

  W. Z.

Tak jak w roku ubiegłym, w przededniu 
Święta Zmarłych delegacja Koła SEiRP z Ja-
strzębia - Zdroju odwiedziła groby naszych ko-
legów, którzy odeszli na wieczny odpoczynek. 
W zadumie zapalono znicze na grobach: byłego 
komendanta Franciszka Burego pochowanego 
w Istebnej, jego zastępcy Piotra Hliśnikow-
skiego pochowanego w Cieszynie, Tadeusza 
Fitrzyka, Stanisława Antczaka, Stanisława Ro-
dackiego i Jacka Labzika, którzy spoczywają na 
cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu - Zdroju. 
Kultywowanie pamięci o zmarłych, to dobra 
lekcja dla młodego pokolenia. Nie zapomnimy 

o swoich zmarłych kolegach, bo człowiek żyje 
tak długo, jak długo trwa o nim pamięć.       

Ryszard Wiśniewski 
Zdjęcie: Bogdan Żabiński
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TURNIEJ STRZELECKI W PIEKARACH ŚLĄSKICH
się bawiąc i posilając przy grillu, walczyło 
o trofea. Pierwsze miejsce w kategorii kobiet 
zajęła  Katarzyna Suszka, drugie Ewelina Ma-
zur, a trzecie – Agnieszka Konecka.  Wśród 
mężczyzn pierwszy był Piotr Budzyń, drugi 
Krystian Wieczorek, natomiast trzeci – Artur 
Suszka.

Piotr Budzyń (red. akp) 

8 września odbył się IV Turniej Strzele-
cki organizowany wspólnie przez Region IPA 
Piekary Śląskie i SEiRP w Piekarach Ślą-
skich. Zawody tradycyjnie przeprowadzono na 
strzelnicy miejskiej dzięki współpracy z Sek-
cją Strzelecką LOK, której przewodniczy Ma-
rian Wolski. Ponad pięćdziesiąt osób świetnie 

WYCIECZKA W GÓRY OPAWSKIE
W dniach 3–6 października członkowie 

koła SEiRP w Gliwicach wraz z rodzinami byli 
na wycieczce w Górach Opawskich. W czwar-
tek późnym popołudniem dotarliśmy do pięk-
nie położonego hotelu „Carina” w Pokrzywnej. 
Ta malowniczo położona wieś letniskowa leży 

w dolinie Złotego Potoku. Już od połowy XIX 
wieku przyjmowała turystów, którzy nazwali 
tę okolicę Górnośląską Szwajcarią. W piątek 
zwiedziliśmy czeskie miasteczko Złote Hory 
leżące przy granicy z Polską, w którym roz-
wijało się górnictwo złota i miedzi, a od 1514 
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roku  zaczęto warzyć piwo. Wieczór spędzili-
śmy przy ognisku i tańcach. W sobotę zwie-
dzaliśmy pobliskie miasteczko Głuchołazy, 
a wieczorem bawiliśmy się przy muzyce do 
późnych godzin nocnych. Przez cały okres 

pobytu od czwartku do niedzieli dopisała sło-
neczna pogoda, więc piesze wycieczki po Gó-
rach Opawskich oraz grzybobranie były w peł-
ni udane. W niedzielne popołudnie wypoczęci 
i zadowoleni wróciliśmy do Gliwic.

Tekst i zdj. W.Z

ZAWODY TENISA STOŁOWEGO
Podczas wyjazdowego spotkania członków 

i sympatyków SEiRP województwa śląskiego 
w Ustroniu rozegrano zawody w tenisa stoło-
wego, w konkurencji debla, o nagrodę prezesa 
ZW. Wystartowało kilkunastu zawodników, 
dowodząc popularności tej dyscypliny sportu. 
Po zaciętych, mimo relaksowego podejścia 
i humoru, zmaganiach zwyciężył team rodzin-
ny: Jerzy Stypa & Piotr Stypa. Drugie miejsce 
wywalczył debel Edward Lesiewicz i Marek 
Głowania, a trzecie – Alojzy Łatacz i Edward 
Krzysztofi k. Dyplomy podczas uroczystej ko-
lacji wręczył zwycięzcom Józef Krasucki.

W sali OSP w Kozakowicach zarząd koła 
SEiRP w Cieszynie zorganizował turniej teni-
sa stołowego. Rywalami byli członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – 
Rejon Cieszyn. Turniej otworzyli: Wilhelm 
Grudzień – opiekun koła z ramienia ZW w Ka-
towicach oraz Tomasz Jaszowski – zastępca 
wójta gminy Goleszów, jako gospodarz obiektu. 
W sportowych zmaganiach – zarówno w klasy-
fi kacji indywidualnej jak i drużynowej lepszymi 

okazali się goście. Zwycięskiej drużynie wrę-
czono puchar ufundowany przez prezesa cie-
szyńskiego Stowarzyszenia, a każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy dyplom. Dodatkowo 
Wilhelm Grudzień wręczył nagrody rzeczowe 
dla trzech zawodników, którzy zajęli czołowe 
miejsca. Postanowiono, żeby w przyszłości roz-
grywać zawody w różnych dziedzinach sportu, 
dostosowane do możliwości i wieku emerytów.

Adam K. Podgórski, Józef Hanzel
  Zdjęcie: Józef Żyła

KTO PAMIĘTA O LENINO?...
Pamiętają tyszanie...
W przeddzień 70. rocznicy słynnej bitwy, 

w Tychach odbyło się spotkanie integracyjne 
członków koła SEiRP oraz członków Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłych: Zygmunta Kalarusa, Krzysztofa Kisie-
lewskiego i Kazimierza Łady. W ofi cjalnej czę-
ści spotkania Józef Krasucki, prezes ZW SEiRP 
w Katowicach, wręczył Dariuszowi Nowakowi, 

komendantowi miejskiemu policji w Tychach, 
„Odznakę Honorową Zarządu SEiRP”. Następnie 
por. rez. Kazimierz Pawlak, wiceprezes ZKRPI-
BWP udekorował Józefa Hejczyka, prezesa ty-
skiego koła SEiRP, medalem „Za Zasługi dla 
ZKRPIBWP”. Część spotkania upłynęła na przy-
pomnieniu wkładu I Korpusu WP w rozgromienie 
wojsk hitlerowskich, a zwłaszcza pamiętnej bitwy 
pod Lenino, stoczonej 12 października 1943 r.
Na podstawie informacji Jozefa Hejczyka – AKP.
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PREZENTACJA KSIĄŻKI O SYNAGODZE

Barbary i Adama Podgórskich, rudzkich dzien-
nikarzy i działaczy obywatelskich, którzy są 
członkami Stowarzyszenia. Adam K. Podgór-
ski jest przewodniczącym komisji rewizyjnej 
koła, a ponadto członkiem prezydium i rzecz-
nikiem prasowym ZW SEiRP w Katowicach. 

Sebastian Brudys

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ru-
dzie Śląskiej odbyła się publiczna prezenta-
cja najnowszej, 11. już książki wydanej przez 
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Opra-
cowanie zbiorowe nosi tytuł „Synagoga w Wir-
ku. 1891 – 1939. Ocalona pamięć” i wzbudza 
ogromne zainteresowanie opinii publicznej. 
Książka powstała z inicjatywy i pod redakcją 

X ROCZNICA POWSTANIA KOŁA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

– W tym roku braliśmy udział w uroczystości 
poświęconej upamiętnieniu policjantów Zagłę-
bia Dąbrowskiego pomordowanych w Miednoje 
w roku 1940. Ponadto wspólnie z innymi kołami 
zagłębiowskimi SEiRP organizujemy i uczestni-
czymy w spotkaniach i wycieczkach mających 
na celu integrację wszystkich emerytów i renci-
stów policyjnych wraz z ich rodzinami. 

Na podstawie relacji T. Stefańczyka - AKP

W Osiedlowym Domu Kultury „Helikon” 
w Dąbrowie Górniczej odbyło się uroczyste 
spotkanie członków Koła SEiRP. Zebranych po-
witał prezes koła Tadeusz Stefańczyk. Z zapro-
szonych gości przybyli: insp. Artur Klimek, ko-
mendant miejski policji w Dąbrowie Górniczej, 
Monika Górska, przedstawicielka prezydenta 
miasta Dąbrowy Górniczej, Józef Krasucki, pre-
zes ZW SEiRP w Katowicach z zastępcami: Je-
rzym Brudnickim i Piotrem Stypą oraz podinsp. 
Zbigniew Stramek, komendant KP w Ząbkowi-
cach. Minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych 
kolegach i członkach ich rodzin. Na spotkaniu 
wręczono odznakę „Za Zasługi z Dyplomem” 
dla byłego zastępcy komendanta miejskiego po-
licji w Dąbrowie Górniczej mł. insp. Zbigniewa 
Zaparta – obecnie już członka koła. Po okolicz-
nościowych wystąpieniach gości wystąpił ze-
spół artystyczny z Pałacu Kultury Zagłębia. 

– Dąbrowskie koło liczy obecnie liczy 35 
członków – informuje Tadeusz Stefańczyk. 

Stowarzyszenie na Podlasiu pamięta o senio-
rach. 3 września chor. w st. spocz. Zenon Zda-
nowicz, jeden z założycieli Koła SEiRP w Gra-
jewie, ukończył 79 lat.  Na zasłużoną emeryturę 
przeszedł po odsłużeniu 37 lat w szeregach mi-
licji, a później policji ze stanowiska komendanta 

posterunku w Ciechanowcu. Zarząd koła w Gra-
jewie: prezes Jan Bęś, wiceprezes E. Jabłoński, 
sekretarz A. Gulan, skarbnik A. Wróblewski 
wręczyli Jubilatowi wiązankę kwiatów i drob-
ne upominki, dołączając serdeczne życzenia od 
wszystkich członków naszej organizacji. 

JUBILEUSZE NA PODLASIU

KORESPONDENCI NAPISALI
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Koło nr 1 SEiRP w Białymstoku zorganizo-
wało dwie uroczystości honorujące jubilatów. 
W czerwcu wziął udział w zebraniu i przemówił 
do seniorów komendant wojewódzki nadinsp. Sła-
womir Mierzwa. Wspomniał ich zasługi w utrwa-
laniu ładu i porządku prawnego w przeszłości oraz 
życzył zdrowych i pogodnych lat życia. Prezes 
koła Maria Kiślaczuk w imieniu zarządu w cie-
płych słowach życzyła jubilatom dobrego zdro-
wia i szczęśliwych obchodów dalszych rocznic. 
Seniorzy otrzymali też upominki, którymi  były 
reprodukcje pięknych obrazów. W październiku 
przybył na podobną uroczystość zastępca komen-
danta wojewódzkiego insp. Krzysztof Lewicki.

25 października delegacja ZW w Gdańsku 
w składzie: wiceprezes Erwin Bruggemann, se-
kretarz Mikołaj Durzyński w towarzystwie prezes 
koła gdyńskiego Bogdany Filar-Nather odwiedziła 
Kazimierę Cybulską, która obchodziła 90. urodzi-
ny. Dostojnej jubilatce złożono życzenia zdrowia 
i długich lat życia, wręczono wiązankę kwiatów 
i drobny upominek. Wzruszona dziewięćdziesię-
ciolatka, dziękując za przekazane życzenia, za-
pewniła obecnych, że dotychczasowej działalności 
nie zaprzestanie i w dalszym ciągu będzie starała 
się, jeśli jej zdrowie na to pozwoli, aktywnie dzia-
łać na rzecz emeryckiej policyjnej społeczności. 

Henryk Karwowski

5 października w zajeździe myśliwskim 
„Koala” w Małym Klinczu zarząd Koła SEiRP 
w Kościerzynie zorganizował drugie w tym roku 
spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyło 
71 osób. Zebranych  przywitał w imieniu zarzą-
du prezes Roman Jereczek, po czym wręczył 
medal XX-lecia Stowarzyszenia wiceprezesowi 
koła Markowi Landowskiemu. Następnie omó-
wiono organizację kolejnych imprez, w tym 
zbliżającej się zabawy andrzejkowej. W dalszej 
części spotkania zebrani wspominali minione 
lata służby oraz aktualne problemy środowiska 
emerytów policyjnych i ich rodzin. Impreza  
trwała do późnych godzin wieczornych. 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA W KOŚCIERZYNIE 

Józef Landowski

JUBILEUSZ 90 LECIA URODZIN

Należy nadmienić, iż jubilatka uczestniczyła w po-
wstaniu warszawskim jako pielęgniarka.

Henryk Kaźmierski 
Zdjęcie: Mikołaj Durzyński

KORESPONDENCI NAPISALI
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Dworskie obyczaje

Dygnitarze lubią dworskie otoczenie,
bo im splendoru to dodaje.
Muszą na swój dwór mieć baczenie
i znać jego obyczaje.

Prawda tu wyłania się taka,
trzeba baczyć kogo się wybiera na dworaka,
bo gdy taki przestaje być dworakiem
o panie dworu mówi z niesmakiem.

A gdy dwór, co pana otacza
Zbytnio mu kadzi
To niechybna oznaka,
Że rychło z siodła go wysadzi.

Aby uniknąć takiej przykrości 
Pan wiedzieć musi co piszczy w dworze,
I nie powodować wśród dworaków złości
Wtedy dygnitarstwo uchronić może.

O takim jednym

Wtedy tylko wyraziście
Na coś reaguje,
Gdy w tym oczywiście
Własny interes wyczuje.

Intuicja nigdy go,
nie zawodzi,
gdy o jego sprawy chodzi.
I w tym jest dorzeczny
i bezbłędnie akuratny,
że interes społeczny
zawsze przerobi na prywatny.

Potrzebne do tego
są mu fawory,
które przyjmuje od każdego,
byleby z tego były splendory.

Kochane pieniążki

Nikt się z tym nie kryje,
że pieniądze szczęścia nie dają,
ale łatwiej się żyje
tym, co je mają.

Wiedzą to ludzie prości,
a także wybitni,
że petunia non olet
jak mawiali starożytni.

Ci się nie uskarżają
na swój los
co jednocześnie mają
zdrowie i pełny trzos.

Gdy przestał nosić…

Nosił wilk razy kilka 
Ale nigdy nie ponieśli wilka,
Bo wilk wyga stary
Wyprowadził w pole ścigające ogary.

Młody wilczek w te słowa
Rzece do starego wilka:
Dlaczego nie zaczniesz od nowa
Jak dawniej, nosić razy kilka.

Wybacz mi młodzianie, 
Że teraz nie odpowiem tobie,
A po latach na to pytanie
Sam odpowiesz sobie.

Jak w życiu

Jeśli kogoś spotka
awans i zaszczytów wiele,
nikt takiego nie unika
zwykle kołem otaczają go przyjaciele.

Gdy zaś kończy karierę,
wtedy zamiast życzliwości
wokół napotyka dziwną barierę,
co przeżywa w samotności.

WIERSZE KAZIMIERZA OTŁOWSKIEGO
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URSZULA NOWAK
7 sierpnia zmarła po nagłej i ciężkiej chorobie asp. w st. spocz. Ur-

szula Nowak. Urodziła się 5 października 1948 roku w Lęborku. Służbę 
rozpoczęła w 1980 roku w ówczesnej KWMO w Słupsku, a kontynuo-
wała w KWP w wydziałach: fi nansowym i GMT. Na zaopatrzenie eme-
rytalne przeszła ze stanu KPP w Wejherowie w 2001 roku. Pozostawiła 
męża z dwoma synami. Pogrzeb odbył się 10 sierpnia na  starym cmen-
tarzu komunalnym w Słupsku. W ostatniej drodze, oprócz najbliższych, towarzyszyli jej  emery-
ci policyjni oraz liczne grono przyjaciół.

Cześć Jej Pamięci! 

BOGDAN BIERNACKI
21 października w wieku 61 lat zmarł st. aspirant  w st. spocz. Bogdan Biernacki – nasz 

kolega, przyjaciel, członek SEiRP w Gostyniu. Służbę rozpoczął w KW MO w Lesznie w 1976 
r., kontynuując ją w posterunku w Krzemieniewie oraz KRP  w Gostyniu. Pracował kolejno 
na stanowiskach: milicjanta, posterunkowego oraz młodszego specjalisty (dyżurnego) wydziału 
prewencji. Na emeryturę odszedł w roku 1998. Z chwilą utworzenia koła SEiRP w Gostyniu 
włączył się czynnie w jego działalność. Był człowiekiem wesołym, uśmiechniętym i bezpośred-
nim. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła liczna delegacja naszego koła, KPP w Go-
styniu, sąsiedzi i przyjaciele. Pozostawił żonę, dwoje dzieci oraz sześcioro wnucząt. Odszedł 
z naszego środowiska zbyt wcześnie, nie realizując zamierzeń, o których mówił na ostatnim 
zebraniu, tydzień przed śmiercią.

Cześć Twojej Pamięci!
Przyjaciele z Koła SEiRP w Gostyniu

CZESŁAW DZIENIO
29 lipca w wieku 82 lat odszedł od nas na zawsze nasz Kolega, płk 

w st. spocz. Czesław Dzienio – rzecznik prasowy ZW SEiRP w Warszawie. 
W pogrzebie w Mińsku Mazowieckim uczestniczyła rodzina oraz koleżan-
ki i koledzy ze służby i koła nr 2 w Warszawie. Był długoletnim ofi cerem 
Zarządu Kontrwywiadu MSW. Za swoją wieloletnią służbę i pracę oraz 
działalność społeczną został uhonorowany między innymi: Krzyżem Ofi -
cerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżami Zasługi: Złotym, Srebr-
nym, Brązowym oraz odznaką „Za Zasługi z Dyplomem”. Wyróżniał się aktywnością, pracowitością 
i koleżeństwem. Stanowił wzór do naśladowania dla młodszego pokolenia funkcjonariuszy.

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze 
będą z nami”

 Cześć Jego Pamięci! 
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BOLESŁAW GALCZEWSKI
20 października zmarł w wieku 91 lat nasz przyjaciel i kolega, wieloletni członek SEiRP 

płk w st. spocz. Bolesław Galczewski. Służbę w resorcie SW rozpoczął w marcu 1945 r., 
a zakończył w kwietniu 1973 r. Pełnił różne funkcje wykonawcze oraz zajmował odpo-
wiedzialne stanowiska kierownicze, w tym: naczelnika wydziału, dyrektora departamentu, 
I zastępcy komendanta wojewódzkiego, a także zastępcy dyrektora zarządu. Był wielokrot-
nie wyróżniany odznakami resortowymi i wysokimi odznaczeniami państwowymi, w tym 
Orderami  Odrodzenia Polski. Po przejściu w stan spoczynku czynnie włączył się w działal-
ność społeczną. Był jednym ze współtwórców Klubu Emerytów i Rencistów Resortu SW, 
a następnie jego prezesem. Jego hobby było pszczelarstwo. Był człowiekiem skromnym, 
statecznym i uczynnym, lubianym w naszym środowisku. Uroczystości pogrzebowe płk 
w st. spocz. B. Galczewskiego odbyły się 24 października na Cmentarzu Komunalnym 
Południowym w Antoninowie.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Warszawie

INSP. RYSZARD KULA
W piątek w dniu 15 listopada 2013 r. zmarł nagle na atak serca 

insp. Ryszard Kula – komendant powiatowy policji w Przeworsku. 
W imieniu kierownictwa KWP i policjantów Podkarpacia zmarłego 
pożegnał komendant wojewódzki nadinsp. Zdzisław Stopczyk. Zaj-
mując kierownicze stanowiska w Leżajsku oraz w Przeworsku insp. 
Ryszard Kula wspierał działalność Stowarzyszenia, uczestniczył 
w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez koła. Wyróżniony został w 2013 r. przez 
ZG SEiRP odznaką „Za Zasługi z Dyplomem”. Wieńce i kwiaty na mogile złożyli prezesi 
kół: z Przeworska Janina Ryszawa, z Łańcuta Stanisława Kielar, z Leżajska Władysław 
Bryniarski oraz prezes ZW Wiktor Kowal.

Cześć Jego Pamięci!





Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
(KRS) 0000043188
nr konta 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000
dla wpłat na fundusz pożytku publicznego

DRODZY DARCZYŃCY

Przeznaczając 1% podatku 
na nasze Stowarzyszenie po-
magacie byłym policjantom 
i ich rodzinom, którzy zna-
leźli się w potrzebie. Okażmy 
im serce.

Dziękuję 
Henryk Borowiński

Prezes Zarządu Głównego 




