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4 OD REDAKTORA

SZANOWNY CZYTELNIKU!,

Stowarzyszenie zakończyło kampanię sprawozdawczo-wyborczą w ko-
łach, okręgach i województwach. Przeważnie zostali wybrani ci sami 
działacze. Znany jest skład większej części zarządu głównego, do któ-

rego wchodzą prezesi zarządów okręgowych i wojewódzkich. Pozostał do 
wybrania prezes zarządu głównego i prezydium. Na czterech konwencjach 
przedzjazdowych kandydaci przedstawią swoje programy. W Zielonej Gó-
rze odbyła się pierwsza z nich. Wystartowali dwaj konkurenci do najwyższej
funkcji w naszej organizacji, dotychczasowy prezes Henryk Borowiński oraz 
były – Zdzisław Czarnecki.

Dwukrotnie obradował zarząd główny i raz – prezydium. Oprócz spraw 
bieżących omawiano przygotowania do VII Zjazdu Delegatów. Przygotowa-
niami kieruje komisja pod kierunkiem wiceprezesa zarządu głównego Jana 
Papisa, który daje rękojmię dobrej organizacji. Znany jest harmonogram, 
przygotowane są podstawowe dokumenty.

Rzecznik prasowy zarządu wojewódzkiego w Katowicach Adam K. Pod-
górski ma kolejny pomysł. Przypomnę, że w poprzednim numerze zachęcał do 
korzystania w Stowarzyszeniu z FIO i ASOS. Tym razem proponuje utworzenie 
profi lu naszej organizacji na Facebooku. Potrzebujemy kreatywnych członków, 
więc Adamie czekamy na Twoje kolejne przemyślenia.

W poprzednim numerze zgrupowałem zdjęcia w środku naszego 
kwartalnika, aby wszystkie były w kolorze. Przeprowadziłem panel wśród 
korespondentów. Większość, niewielka, była za powrotem do poprzedniej 
formy, najczęściej argumentując, że w zamiarze autora zdjęcie i tekst stanowią
całość. Vox populi, vox Dei. Wracamy do przeszłości, ale z kolejną zmianą.
Zauważysz Czytelniku, że w Biuletynie zmniejszyła się liczba tytułów. 
Materiał z zarządu głównego, zarządów wojewódzkich i okręgowych jest 
przedstawiony bez śródtytułów – zdarzało się, że na jednej stronie było ich 
kilka – które zastępuje pogrubiona czcionka istotnego fragmentu. Uzysku-
jemy w ten sposób zwartość prezentacji.

Naszemu kwartalnikowi wywiadu udzielił pierwszy komendant główny
policji III Rzeczypospolitej nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski. Wszyscy 
pamiętamy przełom lat 80. i 90. Był to burzliwy okres, w którym Generał
odgrywał ważną rolę w zmianach personalnych w policji  i częścią ciekawych 
informacji, nigdy nieujawnionych, z nami się podzielił. Poznamy również Jego 
niebanalne poczucie humoru. Polecam!

Redaktor
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Jakie jest hobby Pana Generała?
Nie mam hobby, które by mnie 
zdominowało. Interesuję się histo-
rią współczesną Polski, ekonomią
w aspekcie przepływu kapitału. 

Jakiej muzyki Pan słucha?
Muzyki popularnej mojej młodości 
lat 60. i 70. Lubię piosenkę fran-
cuską – Charlesa Aznavoura, Yve-
sa Montanda, Edith Piaf, Mireille 
Mathieu. Lubię piosenki Osieckiej, 
Jacka Cygana. Pojawiło się radio 
„Nostalgia”, które gra melodie z tego okresu. Pre-
zentowane są utwory, których jeszcze nie słysza-
łem, dużo piosenki kabaretowej.

Ulubiony wykonawca?
Maryla Rodowicz, dobry głos i odpowiedni re-
pertuar. 
Jaką literaturę Pan czyta?
Lubię literaturę wspominkową, biografi e, litera-
turę faktu.

Ulubiona książka?
Z zainteresowaniem przeczytałem trylogię o ukła-
dach na szczeblach władzy w okresie międzywo-
jennym „Polskie piekiełko” Sławomira Kopera 
– historyka piszącego łatwym językiem. Ostatnio 
czytałem biografi e Brzechwy, Tuwima, Broniew-
skiego autorstwa Mariusza Urbanka. Polecam 
książkę zatytułowaną „Polska jak obwarzanek”. 
Jest to rozwinięcie pracy magisterskiej Urban-
ka. Opisuje incydent związany z osobą profeso-
ra Uniwersytetu Wileńskiego Celińskiego – lite-
raturoznawcy. W 1937 roku napisał recenzję do 
książki bodajże Melchiora Wańkowicza i powołał
się w niej na wypowiedź Józefa Piłsudskiego, 
w której użył on sformułowania, że Polska jest jak 
obwarzanek, twarda z zewnątrz, pusta w środku. 
Uznano to za obrazę marszałka. Dowódca garni-
zonu wileńskiego wysłał kilku starszych ofi cerów, 
spuścili profesorowi lanie, połamali mu żebra, 

uszkodzili oko. Ale to nie koniec. 
Za obrazę marszałka sąd skazał go 
na karę więzienia. Przesiedział tyl-
ko trzy lata, gdyż zaczęła się wojna. 
Jak się patrzy na działanie ówczes-
nego sądownictwa, to dostrzega się
współczesne analogie. 

Ulubiony fi lm?
Lubię twórczość Machulskiego, 
szczególnie „Seksmisję”, za pomy-
słowy scenariusz i grę aktorów. 

Ulubiona aktorka?
Ze starszego pokolenia Barszczewska, z młod-
szego – wszystkie ze względu na młodość.

Czy uprawia bądź uprawiał Pan sport?
Nie uprawiałem, jeździłem na rowerze. 

Ja jeździłem Diamantem.
Jestem od pana starszy. Urodziłem się w Warsza-
wie. Po powstaniu i zakończeniu wojny znaleźliśmy 
się we Wrocławiu, miałem wtedy 9 lat. Łatwo było
tam znaleźć rower, ale brakowało ogumienia. Brało
się więc szlauch do wody, naciągało na obręcz i łą-
czyło się oba końce drutem, a jeździło bez powie-
trza. Później pojawiły się na rynku czeskie rowery.

Był Pan w Warszawie w czasie powstania?
Jako dziecko chodziłem do szkoły podstawowej 
na Miodową.

W tym okresie było to legalne?
Edukacja podstawowa tak. Skończyłem 2 klasy 
w Warszawie.

Wrocław też był zniszczony.
Tak, ale my mieszkaliśmy na peryferiach w po-
łówce domku, który ojciec dostał z tytułu wyko-
nywanej pracy.

Komu Pan kibicuje?
Interesuję się ogólnie sportem. Kibicuję piłkar-
skiej drużynie Śląsk Wrocław, gdyż tam spędzi-
łem młodość.

WYWIAD Z BYŁYM KOMENDANTEM GŁÓWNYM 
POLICJI NADINSP. W ST. SPOCZ. 

LESZKIEM LAMPARSKIM
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Zbliżają się mistrzostwa świata. Będzie Pan 
oglądał transmisje?
Na tym poziomie warto zobaczyć mecze. Ponie-
waż nasi tam nie grają, więc nie będę się zbytnio 
emocjonował. Oglądam też mecze Ligi Mistrzów, 
bo przyjemnie popatrzyć na technikę piłkarzy.

Dlaczego został Pan policjantem? 
Banalna sprawa, nie do uwierzenia. Wcześnie 
się usamodzielniłem. Mając 23 lata wziąłem ślub 
z moją obecną żoną. Po odbyciu służby wojsko-
wej, byłem zatrudniony na Politechnice Wroc-
ławskiej jako pracownik fi zyczny w zakładzie 
aparatury elektrycznej. Urodził się syn, mieli-
śmy trudne warunki mieszkaniowe. Wyczytałem 
w miejscowej gazecie „Słowo Polskie” anons, że
KWMO we Wrocławiu poszukuje kandydatów 
do pracy i po okresie próbnym można otrzymać
mieszkanie. To mnie zmobilizowało. Zgłosiłem 
się, ale dosyć długo trwało opracowanie, gdyż
napisałem prawdę – ochrzczony, zawarłem ślub 
kościelny itd. Nigdy nie czytałem swoich akt, 
więc nie wiem co w nich jest, leżą sobie chyba 
w IPN. Przeszedłem też wszystkie badania lekar-
skie i o tym zapomniałem. Dobrze mi się praco-
wało, była dobra atmosfera. Po ok. 8 miesiącach 
przyszła informacja, że mogę pracować w mili-
cji. Ponieważ w wojsku służyłem w radiolokacji, 
więc zatrudniono mnie w wydziale kolejowym, 
który był wtedy w każdej komendzie wojewódz-
kiej. Wydziały prowadziły pełny zakres pracy 
kryminalnej, miały sekcję dochodzeniową, ope-
racyjną i wywiadowczą oraz nadzór nad wszyst-
kimi komisariatami kolejowymi. Realizowały
wszystkie sprawy związane z transportem kolejo-
wym. Był też nadzór nad SOK. Wydziały zosta-
ły zlikwidowane w połowie lat 60. Część zadań
przejęło PG, część kryminalny, część prewencja. 
Tam zdobywałem szlify w sekcji wywiadowczej. 
Zjeździłem całą Polskę.

Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w policji?
Pamiętam bardzo dobrze. Gdy przyszedłem, 
przez 3-4 dni nic szczególnego nie robiłem. Do-
stałem materiały, aby się z nimi zapoznać. Był
to m.in. poradnik milicjanta – ok. 300-400 stron, 
ładnie oprawione w plastikowa okładkę. Była tam 
podstawowa wiedza o wykroczeniach, prawie 

karnym, postępowaniu karnym i wiele instrukcji, 
m.in. użycie pałki, broni, zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia itd. Pomysł był niegłupi. Było tam spo-
ro potrzebnej wiedzy.

Do którego roku ten poradnik był używany?
Prawdopodobnie do połowy lat 60. Później nie był
już wydawany. Dostałem małą książeczkę z alfabe-
tyczny spisem osób poszukiwanych w kraju, z miej-
scem na dopisanie, a także składaną pałkę i prze-
szedłem kurs posługiwania się radiostacją. Po 3 
dniach poszedłem na patrol z doświadczonym funk-
cjonariuszem na dworzec kolejowy we Wrocławiu. 
Gdy tydzień się kończył, cała sekcja się zebrała
i kierownik – doświadczony funkcjonariusz Jaśko 
– zabrał nas po pracy do kasyna na wódkę. Długo 
tam siedzieliśmy. Następnego dnia pracy kierownik 
mi oświadczył – akceptujemy cię, bo umiesz pić. To 
był sprawdzian przydatności do służby. 

Jak przebiegała Pana kariera w policji?
Zaczynałem jako wywiadowca, następnie Szkoła
Ofi cerska w Szczytnie. Gdy wróciłem nie było
już wydziału kolejowego, więc kilka lat praco-
wałem jako inspektor w wydziale PG komendy 
wojewódzkiej. Kolejno byłem: kierownikiem 
sekcji w wydziale PG w komendzie miasta, za-
stępcą naczelnika wydziału PG w komendzie 
miasta, sekretarzem w komendzie miasta, za-
stępcą komendanta miejskiego we Wrocławiu. 
Tu zastała mnie reforma administracyjna kra-
ju – utworzono 49 województw. Nie zapropo-
nowano mi stanowiska merytorycznego, lecz 
funkcję sekretarza zakładowego w komendzie 
wojewódzkiej. Pracowałem około roku i miano-
wano mnie na stanowisko zastępcy komendanta 
wojewódzkiego w Wałbrzychu. Trafiłem akurat 
na taką sytuację, że ówczesny komendant woje-
wódzki, nieżyjący już płk Traczyk, miał wypa-
dek samochodowy i niemal przez rok nie było
go w pracy. Komendą kierował, jako ważniejszy 
w tamtych czasach, zastępca ds. SB, a ja zają-
łem się całokształtem spraw będących w gestii 
milicji. Doświadczenie, które wyniosłem z do-
tychczasowej pracy, a szczególnie na stanowi-
sku zastępcy komendanta miejskiego, dawało
mi swobodę zarządzania podległym zespołem, 
znalazłem wspólny język z ludźmi. Szanowałem 
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ich wiedzę i zaangażowanie. Jak ktoś podpadł, to 
wyciągałem odpowiednie sankcje. Komendant 
przeszedł na emeryturę w 1980 r. przed strajka-
mi. Resort wystąpił z wnioskiem, aby zastępca 
ds. SB objął tę funkcję. Odmienne stanowisko 
zajął komitet wojewódzki partii, wskazując na 
mnie jako miejscowego, gdyż przeprowadziłem 
się do Wałbrzycha. Poproszono mnie do Warsza-
wy i dyrektor departamentu kadr gen. Bonifacy 
Jedynak powiedział: – Ciebie chłopie chcą, no 
to nie będziemy się sprzeciwiać. I tak zostałem 
komendantem. Chcieli mojego konkurenta na-
grodzić i zaproponowali mu funkcję zastępcy 
dyrektora departamentu, ale nie chciał się prze-
prowadzać i był zastępcą do końca mego poby-
tu w Wałbrzychu. Jako komendant wojewódzki 
miałem dobre wyniki.

A jak Pan Generał trafił do MSW?
W grudniu 1988 roku gen. Czesław Kiszczak 
mnie poprosił, żebym przyszedł do resortu i od-
był praktykę z zakresu funkcjonowania departa-
mentów SB. Odszedłem z Wałbrzycha, na moje 
miejsce został powołany ówczesny dyrektor Biu-
ra Śledczego MSW płk Jerzy Karpacz, a mnie 
mianowano na zastępcę szefa SB bez podejmo-
wania decyzji merytorycznych. Po to, żebym był
partnerem dla moich rozmówców. Przez pół roku 
funkcjonowałem jakby asystent wiceministra 
gen. Henryka Dankowskiego. On wykonywał
swoje obowiązki merytoryczne – podlegały mu 
wszystkie departamenty SB z wyjątkiem wywia-
du i kontrwywiadu. Ja siedziałem obok i czyta-
liśmy wspólnie dokumenty, i trwało to pół dnia. 
Przez drugą połowę chodziłem do dyrektorów 
departamentów na krótkie rozmowy. Jeśli było
coś ciekawego, to kierowali mnie do naczelników 
wydziałów. Poznałem tę strukturę i ludzi z tej 
końcówki. Życie zaczęło biec szybko. 

Czy oni nie patrzyli na Pana podejrzliwie? Prze-
cież był Pan obcy.
Różnie. Jedni podchodzili z sympatią, drudzy – 
z nieufnością. Ale jakoś to przeleciało. Zadawali 
sobie pytanie – co będzie z nim? Później pytanie 
– co będzie? Odszedł zastępca szefa służby kadr, 
szkolenia i wychowania. Gen. Kiszczak wezwał
mnie i oznajmił: – Wnoszę, aby zajął Pan jego 

miejsce. Nie miałem wyboru – objąłem to sta-
nowisko. Nie miałem za dużo roboty, bo szef 
– gen. Józef Chomętowski – załatwiał wszyst-
ko sam. Dwa miesiące minęły, a gen. Kiszczak 
odwołał Chomętowskiego. Było to po wydarze-
niach w Gdańsku, gdy zaczęły się konfl ikty ze 
związkami zawodowymi. Funkcjonariusze za-
częli protestować przeciwko komendantowi wo-
jewódzkiemu gen. Jerzemu Andrzejewskiemu. 
Pojechaliśmy razem do Gdańska, wygwizdali 
Chomętowskiego. Ja rozmawiałem z nimi z in-
nej pozycji, więc mnie zaakceptowali. Zostałem 
szefem służby kadr, szkolenia i wychowania, ale 
nie trwało to długo. Rewolucja się zaczęła. Było
już po czerwcowych wyborach 1989 roku. Do 
resortu przyszedł Krzysztof Kozłowski na wice-
ministra. Automatycznie musiałem z nim współ-
pracować, gdyż obchodziły go przede wszyst-
kim kadry. Zaczęła się czystka w resorcie. Gen. 
Kiszczak mnie zobowiązał, abym tych wszyst-
kich generałów, szefów departamentów, swoich 
zastępców – żegnał. On nie zawsze chciał to 
robić, więc ja wykonywałem tę brudną robotę.
Starałem się to tak robić, żeby nie dowiadywali 
się o tym z prasy. Prosiłem do siebie po dwóch, 
trzech i stawiałem kawę, wręczaliśmy pismo 
z podziękowaniem podpisanym przez gen. Kisz-
czaka, drobny upominek spośród suwenirów 
magazynowanych w resorcie i tak się rozstawa-
liśmy z ludźmi. 

Czy Kiszczak miał coś do powiedzenia, czy rzą-
dził Kozłowski?
Gen. Kiszczak zachował do końca pełnię władzy, 
natomiast Kozłowski miał swoje kompetencje 
i traktował je bardzo poważnie. Prowadził okre-
śloną politykę. Miał szybszy dostęp do Mazo-
wieckiego. Kiszczak to widział i po kilku miesią-
cach odszedł, a był przecież jeszcze przez jakiś
czas wicepremierem. Jest bardzo inteligentnym 
człowiekiem, ma cechy wojskowe, dowódcze. 
Był człowiekiem, z którym można było znaleźć
wspólne zdanie. Mnie obarczono tematyką zwią-
zaną ze związkami zawodowymi. Zostały już
wtedy zarejestrowane, ukształtowała się komisja 
krajowa, z którą współpracowałem. Byłem kilka 
razy u gen. Wojciecha Jaruzelskiego, referując sy-
tuację kadrową i społeczną w resorcie. 
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W związkach w tym czasie w pierwszym szeregu 
stali wykładowcy ze Szczytna: Jaroszewski, Bo-
gusz, Szyposz.
Znam ich, wchodzili w skład krajówki, stanowili 
zaplecze intelektualne, bo byli trochę mądrzejsi 
od innych, przynajmniej teoretycznie. 

Wtedy Hula stanął na ich czele. Można było
z nimi rozmawiać?
Można było. Był taki okres, kiedy siedzieli nie-
mal cały czas u mnie w sekretariacie. Zawsze coś
ode mnie chcieli, bo byłem pośrednikiem między 
nimi a ministrem. Jak chcieli coś od gen. Kisz-
czaka, to najpierw byli u mnie. Ja musiałem z nim 
uzgadniać i organizowaliśmy jakieś spotkanie 
w większym bądź węższym gronie. Ale to jakoś
szybko przeleciało. Później była ustawa o policji. 
Zaczęły się ruchy, kto zostanie komendantem 
głównym. 

Jeszcze był gen. Trzciński, który w latach 1973-
1975 był komendantem Wyższej Szkoły Ofi cer-
skiej w Szczytnie.
Tak. Śp. gen. Zenon Trzciński, który wraz z gen. 
Zbigniewem Nowickim i zespołem pracowali 
nad ustawą, często byli w Sejmie, był to bowiem 
zespół administrujący policją. Zaczęły się pod-
chody i tu gen. Kiszczak odpuścił. Zostawił swo-
bodę podejmowania decyzji Kozłowskiemu jako 
wiceministrowi. Wtedy związkowcy przenieśli 
się do sekretariatu Kozłowskiego. On z nimi 
konferował. Kandydatem związkowców był płk
Stefan Bachorski – komendant miejski w Gdań-
sku; później został komendantem wojewódzkim. 
Kozłowski współpracował ze mną po kadrach. 
Miałem z nim bliższy kontakt niż on. Z Bachor-
skim rozmawiał wielokrotnie. Ja podchodziłem 
do tego spokojnie. Zdawałem sobie sprawę, że
trwa rewolucja i człowiek nie podskoczy. Tym 
bardziej że nie miałem możliwości prowadzenia 
jakiejkolwiek gry, aby uzyskać u kogokolwiek 
aprobatę. Kozłowskiego specjalnie nie znałem, 
z wyjątkiem kilkutygodniowej współpracy. On 
zasięgał na pewno o mnie opinii. Kiedyś zaprosił
mnie do siebie i zapowiedział, że ja powinienem 
być komendantem głównym i przedstawi pre-
mierowi wniosek o mianowanie mnie. I tak zo-
stałem tym komendantem i tyle. 

Jak już Pan został komendantem głównym, to 
jak wyglądały kontakty z ministrem spraw we-
wnętrznych, z posłami?
Bardzo dobrze. Już wtedy ministrem był
Krzysztof Kozłowski. Na którymś spotkaniu 
premier oświadczył, że trzeba będzie wzmocnić
komendę główną i dostanie pan etat zastępcy. 
Chodziło o przysłanie kogoś na wzór komisa-
rza, który by mnie pilnował. Tym człowiekiem 
miał być profesor Widacki. Później się okaza-
ło, że Widacki został nie moim zastępcą, lecz 
wiceministrem i powierzono mu nadzór nad 
policją. Z posłami miałem dużo do czynienia, 
bo Sejm był niby kontraktowy, ale bardzo ak-
tywni byli posłowie z Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego. Żeby sobie uporządkować
sprawy w policji, wpadłem na pomysł, żeby 
przed nominacją komendantów wojewódzkich, 
a miałem zgodnie z ustawą obowiązek ich odno-
wienia, powołać zespół oceniający kandydatów 
na komendantów. Zaproponowałem ministro-
wi, a on się zgodził. Z każdej partii politycznej 
w Sejmie poprosiliśmy o wydelegowanie po-
słów. Pamiętam, że z PZPR był Józef Oleksy, 
Grażyna Langowska z OKP, senator Piotr An-
drzejewski z OKP, ktoś z PSL, wiceminister Jan 
Widacki, Roman Hula jako przewodniczący 
związkowców, sekretarzem był dyrektor Biura 
Kadr KGP Borkowski i ja, który to prowadził.
Przedstawialiśmy 2-3 kandydatów i trzeba było
spośród nich kogoś wybrać. Członkowie się wy-
powiadali, sporządzaliśmy protokół i kandydat, 
który uzyskał przewagę gremium, zostawał ko-
mendantem wojewódzkim policji. I na tej zasa-
dzie obsadziliśmy w ciągu tygodnia wszystkie 
komendy. Ówczesny szef Urzędu Rady Mini-
strów Jacek Ambroziak powiedział do mnie, 
gdy się spotkaliśmy: – Pan, panie generale po-
bił rekord świata, ja nie mogę sobie poradzić
z wojewodami, a pan już wszystko załatwił. Był
kłopot w jednym z województw. Pojechałem 
tam z przedstawicielem związków, bo komitet 
obywatelski chciał, aby adwokat został komen-
dantem. Argumentowali, że zna się na prawie 
i w kilka miesięcy nauczy się roboty policyjnej. 
Aby rozładować atmosferę zapytałem, czy insp. 
Bogusław Strzelecki – mój zastępca – może po 
pół roku zastąpić miejscowego biskupa, gdyż
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jako drugi fakultet ukończył fi lologię romańską
i doskonale zna łacinę. Ostatecznie przeforso-
waliśmy naszego kandydata – policjanta.

Byłem proszony na komisję, która badała
sprawę wyprowadzenia przez policję posłów 
blokujących ministerstwo rolnictwa. Na moje 
polecenie wyniesiono ich z jednego z gabine-
tów. Szczególne zastrzeżenia były do funkcjo-
nariusza, który młotem kowalskim rozbił zamek 
w drzwiach, za którymi schronili się okupujący 
ministerstwo. Powiedziałem, że należy ukarać
nie wykonawcę, lecz wydającego polecenie – 
czyli mnie. W obronie policji wystąpiła zdecy-
dowanie posłanka OKP Grażyna Langowska. 
Komisja udała się na naradę i w sprawozdaniu 
wnioskowała o umorzenie sprawy. 

Po odejściu K. Kozłowskiego ministrem zo-
stał Henryk Majewski, który był do tego czasu 
zastępcą komendanta wojewódzkiego w Gdań-
sku ds. współpracy z organizacjami społecznymi 
i politycznymi. Takie stanowisko utworzyłem 
eksperymentalnie w Gdańsku i Warszawie pod 
naciskiem ministra Krzysztofa Kozłowskiego 
i premiera Tadeusza Mazowieckiego. W War-
szawie piastował je Adam Hempel – historyk, 
jednak po trzech miesiącach odwołał go K. 
Kozłowski. Po jakimś czasie H. Majewski zor-
ganizował spotkanie programowe, na którym 
wygłosił tezy, jak powinna pracować policja. Za-
brałem głos: – Potrzebuję na realizację tych pana 
zaleceń parę miesięcy i chciałbym, aby przez ten 
czas pan minister mi się do roboty nie wtrącał.
Część z nich była słuszna, część – nie. Minęło
parę miesięcy i mnie już nie było.

Kiedy Pana Generała awansowali w stopniu?
11 listopada 1990 roku. Wniosek podpisał
minister K. Kozłowski z akceptacją premie-
ra T. Mazowieckiego. Nominację wręczył mi 
w swoim gabinecie w Belwederze, byłem po 
cywilnemu tylko z K. Kozłowskim, nieżyjący
śp. gen. Wojciech Jaruzelski. Było to pierwsze 
i ostatnie mianowanie na stopień nadinspek-
tora policji przez W. Jaruzelskiego. W mun-
durze generalskim pojechałem pierwszy raz 
z Lechem Wałęsą z delegacją do USA w marcu 
1991 roku. Tam Polonia traktowała mnie jak 
generała lotnictwa.

A jak układała się współpraca z UOP-em?
Dobrze. Andrzej Milczanowski był elastycznym 
i mądrym szefem. Cenił sobie ludzi. Kierował
się kryteriami merytorycznymi, a nie polityczny-
mi. Był incydent podczas wizyty Ojca Świętego 
w czerwcu 1991 roku, kiedy funkcjonariusze 
z Katowic zatrzymali na placu Małachowskiego 
mężczyznę, który prowadził przez radiostację
rozmowę. Było tam spotkanie koło katedry z pa-
pieżem. Zatrzymany miał przy sobie broń, radio-
stację nastrojoną na naszą częstotliwość. Zawieźli 
go komendy stołecznej, wykonali wstępne czyn-
ności. Dzwonią do mnie. Okazuje się, że jest to 
etatowy pracownik jednej z ambasad. Dzwonię
do ministra – modli się na Agrykoli, dzwonię do 
prokuratora generalnego – modli się na Agryko-
li, dzwonię do ministra sprawiedliwości – modli 
się na Agrykoli, dzwonię do premiera – nie ma 
nikogo, modlą się na Agrykoli. Zadzwoniłem do 
A. Milczanowskiego i mówię: – Panie ministrze 
trzeba to wziąć, bo może to być sprawa politycz-
na. Podesłał ekipę i się tym zajęli. Kazałem spo-
rządzić wniosek o nagrodę dla tych policjantów 
z Katowic. Dostali premie z komendy głównej 
i po cichu się skończyło. 

Co Pan Generał może powiedzieć o okresie peł-
nienia funkcji komendanta głównego? Jaki był
Pana styl kierowania, stosunki z podwładnymi?
Byłem życzliwym dyktatorem. Pozwalałem lu-
dziom na wykazanie własnej inicjatywy. Miałem 
zasadę, że dawałem człowiekowi 100% zaufania. 
Później to potwierdzał, albo sobie ujmował. Na 
ogół nie zawiodłem się na ludziach, będąc dla 
nich życzliwy. Kiedy coś postanowiłem, to stara-
łem się to zrealizować. Nie na zasadzie – pozbyć
się człowieka i problemu.

Jakie wydarzenie ze służby najbardziej Pan za-
pamiętał (najmilsze, najgorsze)?
Najbardziej traumatyczne – stan wojenny. Byłem 
wtedy komendantem wojewódzkim. Ludzie straj-
kują, okupują swoje miejsca pracy, a nawet nas 
atakują. Miałem taki przypadek ataku na komi-
sariat w Bielawie, który nie był nagłośniony. Nie 
chcę do tego wracać. Udało mi się przejść przez 
to suchą stopą. Nikt nie stracił życia, nie poniósł
uszczerbku na zdrowiu. Niedawno znajomy do-
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starczył mi wspomnienia z Wałbrzycha, wydane 
na 25-lecie Solidarności – niekiedy podkoloro-
wane, ale w większości prawdziwe. Udało się
nam rozładować bardzo groźny strajk w kopalni 
„Thorez”, gdzie zjechali się górnicy z różnych 
stron. Już była podjęta przeze mnie decyzja o in-
terwencji – zgodnie z obowiązującą procedurą
w resorcie – po jej uzgodnieniu i aprobacie przez 
wojewodę i pełnomocnika komitetu obrony kraju. 
Miałem o 1 w nocy wkroczyć do kopalni. Podpro-
wadzone zostały wszelkie siły – miałem w swo-
jej dyspozycji 800 osób – dowódca ZOMO stał
na ich czele. Gdy w nocy na pełnych światłach, 
przy włączonych „kogutach” podeszliśmy pod 
kopalnię, to wywołało wrażenie w mieście. Była
próba staranowania jednego z samochodów w ko-
lumnie przez wywrotkę kierowaną przez szaleńca, 
lecz antyterroryści błyskawicznie go obezwładni-
li i wyciągnęli z pojazdu, unikając nieszczęścia. 
Przedstawiciel komitetu strajkowego zażądał
rozmowy z dowódcą. On mi to komunikuje przez 
radio. Ja mówię – rozmawiaj z nim. Zapropono-
wali, że się rozejdą do domów pod warunkiem, że
przemaszerują przez miasto. Mimo godziny mili-
cyjnej, zgodziłem się na przejście. Szli przez 2 go-
dziny z zapalonymi lampami, przechodzili nawet 
koło komendy, która była właściwie bez ochrony.

A teraz coś przyjemnego z życia służbowego. 
W 1979 roku podczas pierwszej wizyty Jana Pa-
wła II oddałem do centrali pokaźne siły, podob-
nie jak inne województwa. Późnym popołudniem 
dostaję od komendanta rejonowego z Kłodzka 
informację, że nie mogą sobie poradzić, bo w Po-
lanicy Zdroju jest wielka burda. Hotel w Polanicy 
Zdroju został wynajęty przez jedną z central han-
dlu zagranicznego i rozmieszczono tam młodych 
Libijczyków, którzy przechodzili kurs języka 
polskiego, a następnie mieli uczyć się w krajo-
wych garbarniach wyprawiania skór. Polska mia-
ła budować w Libii jakąś garbarnię. Libijczycy 
piją alkohol, rozrabiają, biegają po Polanicy, 
wykupują w Peweksie trunki, a przechodzącym 
dziewczynom i kobietom pokazują 20-dolarów-
ki i proponują seks. Gdy próbowali tam wejść
funkcjonariusze, to zablokowali hotel i nikogo 
nie wpuszczali. Byłem wtedy zastępcą w Wał-
brzychu. Poleciłem dyżurnemu komendy woje-
wódzkiej, aby zadzwonił do dyżurnych wszyst-

kich jednostek z pytaniem, ilu mogą mi wygo-
spodarować milicjantów. Zebrało się pospolite 
ruszenie kilkunastu funkcjonariuszy. Dojechałem 
z Wałbrzycha, założyłem pas służbowy, czapkę,
wszystkim dałem pały i mówię: – Atakujemy ten 
hotel. Wyważyliśmy drzwi. Oni – było ich chyba 
ze trzydziestu – gdy zobaczyli tak wielką siłę, to 
uciekli na wyższe piętra i pozamykali się w poko-
jach. Wezwałem dyrektora z kluczami zapasowy-
mi, idziemy piętro po piętrze i otwieramy pokoje. 
Każę wyrzucać wszystkie butelki, które tam były, 
przez okno. Nasi funkcjonariusze – takie konia-
ki, szkoda. Ja – wyrzucać wszystkie. Obeszliśmy 
wszystkie piętra. Trzech było agresywnych, więc
ich zatrzymaliśmy. Dziesiątki litrów alkoholu zo-
stało zniszczonych. Zaprowadziliśmy porządek, 
przywołaliśmy ich nadzorców, sporządziliśmy 
meldunek do centrali. Agresywni poszli na ko-
legium. Nie było żadnej skargi na nas. Po kilku 
dniach przyjechali z centrali handlu zagraniczne-
go i zabrali ich do Rościszowa w Górach Sowich. 

Jak Pan ocenia następców na stanowisku ko-
mendanta głównego i dzisiejszą Policję?
Uważam, że za wczesny awans na to stanowisko 
otrzymał Roman Hula. Za krótko pracował na 
stanowiskach kierowniczych. Wszyscy pozostali 
mieli predyspozycje na tę funkcję. Gdyby było
mniej polityki, to policja może jeszcze lepiej by 
funkcjonowała. Bardzo dobrze oceniam pana 
generała Marka Działoszyńskiego. Jest człowie-
kiem, który wie czego chce, kompetentny. Życzę
mu dużo powodzenia. 

W jaki sposób można wykorzystać w Policji wie-
dzę i doświadczenie emerytowanych policjan-
tów? Czy Policja wykorzystuje doświadczenie 
Pana Generała?
Jest taka próba wykorzystania. Komendant Ma-
rek Działoszyński stworzył zespół doradczy – 
Radę Doradców Strategicznych, do której należę.
Wydaje mi się, że w województwach, gdzie te 
kontakty są bliższe z byłymi komendantami, po-
wstaje forum wymiany informacji. 

Stowarzyszenie uważa, iż emerytowani policjan-
ci powinni mieć możliwość awansu w stopniu 
bez skutków fi nansowych. Tak jest w wojsku. Co 
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Pan o tym sądzi?
Myślę, że byłoby to docenienie ich pracy społecz-
nej, dorobku życiowego.

Jest Pan prezesem Stowarzyszenia Generałów 
Policji RP. Mógłby Pan przybliżyć naszym czy-
telnikom działalność tej organizacji?
W tym roku mija 10. rocznica powstania Stowa-
rzyszenia Generałów Policji RP, którego jestem 
pierwszym i aktualnym prezesem, z przerwą
w drugiej kadencji, kiedy przewodniczył stowa-
rzyszeniu gen. Szreder. W zarządzie są: Adam 
Rapacki – wiceprezes, Adam Mularz – sekretarz, 
Henryk Tokarski – skarbnik i Tadeusz Budzik. 
Popularyzujemy wiedzę o policji na spotkaniach 
z młodzieżą, wielu naszych członków jest wy-
kładowcami na uczelniach. Chcemy integro-
wać środowisko generałów, zapraszamy ich na 
spotkania, a frekwencja wynosi 60-80%. Mamy 
64 generałów, w tym 4, którzy pracowali tylko 
w milicji. Do stowarzyszenia należą również ak-
tualnie pracujący. Nie mamy generałów SB. Pa-
miętamy o poległych. Dużo zrobiło środowisko 
generałów w Poznaniu, ustalając wszystkich po-
licjantów, którzy zostali zamordowani w okresie 
II wojny światowej, policjantów z Wielkopol-
ski, którzy zostali zamordowani w Miednoje 
i w ogóle w ZSRR. Stworzyli pełną dokumen-
tację, wydali książkę, która zawiera te informa-
cje, zbudowali obelisk, który stoi w Poznaniu 
przed kościołem garnizonowym policji. W na-
sze działania musi być zaangażowana komenda 
główna i komendy wojewódzkie, gdyż sami nie 
jesteśmy w stanie temu podołać. Z końcem roku 
wydamy pozycję: „Historia policji-generałowie 
policji”, którą opracowuje dr Krysiak. Chcemy 
zaangażować komendanta głównego w rozpro-
pagowanie tej książki wśród funkcjonariuszy. 
Poprosimy WSPol, aby pomogła odbyć sym-
pozjum po jej ukazaniu się. Z okazji 10-lecia 
chcemy zorganizować uroczyste spotkanie 25 
czerwca. Wygłoszone zostaną 3 referaty przez 
naukowców, którzy zajmują się historią policji. 
Wydamy biuletyn 10-lecia. 

My także będziemy obchodzili jubileusz 25-lecia, 
ale w przyszłym roku. Zamierzamy wydać pub-
likację, w której będzie dział „Nasi sympatycy” 

i wywiad z Panem Generałem, oprócz Biuletynu, 
też by się ukazał. Będzie to żywa historia.
Żywą historią są świadkowie. Naukowcy wertują
źródła i wyciągają różne wnioski. Jak rozmawia-
liśmy o stanie wojennym, to na moim terenie – 
gdy byłem komendantem wojewódzkim – było
dowództwo północnej grupy wojsk radzieckich 
i widziałem, jak wyglądają lotniska, jednostki 
wojskowe, do których mnie zapraszano z okazji 
różnych świąt. W Świętoszowie była dywizja 
pancerna, a w koszarach były łóżka 4-piętrowe. 
Czyli to nie była jedna dywizja. Czołgi nie były
T-72, lecz T-80. Jechało się na lotnisko do Legni-
cy, to jeden pas był wolny, a na nim śmigłowce 
przystosowane do zwalczania broni pancernej. 
Normalnie ich nie było. Przerzucono te jednostki. 
Po co? 

Jak przebiega współpraca z SEiRP?
Bardzo dobrze. Nie dość, że mamy pokoje obok 
siebie, to mamy kontakt osobisty. Wspólnie dzia-
łamy w Federacji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych. Wszystkie sprawy emerytów i rencistów 
są nam bliskie. Gdy wy z czymś występujecie, 
to my każdą inicjatywę popieramy. Podobnie jak 
wy, my również uważamy, że nie powinniśmy 
się wiązać z żadną opcją polityczną. Powinniśmy 
razem występować, aby poprawiać jakość życia 
społeczeństwa i naszych emerytów.

Prosiłbym Pana Generała o kilka zdań skiero-
wanych do emerytów i rencistów policyjnych.
Dbajcie o siebie, twórzcie wokół i w organizacji 
klimat życzliwości, wzajemnej pomocy. Nie musi 
to być pomoc materialna, niech to będzie zwykła
rada, wysłuchanie, stworzenie atmosfery, w któ-
rej człowiek będzie łatwiej mógł znieść swoje 
kłopoty.

Dziękuję za interesujący wywiad i życzę Panu 
Generałowi w imieniu czytelników dużo zdrowia 
oraz sukcesów w kierowaniu SGP RP i satysfak-
cji z pracy na rzecz środowiska.

Wywiad przeprowadził Janusz Borowiński – red. 
naczelny Biuletynu Informacyjnego SEiRP, 
rzecznik prasowy Zarządu Głównego.

Zdjęcie: archiwum „Policja 997"
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poprawek merytorycznych i 10 redakcyjnych. 
Ich liczba jest nieduża, więc najprawdopodobniej 
uzyska akceptację organu rejestrującego. Zarząd
zaaprobował wnioski komisji.

Sprawozdanie fi nansowe za ubiegły rok i plan 
fi nansowy na bieżący przedstawił skarbnik An-
toni Pietraszewski. Stowarzyszenie jako całość
miało na koniec 2013 roku 200 tys. zł nadwyżki. 
Zarówno centrala, jak i zarządy wojewódzkie 
i okręgowe są w dobrej kondycji fi nansowej. 
Stowarzyszenie liczy 19 tys. członków płacących 
składki. Józef Piasecki z GKR pozytywnie ocenił
wyniki kontroli w centrali i terenie. Postulował:
zmianę obsługi bankowej, wprowadzenie jedno-
razowej rocznej składki członkowskiej, zatwier-
dzenie sprawozdania. Zgromadzeni uchwalili 
sprawozdanie i plan fi nansowy.

Zgromadzeni zatwierdzili plan pracy wraz 
z priorytetami Zarządu Głównego i jego Prezydium. 
Dla Stowarzyszenia najważniejsza jest kampania 
sprawozdawczo-wyborcza, która w kołach już się
odbyła, a na szczeblu wojewódzkim i okręgowym 
zakończy się do końca maja. Przewodniczący ko-
misji przygotowującej zjazd krajowy – wiceprezes 
ZG Jan Papis poinformował, iż harmonogram 
posiedzeń i podstawowe dokumenty zjazdowe są
opracowane. Na styczniowym posiedzeniu Pre-
zydium ZG debatowano nad modyfi kacją statutu, 
przedstawiając wiele propozycji nowelizacji tego  
jakże ważnego dla nas dokumentu. Wiceprezes ZG 
Jerzy Krawczyk zrelacjonował końcowe wnioski 
komisji statutowej, której ostatnio przewodził Wie-
sław Lipkowski, i zapowiedział zmiany w ustawie 
o stowarzyszeniach. Komisja zaproponowała 8 

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Warszawa 6.05.2014 roku 
Pan
Adam Miksiewicz
Prezes Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej 

W związku z wyborem Pana na Prezesa Zarządu Głównego ZEiR SG pragnę tą drogą złożyć
serdeczne gratulacje. Życzę sukcesów w rozwiązywaniu trudnych problemów Waszego środowiska 
emerytów i rencistów oraz satysfakcji z pełnienia tak zaszczytnej funkcji. Jednocześnie wyrażam 
przekonanie, że nadal pozytywnie będzie się układać współpraca dla dobra emerytów i rencistów 
naszych środowisk.

 Prezes Zarządu Głównego SEiRP
 Henryk Borowiński

ZARZĄD GŁÓWNY
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel. (22) 601 29 13, faks (22) 601 46 08 
www.seirp.pl, sekretariat@seirp.pl 
REGON:810 527 743, NIP: 851 244 26 79

Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego, które sprawnie prowadził prezes 
Henryk Borowiński, odbyło się 11 kwietnia w Warszawie. Poświęcono je przede wszystkim 
sprawom organizacyjnym.
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Członek Prezydium ZG Lech Kazanecki 
stworzył regulamin wzoru i trybu nadawania 
sztandaru jednostkom organizacyjnym SEiRP. 
Dotychczasowe sztandary, mimo nieznacznych 
uchybień, będą używane. Tych wad nie będzie 
miała chorągiew śląskiego Stowarzyszenia, 
która zostanie wręczona 16 lipca na dziedzińcu 
apelowym Szkoły Policji w Katowicach. Zarząd
podjął jednomyślnie stosowne uchwały.

Członek Prezydium ZG Józefa Łozińska 
wytknęła uchybienia w procedurach koordyna-
torów grupowego ubezpieczenia „SEiRP 2009”. 
Zdarzają się luki w dokumentacji, niekiedy dane 
nie są aktualizowane. Skutkiem niedociągnięć
mogą być konsekwencje fi nansowe.

Zarząd zatwierdził wnioski komisji OPP, 
przegłosował jednomyślnie uchwały o wyróżnie-
niach i powołaniu komisji ds. obchodów 25-lecia 
SEiRP pod przewodnictwem I wiceprezesa ZG 
Zdzisława Pietryki.

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych Zdzisław Czarnecki przedsta-
wił działania nowych władz wybranych na 
marcowym kongresie. Zapowiedział spotkania 
w Sejmie z przedstawicielami niemal wszyst-
kich partii (odbyło się z jedną), batalię o awanse 
w stopniach, przebudowę strony internetowej.

W dyskusji nad poruszonymi tematami udział
wzięli: Janusz Borowiński, Henryk Grobelny, 
Wiktor Kardasz, Lech Kazanecki, Wiktor Kowal, 
Jerzy Kowalewicz, Jerzy Krawczyk, Józef Libu-
da, Ryszard Łubiński, Leszek Orkisz, Zdzisław 
Pełka, Jan Pietruszewski, Roman Skrzeszewski.

W Zielonej Górze w dniach 15-16 maja  
odbyło się posiedzenie Prezydium ZG, na które 
zaproszono honorowego prezesa Lechosława 
Bartosiaka, prezesa ZW w Krakowie Andrzeja 
Czopka, wiceprzewodniczącego GKR Józefa 
Piaseckiego, rzecznika prasowego Janusza 
Borowińskiego oraz członków miejscowego 
zarządu okręgowego: wiceprezes Barbarę Milej, 
wiceprezesa Eugeniusza Czerwińskiego, członka 
prezydium Józefa Dera i rzecznika prasowego 
Zbigniewa Kobrynia. Zebrani spotkali się także
z kierownictwem lubuskiej policji: I zastępcą
komendanta wojewódzkiego insp. Sebastianem 
Banaszkiem i zastępcą komendanta miejskiego 

w Zielonej Górze podkom. Maciejem Sałkiem.
Obrady były poświęcone przede wszystkim 

przygotowaniom do VII Krajowego Zjazdu De-
legatów, nad którymi pieczę sprawuje wiceprezes 
ZG Jan Papis. W Stowarzyszeniu odbyły się już
zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszyst-
kich kołach oraz zjazdy delegatów w czterech 
województwach i trzech okręgach. Wrażeniami 
z ich przebiegu podzielił się prezes ZG Henryk 
Borowiński. Są one dobrze przygotowane i taki 
będzie zjazd krajowy. Prezes Jan Papis omówił
porządek październikowych obrad, zadbał o wy-
drukowanie broszury zjazdowej. Wiceprezes 
ZG Jerzy Krawczyk przedstawił poprawki do 
uchwały w sprawie zmian w statucie. Lech Ka-
zanecki zaprezentował regulamin przyznawania 
wyróżnień oraz odznak i tytułów honorowych, 
który będzie uchwalony na zjeździe. I wiceprezes 
ZG Zdzisław Pietryka poinformował o liczbie 
delegatów z województw i okręgów. Z obliczeń
wynika, że w organizacji stołecznej, jak nigdzie, 
jedynie nieco ponad połowę stowarzyszonych 
stanowią członkowie zwyczajni. Zasugerowano 
GKR przeprowadzenie kontroli w tym zarządzie. 

Spotkanie przedstawicieli zielonogórskiego 
Stowarzyszenia z delegacją jednej z niemieckich 
organizacji emerytów mundurowych zrelacjono-
wał Jan Papis. 

W przyszłym roku przypada 25-lecie SEiRP. 
Wstępną koncepcję obchodów jubileuszu omó-
wił przewodniczący komitetu organizacyjnego 
Zdzisław Pietryka, który również dokonał analizy 
wniosków o dotację z funduszu OPP. 

Prezydium postanowiło rekomendować
Zarządowi Głównemu poparcie na zjeździe kra-
jowym kandydatury Henryka Borowińskiego na 
prezesa naszego Stowarzyszenia.

12 czerwca odbyło się w Warszawie po-
siedzenie Zarządu Głównego poświęcone: 
sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia 
dla potrzeb OPP i z wykonania uchwały pro-
gramowej, samoocenie członków prezydium 
ZG, informacji o stanie przygotowań do VII 
Krajowego Zjazdu Delegatów, omówieniu 
projektu regulaminu odznaczeń, marszobie-
gowi w Krynicy, sprawom organizacyjnym. 
Obrady prowadził prezes Henryk Borowiński.
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Obszerne sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia, wymagane od stowarzyszeń
wpisanych na listę organizacji pożytku pub-
licznego, złożył I wiceprezes ZG Zdzisław 
Pietryka.

VI Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił
program na mijającą kadencję. Sprawozdanie 
z jego wykonania przedstawił prezes Henryk 
Borowiński. Jednym z zadań był wzrost iloś-
ciowy naszej organizacji. Szczególne zasługi na 
tym polu położyło SEiRP w Gorzowie Wlkp., 
Słupsku, Zielonej Górze i Krakowie. Liczymy 
22 tys. członków, jest nas coraz więcej i jeste-
śmy bardziej widoczni. Rośnie fundusz dla naj-
bardziej potrzebujących, który zbieramy jako 
organizacja pożytku publicznego. Dobrze ukła-
da się współpraca z policyjnymi związkowcami
na szczeblu lokalnym. W pełni zrealizowaliśmy
program ubezpieczenia grupowego na życie 
„SEiRP 2009”. Oprócz zwiększenia liczby 
ubezpieczonych, zapewniliśmy bezpieczeństwo 
otrzymywania świadczeń i zwiększyliśmy 
zakres ubezpieczenia. W badaniu ankietowym 
zarząd główny rozpoznał sytuację zdrowotną
i bytową naszych członków, dzięki czemu mie-
liśmy argumenty w obronie funduszu socjalne-
go. W coraz większym stopniu wykorzystujemy 
w Stowarzyszeniu Internet. Rozszerzyliśmy 
kontakty międzynarodowe z sąsiednimi orga-
nizacjami emerytów policyjnych.

Henryk Borowiński przedstawił także in-
dywidualne sprawozdanie ze swoich dokonań.
Podkreślił tworzenie więzi z szeregowymi 
członkami poprzez kontakty z kołami, zarzą-
dami wojewódzkimi i okręgowymi. Pokora, 
wyrozumiałość i szacunek dla drugiego 
człowieka to zachowania, którymi kieruje się
prezes, tworząc przyjazną atmosferę w naszej 
organizacji. Coraz częściej jest przyjmowany 
przez komendanta głównego. Doszło do skutku 
spotkanie z dyrektorem ZER. Owocna była
współpraca ze stowarzyszeniami emerytów SP 
i SG oraz kontakty z parlamentarzystami róż-
nych partii, których efektem było kilkadziesiąt
interpelacji i zapytań poselskich dotyczących
projektowanego zmniejszenia o połowę nasze-
go funduszu socjalnego; ostatecznie fundusz 
pozostał w dotychczasowej wysokości. Stowa-

rzyszenie ma się dobrze, rosną nasze szeregi, 
panuje koleżeńska atmosfera.

Wiceprezes ZG Jan Papis poinformował
o kontaktach zagranicznych i stanie przygoto-
wań do zjazdu. Drukuje się broszura dla dele-
gatów, na konwencjach będzie proponowany 
skład komisji zjazdowych. Przedstawił wstępny
porządek obrad, który został zatwierdzony. 
Henryk Borowiński zaproponował zmniej-
szenie liczby członków prezydium ZG do 9, 
a głównej komisji rewizyjnej – do 7.

Członek prezydium Lech Kazanecki przed-
stawił projekt regulaminu określającego zasady 
i tryb przyznawania wyróżnień, odznak i tytu-
łów honorowych, który mimo wniesienia uwag, 
wzbudził uznanie. 

Prezes ZW w Warszawie Ryszard Łubiń-
ski przeczytał rekomendację dla Zdzisława 
Czarneckiego na funkcję prezesa ZG SEiRP 
i komunikat o wpłacie 7 tys. zł zaległych skła-
dek członkowskich na rzecz zarządu głównego. 

Joanna Szczepańska zapoznała zebranych ze 
stanem przygotowań do marszobiegu na Górę
Parkową w Krynicy.

Zarząd główny ustalił, że na zjeździe zo-
stanie zarekomendowanych 25 osób, które 
zostaną wpisane do „Księgi Zasłużonych”. Pod-
jęto uchwałę o nagrodzeniu zegarkami byłych
prezesów zarządów wojewódzkich: Andrzeja 
Czopka, Wiktora Kardasza, Wiesława Troja-
nowskiego i Czesława Zuziaka. Zatwierdzono 
wnioski o dofi nansowanie ze środków OPP.

Janusz Borowiński
Zdjęcia w środku numeru: Zdzisław Bartula,

Jerzy K. Kowalewicz

Realizacja Uchwały nr 9/2010 VI Kra-
jowego Zjazdu Delegatów z dn. 7.10.2010 r. 

1. W zakresie stanu ilościowego nastąpił wzrost 
z 18 509 członków do 18 903, tj. o 2,1%. Na-
tomiast SEiRP liczy wraz z członkami hono-
rowymi, seniorami zwolnionymi z opłacania
składek i wspierającymi – 22 090. Zadanie 
zostało pomyślnie zrealizowane.

2. Aktywność członków w działaniach we-
wnątrz, jak i na zewnątrz organizacji należy
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ocenić pozytywnie. Na szczególne pod-
kreślenie zasługuje udział Stowarzyszenia 
w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych, gdzie stanowimy trzon or-
ganizacyjny.

3. SEiRP jako Organizacja Pożytku Publicznego 
za rok 2009 nie złożyła stosownych doku-
mentów sprawozdawczych i przez 2010 rok 
byliśmy wykreśleni z centralnego rejestru, 
przez co na początku kadencji nie mogliśmy
pozyskiwać środków z odpisu 1% od podatku. 

Natomiast w kolejnych latach z roku na rok 
uzyskiwaliśmy coraz większe wpływy pienięż-
ne, co pozwoliło zaspokajać potrzeby znacznej 
liczby potrzebujących wsparcia fi nansowego. 
Mimo potknięcia, dalsze działania należy
uznać, jako owocne.

4. Współpraca ze związkami zawodowymi 
policjantów na szczeblu terenowym układa-
ła się bardzo dobrze. Kontakty były częste
i współpraca owocna. Natomiast na szczeblu 
centralnym kontakty były jedynie okazjonal-

Dynamika liczby członków płacących składki % em. w SEiRP w 2013 (czł. og.)
ZARZĄD 2010 2013 Dynamika ZARZĄD % em. w SEiRP

KIELCE 204 447 219,1 GORZÓW WLKP. 47,9

ŁÓDŹ 765 1083 141,6 SŁUPSK 46,5

OSTROŁĘKA 359 493 137,3 ZIELONA GÓRA 41,1

PIOTRKÓW TRYB. 283 380 134,3 KRAKÓW 36,4

ZIELONA GÓRA 586 786 134,1 OLSZTYN 29,7

KRAKÓW 2594 3085 118,9 PIŁA 29,4

GDAŃSK 528 604 114,4 SZCZECIN 25,3

RZESZÓW 1007 1070 106,3 PIOTRKÓW TRYB. 23,9

SZCZECIN 998 1059 106,1 BYDGOSZCZ 21,4

PIŁA 237 248 104,6 RZESZÓW 20,3

SŁUPSK 657 687 104,6 LUBLIN 18,9

OPOLE 289 294 101,7 KOSZALIN 17,5

KATOWICE 1315 1305 99,2 ŁÓDŹ 17,1

JELENIA GÓRA 931 907 97,4 BIAŁYSTOK 12,7

POZNAŃ 606 569 93,9 KATOWICE 12,4

OLSZTYN 1507 1392 92,4 OPOLE 12,3

GORZÓW WLKP. 545 500 91,7 KIELCE 11,2

LUBLIN 1167 1064 91,2 GDAŃSK 10,9

BYDGOSZCZ 1416 1282 90,5 JELENIA GÓRA 10,6

KOSZALIN 390 329 84,4 POZNAŃ 7,9

BIAŁYSTOK 605 483 79,8 WARSZAWA 7,8

WARSZAWA 1520 836 55,0 OSTROŁĘKA 7,1

RAZEM 18 509 18 903 102,1 RAZEM 16,8
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dobrą. Wykorzystano przewodnictwo Polski 
w Radzie Europy do nawiązania ścisłych 
kontaktów z pokrewnymi organizacjami. 
Stowarzyszenie postrzegane jest jako lider 
Europy wśród organizacji skupiających 
weteranów policyjnych.

14. Zadanie popularyzowania programu ubez-
pieczenia grupowego na życie „SEiRP 2009” 
w pełni zrealizowano. Oprócz zwiększenia
liczby ubezpieczonych, zapewniono bez-
pieczeństwo otrzymywania świadczeń oraz 
zwiększono zakres ubezpieczenia.

15. Zadanie odzyskania świadczeń związanych 
z przywróceniem równoważnika za remont 
mieszkania okazało się niewykonalne. Sądy 
w Polsce są niezawisłe i nie mieliśmy na nie 
wpływu. 

16. „Położyć szczególny nacisk na sprawy opieki 
socjalnej…” to hasło, które przyświecało
wszystkim naszym działaniom. Dokonaliśmy 
rozpoznania – przy pomocy ankiet – stanu 
materialnego, zdrowotnego oraz sytuacji 
mieszkaniowej naszych członków i na tej 
podstawie opublikowaliśmy informację
pomocną w obronie świadczeń. Nie pozwo-
liliśmy ministrowi odebrać połowy funduszu 
socjalnego, zasilaliśmy potrzebujących środ-
kami z Organizacji Pożytku Publicznego, 
otaczaliśmy opieką najsłabszych w ramach 
działań „Pomocna Dłoń Emeryta”. Cało-
kształt zrealizowanych przedsięwzięć w tym 
względzie należy uznać jako zadowalający.

17. Zadanie przywrócenia możliwości wnio-
skowania przez zarządy kół o przyznawanie 
świadczeń w imieniu emeryta lub rencisty 
okazało się niewykonalne z uwagi na twarde 
stanowisko MSW. Nasze Stowarzyszenie wy-
stępowało kilkakrotnie w tej sprawie do resortu 
razem z organizacjami emerytów pożarnictwa 
i pograniczników. Wynik negatywny.
Ocenę ostateczną skuteczności Zarządu 

Głównego w realizacji poszczególnych zadań
wynikających z uchwały zjazdowej, pozosta-
wiam szanownym Koleżankom i Kolegom.

Warszawa dnia 12 czerwca 2014 r.
Henryk Borowiński,

 prezes Zarządu Głównego SEiRP

ne. Nasze inicjatywy nawiązania ściślejszej
współpracy z Zarządem Głównym NSZZP, 
nie spotykały się z satysfakcjonującym nas 
odzewem. Zadanie nakreślone uchwałą nale-
ży uznać jako wykonane zaledwie na ocenę
dostateczną.

5. W okresie sprawozdawczym wnioskowano 
o odznaczenia resortowe poprzez zarządy 
wojewódzkie i okręgowe. W tym okresie nie 
było podstaw do wnioskowania o szczególne 
uhonorowanie odznaczeniem państwowym.
Można uznać, że zadanie nakreślone uchwałą
zostało zrealizowane pozytywnie.

6. Uchwała w przedmiocie ujednolicenia 
deklaracji członkowskiej wstępującego do 
Stowarzyszenia została zrealizowana.

7. Zobowiązanie dostarczenia delegatom 
stosownych dokumentów zjazdowych jest 
w trakcie realizacji.

8. Zasada popierania kandydatów, którzy są
przychylni naszemu środowisku – niezależ-
nie od podziałów partyjnych – przyniosło
korzyść w postaci złożonych 33 interpelacji 
i zapytań poselskich w obronie funduszu 
socjalnego i wniosków o awansowanie 
emerytów i rencistów policyjnych w stopniu. 
Efektem było utrzymanie 0,5% odpisu na 
fundusz socjalny w roku 2014.

9. Spopularyzowano Internet jako narzędzie 
w pracy organizacyjnej.

10. Stowarzyszenie kontynuowało działania 
interwencyjne w obronie utraconych świad-
czeń emerytalnych. Mimo naszych wysił-
ków, Europejski Trybunał Praw Człowieka
w Strasburgu wydał niekorzystną decyzję.
Na realizację tego punktu uchwały i końco-
wy efekt nie mieliśmy wpływu.

11. Ceremoniał policyjny został opracowany 
w Komendzie Głównej Policji i ma za-
stosowanie w Stowarzyszeniu dla potrzeb 
emerytów i rencistów.

12. W zakresie uprawnień do awansowania 
w stopniu Stowarzyszenie podejmowało
działania poprzez interpelacje poselskie. Do 
tej pory bez efektu, z uwagi na brak dobrej 
woli ze strony resortu.

13. Na odcinku współpracy międzynarodowej
realizację uchwały należy uznać jako bardzo 
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W czasie konwencji zaprezentowane będą
tezy sprawozdań ZG i GKR ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji uchwał. Ponadto moż-
na zgłaszać propozycje do porządku i regulaminu 
obrad zjazdu

Sprawy organizacyjne
1. Organizatorzy zaproszą:

– delegatów wg właściwości miejscowej,
– pretendentów do objęcia funkcji prezesa ZG,
– przedstawicieli Prezydium Zarządu Głów-

nego (w uzgodnieniu z prezesem ZG),
– inne osoby zaproszone przez organizatora, 

uzgodnione z prezesem ZG.
2. Obradom konwencji przewodniczy, organi-

zuje i zapewnia obsługę – prezes właściwe-
go ZW/ZO, organizator spotkania. Protokół
obrad wraz z listą obecności winien być
przesłany w ciągu 7 dni do Biura Zarządu 
Głównego pisemnie lub drogą elektroniczną.

3. Publikacje z przebiegu obrad mile widziane.

Warszawa dnia 5 czerwca 2014 r.
Henryk Borowiński,

prezes ZG

24 czerwca w Zielonej Górze odbyła
się pierwsza z czterech zapowiedzianych 
konwencji przedzjazdowych. W konwencji 
udział wzięli delegaci na VII Krajowy Zjazd 
Delegatów z ZO Zielona Góra, ZW Gorzów 
Wlkp., ZW Poznań, ZW Wrocław zs. w Jele-
niej Górze, prezes Zarządu Głównego SEiRP 
Henryk Borowiński i zaproszeni goście, w tym: 
honorowi prezesi ZG – Lechosław Bartosiak, 
Zdzisław Czarnecki oraz prezes warszawskiego 
ZW Ryszard Łubiński. Nie dojechali delegaci 
z ZW w Szczecinie, ZO w Koszalinie, ZO 
w Pile. Obradom przewodniczył prezes Zarządu 
Okręgowego w Zielonej Górze i wiceprezes 
ZG – Jan Papis. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały
przygotowane na zjazd. Prowadzący przedstawił
cele konwencji, zasady organizacji konwencji 
strefowych oraz tezy do dyskusji w czasie obrad. 
Henryk Borowiński przedstawił sprawozdanie 
z realizacji Uchwały nr 9/2010 VI KZD za 
ubiegającą kadencję. Wysunięto kandydatów 

Konwencje przedzjazdowe w Stowarzyszeniu

Założenia
Konwencje nie mogą zastępować zjazdu, ani też

nie mogą wkraczać w kompetencje Zarządu Głów-
nego lub ZW/ZO. Nie mają uprawnień władczych. 
Natomiast powinny spełniać charakter konsulta-
cyjny, pomocny do przygotowania i sprawnego 
przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Delegatów.

Tezy
Tematyka konwencji przedzjazdowych winna 

koncentrować się na następujących zagadnieniach:
• Wysunięcie kandydatów do prac zjazdowych:

a. przewodniczącego i wiceprzewodniczące-
go oraz protokolantów,

b. komisji mandatowej,
c. komisji skrutacyjnej,
d. komisji wyborczej,
e. komisji uchwał i wniosków,
f. uwagi do aktualnego składu komisji statu-

towej,
g. kandydatów na przyszłą kadencję do pracy 

w komisjach problemowych ZG:
– organizacyjnej, 
– prawnej, 
– organizacji pożytku publicznego,
– redakcyjnej,
– wizerunkowej i kontaktów zewnętrznych,
– kontaktów zagranicznych,
– kultury, sportu i rekreacji,
– fi nansowej,
– socjalnej,
– odznaczeń, uroczystości i ceremoniału.
Prezesi właściwych jednostek szczebla woje-

wódzkiego/okręgowego, przygotują ewentualne 
propozycje personalne.
• Zaprezentowanie programów rekomendowa-

nych kandydatów na prezesa Zarządu Głów-
nego.

• Dyskusja wstępna kierunków działania Sto-
warzyszenia na następną kadencję.

• Ustosunkowanie się do zgłoszonych wnio-
sków na zjazd (przykładowo – Dom Seniora 
Policyjnego).

• Uwagi do zaproponowanych zmian statuto-
wych.

• Inne wnioski praktyczne związane z organi-
zacją zjazdu (inicjatywa oddolna).
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rownictwa policji, służb mundurowych 
MSW, stowarzyszeń i rodzin policyjnych, 
aby złożyć hołd pomordowanym funkcjo-
nariuszom.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę
uroczystości, odegraniu hymnu i zapaleniu 
znicza, głos zabrał komendant główny nad-
insp. Marek Działoszyński i minister spraw 
wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. 
Modlitwę w intencji ofi ar odmówił krajowy 
duszpasterz policji ks. bp Józef Guzdek, pra-
wosławny kapelan policji ks. Andrzej Bołbot 
oraz kapelan ewangelicki ks. mjr Tomasz 
Wigłasz.

W imieniu Stowarzyszenia wieniec złożył
I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka i kierow-
nik sekretariatu ZG Zdzisław Bartula. W uro-
czystości wziął udział poczet sztandarowy, 
który utworzyli: Adam Borek, Sławomir Leski 
i Edward Zieliński.

Na zakończenie zgromadzeni uczcili minu-
tą ciszy pamięć poległych i zamordowanych 
policjantów.

Janusz Borowiński

do obsługi zjazdu i prac w komisjach problemo-
wych zarządu głównego w następnej kadencji.

Jan Papis przedstawił zebranym dwie kan-
dydatury na funkcję prezesa Zarządu Głównego
– Henryka Borowińskiego oraz Zdzisława Czar-
neckiego. Kandydaci dokonali autoprezentacji 
i przedstawili swoje wizje pracy w nadchodzącej 
kadencji. Odpowiadali również na liczne pytania 
delegatów. 

Uczestnicy obrad uznali, że konwencja 
przedzjazdowa spełniła oczekiwania w niej po-
kładane i była bardzo potrzebna. Delegaci mogli 
zapoznać się z materiałami przygotowanymi na 
VII KZD i problemami nurtującymi środowisko 
służb mundurowych.

 Jan Papis
Zdjęcia w środku numeru: 

Zdzisław Bartula 

Na dziedzińcu Komendy Głównej, 
przed obeliskiem „Poległym Policjantom-
-Rzeczpospolita Polska”, w 74. rocznicę
zbrodni katyńskiej zebrali się 8 kwietnia 
przedstawiciele władz państwowych, kie-

Mysłowice, dn. 30.04.2014

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Warszawie

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 24 kwietnia 2014 roku Ldz. 88/2014 pragnę wyra-
zić swoje i mojej rodziny wielkie i gorące podziękowanie za tak wielki gest łączący nieznanych 
sobie ludzi. Brak nam po prostu słów, by wyrazić to co właściwie trudno jest słowami wyrazić
– to wyrazy sympatii do tego co Wy robicie dla takich jak my. Pisząc „my” mam na myśli swoją
rodzinę, a szczególnie przewlekle poważnie chorą żonę. Kto takiej dobroci w takiej sytuacji nie 
doświadczył, ten tego nie zrozumie.

Do tej pory 1% przekazywaliśmy najbliższemu hospicjum, ale od teraz będę przekazywał
właśnie do naszego Stowarzyszenia.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tak znaczące wsparcie, akurat w sytuacji pilnej potrzeby.
Życzymy, ja i moja rodzina, wielu, wielu sukcesów, uśmiechów radości usatysfakcjono-

wanych ludzi w potrzebie Waszą działalnością oraz każdemu z Was osobistego zadowolenia 
z poczucia bycia potrzebnym. To Wielkie Dzieło!

Z poważaniem i wyrazami szacunku
Benedykt Kamiński
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W sali konferencyjnej KGP w Warszawie 
22 maja odbyło się walne zebranie sprawo-
zdawcze członków Warszawskiego Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 r. W spotkaniu 
uczestniczył wiceprezes ZG SEiRP Zdzisław 
Pełka, który wyróżnił odznaką „Za Wybitne 
Osiągnięcia” Honorowego Prezesa Tadeusza Ko-
nona oraz prezesa zarządu Warszawskiego Sto-
warzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Michała
Krzysztofa Wykowskiego. W przemówieniu po-
dziękował za wsparcie i współpracę, dzięki której 
oba stowarzyszenia pomagają swoim członkom 
w pokonywaniu problemów życia codziennego 
oraz działają na rzecz integracji środowiska poli-
cyjnego. W spotkaniu uczestniczył również prze-
wodniczący Łódzkiego Oddziału Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” 
Jarosław Olbrychowski.

Piotr Brzeziński
Zdjęcia w środku numeru: 

Jarosław Olbrychowski

85-lecie urodzin to okazja do refl eksji i cof-
nięcia się wspomnieniami w przeszłość. Janusz 
Cyr zwraca się zawsze do mnie – Przyjacielu.
W ustach tak wyjątkowego człowieka to wielki 
komplement. Aby choć w części przybliżyć czy-
telnikom postać dostojnego jubilata, mam legity-
mację, aby napisać o moim przyjacielu.

Janusza Cyra poznałem 12 lat temu na V 
zjeździe Stowarzyszenia w Legionowie. Obaj 
kandydowaliśmy do władz. On został członkiem 
prezydium zarządu głównego, ja głównej komisji 
rewizyjnej. Wtedy zrobił na mnie wrażenie czło-
wieka o silnej osobowości, budzącego respekt. 
Po prostu postać szlachcica z powieści sienkiewi-
czowskiej trylogii. Do bliższego poznania doszło
dwa lata później, gdy przyjechałem na kontrolę
zarządu wojewódzkiego w Jeleniej Górze, które-
go Janusz Cyr był prezesem. Miałem możliwość
przekonać się na własne oczy, jak pan pułkownik 
pewną ręką i z wielka klasą dzierżył kierowniczy 
ster organizacji. Potwierdziły to w całej rozciągło-
ści wyniki kontroli. Po uporaniu się z obowiązkami 
służbowymi, Janusz Cyr zorganizował własnym 
samochodem wycieczkę po Karkonoszach. Wtedy 
odkryłem w nim cechy człowieka sympatycznego, 

Zarząd woje-
wódzki/okręgowy

Liczba 
członków

Liczba ubez-
pieczonych

% ubez 
– pieczo-
nych

Białystok 483 1 0,2

Bydgoszcz 1282 70 5,5

Gdańsk 604 36 6,0

Gorzów Wlkp. 500 104 20,8

Wrocław 907 267 29,4

Katowice 1305 196 15,0

Kielce 447 77 17,2

Koszalin 329 1 0,3

Kraków 3085 1 893 61,4

Lublin 1064 713 67,0

Łódź 1083 98 9,0

Opole 294 171 58,2

Olsztyn (Elbląg) 1392 326 23,4

Ostrołęka 493 87 17,6

Piła 248 224 90,3

Piotrków Tryb. 380 107 28,2

Rzeszów 1070 448 41,9

Słupsk 687 322 46,9

Szczecin 1059 99 9,3

Poznań / Kalisz 569 125 22,0

Zielona Góra 786 394 50,1

Warszawa 836 244 29,2

RAZEM 18 903 6003 31,8

Ubezpieczeni w PZU program SEiRP 2009 
stan na 31.12.2013

ciepłego, pełnego uśmiechu, dowcipnego gawę-
dziarza. Jednocześnie patriotę swojej małej ojczy-
zny, zakochanego w ziemi jeleniogórskiej – jej uro-
kach przyrodniczych, walorach krajobrazowych, 
architekturze. Przy okazji ciekawie opowiadał
o prowadzonych operacjach pościgowych i zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego z okresu służby. 
Przy bliższym poznaniu, przypadł mi do gustu. 
Imponowała jego bogata osobowość, przejawiająca 
się w otwartości na ludzi. Jego motto: prawość,
szczerość. Zwolennik prawdy, a przeciwnik pod-
łości, chamstwa i draństwa. Mogłem doświadczyć
jego wspomnianych zalet, gdy w kolejnej kadencji 
byliśmy członkami prezydium ZG.
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Nasza przyjaźń stała się na tyle zażyła, że
Janusz opowiedział mi swoją historię. Urodził się
2 maja 1929 roku w Wilnie. Ojciec był przedwo-
jennym policjantem. Wojna zastała Go w Wilnie. 
Trudne stosunki polsko-litewskie miały wpływ na 
losy członków jego rodziny. Starszy brat – par-
tyzant – zginął tragicznie. Ojciec, aby uchronić
przed represjami resztę rodziny, pochował syna 
bezimiennie w grobie matki. Podczas okupacji 
na ziemi wileńskiej, kilkunastoletni Janusz Cyr 
przenosił w tornistrze broń partyzantom. Czuł się
Polakiem. Patriotyzm wyssał z mlekiem matki. 
Ocierał się o śmierć, wierząc w ideały wolności 
i niepodległości. Potem sytuacja zmusiła rodzinę
Cyrów do osiedlenia się w Szczecinie. Tam Janusz 
zasmakował ciężkiej pracy przy rozładunku wago-
nów, łącząc pracę z nauką. Trudne lata powojenne 
hartowały psychikę młodego Janusza. Tradycja 
pchała Go do służby mundurowej. Jako syn przed-
wojennego policjanta, musiał ten fragment życiory-
su ojca pominąć. Po przyjęciu do milicji rozpoczął
od wykładowcy, potem jako ofi cer prewencji dalej 
awansował, aż do stanowiska zastępcy komendanta 
wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Zawsze kompetentny, zdecydowany i konse-
kwentny. Potrafił zjednywać sobie sympatię i sza-
cunek, co miało niebagatelny wpływ po przejściu 
na emeryturę, gdy zaangażował się w tworzeniu 
struktur Stowarzyszenia na Dolnym Śląsku i Śląsku 
Opolskim. Obecnie, gdy wiek i stan zdrowia nie po-
zwalają na więcej zaangażowania, jest Honorowym 
Prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 
i Honorowym Członkiem Zarządu Głównego. Nadal 
udziela się jako członek Komisji ds. Kontaktów Za-
granicznych. Biegła znajomość języka rosyjskiego 
i litewskiego zapewnia mu swobodę porozumiewa-
nia się z grupami zagranicznymi. Niedawno byłem 
z Januszem Cyrem służbowo na Węgrzech. Tam 
wśród weteranów policyjnych Węgier, Serbii, Czech 
i Słowacji błyszczał, jako dusza towarzystwa, wyróż-
niając się poczuciem humoru. Teraz w rozmowach 
często wspominany przez zagranicznych przyjaciół
jako ich ulubieniec. Dopytują o jego zdrowie. 

Niestety, z jego zdrowiem nie jest najlepiej, lecz 
on sam nie okazuje słabości. Nie uskarża się. Nadal 
jest wesoły, uśmiechnięty i skory do spotkań. Pozy-
tywnie nastawiony do rzeczywistości. To wynika 
z jego życiorysu. Zahartowany, twardy charakter. 

Z okazji jubileuszu przyjmij Przyjacielu życze-
nia jeszcze wielu lat życia i wigoru. Jesteś żywą
legendą 25-lecia naszego Stowarzyszenia. Sto lat!

Henryk Borowiński, prezes ZG

Komendant główny policji nadinsp. Ma-
rek Działoszyński przyjął 11 czerwca prezesa 
Henryka Borowińskiego i rzecznika prasowego 
Janusza Borowińskiego. Prezes ponownie za-
prosił generała na VII Krajowy Zjazd Delegatów. 
Zrelacjonował działania zarządu głównego, ak-
centując neutralność polityczną Stowarzyszenia. 
Zaproponował wyróżnianie rodziców, których co 
najmniej dwoje dzieci służy w policji. Poinformo-
wał o zaangażowaniu śląskiej policji (KWP i SP 
w Katowicach) w zorganizowanie uroczystości
wręczenia sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu 
SEiRP w Katowicach. Komendant główny przyjął
zaproszenie, ze zrozumieniem odniósł się do decy-
zji prezesa zabraniającej agitacji oraz podpisywa-
nia umów o współpracy z partiami politycznymi, 
wyraził zainteresowanie inicjatywami prezesa. 
Rzecznik prasowy zaproponował – w ramach 
obchodów 60-lecia uczelni, 25-lecia Stowarzy-
szenia i 10-lecia koła SEiRP – zorganizowanie 
wspólnych mistrzostw funkcjonariuszy i emery-
tów policyjnych w brydżu sportowym w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie. Janusz Borowiński
zapowiedział umieszczenie w przygotowywanej
monografi i z okazji jubileuszu naszej organizacji 
wywiadów z kierownictwem policji. Nadinsp. 
Marek Działoszyński zaaprobował te inicjatywy.

Komendant stołeczny policji nadinsp. Da-
riusz Działo przyjął 12 czerwca prezesa Henryka 
Borowińskiego i rzecznika prasowego Janusza 
Borowińskiego. Henryk Borowiński zapoznał gene-
rała z problemami warszawskiego Stowarzyszenia. 
Komendant poparł inicjatywę prezesa, aby emery-
towani policjanci mogli wykazać się aktywnością
w SEiRP. Rzecznik prasowy podziękował komen-
dantowi za udzielenie wywiadu zamieszczonego 
w marcowym Biuletynie Informacyjnym ZG i za-
proponował umieszczenie go w przygotowywanej 
monografi i z okazji jubileuszu naszej organizacji. 
Nadinsp. Dariusz Działo wyraził zgodę i zaprosił
delegację Stowarzyszenia na Święto Policji.

Janusz Borowiński
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 ZARZĄD OKRĘGOWY
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

12 maja odbył się w Piotrkowie Trybu-
nalskim Okręgowy Zjazd Delegatów naszego
Stowarzyszenia. Zaproszono nań delegację
zarządu głównego w składzie: prezes Henryk 
Borowiński, I wiceprezes Zdzisław Pietryka, 
skarbnik Antoni Pietraszewski, rzecznik praso-
wy Janusz Borowiński.

Obrady poprzedziło zwiedzanie jednostki 
Kawalerii Powietrznej w Glinniku. W Izbie 
Pamięci zastępca dowódcy mjr Dariusz Trepiak 
przedstawił historię dywizjonu, a prezes ZG 
i prezes ZO wręczyli mu okolicznościową płytkę
SEiRP. Gospodarze zaprezentowali także symu-
lator lotu śmigłowca „Sokół” i helikoptery na 
lotnisku. Wizytę zorganizowano dzięki pomocy 
prezesa Związku Żołnierzy WP w Tomaszowie 
Mazowieckim mjra rezerwy Jana Karbownika, 
który otrzymał od Henryka Borowińskiego 
pamiątkowy medal. 

Na zjazd, który prowadził Andrzej Gasik, 
przybyło 23 z 25 delegatów. Po nagrodzeniu 
wyróżniających się działaczy książkami, głos
zabrał prezes ZO Wojciech Trzeciecki. Ciosem 
dla organizacji było odejście koła w Bełcha-
towie do Łodzi, sukcesem – powstanie koła
w Koluszkach. Wzrosły wpłaty z 1% PIT na OPP 
Stowarzyszenia. Dzięki rzecznikowi Markowi 
Predoniowi propagowane są osiągnięcia zarządu 
okręgowego, kół i członków Stowarzyszenia. 
Z funduszu socjalnego i OPP udzielana jest 
pomoc dla najuboższych. Piotrkowska organi-
zacja będzie się opiekować grobem przedwo-
jennego zastępcy komendanta głównego Policji 
Państwowej nadinsp. Henryka Wardęskiego. 
Nasi emeryci pamiętają o zmarłych kolegach, 
zapalając na ich grobach znicze. SEiRP jest 
widoczne podczas świąt państwowych oraz 
miejskich imprez. Koledzy Eugeniusz Czajkow-
ski i Jan Dziemdziora są znanymi działaczami
samorządowymi.

Wysoką ocenę miejscowemu Stowarzy-
szeniu wystawili zaproszeni goście. Okręg
nie zalega ze składkami członkowskimi. Ma 

wyniki we wpłatach na OPP i ubezpieczeniach 
PZU. Osiągnięcia są obszernie prezentowane na 
łamach Biuletynu Informacyjnego, a kontakty 
między rzecznikiem a redaktorem naczelnym 
są wzorowe. Liczba członków od poprzedniego 
zjazdu wzrosła o jedną trzecią. Co piąty emeryt 
należy do SEiRP. Piotrków może być dumny ze 
swych wyników. Prezes Henryk Borowiński za-
poznał zebranych także z działalnością zarządu
głównego i planami na najbliższą przyszłość.

Po wystąpieniach delegaci przystąpili do 
wyboru władz. Prezesem jednomyślnie został
Wojciech Trzeciecki, jego zastępcami – Włodzi-
mierz Alama i Marian Zawadzki, sekretarzem 
– Andrzej Gasik, skarbnikiem – Barbara Gło-
wacka, rzecznikiem – Marek Predoń. Pozostali 
członkowie prezydium to: Anna Janicka, Ar-
kadiusz Nems i Andrzej Szczepański. W skład
zarządu, oprócz prezydium, weszli także prezesi 
kół: Zbigniew Niedźwiecki, Bogdan Dąbrowski, 
Andrzej Król, Wiesław Surgot. OKR ukonstytu-
owała się w składzie: przewodniczący Stanisław 
Śnieg, sekretarz Ireneusz Cienkowski, członek
Julian Kowalczyk. Na VII Krajowy Zjazd De-
legatów pojedzie Wojciech Trzeciecki i Wło-
dzimierz Alama. Wybrany ponownie prezes ZO 
zapowiedział kontynuację owocnych działań
oraz pomoc nowemu kołu w Koluszkach, 
reaktywację organizacji w Bełchatowie, kon-
takty z komendantem wojewódzkim w Łodzi,
współpracę z bratnimi stowarzyszeniami służb
mundurowych.

Janusz Borowiński

W dniach 21 – 23 maja członkowie 
SEiRP z Piotrkowa Trybunalskiego i To-
maszowa Mazowieckiego wraz z rodzinami 
przebywali na wycieczce turystyczno-kra-
joznawczej po ziemi kłodzkiej i Czechach.
Wycieczkę zorganizował Antoni Ozga. Ziemię
kłodzką zwiedzaliśmy z przewodnikiem. 
W Wojsławicach zobaczyliśmy w arboretum 
bogaty zbiór różaneczników, azalii, liliowców, 
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bukszpanów, wrzosowatych, mrozoodpor-
nych i ponad 4600 gatunków drzewiastych. 
Wambierzyce urzekły nas piękną zabytkową
bazyliką Nawiedzenia NMP. Weszliśmy na 
Szczeliniec Wielki do rezerwatu form skal-
nych, a w Kudowie przeszliśmy się po Parku 
Zdrojowym. Drugiego dnia pojechaliśmy do 
Pragi, by zwiedzić m.in.: Hradczany, klasztor 
na Strachowie, Zamek Praski, katedrę św. 
Wita, Małą Stranę, Most Karola, Nowe Mia-
sto, Rynek, plac Wacława, Wieżę Prochową.
Ostatniego dnia udaliśmy się do Skalnego 
Miasta (Czechy), do rezerwatu przyrody, by 
wędrować olbrzymim labiryntem korytarzy 
skalnych, pomiędzy przeróżnymi formami 
o fantastycznych kształtach przypominających
przedmioty, ludzi i zwierząt. Z wycieczki po-
zostały miłe wspomnienia oraz uwiecznione 
na fotografi ach wspaniałe widoki.

Zarząd koła w Tomaszowie Mazowie-
ckim zorganizował jednodniową wycieczkę
do Wrocławia, która odbyła się 14 czerwca. 
Wzięli w niej udział także koleżanki i koledzy 
z Piotrkowa Trybunalskiego. Zobaczyliśmy 
Panoramę Racławicką namalowaną we Lwo-
wie w 1894 roku, w setną rocznicę powstania 
kościuszkowskiego, przez Jana Stykę, Wojcie-

cha Kossaka i innych artystów. Zawitaliśmy 
również do Muzeum Narodowego i Muzeum 
Etnografi cznego.

Zarząd Koła w Opocznie zorganizo-
wał wycieczkę turystyczno-krajoznawczą
w Bieszczady, która odbyła się w dniach 19 
– 22 czerwca. Program obejmował zwiedzanie 
atrakcyjnych miejsc pod fachowym okiem 
pilota, na trasie przejazdu oraz na południowo-
-wschodnich krańcach naszego kraju. W pierw-
szym dniu obejrzeliśmy zabytki Opatowa 
i kompleks pałacowy w Łańcucie. W drugim 
– zaporę wodną w Solinie, karczmę „Siekiere-
zada” w Cisnej, Centrum Kultury Ekumenicznej 
w Myczkowcach i na zakończenie wspinaczka 
na szczyt wzniesienia w Komańczy do klasztoru 
sióstr Nazaretanek, miejsca uwięzienia Prymasa 
Tysiąclecia ks. Stefana Wyszyńskiego. Kolejne 
dni również obfi towały w atrakcje. Jedną z nich 
był Polańczyk i rejs statkiem po Solinie, skansen 
w Sanoku, zamek Kmitów w Lesku. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy piękne miasto Sando-
mierz z jego zabytkami.

Marek Predoń
Zdjęcia w środku numeru Marek Predoń,

Grzegorz Biernat i Bernard Adamczyk

ZARZĄD WOJEWÓDZKI 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów Sto-
warzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych w Gorzowie Wielkopolskim odbył się 28 
maja. Przybyło nań 26 spośród 27 wybranych 
delegatów oraz zaproszeni goście, m.in.: zastęp-
ca komendanta wojewódzkiego policji podinsp. 
Helena Michalak, wiceprezes ZG SEiRP Jan 
Papis, naczelnik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej KWP podinsp. Agata Sałatka, kierownik 
ZER Grażyna Deja-Kowalewska, były prezes 
ZW Jan Kuczyński, byli prezesi kół terenowych 
– Jan Szczepanek i Grzegorz Kozieł. Zjazd pro-
wadził Zygmunt Magniewski.

Ustępujący prezes ZW Gabriela Lubańska
powitała serdecznie delegatów, zaproszonych 

gości oraz prezesów kół terenowych. Chwilą
milczenia uczczono pamięć zmarłych kole-
gów. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad, 
regulamin zjazdu, wybrano komisje zjazdowe, 
wysłuchano sprawozdań ustępującego zarządu
i udzielono mu absolutorium. 

Po odczytaniu uchwały dotyczącej reko-
mendacji kandydatów, wybrano w głosowaniu
jawnym władze i delegatów na zjazd krajowy. 
W skład prezydium nowego zarządu woje-
wódzkiego, po ukonstytuowaniu się, weszli: 
Gabriela Lubańska – prezes, Zygmunt Mag-
niewski – I wiceprezes, Roman Cierach i Da-
riusz Jarzynka –wiceprezesi, Halina Świąt-
kowska – sekretarz, Ryszard Jóźwiak – skarb-



Biuletyn Informacyjny nr 2 (52) 2014

23

nik oraz członkowie: Aleksandra Wróblewska, 
Maria Malczewska, Ryszard Baczyński, Ro-
man Jaster, Grzegorz Kozieł, Augustyn Bie-
lecki. Skład wojewódzkiej komisji rewizyjnej 
przedstawia się następująco: Paweł Franczak 
– przewodniczący, Zdzisław Weiss – wiceprze-
wodniczący, Andrzej Woźniak – sekretarz. Na 
zjazd krajowy wydelegowano Gabrielę Lubań-
ską i Zygmunta Magniewskiego.

Odbywający się zjazd był okazją do wrę-
czenia wyróżnień. Odznakę „Za Wybitne 
Osiągnięcia” otrzymali: Halina Świątkowska,
Jan Szczepanek oraz Józef Bednarz, zaś „Za 
Zasługi z Dyplomem”: Roman Cierach, Ry-
szard Jóźwiak, Paweł Franczak, Andrzej So-
biech i Roman Jaster. Dekoracji dokonał Jan 
Papis i Gabriela Lubańska, która odczytała
laudacje. Ponadto wręczono kilka dyplomów 
uznania dla wyróżniających się działaczy.

Nowo wybrana prezes Gabriela Lubańska
otrzymała wiązankę kwiatów oraz wiele cie-
płych życzeń.

Gabriela Lubańska

W Sulęcinie koło SEiRP wraz z kołem
Związku Emerytów i Rencistów Pożarni-
ctwa RP zorganizowali wspólne wędkowa-

KORESPONDENCI NAPISALI

nie na jeziorze w Lubniewicach. Szczęście
w połowach nie wszystkim sprzyjało. Rekor-
dzista złowił 64 ryby, ale byli i tacy, którym 
żadna rybka nie zahaczyła się na wędce. Jedni 
chcieli taaakiej ryby, inni zadowolili się drob-
nicą – to ostatnie rozwiązanie okazało się sku-
teczniejsze w uzyskiwaniu punktów i ostatecz-
nie przesądziło o zwycięstwie indywidualnym 
Grzegorza Kozieła (emeryt policyjny). Druży-
nowo jednak lepsi byli emeryci pożarnictwa,
wśród których Jan Grudecki zajął indywidual-
nie drugie miejsce. Postanowiono powtórzyć
zmagania moczykijów jeszcze raz jesienią.

Stanisław Przybylski
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ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE

27 maja odbył się VII Okręgowy Zjazd 
Delegatów, na który zaproszono: prezesa 
ZG Henryka Borowińskiego, I wiceprezesa 
ZG Zdzisława Pietrykę, zastępcę komendan-
ta wojewódzkiego podinsp. Henryka Wieru-
szewskiego i zastępcę komendanta miejskie-
go w Zielonej Górze podkom. Macieja Sałka.
Obrady prowadziła Barbara Milej. Każdy z 40 
delegatów otrzymał wydrukowane materiały
zjazdowe, więc prace sprawnie przebiegały. Po 
części proceduralnej, obszerne sprawozdanie 
z działalności zarządu okręgowego i prezy-
dium w mijającej kadencji wygłosił prezes Jan 
Papis. Po dyskusji przystąpiono do wyborów. 
Jednogłośnie wybrano władze okręgu. Prezy-
dium będzie pracować w składzie: Jan Papis – 
prezes, Eugeniusz Czerwiński – I wiceprezes, 
Józef Der – wiceprezes, Adam Cieślak – wice-
prezes, Lesław Stachowicz – sekretarz, Danuta 
Stańczyk – skarbnik oraz członkowie: Barbara 
Milej, Lesław Juszczak, Zbigniew Kobryń – 
rzecznik prasowy. Komisją rewizyjną będzie
kierował Maciej Siemiątkowski, a pomagać
mu będą: Stanisław Gasztyk i Ryszard Włodar-
czyk. Na krajowy zjazd wydelegowano: Bar-
barę Milej, Eugeniusza Czerwińskiego i Józefa 
Dera. Zastępcą delegata został Zbigniew Kra-
kowiak.

W gabinecie komendanta powiatowego
w Żaganiu odbyła się niecodzienna, ale jakże
miła uroczystość przekazania obowiązków
prezesa koła SEiRP. Komendant – mł. insp. 
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Artur Kamiński w obecności swego zastępcy
– mł. insp. Daniela Gotthadta i przewodni-
czącego zarządu terenowego NSZZ Policjan-
tów – podkom. Andrzeja Deca podziękował
i wręczył pamiątkowy upominek Józefowi 
Gowdzie, dotychczasowemu prezesowi koła
za 10-letnią współpracę, wsparcie, życzliwość,
którą okazywał policjantom przez tyle lat. Ko-
mendant pogratulował także nowo wybranemu 
prezesowi Stowarzyszenia w Żaganiu Tade-
uszowi Trzosowi, wręczając mu z tej okazji 
okolicznościowy adres. Gest mł. insp. Artura 
Kamińskiego jest godny naśladowania.

Dzień 29 kwietnia 2014 r. wpisze się zło-
tymi zgłoskami w kronice Koła SEiRP w Ża-
ganiu. Wychodząc naprzeciw zgłoszonym
przez członków postulatom, nowo wybrany 
zarząd nawiązał współpracę z Zarządem
Koła Związku Emerytów i Rencistów Po-
żarnictwa RP w Żaganiu. W inauguracyjnym 
spotkaniu na gościnnym terenie nowo wybu-
dowanej komendy powiatowej SP w Żaganiu
Stowarzyszenie reprezentowali prezes Tade-
usz Trzos i wiceprezes Roman Oleksiewicz, 
a emerytów strażaków – prezes Jan Zdunek, 
wiceprezes Piotr Szymański oraz pozosta-
li członkowie zarządu. Omówiono założenia
współpracy obu kół, ze szczególnym uwzględ-
nieniem aspektu turystyczno-rekreacyjnego, 
wymieniono informacje na tematy nurtują-
ce oba środowiska. Już na przełomie maja 
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i czerwca zaplanowano wspólne spotkania 
pasjonatów piłki nożnej i tenisa. Obie strony 
wierzą, że nawiązana współpraca przyczyni się
do wzbogacenia oferty dla naszych członków, 
jak i niezrzeszonych emerytów.

Już po raz siedemnasty odbył się zlot 
emerytów i rencistów policyjnych oraz czyn-
nych policjantów z pionu kryminalnego 
woj. lubuskiego. Tym razem zlot odbył się 13 
-14 czerwca w gościnnym ośrodku „Gwardia” 
w Zielonej Górze. Uczestniczyło 42 weteranów 
służby kryminalnej, w tym trzy panie. Spotkania 
zostały zainicjowane w 1998 roku i trwają nie-
przerwanie. Każde jest ubarwione okolicznoś-

ciowym wierszem satyrycznym i pamiątkowym 
zdjęciem. W ostatnim uczestniczyli nestorzy 
wydziałów kryminalnych KWP: Alfons Merda 
i Henryk Gromek, który zadedykował przyby-
łym swój wiersz zaczynający się słowami: 

Nikt Wam nie będzie dyktował, jak ten czas zlo-
tu spędzicie,

Biesiadujcie i bawcie się, to Wasze upodobanie
Dla własnej ochoty i za swoje grosze to robicie, 
Niech XVII Zlot Gwardzistów w pamięci zosta-

nie. …
Byli też zaproszeni goście: zastępca ko-

mendanta wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
podinsp. Henryk Wieruszewski oraz emeryto-
wani komendanci miejscy policji. Zabawa była
przednia, wspólne śpiewy i rozmowy trwały do 
białego rana. Zloty integrują byłych pracowni-
ków, a zarazem przywołują dawne wspomnie-
nia z czasów służby w pionach kryminalnych. 
Nie zapomniano również o tych, którzy ode-
szli z naszych szeregów na wieczną wartę – 
uczczono ich pamięć symboliczną minutą ci-
szy. Spotkanie zorganizował Eugeniusz Czer-
wiński z Zielonej Góry, a pomagał mu Henryk 
Stanisławski z Gorzowa Wlkp. Do zobaczenia 
za rok na osiemnastym!

Zbigniew Kobryń
Zdjęcia Eugeniusz Czerwiński

KORESPONDENCI NAPISALI
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
28 maja w sali konferencyjnej KWP 

obradował VI Wojewódzki Sprawozdawczo 
– Wyborczy Zjazd Delegatów SEiRP w Rze-
szowie, w którym wzięli udział zaproszeni go-
ście: komendant wojewódzki nadinsp. Zdzisław 
Stopczyk, wiceprezes ZG Stowarzyszenia Jerzy 
Krawczyk, dyrektor Samodzielnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej MSW Zbigniew Widomski, 
prezes ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskie-
go Józef Mroczka, wiceprzewodniczący ZW 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
Stanisław Gajda, przewodniczący ZW NSZZ 
Policjantów Józef Bąk, podkarpacki duszpasterz 
policji ks. Marek Buchman, komendant miejski 
w Rzeszowie insp. Witold Szczekala, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej KWP mł.
insp. Wiesław Dybaś oraz redaktor „Echa Rze-
szowa” Roman Małek.

Sprawozdanie z czteroletniej działalności 
zarządu wojewódzkiego przedstawił jego prezes 
– Wiktor Kowal. Omówił osiągnięcia, akcentując
więzi Stowarzyszenia z policją, a zwłaszcza z kie-
rownictwem komendy wojewódzkiej. Wyraża się
to w życzliwym stosunku do nas nadinsp. Zdzisła-
wa Stopczyka i komendantów jednostek policji. 
Pogłębiły się kontakty z samorządami miast, 
przykładem: Rzeszów, Jarosław, Przeworsk, Jasło
i Leżajsk. Sprawy socjalno-bytowe są prioryteto-
we, więc działacze naszej organizacji pomagają
w korzystaniu z funduszu socjalnego, doradzają
w pisaniu pozwów do sądów w sprawach obni-
żonych świadczeń. Dobrze układają się relacje 
z NSZZ Policjantów oraz ze stowarzyszeniami 
służb mundurowych w województwie.

Generał Zdzisław Stopczyk z uznaniem 
odniósł się do pracy zarządu wojewódzkiego 
i życzył nowym władzom wielu sukcesów 
w działalności na rzecz środowiska emerytów. 
Dyrektor Zbigniew Widomski poinformował
o rozwoju szpitala MSW, dziękował za zapro-
szenie na zjazd oraz złożył życzenia owocnej 
pracy przyszłemu zarządowi. Uczynili to rów-
nież reprezentanci Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego i Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa. Wiceprezes ZG Jerzy Krawczyk 
wysoko ocenił pracę podkarpackiego Stowarzy-

szenia. Omówił proponowane zmiany w statucie 
i przypomniał o zbliżających się obchodach 25. 
rocznicy powstania SEiRP.

Delegaci przystąpili do wyborów. Do Pre-
zydium ZW weszli: Wiktor Kowal – prezes, 
Tadeusz Kagan i Ryszard Tyczyński – wice-
prezesi, Stefania Rosińska – sekretarz, Irena 
Kozak – skarbnik (wszyscy byli w poprzednim 
prezydium) oraz nowo wybrani: Mieczysław 
Czerwonka, Mieczysław Sabat i Mirosław 
Pawełko. Członkami WKR zostali: Ryszard 
Pietruszka – przewodniczący, Franciszek Ryb-
czyński – wiceprzewodniczący, Barbara Ferszt 
– sekretarz oraz członkowie: Anna Bomba, Józef 
Stecko, Ryszard Madej i Andrzej Oleszek. Na 
zjazd krajowy wydelegowano: Wiktora Kowala, 
Tadeusza Kagana, Jana Łazowskiego i Ryszarda 
Tyczyńskiego.

W przyjętej uchwale programowej Stowa-
rzyszenie w województwie będzie zmierzać do: 
wzrostu liczby członków, integracji środowiska
emeryckiego i policyjnego, utrzymywania kon-
taktów z NSZZ Policjantów, solidaryzowania 
się z innymi mundurowymi organizacjami 
emeryckimi w utrzymaniu zdobyczy socjalno-
-bytowych, aktywizowania kontaktów z samo-
rządem terytorialnym, przygotowania obchodów 
25. rocznicy powołania Stowarzyszenia.

Bogusław Trzpit
Zdjęcia w środku numeru.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
koła w Rzeszowie wybrano władze w składzie:
prezes – Jadwiga Michalczyk, wiceprezesi – 
Bożena Szubart i Mieczysław Czerwonka, se-
kretarz – Andrzej Kosik, skarbnik – Ewa Sowa, 
członkowie – Edmund Kalandyk, Halina Wie-
czorowska, Jan Ożóg, przewodniczący komisji 
rewizyjnej – Sławomir Zając, jego zastępca 
– Ludwik Cebula oraz członkowie – Jadwiga 
Orłowska i Michał Wołowiec.

Członkowie z koła w Rzeszowie wraz 
z rodzinami udali się 25 maja na wycieczkę
w Bieszczady do rezerwatu przyrody „Sine 
Wiry”. W Lesku i Cisnej złożyli hołd i zapalili 
znicze pod pomnikami poległych po II wojnie 
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światowej w walkach z bandami UPA. Trzy-
godzinny spacer w słonecznej i bezwietrznej 
pogodzie, szutrową drogą wzdłuż łagodnie 
szumiących rzek Wetlinki i Solinki, sprzyjał
integracji.

Bożena Szubart i Andrzej Kosik
Zdjęcia w środku numeru.

W KPP w Leżajsku odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze członków koła
SEiRP. W skład wybranego zarządu koła
weszli: Władysław Bryniarski, Edward Pa-
duch, Elżbieta Piebiak, Jan Kostek, Waldemar 
Krzemieniewski, Henryk Rup, Tadeusz Cichoń.
Członkami komisji rewizyjnej zostali: Marian 
Szkodziński, Karol Porada, Zbigniew Policz-
kiewicz. W zebraniu uczestniczył wiceprezes 
zarządu wojewódzkiego Ryszard Tyczyński.

Podkarpacki komendant wojewódzki po-
licji nadinsp. Zdzisław Stopczyk w obecności 
komendantów miejskich i powiatowych oraz 
naczelników wydziałów KWP w Rzeszo-
wie z okazji 80. rocznicy urodzin prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktora 
Kowala wręczył jubilatowi list gratulacyjny 
oraz tablicę z podziękowaniami za długoletnie 
zasługi w kierowaniu Stowarzyszeniem w wo-
jewództwie podkarpackim oraz za sumienną
i rzetelną pracę.

9 kwietnia odbyło się w ratuszu spotkanie
z prezydentem miasta Tadeuszem Ferencem,
na które zostali zaproszeni przedstawiciele eme-
rytów policyjnych i wojskowych zasłużonych
dla Rzeszowa. Zaprezentowano osiągnięcia 
miasta na tle kraju. Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych reprezentował prezes 
Wiktor Kowal, który zabrał głos w dyskusji. 
Prezydent odpowiadał na pytania i prosił w razie 
wątpliwości o roboczy kontakt. Celem spotkania 
było podtrzymanie więzi władz miasta z emery-
tami mundurowymi. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. podkarpacki komendant wojewódzki 
policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk oraz były
podkarpacki komendant wojewódzki policji 
nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak.

Ryszard Tyczyński
Zdjęcia w środku numeru.

 5 maja odbyło się spotkanie kadry kie-
rowniczej KWP, podczas którego podkarpacki 
komendant wojewódzki nadinsp. Zdzisław 
Stopczyk przedstawił obecnym powołanego 
z dniem 1 maja na swojego I zastępcę insp. 
Piotra Michnę. Na spotkanie został zapro-
szony prezes Wiktor Kowal, który w piśmie
skierowanym do insp. Piotra Michny złożył mu 
serdeczne gratulacje z okazji objęcia nowego 
i odpowiedzialnego stanowiska, życząc wielu 
sukcesów w służbie społeczeństwu Podkarpacia.

Wiktor Kowal
Zdjęcia w środku numeru 

– Zespół Prasowy KWP Rzeszów

17 czerwca komendant wojewódzki policji 
nadinsp. Zdzisław Stopczyk przyjął prezesa 
zarządu wojewódzkiego Wiktora Kowala 
oraz wiceprezesa Ryszarda Tyczyńskiego,
którzy złożyli informację o ukonstytuowaniu 
nowych władz wojewódzkich Stowarzyszenia. 
Generał wyraził duże zainteresowanie pracą
organizacji, deklarując swą pomoc.

Wiktor Kowal
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Współzałożycielka SEiRP w Rzeszowie oraz 
długoletnia sekretarz zarządu wojewódzkiego
Stefania Rosińska obchodziła 80. rocznicę
urodzin. Na jubileusz zaprosiła 6 maja przyjaciół
ze Stowarzyszenia. Wiktor Kowal w towarzystwie 
prezes zarządu koła w Rzeszowie Jadwigi Michal-
czyk odczytał i wręczył Jubilatce od uczestników 
spotkania, wraz z kwiatami, list okolicznościowy. 
Podkreślił Jej zasługi na rzecz Stowarzyszenia, 
zaangażowanie w udzielaniu pomocy emerytom 
i rencistom przez wiele kadencji w Komisji So-
cjalnej KWP. Koleżance Stefanii złożono życzenia 
zdrowia, pomyślności i sukcesów w działalności 
społecznej oraz szczęścia rodzinnego. Otrzyma-
ła okolicznościowy adres również od Zarządu
Głównego SEiRP, który wręczył wiceprezes Jerzy 
Krawczyk, podkreślając w nim zasługi Jubilatki 
dla Stowarzyszenia. Życząc dalszych lat życia
w dobrym zdrowiu i kondycji podkreślił, iż jesień
życia może być też piękna.

Wiktor Kowal
Zdjęcia w środku numeru. Jan Zaforemski

Zarząd Koła SEiRP w Jaśle zorganizował
10 czerwca, wspólnie z kapelanem policjantów 
i emerytów ks. Gerardem Stanulą, spotkanie 
emerytów z małżonkami w kaplicy i obiektach 
do niej przyległych w miejscowości Liwocz. 
Tradycyjnie są to spotkania majówkowe. W tym 
roku ze względów organizacyjnych spotkanie to 
zostało przeniesione na czerwiec. Prezes koła
Antoni Barzyk pogratulował prezesowi ZW 
Wiktorowi Kowalowi ponownego wyboru na tę
funkcję oraz powitał uczestniczących w spotka-
niu: komendanta powiatowego policji w Jaśle
insp. Andrzeja Wędrychowicza, naczelnika 
wydziału kryminalnego podinsp. Zbigniewa 
Mijala, kierowniczkę Sekcji Socjalnej KWP 
w Rzeszowie Grażynę Pieróg, wójta gminy 
Brzyska Stanisława Papciaka, sekretarza ZW 
SEiRP Stefanię Rosińską, prezesa Jasielskiego 
Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego 
Józefa Biernackiego. Wiktor Kowal wręczył
odznakę „Za Zasługi z Dyplomem” sponsorom: 
prezesowi firmy „Transwiert” Zbigniewowi 
Myśliwcowi i prezesowi firmy remontowo-
-budowlanej „Alimex” Stanisławowi Maciosze. 

Ryszard Tyczyński

Zarząd Koła SEiRP w Łańcucie oraz 
terenowy zarząd koła emerytów i rencistów 
NSZZ Policjantów zorganizował 7 czerwca 
tradycyjne spotkanie integracyjne członków 
obu organizacji z udziałem ich żon. Zaproszono 
nań: prezesa ZW Wiktora Kowala, komendanta 
powiatowego insp. Roberta Woźnika, byłych 
komendantów powiatowych: Wacława Muchę,
Andrzeja Rajzera, Wacława Mazura oraz byłego 
zastępcę komendanta powiatowego Ryszarda 
Tyczyńskiego, obecnie wiceprezesa ZW SE-
iRP. Wiktor Kowal wręczył insp. Robertowi 
Woźnikowi odznakę „Za Wybitne Osiągnięcia”
przyznaną przez ZG. Wiktor Kowal poinfor-
mował zebranych o przebiegu wojewódzkiego 
zjazdu delegatów Stowarzyszenia. Inspektor 
Ryszard Wożnik i przewodniczący koła NSZZ 
Policjantów Wiesław Dudek złożyli Wiktoro-
wi Kowalowi gratulacje z okazji ponownego 
wyboru na prezesa zarządu wojewódzkiego, 
a Ryszardowi Tyczyńskiemu – na wiceprezesa. 
Uczestnicząca w spotkaniu sekretarz ZW Ste-
fania Rosińska przedstawiła niektóre problemy 
dotyczące wdów po emerytach. Należy wyra-
zić uznanie za współdziałanie szefów obu kół
e meryckich w Łańcucie – Stanisławy Kielar 
i Wiesława Dudka w organizowanie wspólnych 
spotkań i wycieczek. Z okazji powołania kom. 
Grzegorza Błaszczyka na stanowisko I zastępcy 
komendanta powiatowego w Łańcucie zarząd
wojewódzki i koła wystosowali list gratulacyjny.

Ryszard Tyczyński

Koło w Sanoku zorganizowało 3 maja 
majówkowe spotkanie integracyjne w Cis-
nej. Uczestniczyli w nim także członkowie 
IPA Regionu Bieszczady z siedzibą w Sanoku. 
W trakcie spotkania przy kiełbasce oraz kufl u 
schłodzonego piwka wspominano wspólnie 
spędzone w trakcie służby chwile. Zabawa przy 
akompaniamencie gitary i akordeonu trwała do 
późnych godzin nocnych. W spotkaniu uczest-
niczyły 42 osoby.

W Jabłonicy Ruskiej, pow. Brzozów odbyły
się 14 czerwca IV Zawody w Wędkarstwie
Spławikowym, zorganizowane przez koło
SEiRP w Sanoku i Brzozowie oraz Region 
IPA Bieszczady w Sanoku, pod patronatem 
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starosty brzozowskiego Zygmunta Błaża. Mimo 
zmiennej aury na zawody zgłosiło się 10 drużyn
dwuosobowych z terenu Sanoka, Brzozowa, 
Przemyśla oraz ze Sniny w Słowacji. W klasyfi -
kacji indywidualnej zwycięzcą został Zbigniew 
Kowalczyk z Koła SEiRP Brzozów. Drugi był
Matej Werbicki z IPA Snina (Słowacja), a trze-
ci – Klaudiusz Bartnicki z IPA Przemyśl Straż
Graniczna. W klasyfi kacji drużynowej pierw-
sze miejsce zdobyła drużyna SEiRP Brzozów. 
Puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
zwycięzcom wręczali: wicestarosta powiatu 
brzozowskiego Janusz Draguła i przewodni-
czący Podkarpackiej Grupy IPA w Rzeszowie 
Marek Godzień.

Mieczysław Sabat
Zdjęcia w środku numeru.

Porozumienie Emerytów i Rencistów Służb
Mundurowych Powiatu Lubaczowskiego zor-
ganizowało 24 kwietnia wycieczkę autokarową
do Warszawy dla 42 członków – emerytowanych 
policjantów, strażników granicznych, strażaków 
i ich rodzin. Na galerii dla publiczności uczest-
nicy przysłuchiwali się sejmowym obradom 
o bezpłatnym przekazywaniu podręcznika dla 
uczniów klas pierwszych. Stadion Narodowy, 
jako najnowocześniejsza arena wielofunkcyjna 
i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiek-
tów w Europie, wywołał zachwyt i niesamowite 
wrażenie. Uczestnicy zwiedzając Centrum Nauki 
Kopernik udali się w podróż do świata nauki. 
Podczas powrotu dyskutowano o planowanej 
wycieczce na Pojezierze Mazurskie i do Wilna.

Bogusław Trzpit

ZARZĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU 

19 maja w Słupsku odbył się Okręgowy
Zjazd Delegatów, na który zaproszono wicepre-
zesa ZG Henryka Grobelnego i przedstawicieli 
organizacji tworzących Słupskie Porozumienie 
Związków i Stowarzyszeń Mundurowych. Zgro-
madzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych
członków naszego Stowarzyszenia. Za aktywną
i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska
emerytów policyjnych Henryk Grobelny i Le-

szek Orkisz wręczyli Henrykowi Krzysztofowi 
odznakę „Za Zasługi z Dyplomem”.

Po części proceduralnej przedstawiono 
zebranym sprawozdania zarządu okręgowego,
informację rzecznika z działalności populary-
zującej dokonania ZO i kół terenowych, infor-
mację z działalności Komisji Socjalnej przy 
Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku, 
sprawozdanie komisji rewizyjnej. Podjęto uchwa-
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ły: stwierdzające ważność zjazdu, udzielające
absolutorium ustępującemu zarządowi, o jawnym 
trybie wyboru władz, określające liczebność
nowego prezydium i komisji rewizyjnej.

W skład prezydium zarządu okręgowego 
weszli: Leszek Orkisz – prezes, Franciszek 
Makles – I wiceprezes, Zdzisław Chęć – wice-
prezes, Ryszard Szczęsny – wiceprezes, Henryk 
Znaniecki – wiceprezes, rzecznik ZO i admini-
strator strony internetowej, Czesław Dymowski 
– skarbnik, Włodzimierz Jankowski – sekretarz 
oraz członkowie: Ryszard Skibiński, Krystyna 
Grabda, Gabrysia Kowalska. W zarządzie 
oprócz członków prezydium zasiądą również
prezesi kół. Przewodniczącym okręgowej komi-
sji rewizyjnej został Robert Czyż, jego zastępcą
– Zdzisław Lickiewicz, a członkiem – Janusz 
Kaczor. Na zjazd krajowy wydelegowano Lesz-
ka Orkisza oraz Franciszka Maklesa.

Delegaci uchwalili wniosek do Krajowego 
Zjazdu Delegatów o nadanie Franciszkowi 
Maklesowi tytułu „Honorowy Prezes Koła”. 
Zaaprobowali również przedstawione założenia
do planu pracy na kadencję 2014 – 2018.

W toku dyskusji poruszono sposoby pozyski-
wania nowych członków, korzystanie z funduszu 
organizacji pożytku publicznego SEiRP i fundu-
szu socjalnego, problemy związane z obniżonymi 
świadczeniami emerytalno-rentowymi. 

12 maja na strzelnicy w Wicku Morskim od-
były się zawody strzeleckie organizowane przez 
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku. Konkurencję
strzelania z karabinka kbk AK ze 100 m do fi gury 
w pozycji leżącej wygrała reprezentacja ZO SEi-
RP w Słupsku. Indywidualnie nasi reprezentanci: 
Waldemar Knychała, Mieczysław Derdziński 
i Włodzimierz Jankowski zajęli odpowiednio 
miejsca od II do IV. Zespół zdobył okazały puchar 
ufundowany przez prezydenta miasta Słupska.
Gratulujemy i życzymy powtórzenia ubiegło-
rocznego sukcesu w zbliżających się zawodach 
strzeleckich organizowanych w Bydgoszczy.

Prezes koła w Bytowie Leszek Turowski wraz 
z członkiem zarządu Edwardem Braksatorem 
odwiedzili 15 maja małżeństwo Annę i Jerze-
go Ryngwelskich, obchodzących w tym dniu 

50-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Jerzy 
Ryngwelski odszedł z czynnej służby w 1986 
roku ze stanowiska kontrolera ruchu drogowego 
w stopniu st. sierżanta. W wolnym czasie lubi 
wędkować oraz majsterkować. Jubilaci mają dwie 
córki, trzech synów oraz jedenaścioro wnucząt. 
Państwo Ryngwelscy otrzymali pisemne gratula-
cje, upominki, kwiaty oraz życzenia długich lat 
życia w zdrowiu i pomyślności.

W dniach 20-21 czerwca roku na obiektach 
Klubu Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy od-
były się po raz trzeci pod patronatem honorowym 
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego 
Piotra Całbeckiego oraz prezydenta Bydgoszczy 
Rafała Bruskiego, III Międzynarodowe Zawody 
Strzeleckie Służb Mundurowych „UNIFORM 
SHOOTING 2014”. Wśród startujących 24 
zespołów strzeleckich reprezentujących środo-
wiska mundurowe wystartowały również zespoły
zagraniczne z Czech i Niemiec. Zarząd Okręgo-
wy SEiRP w Słupsku tradycyjnie wystawił swą
drużynę pod kierownictwem Franciszka Maklesa 
w składzie: Mieczysław Derdziński, Włodzimierz 
Jankowski i Andrzej Połeć, która zajęła II miejsce. 
Gdyby jeden z naszych zawodników omyłkowo 
nie oddał strzału do sąsiedniej tarczy, to byśmy 
wygrali i wrócili z pucharem. Na osłodę najlep-
szym strzelcem został Andrzej Połeć.

Henryk Znaniecki
Zdjęcia: Henryk Znaniecki, Leszek Turowski
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Część robocza zjazdu rozpoczęła się w at-

mosferze awantury personalnej i kwestionowa-
nia delegacji jednego z uczestników. Wilhelmo-
wi Grudniowi, prowadzącemu obrady, udało się
jednak zapanować nad emocjami niektórych 
delegatów i zrealizować uchwalony porządek 
dnia. Po kwestiach proceduralnych i wyborach 
komisji roboczych wysłuchano sprawozdań
ustępującego zarządu wojewódzkiego (złożył je 
Piotr Stypa), wojewódzkiej komisji rewizyjnej 
(sprawozdawca – Marek Glowania) i jedno-
myślnie przegłosowano wnioski absolutoryjne.

Prezes Henryk Borowiński dokonał oce-
ny pracy śląskiej organizacji, stwierdzając, że
przoduje ona w „rankingach” prowadzonych na 
szczeblu centralnym. Zaakcentował, że nadal 
głównymi celami Stowarzyszenia powinny być
sprawy członków, sprawy ludzi. Wyjdźmy z cie-
nia! – przekonywał. Więcej mówmy o honorze, 
o godności, bardziej angażujmy się w nurt aktyw-
ności obywatelskiej. Słowa uznania padły z ust 
prezesa pod adresem Edwarda Lesiewicza, Wil-
helma Grudnia, Marka Glowani, Zdzisława Sloty, 
Edwarda Krzysztofi ka i Adama Podgórskiego.

W dyskusji wyrażano rozmaite glosy: od 
stwierdzających, że jest źle, że będzie jak było,
że „u władzy zostaną ci sami”, niepodbudowa-
nymi wszak konkretnymi uzasadnieniami i przy-
kładami, po analizy krytyczne, lecz rzeczowe. 
Zgłoszono pomysły i propozycje. Poruszano 
zagadnienia odpisów podatkowych na rzecz po-

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów SEiRP 
w Katowicach dokonał podsumowania i oceny 
dorobku śląskiej organizacji w kadencji 2010 
– 2014 oraz wybrał nowe władze. W obradach 
uczestniczyło 78 delegatów, na 79 wybranych 
podczas walnych zebrań w kolach terenowych.

Chwilą milczenia uczczono pamięć zmar-
łych Kolegów.

W części uroczystej, zainaugurowanej 
przez Piotra Stypę, gośćmi delegatów byli: 
komendant wojewódzki policji w Katowicach 
nadinsp. Krzysztof Jarosz, prezydenci Bytomia 
i Mysłowic – Damian Bartyla i Edward Lasok 
oraz przewodniczący ZW NSZZ Policjantów 
Dariusz Kowalski. W podwójnej roli: delega-
ta i prezesa Zarządu Głównego SEiRP przybył
Henryk Borowiński.

Zjazd stanowił doskonałą sposobność do 
wręczenia wyróżnień. Odznakami „Za Wybit-
ne Zasługi” uhonorowano: Ewę Stec, Stefana 
Czernego, Jacka Jędryszka, Ireneusza Pukow-
skiego i Romana Wiśniewskiego. Odznaką „Za 
Zasługi z Dyplomem” nagrodzono prezydenta 
Edwarda Lasoka, natomiast honorową odznaką
Za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Katowicach – prezydenta Damiana Bartylę.

Generał Krzysztof Jarosz przekazując dele-
gatom podziękowania i gratulacje za pomyślną
i wieloraką działalność podkreślił: – To nie wy-
łącznie kurtuazja, tylko należne państwu szcze-
re wyrazy wysokiego uznania.
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żytku publicznego, wręczenia sztandaru dla ZW 
w Katowicach, obchodów Święta Policji.

W tajnych wyborach wybrano 15-osobo-
we prezydium zarządu wojewódzkiego oraz 
5-osobową wojewódzką komisję rewizyjną.
Mandaty na VII Krajowy Zjazd Delegatów SE-
iRP otrzymali: Henryk Borowiński, Wilhelm 
Grudzień, Edward Lesiewicz, Mieczysław
Skowron i Antoni Duda.

Podczas pierwszego posiedzenia prezy-
dium godność prezesa ZW powierzono Pio-
trowi Stypie, natomiast wiceprezesami wy-
brano: Mieczysława Skowrona (I wiceprezes), 
Edwarda Lesiewicza i Edwarda Krzysztofi ka. 
Wytyczno również wstępnie główne kierunki 
pracy zarządu nowej kadencji.

AKP
Zdjęcie Mieczysław Skowron

Koło w Jastrzębiu Zdroju ma 20 lat. Ju-
bileusz jest okazją do zastanowienia się nad 
przebytą drogą, która na początku nie była
łatwa. Dzięki zaangażowaniu oraz społecznej 
pracy nielicznej w tym czasie grupy można 
było mówić o sukcesie. Najważniejszym za-
daniem, które wykonano, był wzrost liczby 
członków oraz uporządkowanie spraw orga-
nizacyjnych. Zarząd koła w następnej kolej-
ności ukierunkował swoje działania na spra-
wy socjalno-bytowe, zdrowotne, rozwój tu-

rystyki krajowej i zagranicznej dla członków 
oraz rodzin. Turystyka i rekreacja połączona 
z wypoczynkiem stała się znaczącą ofertą. Or-
ganizowano atrakcyjne wycieczki objazdowe 
jedno- oraz trzydniowe po kraju oraz cieka-
we wyprawy zagraniczne na Litwę, Ukrainę,
Czechy i Słowację. Koło nawiązało kontak-
ty z bratnimi stowarzyszeniami z zagranicy. 
Członkowie Związku Zawodowego Policjan-
tów na Litwie, korzystając z naszego zapro-
szenia, zwiedzili Beskid Śląski oraz Tatry. 
Przyjaciele z Czech przyjechali do Jastrzębia 
Zdroju na I Wojewódzkie Szachowe Mistrzo-
stwa SEiRP. Z naszej organizacji wywodzi się
aktualny prezes ZG SEiRP oraz przewodni-
czący WKR w Katowicach, zarazem członek 
komisji do spraw kontaktów zagranicznych 
i statutowej. Za wzorowe wykonywanie zadań
i obowiązków oraz aktywną działalność na 
rzecz Stowarzyszenia, członkowie koła otrzy-
mali wiele wyróżnień od zarządu głównego 
i wojewódzkiego. We współzawodnictwie na 
najaktywniejsze koła w 2013 roku zajęliśmy 
drugie miejsce w województwie śląskim.

Wilhelm Grudzień i Ryszard Wiśniewski

Atrakcji było co niemiara, więc szko-
da było wracać z autokarowej wycieczki 
w Bieszczady, zorganizowanej w dniach 13 – 
15 czerwca przez Koło SEiRP w Jastrzębiu-
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łączonej z turniejem darta, w którym I miejsce 
zajął Janusz Zarzycki, II – Henryk Koszętka,
a III – Piotr Budzyń. Zwycięzcy otrzymali me-
dale i dyplomy, a wszyscy uczestnicy wojsko-
wą grochówkę.

Za nami IV Odlotowy Rajd Motocyklo-
wy. Mimo niesprzyjających warunków atmo-
sferycznych, w imprezie uczestniczyło prawie 
100 osób i 43 motocykle, a wśród nich członko-
wie piekarskiego koła SEiRP. Na parking KMP 
w Piekarach Śląskich przybyli 30 maja oprócz 
miejscowych także policjanci z Bytomia, Ra-
dzionkowa, Tarnowskich Gór, Siemianowic 
Śląskich, funkcjonariusze PSP, SG, SW i człon-
kowie IPA. Uczestnicy postanowili wesprzeć
nieuleczalnie chorego 16-letniego Patryka Lam-
czyka. Po ponad czterech godzinach dotarliśmy 
do Smykowa. Tam Piotr Mioduszewski zabrał
Patryka na przejażdżkę Hondą Goldwing, która 
była dla chłopca niezapomnianym przeżyciem. 
Wieczorem w Sielpi Wielkiej, w której mieliśmy 
bazę, urządziliśmy zabawę przy grillu. W sobo-
tę przejażdżka po okolicy, jazda terenowa, zwie-
dzanie okolicznego muzeum walcownictwa, 
a w niedzielę powrót. Po drodze zobaczyliśmy 
dąb „Bartek” i zamek w Sobkowie. Szczególne 
podziękowania należą się organizatorom rajdu: 
Piotrowi Świtale i Robertowi Klimkowi z KMP 
w Piekarach Śląskich. 

Piotr Budzyń

-Zdroju, w której uczestniczyli członkowie
z rodzinami. Zwiedzanie rozpoczęło się od 
miasteczka Iwonicz-Zdrój, następnie przyjazd 
do Sanoka i degustacja wina. W kolejnym dniu 
odwiedziliśmy galerię Zdzisława Pękalskiego,
potem rejs statkiem spacerowym po Zalewie 
Solińskim. Następnie była Cisna i wspaniały
lokal „Siekierezada”. W Sanoku warto było
zobaczyć Muzeum Budownictwa Ludowego. 
Również niezapomnianą chwilą było odwie-
dzenie Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach. 
Pobyt w Bieszczadach nie dość że spełnił ocze-
kiwanie uczestników, to wzbogacił ich wiedzę
o regionie, pokazując piękno i różnorodność
krajobrazu bieszczadzkiego.

Renata Żabińska

Członkowie koła z Piekar Śląskich udali 
się 27 kwietnia na wycieczkę na Dolny Śląsk. 
Zwiedzili trzeci co do wielkości zamek w Pol-
sce – Książ, muzeum Sztolni Walimskich i kom-
pleks podziemny Rzeczka, który jest jednym 
z elementów projektu Riese w Górach Sowich.

W miejskich uroczystościach z okazji 223. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wzięła
udział delegacja piekarskiego koła, składając
kwiaty pod pomnikiem „Bohaterom poległym
w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie”.

Piekarscy emeryci z koła SEiRP spotkali 
się nad zalewem Świerklaniec na majówce po-
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Członkowie Koła SEiRP w Cieszynie uda-
li się wraz z najbliższymi 14 czerwca na piknik 
w Dolinę Białej Wisełki w Wiśle. Zatrzymali-
śmy się w góralskiej kolibie, z paleniskiem na 
środku, gdzie każdy indywidualnie mógł sobie 
upiec kiełbaski. Dodatkowo uczestnicy biwa-

ku zostali poczęstowani przysmakami kuchni 
góralskiej. Czas umilał występ górala akorde-
onisty. W miarę sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne pozwalały na spacery tą widokową do-
liną. Wszyscy zadowoleni wrócili do Cieszyna. 
Postanowiono, że podobna impreza, w ramach 
obchodów Dnia Seniora Policyjnego i Święta
Policji, odbędzie się 25 lipca.

Józef Hanzel
Zdjęcie Józef Żyła

Na początku czerwca policyjni emeryci 
z Górnego Śląska spędzili 3 weekendowe dni 

KORESPONDENCI NAPISALI

w Głuchołazach i Górach Opawskich, krainie 
średniowiecznych poszukiwaczy złota. Wyciecz-
kę zorganizował Leszek Brejt, prezes Koła SEi-
RP w Bytomiu. Oprócz bytomian w eskapadzie 
uczestniczyli także członkowie kół w Piekarach 
Śląskich, Katowicach i Rudzie Śląskiej. W pierw-
szym dniu wycieczkowicze udali się w miejsce, 
gdzie w maju 1945 r. bandyci z Werwolfu za-
strzelili 19-letnią milicjantkę. Uporządkowano 
zaniedbany „pomnik”, złożono kwiaty i zapalo-
no znicz. Wieczorem główną atrakcję stanowiło
ognisko i pieczenie kiełbasek. W sobotę wypra-
wiliśmy się do Czech. Przez park krajobrazowy 
i miasteczko Zlate Hory podjechaliśmy w góry, 
aby łagodnym i urokliwym szlakiem podejść na 
Biskupią Kopę. Na wierzchołku stoi wieża wi-
dokowa wzniesiona z końcem XIX wieku. Pot 
po wspinaczce spłukaliśmy na basenie rekrea-
cyjnym, w ośrodku Ziemowit w Jarmontówku, 
odzyskując siły potrzebne na wieczorne hulanki 
przy muzyce. Niedziela pozostała na zwiedzanie 
Głuchołaz w małych grupkach oraz na krótkie 
wypady na łatwe trasy turystyczne.

Podczas tegorocznej Industriady – Święta 
Szlaku Zabytków Techniki – browar w Tychach 
odwiedziło kilkanaście tysięcy zwiedzających. 
Była wśród nich ponad 50-osobowa wycieczka 
policyjnych emerytów z Rudy Śląskiej, ich ro-
dzin i znajomych. Tyskie Browarium, należące 
do Kompanii Piwowarskiej, jest największym 
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zakładem produkcji piwa w Polsce i drugim co 
do wielkości w Europie, po browarze Baltika 
w Sankt Petersburgu. Tu wytwarza się nie tylko 
rozliczne odmiany słynnego piwa tyskiego, ale 
– mało kto o tym wie – „poznańskiego” Lecha, 
„kieleckiego” Wojaka i „podlaskiego” Żubra. Za-
kład pracuje pełną parą przez 7 dni w tygodniu, 
przez 24 godziny. Funkcjonujące 3 linie rozle-
wowe napełniają 60 tysięcy butelek na godzinę,
a dwie inne albo 50, albo 100 tysięcy puszek na 
godzinę! W jednej kadzi (tanku), a są ich dziesiąt-
ki, mieści się pół miliona półlitrowych porcji zło-
cistego trunku. Zwiedzanie browarium doszło do 
skutku dzięki osobistym staraniom Józefa Micka, 
prezesa rudzkiego Kola SEiRP.

Adam K. Podgórski

W Domu Kultury „Zgoda” w Świętochło-
wicach odbyła się podniosła uroczystość uhono-
rowania par małżeńskich obchodzących: złote, 
diamentowe i żelazne gody. Prezydent miast 
Dawid Kostempski wręczył im kwiaty, dyplomy 
i wyróżnienia. Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie odznaczono Irenę i Piotra Stypów.
Piotr Stypa został wybrany prezesem zarządu wo-
jewódzkiego na ostatnim VI Wojewódzkim Zjeź-
dzie Delegatów w Katowicach. W SEiRP działa
nieprzerwanie od 1991 roku, sprawując przez 
minione 23 lata funkcję wiceprzewodniczącego 
zarządu. Irena i Piotr pochodzą ze Świętochłowic 
i swemu miastu do dziś pozostali wierni. Piotr tak 
wspomina moment poznania przyszłej żony: Było

to w 1960 roku. Stałem z kolegą na przystanku 
tramwajowym, gdy przechodziły dwie ładne 
dziewczyny. Kumplowi wpadła w oko Irena, ja 
przypadkowo znalem jej koleżankę. – Chcesz, to 
cię zapoznam – zaproponowałem. Skończyło się
tak, że to ja odprowadziłem Irenę do domu. Była
wtedy uczennicą liceum, a ja chodziłem do techni-
kum samochodowego. Potem odprowadzałem ją
jeszcze przez trzy lata, zanim się pobraliśmy. War-
to było... Irena ukończyła studia z zakresu kultu-
roznawstwa, a Piotr podjął służbę w milicji. Przez 
wiele lat, do 1990 roku, był naczelnikiem Wydzia-
łu Transportu w KWMO i WUSW w Katowicach. 
Państwo Stypowie mają córkę Danutę, wnuczkę
Agnieszkę i 11-letniego prawnuka Tomka. Gratu-
lacje złożyli złotej parze koledzy z SEiRP: prezes 
świętochłowickiego koła Dariusz Cisczoń, Stefan 
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Czerny, Jerzy Kryczka i członek prezydium ZW 
w Katowicach Adam K. Podgórski.

 Barbara Podgórska

Już w siedemnastym wieku Johannes Clau-
berg ukuł zasadę, którą potem niesłusznie nazwa-
no brzytwą Ockhama. Zasada jest jednak słuszna 
i znana jako zasada ekonomii lub zasada ekono-
mii myślenia. Pierwotnie odnosiła się do fi lozofi i, 
ale można ją przeszczepiać także na grunt prak-
tyki, a nawet prakseologii. Nie należy mnożyć
bytów ponad potrzebę: Entia non sunt multipli-
canda praeter necessitatem.

Dlaczego w SEiRP byty się mnożą? Zapy-
tam wprost: po co wprowadzana jest – moim 
zdaniem, całkiem zbędna instytucja „opieku-
na koła”? O jakichkolwiek opiekunach i opiece 
nad kołami nie ma ani słowa w Statucie SEi-
RP. Czy koła nie potrafią samodzielnie działać,
korzystając z nadanej przez statut całkowitej 
podmiotowości – niezależności i autonomii? 
Czy zarządy kół, jako zbiorowi kierownicy, 
nie potrafią konstruktywnie myśleć i działać?
Czy muszą mieć „opiekunów”? Pal licho, jeśli 
prezesom i zarządom zależy, niech sobie zapra-
szają tzw. „opiekunów” z ramienia zarządu wo-
jewódzkiego. Jeśli myślą, że sprzyja to – moim 
zdaniem nie sprzyja – randze, wadze, znaczeniu 
zebrania. Jeśli dumają, że rośnie splendor ich 
i opiekuna. Jeśli są przekonani, że tenże „opie-
kun”, przedstawiciel ZW, jest dla członków koła
autorytetem i rzeczywiście coś mądrego ma do 
powiedzenia. Bo najczęściej nie ma, i opowiada 
frazesy i komunały. 

 Ale zapraszać tylko dla zaproszenia.... I po-
tem wypisywać w protokołach takie kuriozalne 
stwierdzenia, jak: W zebraniu uczestniczył jako 
gość honorowy XY, prezes ZW w..., którego wy-
brano do zarządu koła. Gość honorowy wybra-
ny do zarządu... Gdzie sens, gdzie logika? Gdzie 
prawo organizacji? Komu i czemu służą takie 
konstrukcje słowne? Nie piszę słowno-logiczne, 
bo logiki nie ma w nich nawet krzty. Dostałem 
dzisiaj kolejne sprawozdanie wyborów z w kole 
w... Czytam i przecieram oczy ze zdumienia. 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze przeprowa-
dzono „pod nadzorem YZ-a, prezesa ZW”. Czy 
zadaniem prezesa zarządu wojewódzkiego jest 

nadzorowanie zebrań kół? Czy nie ma nic mą-
drzejszego do roboty?

Tym, których rajcują podobne wymysły
chciałbym zadedykować również inną regułę
zarządzania – regułę KISS. Brzmi ona dosłow-
nie i dosadnie: Keep It Simple, Stupid, czyli nie 
komplikuj, głupku! Jest ona popularna w kręgach 
architektów, projektantów, programistów i znaj-
duje coraz szersze zastosowanie w biznesie oraz 
w zarządzaniu. Doczekała się nawet polskiej wer-
sji: BUZI (Bez Udziwnień Zapisu, Idioto). Kogo 
razi celowo lekceważąca wykładnia akronimu, 
może sobie rozwinąć go na przykład tak: „Keep It 
Simple and Sloppy” – zrób to prosto i zwyczajnie.

Czy my w SEiRP, naprawdę musimy ucho-
dzić za idiotów, wymyślając jakiś „opiekunów”, 
nadzorców, rodem z przebrzmiałej epoki? Czy 
musimy wprowadzać dziwaczne zapisy i wier-
nopoddańcze relacje w protokołach? Czy musi-
my udowadniać, że demokracja i samodzielność,
to wartości nam całkowicie zbędne? Bo my nie 
umiemy żyć bez zwierzchników i „opiekunów”, 
bo nie potrafi my zrobić nic, bez ich łaskawej ak-
ceptacji? Co na domiar odbieramy jako zaszczyt 
i tytuł do naszej i owych „opiekunów” chwały. 

Do niedawna mawiało się, że kogo nie ma 
w Internecie, ten nie istnieje. Obecnie powiedzon-
ko to uległo mocnej konkretyzacji: Kogo nie ma na 
Facebooku i Twitterze, ten nie istnieje. Ja istnieję
jedynie połowicznie, bowiem Twitter mnie dotych-
czas nie zniewolił. Facebook jest potęgą wśród 
portali społecznościowych. Najlepiej jego popu-
larność i powszechność ilustrują żarciki krążące 
właśnie na portalu: Wychodzę przed dom, żywego 
ducha we wsi. Odpalam kompa, cała wieś na fejsie!

Z witryny FB korzystają obecnie największe 
stacje telewizyjne i radiowe, redakcje czasopism 
tradycyjnych i internetowych, ministerstwa i mi-
nistrowie, partie polityczne, politycy najwyż-
szych rang, organizacje pozarządowe, formalne 
i nieformalne grupy internautów, przedsiębior-
stwa i miliony osób prywatnych. Własne profi le 
mają papież Franciszek I, Vladimir Putin i Barack 
Obama, aby daleko nie szukać. Nie twierdzę wca-
le, że własnoręcznie wypisują posty.

Dlaczego w tym gronie nie ma SEiRP? Nie 
ma, choć jest jedna maleńka jaskółka w posta-

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 2 (52) 2014

37

Posiedzenie ZG – 11 kwietnia.

Posiedzenie ZG – 12 czerwca.Posiedzenie Prezydium ZG – 15-16 maja 2014 r.

Były komendant główny Policji
nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski

Posiedzenie ZG – 11 kwietnia.
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ZG Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

Konwencja przedzjazdowa w Zielonej Górze.

ZO w Piotrkowie Trybunalskim – wycieczka do Wrocławia.
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ZO w Piotrkowie Trybunalskim – wycieczka – Ziemia Kłodzka, Czechy.

ZO w Piotrkowie Trybunalskim – Okręgowy Zjazd Delegatów.
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ZW w Rzeszowie – 80. urodziny Wiktora Kowala.

ZW w Rzeszowie – wybory w Leżajsku.

ZW w Rzeszowie – Wojewódzki Zjazd Delegatów.

ZW w Rzeszowie – jubileusz Stefanii Rosińskiej.

ZO w Piotrkowie Trybunalskim – wycieczka w Bieszczady.
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ZW w Rzeszowie – sanocka majówka

ZW w Rzeszowie – koło w Jaśle. ZW w Rzeszowie – nowy zastępca komendanta wojew.

ZW w Rzeszowie – spotkanie w ratuszu z prezydentem miasta Tadeuszem Ferencem.
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ZW w Rzeszowie – spotkanie z nadinsp. Stopczykiem.

ZW w Rzeszowie – wycieczka w Bieszczady koła z Rzeszowa.

ZW w Gdańsku – Kwidzyń. ZW w Gdańsku – Gdynia.

ZW w Gdańsku – Wejherowo.
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ZW w Gdańsku – Wojewódzki Zjazd Delegatów.

ZW w Gdańsku – Malbork.
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ZW w Gdańsku – Sopot.

ZW w Gdańsku – Kościerzyna.
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ci profi lu Koła Terenowego SEiRP w Zamoś-
ciu. Żadne inne koła, a także zarządy okręgowe 
i wojewódzkie, o głównym nie wspominając, nie 
dostrzegły dotychczas albo nie doceniły FB jako 
globalnego komunikatora. 

Na ewentualne usprawiedliwienie takiego 
stanu rzeczy wyznam, że ja do FB dojrzewałem 
przez dobre dwa lata. Zarejestrowałem się, jed-
nak potem zupełnie z niego nie korzystałem. Od 
mniej więcej roku mam własny profi l prywatny 
oraz profi l mojej organizacji – RTPD. Oba pro-
fi le są aktywne i wysoko za aktywność przez 
sieć punktowane. Służą mi do przekazywania 
ważnych według mnie komunikatów, a także do 
odbierania informacji o tym, co się wkoło dzieje.

Uprzedzam, że sprawa, wbrew pozorom, nie 
jest wcale łatwa. Wymaga przede wszystkim zna-
lezienia odpowiednio mobilnej i sprawnej kom-
puterowo osoby, która by profi l naszej organizacji 
założyła i regularnie obsługiwała. Dla zachęty 
zdradzę, że mój ojciec, który ma 87 lat, kupił so-
bie tableta, więc swawolnie grasuje po necie i na 
fejsie. Fejs jest narzędziem intuicyjnym i po krót-
kich próbach można je przynajmniej w podstawo-
wym zakresie opanować. Ważne jest jednak to, 
aby nie wikłać się w jakieś dyskusje i wątki o tle 
politycznym światopoglądowym czy komercyj-
nym, nie lajkować najdziwaczniejszych postów, 
nie dawać zbędnych komentarzy. Kto miałby na to 
ochotę i czas, niech się wyżywa prywatnie. Łatwo 
bowiem jedną nieprzemyślaną, nawet pozornie 
niewinną wypowiedzią, kogoś obrazić lub zrazić.
Klikając w „lubię to” u jednego użytkownika, sta-
jemy się automatycznie wrogami dla kogoś kto 
tamtego nie lubi, nie cierpi, nienawidzi. Emocje 
w Internecie są i wyrafi nowane, i gwałtowne. 

Zatem na profi lach SEiRP powinny być
umieszczane wyłącznie posty odnoszące się do 
ważnych spraw Stowarzyszenia. Jest to najdo-
skonalsza obecnie metoda lansu i organizacji, 
i jej ludzi! Pamiętając o zagrożeniach, sięgajmy 
po Facebook. Gorąco polecam!

Adam K. Podgórski

Książka Barbary i Adama Podgórskich
wpisana na listę polskich rekordów Guinnes-
sa. Publikacja nosi tytuł „Nazwy terenowe i miej-
scowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. 

Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią
tekstów źródłowych”. Autorzy: Barbara i Adam 
Podgórscy, dziennikarze i działacze obywatel-
scy, między innymi aktywni członkowie SEiRP, 
pracowali nad nią 8 lat. Opracowanie imponuje 
zawartością merytoryczną. Jest także dokona-
niem rekordowym w świetle liczb. Nie ma przy-
puszczalnie w Polsce drugiej takiej, zawierającej 
w jednym tomie tyle monotematycznej wiedzy 
o jednym mieście. Książka waży prawie 1,5 kilo-
grama, liczy 860 stron formatu B5, z czego około
800 stron to część słownikowa z dokładnie 4187 
hasłami głównymi i odsyłaczowymi, 1 930 000 
znaków ze spacjami, 279 000 wyrazów. W kwiet-
niu opracowanie wpisano do Polskiej Księgi re-
kordów Guinnessa.

Barbara i Adam Podgórscy obchodzą
20-lecie pracy autorskiej. 15 maja w Miejskim 
Domu Kultury w Bielszowicach odbyło się rocz-
nicowe spotkanie autorów z bliskimi i przyjaciół-
mi. Benefi sowi przebiegającemu pod honorowym 
patronatem Grażyny Dziedzic, prezydent Miasta 
Ruda Śląska, towarzyszyła wystawa dorobku pi-
sarskiego Podgórskich, oraz wystawa fragmen-
tu olbrzymiej kolekcji dedykacji i autografów 
wszystkich premierów i prezydentów III RP. 
Działają społecznie na wielu polach, są anima-
torami kultury i dziennikarzami obywatelskimi. 
Ponieważ państwo Podgórscy są też długoletnimi 
członkami SEiRP, na uroczystość przybył Piotr 
Stypa, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP 
w Katowicach wraz z Andrzejem Jąderem, człon-
kiem prezydium ZW. Przekazali benefi santom 
życzenia od przyjaciół ze Stowarzyszenia i kolaż
wykonany przez Krzysztofa Szalę, który w Ada-
mie „łowiczaku” wzbudził wielkie uznanie.

 Sebastian Brudys
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21 maja w Krakowie odbył się VII Wo-
jewódzki Zjazd Delegatów SEiRP, na który 
przybyło 147 delegatów oraz zaproszeni goście, 
m.in.: prezes Porozumienia Związków i Sto-
warzyszeń Służb Mundurowych Wojewódz-
twa Małopolskiego Czesław Kurczyna, prezes 
Stowarzyszenia Komendantów Policji Antoni 
Forgiel, reprezentującego Małopolski Związek 
Żołnierzy Wojska Polskiego Wilhelm Palarski. 
Obrady prowadził Jerzy Krawczyk z pomocą
Janusza Dziedzica.

Wyróżniającym się działaczom Stowarzy-
szenia wręczono odznaki: „Za Wybitne Osiąg-
nięcia” prezesowi Zdzisławowi Kowalskie-
mu i Eugeniuszowi Dąbrowskiemu – z koła
w Gorlicach oraz Zbigniewowi Farynie – z koła
w Wieliczce, a „Za Zasługi z Dyplomem” -Wac-
ławowi Homie z koła w Zakopanem. Z okazji 
100. rocznicy urodzin Jana Sobola, członka koła
Kraków – Podgórze, zegarek wraz z najlepszymi 
życzeniami urodzinowymi odebrała córka.

Po części proceduralnej, sprawozdania 
z 4-letniej działalności zarządu wojewódzkiego 
wygłosili I wiceprezes Wiesław Lipkowski oraz 
wiceprezes Jan Dziedzic (fi nanse), a z funkcjo-
nowania wojewódzkiej komisji rewizyjnej – jej 
przewodniczący Stanisław Kliś, którego wnio-
sek o udzielenie absolutorium ustępującemu za-
rządowi został przyjęty.

Podziękowania za zaproszenie na zjazd zło-
żyli goście: Czesław Kurczyna – w imieniu syg-
natariuszy Porozumienia Służb Mundurowych, 
Wilhelm Palarski od prezesa małopolskiego 
ZŻWP Jerzego Wójcika. Prezes Andrzej Czopek 
otrzymał list okolicznościowy za owocną współ-
pracę z małopolskim porozumieniem. 

W dyskusji głos zabierali m.in.: Andrzej 
Oleksy – skarbnik koła w Miechowie, Jan Puda 
– prezes koła w Nowym Targu, Jerzy Ogorzałek 
z koła w Nowym Sączu, Edward Kwak – prezes 
koła w Zakopanem, Jan Szarek z koła Kraków-
-Centrum II.

Delegaci przystąpili do wyborów. Prezy-
dium powiększono do 15 osób. Komisja wybor-
cza wysunęła dziesięcioro kandydatów, a sala 
– pięcioro. Zgłoszono także siedmioro kandy-

datów do WKR, jedenastu – na zjazd krajowy 
i dwóch – na funkcję prezesa ZW. Wybory były
jawne z wyjątkiem głosowania na prezesa ma-
łopolskiego Stowarzyszenia. Został nim Jerzy 
Kaczmarczyk, otrzymując 91 głosów, a jego 
konkurent (dotychczasowy prezes) Andrzej 
Czopek – 52. W skład prezydium weszli: Wie-
sław Lipkowski – I wiceprezes, Janusz Dziedzic 
– wiceprezes ds. fi nansowych, Piotr Styczyński 
– wiceprezes ds. medialnych i logistyki, Stani-
sław Szeląg – skarbnik, Wiesława Windak – se-
kretarz oraz członkowie: Andrzej Czopek, Jan 
Fabiański, Janusz Janik, Andrzej Jurga, Danu-
ta Kielar, Jerzy Krawczyk, Edward Kwak, Jan 
Puda, Stanisław Smoleń. WKR ukonstytuowała
się w składzie: Stanisław Kliś – przewodniczący, 
Mieczysław Tomczyk – wiceprzewodniczący, 
Róża Godyń – sekretarz oraz członkowie: Je-
rzy Byrski, Tadeusz Gurgul, Elżbieta Odziomek 
i Zbigniew Zdeb. Wybrano delegatów na zjazd 
krajowy: Andrzeja Czopka, Janusza Dziedzica, 
Jana Fabiańskiego, Stefana Grodowskiego, Ja-
nusza Janika, Jana Kaczmarczyka, Stanisława 
Klisia, Jerzego Krawczyka, Wiesława Lipkow-
skiego, Stanisława Smolenia, Piotra Styczyń-
skiego oraz 2 zastępców – Jana Pudę, Stanisława 
Mądrego. Członków prezydium, WKR i delega-
tów na zjazd wybrano jednomyślnie.

Jerzy Krawczyk poddał pod głosowanie 
wniosek o nadanie tytułu Honorowego Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie 
Andrzejowi Czopkowi, który został przyjęty jed-
nogłośnie. Jerzy Krawczyk, w imieniu Zarządu 
Koła SEiRP w Tarnowie, wnioskował o nadanie 
tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Ja-
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nowi Skołuckiemu. Jan Puda, w imieniu Zarządu 
Koła SEiRP w Nowym Targu, zgłosił wniosek 
o nadanie tytułu Honorowego Wiceprezesa Koła
Franciszkowi Gruszce. Wnioski zostały przyjęte 
jednogłośnie. Na zakończenie obrad VII WZD 
Elżbieta Odziomek przedstawiła treść uchwały
zjazdowej, którą przyjęto jednogłośnie. 

W Walnym Zebraniu Sprawozdaw-
czo –Wyborczym Koła SEiRP w Tarnowie
uczestniczyło blisko stu emerytów i rencistów 
z terenu miasta i powiatu oraz zaproszeni go-
ście: Jerzy Krawczyk – wiceprezes zarządu
głównego, Andrzej Czopek – prezes ZW, Wie-
sław Lipkowski – I wiceprezes ZW, Piotr Sty-
czyński – członek prezydium ZW i rzecznik 
prasowy, komendant miejski policji w Tarno-
wie insp. Robert Biernat, komendant komisa-
riatu policji Tarnów-Centrum kom. Jan Pytko, 
wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów 
Jerzy Kuczkowski oraz prezesi kół emerytów 
i rencistów Wojska Polskiego i Służby Wię-
ziennej. Koło tarnowskie liczy 445 członków
i skupia około 50 % uprawnionych osób do 
świadczeń emerytalno-rentowych i utrzymuje 
tendencję rosnącą. Należy do najliczniejszych 
i najaktywniejszych organizacji w wojewódz-
twie małopolskim, a także w kraju. Głównym
celem zebrania było dokonanie oceny koła za 
kadencję 2010 – 2014, wybór nowych władz
oraz podjęcie uchwały programowej na kolej-
ną kadencję.

Za aktywną pracę i współdziałanie na 
rzecz Stowarzyszenia wyróżniono podczas 
zebrania: odznaką „Za Wybitne Osiągnię-

cia” – insp. Roberta Biernata, kom. Jana 
Pytkę oraz sekretarza koła Annę Walkowicz, 
a odznaką „Za Zasługi z Dyplomem” – Li-
dię Zgłobisz, Jana Nosala, Michała Mentela, 
Stanisława Jachimka i Grzegorza Koziarę.
Wręczono także dyplomy uznania zarządu 
wojewódzkiego oraz listy gratulacyjne jubi-
latom. Za długoletnią pracę w zarządzie koła
złożono podziękowania jednemu z założycieli 
Stowarzyszenia zarówno krajowego, jak i tar-
nowskiego, Janowi Skołuckiemu. 

Z oceny przedłożonych sprawozdań, dys-
kusji oraz wypowiedzi gości wynika, że za-
rząd w minionej kadencji w pełni wywiązał
się z realizacji statutowych zadań. Koncen-
trował się głównie na obronie praw nabytych 
emerytów i rencistów, udzielania im pomocy 
w trudnych sytuacjach życiowych, material-
nych oraz w aspekcie ustawy dezubekizacyj-
nej. Dużą wagę przywiązywano do organizacji 
aktywnego życia emerytów oraz integracji śro-
dowisk mundurowych poprzez organizowanie 
wycieczek, wczasów i spotkań integracyjnych. 
Powyższe kierunki działań realizowane będą
w kolejnej kadencji w latach 2014 – 2018, co 
zawarte zostało w uchwale programowej.

Zebranie oceniło, że zarząd koła, komisja 
rewizyjna i zespoły robocze ds. socjalno-by-
towych oraz rekreacji i wypoczynku działały
dobrze, więc komisja wyborcza wnioskowała,
aby ich skład się nie zmienił. Prezesem koła
ponownie został wybrany Marian Sarkowicz, 
a wiceprezesami: Jerzy Krawczyk i Edward 
Pogoda. Zebranie przebiegło w spokojnej 
i konstruktywnej atmosferze.

KORESPONDENCI NAPISALI
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Roman Janikowski swoje zawodowe życie 
spędził w pionie kryminalistyki KWMO w Kra-
kowie. Za nienaganną służbę uhonorowany był
odznaczeniami resortowymi i państwowymi, 
w tym Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. 
Ze służby odszedł w maju 1991 roku i w niedłu-
gim czasie wstąpił do naszego Stowarzyszenia, 
w którym jest do dziś. Bakcyla kolekcjonerskiego 
„połknął” już od najmłodszych lat życia. W dzie-
ciństwie zbierał proporczyki polskie i zagranicz-
ne, różnego rodzaju odznaki i etykiety zapałczane. 
Tak naprawdę każdy może zostać kolekcjonerem. 
Zbierać można dosłownie wszystko, a kolekcjo-
nerstwo to pasja zbierania przedmiotów interesu-
jących, rzadkich i niepowtarzalnych.

Na początku lat 90. minionego stulecia za-
czął zbierać tylko i wyłącznie kartki pocztowe 
z nadrukowanymi na nich mapkami zarówno 
polskimi, jak i zagranicznymi. Do tej grupy za-
liczają się widokówki, które na przedniej stronie 
zawierają mapę w jakiejkolwiek formie. Różno-
rodność tego rodzaju pocztówek jest naprawdę
duża, a wydawcy mają spore pole do popisu. 
Układy grafi czne takich widokówek są naprawdę
różne, mapa może zajmować całą pocztówkę lub 
jej część wraz ze zdjęciami. Mogą to być frag-
menty mapy fi zycznej, np. Polski, województwa, 
powiatu, regionu, parku narodowego, czy innego 
państwa. Pojawiają się też mapy drogowe, mapy 
szlaków turystycznych, plany miast. Mapa może
być spojona ze zdjęciem, co daje dość ciekawy 
efekt. Zaopatruje się w nie na giełdach specjali-

stycznych, tzw. pchlich targach lub wymienia je 
z kolekcjonerami, z którymi utrzymuje szerokie 
kontakty. Posiada uporządkowany w klaserach 
dosyć duży zbiór. Krajowych kartek ma blisko 
9 tysięcy, a zagranicznych – ponad 10 tysięcy. 
Każda kartka jest inna. Aby je pomieścić, musiał
zająć jeden z pokoi swojego mieszkania, zapro-
jektować i wybudować specjalny regał. W Polsce 
jest tylko kilka osób, które mogą poszczycić się
większymi zasobami. Pan Roman nie ma zamiaru 
spoczywać na laurach i nadal będzie powiększać
swój zbiór.

 Piotr Styczyński

Na łowisku koła PZW w Spytkowicach 
17 maja odbyło się VIII Spotkanie Wędkar-
skie o puchar prezesa ZW SEiRP w Krako-
wie oraz IPA region Wadowice. Idea spotkań
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wędkarskich zrodziła się przed ośmioma laty 
i ma na celu działanie na rzecz szeroko pojętej
integracji różnych środowisk, przede wszyst-
kim związanych ze służbą i emeryckim ru-
chem policyjnym. W zawodach wzięło udział
37 zawodników zgrupowanych w 12 drużyn
z kilku małopolskich powiatów. W klasyfi ka-
cji zespołowej wygrała IPA Sucha Beskidzka 
przed Kołem SEiRP Oświęcim i Kołem SEiRP 
Kraków-Centrum I. Indywidualnie zwyciężył
Rafał Kubarek z ZEiR SW w Wadowicach 
przed Arturem Kuzią z IPA Chrzanów i Ada-

mem Pietyrą z SEiRP Oświęcim. Ufundowany 
przez prezesa ZW SEiRP w Krakowie puchar 
za osiągnięcia oraz wspieranie inicjatyw na 
rzecz integracji środowisk policyjnych i innych 
służb mundurowych trafił do organizatorów 
zawodów, a uroczystego wręczenia dokonał
Jan Kaczmarczyk. W wystąpieniu wiceprezes 
zarządu wojewódzkiego przekazał gratulacje 
zawodnikom bez względu na osiągnięty wy-
nik, a prezes wadowickiego SEiRP Janusz Ja-
nik zaprosił na wędkowanie w przyszłym roku.

 Piotr Styczyński, Janusz Janik
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23 maja odbył się VI Wojewódzki Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów 
w Olsztynie, na który zaproszono: prezesa ZG 
Henryka Borowińskiego, naczelnika Wydziału
Komunikacji Społecznej KWP podinsp. Toma-
sza Stawarskiego, kierownika Sekcji Socjalnej 
KWP Joannę Leżanko, wiceprzewodniczącego
NSZZ Policjantów w Olsztynie Henryka Ko-
łeckiego. Przybyło 61 spośród 68 wybranych 
delegatów, a obrady prowadził Antoni Biały.

Po uczczeniu chwilą ciszy zmarłych kole-
gów, prezes ZG wręczył Ewie Naporze i To-
maszowi Stawarskiemu odznakę „Za Wybitne 
Osiągnięcia”, Joannie Leżanko i Dariuszowi 
Kamińskiemu – „Za Zasługi z Dyplomem”, 

a Stanisławowi Olszakowi i Eugeniuszowi Ja-
giełłowiczowi – list okolicznościowy z okazji 
80. urodzin.

Po części proceduralnej, sprawozda-
nie z czteroletniej działalności warmińsko-
-mazurskiego SEiRP złożył prezes ZW Jerzy 
Kowalewicz. Na początku kadencji Stowa-
rzyszenie liczyło 1639 członków, a na końcu
– 1555; zmniejszyła się także liczba kół z 25 
do 23. Przyczyn takiego stanu rzeczy można
m.in. upatrywać – zdaniem niektórych eme-
rytów – w braku korzyści z przynależności do 
naszej organizacji. Zarząd wojewódzki starał
się wyjść naprzeciw oczekiwaniom, informu-
jąc, opiniując i przesyłając wnioski do komi-
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sji socjalnej przy komendancie wojewódzkim 
oraz do zespołu ds. OPP w zarządzie głów-
nym o zapomogi lub dofi nansowanie. W kra-
ju rozpowszechniono opracowanie Juliana 
Czajki o uprawnieniach do rent rodzinnych 
po zmarłym funkcjonariuszu lub renciście po-
licyjnym. W Biuletynie Informacyjnym ZG 
i Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym są
prezentowane osiągnięcia kół. Członkowie
są powiadamiani o planowanych imprezach 
organizowanych przez sekcję socjalną KWP. 
Usprawniono zarządzanie w oparciu o sprzęt
komputerowy zakupiony przez zarząd główny. 
Rozrósł się OBI, dobrze przyjęty przez czytel-
ników, który jest co miesiąc rozsyłany w sieci. 
Kontynuowana jest współpraca z kierowni-
ctwem policji. Stowarzyszenie zaproszono do 
udziału w obchodach 95. rocznicy powstania 
policji. Sprawozdanie złożył także skarbnik.

Rozpoczęła się dyskusja. Delegaci poru-
szyli: wyniki badań ankietowych w kołach na 
Warmii i Mazurach, przygotowanie zjazdu, 
demonstrację materiałów zjazdowych, wyda-
wanie legitymacji nowym członkom, dbałość
o wizerunek Stowarzyszenia, awansowanie 
w stopniu emerytów policyjnych, przekłama-
nia historii milicji. Głos zabrał także prezes 
ZG Henryk Borowiński. Zapoznał zebranych 
z działalnością zarządu głównego, ocenił pozy-
tywnie organizację olsztyńską, mimo zmniej-
szenia jej liczebności. Wyróżnił honorowego 
prezesa Lucjana Kołodziejczyka, który dopro-
wadził Stowarzyszenie do rozkwitu. Podkreślił
też zasługi Julina Czajki w walce o utrzymanie 
funduszu socjalnego.

 Przewodniczący WKR odczytał sprawo-
zdanie i złożył wniosek o absolutorium dla za-
rządu, który został przyjęty.

Przystąpiono do wyborów. Zgłoszono jed-
nego kandydata na prezesa ZW, 8 – do Prezy-
dium ZW, 5 – do WKR i 5 – na zjazd krajowy. 
Liczba zgłoszonych równała się liczbie miejsc, 
więc delegaci postanowili głosować jawnie. 
Wszystkich wybrano jednogłośnie. Prezesem 
został ponownie Jerzy Kowalewicz (koło Ol-
sztyn). W skład prezydium weszli: prezes ho-
norowy Lucjan Kołodziejczyk (Olsztyn), wi-
ceprezesi Antoni Biały (Olsztyn) i Stanisław
Olszak (Elbląg), sekretarz Ewa Napora (Ol-
sztyn), skarbnik Anna Czerniawska (Olsztyn), 
członkowie: Janusz Borowiński (WSPol 
Szczytno), Julian Czajka (Olsztyn), Bohdan 
Makowski (Giżycko). WKR ukonstytuowała
się w składzie: przewodniczący Lucjan Fiedo-
rowicz (Lidzbark Warm.), wiceprzewodniczą-
cy Czesław Kowalkowski (Pasłęk), sekretarz 
Irena Chwiej (Elbląg), Jan Borzewski (Elbląg)
i Tadeusz Malinowski (Mrągowo) – członko-
wie. Na zjazd krajowy wydelegowano: Julia-
na Czajkę (Olsztyn), Ryszarda Gidzińskiego
(WSPol Szczytno), Lucjana Kołodziejczyka
(Olsztyn), Jerzego Kowalewicza (Olsztyn), 
Aleksandra Kozłowicza (Elbląg).

Zjazd zakończyło przyjęcie uchwały pro-
gramowej. Główne kierunki działania orga-
nizacji wojewódzkiej to: pozyskiwanie no-
wych członków, pomoc będącym w potrzebie, 
zwiększenie wpływów z 1% PIT na OPP SE-
iRP, integracja środowiska policyjnego, kul-
tywowanie tradycji policji, aktywny udział
w obchodach Święta Policji i uroczystościach
patriotycznych, współpraca ze stowarzyszenia-
mi służb mundurowych, pomoc prawna emery-
tom policyjnym, propagowanie w BI oraz OBI 
działalności Stowarzyszenia, kontynuowanie 
współpracy z kierownictwem policji.
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W kole Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 
odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze, na które zaproszono komendanta-
-rektora insp. dra Piotra Bogdalskiego, I wi-
ceprezesa ZG SEiRP Zdzisława Pietrykę
i kierownika biura ZG Zdzisława Bartulę. Ze-
branie sprawnie prowadził wiceprezes zarządu
Zbigniew Nowakowski. 

Współpraca między Stowarzyszeniem 
a kierownictwem uczelni jest wzorowa, więc
zarząd główny wyróżnił komendanta odznaką
„Za Zasługi z Dyplomem”. Tą odznaką uhono-
rowano także członków koła: Grażynę Justkę,
Danutę Kubiak, Wiesławę Nowak, Mirosława
Gasperowicza, Edmunda Legowicza i Zdzisła-
wa Wnukowicza. Halinie Lichnerowicz, Teresie 
Łojek i Marianowi Mieszkuńcowi wręczono 
okolicznościowe adresy z okazji jubileuszu uro-
dzin. Odznaki i adresy wręczyli goście z zarządu 
głównego oraz prezes koła Ryszard Gidziński.

Po złożeniu sprawozdań z funkcjonowania 
koła, rozpoczęła się dyskusja. Poruszono: relacje 
między kołem a zarządem wojewódzkim i głów-
nym, możliwości wykorzystania środków z pro-
gramu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 
i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, utwo-
rzenie w mieście Rady Senioralnej, poparcie 
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kandydatów z naszego środowiska na radnych, 
powiększenie szeregów Stowarzyszenia, zmiany 
w statucie, aby duże koła wybierały bezpośred-
nio delegatów na zjazd krajowy, wykorzystanie 
obiektów rekreacyjnych uczelni. Głos zabrali: 
Ewa Czerw, Zofi a Olejniczak, Janusz Borowiń-
ski, Stanisław Czerw, Włodzimierz Lewicki, 
Zbigniew Nowakowski. Zdzisław Pietryka po-
informował o ważniejszych przedsięwzięciach
zarządu głównego.

Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali jed-
nomyślnie władze koła w dotychczasowym skła-
dzie. Delegatami na zjazd wojewódzki zostali 
członkowie zarządu, komisji rewizyjnej i Janusz 
Borowiński. Uchwalono program na kolejne 4 
lata, w którym za priorytetowe uznano m.in.: 
integrację środowiska emerytów policyjnych, 
organizowanie rekreacji dla naszych członków, 
powiększenie koła, współdziałanie z kierowni-
ctwem uczelni, obronę praw nabytych. 

Koło w Bartoszycach zaprosiło mnie na 
imprezę integracyjną. Zajechałem przed budy-
nek KPP i z prezesem Henrykiem Biculewiczem 
weszliśmy do „biura” zarządu, którym okazała
się szafka w świetlicy komendy. Trudne warunki 
lokalowe miejscowej policji nie pozwalają na 
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wygospodarowanie oddzielnego pomieszczenia. 
Ale prezes nie narzeka. Koło liczy 51 członków
i skupia ponad połowę bartoszyckich emerytów 
policyjnych. Przez jakiś czas współpracowało
z dwoma kołami żołnierzy, które się rozwiązały. 
A nasi mają się dobrze. Wyruszyliśmy za miasto 
w okolice domku myśliwskiego koła łowieckie-
go „Szarak”. Pogoda dopisała, dobra organizacja, 
wszystko co trzeba przygotowane. Frekwencji 
można pozazdrościć – około 40 osób. Miłe po-
witanie i zaskoczenie. Są absolwenci szczycień-
skiej uczelni. Jeden z nich na I roku studiował
w Wyższej Szkole Ofi cerskiej w Szczytnie, na 
II – w Wydziale Porządku Publicznego Akade-
mii Spraw Wewnętrznych w Szczytnie, a na III 
– w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Inny 
przypomniał orkiestrę, w której grali przede 

wszystkim podchorążowie, ale i kadra – m.in. 
zmarły tragicznie Marek Podlasin. Wymieni-
liśmy wiele nazwisk ofi cerów, część niestety 
nieżyjących. Słuchałem opowieści o kontaktach 
z sąsiadami za granicą – Rosjanami i Litwinami. 
Koledzy, którzy kiedyś jeździli w patrolu są
zdumieni nieporadnością policjantów podczas 
interwencji. Z kryminalnego ubolewają, że
wzmacnia się prewencję i drogówkę kosztem 
ich dawnego pionu. Mimo tego odniosłem wra-
żenie, że spotkałem grono ludzi zintegrowanych, 
wyluzowanych i zadowolonych z życia. Jeśli
nie będziecie grali za dużo Demisa Roussosa, 
to chętnie bym Was znowu odwiedził.

Janusz Borowiński
Zdjęcia: Jerzy Kowalewicz, 

Zdzisław Bartula, Henryk Sołodki
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

31 marca odbyło się posiedzenie Zarządu
Wojewódzkiego SEiRP, na które zaproszono: 
komendanta wojewódzkiego insp. Krzyszto-
fa Zgłobickiego, naczelnika Wydziału Kadr 
i Szkolenia KWP mł. insp. Dariusza Dopkę,
dyrektora Samodzielnego Publicznego Wyso-
kospecjalistycznego ZOZ MSW w Bydgoszczy 
dr. n. med. Marka Lewandowskiego, członka
Prezydium ZG Stowarzyszenia Lecha Kaza-
neckiego, wiceprzewodniczącego GKR Józefa 

Piaseckiego i prezesa honorowego ZW Henryka 
Kiełbasińskiego.

Lech Kazanecki w asyście prezesa ZW 
Romana Skrzeszewskiego udekorowa ł
dra Marka Lewandowskiego odznaką „Za Zasłu-
gi z Dyplomem”. Po podziękowaniu za wyróż-
nienie, dyrektor omówił problemy kierowanej 
przez siebie placówki zdrowia, w tym m.in. 
kolejki do lekarzy i remonty. Na tle bolączek
służby zdrowia podkreślił widoczny spadek 
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umieralności (zwłaszcza wśród niemowląt), a co 
za tym idzie wydłużenie średniej długości życia
naszych obywateli. Odpowiedział również na 
szczegółowe pytania dwóch uczestników obrad. 

Insp. Krzysztof. Zgłobicki wyraził uznanie 
dla działań dyr. M. Lewandowskiego oraz dla 
środowiska naszych emerytów i rencistów. 
Szeroko omówił przebudowę, modernizację
i remonty obiektów komend i komisariatów 
policji na terenie województwa. Odpowiadał na 
pytania, odnosząc się do problemów lokalowych 
niektórych kół SEiRP i funkcjonowania tereno-
wych komisariatów (likwidacje, połączenia).

Jak zwykle ożywiona dyskusja wywiązała
się na temat spraw socjalnych środowiska eme-
rytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin. 
Profesjonalnie i cierpliwie odpowiadała na pyta-
nia i wyjaśniała wątpliwości Monika Bykowska-
-Gomuła z Zespołu Socjalnego Wydziału Kadr 
i Szkolenia KWP. 

Pozostałą część obrad zarządu wojewódz-
kiego – podobnie jak poprzedzające je posie-
dzenie prezydium – zdominowała problematyka 
przygotowań do VII Wojewódzkiego Zjazdu 
Delegatów SEiRP. 

21 maja w gościnnych progach KWP odbył
się VII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Delegatów SEiRP, któremu 
sprawnie przewodniczył wiceprezes ZW Ry-
szard Zaionc. Wśród przybyłych gości byli 
m.in.: komendant wojewódzki insp. Krzysztof 
Zgłobicki, zastępca dyrektora NFZ Elżbieta 
Wilczyńska, prezes ZW ZŻWP Józef Mól, 

prezes kujawsko-pomorskiej grupy wojewódz-
kiej IPA Jerzy Archacki.

Delegaci podjęli uchwałę o nadaniu Hen-
rykowi Domagalskiemu tytułu Honorowego 
Członka Zarządu Wojewódzkiego. Wiceprezes 
ZG Henryk Grobelny w asyście prezesa ZW Ro-
mana Skrzeszewskiego udekorował odznakami 
„Za Wybitne Osiągnięcia” długoletnich działa-
czy Stowarzyszenia – Zbigniewa Romanowskie-
go i Antoniego Wesołowskiego oraz „Za Zasługi 
z Dyplomem” insp. Krzysztofa Zgłobickiego,
Elżbietę Wilczyńską, Jerzego Archackiego 
i aktywistów Stowarzyszenia: Elżbietę Lo-
rek, Irenę Mantej-Pappe, Zbigniewa Reszkę
i Stanisława Zwierzchowskiego. Józef Mól 
wręczył Romanowi Skrzeszewskiemu srebrną
odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP”, a I wice-
prezesowi ZW SEiRP Ryszardowi Judce – 
brązową. Po laudacji członka prezydium ZG 
Lecha Kazaneckiego, delegaci podjęli uchwałę
o rekomendowaniu Krajowemu Zjazdowi Dele-
gatów wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych 
dla SEiRP – przewodniczącego WKR Henryka 
Bednarka i sekretarza koła w Toruniu Józefa 
Prażucha.

KORESPONDENCI NAPISALI
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W imieniu wyróżnionych podziękował insp. 
Krzysztof Zgłobicki. Poinformował delegatów 
o zaawansowaniu prac modernizacyjnych 
i remontowych w poszczególnych obiektach 
policji, a także o bieżącym rozwiązywaniu 
problemów lokalowych niektórych kół SEiRP 
w województwie. Glos zabrali również: Elżbieta 
Wilczyńska, Józef Mól i Jerzy Archacki, którzy 
wyrazili uznanie dla dokonań naszego środowiska.

Delegaci podjęli siedem uchwał. W dysku-
sji dominowała – jak zwykle – problematyka 
socjalna.

Zjazd wybrał nowe władze: 13-osobowe pre-
zydium ZW na czele z dotychczasowym preze-
sem Romanem Skrzeszewskim oraz 6-osobową
WKR, której przewodniczącym został Bernard 
Sykutera. Na zjazd krajowy wydelegowano: 
Janusza Dagowa, Lecha Kazaneckiego, Wirgi-
niusza Kierskiego, Józefa Piaseckiego i Romana 
Skrzeszewskiego.

W podziękowaniu za długoletnią działalność
w prezydium ZW i WKR, R. Skrzeszewski 
wręczył okolicznościowe statuetki preze-
sowi honorowemu ZW H. Kiełbasińskiemu 
i H. Grobelnemu oraz A. Wesołowskiemu i J. 
Prażuchowi.

15 czerwca w Forcie IV Twierdzy Toruń
odbyło się coroczne, już piętnaste spotkanie 
emerytów policyjnych oraz członków ich rodzin 
z województwa kujawsko-pomorskiego. W im-

prezie uczestniczyło ok. 140 osób, w tym najlicz-
niej torunianie, ponad 30-osobowa grupa z koła
Bydgoszcz–Szwederowo i po kilku przedstawi-
cieli z kół w Brodnicy, Inowrocławia, Wąbrzeźna 
i Włocławka. Przybyli goście: sekretarz woje-
wództwa Marek Smoczyk, komendant miejski 
policji insp. Antoni Stramek, prezydent MKM RP 
Andrzej Woźniak, przewodniczący NSZZ Poli-
cjantów KMP Jan Norkowski, prezes ZW naszego 
Stowarzyszenia Roman Skrzeszewski. Sekretarz 
odczytał i przekazał na ręce prezesa koła w Toru-
niu adres gratulacyjny marszałka województwa, 
a komendant miejski i przewodniczący NSSZP 
– podobnie jak przedmówca – przekazali wyrazy 
uznania dla naszego środowiska. Goście wręczyli 
organizatorom drobne upominki. Dopełnieniem 
były życzenia dobrej zabawy. Wspólne śpiewy 
i zabawa z zespołem wokalno-muzycznym trwały
ponad siedem godzin. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się konkursy strzelania z łuku, gry 
w boule i rzutu lotkami. Zwycięzcy (po trzech 
w każdej konkurencji) otrzymali nagrody z rąk
prezesów R. Skrzeszewskiego i R. Zaionca. 
Był żurek, grochówka, potrawy z grilla, chleb 
ze smalcem i ogórkiem, owoce, słodycze, kawa 
i herbata. Gościom wręczono gadżety propagujące 
region kujawsko-pomorski, otrzymane uprzednio 
z Urzędu Marszałkowskiego. 

Janusz Dagow
Zdjęcia: Janusz Dagow, 

Kamila Ogonowska, Jerzy Piotrowski

KORESPONDENCI NAPISALI
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27 maja w sali konferencyjnej Szkoły
Policji w Pile odbył się Okręgowy Zjazd 
Delegatów, w którym również uczestniczyli:
prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile 
Zygmunt Jeliński, prezes Stowarzyszenia Stra-
ży Pożarnej w Pile Zygmunt Musiał, prezes 
ZW SEiRP w Poznaniu Stanisław Pruszyński,
członek Prezydium ZG Henryk Grobelny. 
Zjazd przebiegał zgodnie z programem. Zebra-
ni wysłuchali sprawozdań: prezesa Tadeusza  
Dębskiego z działalności zarządu okręgowego
za lata 2010-2014, skarbnika z fi nansów okrę-

gu i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Po 
wystąpieniach gości i dyskusji przeprowadzono 
wybory do nowych władz. W skład prezydium 
zarządu okręgowego weszli: Tadeusz Dębski 
– prezes, Waldemar Mielczarek – wiceprezes, 
Laura Sławińska, skarbnik, Piotr Kukawka – 
sekretarz oraz członkowie: Zbigniew Drewny, 
Marek Brendt, Roman Wieczorek. W skład 
Zarządu weszli ponadto prezesi kół: Jerzy Mi-
chalski – Chodzież, Józef Szmuga – Czarnków, 
Jerzy Pawlak – Piła 1, Jerzy Szostak – Złotów.

Tadeusz Dębski

ZARZĄD OKRĘGOWY W PILE

KORESPONDENCI NAPISALI

30 maja w sali narad KWP w Lublinie ob-
radował VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów
SEiRP, na który przybyło 55 delegatów wy-
branych przez 16 kół oraz zaproszeni goście: 
zastępca komendanta wojewódzkiego insp. 
Henryk Rudnik, prezydent Federacji Stowa-
rzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław 
Czarnecki, przedstawiciel ZG SEiRP Zdzisław 
Bartula. Obradom przewodniczył Krzysztof 
Górski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłe-
go prezydenta RP gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
i zmarłych członków naszej organizacji na 
Lubelszczyźnie. 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
Zjazd, po wysłuchaniu sprawozdań prezesa 

zarządu wojewódzkiego Tadeusza Miciuły
i przewodniczącego wojewódzkiej komisji 
rewizyjnej udzielił absolutorium ustępującemu
zarządowi. Delegaci w czasie dyskusji poruszali 
sprawy dotyczące życia członków – ich sytuacji 
materialnej, socjalnej, bytowej i fi nansowej. 
Nawiązano do dalszej reaktywacji kół w tere-
nie, podkreślono potrzebę zwiększenia stanu 
osobowego naszego Stowarzyszenia. Owocna 
dyskusja wykazała troskę o dobro organizacji.

W głosowaniu jawnym delegaci wybrali 
9-osobowe prezydium ZW. Zjazd jednogłośnie 
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wybrał prezesem Stowarzyszenia w wojewódz-
twie Tadeusza Miciułę. Członkom prezydium 
powierzono funkcje: I wiceprezes Krzysztof 
Górski, wiceprezes ds. organizacyjnych Bogu-
sław Stępczyński, skarbnik Krystyna Skałecka, 
sekretarz Maria Kaim, pełnomocnik ds. PZU 
Zbigniew Milanowski, członek ds. kulturalno-
-oświatowych i rekreacyjno-sportowych Prze-
mysław Portuś, członek ds. medialnych Zenon 
Biczak, członek ds. kontaktów ze stowarzysze-
niami służb mundurowych Romuald Wasilewski. 
Na czele 5-osobowej wojewódzkiej komisji re-
wizyjnej stanął Krzysztof Korona. Delegatami na 
zjazd krajowy zostali wybrani: Dariusz Błaziak, 
Krzysztof Górski, Przemysław Portuś, Janusz 
Śliwiński. Waldemarowi Popławskiemu powie-
rzono ponownie funkcję rzecznika prasowego. 

Na zakończenie obrad Tadeusz Miciuła
podkreślił wagę poruszanych tematów, apelując
o jeszcze bardziej aktywną pracę, zacieśnienie
kontaktów z członkami organizacji mundu-
rowych, kultywowanie tradycji zawodowej 
i budowanie pozytywnego wizerunku Stowa-
rzyszenia na zewnątrz.

Krzysztof Górski

Odbyło sięwalne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze koła w Lublinie – największego 
w województwie, bo skupiającego ponad 360 
członków. Wybrano nowy zarząd w składzie: 

Michał Czernichowski – prezes, jego zastępcy
– Maria Kaim i Marian Ziętek oraz członko-
wie: Czesław Mierzwa, Maria Dolecka, Zofi a 
Lefeld, Teresa Adamus, Marta Gieroba i Bogdan 
Stępczyński. Działalność koła nabrała dynamiki 
z chwilą powołania w grudniu 2012 roku zespołu
ds. kulturalno-oświatowych, który zorganizował
cykliczne spotkania integracyjne w formie wy-
cieczek, zbiorowych wyjść do kina, teatru oraz 
imprez okolicznościowych z okazji świąt Boże-
go Narodzenia i Wielkanocy, Dnia Kobiet, Dni 
Seniora. Koło współpracuje z zaprzyjaźnionymi 
stowarzyszeniami emerytów wojskowych i straża-
ków z terenu miasta. Dokonania lubelskiego koła
to nie tylko działalność statutowa na rzecz człon-
ków, ale również szczególnego rodzaju mecenat. 
W ubiegłym roku było ono jednym ze sponsorów 
wydania tomiku wierszy Henryka Kozaka – poety, 
prozaika, piewcy Podlasia, członka Koła SEiRP 
w Lublinie – pt. „Ballada o przemijaniu”.

Waldemar Popławski

Porozumienie Emerytów Mundurowych 
w Białej Podlaskiej, do którego należy koło SE-
iRP, wzięło udział w miejskich uroczystościach 
Święta Konstytucji 3 maja, składając wiązankę
kwiatów pod tablicą pamięci. Stowarzyszenie 
reprezentował Bogdan Korniluk. Po części ofi -
cjalnej uczestników uroczystości władze miasta 
zaprosiły na festyn do Parku Radziwiłłowskiego. 
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Członkowie koła z Białej Podlaskiej prze-
bywali w dniach 14-18 maja na wycieczce
na trasie: Budapeszt, Wyszehrad, Bratysława,
Wiedeń, Ołomuniec. Wiceprezes zarządu Piotr 
Kościński, który kierował wycieczką, otrzymał
zadanie zorganizowania kolejnej. 

Włodzimierz Górecki
Zdjęcie: Bogdan Korniluk

Koło SEiRP w Chełmie to jeden z laureatów 
ubiegłorocznego konkursu zorganizowanego pod 
egidą zarządu głównego, w którym wyłoniono 
najbardziej aktywne koła w kraju, nagradzając je 
okolicznościowymi dyplomami uznania. Mówi 
się, że nobilitacja zobowiązuje, a dowodem 
kolejne inicjatywy zarządu chełmskiego koła,
dzięki którym ta dobra passa trwa nadal, a doro-
bek stale rośnie.

Skoro rzecz o dorobku, to tylko rok 2013 
zamknął się w Chełmie liczbą 13 udanych imprez 
integracyjnych, wycieczek i eventów, w tym jako 
novum – dwa spływy kajakowe po rzece Wieprz 

dla osób bardziej odważnych i lubiących ryzyko 
wywrotki. Przebojem pierwszego kwartału 2014 
roku okazały się kolejne wartościowe przedsię-
wzięcia, podczas których frekwencja była tak 
wielka, że śmiało możemy stwierdzić, iż były to 
imprezy masowe w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Zarówno w zabawie karnawałowej w stylowej 
restauracji hotelu Kamena, jak i w kuligu na 
Roztoczu brało udział każdorazowo co najmniej 
150 osób!

Kulig na Roztoczu w okolicach Krasnobrodu 
był pierwszą wspólną inicjatywą z kołem z Zamoś-
cia, a jego zwieńczeniem – integracyjne ognisko na 
urokliwej polanie przy dźwiękach własnej kapeli 
współorganizatorów. Uczestnicy tej imprezy plene-
rowej w zimowej scenerii byli do tego stopnia za-
chwyceni, iż padło hasło przygotowania i odbycia 
wspólnej, dobrosąsiedzkiej majówki dla amatorów 
aktywnej turystyki z Chełma i Zamościa, a może
i innych zapaleńców. A zatem do zobaczenia na 
kolorowym Roztoczu już przy wiosennej aurze.

Waldemar Popławski

ZARZĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE
14 maja odbył się Okręgowy Zjazd Dele-

gatów, w którym również uczestniczyło kierow-
nictwo Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. 
Przed tradycyjnym składaniem sprawozdań,
komendant miejski insp. Wiesław Tyl wręczył
wieloletniemu prezesowi ZO Wiesławowi Troja-
nowskiemu pamiątkową tabliczkę. Nowym pre-
zesem zarządu okręgowego i delegatem na zjazd 
krajowy wybrano Zofię Krasę. W skład prezy-
dium weszli wiceprezesi: Wiesław Trojanowski, 

Anna Smigin, Leszek Dąbrowa, sekretarz An-
drzej Krawczyk, skarbnik Irena Kowalczyk oraz 
członkowie: Daniela Bednarczyk, Józef Borko 
i Bogdan Smigin. Przewodniczącym OKR zo-
stała Krzysztofa Sedyniak, a członkami – Roman 
Kostka i Jan Klamka. 

Szerzej o naszym policyjnym emerycie 
– Sławku Pikułe pisaliśmy w Biuletynie nr 
2(44)2012, szczególnie o jego służbie i dzia-
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łalności w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym w Koszalinie. W ubiegłym roku, 
w uznaniu zasług dla rozwoju regionu, Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego nadał mu 
srebrną odznakę Honorowego Gryfa Pomorskie-
go. Sławek Pikuła jest życzliwym i skromnym 
człowiekiem, cenionym i lubianym przez otocze-
nie. Koleżanki i koledzy z Komendy Miejskiej 
Policji w Koszalinie za długoletnią służbę ufun-
dowali mu pół-szablę policyjną.

Liczne grono naszych emerytów, około 100 
osób, uczestniczyło w koncercie inauguracyj-
nym w nowej sali koncertowej Filharmonii 
Koszalińskiej. Orkiestrze, którą dyrygował Ru-
ben Silva, towarzyszyły chóry Centrum Kultury 
105 – Canta i Canzona. Koncert skrzypcowy 
Piotra Czajkowskiego D-dur op. 35 wykonała
Agata Szymczewska, arie operowe klasyki świa-
towej – Alicja Węgorzewska i Andrzej Lampert. 
Była to swoista uczta dla uszu i duszy obecnych.

Już po raz drugi w ostatnich kilku latach 120 
członków Stowarzyszenia z Koszalina oraz kół
terenowych wzięło udział w koncercie Chóru 

Aleksandrowa, który tym razem odbył się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Artyści 
zaprezentowali całkowicie nowy i niezwykle in-
teresujący program. Podziwialiśmy nie tylko mu-
zykę, piękny śpiew chóru i solistów, ale również
rewelacyjne pokazy taneczne, z elementami sztu-
ki akrobatycznej. Widowisko wzbogaciły trady-
cyjne rosyjskie stroje o bogatej kolorystyce. 

Zofi a Krasa
Zdjęcia: Z. Krasa, A. Krawczyk
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W auli Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi odbył się 15 maja VII Wojewódzki 
Zjazd Delegatów SEiRP, w którym wzięło
udział 56 delegatów oraz czterech członków 
z biernym prawem wyborczym. Na zaprosze-
nie ustępującego zarządu przybyli: komendant 
wojewódzki insp. Dariusz Banachowicz, jego 
zastępca – insp. Renata Kasprzyk-Papierniak, 
naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP mł.
insp. Ewa Rosoł, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Społecznej KWP nadkom. Jarosław Ja-
nus, wiceprezes ZG Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego Czesław Marmura, wiceprezes ZG 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
RP Ireneusz Mańko. Zjazd sprawnie poprowa-
dził Edward Strzelecki. 

Insp. Renata Kasprzyk-Papierniak na otwar-
cie zjazdu złożyła zebranym życzenia owoc-
nych obrad. Czesław Marmura odczytał list 
gratulacyjny od łódzkiego ZŻWP. Przedstawił
dokonania, potrzeby i zamierzenia Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych w zakresie 
opieki zdrowotnej nad żołnierzami, funkcjona-
riuszami, weteranami i emerytami służb mun-
durowych oraz ich bliskimi. Wiceprezes ZG 
ZEiRP RP Ireneusz Mańko po złożeniu życzeń
delegatom, przekazał na ręce prezesa Zdzisława 
Pełki pamiątkową tabliczkę.

W trakcie zjazdu ogłoszono wyniki konkur-
su „Na Najładniejszą Kronikę 2013”. Pierwsze 
miejsce zajęła kronika koła w Wieruszowie, 
drugie – w Pajęcznie, a trzecie – w Skiernie-
wicach. Wyróżnienia otrzymały koła z Łodzi 
i Sieradza. Dyplomy i puchary wręczył prezes 
zarządu wojewódzkiego. Kroniki zgłoszone do 
konkursu wystawiono do wglądu na czas obrad 

w auli komendy wojewódzkiej.
Najważniejszym zadaniem zjazdu były

wybory nowych władz. Prezesem zarządu wo-
jewódzkiego został ponownie Zdzisław Pełka. 
Ponadto w skład prezydium weszli: Edward 
Strzelecki, Leonard Klimczak, Stanisław Mi-
kołajczyk, Mirosława Słomińska, Maria Balse-
wicz, Zenon Smoliński, Zdzisława Tomaszew-
ska-Matera oraz Piotr Brzeziński.

Prezesowi Zdzisławowi Pełce pogratulował
wyboru komendant wojewódzki insp. Dariusz 
Banachowicz. Podziękował za dotychczasową
współpracę, która będzie kontynuowana w na-
stępnych latach. Zebranym delegatom życzył
zadowolenia z uczestnictwa w obradach oraz 
pomyślności w życiu osobistym.

Do auli komendy wojewódzkiej policji 
przybyli na zebranie sprawozdawczowybor-
cze członkowie Koła SEiRP w Łodzi, w któ-
rym jako zaproszeni goście uczestniczyli: insp. 
Renata Kasprzyk-Papierniak – zastępca komen-
danta wojewódzkiego, nadkom. Rafał Mrozow-
ski – zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji 
Społecznej KWP, podinsp. Beata Królikowska-
-Prokopowicz – zastępca naczelnika Wydziału
Kadr KWP, wiceprezes ZG – prezes ZW Zdzi-
sław Pełka. Przybyłych gości w imieniu zarządu 
koła powitała prezes – Janina Walczyńska.

Po części proceduralnej, w jawnym głosowa-
niu wybrano członków nowego zarządu: Jerzy 
Kopczyński – prezes, Aleksandra Małkus – wi-
ceprezes i skarbnik, Mirosława Słomińska – se-
kretarz, Halina Kunikowska – przewodnicząca 
sekcji socjalnej, Zdzisława Tomaszewska – prze-
wodnicząca sekcji kulturalnej, członkowie: Ma-

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
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ria Rudzińska, Daniela Kędziora, Jadwiga Mi-
chalska, Józef Matusiak, Krzysztof Chodakow-
ski. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jadwiga 
Kapłoniak, Sabina Kruk, Kazimierz Kramarski.

Na wniosek nowego zarządu, Janinie Wal-
czyńskiej nadano jednogłośnie tytuł Honoro-
wego Prezesa Koła Miejskiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi.

Piotr Brzeziński

W sali OSP w Łowiczu zebrali się człon-
kowie miejscowego koła SEiRP, aby wybrać
nowe władze. Prezes Stanisław Kostrzewa za-
poznał obecnych z porządkiem obrad, a w dal-
szej części swojego wystąpienia dokonał oceny 
działalności koła za minioną czteroletnią kaden-
cję, nakreślając zadania do realizacji dla nowo 
wybranych władz. Szczególną uwagę zwrócił
na dalszy wzrost liczby członków naszego koła. 
Po sprawozdaniu komisji rewizyjnej, udzielono 
absolutorium ustępującemu zarządowi i wy-
brano nowy – pięcioosobowy, na czele którego 

ponownie stanął Stanisław Kostrzewa. Prezes 
podziękował za zaufanie, przyrzekając dalszy 
rozwój koła i uatrakcyjnienie jego form pracy, 
aby wszyscy jego członkowie oraz osoby nie-
stowarzyszone mogły poczuć się zadowolone.

Stanisław Kostrzewa
Zdjęcie Witold Maj

1 maja, jak co roku, przeszedł w Łodzi
pierwszomajowy pochód, w którym uczestni-
czył przewodniczący Parlamentu Europejskie-

go Martin Schulz. Zainteresowani zgromadzili 
się pod pomnikiem naczelnika Kościuszki.
Byli tam też przedstawiciele zarządu woje-
wódzkiego i koła miejskiego SEiRP w Łodzi,
którzy złożyli wiązankę kwiatów. Uczestnicy 
pochodu udali się na Stare Miasto, gdzie roz-
począł się piknik rodzinny.

Krzysztof Bojakowski

XXVIII Zlot Aktywu Turystycznego Re-
sortu Spraw Wewnętrznych odbył się w dniach 
23-26 kwietnia w Burzeninie. Honorowy patro-
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nat nad zlotem objęli: Dariusz Olejnik – starosta 
sieradzki, Jacek Walczak – prezydent miasta Sie-
radza, Jarosław Janiak – wójt gminy Burzenin, 
Józef Kaczmarek – burmistrz Uniejowa, Tomasz 
Woźniak – wójt gminy Wróblew, insp. Krzysz-
tof Woskowski – komendant powiatowy policji 
w Sieradzu, podinsp. Zbigniew Jagiełło – prze-
wodniczący ZW NSZZ Policjantów w Łodzi, 
Zdzisław Pełka – prezes ZW SEiRP w Łodzi. 
Celem zlotu było m.in.: propagowanie walorów 
historycznych, turystycznych i krajoznawczych 
woj. łódzkiego, w tym szczególnie powiatu sie-
radzkiego, oraz wymiana doświadczeń i podno-
szenie kwalifi kacji przodowników i przewodni-
ków turystycznych.

Zbigniew Sośnicki

W dniach 24-27 kwietnia zarząd Koła SEi-
RP w Skierniewicach zorganizował wycieczkę
do Kotliny Kłodzkiej z wypadem do Czech.
W pierwszym dniu grupa zobaczyła Kłodzko – 
jedno z najstarszych miast na Dolnym Śląsku. 

Wrażenie na uczestnikach wywarła Starówka, 
most św. Jana porównywany do Mostu Karola 
w Pradze oraz Twierdza Kłodzka. W kolejnych 
dniach wycieczka zwiedziła m.in.: fantastyczny 
labirynt form skalnych „Błędne Skały” w Górach 
Stołowych, torfowisko pod Zieleńcem, zamek 
Leśny Kamień znajdujący się na górze Szczyt-
nik w Górach Stołowych, największą w Polsce 
stację narciarską Zieleniec, muzeum kopalni 
złota w Złotym Stoku, Skalne Miasto Adrszpach 
w Czechach z labiryntem korytarzy skalnych, 
Polanicę Zdrój z Parkiem Zdrojowym oraz Hutą
Szkła Artystycznego „Barbara”, gdzie mogli-
śmy obejrzeć ręczne formowanie szkła, miasto 
Paczków z pięknymi zabytkami. Szczególnym 
zainteresowaniem grupy były mury obronne z 19 
basztami. W ostatnim dniu pobytu w Dusznikach 
Zdroju cała grupa udała się na dancing, który 
trwał do północy. Wszyscy uczestnicy wycieczki 
wrócili z niej bardzo zadowoleni.

Edward Strzelecki
Zdjęcie Sławomir Karda
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28 maja w Szczecinie odbył się Wojewódz-
ki Zjazd Delegatów, który otworzył prezes za-
rządu wojewódzkiego Czesław Zuziak. Powitał
delegatów, prezesów kół i gości: prezesa Zarządu 
Głównego SEiRP Henryka Borowińskiego, jego 
zastępcę – Zdzisława Pietrykę, przedstawiciela 
NSZZ Policjantów w Szczecinie Andrzeja Enerli-
cha, Honorowego Prezesa ZG SEiRP Lechosława 
Bartosiaka, Honorowego prezesa ZG SEiRP Ma-
riana Bulińskiego, Honorowego Prezesa ZW SE-
iRP Jana Łukomskiego oraz Zasłużonego Seniora 
SEiRP Romana Mazurkiewicza. Prezes Henryk 
Borowiński wyróżnił Irenę Bąk i Mirosławę Pa-
wińską odznaką „Za Zasługi z Dyplomem”. 

Jednogłośnie przyjęto sprawozdania: z dzia-
łalności zarządu wojewódzkiego, fi nansowe, 
komisji rewizyjnej, udzielając absolutorium 
ustępującym władzom. Po zarekomendowaniu 
kandydatur oraz dyskusji wybrano nowy zarząd
oraz komisję rewizyjną. Prezesem zarządu wo-
jewódzkiego został Henryk Karcz, a przewodni-
czącym komisji rewizyjnej – Ryszard Sławiński. 
Nowy prezes podziękował za zaufanie i obiecał
współpracę z kołami terenowymi. Przyrzekł, że
zrobi wszystko, aby zarząd wojewódzki dobrze 
funkcjonował oraz przedstawił osoby, z którymi 
chciałby współpracować. Delegatami na zjazd 

krajowy zostali: Czesław Zuziak, Ryszard Chu-
rawski, Ireneusz Koczan, Henryk Karcz, ich 
zastępcami – Edward Stawiński oraz Ryszarda 
Borek-Chojna.

Komendant wojewódzki insp. Jarosław Sawi-
cki z uznaniem odniósł się do osiągnięć zarządu 
wojewódzkiego. Podziękował Czesławowi Zu-
ziakowi za dotychczasową pracę, pogratulował
Henrykowi Karczowi i życzył nowemu zarządo-
wi wielu sukcesów w działalności na rzecz środo-
wiska. Stwierdził, że chętnie uczestniczy w spot-
kaniach z emerytami.

Złożono wniosek o uhonorowanie Czesława 
Zuziaka tytułem Honorowego Prezesa. Czesław 
Zuziak zrezygnował z tego tytułu. Podziękowano 
mu serdecznie za poświęcony czas, podzielenie 
się wiedzą i wręczono kwiaty. Czesław Zuziak 
prezesował pracowicie 2 kadencje (tj. 8 lat), wy-
stępował z wieloma ciekawymi inicjatywami. 
W historii Stowarzyszenia w zachodniopomor-
skim mieści się również cząstka Jego działań. Jest 
dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na któ-
rych można polegać. „Jest na świecie tyle rzeczy, 
za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, 
tylko radością, pamięcią i słowem dziękujemy”. 
Życzymy Ci długich lat życia w zdrowiu oraz 
spełnienia marzeń.

KORESPONDENCI NAPISALI
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Prezes Henryk Borowiński podziękował za 
zaproszenie. Poinformował o działaniach zarzą-
du głównego. Podkreślił wkład wojewódzkiej 
organizacji w kontaktach z niemieckimi eme-
rytami policyjnymi. Stwierdził, iż nasze Stowa-
rzyszenie jest dobrze odbierane za granicą.

Wniosek w sprawie połączenia kół SEiRP 
i NSZZ Policjantów nie został zatwierdzony. Za-
chęcamy młodych emerytów do współdziałania. 
Im nas więcej, tym bardziej nasz głos się liczy.

Danuta Łosiniecka

W dniach 6 – 13 kwietnia odbyła się kolej-
na wycieczka, tym razem samolotem członko-
wie SEiRP ze Szczecina wybrali się na Cypr.

Oto co zwiedziliśmy w telegrafi cznym skrócie: 
najwyższy szczyt wyspy Olimp, wioskę Lania 
zamieszkaną przez artystów, najbogatszy klasz-
tor na Cyprze Kykkos, malownicze nadmorskie 
miasto Pafos, antyczne miasto Kurium, wioskę
Omodos, skałę Afrodyty, najpiękniejszy port 
na wyspie Kerynię, Famagustę – miasto we 
wschodniej części Cypru. W dobrych nastro-
jach powróciliśmy do Szczecina z nadzieją,
że wyspa jeszcze kiedyś odsłoni swe tajemni-
ce. Urzekła nas różnorodność krajobrazu Cy-
pru: góry, wąwozy, wodospady, wysychające
w okresie letnim słone jeziora, jaskinie, wokół
błękitne morze. Wspomnienia towarzyszyć
nam będą przez długi czas. Pewien niedosyt 
jednak pozostał. Rozdzielająca Cypr na dwie 
części Linia Attyli uniemożliwia swobodne 
podróżowanie po terenie całej wyspy, utrudnia-
jąc tym samym dostęp do jej północnej części.
Część ta pozostaje więc dla nas nadal nieznana. 
Kto wie, może w przyszłym roku...

W dniach od 10 do 25 maja odbyła się wy-
cieczka do Włoch członków koła miejskiego 
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w Szczecinie, której głównym punktem było
zwiedzanie Rzymu i Watykanu, Monte Cas-
sino, Wenecji, San Marino, klasztoru Ojca 
Pio oraz Capri. W drodze do Rzymu będzie-
my wspominać perełkę Włoch nad jeziorem 
Garda – Sirmione i spektakl na kaskadowym 
wodospadzie „Cascate delle Marmore”. Po 
przyjeździe do Rzymu rozpoczęliśmy na-
sze zwiedzanie od Bazyliki św. Piotra, grot 
Watykanu oraz Bazyliki Pontyfi kalnej św. 
Jana na Lateranie. Kulminacyjnym punktem 
zwiedzania Watykanu była audiencja gene-
ralna papieża Franciszka. Musieliśmy bardzo 
wcześnie przyjechać na plac św. Piotra, by po 
ok. 2 godzinach oczekiwania papież w swoim 
papa mobile przejechał między tłumami ocze-
kujących. Kolejne etapy, to: Koloseum, Forum 
Romanum, Muzea Watykańskie, Fontanna di 
Trevi, Plac Hiszpański. Pełni wrażeń opuści-
liśmy Rzym i udaliśmy się do Monte Cassi-
no. Nasza delegacja złożyła wiązankę biało-
-czerwonych kwiatów na grobie gen. Andersa 
i odśpiewaliśmy hymn państwowy. W ósmym
dniu pojechaliśmy na wycieczkę na wyspę Ca-
pri. Dziewiąty dzień naszej wycieczki to San 
Giovanni Rotondo – miasteczko, które swą
sławę zawdzięcza od roku 1918 Ojcu Pio. Na 

zakończenie jedno z najmniejszych państw
Europy – San Marino i „królowa Adriatyku” 
– Wenecja. I tak pełni wzruszeń i cudownych 
widoków zakończyliśmy swoją przygodę po 
słonecznej Italii.

Barbara Koczan

Tradycyjnie jak co roku 3 maja zarząd
Koła SEiRP w Stargardzie zorganizował
spotkanie integracyjne pod nazwą „Powita-
nie wiosny”. Zaproszonych uczestników spot-
kania oraz zaproszonych gości: prezesa ZW 
Czesława Zuziaka, wiceprezesa ZW Henryka 
Karcza oraz komendanta powiatowego poli-
cji insp. Zenona Atrasa przywitał prezes koła
Edward Stawiński, życząc wspaniałej zabawy. 
W trakcie spotkania Czesław Zuziak wręczył
list gratulacyjny Michałowi Balikowi z okazji 
ukończenia 80 lat, a jubilatowi odśpiewano tra-
dycyjne „sto lat”.

Zdzisław Kasendra

Jak co roku w maju gościliśmy w Szcze-
cinie delegację emerytów policyjnych z Za-
rządu Krajowego Meklemburgia – Pomorze 
Przednie pod kierownictwem Renaty Randel 
– zastępcy przewodniczącego. Po omówieniu 
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chitektoniczne tej części Szczecina. Goście za-
prosili nas do siebie na początek lipca. Barierę
językową skutecznie niwelowała sympatyczna 
i kompetentna kom. Barbara Czuba. 

Czesław Zuziak

spraw organizacyjnych, korzystając z pięk-
nej pogody, zwiedziliśmy wystawę kwiatów 
i roślin ozdobnych na Wałach Chrobrego, co 
wzbudziło szczególne zainteresowanie pań.
Staraliśmy się przy okazji pokazać piękno ar-

KORESPONDENCI NAPISALI

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
W Brzegu 13 maja odbył się IV Woje-

wódzki Zjazd Delegatów SEiRP w Opolu, na 
który zaproszono: prezesa ZG SEiRP Henryka 
Borowińskiego, komendanta wojewódzkiego 
policji w Opolu insp. Irenę Doroszkiewicz, 
prezesa ZW SEiRP w Jeleniej Górze Henryka 

Grotkiewicza, prezesa ZW ZEiRP RP Tadeu-
sza Śliwę, komendanta powiatowego w Nysie 
insp. Andrzeja Synowca, zastępcę komendanta 
powiatowego w Brzegu kom. Pawła Kolczyka, 
wiceprzewodniczącego NSZZP w Opolu Miro-
sława Łyżniaka.
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Otwarcia zjazdu dokonał prezes zarządu
wojewódzkiego Henryk Szczotka. Po powi-
taniu gości, uczczeniu minutą ciszy zmarłych
kolegów i odegraniu hymnu rozpoczęły się
obrady. Na przewodniczącego zjazdu wybrano 
Ryszarda Żaka. Sprawozdanie z działalności
ZW w mijającej kadencji przedstawił Henryk 
Szczotka. W tym okresie na Opolszczyźnie
powstały dwa nowe koła, a Stowarzyszenie li-
czy 294 członków zwyczajnych. Sprawozdanie 
fi nansowe złożył skarbnik ZW Zygmunt Soś-
niak, a sprawozdanie WKR – jej przewodniczą-
cy Marek Lorens. W toku dyskusji delegaci za-
akceptowali przedstawione informacje i udzie-
lili absolutorium ustępującemu zarządowi.

Następnie zjazd wybrał nowe władze: pre-
zesa – Henryka Szczotkę, wiceprezesów – Ry-
szarda Żaka, Emiliana Garbulę i Mariana Ziel-
skiego, sekretarza – Danutę Początek, skarbnika 
– Zygmunta Sośniaka oraz członków zarządu – 
Henryka Bonka, Marka Naleźniaka i Bolesława 
Trawińskiego, przewodniczącego wojewódz-
kiej komisji rewizyjnej – Czesława Czekaja, 
wiceprzewodniczącego – Stanisława Babińca, 
sekretarza – Teresę Cichoń oraz członków – Ro-
mana Kubowa i Marka Lorensa. Na zjazd krajo-
wy wydelegowano Henryka Szczotkę i Ryszar-
da Żaka. 

W drugiej części obrad ośmiu wyróżnia-
jących się członków Stowarzyszenia  uhono-
rowano odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia”, 
ośmiu – odznaką „Za Zasługi z Dyplomem”, 
wręczono trzy Medale 10-lecia, jeden dyplom 
uznania i czternaście pisemnych podziękowań.
Zaproszeni goście wyrazili uznanie działaczom 
Stowarzyszenia za zaangażowanie w pracę na 

rzecz integracji środowiska emerytów policyj-
nych, pogratulowali wyróżnionym i życzyli dal-
szych sukcesów w działalności społecznej oraz 
w życiu osobistym.

Delegaci przyjęli uchwałę programową,
w której określono cele i zadania do realizacji na 
kolejną kadencję. Do najważniejszych zaliczono:
– Podjęcie intensywnych działań statutowo-or-

ganizacyjnych zmierzających do powoływania 
nowych kół Stowarzyszenia w pozostałych po-
wiatach województwa opolskiego, dążąc też do 
ich powoływania w gminach obsługiwanych 
przez komisariaty policji. 

– Kontynuowanie współpracy z organizacjami 
emerytów i rencistów służb mundurowych wo-
jewództwa opolskiego oraz z ZW NSZZ Poli-
cjantów w Opolu.

– Rozwijanie działań na rzecz swoich członków 
szczególnie potrzebujących pomocy socjalno-
-bytowej, w tym pomocy opiekuńczej, zdro-
wotnej, jak też pomocy psychologicznej.

– Podniesienie na wyższy poziom działań z za-
kresu turystyki, rekreacji, kultury i wypoczyn-
ku w Stowarzyszeniu oraz całym środowisku 
emerytów i rencistów policyjnych. 

– Bardziej skuteczne zabieganie o sprawy emery-
tów i rencistów policyjnych wobec przedstawi-
cieli lokalnych władz samorządowych, kierow-
nictwa jednostek policji, jak też administracji 
państwowej szczebla wojewódzkiego. 

Ponownie wybrany prezes Henryk Szczot-
ka podsumował wyniki obrad, podziękował za 
zaufanie i zamknął obrady zjazdu. Następnie 
odbyło się spotkanie integracyjne z okazji jubi-
leuszu 10-lecia SEiRP w woj. opolskim.

 Zbigniew Pasternak

Z udziałem komendanta wojewódzkiego 
nadinsp. Sławomira Mierzwy, skarbnika ZG 
SEiRP Antoniego Pietraszewskiego, przewod-
niczącego ZW NSZZ Policjantów Krzysztofa 
Wierzbickiego, prezesa zarządu terenowego 
KZEiR Służby Więziennej Henryka Łukow-
skiego oraz wiceprezesa ZW ZŻ Wojska 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Polskiego  odbył się 23 maja wojewódzki 
zjazd delegatów, który zakończył kampanię
sprawozdawczo-wyborczą na Podlasiu.

Na wstępie zabrał głos nadinsp. Sławomir
Mierzwa, który pozdrowił zebranych i wyraził
uznanie dla ofi arnej, wieloletniej pracy emery-
tów. Podkreślił, że docenia działalność społecz-
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ną członków Stowarzyszenia i poinformował,
iż zobligował komendantów  powiatowych do 
udzielania wsparcia i zapewnienia emerytom 
dobrych warunków do działania. Komendant 
odpowiedział na kilka zadanych pytań i wysłu-
chał podziękowań od prezesów kół.

W dalszej części zjazdu przystąpiono do 
czynności proceduralnych. Po dokonaniu wyma-
ganych ustaleń i wyborze komisji, ustępujący ze 
względu na stan zdrowia i zaawansowany wiek, 
prezes Wiktor Kardasz przedstawił sprawozdanie 
z działalności zarządu wojewódzkiego w mijają-
cej kadencji, a przewodniczący WKR Stefan Bo-
rowski odczytał protokół tejże komisji. Zebrani 
udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

Przewodniczący ZW NSZZP Krzysztof 
Wierzbicki wręczył prezesowi W. Kardaszowi 
pamiątkowy „sygnet związkowy” z certyfi katem 
w podziękowaniu za wieloletnią współpracę.

W dyskusji dominowały sprawy organiza-
cyjne. Między innymi przedstawiono i omó-
wiono problem, z którym boryka się podlaska 
organizacja – naboru nowych członków do Sto-
warzyszenia oraz potrzebę poprawy dystrybucji 
Biuletynu Informacyjnego. W głosowaniu pod-
jęto uchwałę o zmniejszeniu z 9 do 7 członków
prezydium zarządu wojewódzkiego.

Skierowano też kilka pytań do skarbnika 
zarządu głównego, które dotyczyły kwestii 
fi nansowych, ubezpieczenia na życie, wnio-
sków o zapomogi i odznaczenia. Po udzieleniu 
na nie wyczerpującej  odpowiedzi, Antoni 
Pietraszewski w imieniu prezydium zarządu 
głównego złożył podziękowania ustępującemu
zarządowi. Sugerował, aby zarząd wojewódzki 
wystąpił z wnioskiem do VII Krajowego Zjazdu 
Delegatów SEiRP o nadanie tytułu „Honorowe-
go Prezesa SEiRP” ustępującym działaczom:
Wiktorowi Kardaszowi i Jerzemu Paczuszce. 
Zjazd zaakceptował tę propozycję.

W głosowaniu jawnym wybrano nowe 
władze wojewódzkie oraz dwóch delegatów na 
VII Zjazd Krajowy. W skład prezydium weszli: 
Jerzy Hajduk – prezes, Arnold Gołko – wice-
prezes, Tatiana Przekop – sekretarz, Mikołaj 
Lebiedziński – skarbnik oraz członkowie: Jan 
Borawski, Mikołaj Łuksza i Andrzej Sidoruk. 
Przewodniczącym WKR został Stefan Bo-
rowski, jego zastępcą – Michał Abramowicz, 
a sekretarzem – Jan Lewczuk. Na zjazd krajowy 
wydelegowano Wiktora Kardasza i Arnolda 
Gołkę.

Edyta Hawrylik
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
14 maja odbył się w Kielcach Wojewódzki 

Zjazd Delegatów, na który zaproszono m.in.: 
I zastępcę komendanta wojewódzkiego policji 
mł. insp. Rafała Kochańczyka, prezesa ZG SEi-
RP Henryka Borowińskiego, prezydenta FSSM 
Zdzisława Czarneckiego, wiceprzewodniczącego 
ZW NSZZ Policjantów Henryka Makucha, wice-
prezesa ZW ZŻWP ppłka w st. spocz. Bogusława 
Gliwę, rzecznika prasowego ZG SEiRP Janusza 
Borowińskiego.

Na zjazd, który sprawnie prowadził Dariusz 
Duda z pomocą Jerzego Bojanowicza, przybyło 22 
spośród 25 delegatów. Po uhonorowaniu odznaką
„Za Zasługi z Dyplomem” przybyłego mł. insp. 
Rafała Kochańczyka oraz zasłużonych święto-
krzyskich działaczy: Elżbiety Buzeń, Zygmunta 
Dziubińskiego i Bogdana Pisuli, przystąpiono do 
części proceduralnej.

Następnie głos Zdzisław Czarnecki, który 
zwięźle poinformował o dotychczasowych osiąg-
nięciach nowego zarządu Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych i przyszłych zamierzeniach. 

Ważną częścią obrad było obszerne i rzeczowe 
sprawozdanie z działalności zarządu wojewódz-
kiego w mijającej kadencji, które wygłosił prezes 
Józef Libuda. Początki były bardzo trudne. Były
tylko trzy koła skupiające 150 członków, fi nanse 
pod kreską, brak dokumentacji. Należało właściwie 
organizować pracę od podstaw. Dzięki wysiłkowi 
działaczy udało się trzykrotnie zwiększyć liczbę

członków i kół. W największych miastach: Kiel-
cach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, 
Skarżysku-Kamiennej i Busku-Zdroju, konkuren-
cją są związki skupiające emerytów. W Kielcach 
skupiają pięciokrotnie, a w Ostrowcu trzykrotnie 
więcej członków niż nasze koła. Przejmowanie 
członków – emerytów jest dla Stowarzyszenia 
koniecznością. W ubiegłym roku, zdaniem prezy-
dium, najlepszymi kołami były: Opatów, Busko, 
Sandomierz (wyróżniony przez ZG), Kielce i Ka-
zimierza Wielka. Dobrą ocenę wystawiono Skar-
żysku i Starachowicom, Jędrzejów dopiero startuje, 
odstaje Włoszczowa. Dzięki kierownictwu policji 
i samorządom poprawiły się warunki lokalowe kół.
We Włoszczowie, Sandomierzu i Skarżysku nie 
ma wyodrębnionych pomieszczeń ze wzglądu na 
ciasnotę w komendach. Uporządkowano sprawę
ubezpieczeń w PZU. Rosną wpłaty z 1% na OPP, 
a z tych środków zarząd wojewódzki został wypo-
sażony w zestaw komputerowy. W 4-letniej kaden-
cji przyznano 3 odznaki „Za Wybitne Zasługi”, 26 
„Za Zasługi z Dyplomem”, 6 dyplomów od ZG, 
1list pochwalny od ZG i 8 od ZW, co najmniej 15 
listów gratulacyjnych od ZW. Prezydium krytycz-
nie ocenia komisję socjalną i jej przewodniczącego. 
Nie funkcjonowała należycie WKR, chociaż jej 
przewodniczący dwoił się i troił. Nie zadowala 
praca trzech powołanych komisji. Układa się
współpraca z bratnimi stowarzyszeniami służb
mundurowych. Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
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ma dobre relacje z kierownictwem KWP i komend 
powiatowych. Gospodarka fi nansowa jest pro-
wadzona racjonalnie. Sprawozdanie zakończyły
wytyczne na kolejne lata: wzrost liczby członków 
i kół, zacieśnianie współpracy z organizacjami 
zrzeszającymi emerytów mundurowych, integracja 
środowiska emerytów policyjnych, pozyskiwanie 
darczyńców 1% na OPP, stała troska o emerytów 
potrzebujących pomocy, uruchomienie własnej
strony internetowej.

Sprawozdanie w imieniu WKR złożył jej 
przewodniczący Zenon Fedor, który wniosko-
wał o udzielenie absolutorium ustępującemu 
zarządowi. Jednocześnie zrezygnował z dalszej 
aktywnej działalności z uwagi na stan zdrowia 
i sytuację rodzinną. Ustępujący przewodniczący 
wraz z Józefem Libudą wniósł największy wkład 
w reaktywację wojewódzkiego Stowarzyszenia.

Po zatwierdzeniu wniosku o absolutorium 
wybrano nowe władze. Prezesem został ponow-
nie Józef Libuda (jednomyślnie), I wiceprezesem 
i skarbnikiem – Izabela Jaros, wiceprezesami – 
Eugeniusz Obarski i Jan Rosiński, rzecznikiem 
prasowym -Stanisław Mańko, a członkami prezy-
dium: Tadeusz Grudniewski, Zenon Kopyciński, 
MirosławŁagan, Janusz Sławiński. W skład WKR 
weszli: Jerzy Niemczyn – przewodniczący, Jerzy 
Pakuła – zastępca, Marek Michnowski – sekretarz 
oraz członkowie – Krzysztof Czosnek i Marek 
Rupniewski. Na zjazd krajowy delegowano Da-
riusza Dudę i Tadeusza Grudniewskiego. 

Dokonania Zarządu Głównego obszernie 
zrelacjonował jego prezes – Henryk Borowiński. 
Obecnie wysiłek działaczy jest skierowany na 
przygotowanie zjazdu krajowego. Prace są na 
ukończeniu. Wygraliśmy batalię o fundusz socjal-
ny. Posłowie koalicji rządzącej i partii opozycyj-
nych, dzięki spotkaniom z kierownictwem SEiRP 
i naszych działaczy w terenie, wystąpili w Sejmie 
z kilkudziesięcioma interpelacjami i zapytaniami 
dotyczącymi projektowanego zmniejszenia fundu-
szu o połowę. Właśnie ta różnorodność kontaktów 
zapewniła nam sukces. SEiRP jest postrzegane 
w przestrzeni publicznej jako organizacja poważna 
i odpowiedzialna. Na wszystkich szczeblach ma 
dobre kontakty z kierownictwem policji. Współ-
pracuje ze stowarzyszeniami służb mundurowych. 
Prezydentem FSSM został honorowy prezes SEi-

RP Zdzisław Czarnecki, a w prezydium federacji 
wiodącą rolę odgrywa Stowarzyszenie. W naszych 
szeregach panuje atmosfera koleżeństwa i po-
szanowania drugiego człowieka. Rośnie liczba 
członków w skali kraju, a ma w tym także udział
organizacja świętokrzyska. Są jednak rezerwy, 
o których mówił pełen energii prezes Józef Libuda. 
Prezes życzył nowo wybranym władzom i szere-
gowym członkom zdrowia, sukcesów w pracy na 
rzecz naszego środowiska.

Ponownie wybrany prezes Józef Libuda po-
dziękował działaczom za aktywność, a bratnim 
organizacjom za współpracę. Odczytano uchwałę
WZD, która zawarła wytyczne ze sprawozdania 
ZW oraz starania o uzyskanie osobowości prawnej 
dla świętokrzyskiego Stowarzyszenia. 

Janusz Borowiński
Zdjęcie Stanisław Mańko

Józef Czaja od 1973 r. był dzielnicowym, st. 
dzielnicowym, a do czasu przejścia na emeryturę
w 2001 roku – inspektorem ds. łączności w byłym 
RUSW i KPP we Włoszczowej. Startując w wybo-
rach do Sejmu złożył w 2007 roku oświadczenie 
lustracyjne, w którym stwierdził, ze nie był funk-
cjonariuszem organów bezpieczeństwa państwa
i z nimi nie współpracował. Kielecko-krakowski 
IPN uznał go za pracownika wydziału łączności 
byłego WUSW, a tym samym za funkcjonariusza 
SB i kłamcę lustracyjnego oraz skierował akt 
oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach. Po 
rozpoznaniu sprawy kielecki sąd w 2010 roku nie 
dopatrzył się kłamstwa i postępowanie umorzył.

IPN złożył zażalenie, a krakowski Sąd Ape-
lacyjny uchylił orzeczenie i skierował sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Tym razem sąd okręgo-
wy, związany stanowiskiem apelacji, uznał Józefa 
Czaję za winnego i wymierzył symboliczną karę.
Od tego orzeczenia nasz emeryt się odwołał. Sąd
apelacyjny znów uchylił orzeczenie i polecił po-
nownie je rozpoznać.

W styczniu 2012 roku, jako prezes zarządu
wojewódzkiego SEiRP, wystąpiłem do sądu okrę-
gowego, w którym stwierdziłem, że „…stanowisko 
IPN-u jest daleko posuniętą nadinterpretacją i ka-
mufl uje stan faktyczny, który w stosunkach pracy 
w tamtych czasach istniał we Włoszczowie”. Do 
postępowania na podstawie art. 90. kpk włączył
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się, jako przedstawiciel społeczny, członek naszego 
Stowarzyszenia Janusz Słowiński, dostarczając
sądowi argumenty negujące oskarżycielskie sta-
nowisko IPN-u. 

Kielecki Sąd Okręgowy w składzie trzech sę-
dziów wydał 28 lutego br. prawomocne orzeczenie 
stwierdzające, że oświadczenie Józefa Czai było

zgodne z prawdą. Uzasadnienie sądu wręcz zmiaż-
dżyło argumenty oskarżenia, a przedstawione 
w nim tezy mogą być pomocne w innych sprawach 
dotyczących funkcjonariuszy wydziałów łączności 
byłych WUSW, których zaliczono do struktur SB 
i zmniejszono emerytury.

Józef L ibuda

27 maja odbył się Wojewódzki Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy Delegatów w Gdańsku.
Prezes zarządu wojewódzkiego Jan Pietruszew-
ski, otwierając zjazd, powitał zaproszonych go-
ści: komendanta wojewódzkiego nadinsp. Woj-
ciecha Sobczaka, komendanta miejskiego w So-
pocie insp. Beatę Perzyńską, prezydenta FSSM 
RP Zdzisława Czarneckiego, członka Prezydium 
ZG SEiRP Lecha Kazaneckiego, wiceprzewod-
niczącego ZW NSZZ Policjantów Piotra Strojne-
go, prezesa ZW Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP Krzysztofa Dietza oraz delega-
tów i członków prezydium. Przewodniczącym 
zjazdu wybrano Hieronima Brzozowca. Prezes 
Jan Pietruszewski przedstawił sprawozdanie 
z działalności zarządu wojewódzkiego za lata 
2010 – 2013, zaś skarbnik Joanna Jarczak – spra-
wozdanie fi nansowe.

Miłym akcentem było wręczenie przez Le-
cha Kazaneckiego odznaki „Za Zasługi z Dy-
plomem” nadinsp. Wojciechowi Sobczakowi 
i insp. Beacie Perzyńskiej, a medalu „XX Lat 
Stowarzyszenia” długoletnim członkom ZW: 
Ryszardowi Marszałkowi i Michałowi Stry-
czyńskiemu.

Nadinsp. Wojciech Sobczak serdecznie 
podziękował za zaproszenie i wyróżnienie go 
odznaką. W nawiązaniu do dyskusji delegatów 
powiedział, iż robi wszystko, aby współpraca
ze Stowarzyszeniem układała się poprawnie, 
z pożytkiem dla policji i środowiska emerytów 
policyjnych. Nadmienił, że mimo zdjęcia mun-
duru, emeryt nie przestaje być policjantem, 
jest nim również w stanie spoczynku. Ubole-
wa, iż w Sejmie służby mundurowe mają słaby
lobbing. Dlatego też potrzebna jest w więk-
szym stopniu aktywność naszego środowiska.

Krzysztof Dietz wysoko ocenił współpracę
z ZW SEiRP w Gdańsku. W wyrazie uznania 
przekazał prezesowi Janowi Pietruszewskie-
mu okolicznościowy medal 20-lecia powstania 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
RP. Piotr Strojny, wręczając Janowi Pietru-
szewskiemu pisemne podziękowanie, wskazał
na udział członków Stowarzyszenia w pro-
teście zorganizowanym w listopadzie 2013 r. 
przez związkowców policyjnych i trzy centrale 
związkowe w Gdańsku.

W dyskusji zabrało głos 9 delegatów, a do-
tyczyły one problemów nurtujących nasze śo-
dowisko.

Lech Kazanecki podziękował za zaprosze-
nie i ustosunkował się do wypowiedzi delega-
tów, m.in. awansowania w stopniach. Potrzebna 
jest jednak zmiana Ustawy o Policji. Pozytyw-
nie ocenił działalność zarządu wojewódzkiego. 
Zdzisław Czarnecki stwierdził, iż federacja bę-
dzie się zajmować: problemem ochrony godno-
ści żołnierza i funkcjonariusza, rewaloryzacją
płacową (obecnie jest to tzw. stary portfel), 
awansami w stopniach bez zmian składników 
fi nansowych, ochroną funduszu socjalnego, in-
tegracją naszego środowiska. Na zakończenie 
złożył delegatom życzenia owocnych obrad 
i wyboru nowych władz. 

Zjazd przyjął sprawozdania udzielił ustę-
pującemu zarządowi absolutorium i wybrał
władze oraz delegatów na zjazd krajowy. 
Prezesem ponownie został jednogłośnie Jan 
Pietruszewski. Uchwalono kierunki działania
wojewódzkiej organizacji na nową kadencję.
Podjęto uchwałę o skierowaniu wniosków 
o wyróżnienie odznaką „Za Wybitne Osiągnię-
cia”, „Za Zasługi z Dyplomem”, dyplomami 
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uznania oraz nadaniu tytułów honorowych dla 
zasłużonych działaczy Stowarzyszenia. 

Henryk Kaźmierski
Zdjęcia w środku numeru.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła
w Gdyni, które liczy 135 członków, otworzy-
ła prezes Bogdana Filar-Nather. Po złożeniu
sprawozdania z działalności zarządu, głos za-
brał wiceprezes ZW Erwin Bruggemann, który 
omówił obecne zasady korzystania z funduszu 
socjalnego. Następnie zebrani wybrali nowy 
zarząd w składzie: Mikołaj Durzyński – pre-
zes, Małgorzata Górska i Jan Bień – wicepre-
zesi, Teresa Guzikowska – sekretarz, Anna 
Bettin – skarbnik oraz członkowie: Stanisława
Telecka, Henryk Dubiela, Bogdan Baranow-
ski, Władysław Burchacz. Mieczysław Cąplak
i Stanisław Mrzygłód. Na zakończenie hono-
rowy prezes zarządu wojewódzkiego Ryszard 
Marszałek podziękował byłej prezes Bogdanie 
Filar-Nather, a nowemu zarządowi życzył wy-
trwania i sprawnego kierowania kołem.

Mikołaj Durzyński
Zdjęcia w środku numeru Henryk Dubiela

Sopockie koło SEiRP zorganizowało wal-
ne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na 
które przybyło 44 członków oraz kierownictwo 
zarządu wojewódzkiego: prezes Jan Pietruszew-
ski i wiceprezes Erwin Bruggemann. Wybrano 
7-osobowy zarząd: Andrzej Kurszewski – pre-
zes, Tadeusz Montowtt i Roman Tabisz – wice-
prezesi, Kazimierz Sarach – sekretarz, Marek 
Głodowski – skarbnik oraz członkowie: Stani-
sław Kossak i Mariusz Jarzębowski. Ponadto 
wybrano trzyosobową komisję rewizyjną. Po 
zakończeniu części merytorycznej uczestnicy 
wzięli udział w spotkaniu integracyjnym.

Andrzej Kurszewski
Zdjęcia w środku numeru.

Koło w Malborku odbyło zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze. Prezes Marian Rydzyk 
przedstawił sprawozdanie z działalności zarzą-
du. Po uzyskaniu absolutorium wybrano nowe 
władze: Jerzy Sekuła – prezes, Tadeusz Ostro-
wski i Stefan Ziemnicki – wiceprezesi, Walde-

mar Szlasa – sekretarz, Eugeniusz Olko – skarb-
nik, Irena Ślusarczyk i Kazimierz Daukszys – 
członkowie. Uczestniczący w zebraniu prezes 
Jan Pietruszewski i wiceprezes Erwin Brigge-
mann wręczyli koleżance Zenonie Dajksler od-
znakę „Za Zasługi z Dyplomem”. 

Henryk Kaźmierski
Zdjęcia w środku numeru.

17 maja zarząd koła w Kościerzynie zor-
ganizował wycieczkę do Torunia i Ciecho-
cinka, w której uczestniczyło 50 osób, w tym 
– dwie z koła emerytów straży pożarnej. W To-
runiu zwiedziliśmy Stare Miasto, a w Ciecho-
cinku – dzięki pomocy kierownictwa Komisa-
riatu Policji – tężnie solankowe, park zdrojo-
wy, cerkiew i dworek prezydentów RP.

14 czerwca 28 członków koła i ich rodzin 
wybrało się na drugą w tym roku autokarową
wycieczkę integracyjną na trasie Kościerzy-
na – Dobrzyce – Kołobrzeg. W Dobrzycach 
obejrzeliśmy 28 ogrodów tematycznych z po-
nad 6 tysiącami gatunków roślin. W Kołobrze-
gu zwiedziliśmy ratusz, latarnię morską, ka-
tedrę oraz pomniki historii. Po spacerze brze-
giem morza wróciliśmy do Kościerzyny.

20 czerwca po raz drugi w Czarlinie, miej-
scu skrzyżowania czterech ramion jeziora 
Wdzydze, zarząd koła w Kościerzynie zor-
ganizował „Sobótki”. Rozpoczęciem imprezy 
było rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbas, do 
tego tradycyjny bigos oraz wiele innych pysz-
nych potrwaw które spożywano w warunkach 
polowych. W trakcie spotkania przygrywała
nastrojowa muzyka, przy której wokół ogniska 
bawiliśmy się do północy. 

Józef Landowski
Zdjęcia w środku numeru

Z okazji imienin Kazimierza Grzymiń-
skiego, 96-letniego seniora Koła SEiRP 
w Kwidzynie, prezes Tadeusz Żebrowski i wi-
ceprezes Roman Chmielewski wręczyli soleni-
zantowi kwiaty i list gratulacyjny komendanta 
wojewódzkiego nadinsp. Wojciecha Sobczaka 
z życzeniami zdrowia i pomyślności na nad-
chodzące lata oraz podziękowania za lata pracy 
i służby. Pan Kazimierz jest aktywny i spisuje 
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wspomnienia ze swoich lat pracy w MO na zie-
miach, które po II wojnie światowej wróciły do 
Polski.

W świetlicy wiejskiej w miejscowości
Cygany, gm. Kwidzyn, Roman Chmielowski 
zorganizował dla członków Stowarzyszenia 
i ich rodzin recital zespołu muzycznego oraz 
pani Marty Chrząszcz – solistki, śpiewającej
ballady i romanse rosyjskie przy akompania-
mencie gitary. Prezes koła przedstawił również
rys historyczny wsi Cygany oraz osiągnięcia
artystów lokalnych. W przerwie wystawiono 
obrazy Dariusza Aniszewskiego, hafty i rzeźby
innych okolicznych artystów. Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich podały kawę ze smacznym 
ciastkiem. Na spotkaniu był również przewod-
niczący Rady Powiatu Kwidzyn Jerzy Śnieg
oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kwidzyńskiej Antoni Berganowski. 

W miejscowości Cygany na posesji człon-
ka koła Romana Chmielowskiego odbyło się
10 maja pierwsze w tym roku spotkanie in-
tegracyjne przy muzyce lokalnej artystki 

pani Jadzi z zespołu „Cyganie”. Uczestnicy 
dowiedzieli się od gospodarza o historii miej-
scowości Cygany oraz aktywności lokalnych 
artystów i działaczy społecznych na rzecz ich 
małej ojczyzny.

Tadeusz Żebrowski
Zdjęcia w środku numeru.

24 maja prezes zarządu Koła SEiRP 
w Wejherowie Waldemar Nowoczyn wraz 
z przewodniczącym zarządu Koła Terenowego 
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym
w Wejherowie Henrykiem Patockiem i wice-
prezesem zarządu Koła nr 4 Związku Emery-
tów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie Tomaszem Kużelem podpisali 
porozumienie o współpracy. Uroczystość po-
łączono ze spotkaniem integracyjnym trzech 
organizacji w Kniewie k. Wejherowa.

Henryk Kaźmierski
Zdjęcia w środku numeru.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W JELENIEJ GÓRZE
W Karpaczu odbył się V Wojewódzki 

Zjazd Delegatów, na który przybyło 51 de-
legatów oraz zaproszeni goście m.in.: prezes 
Zarządu Głównego SEiRP Henryk Borowiń-
ski, prezes Stowarzyszenia Komendantów 
Policji Polskiej we Wrocławiu Andrzej Klą-
skała, przewodniczący ZW NSZZ Policjantów 
we Wrocławiu Piotr Malon, prezydent Sekcji 
Polskiej IPA Fryderyk Orepuk. Zjazd otworzył
i uczestników przywitał dotychczasowy prezes 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP na Dolnym 
Śląsku Henryk Grotkiewicz.

W pierwszej części obrad zasłużonych pre-
zesów kół uhonorowano odznaką „Za Wybitne 
Osiągnięcia”: Tadeusza Majewskiego z Oleśni-
cy, Tadeusza Michaluka z Węglińca, Apolinare-
go Molkę z Sycowa, Józefa Wysockiego z Boga-
tyni oraz skarbnika ZW Alicję Hałon. Kilkunastu 
innych członków w tym: Z. Dziwickiego i C. 
Wąskiego, uhonorowano dyplomami, listami 

gratulacyjnymi oraz upominkami rzeczowymi.
W drugiej części delegaci wysłuchali spra-

wozdań władz wojewódzkich i po dyskusji za-
akceptowali przedstawione informacje, udzie-
lając absolutorium ustępującemu zarządowi.
Mogli więc przystąpić do wyborów. Prezesem 
dolnośląskiego Stowarzyszenia został ponow-
nie jednogłośnie Henryk Grotkiewicz, a prze-
wodniczącym WKR – Stanisław Barabasz. Na 
kolejną kadencję przyjęto do realizacji nastę-
pujące zadania: zwiększenie liczby kół i licz-
by członków w kołach, podniesienie poziomu 
ich pracy, umocnienie współpracy z innymi 
organizacjami emeryckimi i jednostkami po-
licji, kontynuację pomocy socjalnej i zdrowot-
nej naszym członkom, popularyzację różnych
form wypoczynku i rekreacji, kultywowanie 
tradycji zawodowej oraz budowanie pozytyw-
nego wizerunku Stowarzyszenia.

 Adam Różycki
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Komendant wojewódzki policji we 
Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński spotkał
się z policyjnymi stowarzyszeniami i orga-
nizacjami społecznymi działającymi na te-
renie garnizonu dolnośląskiego. Prezes za-
rządu wojewódzkiego Henryk Grotkiewicz, 
zabierając głos, omówił sprawy organiza-
cyjne i problemy SEiRP skupiającego także
byłych żołnierzy WOP i Straży Granicznej. 
Apelował o współpracę z jednostkami czyn-
nej służby w celu międzypokoleniowej inte-
gracji środowiska służb mundurowych. Insp. 
Wojciech Ołdyński podkreślał pozytywne 
znaczenie różnych form społecznej aktyw-
ności na rzecz poczucia mundurowej wspól-
noty. Zapewnił, że będzie się kontaktował
z przedstawicielami organizacji społecznych 
działających w środowisku policyjnym, m. 
in. na odprawach służbowych oraz z okazji 

Święta Policji. Deklarował także gotowość
niesienia pomocy i współpracy na miarę
służbowych i prawnych możliwości. 

Adam Różycki
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16 maja w Środzie Wlkp. odbył się V
Zjazd Delegatów SEiRP woj. wielkopolskie-
go. Zjazd otworzył prezes ZW w Poznaniu Sta-
nisław Pruszyński, który przywitał delegatów 
i zaproszonych gości: Mariana Chojkę – Ho-
norowego Prezesa ZW SEiRP w Poznaniu, Ta-
deusza Dębskiego – prezesa ZO SEiRP w Pile 
oraz Franciszka Gołębiewskiego – przedsta-
wiciela NSZZ Policjantów w Środzie Wlkp. 
Mimo wysłania zaproszeń, nie było przedsta-
wicieli KWP oraz ZG SEiRP. 

Po wyborze na przewodniczącego zjazdu 
Marka Kryszaka oraz zatwierdzeniu planu i re-
gulaminu zjazdu, ustępujący prezes Stanisław
Pruszyński przedstawił sprawozdanie z działal-
ności zarządu za minioną kadencję. Krytycznie 
ustosunkował się do słabego naboru nowych 
członków oraz niemożliwości uzyskania do-
tacji na spotkania integracyjne z funduszu so-
cjalnego. Dobrze ocenił działalność kulturalną
oraz współdziałanie z władzami terenowymi 
i kierownictwem służbowym niektórych kół,
w szczególności Kalisza i Gniezna. Pozytyw-
nie odniósł się do współpracy z innymi służba-
mi mundurowymi w ramach FSSM. 

W dyskusji dominowały tematy: naboru 
nowych członków przy pomocy kierownictwa 
służbowego, możliwości zmiany zapisów w de-
cyzji KWP dotyczącej sposobu uzyskiwania 
środków fi nansowych na spotkania integracyjne 
i kulturalne (możliwość dokonywania rozliczeń

ogólnych, a nie indywidualnych), pomocy za-
rządom kół przez kierownictwa służbowe w te-
renie, współdziałania z NSZZ Policjantów. 

Następnie przeprowadzono wybory do pre-
zydium zarządu wojewódzkiego i wojewódz-
kiej komisji rewizyjnej. W ich wyniku nastąpiły
małe zmiany personalne. Prezesem ZW pozo-
stał Stanisław Pruszyński, a przewodniczącym 
WKR – Wojciech Szafrański. Delegatami na VII 
Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP zostali wybra-
ni Stanisław Pruszyński i Zbigniew Gąsiorek.

Na zakończenie obrad podjęto uchwałę pro-
gramową obligującą ZW do intensywnej pra-
cy w celu zwiększenia ilościowego członków, 
szerszego rozpropagowania możliwości odpisu 
1% od podatku na konto SEiRP w ramach or-
ganizacji pożytku publicznego, propagowania 
działalności kulturalnej między kołami, pomoc 
osobom starszym, prowadzenie działań w celu 
dokonania zmiany regulaminu KWP odnośnie
do zasad rozdziału środków z funduszu socjal-
nego, dążyć do ścisłej współpracy z innymi 
stowarzyszeniami służb mundurowych oraz 
współpracować z kierownictwem jednostek 
policyjnych i NSZZ Policjantów.

Stanisław Pruszyński

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Po-
licyjnych Koło w Śremie, które liczy 46 człon-
ków, zorganizowało zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze. Prezes Zbigniew Hoppe podsumował

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
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działalność zarządu w kadencji 2010 – 2014. 
Podkreślił dobrą współpracę z kierownictwem 
KPP, a w szczególności z komendantem powia-
towym w Śremie mł. insp. Piotrem Leciejew-
skim oraz jego pierwszym zastępcą – podinsp. 
Konradem Bartłomiejczakiem. W działalność
koła oraz integrację środowiska policyjnego za-
angażowali się: przewodniczący ZT NSZZ Poli-
cjantów st. asp. Piotr Nowacki, przewodniczący 
IPA w Śremie podkom. Roman Bruss, ks. kape-
lan Lech Otto. Koledzy podziękowali zarządowi 
za pracę na rzecz naszego środowiska. Przystą-
piono do wyborów. Prezesem został Zbigniew 
Hoppe, wiceprezesami – Antoni Bruss i Ryszard 
Balczyński, sekretarzem i skarbnikiem – Marian 
Kowalski, członkiem zarządu – Marian Wawrzy-
niak, przewodniczącym komisji rewizyjnej – Jan 
Pierzchlewicz, członkami – Andrzej Kwieciński 
i Grzegorz Buliński, delegatami na zjazd woje-
wódzki – Zbigniew Hoppe i Jan Pierzchlewicz. 
Przedstawiono roczny program działania, m.in.: 
wspólne obchody 95-lecia Policji, Dzień Senio-
ra Policyjnego, wycieczki do Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego i do Sali Tradycji KWP 
w Poznaniu. 

Antoni Bruss
Zdjęcie: Zbigniew Hoppe

Na Walne Zebranie Sprawozdawczo- 
Wyborcze Kaliskiego Koła SEiRP przybyli 
zaproszeni goście: wiceprezydent Kalisza Jacek 

Konopka, zastępca komendanta miejskiego pod-
insp. Andrzej Haraś, przedstawiciele bratnich 
służb mundurowych. 

Odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia” uhono-
rowano Aleksandrę Podemską i Zygmunta Mor-
ka, „Za Zasługi z Dyplomem”: Jacka Konopkę,
Aleksandrę Ruszkowską, Teresę Musielak 
i Józefa Bogulskiego, „Za Zasługi dla Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych m. Kalisza”: 
Ryszarda Struglińskiego, Grażynę Borecką,
Czesława Trzeciaka, Karola Jerczaka, Bogdana 
Dybiocha, „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego” – Mariana Ozdowskiego, 
medalem „XXX-lat Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego – Lubomira Forysiaka, Ryszarda 
Koluśniewskiego, Andrzeja Karolaka, Adama 
Wojcieszaka, Longina Orpela, Zbigniewa 
Kocembę, Andrzeja Wojcieszka, dyplomem 
uznania – Jadwigę Płotek i Małgorzatę Wojtasik.

Prezes koła Zbigniew Gąsiorek przedłożył
sprawozdanie zarządu za lata 2010 – 2013, pod-
kreślając działania skierowane na rzecz integracji 
środowiska emerytów, spotkań z okazji Dnia 
Seniora Policyjnego, Dnia Kobiet, wycieczek, 
spotkań integracyjnych w terenie. Podkreślał
działania na rzecz pomocy członkom Stowarzy-
szenia zwłaszcza w podeszłym wieku. Nadmienił,
że nasi emeryci biorą czynny udział w komisji 
socjalnej, LOK, PCK, ochotniczych strażach 
pożarnych, organizacjach samorządowych, Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku. Podkreślono wzrost 
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organizacji o 51 członków; koło liczy 185 osób. 
Prezes wspomniał o dobrej współpracy z władza-
mi miasta, kierownictwem komendy miejskiej 
policji oraz kolegami z bratnich służb munduro-
wych. Przypomniał o powołaniu 15 lipca 2013 r. 
Federacji Służb Mundurowych m. Kalisza oraz 
o ustanowieniu Honorowej Odznaki Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych m. Kalisza. 

Po przeprowadzonych wyborach i ukonstytu-
owaniu się zarządu i komisji rewizyjnej wybrano: 
Zbigniew Gąsiorek – prezes, Henryk Kubik i Ry-
szard Koluśniewski – wiceprezesi, Karol Jerczak – 
sekretarz, Lubomira Forysiak – skarbnik; Grażyna 
Borecka, Bogdan Dybioch, Józef Jaworowski, 
Jerzy Jędraszczyk, Marek Kryszak i Roman Woj-
ciechowski (rzecznik prasowy) – członkowie. Prze-
wodniczącym komisji rewizyjnej został Andrzej 
Karolak a członkami: Teresa Musielak i Longin 
Orpel. Zbigniew Gąsiorek podziękował za zaufanie 
i zdeklarował jak najlepszą pracę na rzecz naszego 
Stowarzyszenia. Jacek Konopka i podinsp. Andrzej 
Haraś złożyli wybranym gratulacje. 

Zarząd kaliskiego koła zorganizował
piknik integracyjny w słoneczną czerwcową
sobotę. Frekwencja dopisała. Zwyczajowo 

przybyli zaproszeni przedstawiciele bratnich 
służb mundurowych. Gościliśmy się przy 
grochówce, kiełbasie, chlebie ze smalcem, 
ogórku kwaszonym i napojach. Koleżanki 
z Zakładu Emerytalno-Rentowego opracowały
i wydrukowały śpiewniki pieśni biesiadnych. 
Tańczyliśmy przy muzyce z lat 60. i 70. Nie 
brakowało chętnych do tańca i śpiewu. 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 jest nam potrzebny. Prezes 
koła ogłosił, że następny piknik zorganizowany 
zostanie 8 września.

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wo-
jewoda Piotr Florek spotkał się z działaczami 
społecznymi i samorządowymi. Emerytów i ren-
cistów policji reprezentował prezes kaliskiego 
SEiRP Zbigniew Gąsiorek. Wśród wyróżnionych 
przez Prezydenta RP znów znaleźli się działacze 
Stowarzyszenia z Kalisza. Brązowy Krzyż Zasłu-
gi otrzymała, na wniosek zarządu koła, Zofi a 
Łuszczek-Terczewska za wyróżniające zaanga-
żowanie w działalności społecznej i kulturalnej.

Roman Wojciechowski
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W 69. rocznicę zakończenia II wojny świato-
wej z inicjatywy FSSM w Kaliszu spotkali się se-
niorzy wojska i policji. W spotkaniu uczestniczył
weteran walk o wyzwolenie Warszawy oraz Wału
Pomorskiego por. w st. spocz. Leopold Barzęc, 
który podzielił się wspomnieniami z tamtych lat. 
Podobnie uczynił płk w st. spocz. Ryszard Opa-
liński, który ukazał szlak bojowy LWP za okres 
od 1943 do 1945 roku oraz ppłk Janusz Kowalski 
– działania bojowe WP w latach 1940-1945 na Za-
chodzie. Honorowe odznaczenia wręczono m.in.: 

podinsp. Mariuszowi Kramarzowi, komendanto-
wi miejskiemu mł. insp. Mirosławowi Ścisłemu. 
Postanowiono zorganizować podobne spotkanie 
w 70. rocznicę wyzwolenia Polski spod okupacji.

Zbigniew Gąsiorek

Koło SEiRP w Ostrzeszowie liczy 54 człon-
ków i skupia około 80% emerytów. Na zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze prezes Jan Góra zapro-
sił: burmistrza Mariusza Witka, jego zastępcę Pawła
Uścinowicza, przewodniczącego rady miejskiej 
Edwarda Skrzypka, komendanta powiatowego mł.
insp. Dariusza Bieńka, radnego sejmiku wojewódz-
kiego Seweryna Kaczmarka, przewodniczącego
NSZZ Policjantów Grzegorza Sieradzkiego. Stefa-
na Turka i Edwarda Grafa odznaczono medalem 30 
lat  ZwiązkuŻołnierzy Wojska Polskiego, a Stefana 
Tomczaka i Zenona Górskiego odznaką Federacji 
Służb Mundurowych. Wybrano nowy zarząd
w składzie: Jan Góra – prezes, Stefan Tomczak – 
wiceprezes, Józef Mądry – skarbnik, Zenon Górski 
– sekretarz, Jan Łebek – członek.

Jan Góra

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Delegaci uczestniczący 2 czerwca w obradach 

VII Zjazdu Delegatów, po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem ustępujących władz wojewódzkich za 
okres 2010-2014 oraz po wysłuchaniu wystąpień
i głosów w dyskusji, udzielili absolutorium ustępu-
jącemu zarządowi. Podziękowali członkom woje-
wódzkich władz Stowarzyszenia oraz prezesom kół
i aktywistom za ich trud w kończącej się kadencji.

Przeprowadzono wybory władz woje-
wódzkich, delegatów na zjazd krajowy oraz 
kandydata do zarządu głównego. W skład nowo 
wybranego prezydium zarządu wojewódzkie-
go  weszli: Ryszard Łubiński – prezes, Adam 
Szyszko – I wiceprezes, Marian Stankiewicz 
– wiceprezes, Czesław Okrasa – sekretarz, Paweł
Chudzicki – skarbnik oraz członkowie: Bogdan 
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Dobrowolski, Bolesław Punda, Mieczysława 
Puziarska. Członkami wojewódzkiej komisji 
rewizyjnej zostali: Janusz Krotofi l, Wiesław Nie-
dźwiedzki, Tadeusz Iwański. Na zjazd krajowy 
wydelegowano: Zdzisława Czarneckiego, He-
lenę Giemzę, Ryszarda Łubińskiego, Czesława
Okrasę,  Mariana Stankiewicza. Kandydatem na 
członka zarządu głównego wybrany został Cze-
sław Okrasa.

Delegaci zobowiązali nowo wybrany zarząd
wojewódzki do podjęcia działań zmierzających
m.in. do: wzrostu liczby członków, popularyzo-
wania 1% odpisów podatkowych OPP, reaktywo-
wania komisji problemowych, popularyzowania 
Internetu jako medium ułatwiającego działania
i podnoszącego mobilność wewnątrzorganiza-
cyjną, przestrzegania zapisów statutowych na 
szczeblu wojewódzkim oraz w kołach, w tym 
apolityczności naszej organizacji, przygotowania 
organizacyjnego i merytorycznego do przyszło-
rocznych obchodów jubileuszu 25-lecia SEiRP, 

wzmożenia działań lustracyjnych dotyczących
dostępności do usług medycznych, zaintereso-
wania się stanem zdrowia i warunkami socjalno-
-bytowymi emerytów i rencistów, wykorzysty-
wania funduszu z 1% odpisu podatkowego dla 
udzielenia pomocy fi nansowej, uznać za słuszne
wnioski walnego zebrania koła nr 36 w spra-
wie nieefektywnej realizacji niektórych celów 
Stowarzyszenia w zakresie poprawy warunków 
socjalnych i bytowych emerytów policyjnych 
i zwrócić się do VII Krajowego Zjazdu Delega-
tów o ich rozpatrzenie.

Adam Szyszko

 ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OSTROŁĘCE
W Ostrołęce odbył się 25 czerwca VII Woje-

wódzki Zjazd Delegatów, na który zaproszono: 
prezydenta FSSM Zdzisława Czarneckiego, 
skarbnika ZG Antoniego Pietraszewskiego, 
z ramienia komendanta wojewódzkiego – 
insp. Stanisława  Szcześniaka, Zygmunta 
Kowalczyka. Prezes zarządu wojewódzkiego 
Tadeusz Janczewski przedstawił sprawozdanie 
z działalności zarządu w mijającej kadencji, 
w którym zawarł nie tylko sukcesy, ale również
porażki. Delegaci wybrali zarząd wojewódzki 
w składzie: Tadeusz Janczewski – prezes, Hen-

ryk Bilski – I wiceprezes, Ryszard Groszyk 
– wiceprezes, Lidia Ziemkiewicz – skarbnik, 
Ligia Dąbrowska – sekretarz oraz członkowie:
Tomasz Karwiński, Mieczysław Wierzbicki, 
Janusz Kulesza, Mariusz Bajurski, Leszek 
Łuczkiewicz. Przewodniczącym wojewódzkiej 
komisji rewizyjnej została Leontyna Jezierska, 
wiceprzewodniczącym – Wawrzyniec Szejko, 
sekretarzem – Agnieszka Daniluk. Na zjazd kra-
jowy wydelegowano Tadeusza Janczewskiego 
i Zbigniewa Skałkowskiego.

Tadeusz Janczewski

KORESPONDENCI NAPISALI
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JERZY LEWANDOWSKI
23 maja zmarł nagle były kierownik Stacji Obsługi Wydziału

Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Słupsku asp. w st. 
spocz. Jerzy Lewandowski. Urodził się w 1945 roku. Po wstąp ieniu 
w szeregi Milicji Obywatelskiej pracował na różnych stanowiskach 
w pionie GMT. Będąc na emeryturze wstąpił do SEiRP, stając się ak-
tywnym członkiem koła nr 1 w Słupsku. W ostatniej drodze, oprócz 
najbliższych, towarzyszyli mu emeryci policyjni oraz liczne grono przyjaciół.

Cześć Jego Pamięci!

O poszukiwaniu człowieka

Od wieków w życiu dominuje interes,
nie jest więc to eureka,
jak z latarnią Diogenes
szukał wśród ludzi człowieka.

Diogenes podjął się zadania trudnego,
współcześni przyznać to muszą,
on nie szukał człowieka nijakiego,
lecz istoty z ludzką duszą.

Nie znalazł takiej istoty.
Ta bezskuteczna czynność go zmogła,
do dalszych poszukiwań już nie miał ochoty,
bo nawet latarnia mu nie pomogła.

WIERSZE KAZIMIERZA OTŁOWSKIEGO

HENRYK LIPIEC
4 maja zmarł nagle w wieku 59 lat oddany sprawom emerytów 

członek Koła SEiRP w Kaliszu Henryk Lipiec. W policji służył w la-
tach 1989-2002, awansując do stopnia aspiranta. Zarówno w służbie, 
jak i na emeryturze cechowało Go zaangażowanie, zdyscyplinowanie 
i dyspozycyjność. Troszczył się o emerytów – organizował spotka-
nia integracyjne, był wojewódzkim koordynatorem SEiRP ds. ubez-
pieczeń zdrowotnych. Dobry i lubiany kolega. W ostatniej drodze na 
cmentarz towarzyszyli Mu oprócz najbliższej rodziny, przyjaciele i emeryci policyjni. 

Cześć Jego Pamięci!

Od Diogenesa zmieniło się niewiele,
jak były, tak są szanse liche,
gdy nie tych się szuka, co pełne mają portfele,
lecz tych, u których jest psyche.

Czy obecnie takich świat potrzebuje?
Wątpliwe się to wydaje,
teraz innego człowieka się poszukuje,
wiedzą to ludzie i kraje.

Obecnie nie takiego człowieka się poszukuje,
jakiego z latarnią szukał Diogenes,
lecz takiego, co mamoną dysponuje
i można z nim zrobić interes.
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JAN DZIENISIK
16 kwietnia po ciężkiej i wyczerpującej chorobie zmarł mjr w st. spocz. Jan Dzienisik, 

przeżywszy 80 lat. Po odsłużeniu w MO 34 lat, odszedł w 1986 roku na emeryturę z funkcji 
zastępcy naczelnika Wydziału Ogólnego WUSW w Białymstoku. Za wzorowo pełnioną służ-
bę był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na emeryturze zajmo-
wał się m.in. pracą ze skazanymi nieletnimi jako kurator Sądu Rejonowego w Białymstoku. 
W Stowarzyszeniu pełnił funkcję prezesa koła. Zawsze był gotowy do udzielania pomocy 
potrzebującym, czym zyskiwał powszechną sympatię. Pogrzeb odbył się na cmentarzu komu-
nalnym w Białymstoku z udziałem rodziny, licznego grona przyjaciół i znajomych.

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Białymstoku

STANISŁAW MISIEWICZ
15 marca odszedł na zawsze st. sierż. w st. spocz. Stanisław Mi-

siewicz. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Łobzie (zachodnio-
pomorskie). Na wieczny odpoczynek odprowadzało Go liczne grono 
przyjaciół, rodzina, mieszkańcy oraz delegacja ZW SEiRP ze Szcze-
cina wraz z pocztem sztandarowym. Stanisław Misiewicz urodził się
w1945 r. w miejscowości Łynki. Do służby w MO wstąpił w1972 r., 
a w 1994 r. przeszedł na emeryturę. Był skromnym, cieszącym się sympatią w środowisku 
mieszkańców, urodzonym społecznikiem. Był członkiem zarządu Koła SEiRP w Łobzie oraz 
kuratorem społecznym. Za działalność w Związku Sybiraków został odznaczony Krzyżem 
Zesłańców Sybiru. Interesował się motoryzacją, był zapalonym działkowcem. Z żalem pożeg-
naliśmy wspaniałego Kolegę.

      Cześć Jego Pamięci!

BOLESŁAW SMOCZYŃSKI
6 czerwca na Cmentarzu Południowym w Antoninie pożegnaliśmy 

płk. w st. spocz. Bolesława Smoczyńskiego, wieloletniego prezesa Za-
rządu Koła nr 15 oraz sekretarza zarządu wojewódzkiego w Warszawie. 
Po przejściu na emeryturę po blisko 40-letniej służbie, aktywnie uczest-
niczył w pracach klubu emerytów, a następnie w Stowarzyszeniu. W la-
tach 1991–2010 był delegatem na wojewódzkie zjazdy. Dwie kadencje, 
w latach 1991–1998, pełnił funkcję sekretarza zarządu wojewódzkiego, a w latach 2006–2011 
– prezesa Zarządu Koła nr 15. Został wyróżniony Dyplomem uznania przez ZG 26.11.2004 r. 
i ZW 7.03.2011 r., a także odznakami: „Za Zasługi z Dyplomem” w 2004 r. i „Za Wybitne Osiąg-
nięcia” w 2006 r. Odszedł wspaniały człowiek, niezwykle oddany Stowarzyszeniu. 

Cześć Jego Pamięci!
ZW SEiRP w Warszawie



SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAD MORZE
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny ARKA Stefan Kwiatkowski

ul. Bałtycka 103, 76-107 Jarosławiec
tel./fax 59 810 81 18, 59 810 95 40, kom. 509 316 608, 509 316 607

www. arka.jaroslawiec.pl, www.jaroslawiec.com/arka, e-mail: owk.arka@wp.pl
Ośrodek posiada wpisy do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

OD/32/0001/13 ważny do 30.03.2016,   OR/32/0012/13 ważny do 26.06.2016

Turnusy 14-dniowe

TERMIN TURNUSU Standard podstawowy
Cena za osobę 14 dni

Standard hotelowy
Cena za osobę 14 dni

19.07 – 01.08.2014 1700 2000 
02.08 – 15.08.2014 1600 1900
16.08 – 29.08.2014 1500 1800
30.08 – 12.09.2014 1400 1700
13.09 – 26.09.2014 1300 1600
27.09 – 10.10.2014 1300 1600
11.10 – 24.10.2014 1200 1500
03.11 – 16.11.2014 1200 1500

Turnusy 7-dniowe
19.07 – 25.07.2014 950 1150
26.07 – 01.08.2014 950 1150
02.08 – 08.08.2014 900 1000
09.08 – 15.08.2014 900 1000
16.08 – 22.08.2014 800 1000
23.08 – 29.08.2014 800 1000
27.09 – 03.10.2014 700 900
04.10 – 10.10.2014 700 900
11.10 – 17.10.2014 700 900

Pokój 1-osobowy dopłata 200 zł do turnusu. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 22.00 noclegiem 
w przeddzień rozpoczęcia turnusu i kończy do godziny 18.00 w dniu zakończenia turnusu.
W cenie turnusu 14 – dniowego zapewniamy:

• Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik bezprzewodowy.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady porcjowane 

z obsługą kelnerską.
• 40 zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia, 

całodobowa opieka pielęgniarki.
• Wieczorki taneczne, karaoke, 2 ogniska z grillowaniem i muzyką, biesiada turnusowa z poczęstunkiem, 

spotkania integracyjne, pogadanki, wspólne spacery, wycieczki piesze po okolicy, wycieczki rowero-
we, marsze nordic walking, świat dziecka, turnieje sportowe, warsztaty terapii zajęciowej (plastyczne, 
psychoterapeutyczne i komputerowe), drzewoterapia, jodowanie z gimnastyką oddechową na plaży, 
zajęcia programowe w terenie.

• Opłata miejscowa zgodnie z cennikiem UG Postomino.






