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4 OD REDAKTORA

SZANOWNY CZYTELNIKU!
Najważniejszym wydarzeniem był VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP, który obradował

w dniach 10-11 października w Soczewce k. Płocka. Emocjonujący był wybór prezesa zarządu 
głównego. W trzecim głosowaniu został nim Zdzisław Czarnecki, pełniący już tę funkcję w latach 
2006-2010. W drugim głosowaniu wynik był remisowy, a drugim kandydatem był dotychczasowy 
wówczas prezes Henryk Borowiński. Zanim jednak doszło do głosowania, zgłoszono wniosek, 
iż Zdzisław Czarnecki, jako honorowy prezes ZG nie może być powtórnie wybrany prezesem 
tego gremium . Wniosek w głosowaniu odrzucono, a pretendent swej kandydatury nie wycofał.
Do organu nadzoru została skierowana skarga na nieprawomocność wyborów i jeszcze nie jest 
rozpatrzona. Zjazd uchwalił deklarację programową, natomiast nie rozpatrzył zmian w statucie. 

W pierwszym dniu obrad przybył komendant główny gen. insp. Marek Działoszyński, który 
nie tylko udekorował medalami „Za Zasługi dla Policji” czworo działaczy Stowarzyszenia, złożył
życzenia owocnych obrad, ale odpowiedział na liczne, nieraz trudne pytania zgromadzonych, za 
które sala nagrodziła generała gromkimi brawami. Następnego dnia ustępujący prezes pożegnał
się z każdym obecnym na obradach, co wzbudziło powszechny aplauz. 

Dużo dobrego dla wizerunku Stowarzyszenia zrobili działacze Zarządu Okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim. Doprowadzili do renowacji zaniedbanej mogiły przedwojennego 
generała policji. Zaangażowali w uroczystość odsłonięcia pomnika nagrobnego łódzką policję,
samorząd lokalny, uzyskali aprobatę tamtejszej społeczności i rozgłos w mediach.

Warto zapoznać się z osiągnięciami kaliskiego koła, które ma się czym pochwalić. Działa-
cze Stowarzyszenia biorą czynny udział w debatach organizowanych przez władze Kalisza, są
widoczni w przestrzeni społecznej.

Dział Pasjonaci ma się dobrze. Przybyło czworo ciekawych ludzi, których warto poznać,
gdyż nie spędzają czasu na kanapie przed telewizorem, lecz starają się żyć ciekawie.

Naszemu kwartalnikowi udzielił wywiadu podlaski komendant wojewódzki policji nadinsp. 
Sławomir Mierzwa. Poznajmy bliżej Generała, jego ścieżkę awansu, zainteresowania, relacje 
z naszą organizacją.

Komendant wojewódzki w Olsztynie nadinspektor Józef Gdański pragnie za naszym po-
średnictwem powiadomić naszych emerytów, którzy studiowali w WSO w Szczytnie w latach 
1982-1985 i byli skoszarowani w kompanii VII, że na 30-lecie zdobycia szlifów ofi cerskich 
będzie zorganizowane spotkanie w Wyższej Szkole Policji, najprawdopodobniej w maju 2015 
roku. Kontakt z generałem: telefon do sekr. komendanta 89 522 55 00 oraz mail: jozef.gdanski@
ol.policja.gov.pl

Życzę wesołych świąt w rodzinnym gronie, a w nowym roku radości, pogody ducha 
i zdrowia.

Redaktor

Składam Koleżankom i Kolegom z okazji świąt Bożego Narodzenia życzenia wszystkiego 
najlepszego. Zasiądźmy do wigilijnego stołu w gronie rodzinnym i pomyślmy przez chwilę,
że należymy także do wielkiej rodziny, którym jest nasze Stowarzyszenie. W nowym roku 
niech nam dopisuje zdrowie, abyśmy mogli cieszyć się życiem. Postarajmy się zrealizować
plany, aby za rok, każdy z nas mógł powiedzieć, że nie zmarnował minionego czasu.

Zdzisław Czarnecki   
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Jakie jest Pana hobby?
Łowiectwo, jednak brak czasu nie pozwala mi 
w pełni realizowć tej pasji. 

Jakiej muzyki Pan słucha?
Głównie rocka, ale lubię również każdą muzykę
na dobrym poziomie. Ostatnio często słucham
w samochodzie płyty z muzyką
myśliwską zespołu „Żubrosie” – to 
takie uzupełnienie braku możliwości
częstszego wyjścia do lasu.

Ulubiony wykonawca?
Pink Floyd to zespół mojej mło-
dości; mimo upływu lat nadal jest 
doskonały.

Jaką literaturę Pan czyta, ulubiona 
książka?
Muszę przyznać, że za mało mam 
czasu na dobrą książkę. Moją ulubio-
ną wciąż pozostaje „Pielgrzym” Paulo Coelho. 
Szczególnie trafi a do mnie przekonanie autora, 
że „strome podejścia są łatwiejsze, niż by się
wydawało”.

Ulubiony fi lm, aktorzy?
Lubię polskie kino, a w nim komedie i ekra-
nizacje naszych wydarzeń historycznych. 
Szczególnie cenię „Kanał” Andrzeja Wajdy. 
Nie lubię natomiast współczesnych seriali. Do 
moich ulubionych aktorów należą: Janusz Ga-
jos, Bogusław Linda i Krzysztof Kowalewski.

Czy uprawiał, bądź uprawia Pan sport?
W młodości grałem w koszykówkę. Obecnie 
staram się nie tracić formy i kontaktu ze spor-
tem. Gdy aura na to pozwala, amatorsko jeżdżę
na rowerze, a zimą na nartach.

Komu Pan kibicuje?
Lubię sport na dobrym poziomie. Mieszkam 
obecnie w Białymstoku, dlatego śledzę zmaga-
nia i osiągnięcia Jagiellonii.

Dlaczego został Pan policjantem? 
Myślę, że na wybór tego zawodu duży wpływ 
miały tradycje rodzinne. Mój ojciec Józef też nosił
taki sam mundur, pracował w Katowicach i to on 
zaszczepił mi miłość do tej służby.

Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w Policji?
Tak. Dużo się tego dnia wydarzy-
ło. Jednak najbardziej utkwiło mi 
w pamięci, że spokojne beztroskie 
życie młodego chłopaka tego dnia 
się zmieniło. Musiałem zaadap-
tować się do  dyscypliny i rygoru 
wojskowego. Mimo to miło wspo-
minam ten okres.

Jak przebiegała kariera Pana Ge-
nerała w Policji?
Służbę rozpocząłem 1983 r. Zaczą-
łem w Katowicach, a po ukończeniu 

Wyższej Szkoły Ofi cerskiej w Szczytnie zwią-
załem się z garnizonem olsztyńskim. Tam przez 
następne lata przechodziłem kolejne szczeble 
kariery zawodowej. Przez cały czas, zarówno 
na stanowiskach pracowniczych, jak i kierowni-
czych, związany byłem z pionem kryminalnym. 
W 2005 r. zostało mi powierzone kierownictwo 
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. 
W 2007 roku zostałem powołany na stanowisko 
zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji ds. 
kryminalnych w Olsztynie, by rok później stanąć
na czele tej jednostki. Tu pełniłem służbę przez 
5 lat do czasu, gdy w 2012 r. powołany zostałem 
na stanowisko Podlaskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji.

 Jakie ma Pan wspomnienia z okresu studiów 
w WSO w Szczytnie?
Okres studiów w WSO w Szczytnie to bardzo 
miły czas ze względu na możliwości poznawania 
rzemiosła policyjnego, ale również ciekawych 
osób, kolegów, przyjaciół.

WYWIAD Z PODLASKIM KOMENDANTEM 
WOJEWÓDZKIM POLICJI W BIAŁYMSTOKU 

NADINSP. SŁAWOMIREM MIERZWĄ
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Czy utrzymuje Pan kontakty z kolegami 
z rocznika?
Tak, utrzymuję kontakty z kolegami z rocznika, 
większość jest już emerytami, kilku niestety już
odeszło. Organizowaliśmy dwa zjazdy naszej 
I kompanii rocznik 1984-1987 po 20 i 25 latach. 
Były to bardzo miłe i wzruszające spotkania, 
przede wszystkim wracały wspomnienia wspól-
nych studiów w WSO. Dzięki uprzejmości Pana 
Komendanta-Rektora insp. Piotra Bogdalskiego 
mogliśmy zwiedzić obecną Wyższą Szkołę Po-
licji. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem zmian.

Jakie wydarzenie ze służby najbardziej Pan 
zapamiętał (najmilsze, najgorsze)?
Wydarzenia najmilsze to sukcesy, te drobne, ale 
i te wynikające z pracy całej jednostki. Osobi-
ste – to awans na generała Policji 24 grudnia 
2012 roku – wielki honor i przeżycie. Dziękuję
Komendantowi Głównemu Policji generalnemu 
inspektorowi Markowi Działoszyńskiemu za 
to wyróżnienie. Zawsze tragicznym pozostaje 
patrzenie na krzywdy ludzi, które w tej pracy 
widuję niestety codziennie.

Jaki jest poziom i zróżnicowanie przestępczo-
ści w województwie?
Poziom przestępczości – z czego się cieszę – 
spada. Odnotowujemy coraz mniej zdarzeń
kryminalnych, ciężar przenosi się na przestęp-
czość elektroniczną, tzw. cyberprzestępczość,
ale i w tym kierunku zmienia się Policja.

Jak jest oceniana Policja na Podlasiu na tle 
innych województw? 
Podlaska Policja w mojej ocenie pracuje dobrze, 
zarówno przez pryzmat ocen statystycznych, jak 
też badań opinii społecznych. Nie porównuję
nigdy pracy na zasadzie rankingu zajmowania 
miejsc. Tą najważniejszą oceną jest szybkość
i skuteczność działania oraz  zaufanie społeczne.

Czy są różnice w kierowaniu Policją między
województwem podlaskim a województwem 
warmińsko-mazurskim?
W każdej jednostce są ludzie gotowi z poświę-
ceniem i pasją wykonywać swoje zadania. 
Takich też spotkałem zarówno w województwie 
warmińsko-mazurskim, jak i na Podlasiu.

Jak Pan ocenia kadrę kierowniczą?

Kadra kierownicza mojego garnizonu to pro-
fesjonaliści. Najważniejsze jest zrozumienie 
wspólnych celów.

Jakie jest zainteresowanie służbą w Policji? Czy 
motywy wstąpienia do Policji zmieniają się?
Zainteresowanie służbą w Policji jest ogromne. 
Nie mamy problemu z doborem kandydatów. 
Myślę, że wielu decyduje się na pracę w Policji 
z pasji do tego zawodu i motywy te są ponad-
czasowe. Pewnie jakaś mała część podchodzi 
do służby w Policji jako zawodu dającego 
stabilizację materialną.

Jak układa się współpraca z administracją
państwową i samorządową na Podlasiu?
Ta współpraca wynika z zadań, które realizuje 
Policja. Twierdzę , że otrzymujemy bardzo duże
wsparcie samorządów na poprawę bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie uważa, iż emerytowani po-
licjanci powinni mieć możliwość awansu 
w stopniu bez skutków fi nansowych. Tak jest 
w wojsku. Co Pan o tym sądzi?
Awans w stopniu emerytowanych policjantów 
to ciekawy pomysł. Myślę, że nie powszechnie, 
ale za szczególne zasługi. Droga do takich zmian 
jest bardzo długa.

Jak Pan ocenia relacje z naszym Stowarzysze-
niem?
Zawsze jestem otwarty na pomoc emerytom 
w organizowaniu ich spotkań, konferencji i ju-
bileuszy. Chętnie w nich uczestniczę. To zawsze 
miłe i życzliwe środowisko.

Prosiłbym Pana Generała o kilka zdań skiero-
wanych do emerytów i rencistów policyjnych.
Wszystkim emerytom życzę dużo zdrowia, dni 
pełnych energii, uśmiechu, realizowania swoich 
pasji, życzliwości ludzkiej i jak największych
podwyżek emerytur. Z okazji nadchodzących
świąt życzę, aby były radosne i szczęśliwe.

Dziękuję za ciekawe informacje o sobie. 
W imieniu czytelników życzę Panu Generało-
wi radosnych świąt, a w nowym roku sukce-
sów w służbie i szczęścia w życiu osobistym.

Wywiad przeprowadził Janusz Borowiński – red. 
naczelny Biuletynu Informacyjnego SEiRP.
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Najwięcej emocji wzbudziły wybory prezesa 
Stowarzyszenia, które decyzją zjazdu miały być
bezpośrednie i tajne. Do komisji wyborczej 
wpłynęły trzy kandydatury: Henryka Borowiń-
skiego, Zdzisława Czarneckiego i Przemysława
Portusia z Zamościa. Pretendenci zaprezento-
wali swoje programy i wywiązała się dyskusja, 
podczas której delegat ze Słupska Leszek Orkisz 
wyraził pogląd, że honorowy prezes ZG zgodnie 
ze statutem nie może być wybrany. Zdzisław
Czarnecki podtrzymał wolę kandydowania. 
Wyniki pierwszego głosowania: za H. Boro-
wińskim i Z. Czarneckim po 34 delegatów, za 
P. Portusiem – 3. Druga tura remisowa: po 35, 
1 głos nieważny. Trzecia: Z. Czarnecki – 36, H. 
Borowiński – 33, 2 głosy nieważne. Zwycięzca
podziękował za okazane mu zaufanie oraz ode-
brał gratulacje od byłego już prezesa, delegatów 
i zaproszonych gości.

Nowy prezes Zdzisław Czarnecki, który 
pełnił tę funkcję w latach 2006-2010, zapro-
ponował, aby Prezydium Zarządu Głównego 
i Główna Komisja Rewizyjna liczyły po 7 
członków. Zjazd w głosowaniu przychylił się
do tych propozycji. Po tajnych wyborach i na 
I posiedzeniu prezydium dokonano podziału
funkcji:

– I wiceprezes Zdzisław Pietryka (Warsza-
wa),

– wiceprezes Jerzy Krawczyk (Kraków),
– sekretarz Joanna Szczepańska (Warsza-

wa),
– skarbnik Zdzisław Bartula (Warszawa),
– członek Antoni Duda (Katowice),
– członek Janusz Dagow (Bydgoszcz).

Główna Komisja Rewizyjna, także wybra-
na w głosowaniu tajnym, ukonstytuowała się
w składzie:

– przewodniczący Józef Piasecki (Byd-
goszcz),

– wiceprzewodniczący Wilhelm Grudzień
(Katowice),

– sekretarz Hanna Grabiec (Warszawa),
– członek Stanisław Kliś (Kraków),

W przeddzień VII KZD w Soczewce 
odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego,
które prowadził prezes Henryk Borowiński. 
Poinformowano zabranych o treści obrad Pre-
zydium ZG w Nagórzycach, m.in.: kandydatury 
prowadzących zjazd, sekretarza i protokolantów, 
imiennego składu komisji zjazdowych, wpisów 
do Księgi Zasłużonych i nadania tytułów hono-
rowych, projektów porządku, regulaminu obrad 
i deklaracji programowej. Zarząd zaakceptował
propozycje prezydium, odrzucił inne projekty 
regulaminu obrad, dokonał kosmetycznych popra-
wek w deklaracji programowej. Przyjął uchwałę
o wyróżnieniach i odznaczeniach członków 
Stowarzyszenia, natomiast postanowił nie gło-
sować nad regulaminem wyróżnień i odznaczeń.
Na wniosek kandydata do funkcji prezesa ZG 
Zdzisława Czarneckiego przyjął w głosowaniu, 
iż Joanna Szczepańska i Zdzisław Bartula znajdą
się na liście zaproszonych na zjazd gości.

W Soczewce koło Płocka w dniach 10-11 
października odbył się VII Krajowy Zjazd 
Delegatów, który ocenił mijającą kadencję
władz Stowarzyszenia, wybrał Prezesa, Prezy-
dium, Zarząd Główny i Główną Komisję Rewi-
zyjną oraz uchwalił zadania na kolejne 4 lata. 
Obrady prowadził przewodniczący zjazdu Jerzy 
Krawczyk (wiceprezes ZG, delegat z Krakowa), 
mając do pomocy dwoje wiceprzewodniczą-
cych: Barbarę Milej (członkini Prezydium ZO 
reprezentująca Zieloną Górę) i Dariusza Dudę
(delegat z Kielc). Przybyło 71 delegatów (3 
nieobecnych).

Po przyjęciu porządku dziennego, regula-
minu obrad oraz wyborze komisji zjazdowych, 
sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
i z wykonania uchwał VI KZD wygłosił prezes 
Henryk Borowiński. Sprawozdanie Głównej 
Komisji Rewizyjnej z oceną działalności ZG 
zaprezentował jej przewodniczący Aleksander 
Kozłowicz. Wywiązała się dyskusja. Szcze-
gólnie wiele zastrzeżeń wzbudziło ostatnie 
sprawozdanie. Delegaci udzielili absolutorium 
Zarządowi Głównemu.

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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– członek Ireneusz Koczan (Szczecin),
– członek Antoni Pietraszewski (Warszawa),
– członek Marian Zielski (Opole).
Zjazd postanowił nie dokonywać zmian 

w statucie, gdyż niebawem będzie zmieniona 
ustawa o stowarzyszeniach. Zrezygnowano tak-
że z uchwalenia regulaminu GKR. Po dyskusji 
przyjęto uchwałę programową.

Doniosłym wydarzeniem było przybycie na 
piątkowe obrady komendanta głównego gen. 
insp. Marka Działoszyńskiego w towarzystwie 
zastępcy dyrektora gabinetu komendanta główne-
go insp. Korneli Oblińskiej. Wystąpienie generała, 
w którym m.in. podkreślił znaczenie SEiRP, sala 
nagrodziła brawami. Dostojny gość odpowiedział
na liczne, nieraz trudne pytania oraz obiecał
rozpatrzenie zgłoszonych postulatów. Wręczył
medale „Za Zasługi dla Policji”: złoty Henrykowi 
Borowińskiemu, srebrne: Gabrieli Lubańskiej,
Barbarze Milej i Jerzemu Krawczykowi.

Na zjazd zaproszono także: prezesa ZG 
ZEiR Straży Granicznej Adama Miksiewicza, 
wiceprezesa ZG ZEiR Pożarnictwa RP Irene-
usza Mańkę, przewodniczącego ZG KZEiR 
Służby Więziennej Janusza Kwietnia, sekretarza 
generalnego ZG Związku Żołnierzy WP płka
Jana Kacprzaka, prezesa ZG Związku Byłych
Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa Ma-
cieja Niepsuja . Goście wygłosili pozdrowienia 
dla Stowarzyszenia, a Jan Kacprzak udekorował
sztandar ZG złotą odznaką „Za Zasługi dla 
ZŻWP”. List okolicznościowy wystosował prze-
wodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz 
Nems i gen. w st. spocz. Edward Kłosowski.

W ostatni dzień zjazdu Henryk Borowiń-
ski i Zdzisław Czarnecki wręczyli odznaki 
„Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” Janowi 
Pietruszewskiemu (prezes ZW w Gdańsku) 
i Marianowi Stankiewiczowi (wiceprezes ZW 
w Warszawie), a „Za Zasługi dla SEiRP z Dy-
plomem” – Januszowi Borowińskiemu (rzecznik 
prasowy ZG) i Lechowi Kazaneckiemu (członek 
Prezydium ZG minionej kadencji).

Uchwałą VII Zjazdu zostali wpisani do 
„Księgi Zasłużonych”:

1. Bednarek Henryk – Bydgoszcz
2. Borowiński Henryk – ZG

3. Brzozowiec Hieronim – Gdańsk
4. Bujak Ryszard – Gorzów Wielkopolski
5. Czerniawska Anna – Olsztyn
6. Ćwinarowicz Bolesław – Olsztyn
7. Dziwicki Zenon – Jelenia Góra 
8. Kagan Tadeusz – Rzeszów
9. Majzner Władysław – Kraków
10. Makles Franciszek – Słupsk
11. Mazurkiewicz Roman – Szczecin
12. Niedbała Władysław – Kraków
13. Ozdowski Marian – Kalisz
14. Oziębło Julian – Lublin
15. Pietruszewski Jan – Gdańsk
16. Prażuch Józef – Bydgoszcz
17. Strzelecki Edward – Łódź
18. Stypa Piotr – Katowice
19. Śnieg Stanisław – Piotrków Trybunalski
20. Zając Mieczysław – Jelenia Góra
21. Zarach Wacław – Jelenia Góra
22. Kowalczyk Stanisław – Ostrołęka
23.Łukasiewicz Marian – Ostrołęka

Tytuły honorowe otrzymali:
1. Czopek Andrzej – Honorowy Prezes 

Zarządu Wojewódzkiego (Kraków)
2. Domagalski Henryk – Honorowy Prezes 

Zarządu Wojewódzkiego (Bydgoszcz)
3. Grobelny Henryk – Honorowy Wicepre-

zes ZG 
4. Filar-Nather Bogdana – Honorowa Pre-

zes Koła (Gdańsk)
5. Gruszka Franciszek – Honorowy Wice-

prezes Koła (Kraków)
6. Jędryszek Jacek – Honorowy Prezes 

Koła (Katowice)
7. Kuczyński Jan – Honorowy Prezes ZW 

(Gorzów Wielkopolski)
8. Łozińska Józefa – Honorowa Członkini

Prezydium ZG 
9. Makles Franciszek – Honorowy Prezes 

Koła (Słupsk)
10. Papis Jan – Honorowy Wiceprezes ZG 
11. Popielarczyk-Walczyńska Janina –Ho-

norowa Prezes Koła (Łódź)
12. Pukowski Ireneusz – Honorowy Prezes 

Koła (Katowice)
13. Rydzyk Marian – Honorowy Prezes Koła

(Gdańsk)
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14. Skołucki Jan – Honorowy Prezes Koła
(Kraków)

15. Słomka Stanisław – Honorowy Prezes 
Koła (Łódź)

16.Żelawski Robert – Honorowy Prezes 
Koła (Katowice).

Tytułem Honorowego Prezesa Zarządu 
Głównego wyróżniono Henryka Borowińskie-
go, a Honorowego Przewodniczącego Głównej

Komisji Rewizyjnej – Aleksandra Kozłowicza.
Ustępujący prezes Henryk Borowiński 

pożegnał się z każdym z osobna uczestnikiem 
zjazdu, otrzymując brawa na stojąco.

Ostatnim zadaniem postawionym przed de-
legatami było przyjęcie uchwały programowej.

Janusz Borowiński
Zdjęcia w środku numeru

Jerzy K. Kowalewicz

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych zwane dalej „Stowarzyszeniem” 
jest posiadającym osobowość prawną dobro-
wolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw 
wewnętrznych. Jest organizacją działającą
w ramach porządku prawnego obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej, gromadzącą człon-
ków niezależnie od ich poglądów politycznych, 
ideowych, jak i światopoglądowych. Stowarzy-
szenie i jego członkowie uważają za najwyższe
dobro Ojczyznę, Naród i Państwo.

Stowarzyszenie będzie konsekwentnie re-
alizować zasadniczy cel Statutu, którym jest:

a) zrzeszanie emerytów i rencistów policyj-
nych, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy 
resortu spraw wewnętrznych oraz wdów 
(wdowców) dla poprawy warunków 
socjalno-bytowych oraz organizowanie 
ich udziału w życiu społecznym i pub-
licznym swego środowiska, lokalnej 
społeczności i kraju;

b) organizowanie życia kulturalnego, wy-
poczynku i rekreacji dla swych członków
i całego środowiska emerytów i rencistów 
resortu spraw wewnętrznych;

c) kształtowanie patriotyzmu, wierności 

UCHWAŁA PROGRAMOWA
VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
POLICYJNYCH, SOCZEWKA 10  11 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

My delegaci VII Krajowego Zjazdu Delegatów składamy publiczne zobowiązanie  wobec 
członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, iż będziemy realizować przyjęty
w drodze uchwały program następującej treści dla osiągnięcia wspólnego celu:

Ojczyźnie i Narodowi, a także pielęgno-
wanie pozytywnych doświadczeń historii 
i tradycji zawodowych w środowisku 
byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resor-
tu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin; 

d) ochrona interesów członków Stowa-
rzyszenia w zakresie przysługujących 
im z tytułu uprzedniej służby lub pracy 
uprawnień socjalno-bytowych, zdrowot-
nych i kulturalnych. 

        Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji 
VII Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje 
władze Stowarzyszenia do:

1.  Nawiązania systemowych kontaktów  na  
szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Komendanta Głównego Policji 
w celu partnerskiego rozwiązywania 
żywotnych spraw dla emerytów i renci-
stów policyjnych. 

2.  Stworzenia pola do działania w zakresie 
nawiązania  współpracy z kierowni-
ctwem Zakładu Emerytalno-Rentowego 
MSW.

3. Aktywnego udziału w działalności Fede-
racji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, który pozwoli 
na efektywne rozwiązywanie problemów 
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emerytów służb mundurowych oraz 
podniesie prestiż tej grupy społecznej.

 4. Kontynuowania partnerskiej współpracy
z Niezależnym Samorządnym Związkiem 
Zawodowym Policjantów na wszystkich 
szczeblach organizacyjnych.

5. Rozwinięcia współpracy z organizacjami 
i środowiskami policyjnymi (Stowarzy-
szeniem Generałów Policji, Stowarzysze-
niem Komendantów Policji, fundacjami 
na rzecz środowiska policyjnego).

6. Kontynuowania i rozszerzania współ-
pracy z parlamentarzystami w celu 
rozwiązywania problemów naszego 
środowiska.

 7. Nawiązania kontaktów i podjęcia współ-
pracy z Polskim Związkiem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz innymi 
organizacjami pozarządowymi w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego.

 8. Systemowej opieki wdów i sierot po 
zmarłych emerytach i rencistach poli-
cyjnych przez Stowarzyszenie.

9. Pozyskiwania funduszy na cele statutowe 
przez propagowanie m.in. odpisu 1% 
podatku na rzecz OPP SEiRP.

10. Bieżącego rozpoznawania sytuacji mate-

rialno-socjalnej członków, informowania 
stosownych władz i instytucji, a przede 
wszystkim podejmowania skutecznych 
działań w celu usuwania zaistniałych 
niedogodności wynikających z przyczyn 
losowych.

11. Podjęcia dalszych działań w celu zmiany 
zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 
września 2004 r., w sprawie funduszu 
socjalnego emerytów i rencistów Policji, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu 
i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich 
rodzin (Dz.U. z 2004 r., Nr 208, z  późn.
zm.), a także obrony istniejącego fundu-
szu socjalnego na poziomie 0,5%.

12. Analizy ilościowego kolportażu oraz 
możliwości obniżenia kosztów wyda-
wania Biuletynu Informacyjnego.

13. Wypracowania koncepcji unowocześnie-
nia i uatrakcyjnienia Stowarzyszenia.

14. Przygotowania i przeprowadzenia uro-
czystych obchodów XXV Rocznicy 
Stowarzyszenia po hasłem ochrony 
godności i honoru emeryta policyjnego 
oraz popularyzowanie dorobku Stowa-
rzyszenia.

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO

28 września odbyło się po raz 13. Jasno-
górskie Spotkanie Środowiska Policyjnego.
Wzięli w nim udział zaproszeni przez społecz-
ny komitet członkowie Prezydium Zarządu 
Głównego: prezes Henryk Borowiński, I wi-
ceprezes Zdzisław Pietryka i skarbnik Antoni 
Pietraszewski. Przed pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza odczytano apel z okazji 74. rocznicy 
zbrodni katyńskiej, wysłuchano przemówienia 
komendanta głównego gen. insp. Marka Działo-
szyńskiego, oddano salwę honorową, a delega-
cje, w tym nasza, złożyły wieńce. Po mszy św. 
koncelebrowanej przez biskupa Józefa Guzdka 
odbył się występ chóru KWP w Poznaniu.

Antoni Pietraszewski

21 listopada w Poznaniu pod honorowym 
patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych
odbyła się konferencja naukowa na temat: 

„Kultura organizacyjna w służbach mun-
durowych”. Wzięła w niej udział kadra kie-
rownicza policji, przedstawiciele służb mun-
durowych, pracownicy naukowi. Zaproszono 
również przedstawiciela Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych – honorowego 
prezesa ZG Henryka Borowińskiego.

Otwarcia konferencji dokonał komendant 
główny gen. insp. dr Marek Działoszyński. 
W swoim wystąpieniu wskazał na rolę ceremo-
niału i wartości w policji. Na szczególne wyróż-
nienie zasłużyły dwa referaty. Zastępca dyrekto-
ra gabinetu komendanta głównego insp. Kornela 
Oblińska stwierdziła, iż na kulturę organizacyj-
ną mają wpływ m.in.: etos służby, ceremoniał,
historia i tradycja, integracja z partnerami mun-
durowymi i społecznymi – w tym ze środowi-
skiem emerytów i rencistów policyjnych. Wska-
zała na Stowarzyszenie jako cenionego partnera 
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4. Szacunek wobec członków, począwszy od 
przyjęcia do koła (rytuał wręczenia legity-
macji), poprzez uroczystości uhonorowań,
jubileuszy, imienin i urodzin – w stosownej 
scenerii i oprawie, kończąc na godnym roz-
staniu się z działaczami, którzy ze względu
na wiek lub chorobę rezygnują z czynnego 
udzielania się w pracach Stowarzyszenia. 
Podnosić rangę odznaczeń i wyróżnień.
Wykorzystać ceremoniał w możliwie sze-
rokim zakresie, nie tylko podczas pogrze-
bów. Dbać o miejsca pamięci, tablice i gro-
by tych, którzy tworzyli naszą historię.

5. Jednoczyć poprzez autorytety na wszyst-
kich szczeblach SEiRP. Doskonalić ko-
munikację zewnętrzną poprzez politykę
medialną. Wykorzystywać Internet do 
komunikowania się wewnątrz Stowarzy-
szenia, jak też wychodzić z informacjami 
na zewnątrz. Propagować postawy boha-
terstwa, zaangażowania aktywistów na 
rzecz społeczności lokalnej, wykazywać
udział w akcjach humanitarnych i pomo-
cowych w ramach społeczeństwa oby-
watelskiego. Wychodzić z cienia i być
dumnym w publikacjach ze swojej przy-
należności do środowiska służb mundu-
rowych.

Henryk Borowiński

policji. Komendant wojewódzki w Poznaniu 
insp. dr Rafał Batkowski przytoczył własne do-
świadczenia. Sukcesy opiera o integrację z part-
nerami, a wymianę doświadczeń traktuje jako 
klucz do ich osiągnięcia. Organizuje uroczyste 
pożegnania odchodzących ze służby. Utworzył
w Poznaniu klub emerytów policyjnych, gdzie 
mogą spotykać się również policjanci w ramach 
integracji międzypokoleniowej.

Na podstawie wysłuchanych referatów na-
sunęły się następujące wnioski:
1. Relacje z kierownictwem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej
Policji i jednostkami terenowymi. Na ile 
są one modelowe, a na ile niedostateczne? 
Czy możemy je kształtować i jak skutecz-
nie? Jak atrakcyjnym jesteśmy partnerem 
i w jakich obszarach możemy być postrze-
gani jako ambasadorowie Policji? 

2. Doskonalenie jedności organizacyjnej. Za-
pobieganie podziałom struktur i działaczy. 
Identyfi kacja szerokich rzesz członkow-
skich z programem i realizacją głównych
kierunków działania SEiRP. Rozpoznanie 
barier i wdrażanie systemów naprawczych.

3. Dostosowywanie doraźnych zadań do wy-
mogów wynikających z bieżących potrzeb 
i wypracowywanie rozwiązań organizacyj-
nych z korzyścią Stowarzyszenia. 

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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ZARZĄD OKRĘGOWY
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Działacze Zarządu Okręgowego SEiRP 
w Piotrkowie Trybunalskim wystąpili z ini-
cjatywą budowy pomnika nagrobnego na 
zaniedbanej mogile przedwojennego zastępcy 
komendanta głównego Policji Państwowej 
nadinsp. Henryka Wardęskiego. Powołali 
komitet, któremu przewodniczył prezes Woj-
ciech Trzeciecki, zebrali fundusze, nawiązali 
współpracę z samorządem. Patronat nad przed-
sięwzięciem objął komendant główny gen. insp. 
dr Marek Działoszyński. Uroczystość według
ceremoniału policyjnego, dzięki zaangażowaniu 
komendanta wojewódzkiego w Łodzi nadinsp. 
Dariusza Banachowicza, perfekcyjnie przepro-
wadzili funkcjonariusze KWP w Łodzi.

7 listopada w Muzeum na Zamku Królewskim 
w Piotrkowie Trybunalskim, przed odsłonięciem 
pomnika, odbył się panel historyczny, na który 
przybyli nadinsp. Dariusz Banachowicz, kadra 
kierownicza łódzkiej policji i służb mundurowych, 
przedstawiciele samorządu – prezydent miasta 
Krzysztof Chojniak, przewodniczący RM Marian 
Błaszczyński. Stowarzyszenie reprezentowali m. 
in.: prezes ZG Zdzisław Czarnecki, honorowy 
prezes ZG Henryk Borowiński, skarbnik ZG 
Zdzisław Bartula, prezes ZO Wojciech Trzeciecki 
i wiceprezes ZO Włodzimierz Alama. Wykład 
o dokonaniach nadinsp. Henryka Wardęskiego,
zastępcy komendanta głównego PP w latach 
1922-1929, wygłosił mł. insp. Jarosław Barski p.o. 
naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji 
Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Po-
licji. Reprezentant piotrkowskiego środowiska na-
ukowego historyków scharakteryzował działalność
i znaczenie przedwojennej policji. Na zakończenie 
w pięknej scenerii zamkowej sali, w której na 
zebranych spoglądali z portretów wszyscy władcy 
Polski, dwoje uzdolnionych uczniów szkoły mu-
zycznej wystąpiło z recitalem na skrzypce i gitarę.
Zebrani mogli także obejrzeć wystawę ukazującą
pracę policji w minionych wiekach.

Pomnik nagrobny został uroczyście odsło-
nięty na Starym Cmentarzu w Piotrkowie Try-

bunalskim. W przemówieniu nadinsp. Dariusz 
Banachowicz podziękował Stowarzyszeniu za 
inicjatywę i działania. Jest to doniosłe wydarze-
nie, gdyż po raz pierwszy przedwojenny generał
policji został upamiętniony pomnikiem. Wojciech 
Trzeciecki zapowiedział dalsze przedsięwzięcia 
związane z nadinsp. Henrykiem Wardęskim: 
tablicę pamiątkową na domu generała, konkursy 
dla dzieci i młodzieży z wiedzy o generale. Na 
zakończenie liczne delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze przed odrestaurowanym grobem.

Janusz Borowiński, Marek Predoń
Zdjęcie Jan Dziemdziora 

Zarząd Koła SEiRP w Piotrkowie Try-
bunalskim postarał się dla swoich członków 
o wczasy wypoczynkowo-rehabilitacyjne w miej-
scowościach nadmorskich: Sarbinowie – ośrodek 
„Violetta”, Darłówku Zachodnim – „Róża Wia-
trów” oraz Międzywodziu – „Varsowia”. Podczas 
pobytu na turnusach wczasowych nasi emeryci 
i renciści regenerowali siły oraz zdrowie podczas 
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zabiegów usprawniających, zwiedzali okoliczne 
tereny i miejscowości nadmorskie, uczestniczyli 
w wieczorkach tanecznych, zabawach i konkur-
sach. Pobyt na takich zbiorowych wczasach to 
zdrowie i integracja.

3 października członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia przybyli na spotkanie inte-
gracyjne do lokalu „Senator” w Piotrkowie 
Trybunalskim, które przygotował zarząd koła pod 
przewodnictwem prezesa Włodzimierza Alamy. 
Spotkanie swoją obecnością uświetnili: Artur 
Ostrowski – poseł na Sejm RP, Krzysztof Chojniak 
– prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Jan 
Dziemdziora – radny miejski, Wojciech Trzeciecki 
– prezes zarządu okręgowego, a zarząd główny re-
prezentował Eugeniusz Czajkowski. W spotkaniu 
udział wzięli również zaproszeni goście z kół w: 
Koluszkach, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie 
Mazowieckim. Były dyskusje, żarty, śpiewy, tań-

ce. Do tańca przygrywał Marek Predoń. Zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych. Do zobaczenia 
w przyszłym, 2015 roku.

Piotrkowski radny Jan Dziemdziora, 
członek miejscowego SEiRP, jest rekordzistą
w liczbie skierowanych interpelacji i wniosków. 
Od stycznia 2011 roku do sierpnia 2014 nasz 
kolega złożył ich 279, a pozostali radni – 63. 
W poprzednim, rekordowym roku uzyskał
wynik 113, a cała rada – 129. Nic dziwnego, że
został wybrany na kolejną kadencję. Startując
z ostatniego miejsca na liście zdobył rekordową
liczbę głosów – 780. Wywiad z Janem Dziem-
dziorą ukazał się w marcowym Biuletynie.

Janusz Borowiński

Zarząd Okręgowy zorganizował jednodnio-
wą wycieczkę autokarową do Warszawy. Pro-
gram obejmował zwiedzanie Łazienek oraz Sejmu. 
Uczestnikami byli wyróżniający się członkowie 
kół w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie 
Mazowieckim, Opocznie i Koluszkach. Przed 
budynkiem Sejmu dołączył prezes ZG Henryk 
Borowiński. Po Sejmie oprowadzał poseł okręgu 
piotrkowskiego Artur Ostrowski. Zwiedzano salę
obrad, korytarze oraz miejsca, w których parlamen-
tarzyści udzielają wywiadów mediom. Wycieczka 
przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze.

Marek Predoń Zdjęcia: Mirosław Babiar-
czyk, Marek Predoń, Anna Wolska
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24 października odbyło się walne zebranie 
kaliskiego SEiRP. Otworzył je prezes Zbigniew 
Gąsiorek, który przywitał zaproszonych gości:
prezydenta miasta Janusza Pęcherza, wicepre-
zydenta Jacka Konopkę, komendanta miejskie-
go policji mł. insp. Mirosława Ścisłego, jego 
zastępcę mł. insp. Andrzeja Harasia i prezesów 
bratnich stowarzyszeń służb mundurowych: 
Wojska Polskiego, Służby Więziennictwa i Stra-
ży Pożarnej. Następnie przekazał prowadzenie 
zebrania Romanowi Wojciechowskiemu.

Roman Wojciechowski poinformował, że
w bieżącym roku zmarli członkowi naszego 
Stowarzyszenia: Józef Bartoszczyk, Marian 
Błaszczyk, Henryk Lipiec i Eugeniusz Torzyń-
ski, których pamięć uczczono chwilą ciszy. „Me-
dalem XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego” płk Ryszard Opaliński odznaczył:
Macieja Bielana, Małgorzatę Kołatę, Stanisła-
wa Missała, Małgorzatę Szewczyk, Sławomira
Juraszka i Jacka Dębskiego. Prezes Zbigniew 
Gąsiorek i honorowy prezes Marian Ozdowski 
wręczyli odznaczenia aktywnym członkom na-
szego koła. Honorową odznakę „Za Zasługi dla 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych Emerytów 
i Rencistów” otrzymał Ryszard Koluśniewski.
Odznaką „Za Zasługi z Dyplomem” wyróżnio-
no: Józefa Jaworowskiego, Karola Terczew-
skiego, Marka Kryszaka, Romana Wojciechow-

skiego i pośmiertnie Henryka Lipca. Dyplomy 
uznania prezes Zbigniew Gąsiorek wręczył:
Longinowi Orpelowi, Andrzejowi Koszako-
wi, Zygmuntowi Kłodnickiemu, Wiesławowi 
Krzewskiemu, Aleksandrowi Maciejewskiemu.

Sprawozdanie z działalności zarządu w bie-
żącym roku złożył prezes Zbigniew Gąsiorek,
który wspomniał, iż nasze koło wyróżnia się
w kraju. Przedstawił problematykę zagadnień
omawianych na Krajowym Zjeździe Delegatów 
SEiRP. Poinformował o naszych działaniach 
integracyjnych: piknikach w „harcówce” 
i Brudzewie, spotkaniach z okazji Dnia Kobiet, 
z weteranami WP 8 maja. Koło zwiększyło
liczbę członków do 197. Nasi emeryci działają
w organizacjach pozarządowych: samorzą-
dach osiedlowych, Uniwersytecie III Wieku, 
LOK-u, Towarzystwie Miłośników Kalisza, 
Związku Kolarstwa, OSP, Klubie Honorowego 
Krwiodawstwa. Włączają się w popularyzację
naszego miasta – wystawy malarskie Mariana 
Ozdowskiego i hafciarskie Zofi i Terczewskiej. 
Aktywnie uczestniczyliśmy w debatach spo-
łecznych o bezpieczeństwie na terenie miasta. 
Braliśmy udział w obchodach Święta Policji. 
Pozyskaliśmy w nasze szeregi Waldemara 
Pawlaka – pilota wycieczek, który poprowadził
wycieczki do Grecji i w Bieszczady. Zajęli-
śmy drugie miejsce w zawodach strzeleckich 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
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i w rajdzie pieszym zorganizowanym przez 
Komendanta Głównego Policji. Prezes podzię-
kował za duże wsparcie, którego nam udzielają:
komendant mł. insp. Mirosław Ścisły, prezydent 
Janusz Pęcherz, wiceprezydent Jacek Konopka. 
Pamiętał o wsparciu ze strony pań: Anny Będ-
kowskiej i Haliny Wójcickiej. Nie zapomniał
o działaniach naszych członków w komisji 
socjalnej. Podkreślił, iż będziemy realizować
nakreślony plan działania oraz go rozszerzać.
W przyszłym roku zorganizujemy zagraniczne 
wycieczki, powstanie ogniwo PTTK „Z buta”. 
Musimy się solidnie przygotować do obchodów 
25-lecia naszego Stowarzyszenia w 2015 r.

Przystąpiono do dyskusji. Ryszard Koluśniew-
ski omówił zasady funkcjonowania ubezpieczeń
osobowych i postępowanie w przypadku koniecz-
ności z ich korzystania. Grażyna Jasiukiewicz 
skomentowała przepisy regulujące działalność  ko-
misji socjalnej. Waldemar Pawlak zrelacjonował
dotychczasowe wycieczki zagraniczne oraz przed-
stawił plan na 2015 rok (Czarnogóra i Grecja). Da-
riusz Stępniak poinformował o działaniu ogniwa 
PTTK „Z buta”, jego osiągnięciach i najbliższych 
planach. Komendant mł. insp. Mirosław Ścisły
wyraził zadowolenie ze współpracy i życzył
wszystkim dużo zdrowia. Prezydent Janusz Pę-
cherz przedstawił przedsięwzięcia samorządu oraz 
życzył wszystkim zdrowia i dalszych aktywnych 
działań na rzecz miasta. Do życzeń tych dołączył
się też wiceprezydent Jacek Konopka.

Po obiedzie przystąpiono do licytacji 
kolorowego haftu, przedstawiającego bukiet 
kwiatów w wazonie, ofi arowanego przez Zofię
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Terczewską, i zaproszenia na dwie osoby na za-
bawę sylwestrową, wylicytowanego na Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy i ofi arowanego 
przez Zygmunta Kłodnickiego. Dochód z tych 
licytacji, zgodnie z wolą ofi arodawców, prze-
znaczono na koszty działania naszego kaliskiego 
Stowarzyszenia. Dziękujemy Wam.

Następnie przy kawie i ciastku rozpoczął
się wieczorek taneczny, podczas którego można
było także powspominać czasy służby. 

Zarząd kaliskiego Stowarzyszenia przy-
gotował w słoneczną wrześniową sobotę
piknik integracyjny dla członków Federacji 
Służb Mundurowych. Frekwencja dopisała. 
Gościliśmy się przy grochówce, kiełbasie, bi-
gosie, chlebie ze smalcem, ogórku kwaszonym 
i napojach. Tańczyliśmy przy muzyce z lat 60. 
i 70. Nie brakowało chętnych do tańca i śpiewu.
Emeryci zapomnieli o trudach życia codzienne-
go. Wspominali dawne czasy. Panująca atmo-
sfera udzielała się wszystkim. Piknik pokazał,
iż takie spotkania są nam potrzebne. 

22 września kierownictwo Kaliskiej Federa-
cji Służb Mundurowych zorganizowało zawody 
strzeleckie w obiektach COSSW w Szczypiornie, 
które zaszczycił prezydent FSSM Zdzisław Czar-
necki. Wystartowało 36 zawodników w trzech 
konkurencjach: strzelaniu z pistoletu P99, strze-
laniu z długiej broni kbk AKMS i w wieloboju. 
W klasyfi kacji drużynowej kolejność była nastę-
pująca: COSSW I, SEiRP Kalisz II, Prewencja 
Kalisz, COSSW II, SEiRP Kalisz I, Żołnierze
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WP I, ZZWP Krotoszyn, KM PSP Kalisz, ZZWP 
Pleszew, ZZWP Ostrów Wlkp., SEiRP Kalisz III, 
SEiRP Syców. Na wyróżnienie zasługuje wynik 
naszego kolegi Henryka Kubika, który wygrał
konkurencję strzelania z pistoletu, a w wieloboju 
zajął drugie miejsce. Na zakończenie komendant 
COSSW wręczyła najlepszym medale, dyplomy 
i puchary. Honorową Odznaką FSSM w Kaliszu 
wyróżniono: prezydenta federacji Zdzisława 
Czarneckiego, komendanta COSSW w Kaliszu 
płk Danutę Kalaman i prezesa KZEiR SW Ja-
nusza Kwietnia. Odznakę ZŻWP otrzymała płk
Danuta Kalaman, a medal XXX-lecia ZŻWP: 
ppłk Krzysztof Jędrzejak, Janusz Klaga, Zbigniew 
Kapkowski. Pani komendant oprowadziła nas po 
obiektach COSSW i zakończyliśmy spotkanie 
wspólnym posiłkiem.

Drużyna Koła PTTK „Z buta” przy SEiRP  
w Kaliszu zajęła II miejsce w pieszym XXII 
Rajdzie Górskim organizowanym przez MSW, 
który odbył się w Lądku Zdroju. Drużyna w skła-
dzie: Karol Jerczak, Arkadiusz Sobczak, Adam 
Wojcieszak oraz Dariusz Stępniak wystartowała
także w I Rajdzie Motorowym Resortu Spraw 
Wewnętrznych „Szlakami Powstania Wielkopol-
skiego” i zdobyła puchar ZW NSZZ Policjantów 
w Poznaniu. Zwyciężyła drużyna z Komendy 
Powiatowej Policji w Sieradzu. Rajd odbył się
w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 8-9 listo-

pada, a uczestniczyło w nim 11 drużyn. W przy-
szłym roku odbędzie się kolejna edycja rajdu.

Roman Wojciechowski
Zdjęcia: Hieronim Kempiński, Dariusz 

Stępniak, Zofi a Terczewska
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Stało się od lat tradycją, że jesienne po-
siedzenia śląskiego zarządu wojewódzkiego
odbywają się w atrakcyjnych miejscowościach
Górnego Śląska. Tegoroczne, po raz trzeci 
z rzędu zorganizowano w Ustroniu. Składało
się jak zwykle z części roboczej i rekreacyjno 
– wypoczynkowej. W tej drugiej uczestniczyli 
bliscy członków SEiRP oraz zaproszeni goście.
Obrady prowadził prezes Piotr Stypa. Złożył
relację z prac prezydium w 2014 roku. Naj-
ważniejszymi dokonaniami były wybory władz, 
ufundowanie i wręczenie sztandaru organizacji 
oraz przeprowadzenie kampanii zjazdowej i wy-
łonienie delegatów na zjazd krajowy. Stosowne 
informacje złożyli również Jacek Jędryszek – 
skarbnik oraz Jerzy Brudnicki, członek Komisji 
Socjalnej KWP w Katowicach. W trakcie dysku-
sji formułowano pytania i postulaty zmierzające
do usprawnienia pracy stowarzyszenia. Poza 
posiedzeniem zarządu prezes WKR Wilhelm 
Grudzień przeprowadził szkolenie członków 
komisji rewizyjnych kół terenowych.

W części rekreacyjno-wypoczynkowej ko-
ledzy z koła w Piekarach Śląskich przygotowali 
i przeprowadzili turniej rzutek, dla ułatwienia
stosując standardową tarczę strzelecką. Rzutki 
jako dyscyplina niewymagająca specjalnych 
umiejętności, przygotowań, jak i kondycji 
fizycznej pozwoliła na doskonałą zabawę
wszystkim chętnym bez względu na płeć i wiek. 
Po podliczeniu wyników, wieczorem w trakcie 
uroczystej kolacji ogłoszono zwycięzców, 
którym wręczono dyplomy, medale i nagrody 
rzeczowe: I miejsce zdobył Edmund Bieliński
z koła w Tychach, II – Czesław Pluszczewski 
z koła w Gliwicach, a III – wywalczył Stani-

sław Żabiński z koła w Tychach. Zwycięzcom
gratulujemy.

Piotr Budzyń, Adam K. Podgórski
Zdjęcia: Adam K. Podgórski, Jan Falba, 

Jarosław Józefowski

Nakładem Wydawnictwa Prasa i Książka 
Grzegorz Grzegorek, ukazał się interesujący 
i pożyteczny album pt. Policja autonomicz-
nego Województwa Śląskiego. Publikacja 
zawiera interesujący zestaw starych fotografi i, 
w tym wiele dotąd nieznanych, udostępnio-
nych przez osoby prywatne, a także archiwa 
i policyjne izby tradycji. Autorami są dr Janusz 
Mikitin i Grzegorz Grześkowiak, byli policjanci, 
pasjonaci historii policji. Janusz Mikitin jest 
członkiem Koła SEiRP w Rudzie Śląskiej, na-
tomiast Grzegorz Grześkowiak to były członek
Prezydium ZW SEiRP w Katowicach, dzia-
łacz Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 
i policyjnych grup rekonstrukcji historycznej. 
Obaj są autorami wielu cenionych opracowań
dotyczących historii przedwojennych formacji 
policyjnych na Górnym Śląsku.

 Adam K. Podgórski

Barbara i Adam Podgórscy zostali odzna-
czeni medalami „Zasłużony dla Tolerancji”. 
Uroczystość wręczenia zaszczytnych wyróżnień
odbyła się 19 listopada w Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie. Wśród tegorocznych lau-
reatów nagrody, przyznawanej przez Fundację
Ekumeniczną „Tolerancja”, znaleźli się także:
Michael Schudrich (naczelny rabin Polski), 
Bogusław Kaczyński (krytyk muzyczny), 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
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Redakcja Encyklopedii Katolickiej i Tomasz 
Miedziński (przewodniczący Stowarzyszenia 
Żydów Kombatantów i Prześladowanych w II 
Wojnie Światowej).

Barbarę i Adama Podgórskich oraz Rudzkie 
Towarzystwo Przyjaciół Drzew uhonorowano, 
jak można przeczytać w uzasadnieniu wydanym 
przez Społeczną Radę oraz Zarząd Fundacji 
Ekumenicznej „Tolerancja”: Za ogrom wysiłku
i pracy w celu ocalania od zapomnienia dziejów 
społeczności żydowskiej na Śląsku, a zwłaszcza
w Rudzie Śląskiej. Laudację wygłosił profesor 
Karol Karski, natomiast senator Józef Pinior 
stwierdził w sentencji wystąpienia zamykają-
cego uroczystość: Barbara i Adam Podgórscy 
są wzorcowym przykładem społeczników, dzięki
którym ocalona zostanie pamięć o żyjącej nie-
gdyś na Górnym Śląsku społeczności żydow-
skiej. Oby ich pożyteczna działalność zyskała
wielu naśladowców.

Uznanie kapituły zyskali Podgórscy jako 
animatorzy obywatelskiego projektu pod nazwą
„Synagoga w Wirku. Ocalona pamięć”. Skupiw-
szy wokół siebie grupę pasjonatów przeszłości,
zebrali okruchy pamięci o synagodze wireckiej 
i tutejszej żydowskiej gminie wyznaniowej. 
Dzięki tym staraniom wydano dwie książki 
dokumentalne oraz doprowadzono, we współ-
działaniu z władzami samorządowymi Rudy 
Śląskiej, do ustanowienia obelisku upamiętnia-
jącego synagogę i Żydów, z tablicą w językach:
polskim, niemieckim, angielskim i hebrajskim.

Opracował na podstawie wiadomości 24.pl 
Janusz Borowiński

Dzięki staraniom Leszka Brejta, prezesa 
Koła SEiRP w Bytomiu, zarazem prezesa Sto-
warzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Pol-
skiego w Piekarach Śląskich, członkowie obu 
organizacji wypoczywali na wczasach w Barze 
nad Adriatykiem. Sympatyczny pensjonat „Bo-
gumila” w Šušanj, nieopodal pięknej plaży, z wi-
dokiem na nieodległe skaliste pasmo Rumiji, był
bazą do spacerów po okolicy. Szczególną atrakcję
stanowiło zwiedzania Starego Baru, antycznego 
miasta ze skalną fortalicją, zrujnowanego przez 
trzęsienie ziemi, obecnie odbudowywanego, 
oglądnięcie najstarszego drzewa Europy, starej 

oliwki (Old Oliva – Stara Maslina) w Mirovicy, 
liczącej ponad dwa tysiące lat, wyprawy do portu, 
na barski bazar, no i oczywiście kąpiele w słońcu 
i morzu. Nie zabrakło również wycieczek: do 
Albanii, do kanionów Moračy i Tary (najgłębszy 
kanion Europy i czwarty na świecie, niewiele 
ustępujący głębokościom kanionowi Kolorado), 
na Jezioro Szkoderskie i Tour Montenegro. 
Z relaksu obfi tującego w niesamowite atrakcje 
skorzystali członkowie SEiRP z Bytomia, Kato-
wic i Rudy Śląskiej.

Z październikową wycieczką do Pszczyny 
wybrali się członkowie i sympatycy rudzkiego 
Koła SEiRP wraz z rodzinami. W sumie 58 
osób. Po indywidualnych spacerach urokliwy-
mi uliczkami pszczyńskiej starówki wszyscy 
podążyli do słynnego pałacu Hochbergów, 
obecnie Muzeum Zamkowego. Tu pomieszki-
wała słynna Daisy vel Sisi, czyli księżna Maria 
Teresa Oliwia Hochberg von Pless, małżonka
arcyksięcia. Pomieszkiwała okazyjnie, bowiem 
zdecydowanie wolała rodową siedzibę Hoch-
bergów, czyli zamek w Książu na Dolnym Ślą-
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sku. Nie wszyscy wiedzą, że jeden z jej trzech 
synów, mimo niemieckiego rodowodu walczył
podczas II wojny światowej w Armii Polskiej 
na Zachodzie. Pałac pszczyński szczęśliwie 
ocalał po wojnie, nie został rozgrabiony, więc
rudzianie mogli podziwiać imponujące wypo-
sażenie komnat książęcych oraz salony cesarza 
Niemiec, który podczas I wojny światowej jako 
głównodowodzący tutaj właśnie miał kwaterę.

Popołudniem wycieczkowicze udali się do 
Rudy Południowej, na obiad w restauracji „Wa-
welskiej”. Po posiłku bawiono się doskonale 
przy muzyce, tak jak tylko emeryci potrafią się
bawić. A że w tym samym lokalu odbywała się
akurat „osiemnastka” pewnej młodej rudzianki 
o imieniu Wirginia, wkrótce oba towarzystwa 
oddały się wspólnym harcom na parkiecie, 
zaświadczając, że humor i rozrywka nie znają
barier wieku. 

W wycieczce i zabawie uczestniczył Piotr 
Stypa, prezes ZW SEiRP w Katowicach. Po-
wodzenie znakomitej imprezy zawdzięczaliśmy 
Józefowi Mickowi, prezesowi koła, który nie 
po raz pierwszy udowodnił mistrzostwo orga-
nizacyjne.

Tekst i zdjęcie Barbara Podgórska

4 października 90. urodziny obchodził
major w st. spocz. Czesław Świtała, czło-
nek naszego koła od chwili jego założenia, 
współzałożyciel Klubu Emerytów Policyjnych 
w Gliwicach na początku lat 90. XX wieku. 
W uroczystym dniu Henryk Mikosz, prezes 
koła, wraz z mł. insp. Mariuszem Luszawskim, 
zastępcą komendanta miejskiego policji, oraz 
Krystyną Kałużą, naszą koleżanką, odwiedzi-
li jubilata w mieszkaniu. Pan Czesław wraz 
z życzeniami i kwiatami otrzymał upominek 
od członków koła. Wręczono mu również list 
gratulacyjny od gliwickich policjantów. Po 
uroczystym toaście, przy słodkich wypiekach, 
przyszedł czas na wspomnienia z lat pracy. 
Czesław Świtała był wykładowcą w Szkole 
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Ofi cerskiej w Szczytnie, służył w Komendzie 
Miejskiej MO w Rudzie Śląskiej, a także był
zastępcą komendanta Komendy Powiatowej 
MO w Gliwicach. Odznakę Honorową ZW 
SEiRP w Katowicach, na uroczystej akademii 
w auli Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach 
przy okazji Święta Policji, już w lipcu wręczył
jubilatowi prezes zarządu wojewódzkiego Piotr 
Stypa wraz z komendantem KMP w Gliwicach 
insp. Krzysztofem Sowulą.

Waldemar Zygała

We wrześniu członkowie cieszyńskiego koła
udali się na kilkudniową wycieczkę w Bieszcza-
dy. We wczesnych godzinach rannych skierowali-
śmy się w kierunku Sanoka, gdzie znaczną część
czasu poświęciliśmy na zwiedzanie Muzeum 
Budownictwa Ludowego, które pod względem
liczby obiektów jest największym skansenem 
w Polsce. W czasie spaceru po mieście zwiedzi-
liśmy między innymi: cerkiew katedralną, rynek 
z ratuszem i dziedziniec renesansowego zamku 
sanockiego. Następnie udaliśmy się na nocleg do 
Polańczyka. Kolejny dzień rozpoczęliśmy rejsem 
po Zalewie Solińskim – sztucznym zbiorniku 
wodnym o powierzchni 2200 hektarów. Podczas 
autokarowej wycieczki Pętlą Bieszczadzką zwie-
dziliśmy między innymi: Ustrzyki Dolne, Jabłon-
ki, Czerną. Podziwialiśmy niezapomniany krajo-
braz i piękne widoki. Trzeci dzień rozpoczęliśmy
od wycieczki na zaporę w Solinie, której długość

to 664 m, a wysokość 82 m. Stąd udaliśmy się
w kierunku Łańcuta, aby zwiedzić zamek – jedną
z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych 
w Polsce. Tam również zwiedzaliśmy stajnie 
oraz wozownię a w storczykarni podziwialiśmy
wystawę, na której prezentowano wiele rodzajów 
i gatunków storczyków. W późnych godzinach 
wieczornych wszyscy zadowoleni, zrelaksowani 
wrócili do Cieszyna.

W 95. rocznicę powołania formacji po-
licyjnych w Księstwie Cieszyńskim, przypa-
dającą na dzień 12 października, komendant 
powiatowy policji w Cieszynie oraz ewangelicki 
kapelan zorganizowali doniosłą uroczystość. Po 
uroczystym nabożeństwie nastąpił przemarsz na 
cieszyński Rynek, z udziałem kompanii honoro-
wej KWP w Katowicach oraz orkiestry. Oprócz 
okolicznościowych wystąpień zaproszonych 
gości: zastępcy komendanta wojewódzkiego mł.
insp. Piotra Kuci, przedstawicieli władz samo-
rządowych miasta i powiatu, duchowieństwa,
odbył się uroczysty apel pamięci. Oddano salwę
honorową, minutą ciszy uczczono policjantów 
oraz żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. 
W uroczystości uczestniczyła delegacja Koła
SEiRP w Cieszynie, która złożyła kwiaty pod 
tablicą pamiątkową na Rynku. Na zakończenie
uroczystości zebrani wysłuchali krótkiego kon-
certu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
KWP w Katowicach. 
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Dzień Wszystkich Świętych jest dla Polaków 
czasem refl eksji i momentem uczczenia pamięci 
bliskich zmarłych. Odwiedzamy groby, aby 
postawić kwiaty, zapalić znicze. Również człon-
kowie cieszyńskiego Koła SEiRP w przeddzień
święta odwiedzili groby tych, którzy pełnili za-
szczytną służbę przed nami, a część z nich odeszła
przedwcześnie. Zapaliliśmy znicze na grobach 

policjantów związanych z naszym kołem, którzy 
spoczęli na cmentarzach powiatu cieszyńskiego, 
między innymi w: Cieszynie, Chybiu, Bażanowi-
cach, Brennej, Goleszowie i Ustroniu.

Podobnie jak w latach poprzednich, również
w tym roku członkowie zarządu systematycznie 
odwiedzali emerytów związanych z kołem SEiRP 
w Cieszynie, wdowy po zmarłych funkcjonariu-
szach, jak również emerytów i rencistów poli-
cyjnych, którzy nie należą do Stowarzyszenia. 
W minionym roku zawitaliśmy do 13 wytypowa-
nych osób. W pierwszej kolejności braliśmy pod 
uwagę podeszły wiek, długotrwałe choroby, jak 
również konieczność roztoczenia opieki ze stro-
ny innych osób. Odwiedzanych obdarowaliśmy 
paczkami ufundowanymi z funduszu socjalnego. 
Obdarowani wyrażali radość z tego, że pamięta 
się o nich, że mogą dowiedzieć się, co dzieje się
aktualnie w środowisku emerytów. Niejedno-
krotnie pytali o kolegów, z którymi przez lata 
wspólnie pełnili służbę.

Józef Hanzel (red. AKP)
Zdjęcia: Józef Hanzel, 

Mariusz Jaszczurowski, J. Żyła

We wrześniu do Sandomierza wybrali się
członkowie piekarskich kół SEiRP i IPA. Wraz 
z przewodnikiem, panem Andrzejem Cebulą,
zwiedziliśmy Bramę Opatowską, z której tara-
su widokowego rozciąga się zapierająca dech 
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w piersiach panorama miasta i okolic. Zgłębiliśmy 
sandomierskie lochy, ciągnące się pod całym 
Rynkiem, piwnice i dawne składy kupieckie, wy-
korzystywane w czasie najazdów za schronienia 
,a w latach siedemdziesiątych XX w. zabezpieczo-
ne przez górników z Bytomskiego Przedsiębior-
stwa Robót Górniczych i dostosowane do zwie-
dzania. Następnym punktem była XIV-wieczna 
katedra z zachowanym układem przestrzennym 
i bogatym wyposażeniem sięgającym XV wieku. 
Następnego dnia przed południem, w trakcie rejsu 
po Wiśle, podziwialiśmy miasto od strony rzeki. 
Geologię wzgórz lessowych poznaliśmy przemie-
rzając wąwóz Królowej Jadwigi. Pospacerowali-
śmy również uliczkami fi lmowego ojca Mateusza. 
Pożegnawszy magiczny Sandomierz, udaliśmy się
do Ujazdu, gdzie zwiedziliśmy XV-wieczne ruiny 
zamku Krzyżtopór, należącego niegdyś do rodu 
Ossolińskich. Po dwóch dniach pełnych wrażeń
wróciliśmy do Piekar Śląskich.

Piotr Budzyń (red. AKP)

Jastrzębskie SEiRP wspólnie z OSP w Ze-
brzydowicach zorganizowało imprezę integra-
cyjną, na którą przybyły także rodziny i przyja-
ciele. Celem tego wydarzenia było umocnienie 
więzi koleżeńskich oraz dobra zabawa na świeżym 

powietrzu. Atrakcją imprezy był konkurs strzelecki 
z broni pneumatycznej. Najlepsi strzelcy z naszego 
koła to Roman Michnik i Jerzy Apryas, którzy 
zostali nagrodzeni dyplomami. Głównym daniem 
był dymfok. Jest to specjalny żeliwny kociołek 
stawiany bezpośrednio na ognisku, szczelnie za-
mykany od góry, w którym przyrządza się potrawę.
W tradycji cieszyńskiej był mocno związany z Zie-
lonymi Świątkami. Wtedy, oprócz nieodłącznej
jajecznicy z ogniska, spożywało się również na 
świeżym powietrzu dymfoka. Wieczorem rozpalo-
no ognisko, w którym można było upiec kiełbaski, 
a że pogoda dopisała, więc spotkanie przeciągnęło
się do późnych godzin wieczornych.

Na spotkanie integracyjne w restauracji 
Hawana przybyło 44 członków i sympatyków 
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jastrzębskiego Stowarzyszenia. Zaszczycili 
nas obecnością goście: prezes ZW Piotr Stypa, 
jego zastępca Edward Krzysztofi k, prezes Za-
rządu Weteranów Policji z Czech (okręg Śląsko-
-Morawski) Bedřich Fiala, oraz koordynator 
do współpracy transgranicznej w Zarządzie 
Głównym Weteranów Policji w Pradze Jarda 
Tomek. W części ofi cjalnej obszerną informację
o realizacji planu za rok 2014 złożył Bogdan 
Żabiński, prezes koła. Była dyskusja nad planem 
pracy na rok 2015, wystąpienia zaproszonych 
gości, którzy pozytywnie ocenili naszą pracę,
były podziękowania dla osób wspierających 
naszą działalność i wyróżnienia dla najaktyw-
niejszych członków. Następnie odwiedził nas 
Święty Mikołaj i obdarował paczkami świątecz-
nymi niektórych członków koła, co zachęciło
wszystkich do zabawy przy muzyce na żywo.
W rytmie piosenek z lat 70., 80. i 90. wspaniale 
się bawiliśmy do późnych godzin wieczornych. 

Tekst i zdjęcia Renata Żabińska (red. AKP)

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach odbyła się konferencja na 
temat „Senior naszych czasów – Senior bez-
pieczny”, której patronował prezydent Mysłowic 
Edward Lasok. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży
miejskiej oraz stowarzyszeń i organizacji emery-

ckich. Podczas prelekcji, pokazów multimedial-
nych i scenek sytuacyjnych, omówiono tematykę
bezpieczeństwa osób starszych, w tym bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa 
pożarowego i psychospołecznego. Wskazywanie 
zagrożeń oraz bezpiecznych zachowań na ulicy, 
przy bankomatach, w mieszkaniach, czy też
w ogródkach działkowych cieszyło się dużym 
zainteresowaniem i niewątpliwie wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa osób starszych. Koło
SEiRP w Mysłowicach reprezentował I wice-
prezes Andrzej Makowski, który dzieląc się
swym doświadczeniem przekazał uczestnikom 
informacje na temat historii i działalności naszego 
stowarzyszenia. Zaprosił do współpracy inne koła
i organizacje emeryckie oraz wspomniał o ini-
cjatywie Mieczysława Skowrona dotyczącej po-
wołania w mieście Rady Seniorów. Konferencję
uświetnił recital operetkowy w wykonaniu Ewy 
Pytel-Polok oraz bal seniora, w czasie którego 
odtwarzane były melodie z dawnych lat. 

We wrześniu w restauracji „Leśna Amfora”, 
po raz kolejny odbyło się uroczyste spotkanie 
emerytów i rencistów policyjnych zrzeszonych 
w Kole SEiRP w Mysłowicach. Okazją był ob-
chodzony od kilku lat ogólnopolski Dzień Seniora 
Policyjnego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 
goście, między innymi prezydent Edward Lasok, 
członek Prezydium ZW SEiRP Józef Kubiak oraz 
wieloletni sympatyk koła Stanisław Wszołek. Oka-
zja sprzyjała wspomnieniom z czasów służby oraz 
refl eksjom nad nieubłaganie mijającym czasem. 
Jednak atmosfera towarzysząca biesiadzie pozwo-
liła na zabawę do późnych godzin wieczorowych. 
Miłym akcentem były życzenia od emerytów 
i rencistów policyjnych złożone prezydentowi 
Mysłowic z okazji jego urodzin.
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W październiku w Mysłowicach odbyło się
spotkanie przygotowujące powołanie Rady 
Seniorów. Oprócz prezydenta Edwarda Lasoka 
oraz przewodniczącego rady miasta Grzegorza 
Łukaszka, uczestniczyli przedstawiciele osób 
starszych zrzeszonych w organizacjach i stowa-
rzyszeniach, jak też seniorzy niebędący członka-
mi żadnej organizacji. Mysłowickie Koło SEiRP 
reprezentowali: Mieczysław Skowron – inicjator 
utworzenia rady, Andrzej Makowski i Ewa Bryś.
Edward Lasok podkreślił znaczenie rady nie tylko 
w zakresie opiniodawczo-doradczym, lecz przede 
wszystkim jako formy pobudzenia aktywności 
osób starszych. Z wypowiedzi uczestników wy-
nikało, że ludzie starsi od dawna oczekiwali na 
powołanie w mieście ciała przedstawicielskiego 

złożonego z osób posiadających wiedzę i bogate 
doświadczenie życiowe, które służyć będzie 
władzom miasta radą i pomocą w kwestiach do-
tyczących seniorów. Ustalono harmonogram prac 
mających na celu opracowanie statutu, będącego 
podstawą powołania i późniejszej pracy rady.

 Zbigniew Ziomka (red. AKP)
Zdjęcia: Andrzej Makowski, Zbigniew Ziomka
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Haliną Świątkowską (ZW Gorzów Wlkp.) i Da-
nutą Biernacką (ZO Zielona Góra). Najcelniej 
z panów strzelał Maciej Siemiątkowski (ZO 
Zielona Góra), drugie miejsce zajął Józef Adam-
czak (ZW Gorzów Wlkp.), a trzecie – Zdzisław 
Buczkowski (ZO Zielona Góra). Puchary i dy-
plomy wręczyli uroczyście fundatorzy.

Za zorganizowanie turnieju strzeleckiego na 
obiektach KS” Gwardia” wyróżniono Barbarę
Milej – prezesa Koła nr 2 w Zielonej Górze. 
Wspólna kolacja zakończyła kolejne miłe spot-
kanie obu zarządów (północy i południa) woje-
wództwa lubuskiego. Do zobaczenia za rok. 

Zbigniew Kobryń, Gabriela Lubańska
Zdjęcie Eugeniusz Czerwiński

Zarząd Koła nr 2 SEiRP w Zielonej Gó-
rze zorganizował niezapomnianą wycieczkę
autokarową na Sycylię. Wzięło w niej udział
54 naszych członków z rodzinami i chętni
z pobliskich kół. Sycylia latem to raj dla tu-
rystów. Temperatura sięgała 30 stopni, a niebo 

ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE 
Tradycyjnie raz w roku spotykają się na 

wspólnym posiedzeniu zarząd wojewódzki 
w Gorzowie Wlkp. i okręgowy w Zielonej 
Górze. Tym razem gospodarzem była Zielo-
na Góra. Oprócz prezydium zarządów, udział
wzięli wszyscy prezesi kół województwa lu-
buskiego. Na obrady zaproszono gości: nowo 
wybranego prezesa ZG SEiRP Zdzisława Czar-
neckiego, skarbnika Zdzisława Bartulę, byłego
skarbnika ZG Janusza Śliwińskiego, zastępcę
komendanta wojewódzkiego insp. Henryka 
Wieruszewskiego i komendanta miejskiego 
w Zielonej Górze insp. Andrzeja Kostka. Ob-
radom przewodniczyli na przemian prezes ZO 
Jan Papis i prezes ZW Gabriela Lubańska.

Tematami wiodącym było powołanie zespo-
łów ds. organizacji obchodów XXV rocznicy 
naszego Stowarzyszenia, podsumowanie dotych-
czasowych wspólnych posiedzeń, informacja de-
legatów o przebiegu, wyborach i rezultatach ob-
rad VII KZD, informacje o wykorzystaniu środ-
ków z funduszu socjalnego, środków z odpisu 
1% na OPP i zasilenie z prowizji od ubezpieczo-
nych w ramach programu „Emeryt 2009”. Dużo
miejsca poświęcono zasadom podziału i prak-
tycznym możliwościom korzystania z funduszu 
socjalnego emerytów, ujednoliceniu wypełniania 
wniosków do wojewódzkiej komisji socjalnej 
oraz propozycji zmian w regulaminie socjalnym, 
wynikających z potrzeb emerytów będących 
w trudnej sytuacji materialnej. Zaszczytem dla 
nas jest objęcie patronatem obchodów jubile-
uszu Stowarzyszenia przez komendanta woje-
wódzkiego nadinsp. Ryszarda Wiśniewskiego. 
Wszystkim prezesom wręczono ceramiczne 
płytki okolicznościowe z okazji 25-lecia SEiRP. 
Owocna dyskusja w sali obrad dotyczyła przede 
wszystkim obrad VII KZD, kierowaniu pytań do 
gości związanych ze statusem emeryta policyjne-
go, naszych potrzeb i bolączek.

Na strzelnicy KS „Gwardia” przeprowa-
dzono turniej strzelecki z broni pneumatycznej 
w kategorii kobiet i mężczyzn o puchar preze-
sów zarządu wojewódzkiego i okręgowego. 
Poziom był wysoki. Wśród kobiet zwyciężyła
Maria Malczewska (ZW Gorzów Wlkp.), przed 
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było bezchmurne. Oprócz plażowania, uczest-
nicy zwiedzili też Neapol, wyspę Capri, czyn-
ny wulkan Etna, Weronę, Palermo. Należy
wspomnieć przy okazji o wyśmienitej kuchni 
włoskiej, smakowitych serach, makaronach 
w różnych postaciach. Wycieczka miała zin-
tegrować emeryckie środowisko i poszerzyć
naszą wiedzę o kulturze i historii Włoch. Cel 
został osiągnięty, a zadowolenie uczestników 
jest najlepszą odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju imprezy. Zarząd koła
pod przewodnictwem prezes Barbary Milej – 
wspaniałej organizatorki, pełnej zaangażowa-
nia w sprawy, które podejmuje się realizować
– zamierza zorganizować kolejne wycieczki 
w najbliższej przyszłości.

Po raz kolejny zarząd koła urządził świę-
to pieczonego ziemniaka. Na imprezę zapro-
szono również członków koła byłych żołnierzy 
Wojska Polskiego. W sali kominkowej zaprzy-
jaźnionego KS „Gwardia” bawiło się przy mu-
zyce z lat 70. – 90. ponad 60 osób. Dodatkową
atrakcją były zawody strzeleckie z broni pneu-
matycznej o puchar prezesa KS „Gwardia”. 
Zwycięzcą został Ryszard Kmieć, drugie miej-
sce zajął Ryszard Milej, a trzecie – Jan Papina. 
Zorganizowano konkursy kulinarne z ziemnia-
kami, śmiechu było co niemiara. Tańce, smacz-
ne dania, którymi były placki ziemniaczane 
i pieczone ziemniaki, sprawiły, że zabawa była
przednia, przede wszystkim integrowała środo-
wisko emeryckie oraz umożliwiła poznanie się
naszym żonom. Konkursy, nagradzane okazały-
mi ziemniakami, wymyśliła Marta Marciniak, 

która rozbawiła towarzystwo i za to należą się
jej szczególne słowa uznania. Święto ziemniaka 
będziemy obchodzić także w przyszłym roku. 

Zbigniew Kobryń
Zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński, Witold Sadza

Zarząd Koła SEiRP w Żaganiu zorga-
nizował zawody strzeleckie z broni pneuma-
tycznej, w których wystartowali emeryci z koła
Straży Pożarnej. Puchar dla zwycięzcy ufun-
dował komendant powiatowy policji w Żaga-
niu mł. insp. Artur Kamiński. Na strzelnicy 
w budynku KPP w Żaganiu rywalizowało 18 
zawodników. Zwycięzcą i zarazem zdobywcą
pucharu został emeryt policyjny Robert Droz-
dek. Dyplomy otrzymali zawodnicy z drugie-
go i trzeciego miejsca, emeryt policyjny Marek 
Wojtowicz i emeryt SP Andrzej Jóźwiak. Pu-
char i dyplomy wręczali podinsp. Sylwia Wo-
roniec – reprezentująca komendanta i prezes 
Koła SEiRP w Żaganiu Tadeusz Trzos. Następ-
nym organizatorem zawodów strzeleckich ma 
być koło emerytów Straży Pożarnej.
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Biuletyn Informacyjny nr 4 (54) 2014

33

19 listopada członkowie kół z Żagania 
i Żar uczestniczyli w II wypominkach za 
zmarłych funkcjonariuszy i emerytów milicji 
i policji, zorganizowanych przez komendanta 
powiatowego w Żaganiu mł. insp. Artura Ka-
mińskiego i ks. kapelana Krzysztofa Kwaśnika. 
Przybyli również komendanci i funkcjonariusze 
z Żar i Żagania. Uroczystość odbyła się w pod-
niosłej atmosferze, którą stworzyła młodzież
z klasy policyjnej Zespołu Szkół Włókienni-
czych w Żaganiu, recytując poezję i wykonując
nastrojową muzykę. W zadumie i z szacunkiem, 
zgodnie z tradycją, myślami i modlitwą uczczo-
no wymienianych z imienia i nazwiska tych, któ-
rzy odeszli na wieczną służbę.

Zbigniew Kobryń
Zdjęcia Tadeusz Trzos

Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp., której 
uczniowie wystąpili przed seniorami i na róż-
nych instrumentach wykonali najpiękniejsze,
najbardziej znane utwory muzyki klasycznej. 
Spotkanie uświetnili również dyrektor szkoły
– muzyk i skrzypek Lech Serpina oraz znany 
muzyk i kompozytor Przemysław Raminiak, 
dołączając do koncertu. Wspaniałą muzykę
przeplatały zabawne recytacje wierszy słyn-
nych polskich poetów w wykonaniu aktorki 
gorzowskiego teatru Teresy Lisowskiej. 

Dalsza część spotkania przebiegała przy 
kawie, herbacie i słodkim poczęstunku, w at-
mosferze rozmów, wspomnień oraz uśmie-
chów na twarzach najstarszych członków koła.
Seniorów zaszczycił także swoją obecnością
dyrektor teatru Jan Tomaszewicz, który udo-
stępnił uczestnikom do zwiedzania kulisy i za-
plecze świątyni sztuki. To niezwykła okazja 
stanąć po drugiej stronie sceny. Organizatorzy 
kolejny raz przekonali się, że spotkanie mło-
dości z doświadczeniem to zawsze niezwykła
inspiracja dla obu stron. 

Wiesława Nićka

18 października z inicjatywy ZEiRSG, 
ZŻWP oraz SEiRP w Słubicach zorganizowa-
na została wycieczka do Lubuskiego Muzeum 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Gorzowie 

Wlkp. zorganizował kolejne spotkanie se-
niorów. 27 października do „Art Café”, znaj-
dującej się w Teatrze im. J. Osterwy w Go-
rzowie, przybyli przede wszystkim najstarsi 
członkowie koła, którzy ukończyli co najmniej 
80 lat, a więc osoby, które nie mogą na bie-
żąco uczestniczyć w imprezach wyjazdowych 
w ciągu roku. Każde takie spotkanie to sposób 
na okazanie zainteresowania sędziwym człon-
kom Stowarzyszenia, jak również próba włą-
czenia ich w szeregi emeryckiej społeczności,
przypomnienie i zaciśnięcie relacji łączących
ich z dawnymi znajomymi ze służby.

Oprawę artystyczną zapewniła i przygo-
towała dyrekcja Szkoły Muzycznej im. T. 

KORESPONDENCI NAPISALI
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Wojskowego w Drzonowie oraz do Nadodrzań-
skiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie
Odrzańskim. Uczestnicy zwiedzali muzeum 
bogato wyposażone w eksponaty z różnych 
okresów oręża polskiego, które zgromadzone 
były zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
wolnym powietrzu. Można było obejrzeć m.in.: 
wyposażenie żołnierzy z różnych okresów, broń
pancerną, samoloty, czołgi, armaty. W Krośnie
Odrzańskim przywitał nas komendant oddziału
SG płk Andrzej Kamiński, który oprowadził po 
jednostce i omówił zamierzenia na przyszłość.
Wspólny wyjazd zakończyliśmy na terenie Słu-
bickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie przy 
skromnym poczęstunku mogliśmy porozmawiać
i podzielić się swoimi wrażeniami z wyjazdu. 

Ryszard Baczyński

Emeryci z Koła SEiRP w Sulęcinie spot-
kali się ze st. asp. Aliną Słonik, która wygłosiła
dla nich prelekcję nt. bezpiecznych zachowań
w różnych sytuacjach życiowych. Kolejnym 
omówionym przez nią tematem było bezpie-
czeństwo w komunikacji, poruszanie się po 
drogach, na przejściach w różnych porach dnia, 
przechodzenia w miejscach niedozwolonych. 
Szczególną uwagę zwróciła na zmiany przepi-

sów ruchu drogowego i obowiązek posiadania 
elementów odblaskowych przez pieszych 
poruszających się po zmroku poza terenem za-
budowanym. Następnie emeryci rozwiązywali
test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a osoby z najlepszymi wynika-
mi otrzymały nagrody rzeczowe zakupione 
z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Były to aparaty do mierzenia ciś-
nienia, kijki do nordic walking oraz kamizelki 
odblaskowe, a więc rzeczy przydatne także
emerytom. To kolejna grupa osób przeszkolona 
przez policję w ramach programów prewen-
cyjnych dot. bezpieczeństwa osób starszych; 
tym razem szkolenie było zorganizowane dla 
emerytów policyjnych.

Stanisław Przybylski
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W dniach 6 – 7 grudnia w Poddąbiu odby-
ło się pierwsze w nowej kadencji wyjazdowe 
posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku,
w którym uczestniczyli również prezesi kół.

Na wstępie obrad prezes ZO Leszek Orkisz 
wraz z wiceprezesem Franciszkiem Maklesem 
zdali relację z przebiegu VII Krajowego Zjazdu 
Delegatów oraz przedstawili uchwaloną przez 
zjazd deklarację programową. Sytuację fi nanso-
wą zarządu okręgowego i kół oraz projekt planu 
fi nansowego na przyszły rok omówił skarbnik 
Czesław Dymowski. Sekretarz Włodzimierz Jan-
kowski zapoznał uczestników z projektem planu 
pracy na 2015 rok. Członkowie komisji socjalnej 
przy komendancie wojewódzkim – Franciszek 
Makles i Ryszard Skibiński – poinformowali o jej 
działalności oraz przedstawili zasady uzyskiwania 
zapomóg dla naszych emerytów i rencistów. Po 
jednogłośnym przyjęciu przedstawionych projek-
tów planu fi nansowego i planu pracy, odbyła się
burzliwa dyskusja na temat odbytego VII KZD 
i spraw bieżących. 

Na zakończenie plenarnych obrad prezes 
Leszek Orkisz wręczył prezesom kół oko-
licznościowe kafelki związane z XXV-leciem 
SEiRP, a wyróżniającym się członkom- odzna-
czenia zarządu głównego. Odznakę „Za Wybitne 
Osiągnięcia dla SEiRP” otrzymali: Krystyna 
Nowicka- Solińska, Czesław Dymowski i Wło-
dzimierz Jankowski. Jerzemu Muszyńskiemu
natomiast wręczono „Za Zasługi z Dyplomem”. 

W dniach 26 – 28 września członkowie
Stowarzyszenia woj. pomorskiego przeby-
wali na spotkaniu integracyjnym w ośrod-
ku wypoczynkowym „Medyk” w Jantarze k. 
Stegny, które zorganizował zarząd wojewódz-
ki w Gdańsku. Jantar przywitał nas ładną, sło-
neczną pogodą, która sprzyjała nie tylko spa-
cerom, ale też grillowej biesiadzie na wolnym 
powietrzu. Dzień zakończył się wieczorkiem 
zapoznawczym przy muzyce granej przez 
miejscowy zespół. Drugiego dnia uczestnicy 
spędzili na spacerach, zwiedzaniu okolicy na 
wypożyczonych rowerach lub własnych sa-

ZARZĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

mochodach. Można było zobaczyć pięknie
odrestaurowaną starówkę w Elblągu, muzeum 
byłego obozu koncentracyjnego w Sztutowie, 
Krynicę Morską. Biesiada na wolnym powie-
trzu przy grillowych daniach oraz muzyce ze-
społu zakończyła pełen wrażeń sobotni dzień.
Niespodzianką przygotowaną przez organiza-
torów był występ Mariusza Kałamagi z kaba-
retu Łowcy.B, który umiejętnie wkomponował
w swój występ wątek policyjny. W drogę po-
wrotną wyruszyliśmy w niedzielę po obiedzie.

KORESPONDENCI NAPISALI

Henryk Znaniecki

11 października na strzelnicy „Gryfa” 
w Słupsku odbył się VI Turniej Strzelecki
o puchar Przewodniczącego Zakładowego Koła
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służ-
by Więziennej w Słupsku. W turnieju udział wzięli 
emeryci i renciści Wojska Polskiego, Policji, Służ-
by Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej. 
Drużynę Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku 
reprezentował kierownik Ryszard Skibiński oraz 
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strzelcy: Włodzimierz Jankowski, Mieczysław
Derdziński i Andrzej Połeć. Strzelania odbyły się
z karabinka i pistoletu sportowego. Drużynowo 
wygrała reprezentacja zarządu okręgowego, otrzy-
mując okazały puchar oraz dyplom. Indywidualnie 
zwyciężył Włodzimierz Jankowski, drugie miejsce 
zajął również nasz reprezentant – Mieczysław
Derdziński, natomiast piąty był Andrzej Połeć.
Kolejne zdobyte trofea wzbogaciły galerię pucha-
rową w siedzibie zarządu okręgowego w Słupsku.

Franciszek Makles
Zdjęcie Henryk Znaniecki

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

8 grudnia odbyło się trzecie z kolei spot-
kanie świąteczno-opłatkowe z seniorami 
policyjnymi województwa pomorskiego, 
którzy w tym roku ukończyli 75, 80, 85 
i 90 lat. Inicjatorem był Zarząd Wojewódzki 
SEiRP, a patronem – komendant wojewódzki 
policji w Gdańsku nadinsp. Wojciech Sob-
czak. W uroczystości wziął udział prezes ZO 
w Słupsku Leszek Orkisz, jego zastępca Fran-
ciszek Makles oraz kapelan KWP w Gdańsku
ks. prałat dr Bogusław Głodowski. Przybyło
48 seniorów z osobami towarzyszącymi, wśród
nich 6 ukończyło 90 lat. Spotkanie było oka-
zją do wspominania dawnych czasów służby, 
a także poznania losów kolegów. Nadinspektor 

Wojciech Sobczak złożył świąteczne życze-
nia i wręczył emerytom seniorom listy gra-
tulacyjne, kalendarze KWP w Gdańsku oraz 
upominki. W imieniu zarządu wojewódzkiego 
i okręgowego za życzenia oraz upominki dla 
seniorów podziękował prezes ZW SEiRP Jan 
Pietruszewski, który dziękując wspomniał, iż
emeryci policyjni są wrażliwi na niesprawied-
liwą krytykę policji, lecz zawsze można na 
nich liczyć. Po życzeniach przy opłatku wigi-
lijnym i uroczystym obiedzie, wystąpił tenor 
Ireneusz Tuchanowski z akompaniamentem 
pianistki Ewy Pralicz. Artyści wykonali pieśni
operowe i kolędy. Spotkanie zakończyło od-
śpiewanie 100 lat.
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VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

FOTOREPORTAŻ
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Z inicjatywy prezesa reaktywowanego 
koła w Pucku Zygmunta Rohda odbyło się 10 
października pierwsze spotkanie integracyj-
ne. W spotkaniu z ramienia zarządu wojewódz-
kiego uczestniczyli: wiceprezes Erwin Brugge-
man, skarbnik Joanna Jarczak i Lilianna Fiedler. 
KPP w Pucku reprezentował komendant insp. 
Piotr Bolin. Zaproszono również byłych komen-
dantów: Kazimierz Popławskiego, Tadeusz Cię-
żaka, Józefa Gruchałę.

Po części ofi cjalnej rozpoczęły się rozmowy 
przy suto zastawionych stołach. Potem tańce przy 
muzyce. Obecnie koło liczy 38 członków.

Henryk Kaźmierski 

Zarząd koła w Kościerzynie zorganizował
wycieczkę po powiecie wejherowskim. Poza 
członkami Stowarzyszenia wzięli w niej udział
także zaprzyjaźnieni emeryci z koła strażaków. Na 
miejscu przy pomniku założyciela miasta Jakuba 

Wejhera oczekiwali na nas: prezes Koła SEiRP 
w Wejherowie Waldemar Nowoczyn, rzecznik 
prasowy ZW Henryk Kaźmierski oraz pani 
przewodnik. Po zapoznaniu się z historią miasta, 
udaliśmy się na zwiedzanie zabytkowych obiek-
tów w obrębie starego miasta (kościoły, pałace, 
cmentarz, parki) oraz Kalwarii Wejherowskiej. Po 
krótkim odpoczynku pojechaliśmy do oddalonego 
o 20 km Gniewina. W kompleksie „Kaszubskie 
Oko” usytuowano fi gury dinozaurów i stolemów 
oraz wieżę widokową, z której rozciągała się pa-
norama o promieniu kilkudziesięciu kilometrów 
z widokiem na Jezioro Żarnowieckie i górny zbior-
nik elektrowni szczytowo-pompowej. Ostatnim 
etapem wycieczki był kompleks lasów sosnowych 
Piaśnica – miejsce martyrologii mieszkańców 
północnych Kaszub podczas II wojny światowej. 
Pod pomnikiem w imieniu uczestników wycieczki 
prezes R. Jereczek wraz z wiceprezesem J. Lan-
dowskim zapalili symboliczny znicz, oddając
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hołd ponad 12 000 ofi ar. Spod pomnika udaliśmy 
się w zadumie i skupieniu zwiedzać w terenie 
leśnym mogiły zbiorowe pomordowanych wraz 
z kaplicą polową. Za opiekę i pomoc w organiza-
cji wycieczki przekazano koledze Waldemarowi 
Nowoczynowi pamiątkowe podziękowanie.

10 października w restauracji „Gryf” 
w Kościerzynie zarząd koła zorganizował
drugie w tym roku spotkanie integracyjne,
na które zaproszono przedstawicieli zarządu 
wojewódzkiego na czele z członkiem prezydium 
Mikołajem Durzyńskim i koła powiatowego ZE-
iRP RP. Prezes koła Roman Jereczek przedstawił
działania zarządu zmierzające do integracji na-
szego środowiska emeryckiego. Miłym akcentem 
było wręczenie odznaczeń „Za Zasługi dla SEiRP 
z Dyplomem” kolegom: Edwardowi Burandto-
wi, Mieczysławowi Kasprzyckiemu, Markowi 
Landowskiemu i Wojciechowi Zabrockiemu. 
Poinformowano również zebranych, iż 29 lipca, 
podczas posiedzenia zarządu wojewódzkiego, 
prezes ZG Henryk Borowiński wręczył odznakę
„Za Wybitne Osiągnięcia dla SERP” Brunonowi 

i zawodową. Zabawa trwała do północy, a wzięło
w niej udział 41 osób. Panowała miła atmosfera, 
więc pozostanie w pamięci uczestników. 

Józef Landowski
Zdjęcia: Marek Landowski, P. Potrykus

15 listopada spotkali się trzej tegoroczni 
jubilaci – seniorzy Koła SEiRP w Kwidzynie.
Obchodzący 75. urodziny Stanisław Brejnakow-
ski otrzymał kwiaty i życzenia od 80-letniego 
Władysława Kota i 75-letniego Mieczysława 
Piórkowskiego. Do życzeń przyłączyły się ko-
leżanki i koledzy z koła. Wszyscy, mimo swego 
wieku, są aktywnymi członkami koła. Władysław 
Kot, amator artysta – plastyk, coraz odważniej 
prezentuje swe obrazy. Stanisław Brejnakowski, 
pasjonat żeglarstwa, jest bosmanem na przystani 
Yacht Clubu kwidzyniaków w Siemianach k. 
Iławy. Mieczysław Piórkowski, kolekcjoner wspo-
mnień z okresu działalności zawodowej, fascynuje 
naszych młodszych kolegów z koła. Wymienieni 
jubilaci zostali zaproszeni na świąteczne spotkanie 
z komendantem wojewódzkim policji w Gdańsku, 
które odbędzie się 8 grudnia w Sopocie.

Członkowie koła z Kwidzyna spotkali się
w miejscowości Cygany na wernisażu prac 
malarskich Władysława Kota – członka miej-
scowego Stowarzyszenia. Podczas wernisażu
członek SEiRP Roman Chmielewski, kandydujący 
na urząd wójta gminy Gardeja i do rady powiatu,  
przedstawił swój program wyborczy pod hasłem 
„Zawsze blisko ludzi”. Wystawę, jak i program 
wyborczy obejrzało ponad dwustu okolicznych 
mieszkańców. Władysław Kot, który w tym roku 
obchodzić będzie 80. urodziny, swoje prace ma-
larskie zaprezentował szerszej publiczności po raz 
pierwszy i uzyskał wielkie uznanie. 

Tadeusz Żebrowski

KORESPONDENCI NAPISALI

Raulinowi, a Romanowi Jereczkowi – „Za Zasługi 
dla SEiRP z Dyplomem”. Podczas kilkugodzinnej 
dyskusji wymieniano poglądy na aktualne proble-
my naszego środowiska.

28 listopada kościerzyńskie koło uczestni-
czyło w zabawie andrzejkowej wspólnie z ko-
mendą powiatową. W specjalnie przygotowanej 
sali w restauracji „Gryf” przybyłych powitał
Roman Jereczek. Oprawą muzyczną zajął się za-
przyjaźniony muzyk – kolega Piotr. W przerwach 
między tańcami wznoszono toasty, prowadzono 
ożywione rozmowy o działalności koła, wspomi-
nano lata służby oraz obecną sytuację rodzinną



Biuletyn Informacyjny nr 4 (54) 2014

47

Teresa i Roman Pacanowie obchodzili 
40-lecie ślubu w gronie rodziny oraz przyjaciół.
Jubilat odszedł na zasłużoną emeryturę w paź-
dzierniku 1999 roku ze stanowiska Komendanta 
Powiatowego Policji w Sławnie. Przez 2 kaden-
cje był prezesem miejscowego koła SEiRP. Ustę-
pując miejsca młodszemu pokoleniu, aktualnie 
pełni funkcję wiceprezesa. Jubilaci mają dwo-
je dzieci, córkę Joannę i syna Pawła oraz troje 
wnucząt. W ślady ojca poszła córka, która od 15 
lat służy w policji, zięć – Michał jest zastępcą
komendanta Straży Granicznej w Ustce, a syn 
pracuje jako informatyk w Sławnie. Jubilatom 
życzenia dalszych wspólnych, szczęśliwych lat 
złożyły dzieci i członkowie rodziny, komendant 
powiatowy w Sławnie insp. Ryszard Radziuk 
oraz prezes ZO SEiRP w Koszalinie Zofi a Krasa.

W październiku zorganizowano kilku-
dniową wycieczkę autokarową, w której 
uczestniczyło 30 osób. Zwiedzanie rozpoczęto 
od Drezna, a w nim uczestnicy zobaczyli daw-
ną siedzibę królów saksońskich, zespół pałaco-
wo-parkowy Zwinger, katedrę, zamek i taras 
Bruhla, zwany balkonem Europy. Wieczorem 
– w Pradze podziwiali grające fontanny. Następ-
nego dnia w Bratysławie zwiedzili Parlament, 
podziwiając z okien panoramę miasta, Zamek 
Królewski i Wzgórze Zamkowe. Pospacerowa-
li najstarszymi ulicami miasta i deptakiem przy 
Dunaju. W Regionie Małokarpackim zwiedzili 
manufakturę majoliki, zobaczyli zamek Czerwo-

ny Kamień i piękną jaskinię Driny. W miejsco-
wości Święty Jur, podczas uroczystej kolacji, de-
gustowali wina w 500-letnich piwnicach pod sty-
lowym kasztelem. W kolejnym dniu uczestnicy 
wycieczki pojechali w okolice Brna na Morawski 
Kras – najwspanialszy region krasowy w środko-
wej Europie. Zwiedzili jaskinię Punkevni i dno 
przepaści Macocha. W czeskim Opocznie degu-
stowali piwo z broumovskiego browaru. Ostatni 
wieczór spędzili przy muzyce w Starym Młynie 
w Kudowie Zdroju. Na zakończenie zwiedzili 
Wambierzyce i Wrocław.

W policyjnym Ośrodku Wczasowo – 
Szkoleniowym w Unieściu zorganizowaliśmy 
pożegnanie lata. Ponad 100-osobowej grupie 
uczestników sprzyjała piękna, słoneczna pogo-
da. Oprócz rozmów i biesiadowania, nie zabra-
kło również chętnych do tańca. Gdy chwilami 
brakowało miejsca na niezbyt dużej scenie, to 
co odważniejsi tańczyli na sąsiadującej z nią
betonowej alejce. Trudno było się nam rozstać!

ZARZĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE
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W dniach 20-21 października odbyła się
wycieczka do Trójmiasta, w której uczestni-
czyło 50 osób z kół: w Koszalinie, Kołobrzegu, 
Sławnie i Świdwinie. Wieczorem w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim obejrzeliśmy spektakl 
„Kotka na gorącym blaszanym dachu” w wyko-
naniu aktorów warszawskich. Następnego dnia, 
po pobycie w centrach handlowych, udaliśmy się
do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, gdzie 
zobaczyliśmy fascynujące wystawy wprowa-
dzające w świat różnych dziedzin nauki! Można 
było poznać tajniki funkcjonowania ludzkiego 
organizmu, przeprowadzić wirtualną operację,
poeksperymentować, sprawdzić, jak będziemy 
wyglądać za 30 lat, a nawet poczuć trzęsienie 
ziemi. Z wycieczki wróciliśmy pełni wrażeń.

Dużą inicjatywą wykazuje się zarząd koła
w Kołobrzegu. Jak poinformował jego prezes 
– Adam Czachert, zorganizowano 3-dniową wy-
cieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzano Sejm, 

pałac w Wilanowie i Łazienkach, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i Centrum Nauki Ko-
pernik. W drodze powrotnej uczestnicy zawitali 
do zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Podpisano 
umowę o współpracy z PTTK w Kołobrzegu, 
której efektem były wspólne imprezy. W czerw-
cu razem z PTTK zorganizowano wycieczkę na 
wyspę Karsibór i do Świnoujścia – Ahlbeck. 
W sierpniu odbyła się 4-dniowa wycieczka 
z PTTK do Karpacza, Skalnego Miasta w Cze-
chach oraz jednodniowy wyjazd do Pragi. We 
wrześniu – ognisko na pożegnanie lata i zarazem 
spotkanie z kandydatem na prezydenta miasta 
Kołobrzeg – Jackiem Woźniakiem. 23 listopada 
w kawiarni sanatorium MSW w Kołobrzegu od-
było się spotkanie z przewodnikiem PTTK, któ-
ry przedstawił plany wspólnych imprez i podzie-
lił się zabawnymi ciekawostkami. Po spotkaniu 
wieczór zakończył się zabawą andrzejkową.

Zofi a Krasa
Zdjęcia: A. Czachert, L. Dąbrowa, Z. Krasa
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Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
poprowadził 20 listopada prezes Henryk 
Karcz, który powitał prezesów kół terenowych, 
zaproszonych gości i zaproponował porządek
obrad. Z uwagą wysłuchano sprawozdań z dzia-
łalności zarządu wojewódzkiego. Dużo miejsca 
poświęcono możliwości korzystania z funduszu 
socjalnego emerytów, ujednolicenia wypełniania 
wniosków do wojewódzkiej komisji socjalnej. Na 
zakończenie Henryk Karcz przedstawił plan pra-
cy na 2015 rok, który przyjęto jednogłośnie oraz 
złożył wszystkim członkom Stowarzyszenia i ich 
rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne.

i przespacerowali się w wieczornej scenerii po 
Wałach Chrobrego. Następnie wszyscy udali się
do nowej Filharmonii Szczecińskiej na koncert 
połączonych polskich i niemieckich orkiestr, 
poświęcony zburzeniu muru berlińskiego. Za 
pulpitem stanęła Ewa Strusińska, zaliczana do 
najwybitniejszych dyrygentów na świecie. Ba-
rierę językową skutecznie niwelowała sympa-
tyczna i kompetentna kom. Barbara Czuba.

Henryk Karcz

Zarząd koła w Stargardzie Szczecińskim
zorganizował 7 listopada spotkanie z okazji 
Święta Niepodległości. Na spotkanie licznie 
przybyli członkowie SEiRP, NSZZ Policjantów 
i goście: wiceprezydent Stargardu Rafał Zając,
zastępca komendanta powiatowego policji mł.
insp. Sławomir Hancewicz, przewodniczący 
NSZZ Policjantów Jan Podolak. Prezes koła
Edward Stawiński nawiązał do genezy święta
oraz wartości patriotycznych. Zdzisław Ka-
sendra otrzymał z rąk przewodniczącego Jana 
Podolaka Złotą Odznakę Honorową NSZZP. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy 
kawie i ciastku.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

KORESPONDENCI NAPISALI

Danuta Łosiniecka

Na zaproszenie zarządu wojewódzkiego 
przyjechało 7 listopada do Szczecina 8 senio-
rów policyjnych reprezentujących sąsiednią
Meklemburgię – Pomorze Przednie, na czele 
z byłym przewodniczącym Związku Emerytów 
Policyjnych Hansem Wederką. Gości podjęto
kawą i ciastem upieczonym przez członkinie
koła. Grupa seniorów niemieckich przywiozła
tort z Neubrandenburga. Niemieccy goście wraz 
z gospodarzami spotkania zjedli wspólny obiad 
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Członkowie koła ze Stargardu pojechali 
na wycieczkę autokarową do Myśliborza. Po 
drodze poznaliśmy historię miejscowości, przez 
które przejeżdżaliśmy: Barnima, Pyrzyc i Lipian, 
przedstawioną przez Edwarda Stawińskiego. My-
ślibórz zwiedziliśmy z przewodnikiem Markiem 
Karolczakiem, historykiem i miłośnikiem tego 
miasta, który pokazał nam zabytki architektury 
obronnej, sakralnej i mieszkalnej oraz eksponaty 
miejscowego muzeum. Na zakończenie zwiedza-
nia zostaliśmy pasowani na tarczowników i obda-
rowani „Brązową Tarczą Myślibora”, co zostało
potwierdzone stosownym certyfi katem. O godz. 14 

spotkaliśmy się z koleżankami i kolegami naszego 
Stowarzyszenia z kół w Myśliborzu i Pyrzycach. 
Uczestniczyło w nim około 80 członków SEiRP 
z trzech kół.

Zdzisław Kasendra

Członkowie koła w Szczecinie wybrali 
się na dwudniową wycieczkę do Gdańska.
Zwiedzanie zaczęliśmy od starego miasta. Trakt 
Królewski wzdłuż najbardziej reprezentacyjnych 
ulic: Długiej i Długiego Targu, prowadzi od Zło-
tej do Zielonej Bramy. Chętni mogli zwiedzić
Dwór Artusa, a wszyscy zobaczyli stojącą od 
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1633 r. Fontannę Neptuna – symbol Gdańska. 
Następnie przepłynęliśmy statkiem, stylizowa-
nym na XVII-wieczny galeon, na Westerplatte. 
W godzinach wieczornych dotarliśmy do miejsca 
noclegu w hotelu Rozewie w Jastrzębiej Górze. Po 
zakwaterowaniu czekała na nas miła niespodzian-
ka – wieczorek integracyjny przy grillowanej 
kolacji. Zabawa była wspaniała, wszyscy uczest-
nicy wycieczki bawili się do białego rana. Miłym 
akcentem była 35. rocznicę ślubu państwa Haliny 
i Waldka Świeciaków. Drugi dzień wycieczki 
rozpoczął się przejazdem na Półwysep Helski, 
gdzie zwiedzaliśmy fokarium oraz port. W dro-
dze powrotnej do domu mieliśmy jeszcze jedną
atrakcję, zamek w Krokowej. Wieś od XII wieku 
do 1772 r. należała do rodu Krokowskich. Po 
wygaśnięciu polskiej linii rodu pod koniec XVIII 
w., Krokowa przeszła w ręce linii zniemczonej, 
używającej nazwiska von Krockow. W 1939 
roku jednego z braci von Krockow wcielono do 
polskich ułanów, a dwaj uciekli na niemiecką
stronę i zaciągnęli się do hitlerowskiego wojska. 
Cała trójka uczestniczyła w walkach we wrześniu 
1939 r. Wszyscy trzej zginęli na froncie. .

W dniach od 17 do 30 września członkowie 
koła miejskiego w Szczecinie byli na wycieczce 

do Hiszpanii. Pierwszy przystanek mieliśmy 
w Paryżu, gdzie zobaczyliśmy w dużym skrócie 
piękno stolicy Francji: wieżę Eiffl a, katedrę Notre 
Dame, Luwr, plac Concorde z Polami Elizejski-
mi i Łukiem Triumfalnym, wzgórze Montmartre 
z Bazyliką Sacre Coeur. Wieczorem zobaczyliśmy 
nocne życie Paryża, idąc przez plac Pigalle i ulicz-
ką uciech koło kabaretu Moulin Rouge do hotelu, 
na upragniony odpoczynek.

Rano wyruszyliśmy do miejsca naszego do-
celowego pobytu, czyli na wybrzeże Costa Brava 
w Hiszpanii, gdzie po zakwaterowaniu w pięknym 
hotelu z widokiem na morze mogliśmy wreszcie 
odpoczywać w gorącym słońcu i ciepłym morzu. 
Po kilku dniach wybraliśmy się na wycieczkę do 
Barcelony. Nasz spacer rozpoczęliśmy od katedry 
Sagrada Familia. Następnie park Guell, stadion 
FC Barcelona Camp Nou, który jest najwięk-
szym stadionem piłkarskim w Europie, Stadion 
Olimpijski, ulica Rambla, kolumna Krzysztofa 
Kolumba, Muzeum Morskie. Wieczorem zmę-
czeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do hotelu. 
Kolejnym punktem naszej katalońskiej przygody 
był wyjazd na Montserrat – klasztor Benedykty-
nów. Wybudowano go po tym, jak w cudownych 
okolicznościach znaleziono fi gurkę Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, zwanej Czarną Madonną. Obecnie 
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w ciepłych oczkach wodnych i podziwiając jedy-
ne w swoim rodzaju widoki oraz odpoczywając
w cieniu palm. Pamukkale powstał dzięki 17 
źródłom termalnym, z których na powierzchnię
ziemi wydobywa się woda o temp. od 35º aż do 
100º Celsjusza. Kąpiel w wodach termalnych ma 
przynosić wiele korzyści zdrowotnych. 

Safari Jeep to dzień pełen adrenaliny i przy-
gód, spędzony w pięknych górskich (Taurus) 
plenerach. 4 samochody marki Jeep, towarzystwo 
międzynarodowe, wesoły nastrój, fantazyjna 
jazda i oczywiście cudowna pogoda. Zwiedza-
nie twierdzy, niezapomniane widoki, to powód, 
aby zakochać się w Antalyi. Następnie przejazd 
z wioski do miejskiego centrum. Intensywny 
dzień na łonie natury. 

Kilkugodzinny rejs statkiem, to najlepszy 
sposób aby odpocząć i uciec od codzienności.
Słońce, delikatny szum morza oraz malownicze 
krajobrazy pozwoliły się zrelaksować. Pływa-
liśmy w krystalicznie czystych wodach,  opala-
liśmy się i podziwialiśmy ruiny starożytnych 
zabytków oraz piękno urokliwych zatoczek. 

Żeby to wszystko zobaczyć, potrzebne były
2 tygodnie. Nie korzystaliśmy z usług rezydentki 
w hotelu, tylko sami szukaliśmy biur na mieście
i korzystaliśmy z ich ofert, które były dużo tań-
sze. Turecka kuchnia przypadła nam do gustu, 
wszystko nam smakowało, nie mieliśmy sensacji 
żołądkowych. Nasza przygoda z Turcją była
udana pod każdym względem. Jest bezpiecznie, 
łatwo i przyjemnie. My czujemy niedosyt wrażeń
i mamy zamiar znów tam wyruszyć, przecież nie 
widzieliśmy wschodu ani północy tego kraju. 

Danuta Łosiniecka

jest to najświętsze miejsce Katalonii. Niewątpliwą
atrakcją pobytu na Costa Brava był udział nielicz-
nych koleżanek i kolegów w locie na spadochronie 
ciągniętym przez łódź z dala od brzegu. Wszyscy 
z ogromnym przejęciem oglądaliśmy wysokie loty 
naszych śmiałków.

W drodze powrotnej do Polski zatrzymali-
śmy się w Monachium. W mieście obchodzono 
Oktoberfest. Wszędzie było dużo śpiewających 
Bawarczyków, głośnych rozmów i oczywiście
kufl i z piwem. Po atrakcjach ze świętem piwa, za-
częliśmy szybkie zwiedzanie miasta. Najbardziej 
charakterystycznym zabytkiem jest kościół NMP 
z dwiema bliźniaczymi wieżami oraz ratusz po-
łożony w centrum z wieżą ratuszową zwieńczoną
postacią mnicha, będącego symbolem miasta. Co-
dziennie w południe odbywają się na niej pokazy 
fi gurek kuranta.

Zadowoleni, zmęczeni, pełni wrażeń wrócili-
śmy do Polski.

Barbara Koczan

W dniach 4–18 października członkowie
koła w Szczecinie wybrali się na Riwierę
Turecką. Z Poznania do Antalyi polecieliśmy
samolotem, a do miejsca naszego pobytu pojecha-
liśmy autobusem. Od razu poszliśmy nad morze. 
W Polsce już jesień, a tu woda cieplutka, szeroka 
plaża, gorący piasek, aż trudno ustać.

Antalya to turystyczna metropolia z urokli-
wym historycznym śródmieściem. Jeden dzień
poświęciliśmy na zwiedzanie fortecy, starych 
domów i wspaniałych ruin, weszliśmy do jaski-
ni naciekowej. Było co zwiedzać i podziwiać.
Następnego dnia wieczorem wybraliśmy się do 
łaźni na relaks w luksusowym Hammamie. Oaza 
spokoju i czystości, śnieżnobiałe spa, odnowa 
biologiczna, bicze wodne i turecka łaźnia, plus 
ręczny 20-min masaż w pachnących olejkach 
i peeling. Przez 3 godz. czułam się jak sułtanka.
To świetna uczta dla ciała, ducha, a także lekcja 
kultury i historii. Tak mi się podobało, że powtó-
rzyłam wizytę w łaźni tureckiej za niewygórowa-
ną cenę 15 euro. W tej cenie bus nas przywiózł
i odwiózł do hotelu.

Do Pamukkale pojechaliśmy z wycieczką
fakultatywną. Spędziliśmy tu cały dzień, włócząc
się wśród ruin Hierapolis, trawertynów, taplając
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15 listopada odbyło się pierwsze po wy-
borach posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Olsztynie, w którym wzięli udział:
I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka, członkowie 
Prezydium ZW i WKR, prezesi kół, doradcy 
ZW i twórcy olsztyńskiego Stowarzyszenia: 
Karol Kufl owski, Tadeusz Gadzała i Eugeniusz 
Jagiełłowicz oraz zaproszeni goście: naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej KWP mł. insp. 
Tomasz Stawarski, przewodniczący WKR NSZZ 
Policjantów Zbigniew Kowalski, przedstawiciel 
Koła Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Tere-
nowym NSZZ Policjantów w Olsztynie Arkadiusz 
Hasiuk. Obrady prowadził prezes ZW Jerzy K. 
Kowalewicz.

Zdzisław Pietryka w imieniu zarządu głów-
nego wręczył uroczyście honorowemu prezeso-
wi ZW Lucjanowi Kołodziejczykowi list gratu-
lacyjny z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
wystosowany podczas obrad VII Krajowego 
Zjazdu Delegatów. Prezes z Braniewa Tadeusz 
Kućko, na wniosek WKR, został wyróżniony
przez zarząd wojewódzki dyplomem uznania 
za dynamiczną działalność koła.

Po złożeniu sprawozdań z dotychczasowej 
działalności nowych władz wojewódzkich Sto-
warzyszenia, zebrani omówili istotne dla naszej 
organizacji zagadnienia:

– deklarację programową prezesa ZG 
Zdzisława Czarneckiego;

– współpracę z kierownictwem Policji 
– także w terenie, ze związkowcami oraz 
z innymi stowarzyszeniami emerytów 
policyjnych;

– spadek liczby naszych członków, wery-
fi kację stanu ilościowego kół, pozbycie 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
się „martwych dusz”;

– integracji środowiska emerytów po-
licyjnych z cywilnymi organizacjami 
pozarządowymi;

– opracowanie procedur umożliwiających
wpisanie koła do wykazu organizacji 
pozarządowych;

– obniżenie kosztów utrzymania kół tere-
nowych, przez zmniejszenie odpłatności
za „produkty” dostarczane przez zarząd
główny.

Blisko czterogodzinne obrady cechowała tro-
ska o stan obecny i przyszłość SEiRP. Materiały
do dyskusji zawarte były w listopadowym wy-
daniu Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego.

Jerzy K. Kowalewicz

Na terenie KWP w Olsztynie odsłonięto
29 października tablicę upamiętniającą po-
licjantów, którzy zginęli na służbie w latach 
1919-2014, broniąc życia, zdrowia i mienia oby-
wateli na Warmii i Mazurach. Na uroczystość
przybyli: policjanci na czele z komendantem 
wojewódzkim nadinsp. Józefem Gdańskim, 
wicemarszałek województwa Anna Wasilewska, 
przedstawiciele samorządów, m.in. prezydent 
Olsztyna Piotr Grzymowicz i starosta olsztyński 
Mirosław Pampuch, delegacje służb mundu-
rowych, organizacji społecznych i dość liczne 
grono członków SEiRP. 

Stowarzyszenie jest jednym z fundatorów 
tablicy, którą odsłonili rodzice zastrzelonego 
policjanta – Jadwiga i Jan Cekałowie oraz 
Romualda Szulim. Arcybiskup Edmund Piszcz 
poświęcił tablicę i odmówił modlitwę za dusze 
zmarłych na służbie policjantów. Delegacje 
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złożyły wieńce i kwiaty, zapalono znicze. Byli 
wśród nich: prezes ZG Zdzisław Czarnecki, 
honorowy prezes ZG Henryk Borowiński 
i honorowy prezes ZW w Olsztynie Lucjan 
Kołodziejczyk.

Przemówienia wygłosili: nadinsp. Józef 
Gdański, Piotr Grzymowicz, przewodniczący
ZW NSZZ Policjantów kom. Sławomir Koniu-
szy i członek olsztyńskiego SEiRP Wojciech 
Kozłowski. Nasz kolega, którego wystąpienie
wywarło największe wrażenie, wymienił nazwi-
ska i okoliczności śmierci niektórych milicjantów 
i policjantów. W 1968 roku został zastrzelony 
przez bandytę komendant posterunku w Lubomi-
nie st. sierż. Edward Baranowski. W następnym 
roku młodociani przestępcy zabili kierownika 
Milicyjnej Izby Dziecka w Olsztynie st. sierż.
Stanisława Nawrockiego. Dziesięć lat później
st. sierż. sztab. Tadeusz Kołecki został zamordo-
wany przez sprawców, gdy wracając do domu ze 
służby w Komisariacie MO w Lubawie usiłował
zapobiec napadowi na stację benzynową. Od 
1991 roku w garnizonie warmińsko-mazurskim 
zginęło 13 policjantów. 17 sierpnia 2002 roku zo-
stał zastrzelony w Mikołajkach podczas pościgu 
za uzbrojonymi przestępcami mł. asp. Marek Ce-
kała. Na służbie śmierć ponieśli: szer. Mirosław 
Drom, asp. Stanisław Połoniewicz, sierż. sztab. 
Remigiusz Opalach, st. sierż. Dariusz Dąbrow-
ski, post. Jacek Grochulski, asp. sztab. Jarosław 
Amrozy, asp. sztab. Bogdan Nowak, post. Anna 
Kierzkowska, asp. Maciej Bożek, st. sierż. Rafał
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Rosiak, nadkom. Ireneusz Wierzbicki, podkom. 
Jarosław Anusz. Wojciech Kozłowski złożył hołd
policjantom, którzy zginęli na służbie, a do ich 
rodzin skierował wyrazy głębokiego szacunku 
i współczucia. – Niech pamięć o wszystkich, 
którzy polegli i zginęli na służbie w 95. rocznicę
polskich służb policyjnych trwa wśród współ-
czesnych i potomnych. Cześć Ich pamięci! 

Po uroczystości nadinsp. Józef Gdański 
spotkał się z delegacją Stowarzyszenia.

Janusz Borowiński
Zdjęcie Jerzy K. Kowalewicz

W Galerii Sztuki WSPol odbyło się 17 
października uroczyste otwarcie wystawy 
„Trofea myśliwskie pracowników oraz eme-
rytów i rencistów Wyższej Szkoły Policji”.
Wystawa została wpisana w obchody 60-lecia 
szkolnictwa policyjnego w Szczytnie oraz 10. 
rocznicy powstania Koła Emerytów i Rencistów 
Policyjnych przy WSPol w Szczytnie. Otwarcia 
dokonał komendant-rektor insp. dr Piotr Bog-
dalski oraz prezes koła Ryszard Gidziński. Naj-
ciekawsze trofea ze swoich zbiorów udostępnili: 
Zbigniew Nowakowski, Wojciech Ostrycharz, 
Arkadiusz Senderowski i Stanisław Stefano-
wicz. Znakomicie przygotowana prezentacja 
zdjęć z polowań i imprez towarzyszących oraz 
ciekawa narracja kolegów Ostrycharza i Sende-
rowskiego wzbudziły duże zainteresowanie ze-
branych. Wystawione trofea pozyskano z łowisk 
powiatu szczycieńskiego oraz Czech, Białorusi,
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Niemiec, Szwecji i Afryki. Oprócz jelenich 
wieńców, parostków rogaczy i medalowych 
oręży dzików, zaprezentowano także medaliony 
dzika, mufl ona oraz 8 afrykańskich antylop: 
kudu, gnu, oryksa, hartebeesta, blesbocka, 
bushbucka, impali, springbocka. Obecni na 
wystawie mieli także okazję spróbować pysz-
n ych potraw z dziczyzny. Z uwagi na rzadko 
spotykane eksponaty i duże zainteresowanie 
szczycieńskiego społeczeństwa -szczególnie 
młodzieży szkolnej – organizatorzy wystawy 
przedłużyli o tydzień termin jej zakończenia.

Ryszard Gidziński
Zdjęcie Zdzisław Wnukowicz

Członek Koła SEiRP w Elblągu, a zarazem 
wiceprezes ZW SEiRP w Olsztynie płk w st. 
spocz. Stanisław Olszak obchodzi w tym roku 

80. urodziny. Na obchody przybyli zaproszeni 
goście: członkowie rodziny, przyjaciele, dawni 
najbliżsi współpracownicy z okresu służby. Gości 
było bardzo dużo, bo nasz Kolega udzielał się
w kilku organizacjach społecznych, a w nie-
których jest nadal aktywny. Prezes Aleksander 
Kozłowicz odczytał jubilatowi list gratulacyjny 
od zarządu koła, a piszący te słowa – list złożony 
przez przewodniczącego rady miasta Janusza 
Nowaka. Oprócz życzeń były i wspomnienia, 
a dzieci solenizanta, w żartobliwy sposób na 
zrealizowanym przez siebie fi lmie, przypomniały
życiorys solenizanta- jako „agenta 07 – zgłoś się”. 
Przyjęcie zakończyło się tańcami, w których ak-
tywnie uczestniczył też solenizant. Życzymy Ci, 
Kolego Stanisławie, długich lat życia i dużo zdro-
wia oraz prosimy o dalszą aktywną działalność.

Karol Wyszyński

W dniach 25-26 października w Karpa-
czu odbyło się pierwsze – po VII Krajowym 
Zjeździe Delegatów – zebranie Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z s. w Je-
leniej Górze. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka wraz 
ze skarbnikiem Zdzisławem Bartulą, przewod-
niczący ZW NSZZ Policjantów we Wrocławiu
Piotr Malon oraz jego zastępca Robert Husak. 
Zebrani zapoznali się z oceną pracy zarządu
wojewódzkiego za I i II półrocze 2014 roku 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W JELENIEJ GÓRZE

oraz z informacją o VII KZD Stowarzyszenia, 
który odbył się w dniach 10-11 października.

Prezes ZW Henryk Grotkiewicz w spra-
wozdaniu pozytywnie ocenił realizację zadań
określonych w półrocznych planach pracy. 
Wyróżniających się członków zarządu woje-
wódzkiego uhonorowano okolicznościowymi
dyplomami i upominkami. Wysoko oceniono 
dotychczasową współpracę Stowarzyszenia 
z ZW NSZZ Policjantów we Wrocławiu, sku-
piającego także emerytów i rencistów policyj-
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nych. W dowód uznania przewodniczącemu 
Piotrowi Malonowi i jego zastępcy – Roberto-
wi Husakowi wręczono odznaki „Za Wybitne 
Osiągnięcia dla SEiRP”. Miłym akcentem obrad 
było powitanie przedstawicieli nowo utworzo-
nego Koła SEiRP w Kłodzku. W przerwie obrad 
uczestnicy wybrali się na wycieczkę do Parku 
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowa-
rach, gdzie podziwiali odtworzone w miniaturze 
unikalne obiekty architektoniczne.

Drugą część obrad poświęcono dyskusji 
o lokalnych problemach Stowarzyszenia oraz 
planach działalności w przyszłym roku. Za 
konieczne uznano szersze otworzenie się na 
zewnątrz i zaangażowanie naszych członków
między innymi w działalność samorządową.
Przyjęto kontynuację działań w sferze socjal-
no-bytowej, rekreacji i konsolidacji środowi-
ska. Spotkanie zakończono uroczystą kolacją,
w trakcie której trwała dalsza dyskusja o spra-
wach emerytów.

Na rynku w Jaworze, wobec licznie zgro-
madzonych mieszkańców, z udziałem kom-
panii honorowej KWP w Wrocławiu oraz 
licznych delegacji, komendant główny poli-

cji gen. insp. Marek Działoszyński wręczył
sztandar komendantowi powiatowemu insp. 
Bogdanowi Kujawiakowi. Inicjatorem przed-
sięwzięcia był społeczny komitet w Jaworze, 
na czele ze starostą Stanisławem Laskowskim. 
Wśród fundatorów sztandaru, obok jaworskich 
przedsiębiorców i organizacji społeczno-za-
wodowych, były jednostki i organizacje służb
mundurowych, w tym Stowarzyszenie Emery-
tów i Rencistów Policyjnych we Wrocławiu
z s. w Jeleniej Górze oraz Stowarzyszenie 
Komendantów Policji Polskiej. Zarząd woje-
wódzki na uroczystości reprezentowali prezes 
Henryk Grotkiewicz, prezes koła w Jaworze 
Bogdan Bezeg oraz członek Prezydium ZW 
Jan Saniuk. Społeczny Komitet Fundatorów 
Sztandaru w Jaworze wyróżnił okolicznościo-
wymi plakietkami i dyplomami m.in.: zarząd
wojewódzki SEiRP oraz zarządy kół w Jawo-
rze, Kątach Wrocławskich, Lubaniu i Sycowie. 
Ofi cjalną uroczystość zakończył festyn rodzin-
ny, który odbywał się pod hasłem: „Policja 
i lokalne społeczeństwo – wspólna sprawa – 
bezpieczeństwo”.

20 września zarząd wojewódzki wspól-
nie z Kołem nr 1 SEiRP w Jeleniej Górze 
i z Zarządem Wojewódzkim NSZZP we 
Wrocławiu zorganizował Mistrzostwa Strze-
leckie Emerytów i Rencistów Dolnego Śląska
z  broni sportowej pod hasłem: ,,Integrujemy 
się poprzez sport”. Mistrzostwa odbyły się na 
strzelnicy LOK-u w Jeżowie Sudeckim. Wzię-
ło w nich udział 16 3-osobowych zespołów, po 
osiem z każdej organizacji. W strzelaniu zespo-
łowym, jak i indywidualnym najlepsi okazali się
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członkowie Koła nr 1 SEiRP w Jeleniej Górze. 
Pucharami i okolicznościowymi dyplomami 
uhonorowano zwycięzców oraz zawodników, 
którzy zajęli kolejne 6 miejsc. Wręczenia na-
gród dokonał prezes Henryk Grotkiewicz oraz 
wiceprzewodniczący ZW NSZZP Mieczysław 
Walczyk. Organizatorzy tej imprezy otrzymali 
okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyj-
ne. W miarę trwania zawodów impreza zamieni-
ła się w piknik. Taka forma spotkania emerytów 
wywodzących się z tego samego środowiska 
społeczno-zawodowego, a zrzeszonych w róż-
nych organizacjach bardzo wszystkim się spo-
dobała, co wyraziło się w deklaracji kontynuo-
wania takich spotkań w przyszłości. 

Koło w Jeleniej Górze z zorganizowało
wycieczkę integracyjną do Karlowych Wa-
rów. Miasto – uzdrowisko z 79 gorącymi źród-
łami wód mineralnych z temp. 41-73°C – w spe-
cjalnie zbudowanych kolumnadach (pijalniach) 
oferuje wody lecznicze. Panoramę miasta naj-
pierw podziwiano ze wzgórza widokowego, na 
które uczestnicy wjechali kolejką linową, a póź-
niej był spacer starym miastem. Pierwszego dnia 
punktem kulminacyjnym okazało się jednak 

zwiedzanie muzeum becherovki, połączone 
z poczęstunkiem, które uczestnikom poprawi-
ło znacznie humory i dodało sił do dalszego 
zwiedzania. Wieczorem wszyscy po wspólnej 
kolacji przy muzyce jeszcze do późnych godzin 
nocnych okupowali parkiet hotelowy. Kolejny 
dzień zwiedzania zaczął się od miejscowości 
Loket, w której podziwiano starą zabudowę
rynku, średniowieczny zamek z muzeum i lo-
chami. W drodze powrotnej zorganizowano 
postój przy browarze w Kruśovicach, w którym 
po jego zwiedzaniu uczestnicy zjedli regionalny 
obiad połączony z poczęstunkiem miejscowym 
piwem. Najedzeni, rozbawieni wycieczkowicze 
udali się w drogę powrotną.

Koło w Lubaniu zorganizowało wycieczkę
szlakiem fi lmowym zamków warownych Dol-
nego Śląska. Zwiedzanie rozpoczęto od zamku 
Grodziec, położonego na bazaltowym, powul-
kanicznym, stromym wzgórzu – 389 m n.p.m. – 
jednej z większych atrakcji na Pogórzu Kaczaw-
skim. Na zamku kręcono m.in. fi lmy: „Przyłbice 
i kaptury”, odcinki „Wiedźmina”. Swoje podró-
że kulinarne realizował także Robert Makło-
wicz. Następnie zawitano do XIII-wiecznego 
zamku Bolków, który jest oddziałem Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Zamek słu-
żył jako sceneria w odcinkach „Wiedźmina” 
oraz w serialu ,,Tajemnice twierdzy szyfrów”. 
Koniec wycieczki to zamek Czocha k. Leśnej, 
wzniesiony z inicjatywy króla czeskiego Wacła-
wa II w XIII wieku jako twierdza obronna. Po-
łożony jest na wzgórzu w dolinie rzeki Kwisy. 
Na zamku i w okolicy kręcono fi lmy „Gdzie jest 
generał” oraz kolejne odcinki ,,Tajemnic twier-
dzy szyfrów”. Uczestnicy wysłuchali opowieści 
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przewodników o tajemniczych skarbach, spotka-
niach z duchami, turniejach rycerskich, legendy 
o ludziach żyjących przed wiekami, folklorze 
i kuchni regionalnej. Zwiedzanie zakończono 
wspólną biesiadą.

Adam Różycki

Zarząd Koła SEiRP w Kamiennej Gó-
rze zorganizował 18 października spotkanie 
integracyjne dla swoich członków i sympaty-
ków. Spotkanie odbyło się na terenie zajazdu 
„Zacisze”, a prowadził je prezes Jan Kurzeja. 
Gościem honorowym byli: burmistrz Krzysz-
tof Świątek, zastępca komendanta powiato-
wego policji w Kamiennej Górze podinsp. 
Tomasz Kościcki oraz przewodniczący NSZZ 
Policjantów asp. sztab. Zbigniew Partyński.
W uznaniu zasług i wzorowej współpracy ze 
środowiskiem emerytów policyjnych wyróż-
niony został podinsp. Tomasz Kościcki i asp. 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU

sztab. Zbigniew Partyński. Po części ofi cjalnej 
nastąpiła biesiada połączona z zabawą tanecz-
ną. Podziękowania należą się przede wszyst-
kim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i za-
bawę, a właścicielowi obiektu i personelowi 
– za gościnność i sprawną obsługę.

Jan Kurzeja
 Zdjęcie Zbigniew Małaszyński

5 grudnia odbyło się po raz pierwszy 
wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego z prezesami i członkami za-
rządów kół, w którym wzięło udział około 35 
członków SEiRP. Była to okazja podziękowa-
nia zarządom za pracę w bieżącym roku oraz 
możliwość poznania się wszystkich aktyw-
nie działających członków Stowarzyszenia 
w województwie, połączonego z wymianą
doświadczeń i podzieleniem się planami pra-

cy w kołach na kolejny rok. Prezes zarządu
wojewódzkiego Henryk Szczotka przedstawił
10-letnią historię SEiRP w woj. opolskim oraz 
dokonania naszej organizacji w 2014 r. Opol-
skie Stowarzyszenie liczy ponad 400 człon-
ków zrzeszonych w 10 kołach. Podziękował
za pracę włożoną w tym roku oraz życzył
sukcesów w następnych latach. Zapowiedział
kontynuowanie takich spotkań.

Zbigniew Pasternak
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Zarząd koła w Skierniewicach zorgani-
zował czterodniową wycieczkę na Wybrzeże
i Kaszuby. W pierwszym dniu zwiedziliśmy 
zamki krzyżackie w Gniewie i Malborku. Naszą
bazą był ośrodek wczasowy „Relaks i Wygoda” 
w Jastrzębiej Górze. Każdego ranka i wieczoru 
podziwialiśmy z wysokiego klifu duże fale oraz 
spacerowaliśmy brzegiem morza. Następnego 
dnia zwiedziliśmy Hel i wypłynęliśmy w rejs stat-
kiem. Wieczorem odbyło się spotkanie przy ogni-
sku z kapelą kaszubską. W trzecim dniu wyjecha-
liśmy do Gdyni i Sopotu. Zwiedzaliśmy Gdyńskie 
Akwarium, stojący przy nabrzeżu okręt muzeum 
„Błyskawica” i statek muzeum „Dar Pomorza”. 
Wyruszyliśmy także w rejs statkiem po porcie. 
W Sopocie przespacerowaliśmy się po molo. 
Kolejnego dnia zajechaliśmy do wsi Szymbark 
znajdującej się obok góry Wieżyca. W szymbar-

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
skim lesie powstało niezwykłe, jedyne w swoim 
rodzaju Centrum Edukacji i Promocji Regional-
nej, gdzie bije prawdziwe serce Kaszub. Z wiel-
kim zainteresowaniem grupa słuchała ciekawie 
opowiadającej przewodniczki o historii, języku 
i kulturze Kaszub. Były nawet próby wspólnego 
śpiewu w języku kaszubskim. Oglądano między 
innymi najdłuższą deskę świata, dom sybiraka – 
drewniany dom przywieziony spod Irkucka, dom 
„do góry nogami”, bunkier Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski”. Zwiedzanie za-
kończyliśmy w urokliwym miasteczku Chełmno 
Pomorskie, w którym urzekły nas piękne mury 
obronne, stare kamieniczki, duży przestronny 
rynek z ładnym ratuszem. Wycieczka w dużym 
stopniu przyczyniła się do pogłębienia wiedzy 
o naszej historii oraz języku i kulturze Kaszub.

Edward Strzelecki Zdjęcie Sławomir Karda

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
W dniach 24-26 października odbyło się

– po raz drugi w gościnnych progach Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Arka” 
w Jarosławcu – posiedzenie ZW SEiRP 
w Bydgoszczy połączone z wypoczynkiem.
Uczestnicy partycypowali w kosztach pobytu. 
Na spotkanie przybyli goście: komendant wo-
jewódzki policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof 
Zgłobicki, jego zastępca insp. Wiesław Domań-

ski, członek Prezydium ZG Stowarzyszenia 
Janusz Dagow, przewodniczący GKR Józef Pia-
secki i przewodniczący WKR Bernard Sykutera. 

Obradom przewodniczył prezes zarządu wo-
jewódzkiego  Roman Skrzeszewski. Wiceprezes 
Wirginiusz Kierski zrelacjonował przebieg VII 
Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP, a Janusz 
Dagow zapoznał zebranych z uchwaloną przez 
zjazd deklaracją programową. Następnie głos 
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zabierali: insp. K. Zgłobicki i insp. W. Domański, 
którzy z uznaniem wyrażali się o dokonaniach 
naszego środowiska i obopólnie korzystnej współ-
pracy Policji ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzieli 
również na pytania. Komendant przekazał infor-
mację o inwestycjach i remontach w jednostkach 
Policji, zapewniając równocześnie, że są i nadal 
będą rozwiązywane problemy lokalowe kół SEi-
RP. Kilku uczestników obrad dziękowało kierow-
nictwu KWP za pozytywne i szybkie załatwianie 
spraw socjalno-bytowych emerytów, rencistów 
oraz członków ich rodzin, a także zapewnienie 
pomieszczeń na działalność poszczególnych 
struktur Stowarzyszenia. Wybrane zagadnienia 
z regulaminu odznaczeń i ceremoniału policyj-
nego przedstawił wiceprezes ZW Ryszard Zaionc 
i Bronisław Klemens. Po wystąpieniu przewod-
niczącej komisji ds. gospodarowania funduszem 
socjalnym przy KWP Jadwigi Müller, wywiązała
się ożywiona dyskusja, w której m.in. wyrażano 
obawy obniżenia odpisu na ten fundusz. Zwień-
czeniem obrad było powołanie wojewódzkiego 
komitetu obchodów 25-lecia SEiRP. 

Pod wieczór nadszedł czas na aktywny wy-
poczynek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
rozgrywki tenisa stołowego i bilarda. Zwycięz-
com, trzem w każdej konkurencji, nagrody rze-
czowe wręczył komendant wojewódzki w asyście 
prezesa ZW. Ponadto uczestnicy spacerowali po 
plaży oraz deptakami pięknego Jarosławca.

Tradycyjnie druga połowa lata i pierwsza 
jesieni to okres sprzyjający organizacji wy-
cieczek i pikników integracyjnych w kołach 
naszego Stowarzyszenia. Nie inaczej było
w większości z nich również w tym roku, 

a to głównie dzięki aktywności zarządów 
i sprzyjającej pogodzie.

Grudziądzkie koło zorganizowało na-
tomiast pięciodniową wycieczkę krajową
50-osobowej grupy w okolice Małego Cichego 
k. Zakopanego. Uczestnicy zwiedzili m.in. 
klasztor na Jasnej Górze, zabytkowe kościoły
oraz słowacki Poprad. Nie zabrakło przejażdżek 
góralskimi wozami, ognisk ze śpiewami i trady-
cyjnych potraw serwowanych przez gaździnę.

KORESPONDENCI NAPISALI

U schyłku lata, przy pięknej pogodzie rów-
nie liczna grupa grudziądzan biwakowała na 
pikniku integracyjnym w tamtejszej tawernie 
Czepek. Gośćmi imprezy byli dwaj przedsta-
wiciele Prezydium ZW w Bydgoszczy Ryszard 
Zaionc i Janusz Dagow. Uczestnicy pląsali przy 
śpiewie i akompaniamencie muzyka oraz rywa-
lizowali m.in. w rzucie piłką siatkową do celu 
i w grze w bule. Serwowano smaczne potrawy. 

31-osobowa grupa członków Koła SEiRP 
w Wąbrzeźnie i tamtejszej Sekcji Polskiej IPA 
wybrała się na dwunastodniową wycieczkę
zagraniczną, tym razem do Bułgarii i Turcji. 
Bazę stanowił hotel w Sozopolu nad Morzem 
Czarnym. Atrakcją były wycieczki, kąpiele 
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w ciepłym morzu i plażowanie. W Istambule 
zwiedzano Błękitny Meczet, Hipodrom i Plac 
Sułtanów. Niezapomniane wrażenia wywarło
miasto nocą i rejs po cieśnienie Bosfor, a także
zakupy na Wielkim Bazarze. Ponadto zwiedzano 
piękne stare miasto Sozopol i Nesebăr wpisa-
ny na światową listę UNESCO oraz Belgrad 
i Sofię. Zapobiegliwi uczestnicy wycieczki już
oszczędzają na kolejny wyjazd zagraniczny 
w przyszłym roku. 

Doroczny piknik integracyjny w ogro-
dzie działkowym w Nekli koło Bydgoszczy 
zorganizowało koło ze Szwederowa. Wśród
ponad 110 uczestników byli przedstawiciele 
okolicznych kół Stowarzyszenia, w tym na za-
sadzie wzajemności – jak zwykle – z Torunia. 
Uczestnicy rywalizowali w rzucie podkową,
piłką do kosza i lotkami. Na zwycięzców cze-
kały nagrody rzeczowe. Następnie tańczono 
i biesiadowano do późnych godzin wieczornych

Janusz Dagow
Zdjęcia Jerzy Piotrowski

Zarząd koła we Włocławku 12 grudnia zor-
ganizował spotkanie świąteczno-noworoczne.
W pierwszej części poświęcono je sprawom orga-
nizacyjnym. Prezes koła Józef Piasecki zrelacjono-
wał dokonania w bieżącym roku oraz nakreślił plan 
i priorytety na rok następny: organizacja imprez 
kulturalno-towarzyskich i integracyjnych oraz po-
zyskiwanie nowych członków. Koledzy z zarządu 
przedstawili propozycje wycieczek oraz pozosta-
łych form integracji. W drugiej części wręczono 5 
jubilatom dyplomy jubileuszowe: Tadeuszowi Wy-
rwickiemu, Mikołajowi Samborowi i Stanisławowi 
Janusiewiczowi z okazji 75. urodzin, a J. Grelewi-
czowi i T. Buczkowskiemu –70. W dalszej części 
przy lampce szampana zgromadzeni składali sobie 
życzenia, aby te święta były czasem ciepła, spokoju 
i serdeczności. Wspominano czas służby oraz dys-
kutowano o problemach nurtujących środowisko 
emeryckie. Biesiada i rozmowy przy zastawionych 
stołach trwały do późnych godzin wieczornych. 

Kazimierz Tarasek
Zdjęcie Jan Dzięcielewski

KORESPONDENCI NAPISALI
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Jednym z tegorocznych zadań koła było
grzybobranie. Wiceprezes Bogdan Korni-
luk i ja dostaliśmy zadanie wybrania miejsca, 
w którym zbiory będą obfi te. Po konsultacjach 
wybraliśmy teren, pojechaliśmy tam i okaza-
ło się, że kosz pełen grzybów przyniósł tyl-
ko Piotr Kościński, który po wejściu do lasu 
natychmiast odłączył się od całej grupy. Ale 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE

i pozostali na dobry sos i przysmak do zupy 
także co nieco uzbierali. Finałem była biesiada 
i gdyby nie zamówiony transport powrotny, nie 
byłoby końca rozmowom. 

Członkowie Koła SEiRP w Białej Pod-
laskiej udali się na wycieczkę do Wieliczki 
i Krakowa. Pełni wrażeń z kopalni soli, od-
byliśmy długi spacer ulicami Wieliczki oraz 
odwiedziliśmy pochodzącego z naszych stron 
znajomego zakonnika w klasztorze Ojców 
Franciszkanów. W Krakowie czekała na nas 
pani przewodnik, z którą zwiedzaliśmy dziel-
nicę Kazimierz, wzgórze wawelskie, komnaty 
reprezentacyjne, katedrę z grobami i Dzwo-
nem Zygmunta, skarbiec ze zbrojownią. Wę-
drowaliśmy ulicą Kanoniczą, Grodzką, przez 
dzielnicę uniwersytecką z dziedzińcem Colle-
gium Maius, trasę turystyczną w podziemiach 
Rynku, wstąpiliśmy do kościoła Mariackiego. 
Po krótkim odpoczynku i dokonaniu zakupu 
pamiątek opuściliśmy Kraków z pytaniem: 
gdzie i kiedy następna wycieczka?
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Grupa rowerzystów naszego koła w skła-
dzie: Janusz Śliwiński, Bogdan Korniluk wraz 
z żoną Krystyną, Janina Sala, Stanisław Zy-
gier, Bogdan Nowak, Wojciech Raczuk i An-
toni Jaskólski po raz trzeci wystartowała w III 
Rajdzie Rowerowym im. J. I. Kraszewskiego. 
28 września uczestnicy, na czele z prezyden-
tem miasta Andrzejem Czapskim, wyruszyli 
na 60-kilometrową trasę do Romanowa, gdzie 
znajduje się muzeum pisarza. Czekało tam na 
nich ognisko z kiełbaskami i pysznym bigo-
sem oraz przygrywała kapela ludowa. Drogę
powrotną przebyli podstawionym autokarem, 
a rowery zostały przywiezione ciężarówką.

W dniach 14-15 października nasi rowerzy-
ści pojechali trasą liczącą 127 km od Między-
rzeca Podlaskiego do Białej Podlaskiej przez 

m.in. Leśną Podlaską i Janów Podlaski. Przebyli 
trasę zieloną, kierując się przewodnikiem tury-
stycznym. Pierwsze koty za płoty – powiedział
na podsumowanie rajdu jego uczestnik i zara-
zem prezes naszego koła – Janusz Śliwiński.

Włodzimierz Górecki
Zdjęcia Bogdan Korniluk

Dwa duże koła z Zamościa i Chełma
urządziły 18 października święto pieczone-
go ziemniaka w Kaczorkach k. Krasnobro-
du, na pięknym Roztoczu, w renomowanym 
zajeździe „Kalinka”. Przyjechało blisko 150 
osób, a wśród nich komendant miejski poli-
cji w Chełmie insp. Zbigniew Grochmal oraz 
inni policjanci. Na leśnej polanie, przy ognisku 
uczestnicy zajadali się pieczonymi ziemnia-
kami, a 3-osobowa kapela emerytów policyj-
nych z Chełma grała, że aż nogi same chodziły. 
Później przeniesiono się w podskokach do za-
jazdu, gdzie zabawa rozkręciła się na całego,
w czym duża zasługa didżeja Mariusza Kuchty 
z Chełma. Dyskoteka trwała niemal do poran-
nego piania koguta! Na piątkę z plusem zdała
egzamin główna organizatorka całej imprezy 
Teresa Wituch z Chełma, a wspomagał ją Prze-
mysław Portuś z Zamościa.

Waldemar Popławski
Zdjęcie Zenon Biczak
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Związek Emerytów i Rencistów Pożarni-
ctwa RP na Podkarpaciu obchodził 20-lecie.
Wojewódzkie uroczystości odbyły się 19 wrześ-
nia pod patronatem marszałka województwa 
Władysława Ortyla. W części ofi cjalnej udział
wzięli m.in.: wicewojewoda Alicja Wosik, wi-
ceprezes ZG Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP Krzysztof Maślankiewicz, pod-
karpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. 
Bogdan Kuliga, komendanci powiatowi PSP 
oraz prezesi zarządów wojewódzkich związku
z Krakowa i Lublina. Wśród zaproszonych gości 
był również prezes ZW SEiRP Wiktor Kowal, 
który wręczył prezesowi zarządu wojewódz-
kiego ZEiRP RP Tadeuszowi Cyrkowi i jego 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
zastępcy Stanisławowi Gajdzie okolicznościowy 
adres i dyplom uznania. Prezesi z kolei wyróżnili 
Wiktora Kowala Medalem 20-lecia Związku.
Zaproszone osobistości złożyły gratulacje z oka-
zji 20-lecia powstania związku.

Wiktor Kowal

 W dniu Święta Niepodległości delegacja 
SEiRP, której przewodniczył prezes zarządu 
wojewódzkiego Wiktor Kowal, złożyła na placu 
Farnym w Rzeszowie wieniec pod pomnikiem 
płk. Leopolda Lisa- Kuli.

Członkowie koła w Rzeszowie wraz z ro-
dzinami udali się pod koniec września na wy-
cieczkę w malownicze okolice Gór Stołowych.
Podczas czterodniowego pobytu zwiedzali 
m.in.: zamek w Książu, kopalnie złota w Zło-
tym Stoku, trasy widokowe Strzeliniec Wielki 
i Błędne Skały oraz w Czechach -Teplickie Skal-
ne Miasto. W Czeremnej można było zobaczyć
dwie ciekawostki: Kaplicę Czaszek i ruchomą
szopkę. Ściany i sklepienie przykościelnej ka-
plicy, zbudowanej na przełomie XVIII i XIX 
wieku, są wyłożone ludzkimi kośćmi i czasz-
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kami. Ruchomą drewnianą szopkę rzeźbiarz 
samouk wykonywał przez ponad dwadzieścia
lat. Kilkaset poruszających się fi gurek wywiera 
wielkie wrażenie. Na zakończenie wycieczki 
upiekliśmy w prywatnym skansenie ginących
zawodów chleb i kiełbaski. Zarząd koła dziękuje 
uczestnikom i ich rodzinom za miłą atmosferę
i zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych wy-
cieczkach i spotkaniach integracyjnych. 

Andrzej Kosik

W siedzibie SEiRP w Sanoku prezes 
miejscowego koła Związku Weteranów i Re-
zerwistów WP w Sanoku Krzysztof Juszczyk 
wspólnie z sekretarzem Adamem Sieczkowskim 
odznaczyli Medalem XX-lecia Wiktora Kowa-
la oraz dwoje policjantów z KPP. Obecni na 
uroczystości byli prezes i wiceprezes naszego 
koła – Mieczysław Sabat oraz Ryszard Sroka.

29 listopada sanoccy emeryci policyjni 
wspólnie z członkami IPA Region Bieszczady 
w Sanoku zorganizowali spotkanie połączone
z zabawą andrzejkową. W zabawie uczestniczy-
ły także nasze rodziny, członkowie IPA Region 
Snina, emeryci policyjni ze Słowacji, członko-
wie koła SEiRP z Brzozowa, działacze z Poro-
zumienia Służb Mundurowych oraz wiceprezes 
ZW SEiRP Ryszard Tyczyński i przewodniczący 
Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA Marek 
Godzień. Do tańców przygrywała kapela Staśka
Derenia. Zabawom oraz śpiewom nie było koń-
ca. Następnego dnia goście ze Słowacji zostali 
przyjęci w siedzibie naszego Stowarzyszenia. 

Mieczysław Sabat i Ryszard Tyczyński

29 października z okazji zbliżającego 
się Święta Zmarłych podkarpacki komendant 
wojewódzki nadinsp. Zdzisław Stopczyk wraz 
z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami z ko-
mendy wojewódzkiej oraz powiatowej w Ja-



66 KORESPONDENCI NAPISALI

rosławiu, złożył tradycyjnie wieniec na grobie 
zabitego przed szesnastu laty gen. Marka Papały. 
KPP wystawiła przy mogile wartę honorową.
Ksiądz Marek Buchman, duszpasterz policji, 
odmówił modlitwę. Po raz pierwszy w spot-
kaniu przy mogile gen. Marka Papały wzięli 
udział przedstawiciele naszego Stowarzysze-
nia – Wiktor Kowal i Bolesław Pezdan, którzy 
przeprowadzili rozmowę z rodzicami generała.

30 października w  Komendzie Miejskiej 
Policji w Krośnie odbyło się uroczyste ot-
warcie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb
Policyjnych. Gromadzenie zbioru dokumentów 
i przedmiotów wspomogli emeryci i renciści 
policyjni. Zarząd Główny SEiRP dofi nansował
powstanie Izby. W otwarciu wziął udział prezes 
Wiktor Kowal.

Komendant wojewódzki policji nad-
inspektor Zdzisław Stopczyk przyjął 26 
listopada członków Prezydium Zarządu Wo-

jewódzkiego SEiRP: prezesa Wiktora Kowala, 
wiceprezesa Ryszarda Tyczyńskiego i sekretarz 
Stefanię Rosińską. Wiktor Kowal poinformował
generała o przebiegu VII Krajowego Zjazdu De-
legatów, zamierzeniach zarządu wojewódzkiego 
na przyszły rok, zwłaszcza o planach obchodów 
25. rocznicy powołania Stowarzyszenia.

Ryszard Tyczyński
Zdjęcia: Andrzej Józefczyk, Ryszard Tyczyński

Siedzibę tarnobrzeskiego Koła SEiRP 
zdobią zdjęcia, które są pamiątkami po wy-
jazdach zagranicznych, poczynając od 2007 
roku. Nasi członkowie i ich rodziny odwiedzili 
kolejno: Lwów, Pragę, Wilno, Troki, Kowno, 
Budapeszt, Wiedeń, Sofię, ponownie Lwów, 
Trogir i Split. Ta ostatnia wrześniowa wycieczka 
do Chorwacji trwała dziesięć dni. Zwiedzono 
między innymi pozostałości historycznych bu-
dowli Kartaginy, Rzymu, w tym pałace Trajana, 
podziwiano wodospady oraz inne cudowne 
dzieła natury w parku narodowym rzeki Krka. 
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wyjazd turystyczny to relaks, cenna forma 
integracji środowiska emeryckiego i wartość
edukacyjna. Ich uczestnicy twierdzą, że warto 
jest zainwestować własne oszczędności, wsparte 
dopłatą z funduszu socjalnego na pokrycie kosz-
tów wykupu lekcji poznawania świata.

Bronisław Zimny
Zdjęcie Wiesław Wolak

Rejs statkiem po Morzu Adriatyckim, zwie-
dzanie dwóch wysp, w tym na jednej z nich 
– osady rybackiej, uczestniczenie w wieczorze 
dalmatyńskim, dostarczyły niezapomnianych 
wrażeń. Słuchaliśmy miejscowych zespołów 
muzycznych, inicjując jednocześnie polskie, 
znane melodie, pobudzając do ich nucenia 
inne grupy narodowościowe. Każdy zbiorowy 

Koło SEiRP w Wadowicach ma 15 lat.
Na jubileusz prezes koła Janusz Janik zaprosił
m.in.: Jacka Jończyka – starostę wadowickiego, 
Tomasza Żaka – burmistrza Andrychowa, Zdzi-
sława Pietrykę – I wiceprezesa ZG, Zdzisława
Bartulę – skarbnika ZG, Jana Kaczmarczyka 
– prezesa ZW, Janusza Dziedzica i Piotra Sty-
czyńskiego – wiceprezesów ZW, mł. insp. Piotra 
Dziekanowskiego – komendanta powiatowego 
w Wadowicach, mł. bryg. Pawła Kwarciaka – 
komendanta PSP w Wadowicach, mjr. Marka 
Wronę – dyrektora ZK w Wadowicach, Jana 
Michnę i Andrzeja Woźniaka ze Stowarzysze-
nia Generałów Policji RP, Jerzego Lachendrę
– przewodniczącego koła KZEiR SW w Wado-
wicach, Kazimierza Gurdka – prezesa ZEiRP 

RP w Wadowicach i Jana Smolca – prezesa 
Stowarzyszenia „Witalność” w Andrychowie. 

Janusz Janik przedstawił rys historyczny 
wadowickiego koła. 20 stycznia 1999 r. doszło
do zebrania założycielskiego w świetlicy KPP 
w Wadowicach, w którym udział wzięło 20 
emerytów i rencistów. Pierwszym prezesem 
został Kazimierz Kałwa, następnym Stanisław
Ryszawy, a od 2006 roku – aktualny prezes. 
Obecnie wadowickie koło zrzesza ponad 180 
członków z grupy około 400 emerytów i renci-
stów zamieszkujących w powiecie. W naszych 
biurach w Wadowicach i Andrychowie przyjmu-
jemy kilkaset interesantów rocznie, opiniujemy 
i przekazujemy do rozpatrzenia komisji socjalnej 
ponad 300 wniosków. Organizujemy zawody 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
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wędkarskie, strzeleckie, wycieczki, wczasy, 
spotkania integracyjne oraz zabawy taneczne. 
Tradycją stało się już uczestnictwo w corocznych 
obchodach święta policji. Bardzo dobrze układa
się współpraca z Zarządem Wojewódzkim SEiRP 
w Krakowie, na czele z jego prezesem Janem 
Kaczmarczykiem. Widzimy potrzebę uaktyw-
nienia współpracy z samorządami powiatu 
wadowickiego, a także z innymi organizacjami 
pozarządowymi, które zajmują się między inny-
mi sprawami emerytów i rencistów. 

W dalszej części uroczystości nastąpiło
wręczenie odznaczeń i dyplomów. Odznaką
„Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” zostali 
udekorowani: Maria Łopusińska – b. komendant 
powiatowy policji w Wadowicach, insp. Walde-
mar Krężel – b. komendant powiatowy policji 
w Wadowicach, mł. insp. Bogusław Wajdzik 
– zastępca komendanta powiatowego policji 
w Wadowicach, oraz członkowie koła – Adam 
Bryndza, Andrzej Gielas, Henryk Knawa, Jan 
Kozimala, Ludomir Małolepszy, Stanisław Plac, 
Marian Wójcik i Adam Żydek. Odznaką „Za Za-
sługi dla SEiRP z Dyplomem” wyróżnieni zostali: 
Jacek Jończyk – starosta wadowicki, Tomasz Żak 
– burmistrz Andrychowa, mł. bryg. Paweł Kwar-
ciak – komendant PSP w Wadowicach, mjr Marek 
Wrona – dyrektor ZK w Wadowicach, mł. insp. 
Jerzy Paś – komendant KP w Andrychowie, mł.
insp. Marek Błachut – komendant KP w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Jan Wawro – przewodniczący 
IPA Region Wadowice, Jerzy Lachendro – prze-
wodniczący Koła KZEiR SW w Wadowicach, 
Kazimierz Gurdek – prezes ZEiRP RP w Wa-
dowicach, Jan Smolec – prezes Stowarzyszenia 

„Witalność” w Andrychowie oraz członkowie
koła: Maria Garzeł, Jerzy Byrski, Leszek Woj-
tanek, Antoni Wojtanek, Kazimierz Byrski, Jan 
Fatyga, Bronisław Gurdek, Zdzisław Kalamus, 
Zbigniew Kutkiewicz, Stanisław Pochała. 
Dyplom uznania Zarządu Głównego SEiRP 
otrzymali: Tadeusz Niesyczyński, Stefan Kadela, 
Stanisław Wajdzik i Jerzy Wyrwiak. Wszystkim 
uhonorowanym wręczono pamiątkowy „Medal 
15-lecia”. Otrzymali go także zaproszeni goście. 

W następnej kolejności głos zabrali: Jacek 
Jończyk, Zdzisław Pietryka, Tomasz Żak, st. 
kpt. Antoni Hutniczak – dowódca JRG w Andry-
chowie, Jan Wawro, Jan Kaczmarczyk (wręczył
nagrodę pieniężną za zdobycie ogólnopolskiego 
wyróżnienia w konkursie na „Najaktywniejsze 
Koło w Kraju”), mł. insp. Piotr Dziekanowski, 
Andrzej Woźniak, Jan Smolec (wręczył Januszo-
wi Janikowi „Wyróżnienie Czerwonej Róży”).

W półgodzinnym programie artystycznym 
wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andry-
chów”. Obchody jubileuszu zakończyła zabawa 
taneczna.

W Wadowicach odbyło się uroczyste spot-
kanie z okazji jubileuszu 5-lecia podpisania 
Porozumienia Związków i Stowarzyszeń
Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych 
Powiatu Wadowickiego. Na zaproszenie orga-
nizatorów na spotkanie przybyli m.in.: starosta 
wadowicki Jacek Jończyk, prezes porozumienia 
małopolskiego Czesław Kurczyna, prezes ZW 
SEiRP Jan Kaczmarczyk, wiceprezes ZW SEiRP 
Piotr Styczyński, komendant powiatowy policji 
w Wadowicach insp. Waldemar Krężel. Otwie-
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rając uroczystość, prezes wadowickiego SEiRP 
Janusz Janik podkreślił, że organizacje tworzące 
porozumienie są reprezentantami 663 emerytów 
i rencistów policyjnych, służby więziennej i po-
żarnictwa zamieszkujących na terenie powiatu 
wadowickiego, wśród nich 279 to członkowie 
poszczególnych kół. W dalszej części spotkania 
prezes Czesław Kurczyna odznaczył medalem za 
zasługi dla porozumienia małopolskiego działa-
czy wadowickich, m.in. Janusza Janika. Wśród 
mówców zabierających głos był Jan Kaczmar-
czyk. Spotkanie stało się okazją do wspomnień
i prezentacji pomysłów na przyszłość.

 Piotr Styczyński, Janusz Janik

W sali widowiskowej „Magistrat” Urzędu 
Miasta i Gminy w Wieliczce odbyło się spot-
kanie z cyklu Wieliczka-wieliczanie pt. „95 lat 
Policji Państwowej na terenie Wieliczki i po-
wiatu wielickiego”. Uczestniczył w nim prezes 
miejscowego koła SEiRP Stefan Grodowski, 

który wygłosił referat o działalności organizacji. 
14 września 1990 roku, w dniu założenia, koło
liczyło 21 członków, a obecnie 91. Członkowie 
zarządu odwiedzają w miejscu zamieszkania 
obłożnie chorych, samotnych, udzielając pomocy 
stosownej do potrzeb. Organizowane są spotka-
nia integracyjne dla członków Stowarzyszenia 
i ich rodzin, wspólny wypoczynek, wycieczki, 
udzielana jest pomoc w uzyskaniu świadczeń
socjalnych. Zarząd koła współpracuje z komendą
powiatową i wojewódzką policji oraz z Małopol-
skim Porozumieniem Związków i Stowarzyszeń
Służb Mundurowych. Działalnością Stowarzy-
szenia interesuje się starosta Jacek Juszkiewicz 
oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wie-
liczce Mieczysław Duda, którzy udostępniają
sale obrad na zebrania i spotkania członków koła.

Piotr Styczyński
Zdjęcie Autor

W dniach od 10 do 23 września 50 człon-
ków małopolskiego Stowarzyszenia wraz 
z rodzinami przebywało na wczasach we 
Włoszech. Z ramienia zarządu wojewódzkiego 
odpowiedzialnym za organizację realizację
programu turystycznego był wiceprezes Janusz 
Dziedzic. Włochy to bardzo atrakcyjny kraj. 
Mimo że duża część uczestników już tam była,
to program zwiedzania, z wieloma miastami 
i ich zabytkami, w tym z czasów starożytnych,
krajobrazami z górami i morzem w tle, przyniósł
wszystkim niezapomniane wrażenia.

Wycieczka rozpoczęła się od Wenecji, miasta 
pięknych pałaców i budowli usytuowanych nad 



70 KORESPONDENCI NAPISALI

kanałami. Następnie małopolscy turyści zobaczyli 
Florencję, opisywaną jako wielki zespół zabytko-
wy, a także jako jedną ze światowych stolic sztuki. 
Bazą wypadową był hotel w okolicy Sorento. Ko-
lejne miejsca to Neapol, wyspa Capri, Wezuwiusz, 
Pompeje i Monte Cassino. Na cmentarzu polskich 
żołnierzy uczestnicy zapalili znicze. W drodze 
powrotnej do kraju wycieczka zwiedziła letnią
rezydencję papieży Castel Gandolfo i Watykan, 
a w nim Bazylikę św. Piotra. Następnego dnia, 
spacerując pod opieką przewodnika po Rzymie, 
można było zobaczyć Koloseum, Kapitol, Forum 
Romanum, Schody Hiszpańskie, fontannę di Trevi 
oraz Panteon. Zwiedzanie Włoch zakończyło się
trzynastego dnia w Padwie, gdzie znajduje się
jeden z najstarszych uniwersytetów europejskich 
i jeden z największych w Europie placów – Prato 
della Valle.

Piotr Styczyński, Andrzej Brożek

Zarząd Koła SEiRP Kraków – Krowodrza 
zorganizował 4 października całodniową
wycieczkę, w której uczestniczyli również Ewa 
i Andrzej Czopkowie. Udaliśmy się do leśni-
czówki koła łowieckiego „Antylopa”, w którym 
wisi zdjęcie z 1966 r. upamiętniające polowanie 
z udziałem naszego kolegi Jana Trepki, byłego 
skarbnika koła. Celem było grzybobranie, lecz 
z powodu suszy trzeba było zmienić plany. Udana 
słoneczna pogoda, ciepło rozpalonego ogniska, 
biesiadne kawały i piosenki, tańce podczas pie-
czenia ziemniaków i kiełbasek zakończyły mile 
spędzony dzień w  towarzystwie koleżanek i  ko-
legów. Na zakończenie relacji należy wspomnieć
o Miejscu Pamięci Narodowej – grobach pole-
głych powstańców z 1863 roku, które znajdują
się w Godawicy, niedaleko od Chechła. Cześć
Ich pamięci! 

Danuta Baran

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
23 październik w sali konferencyjnej KWP 

w Kielcach odbyło się a posiedzenie Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP, które prowadził jego 
prezes Józef Libuda. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: członkowie zarządu głównego: prezes 
Zdzisław Czarnecki, wiceprezes Jerzy Kraw-
czyk, skarbnik Zdzisław Bartula oraz prezesi 
stowarzyszeń emerytów WP, SP, SW w Kielcach 
a także członkowie WKR z jej przewodniczącym 
Jerzym Niemczynem. 

Po powitaniu prezes Józef Libuda wręczył
wyróżnienia i listy gratulacyjne zasłużonym 
działaczom naszego Stowarzyszenia, którzy 
z różnych względów nie mogą nadal pełnić do-
tychczasowych funkcji: Barbarze Orlińskiej, 
Zenonowi Fedorowi oraz Piotrowi Nawroto-
wi. Zenonowi Fedorowi składamy życzenia 
wszystkiego najlepszego z okazji 80. urodzin. 
Podziękowania i wyróżnienia otrzymali również:
wiceprezes koła w Busku-Zdroju Władysław 
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Olszowy – za zorganizowanie po raz kolejny ot-
wartych młodzieżowych mistrzostw Polski pio-
nu gwardyjskiego w boksie oraz przewodniczący 
WKR Jerzy Niemczyn.

W części merytorycznej nasi delegaci – Józef 
Libuda i Tadeusz Grudniewski przekazali infor-
mację z obrad VII Krajowego Zjazdu Delegatów 
SEiRP. Ich ocena była zgodna z naszymi oczeki-
waniami, szczególnie w sprawach: potrzeb racjo-
nalizacji polityki fi nansowej i kadrowej w zarzą-
dzie głównym, wydzielenia funduszu wsparcia 
w zarządzie głównym na dofi nansowanie nowo 
powstałych kół, zapewnienia fi nansowej pomocy 
dla kół na pokrycie kosztów z tytułu założenia 
i prowadzenia rachunku bankowego oraz Inter-
netu. Józef Libuda krótko i rzeczowo podsu-
mował obrady stwierdzając, że wybór nowych 
władz to najlepsza decyzja zjazdu. Potwierdziły
to oklaski z sali. Prezesi kół podkreślali w dysku-
sji, iż oczekują wsparcia, szczególnie fi nansowe-
go, ze strony władz krajowych i wojewódzkich. 
To jedyna droga stabilizacji i rozwoju naszych 
terenowych organizacji. 

Wystąpienie prezesa Zarządu Głównego 
SEiRP Zdzisława Czarneckiego przyjęto z za-
dowoleniem i aprobatą. Popieramy potrzebę
modyfi kacji i nowych rozwiązań w kluczowych 
dla Stowarzyszenia sprawach organizacyjnych, 
fi nansowych, kontroli i medialnych, takich jak:

– dążenie do osiągnięcia niezależności 
fi nansowej Stowarzyszenia poprzez po-
zyskiwanie nowych środków, funduszy

– utrzymanie finansowania ZG SEiRP 
w stopniu niezbędnym; pozostałe środki, 

w tym z OPP, przekazywać dla kół tere-
nowych

– współdziałanie i współpraca z jednostkami 
policji – 95% przyszłych emerytów policji 
to nasi potencjalni członkowie

– utworzenie na szczeblu zarządu głównego 
zespołu redakcyjnego (pion medialny 
i rzecznika prasowego)

– zwołanie w ciągu dwóch lat nadzwyczajne-
go zjazdu Stowarzyszenia celem wprowa-
dzenia m.in. istotnych zmian statutowych.

Ważną częścią posiedzenia było podjęcie 
uchwały o powołaniu niżej wymienionych komi-
sji problemowych: ds. organizacyjno-prawnych 
i świadczeń emerytalnych, ds. socjalnych, zdro-
wia i wypoczynku, ds. ceremoniału, uroczystości 
oraz wyróżnień, ds. medialnych. W skład komisji 
weszło 12 doświadczonych osób.

W drugiej części obrad wiceprezes zarządu 
wojewódzkiego Izabela Jaros przeprowadzi-
ła szkolenie dla skarbników kół. Szczegółowo 
omówiła artykuły Statutu oraz instrukcji fi nanso-
wej dotyczące tego zagadnienia. 

Na zakończenie Józef Libuda przedstawił
listę kandydatów w listopadowych wyborach 
samorządowych z naszego regionu związanych 
z naszym środowiskiem, zachęcając do ich po-
parcia.

Stanisław Mańko
Zdjęcie Zdzisław Bartula

Członkowie koła w Sandomierzu przeby-
wali 20 września na wycieczce w Krzeszowie.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od skansenu, w któ-
rym znajduje się zagroda kowalska. Mogliśmy 
zobaczyć pełne wyposażenie ówczesnego gospo-
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darstwa. Takimi przedmiotami i narzędziami po-
sługiwali się nasi ojcowie. Było to bardzo cieka-
we wspomnienie o dawnych czasach. Kolejnym 
etapem była Izba Pamięci Wikarówka. Prze-
wodnik opowiadała nam o trzech świątyniach: 
unickiej, katolickiej i żydowskiej. Obejrzeliśmy 
zdjęcia, obrazy, relikwie, księgozbiory o żołnie-
rzach z czasów II wojny światowej, m.in. o oso-

bie ks. Jankowskiego, który niósł pomoc żoł-
nierzom Armii Krajowej. Dotarliśmy także do 
cudownego źródełka, które bije obok kapliczki 
z 1867 roku. Wycieczkę zakończyliśmy obia-
dem, śpiewem oraz zabawą taneczną w ośrodku 
„Błękitny San”.

Maria Sobeszkoda
Zdjęcie Piotr Rewera

Na wyjazdowym nadzwyczajnym zebra-
niu w leśniczówce Biel ostrowscy członkowie 
SEiRP obchodzili jubileusz 20-lecia koła.
Z gościnnego zaproszenia skorzystali: wiceprezes 
mazowieckiego zarządu wojewódzkiego Ryszard 
Groszyk oraz przewodniczący rady powiatu 
Marek Kamiński. Zebranych przywitał prezes 
Kazimierz Kulesza, po czym wygłosił okolicz-
nościowy referat. Przedstawił w zarysie historię
koła powstałego 27.10.1994 r. przy Komendzie 
Rejonowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. 
Obecnie koło liczy 105 członków, a wśród nich 
prawie co trzeci to kobieta. Po części ofi cjalnej 
przystąpiono do wręczenia wyróżnień, podzięko-
wań, dyplomów i odznaczeń. 9 członkom zało-
życielom wręczono dyplomy uznania przyznane 
przez mazowiecki zarząd wojewódzki. Medalem 
XX-lecia za Zasługi dla SEiRP odznaczono 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OSTROŁĘCE
wiceprezesa i członka komisji socjalnej Janusza 
Kuleszę. Brązową odznaką z dyplomem Zasłu-
żony dla Mazowsza wyróżniono: zastępcę ko-
mendanta powiatowego policji kom. Krzysztofa 
Szymańskiego, wiceprzewodniczącego rady po-
wiatu Marka Kamińskiego oraz członków SEiRP:  
Piotra Barańskiego, Józefa Pieńkosa i Ryszarda 
Zadrogę. Złotą odznaką z dyplomem Za Zasługi 
dla Mazowsza wyróżniono komendanta powia-
towego policji insp. Andrzeja Choromańskiego. 
Po okolicznościowych wystąpieniach gości 
i podziękowaniach nagrodzonych, prezes Kulesza 
zakończył część uroczystą zebrania. Następnie 
uczestnicy przy grillu i muzyce zapomnieli 
o codziennych  trudach. Zabawa była wspaniała, 
trwała do nocy – śpiewy, tańce, korowody. 

Kazimierz Kulesza
Zdjęcie Mariusz Kulesza

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 4 (54) 2014

73

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
8 grudnia odbyło się posiedzenie Zarzą-

du Wojewódzkiego w Warszawie, w któ-
rym m.in. uczestniczyli: honorowy wicepre-
zes ZG Zdzisław Jaworski, I wiceprezes ZG 
Zdzisław Pietryka, członkowie GKR: Hanna 
Kazimierczak-Grabiec, Antoni Pietraszewski 
oraz zasłużeni działacze zarządu wojewódz-
kiego poprzedniej kadencji – Witold Wrotek, 
Kazimierz Homenda, Kazimierz Woźniak.

Delegaci na zjazd: Ryszard Łubiński 
i Czesław Okrasa przedstawili relacje z prze-
biegu obrad VII Krajowego Zjazdu Dele-
gatów. W relacjach zaprezentowane zostały
dokonania zjazdu oraz charakterystyka ma-
teriałów przedstawionych przez ustępujący 
Zarząd Główny do uchwalenia przez zjazd, 
których to materiałów zjazd postanowił nie 
uchwalać. Na podkreślenie zasługuje zbież-
ność ocen tych materiałów przez zjazd z oce-
nami wypracowanymi przez Prezydium Za-
rządu Wojewódzkiego w Warszawie i w peł-
ni zaakceptowanych podczas przedzjazdowej 
konwencji Centralnej Grupy Delegatów, 
która odbyła się w Warszawie w dniu 16 

września br., z wyjątkiem tzw. uchwały pro-
gramowej.

Czesław Okrasa zdał relacje z pierwsze-
go posiedzenia Zarządu Głównego, które od-
było się w Warszawie 3 grudnia. Posiedzenie 
poświęcone było w głównej mierze przedsta-
wieniu przez prezesa ZG zamierzeń Prezy-
dium ZG odnośnie do organizacji pracy ZG 
w nowej kadencji. 

W kwestiach dotyczących wewnętrznych 
spraw wojewódzkiej organizacji warszaw-
skiej zebrani uchwalili plany pracy Zarządu 
Wojewódzkiego i jego Prezydium na 2015 r. 
Przedstawiono również ustalenia dot. założeń
organizacyjnych w zakresie sprawozdań kół
z działalności merytorycznej, sprawozdań fi -
nansowych oraz terminów ich składania.

Na zakończenie prezes ZW Ryszard Łu-
biński złożył zgromadzonym życzenia z okazji 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku. Życzenia złożył też w imieniu 
zarządu głównego Zdzisław Pietryka.

Adam Szyszko

KORESPONDENCI NAPISALI
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Z muzyką, tańcem i śpiewem za pan brat. 
Te słowa to swoista wizytówka Andrzeja Adam-
skiego z Koła SEiRP w Świdwinie, emerytowa-
nego policjanta z Komisariatu Policji w Połczy-
nie-Zdroju.

Nie będę ukrywać, że dopiero po blisko 2 latach 
udało mi się Ciebie nakłonić, byś zechciał co 
nieco powiedzieć o sobie i swojej pasji, o której 
dowiedziałam się od Twoich kolegów z naszego 
emeryckiego stowarzyszenia.

Z kolei ja nie ukrywam, że niełatwo było mi 
się zdecydować na tę rozmowę.

Sądzę, że nie masz czego się obawiać, ani tym 
bardziej wstydzić, więc może się przyznasz, skąd
się wzięło Twoje zamiłowanie do śpiewu?

W mojej rodzinie śpiewało się niejako od 
zawsze, bo uważano, że śpiewanie leczy ciało
i duszę. Dlatego śpiew towarzyszył wszystkim 
rodzinnym uroczystościom i towarzyskim spot-
kaniom z przyjaciółmi.

Wiem, że nie ograniczasz się tylko do rodzinne-
go czy towarzyskiego śpiewu?

Oczywiście że nie, bo od lipca 2006 roku na-
leżę do Kameralnego Chóru Mieszanego „Can-
tus” w Połczynie-Zdroju, który liczy 47 osób. 
Śpiewam w nim tenorem. Patronem jest miej-
scowa Ochotnicza Straż Pożarna.

To liczna grupa. Ale wiem też, że w tym chórze 
śpiewa także Twoja żona Irena.

To prawda, bo nic tak związku nie cementu-
je, jak wspólna pasja.

Jakiego rodzaju utwory wykonujecie?
Prezentujemy repertuar zróżnicowany sty-

lem i językiem, ale zawsze stanowiący spójną
całość. Muzyka dawna i sakralna przeplata się
ze śpiewaniem w stylu gospel, a muzyka ludowa 
z wielu krajów świata z muzyką typowo polską.
Charakterystyczną cechą chóru jest uniwersa-
lizm, bo śpiewamy w różnych językach pieśni 
wzniosłe, ale też z dużym ładunkiem radości 
i humoru, pieśni ludowe oraz kolędy, a czasem 
też znane przeboje.

To macie wyjątkowo bogaty repertuar.
Nie może być inaczej, jeżeli chór miał już

ok. 500 występów, między innymi w 2003 roku 
brał udział w Festiwalu Pieśni Chóralnej we 
Włoszech. Chórzyści mieli wówczas możliwość
spotkania z Janem Pawłem II podczas audiencji 
w Castel Gandolfo.

Czy chór odniósł jakieś sukcesy już z Twoim 
udziałem?

Tak. W 2006 r. „Cantus” zdobył I miejsce 
w I Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Patriotycz-
nej w Krynicy-Zdroju. W 2009 roku zajęliśmy 
III miejsce na 44. Międzynarodowym Festiwalu 
Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, konkurując
z najlepszymi chórami z całego świata. Trzy lata 
później zdobyliśmy Grand Prix Wojewódzkiego 
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Przeglądu Chórów na zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie.

Nie ukrywasz radości z sukcesów chóru, ale czy 
jest coś, co napawa Was szczególną dumą?

Naturalnie. Jako jedyny chór śpiewaliśmy 
w trakcie ogólnopolskich obchodów 600-lecia 
bitwy pod Grunwaldem. Chyba i tak już dużo
powiedziałem, ale najlepiej z nami być i wspól-
nie śpiewać, do czego gorąco zachęcam.

Moim zdaniem, sama zachęta to zbyt mało, bo 
trzeba mieć do tego predyspozycje. A z tego co 
widziałam i słyszałam w czasie naszej wspólnej 
emeryckiej wycieczki na Bałkanach, to oby-
dwoje z żoną tych predyspozycji macie wręcz 
w nadmiarze, bo nie tylko pięknie śpiewacie, 
ale również tańczycie tak, że nie można było od 
Was oczu oderwać.

Chyba mocno przesadziłaś z tą laurką.

Nic nie przesadziłam, bo takie zdanie mieli 
wszyscy z naszej ponad 40-osobowej wycieczki. 
Wszyscy zauważyliśmy, a ja jeszcze wcześniej, 
zabiegając o tę rozmowę, że jesteście niezwykle 
skromnymi ludźmi. Powiedz o sobie i rodzinie 
coś więcej. 

To, że jestem emerytowanym policjantem 
i należę do naszego stowarzyszenia emerytów to 
już wiesz, że mam żonę Irenę też wiesz, ale muszę
dodać, że Irena jest emerytowaną nauczycielką,
z zawodu pedagog – logopeda. Mamy córkę Ka-
rolinę, również po studiach pedagogicznych, któ-
ra pracowała w Zespole Szkół Specjalnych, ale ze 
względu na sytuację materialną i aby zdobyć środ-
ki na mieszkanie, pracuje jako pielęgniarka sto-
matologiczna w Anglii. Mamy zięcia Bartłomie-
ja, też pedagoga z wykształcenia, oraz 4-letniego 
wnuka Miłosza. Dodam, że Irena nie tylko udziela 
się, śpiewając w chórze „Cantus” altem, ale jest 
w zarządzie Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów, który jest równie prężny, jak nasze po-
licyjne stowarzyszenie, a ja z nimi współpracuję.

Jednak nie wszystko powiedziałeś, bo przemil-
czałeś, że malujesz pejzaże, kwiaty, tańczące 
pary, starając się uchwycić pędzlem ruch, a także
i to, że uwielbiasz taniec towarzyski z żoną, że po-
znajecie różne techniki tańca, że po prostu jesteś
policjantem – emerytem z artystyczną duszą! Nie 

wiem jak przekazać czytelnikom Twoją minę, ale 
odnoszę wrażenie, że to wyraz wielkiej ulgi. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Zofi a Krasa

Zdjęcie Adam Adamski

Młodszy chorąży w st. spocz. Zenon Bo-
dziak urodził się 1936 roku w miejscowości Za-
biele w powiecie Lubartów. Już w szkole podsta-
wowej w Świętochłowicach rozpoczął treningi 
biegowe. Ta dyscyplina sportu stała się jego pasją
na długie lata. Bieganie kontynuował w Szkole 
Podofi cerskiej MO w Słupsku, a później podczas 
służby w milicji (1959 -1986). Ukończył szkołę
średnią i kurs chorążych w KWMO w Katowi-
cach. Za nienaganną służbę został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innym 
odznaczeniami resortowymi. 

W latach 1992-2002 biegał jako weteran 
w kraju i za granicą na dystansach od 3 km do 
100 km. Uczestniczył w biegach ulicznych, prze-
łajowych i górskich. Wziął udział w około 200 
zawodach, zajmując w nich czołowe miejsca. 
Ukończył 9 maratonów, w których trzykrotnie 
zwyciężył, raz był drugi, a dwukrotnie uplaso-
wał się na czwartej pozycji. Uczestniczył także
w 30 półmaratonach, które były jego ulubionym 
dystansem. W swoim domu ma kilkadziesiąt pu-
charów, medali i dyplomów. 

PASJONACI
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Zenon Brodziak jest aktywnym członkiem Za-
rządu Koła SEiRP w Chorzowie, gdzie cieszy się
dużym uznaniem i szacunkiem. Za pracę społecz-
ną na rzecz Stowarzyszenia został w 2013 roku 
wyróżniony odznaką „Za Zasługi z Dyplomem”.

Justyna Dziedzic (red. AKP)

Komisarz w st. spocz. Krzysztof Górski 
z Lubartowa to postać nietuzinkowa, jeśli weź-
miemy pod uwagę to, iż w 2009 roku przeszedł
przeszczep wątroby, a mimo to nie poddał się,
a nawet jego życie jeszcze bardziej zdominował
sport. I to w pewnym sensie wyczynowy, aczkol-
wiek z pewnymi ograniczeniami.

Jak twierdzi, dzięki wsparciu ze strony mał-
żonki i silnej motywacji, którą daje mu członko-
stwo w kadrze parasportowców, należących do 
Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplan-
tacji i Osób Dializowanych, może oddawać się
swojej życiowej pasji, a nawet osiągać znakomite 
wyniki w wielu dyscyplinach sportowych i zdo-
bywać medale na zawodach rangi krajowej, euro-
pejskiej, a także światowej.

 W 2013 roku na Mistrzostwach Świata Osób 
po Transplantacji, które odbyły się w Durbanie 
w Republice Południowej Afryki, zdobył tytuł mi-
strza świata w kategorii superweteran – dla osób 
powyżej 60. roku życia – w rzucie piłeczką palan-
tową, która poszybowała wtedy na odległość 45 
metrów. Jak do tej pory jest niepokonany!

W bieżącym roku w maju na Mistrzostwach 
Polski Osób po Transplantacji i Dializowanych, 
które odbyły się w Zakopanem, nasz pasjonat 
wywalczył 6 złotych medali: w pchnięciu kulą,
rzucie oszczepem i piłeczką palantową oraz 

w pływaniu na 100 i 50 m stylem grzbietowym, 
jak również srebro w rzucie dyskiem.

Ostatnio na VIII Mistrzostwach Europy Osób 
po Transplantacji i Dializowanych, które rozegra-
no w sierpniu w Krakowie na terenie obiektów 
sportowych AWF, nasz mistrz z Lubartowa wy-
startował w 5 konkurencjach. Zdobył 4 medale, 
w tym dwa srebrne: pchnięcie kulą i biathlon letni 
(bieg na 1500 m i strzelanie z karabinka sporto-
wego) oraz dwa brązowe: rzut oszczepem i pi-
łeczką palantową.

Obecnie multimedalista intensywnie trenuje, 
bo ponownie zakwalifi kował się do polskiej ka-
dry narodowej, która w 2015 roku wyjedzie do 
Argentyny na kolejne mistrzostwa świata. Nie 
jest tajemnicą, iż Krzysztof Górski liczy na ko-
lejne medale i tytuły, czego mu serdecznie życzy-
my. Już teraz jego medalowa kolekcja przyprawia 
o zawrót głowy nawet osoby w pełni zdrowe, któ-
re zawodowo uprawiają sport.

Dodajmy, iż pozytywnie zakręcony na punk-
cie sportu lubelski emeryt policyjny to także
długoletni aktywista SEiRP. Od dwóch kadencji 
jest prezesem Koła SEiRP w Lubartowie i I wice-
prezesem zarządu wojewódzkiego, brał również
udział jako delegat w ostatnim VII Krajowym 
Zjeździe Delegatów.

No i pokażcie nam drugiego takiego pasjo-
nata sportu po ciężkiej operacji, który mimo to 
wszedł na wyżyny! Nic, tylko naśladować!

Waldemar Popławski

Bogumiła Hajdasz – członek Koła Nr 2 SE-
iRP w Zielonej Górze, mieszkanka gminy Świd-
nica, była radna gminy Świdnica, pisze wiersze 
od ponad 20 lat – zawsze do szufl ady, lecz przy 
wsparciu „kręgu kobiet” od dwóch lat publikuje 
je w „Gazecie Lubuskiej”. Jej pierwszy tomik pt. 
„Wiersze po raz pierwszy” został zlicytowany na 
aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Po-
prosiłem ją o udzielenie dla ZO SEiRP krótkiego 
wywiadu, który przedstawiam poniżej.

Z.K. Co skłoniło Cię do wstąpienia do naszego 
Stowarzyszenia?

B.H. Do Stowarzyszenia wstąpiłam, bo chcia-
łam nadal spotykać się ze znajomymi. Odkąd za-
mieszkaliśmy z mężem w Świdnicy koło Zielonej 
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Góry urwały się nasze kontakty. Przynależność
do Stowarzyszenia, przywróciła mnie do kręgu 
osób mojej młodości. Wróciła pamięć ze wspól-
nych wyjazdów na wycieczki, turnieje brydżowe, 
zabawy i wieczorki taneczne.

Z.K. Co było inspiracją do twórczości poetyckiej?
B.H. Z biegiem lat ubywało nas, a moja cięż-

ka choroba (nowotwór złośliwy) spowodowała, że
musiałam zacząć żyć na nowo. Wróciłam do pisa-
nia. Powyciągałam z szufl ady swoje stare utwory 
i na jednym tzw. kręgu kobiet, przeczytałam je. 
Dziewczyny byłe zachwycone moimi wierszami. 
No i poszło... Pisałam... pisałam, i wierszy ciągle 
przybywało. Do dzisiaj wyciągam zapiski z lat 
siedemdziesiątych. Pierwszy tomik „Wiersze po 
raz pierwszy” został wydany na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Teraz 
szykuję drugi. Kiedy w rodzinie pojawiła się ma-
lutka Alicja – trzeba było to uczcić. No i tak za-
częłam pisać również wierszyki i opowiadania dla 
dzieci. Jestem już po kilku czytaniach swoich wier-
szy w szkołach, bibliotekach, a 1 grudnia będę czy-
tać swoje wierszowanki dla dzieci klas I w Słonem.

Z.K. Kiedy piszesz swe wiersze?
B.H. Piszę codziennie. Piszę, gdy dopadnie 

mnie chandra, piszę, gdy jestem szczęśliwa. Piszę,
gdy widzę niesprawiedliwość, piszę, bo widzę,
bo czuję i słyszę – piszę, bo kurczę, nauczyłam 
się pisać! Mój małżonek, Mirek którego opisałam 
w wierszu „Mój Pan – Fan moich wierszy”, mówi, 
że dogonić mnie nie można w moich pomysłach na 
życie – popijając przy tym syrop z pędów sosny, 
który warzyłam latem. Różne syropki to też moja 
specjalność. Lubię, bardzo lubię, być kurą domo-
wą, ale tylko przez godzinę, góra dwie. Potem…

Z.K. Dlaczego piszesz?
B.H. Dla przyjemności i podnoszenia este-

tycznego postrzegania świata. Zapisałam się do 
szkoły malarskiej Pana Henryka Krakowiaka, po 
pięciu latach powstało z pięćdziesiąt obrazów, 
kilka wystaw, w tym w Libenau w Niemczech. 
Napisałam swoje pierwsze opowiadanie „Zaba-
wa z farbami” i to był koniec mojego malowa-
nia. Wróciłam do pisania, ale bogatsza o nowe 
doświadczenia.

Z.K. Jakie jest twoje hobby?

B.H. Renta to dużo czasu. Niesprawne ciało
i myśli przesiąknięte chemioterapią. Trzeba coś
jeszcze. Jakiś nowy impuls. Pomyślałam… Węd-
karstwo. Przy komendzie policji w Zielonej Górze 
działa koło wędkarskie. Spotkania mieli w tym 
samym pokoju, gdzie Stowarzyszenie. Wzięło
mnie tak, że dzisiaj sama prowadzę sekcję węd-
karską w Świdnicy. Organizuję zawody dla dzieci 
„Grand Prix” i „Moja rybka” dla dorosłych, ale 
w dalszym ciągu nie zapominam o pisaniu:

Do Bogdana płynie brzana, 
– Jest mi zimno, proszę Pana, 
Bogdan na to – jedna chwila. 
Właśnie rozpaliłem grilla.
Morał z tego płynie taki: 
Lepiej w zimnie pływać dzielnie
Niż w ostatnich chwilach życia – zobaczyć

patelnie.

Z.K. Czy działasz również w innych organiza-
cjach?

B.H. Jedna kadencja radnej gminy Świdnica 
wyleczyła mnie z gminnej polityki. To nie dla 
mnie. Dlaczego? – pytasz. Znajdziesz odpowiedź
w wierszu „Kiełbasa wyborcza”. Działam w Sto-
warzyszeniu na rzecz pomocy rodzinom ubogim 
oraz chorym na nowotwory. Moje wiersze, cza-
sem zbyt smutne, mówią najczęściej co jest i co 
było. O tym co będzie, nie piszę. Nie jestem jas-
nowidzem.

Z.K. Co jest według Ciebie największym sukce-
sem życiowym?

B.H. Trzeba było takiego doświadczenia, jak 
choroba, żeby inaczej postrzegać świat, szanować
inne wartości. Umieć tak dawać, aby nie obrażać
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biorącego. Umieć być z bliskimi i przyjaciółmi 
nie dla ich statusu społecznego, ale dla samego 
faktu bycia. To nauka i ta mądrość to mój naj-
większy sukces życiowy.

Z.K. Czy Twoim zamiarem jest kontynuowanie 
twórczości, a jeśli tak, to jak ją wykorzystasz?

B.H. Jeśli dane mi będzie… No właśnie,
opisałam to w wierszu …

A ja tak chciałabym,
 Aby ziemia moja, 
 Uczyła śpiewu, mowy i tańca,
 I szacunku do siebie.
 I jeszcze chciałabym,
 Aby tam było miejsce
 Dla mnie i dla Ciebie,

 I dla liści dębu,
 I ziaren miłorzębu.
 Miejsce dla litości,
 I niespodziewanych gości
 Niech Ziemia moja,
 Trwa wiecznie,
 A wszystko co jest „przeciw”
 To niekoniecznie. 
Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę

powodzenia.
Bogumiłę Hajdasz zapisujemy do Okręgo-

wej Księgi „Pozytywnie zakręconych”.

Zbigniew Kobryń
Rzecznik prasowy ZO w Zielonej Górze

LIŚCIE

Ciekawa strefa umiarkowana,
W czasie jesieni kolorowana.
Chloroplast wiosną, latem – zielony,
Jesienią w chromoplast przemieniony.

Jesion i brzoza yellow bahama,
Jabłoń, leszczyna – pomarańcz sama.
Klon na czerwono, w różnych odcieniach,
Paletą barwną mieni się ziemia.

Drzewa i krzewy soki wypiły,
Tkanką korkową się odgrodziły.
Ta, po podmuchu byle zefi rka,
Kruszy się i odpada jak piórko.

Jeden po drugim liść z drzewa leci,
Gdy wiatr pomoże – kupami przecie.
Blisko, gdy mokro i kapuśniaczy,
Gdy liście suche – trochę inaczej.

Spada liść dębu, łozy, kasztana,
Lipy i klonu, wiązu, platana,
Grabu i olszy, wiśni, leszczyny,
Każdy sam dla się i każdy inny.

W lasach i parkach, także w ogrodach,
Liść bezpośrednio pod drzewo pada.
Z listowia tkany dywan natury,
Bez wątku, osnowy, bez faktury.

Rok w rok w liściastych liście spadają,
Modrzewie szpilek się pozbywają.
Z innych iglastych – po kilku latach,
Igła od sosny, świerku odlata.

Samotne drzewa tę inność mają,
Na jednobarwnym dywanie stoją.
Bogate, niczym perskie dywany,
Gdy różne drzewa i las mieszany.

Tkać pomagają zwierzęta lasu,
Szukają co tam przekąsić da się?
Buczyna, żołędzie pod dywanami,
Bywa, posilą się pędrakami.

Liść spadający spokojem koi,
Gdy obserwując wśród lasu stoisz.
Szelest listowia niepowtarzalny,
Prezent jesieni uniwersalny.

Kiedy dywany pokryją śniegi,
Paleta liści w szarość się zmieni.
Wiosną i latem zielono wszędzie,
Kwiatem, owocem cieszyć się będzie.

Kocham też jesień i wiem co zrobię,
Filmy nakręcę i zdjęć narobię.
Zimą, gdy nagie, smutne konary,
Obejrzę fotki, fi lmików parę.

WIERSZE HENRYKA GROMKA
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STANISŁAW ADAMCZYK
W wieku 86 lat odszedł na zawsze st. sierż. sztab. w st. spocz. 

Stanisław Adamczyk. Po odbyciu 3-letniej służby w Marynarce 
Wojennej na Oksywiu, wstąpił w szeregi MO. Pracował w pionie 
prewencji KPMO w Lubartowie jako przewodnik psa służbowe-
go, osiągając bardzo dobre wyniki. Wyróżniony odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi. Po odejściu na emeryturę, oddaje się
pracy społecznej. Jest jednym z założycieli SEiRP w Lubartowie, 
pełniąc przez wiele lat funkcje w zarządzie koła. Był człowiekiem
towarzyskim, lubianym, szanowanym, uczynnym i dobrym Kolegą.
W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyła rodzina, licznie zebrani 
przyjaciele i koledzy z SEiRP w Lubartowie

Cześć Jego pamięci!

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

LEON BUKAŃSKI
18 listopada zmarł w wieku 88 lat płk  MO w st. spocz. Leon Bu-

kański, jeden z założycieli SEiRP w byłym woj. zielonogórskim. Był
m.in. komendantem miejskim w Szprotawie, naczelnikiem wydziału
w KWMO w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Ofi cerskim. 
Po przejściu na emeryturę został prezesem Koła SEiRP w Szprotawie. 
Był lubianym obywatelem tego miasta, dlatego żegnał go tłum mieszkań-
ców, w tym również delegacja zarządu Stowarzyszenia w Szprotawie. 

Cześć Jego pamięci!

HIERONIM GRAF (1932-2014)
W Szczecinie z wszelkimi honorami został pochowany ppłk w st. spocz. Hieronim Graf. Był

jednym z organizatorów Ośrodka Szkolenia MO w Szczecinie, w którym kierował cyklem pre-
wencji. Następnie do przejścia na emeryturę w 1984 roku pełnił funkcję dowódcy batalionu BCP 
ZOMO. Działał społecznie: prezes ogródków działkowych, prezes wspólnoty mieszkaniowej. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zostawił żonę, syna, 3 wnucząt
i 1 prawnuka. W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyła rodzina, przyjaciele, koledzy ze służby, 
asysta honorowa Policji i przedstawiciele SEiRP. Z żalem pożegnaliśmy wspaniałego Kolegę.

Cześć Jego pamięci!

RYSZARD MROCZKOWSKI
12 listopada zmarł w wieku 90 lat płk Ryszard Mroczkowski – 

honorowy członek Koła nr 1 w Zielonej Górze. Na emeryturę od-
szedł ze stanowiska naczelnika jednego z wydziałów KWMO w Zie-
lonej Górze. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi
i resortowymi. 

Cześć Jego pamięci!



80 ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

WIESŁAWA BALCERSKA  (1953 – 2014)
28 września zmarła w Skierniewicach podinsp. w st. spocz. Wiesła-

wa Balcerska. Przegrała z chorobą nowotworową. Miała za sobą 32 lata 
służby w resorcie spraw wewnętrznych. Była długoletnią pracownicą
wydziału kadr i szkolenia, zespołu inspekcji, rzecznikiem prasowym 
w MSWiA, komendy wojewódzkiej, a potem miejskiej policji w Skier-
niewicach. Po odejściu na emeryturę w 2006 r. wstąpiła do SEiRP. Zo-
stała również rzecznikiem prasowym prezydenta miasta Skierniewice. 
Wspierała działalność koła, była czuła na potrzeby innych i zawsze chętna do pomocy. Była
 naszą wyjątkowo wrażliwą poetką, mistrzynią haftu, która igłą i nitką potrafiła namalować naj-
piękniejsze obrazy. Wielokrotnie komponowała przedstawienia inaugurujące skierniewickie 
święto kwiatów. Jej wiersz towarzyszy wszystkim małżeństwom, którzy w Skierniewicach 
świętują 5-lecie pożycia małżeńskiego. Jako BalLADYna wiele wierszy pisała do naszego 
Biuletynu Informacyjnego. W imieniu zarządu wiązankę kwiatów złożyli: Edward Strzelecki, 
Ryszard Zaborski i Grażyna Tomasik. Prezes Edward Strzelecki wygłosił mowę pożegnalną.
Pogrzeb odbył się z udziałem asysty policyjnej. W ostatniej drodze Zmarłej towarzyszyła ro-
dzina, liczne grono przyjaciół i znajomych, prezydent miasta oraz gen. Adam Rapacki. 

Cześć Jej pamięci!

Ostatni wiersz, który napisała leżąc w szpitalu.

PRZEPRASZAM, NIE PRZESZKADZAM ...
Wpadłam tu na chwilę,
Na jedno oka mgnienie –
Na krótkie istnienie.

Wpadłam cichutko, niezauważona –
By krótko śpiewać, długo konać...

Wpadłam zupełnie przypadkiem.
A może chciałam?
Byłam taka błękitna i nieśmiała ...

MICHAŁ STRYCZYŃSKI
1 listopada w wieku 69 lat zmarł  nasz kolega i przyjaciel, były

zastępca naczelnika wydziału ogólnego podinsp. w st. spocz. dr pra-
wa Michał Stryczyński. Członek Koła SEiRP w Gdańsku. Nigdy nie 
odmawiał pomocy prawnej naszym emerytom. Został pochowany na 
cmentarzu  w Pruszczu Gdańskim.

Cześć Jego pamięci!

Wpadłam tu
Ze świata motyli-kwiatów;
Gdzie syn, ojciec, brat ... życzliwy bratu;
Gdzie nienawiść śmiercią nie dyszy;
Gdzie nie ma krzyku ani ... ciszy:
x     x    x
Dziękuję nie skorzystam;
Nie, nie – to nie po drodze;
Przepraszam, nie przeszkadzam –
Już wychodzę.

Wiesława Balcerska
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