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4 OD REDAKTORA

Życzę Koleżankom i Kolegom wesołych 
świąt spędzonych w rodzinnym gronie, 
suto zastawionego stołu i trafionych 
prezentów pod choinką. W nadchodzącym 
2016 roku zachowajmy optymizm, gdyż 
pesymistom trudniej żyć. Niech dopisuje 
nam zdrowie, abyśmy mogli być szczęśliwi. 
Bądźmy realistami, nie stawiajmy 
sobie zbyt ambitnych celów. Traktujmy 
Stowarzyszenie jak drugą rodzinę, gdyż 
możemy mile spędzić czas wśród koleżanek 
i kolegów z czasów służby oraz znaleźć 
oparcie w trudnych chwilach. 

Zdzisław Czarnecki 
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26 lutego odbyło się posiedzenie Prezy-
dium Zarządu Głównego. Oprócz członków 
Prezydium, w posiedzeniu uczestniczyła se-
kretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Hanna 
Grabiec oraz członek Komisji OPP Zarządu 
Głównego, Edward Lesiewicz. Obrady prowa-
dził prezes ZG Zdzisław Czarnecki. W czasie 
obrad omówiono kierunki zmian w Regula-
minie działania Komisji OPP oraz dokonano 
zatwierdzenia złożonych wniosków o udzielenie 
pomocy ze środków funduszu z 1 % odpisu od 
podatku dochodowego. Prowadzący obrady 
przedstawił zebranym informację o rozmowach 
prowadzonych z brokerami ubezpieczeniowymi 
w związku ze zmianą przepisów w zakresie 
grupowego ubezpieczenia na życie oraz kwestię 
zamierzeń Zarządu Głównego dotyczących po-
działu prowizji. Z. Czarnecki przedstawił także 
propozycje dotyczące wyboru operatora sieci 
komórkowej z uwagi na upływający niebawem 
termin dotychczasowej umowy z firmą Oran-
ge. Skarbnik ZG, Z. Bartula, omówił wyniki 
konsultacji prowadzonych z kierownictwem 8. 
Oddziału BZ WBK na temat kosztów obsługi 
bankowej zarówno kont Zarządu Głównego, 
jak i kół oraz zarządów wojewódzkich i okrę-
gowych prowadzonych przez BZ WBK. Sekre-
tarz ZG, J. Szczepańska, przedstawiła oferty 
w zakresie wykonawstwa okolicznościowego 
medalu XXV Lat SEiRP oraz poinformowała 
o stanie przygotowań do Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej (13-15 kwietnia br.), 
w której udział weźmie dwóch przedstawicieli 
naszego Stowarzyszenia.

W dniach 22 –  24 kwietnia odbyło  się 
wyjazdowe, drugie w tej kadencji posiedzenie 
Zarządu Głównego. Po raz kolejny gościliśmy 
w Zielonej Górze. Tematyka posiedzenia była 
obszerna; poprzednie obrady nie załatwiły 
niektórych ważnych tematów stąd obrady kil-
kudniowe. Najważniejszymi sprawami rozpatry-
wanymi podczas tego posiedzenia były sprawy 
finansowe. Przyjęliśmy sprawozdania – bilans 

za 2014 rok oraz sprawozdanie z działalności 
Organizacji Pożytku Publicznego. Przed pod-
jęciem uchwały o przyjęciu budżetu – planu 
przychodów i wydatków Zarządu Głównego 
na 2015 rok – przyjęto kilka uchwał „oko-
łobudżetowych” mających na celu regulacje 
określonych wydatków – m.in. zwrotu przez ZG 
kosztów przyjazdu na posiedzenia organizowane 
przez zarząd, nakład i odpłatność za biuletyn 
informacyjny – oraz wysłuchano informacji 
księgowej i skarbnika ZG na temat metodolo-
gii opracowania budżetów w Stowarzyszeniu. 
Budżet na 2015 rok przyjęto jednomyślnie. 
Ważne, było uchwalenie nowego regulaminu 
działalności Komisji OPP Zarządu Głównego. 
Przyjęliśmy również harmonogram – plan 
działań ZG na 2015 rok. Dokonaliśmy zmian 
w składach niektórych komisji i zespołów. 
Miłym akcentem obrad było wręczenie byłym 
wiceprezesom Zarządu Głównego: Janowi Pa-
pisowi i Zdzisławowi Pełce nagród rzeczowych 
za działalność w Prezydium ZG w poprzedniej 
kadencji oraz podjęcie uchwały o nadaniu 
odznaczeń i przyznaniu tytułów honorowych. 

W dniach  12  –  13  października  2015 
roku w CSP w Legionowie obradował Zarząd 
Główny Stowarzyszenia. Obszerny porządek 
spowodował, że już w przeddzień większość 
uczestników dotarła do Międzynarodowego 
Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji 
i przystąpiła do jego realizacji. Korzystając 
z wyjątkowo dobrych warunków lokalowych 
pracę rozpoczęło biuro wyposażone w niezbęd-
ne zaplecze sprzętowe. 

Mimo wcześniejszych ustaleń dotyczących 
porządku obrad już w pierwszym dniu nie obyło 
się od „przepychanek”. Ostatecznie osiągnięto 
konsensus. Obradom przewodniczył prezes ZG 
Zdzisław Czarnecki. Minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych działaczy: Zdzisława Jawor-
skiego i Tadeusza Janczewskiego. Do Zarządu 
Głównego przyjęto Ryszarda Struglińskiego, 
prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Po-
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znaniu (po rezygnacji Stanisława Pruszyńskie-
go) i Henryka Bilskiego, prezesa Mazowieckie-
go Zarządu Wojewódzkiego z s. w Ostrołęce (po 
śmierci Tadeusza Janczewskiego).

Najważniejszą częścią I sesji było przy-
jęcie planu budżetu na 2016 rok poprzedzone 
prezentacją przewidywanych wyników za rok 
bieżący. Podjęto też uchwały: o podjęciu przez 
Stowarzyszenie działalności gospodarczej, 
umorzeniu zobowiązania Zenona Paterczyka 
i akceptacji decyzji Prezydium ZG. Sesję za-
kończyła prezentacja Banku BGŻ BNP Paribas 
dokonana przez jego przedstawicieli.

W II sesji oceniono obchody XXV-lecia 
Stowarzyszenia, a redaktor zaprezentował pro-
jekt biuletynu jubileuszowego, który zostanie 
wydany z tej okazji. Z uwagi na brak projektu 
Prezydium nie podjęto tematu harmonogramu 
działań ZG na 2016 rok. Przewodniczący ko-
misji problemowych dokonali podsumowania 
ich działalności od czasu powołania na VII 
KZD. Uchwalono regulamin Komisji Prawno-
-Statutowej. Przedstawiono też informację 
o rozpoczęciu działalności Obywatelskiego 
Parlamentu Senioralnego.

Drugi dzień obrad – sesja III, rozpoczęto 
od omówienia kierunków zmian w statucie. Ten 
kontrowersyjny i wzbudzający spore zaintere-
sowanie niektórych członków zarządu temat 
omawiano w obecności nadinsp. Władysława 
Padły, pełnomocnika Komendanta Głównego 
Policji, który zaszczycił swoją obecnością nasze 
obrady. Zapewne nie wszystkie wystąpienia 
zostały przez Pana Generała ocenione pozy-
tywnie, gdyż tematyka była ciężkiego kalibru, 
a poza tym chodziło o dyskusję autentyczną, 
a nie pozorowaną. Mniej burzliwa była dyskusja 
przy prezentacji propozycji nowego programu 
ubezpieczenia na życie przedstawiona przez 
zaproszonych brokerów. Nastroje przed obia-
dem poprawiła kolejna prezentacja dokonana 
przez dyrektora Wojskowego Przedsiębiorstwa 
Handlowego w Warszawie.

Ostatnia IV sesja to podjęcie uchwał o: 
likwidacji fundacji powołanej do zebrania 
środków na wybudowanie Policyjnego Domu 
Seniora i wyróżnieniach, a także podsumowanie 
obrad. Teraz czas na realizację uchwał i podjętych 

decyzji.
W dniu 26 listopada 2015 roku odbyło 

się posiedzenie Prezydium Zarządu Główne-
go. Oprócz członków Prezydium w obradach 
uczestniczyli: sekretarz Głównej Komisji 
Rewizyjnej Hanna Grabiec, prezes ZW SEiRP 
w Warszawie Ryszard Łubiński oraz przewod-
niczący Komisji Odznaczeń i Ceremoniału, 
Zygmunt Kowalczyk. Najważniejszym punktem 
obrad było przedstawienie przez prowadzącego 
posiedzenie Zdzisława Czarneckiego informacji 
o stanie przygotowań do wprowadzenia z dniem 
1 stycznia 2016 roku nowego programu ubez-
pieczenia grupowego w miejsce dotychczaso-
wego „SEiRP 2009”. Szczegóły tego programu 
zamieszczone są na stronie internetowej ZG. 
Prezes ZG zapoznał zebranych z treścią Poro-
zumienia zawartego między Komendą Główną 
Policji a Stowarzyszeniem Emerytów i Renci-
stów Policyjnych. W toku posiedzenia podjęto 
decyzje o dofinansowaniu kosztów uroczystości 
XXV-lecia Stowarzyszenia dla ZW w Bydgosz-
czy oraz o nieuczestniczeniu w konferencji 
naukowej w kwietniu 2016 roku. Omówiono też 
propozycje planu pracy Stowarzyszenia na 2016 
rok, a także zmiany w regulaminie odznaczeń, 
który powinien być przedstawiony obok zmian 
w statucie, na nadzwyczajnym zjeździe dele-
gatów. Przedmiotem posiedzenia była ponadto 
sytuacja koła w Sieradzu oraz nowy wniosek 
koła w Choszcznie dotyczący wyposażenia 
w sprzęt komputerowy.

Zdzisław Bartula
Zdjęcia: Jerzy Kowalewicz, Zdzisław Bartula

 
W dniach 13-15 kwietnia w gmachu 

Sejmu RP została zorganizowana VII Między-
narodowa Konferencja Naukowa z okazji 65. 
rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu 
Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. 
rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stro-
nę strategii wobec Azji”. Przedstawicielami 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych na konferencji byli: I wiceprezes SE-
iRP – Zdzisław Pietryka oraz Tomasz Mosio.

Konferencja dotyczyła problemu ochrony 
praw człowieka. W wystąpieniach uczestników 
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zaprezentowano nie tylko standardy uniwersalne 
(związane z działalnością zwłaszcza Narodów 
Zjednoczonych), ale też standardy regionalne 
– europejskie oraz azjatyckie. Była to pierwsza 
konferencja, która poddała analizie teorię i prakty-
kę ochrony praw człowieka w Azji, stąd jej unika-
towość. Patronat honorowy nad konferencją objął 
przewodniczący Rady Praw Człowieka Rady 
Narodów Zjednoczonych J.E. Joachim Rücker.

Organizatorami konferencji byli: Uniwer-
sytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut 
Ekonomii i Administracji) i Stowarzyszenie 
Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny) 
we współpracy z Biurem Rady Europy w War-

szawie, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową 
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 
Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych 
i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Towarzy-
stwem Azji i Pacyfiku oraz Fundacją Innowacji. 
Kierownikiem naukowym Konferencji był prof. 
Jerzy Jaskiernia, natomiast kierownikiem orga-
nizacyjnym konferencji – dr Kamil Spryszak.

Wg prof. Jerzego Jaskiernii „Nie można 
sobie wyobrazić pełnej wiedzy o funkcjonowa-
niu praw człowieka we współczesnym świecie, 
a zwłaszcza wiedzy o wartościach, które zawsze 
stanowią fundament poszczególnych koncepcji 
praw człowieka bez prób prześledzenia porów-
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nawczego realizacji praw człowieka w Europie 
i Azji. Chodzi między innymi o poznanie relacji 
między tzw. wartościami azjatyckimi, a syste-
mem ochrony praw człowieka.”

Podczas kolacji powitalnej, 13 kwietnia, 
odbyła się prezentacja książek z poprzedniej 
konferencji naukowej: „Europejski i amery-
kański system ochrony praw człowieka – ak-
sjologia, instytucje, efektywność”. Autorzy 
referatów odebrali osobiście egzemplarz autor-
ski, którego współwydawcą jest Fundacja Nowe 
Teraz – wydawca Eurogospodarki. Ponadto 
organizatorzy konferencji zapowiedzieli, iż 
wszystkie zgłoszone referaty zostaną także będą 
opublikowane w formie książki w materiałach 
pokonferencyjnych.

W dniach 14 i 15 kwietnia odbyły się 4 
sesje plenarne obejmujące następujące zagad-
nienia: 

1. Uwarunkowania kulturowe i aksjologia 
azjatyckich systemów ochrony praw 
człowieka.

2. Praktyka funkcjonowania azjatyckich 
systemów ochrony praw człowieka.

3. Efektywność europejskiego systemu 
ochrony praw człowieka w kontekście 
porównawczym.

4.  Nowe wyzwania w sferze międzynaro-
dowej ochrony praw człowieka.

 oraz 20 spotkań (obrad) w zespołach prob-
lemowych, które m.in. obejmowały:

1. Ochrona praw i wolności politycznych.
2. Prawo do ochrony życia i zdrowia.
3. Zakaz dyskryminacji i ochrona praw 

mniejszości.
4. Prawa człowieka a ochrona bezpieczeń-

stwa.
Tomasz Mosio w ramach obrad panelu XV 

– „Ochrona praw człowieka w sferze działań Po-
licji, Służb Penitencjarnych i Służb Specjalnych” 
wygłosił referat „Prawa człowieka a działalność 
Policji”, szczególnie odnosząc się do problema-
tyki przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków w Policji w roku 2014.

Tomasz Mosio jest byłym długoletnim pra-
cownikiem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
Pracował w Instytucie Prawa Wydziału Admi-
nistracji WSPol; gdzie wykładał problematykę 

praw człowieka i prawa międzynarodowego. 
Dodatkowo pełnił funkcje Pełnomocnika Ko-
mendanta-Rektora ds. Ochrony Praw Człowieka 
w WSPol. Był jednym z członków Krajowej 
Grupy Roboczej tworzącej ramy organiza-
cyjne funkcjonowania w chwili obecnej sieci 
Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka 
w Policji. Był wielokrotnym przedstawicielem 
Policji z zakresu problematyki praw człowieka 
na różnorakich konferencjach i seminariach 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym m.in. 
kierownikiem międzynarodowego Projektu 
„Polsko-gruzińska wymiana  doświadczeń 
w zakresie podejmowania czynności służbo-
wych przez funkcjonariuszy Policji w aspek-
cie praw i wolności człowieka” czy jednym 
z wykonawców w Projekcie międzynarodo-
wym „Wzmocnienie  zdolności  zarządzania 
jednostkami milicji Gruzji i Armenii – wdra-
żanie nowoczesnych  systemów zarządzania 
Policją”. Jest autorem i współautorem wielu 
opracowań  z  zakresu  ochrony  praw  czło-
wieka w kontekście działań Policji. Obecnie 
prowadzi zajęcia ze studentami WSPol. z za-
kresu „Ochrony praw człowieka” i „Prawa 
Międzynarodowego Publicznego”.

Tomasz Mosio

Liczna delegacja Stowarzyszenia pod prze-
wodnictwem prezesa Zdzisława Czarneckiego 
wzięła udział 9 sierpnia w uroczystościach upa-
miętniających 71. rocznicę bitwy pod Studzianka-
mi. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem 
– mauzoleum w Studziankach Pancernych, wsi 
odznaczonej Orderem Krzyża Grunwaldu II 
klasy. Kulminacyjnym punktem był apel pamięci 
i salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej. 
Następnie nasza delegacja udała się do Magnu-
szewa pod pomnik Braterstwa Broni, a dalej na 
cmentarz, gdzie w kwaterze poległych również 
odbył się apel pamięci i oddano salwę honorową. 
Zdzisław Czarnecki i Ryszard Łubiński, prezes 
ZW w Warszawie, złożyli wiązankę kwiatów pod 
pomnikiem odsłoniętym ponownie w 2014 roku 
po jego zniszczeniu w haniebny sposób w 2009 
roku. Po oficjalnych uroczystościach na Błoniach 
Magnuszewskich odbył się dynamiczny pokaz 
bojowy plutonu czołgów PT – 91 „Twardy” oraz 
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statyczny pokaz sprzętu wojskowego. Oczywiście 
nie obyło się bez tradycyjnej grochówki z wojsko-
wej kuchni polowej. 

Zdzisław Bartula 

Dzień 1 października 2015 roku miał 
charakter szczególny z uwagi na fakt, że został 
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, 
i właśnie dlatego w Sali Posiedzeń Sejmu RP 
o godzinie 11 odbyło się inauguracyjne posiedze-
nie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). 
Przedsięwzięciu temu honorowo patronowała 
marszałek Sejmu RP pani Małgorzata Kidawa 
– Błońska, natomiast merytorycznego wsparcia 
udzieliła Komisja Sejmowa Polityki Senioralnej, 
której przewodniczy pan poseł Michał Szczerba 
(PO). W trakcie inauguracji OPS głos zabrała 
pani premier Ewa Kopacz, a w ławach prezydium 
Sejmu RP zajęli miejsca m.in.: marszałek Senatu 
RP Bohdan Borusewicz, wicemarszałek Sejmu 
RP – Wanda Nowicka, wicepremier – Janusz 
Piechociński, minister pracy i polityki społecz-
nej – Władysław Kosiniak – Kamysz, Marian 
Zembala – minister zdrowia.

Stare porzekadło mówi: „Poznać pioniera 
po strzałach w plecach jego!”. Do takich pionie-
rów bez wątpienia zaliczyć należy wszystkich 
delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów. Wywodzą się oni w zasadzie z trzech 
środowisk: Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów. 
W tym składzie OPS będzie działał przez 
najbliższy rok, a później wybór delegatów 
będzie musiał zostać zweryfikowany w ramach 
demokratycznej procedury wyborczej i uzu-
pełniony o przedstawicieli wywodzących się 
z zainteresowanych organizacji seniorskich. 
Inauguracja tego pierwszego w Polsce Oby-
watelskiego Parlamentu Seniorów mogła się 
odbyć przede wszystkim dzięki wymienionym 
powyżej środowiskom, a w szczególności dzięki 
pani prezes Krystynie Lewkowicz i panu prof. 
Januszowi Szymborskiemu z Ogólnopolskiego 
Porozumienia UTW, pani dr Elżbiecie Ostro-
wskiej – przewodniczącej Zarządu Głównego 
PZERiI, pani Wiesławie Borczyk – prezes 

Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW 
oraz pani prof. Ewie Kozdroń z Warszawskiej 
Rady Seniorów, którzy przygotowali wraz ze 
wspierającymi ich osobami: program, regulamin 
OPS, zgłoszenie do komisji OPS , a także projekt 
deklaracji końcowej.

Warto wiedzieć,  że delegaci Stowarzy-
szenia Emerytów  i Rencistów Policyjnych: 
Zdzisław Pietryka – I wiceprezes ZG, Marian 
Stankiewicz – wiceprezes ZW w Warszawie 
oraz Waldemar Mielczarek  –  prezes  ZO 
w Pile, „rzutem na taśmę” – znaleźli się w skła-
dzie OPS. Nasi przedstawiciele znaleźli się w na-
stępujących komisjach OPS: Zdzisław Pietryka 
– Komisja ds. Informacji, Promocji i Kontaktów 
z Otoczeniem, Marian Stankiewicz – Komisja ds. 
Strategii, Budżetu i Finansów, Waldemar Miel-
czarek – Komisja ds. Organizacyjno-Prawnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że delegatami 
w Obywatelskim Parlamencie Seniorów zostali 
także żołnierze Wojska Polskiego: płk w st. spocz. 
Jan Kasprzak – sekretarz generalny Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, płk w st. spocz. 
Kazimierz Kolasa – wiceprezes Zarządu Głów-
nego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk 
w st. spocz. Miłosz Biały – rzecznik prasowy 
Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, a zarazem rzecznik prasowy Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który zo-
stał wybrany przewodniczącym jednej z komisji 
OPS, a mianowicie Komisji ds. Informacji, Pro-
mocji i Kontaktów z Otoczeniem (prowadzenie 
konsultacji społecznych w sprawach będących 
przedmiotem działań OPS, współpraca z me-
diami, działalność informacyjna i wydawnicza, 
udział w krajowych i międzynarodowych konfe-
rencjach senioralnych i innych imprezach nauko-
wych, integracyjnych oraz służących wymianie 
doświadczeń w środowisku seniorów).

Wierzymy, że Obywatelski Parlament Se-
niorów (OPS) jest inicjatywą reprezentatywnych 
środowisk polskich seniorów i z tych powodów 
Zarząd Główny SEiRP podjął w trybie nadzwy-
czajnym i pilnym decyzję o wydelegowaniu 
przedstawicieli SEiRP do OPS, gdzie tworzona 
jest instytucja o charakterze ogólnopolskim, 
apolitycznym, neutralnym światopoglądowo, 
religijnie, jako przedstawicielstwo osób star-
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szych, doświadczonych życiowo, gotowych 
pryncypialnie wyrażać opinie, oceny, poglądy 
i monitorować wszelkie sprawy i problemy 
środowiska polskich seniorów. Inicjatywy te 
wychodzą naprzeciw priorytetowemu (ponoć) 
programowi rządowemu pt.: „Rozwój aktywno-
ści obywatelskiej osób starszych” – zgodnego 
z „Założeniami Długofalowej Polityki Senioral-
nej rządu na lata 2014 – 2020”.

 Waldemar Mielczarek

W związku z wejściem w życie w dniu 24 
kwietnia 2015 r. nowego Regulaminu Działania 
Komisji ds. OPP Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz 
pojawiającymi się w praktyce nieprawidłowoś-
ciami związanymi z realizacją tego Regulaminu 
– wyjaśnia się co następuje:

Podstawę prawną działania Komisji ds. 
OPP ZG SEiRP oraz struktur terenowych Stowa-
rzyszenia w zakresie pożytku publicznego stanowi:

1.1 Ustawa z dnia 24-04-2003 o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, określiła 
ona m.in. definicję działalności pożytku publicz-
nego, prawa i obowiązki organów administracji 
publicznej dot. realizacji zadań w tym zakresie 
oraz wykaz dziedzin życia społecznego (33 
dziedziny), w których taka działalność może być 
prowadzona. Znajdujemy tam również definicję 
OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) jako 
organizacji pozarządowej z mocy ustawy upraw-
nionej do realizacji zadań w zakresie działalności 
pożytku publicznego. Oznacza to prawną możli-
wość realizacji przez organizacje OPP także zadań 
zleconych przez administrację publiczną w tym 
zakresie. Ustawa reguluje również zasady reje-
stracji i funkcjonowania OPP (umożliwiając m. in. 
tworzenie struktur terenowych takich organizacji 
oraz określenie zasad ich działania w wewnętrz-
nych przepisach, np. w statutach i regulaminach 
działania). W ustawie tej znajdziemy też zadania 
i zasady dot. funkcjonowania nadzoru i kontroli 
nad działalnością OPP oraz zasady współdziałania 
i koordynacji OPP z organami administracji rządo-
wej i samorządowej. Dla realizacji tych ostatnich 
na szczeblu rządowym i samorządowym (aktual-
nie po ostatniej nowelizacji dot. wszystkich sa-

morządów: gminnych, powiatowych, wojewódz-
kich) mogą być powoływane Rady Działalności 
Pożytku Publicznego z udziałem przedstawicieli 
administracji publicznej i przedstawicieli OPP. 
W związku z tym wskazaniem wydaje się zatem, 
że należy zalecić, zwłaszcza naszym zespołom ds. 
OPP (ale być może także kołom SEiRP), nawiąza-
nie kontaktu i czynne włączenie się w działalność 
tych Rad. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych jako Organizacja Pożytku Publiczne-
go działa od 2010 roku.

1.2.Statut  Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych – w szczególności 
§ 22 pkt 7 Statutu, którym nadano Zarządowi 
Głównemu oraz zarządom terenowych jedno-
stek organizacyjnych Stowarzyszenia prawo 
do powołania w drodze podjęcia odpowiednich 
uchwał komisji problemowych o charakterze 
opiniodawczo-wykonawczym do wykonania 
określonych zadań. W przypadku naszego 
Stowarzyszenia – na tej właśnie podstawie 
została powołana Komisja ds. OPP przy zarzą-
dzie Głównym oraz na tej właśnie podstawie 
funkcjonują Zespoły ds. OPP przy zarządach 
wojewódzkich i okręgowych stowarzyszenia.

1.3.Regulamin Komisji ds. OPP Zarządu 
Głównego SEiRP – uchwalony przez Zarząd 
Główny SEiRP w dniu 24 kwietnia 2015 r. 
Uchwałą nr 10/VII/ZG/2015. Tą Uchwałą 
zmieniono dotychczasowy skład Komisji, 
a także wprowadzono w życie nowy Regulamin 
działania Komisji Zarządu Głównego ds. OPP.

Aktualnie Komisja ds. OPP ZG SEiRP 
działa w składzie: przewodniczący(a) Komisji; 
zastępca przewodniczącego; sekretarz Komisji 
oraz 3 członków.

Zadania Komisji – rozpatrywanie wnio-
sków o wsparcie finansowe z funduszu OPP 
– zgodnie z wymogami zawartymi w kryte-
riach, trybie i zasadach przydzielania pomocy 
finansowej (zał. Nr 1 do Regulaminu). Jest 
podstawowym zadaniem Komisji. 

Z innych zadań nałożonych na ten organ 
wymienić można: 

– koordynowanie działań w zakresie pozy-
skiwania funduszy pomocowych;
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– sporządzanie sprawozdań z działalności 
pożytku publicznego na użytek Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej (nazwa ta za-
pewne ulegnie zmianie)

– propagowanie odpisu w ramach OPP 
w strukturach Stowarzyszenia oraz poza 
nimi;

– analizowanie na bieżąco regulacji praw-
nych dot. OPP.
Posiedzenia Komisji odbywają się raz 

na kwartał w terminach ogłaszanych na stronie 
internetowej ZG SEiRP. Na posiedzeniu Komisji 
4 grudnia 2015 r. postanowiono, że posiedzenia 
takie mogą być zwoływane częściej w zależ-
ności od napływu wniosków. Jeżeli ich liczba 
przekroczy 10 zostanie wyznaczony wcześniej-
szy termin posiedzenia. Informacje na ten temat 
będą ogłaszane na stronie internetowej ZG.

Zakres  przedmiotowy przyznawanej 
pomocy finansowej obejmuje: 

1) skutki katastrof i klęsk żywiołowych;
2) działalność na rzecz osób niepełnospraw-

nych;
3) promocję i ochronę zdrowia;
4) upowszechnianie kultury i sztuki, kultury 

fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 
i rekreacji;

5) działalność na rzecz edukacji i oświaty;
6) działalność na rzecz integracji europej-

skiej i współpracy między społeczeń-
stwami.

W odniesieniu do spraw indywidualnych 
kryterium przyznania takiej pomocy – to przede 
wszystkim trudna sytuacja życiowa.

Uprawnienia do złożenia wniosku o wspar-
cie finansowe z Funduszu OPP w myśl nowego 
Regulaminu – przysługują: samym zaintereso-
wanym otrzymaniem takiego wsparcia. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami są to: członkowie 
SEiRP, a także emeryci i renciści policyjni 
niezrzeszeni. Najczęściej wnioski takie są skła-
dane w przypadkach trudnej sytuacji życiowej, 
związanej z niskim uposażeniem, złym stanem 
zdrowia, skutkami katastrof i klęsk żywiołowych 
bądź niepełnosprawnością. W takich przypadkach 
wymagane jest przedstawienie przez zaintereso-

wanego wiarygodnej dokumentacji dot. trudnej 
sytuacji w jakiej znalazł się wnioskodawca.

Szczegółowe wymagania w tej materii za-
wiera pkt III zał. Nr 1 do Regulaminu Komisji. 
Przykładowo można tu wymienić: 

– kopie ostatniej decyzji waloryzacyjnej 
emerytury lub renty,

– kopię ostatniego rozliczenia PIT;
– faktury dot. kosztów leczenia, zakupu le-

ków, sprzętu medycznego
– urzędowe poświadczenie skutków  

klęsk żywiołowych lub katastrof – jeże-
li oczywiście wniosek jest związany ze 
szkodą powstałą z tego tytułu;

– inne dokumenty pozwalające na stwier-
dzenie zasadności i zakresu przyznawa-
nej pomocy np. wysokość przyznanej 
pomocy finansowej z innych instytucji 
pomocowych lub ubezpieczeniowych.

Rola koła SEiRP w takim przypadku polega 
na poinformowaniu wnioskodawcy o warunkach 
uzyskania pomocy oraz na zaopiniowaniu złożo-
nego wniosku. W szczególności zaleca się kołom, 
ażeby w tej wstępnej fazie zwracały uwagę ubie-
gających się o pomoc finansową na konieczność 
dołożenia się do wspólnej kasy w postaci 1% od 
podatku dochodowego wyliczonego w PIT-36 
lub PIT 37, ponieważ przynajmniej jak dotąd 
jest to jedyne i zasadnicze źródło środków po-
mocowych naszej OPP. Ażeby taka zachęta była 
skuteczna – naszym zdaniem, koła powinny 
mieć przygotowane odpowiednie druki PIT-ów 
z zaznaczonymi X em właściwymi rubrykami 
i wpisanym KRS-em Stowarzyszenia. Jeżeli 
zachodziłaby taka konieczność, można również 
pomóc zainteresowanym w wypełnieniu pozo-
stałych rubryk zeznania podatkowego.

Po zaopiniowaniu przez Zarząd Koła, 
wniosek osoby zwracającej się o pomoc  
z funduszu OPP powinien zostać przekazany do 
zaopiniowania do zespołu ds. OPP przy zarzą-
dzie wojewódzkim (okręgowym) Stowarzysze-
nia. Zespół dokonuje weryfikacji wniosku. Fakt 
ten zostaje potwierdzony odpowiednim wpisem 
na wniosku z propozycją sposobu jego załatwie-
nia. Opinia zespołu powinna być potwierdzona 
przynajmniej dwoma podpisami członków ze-
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społu oraz podpisem prezesa ZW/ZO. Następnie 
tak sporządzony wniosek powinien zostać prze-
kazany do Komisji ds. OPP Zarządu Głównego 
SEiRP (wraz z całą dokumentacją) – celem 
zaopiniowania i podjęcia decyzji w sprawie.

Drugim  podmiotem  uprawnionym do 
złożenia wniosku o wsparcie finansowe z Fun-
duszu OPP w myśl nowego Regulaminu jest koło 
SEiRP. Zakres przedmiotowy takich wniosków 
obejmuje działania podejmowane przez koło 
w następujących dziedzinach: 

– promocja i ochrona zdrowia;
– upowszechnianie kultury i sztuki;
– upowszechnianie kultury fizycznej, tury-

styki, krajoznawstwa oraz innych form 
rekreacji;

– działalność na rzecz edukacji i oświaty;
– działalność na rzecz integracji europej-

skiej oraz rozwijania kontaktów i współ-
pracy między społeczeństwami.

Wniosek koła powinien zawierać uzasad-
nienie inicjatywy, opis podjętych działań i osiąg-

niętych rezultatów. Powinien też zawierać pełną 
dokumentację (faktury, listy uczestników oraz 
poniesionych kosztów przy realizacji danego pro-
jektu). W przypadkach, gdy mamy do czynienia 
z planowanym projektem – wsparcie finansowe 
może być przedmiotem rozpatrzenia tylko wtedy, 
gdy zostanie przedstawiona tzw. faktura pro forma. 

Wniosek koła podlega również weryfikacji 
i opiniowaniu przez właściwy wojewódzki/
okręgowy zespół ds. OPP i podobnie jak w przy-
padku wniosku indywidualnego wymagane są 
przynajmniej dwa podpisy członków zespołu 
i podpis prezesa zarządu wojewódzkiego/okrę-
gowego Stowarzyszenia.

Wyjaśniamy także, iż w myśl nowego Re-
gulaminu – prawo składania wniosku o wsparcie 
finansowe z funduszu OPP nie przysługuje woje-
wódzkim i okręgowym zarządom Stowarzysze-
nia. Projekty tam realizowanie mogą otrzymać 
wsparcie ze innych środków ZG SEiRP.

Opr. Helena Giemza,
przewodnicząca Komisji ds. OPP ZG SEiRP 

Działalność naszego Stowarzyszenia, 
jak i innych organizacji zrzeszających „eme-
rytów policyjnych” (policjantów, strażaków, 
więzienników, strażników granicznych czy też 
służb specjalnych) wymaga środków finanso-
wych. Spośród organów państwowych tylko 
MON wspiera finansowo organizacje zrzesza-
jące żołnierzy rezerwy. Dla osiągnięcia celów 
statutowych niezbędne są środki finansowe. 
W większości organizacji podstawą są składki 
członkowskie. Środki te jednak nie zapewniają 
komfortu pełnej aktywności satysfakcjonującej 
wszystkich członków i sympatyków Stowarzy-
szenia.

Od 10 lat SEiRP prowadzi grupowe ubez-
pieczenie na życie dla członków Stowarzyszenia 
i ich rodzin. Wybór podmiotu ubezpieczającego 
jest trudnym zadaniem dla władz Stowarzysze-
nia, ponieważ musi łączyć wynegocjowanie 

z podmiotem ubezpieczającym optymalnych 
warunków pozwalających na uzyskanie jak 
najlepszych świadczeń dla osób ubezpieczonych 
oraz wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia. 
Takie warunki spełnia KDB Brokerzy Ubez-
pieczeniowi Sp. z o.o., która na podstawie 
udzielonego Pełnomocnictwa przez Zarząd 
Główny SEiRP, uzyskała rekomendację na prze-
prowadzenie negocjacji i wyboru najlepszych 
warunków grupowego ubezpieczenia na życie. 

Negocjacje z Towarzystwami Ubezpie-
czeniowymi trwały cztery miesiące, co skut-
kuje tym, że po 10 latach dokonujemy procesu 
przejścia z PZU Życie SA do TUiR Warta SA, 
który zaproponował najkorzystniejsze warunki 
uwzględniające specyfikę grupy, jakim jest 
środowisko „emerytów policyjnych”. 

W związku z powyższym informujemy, 
że od 1.01.2016 r. funkcjonować będzie nowy

KOLEŻANKI I KOLEDZY!
EMERYCI I RENCIŚCI POLICYJNI!
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1. Główne zalety Programu ubezpieczeniowego SEiRP 2016 
• ochrona 24 godziny na dobę (na całym świecie)
• świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu 
• (min. 1 dzień pobytu z powodu wypadku, min. 2 dni pobytu z powodu choroby) 

– wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zamieszczone w OWU
• 546 operacji i zabiegów, w tym chirurgia jednego dnia oraz operacje bez przecięcia powłok 

skórnych (laparoskopowe, endoskopowe) – katalog operacji oraz klasyfikacja zamieszczone 
w OWU

• operacje chirurgiczne oraz leczenie specjalistyczne – obejmują również leczenie następstw 
stanów chorobowych i wypadków wcześniejszych

• rozszerzony zakres poważnych zachorowań – 27 jednostek chorobowych (wykaz chorób 
w OWU)

• świadczenie z tytułu zgonu dziecka należne bez względu na jego wiek (w PZU Życie SA 
było do 25 roku życia).

Nowe świadczenia
• śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego
• śmierć rodziców w wyniku wypadku
• śmierć rodziców małżonka lub partnera w wyniku wypadku
• wystąpienie poważnego zachorowania małżonka/partnera 27 jednostek chorobowych
• uczestnictwo w grupowym ubezpieczeniu do 75. roku życia.

2. Kto może przystąpić do Programu SEiRP 2016 
Ubezpieczonym – każdy „emeryt policyjny”, będący byłym funkcjonariuszem i żołnierzem 

polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadającym ustanowione prawo do „emerytury lub renty 
policyjnej” na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej – (zwany dalej EMERYTEM), 

Współubezpieczeni – członkowie ubezpieczonego emeryta policyjnego (dzieci pełnoletnie, 
współmałżonkowie, partnerzy życiowi) oraz pracownicy cywilni ww. służb mundurowych.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18. rok życia oraz nie ukończyły 
70. roku życia. 

Warunki Programu SEiRP 2016 pozwalają korzystać z grupowej formy ubezpieczenia do rocznicy 
polisy kiedy ubezpieczony kończy 75. rok życia. 

Po ukończeniu 75. roku życia ubezpieczony może indywidualnie kontynuować ubezpieczenie 
zgodnie z OWU – INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WARTA EKSTRAKON-
TYNUACJA PLUS 

3. Co należy zrobić, aby przystąpić do nowego Programu ubezpieczeniowego?

Przystąpienie do PROGRAMU SEiRP 2016 nie wymaga żadnych badań lekarskich.
W celu przystąpienia do ubezpieczenia, konieczne jest czytelne wypełnienie aktualnymi 

danymi adresowymi i osobowymi oraz podpisanie:

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY SEiRP 2016 
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• deklaracja uczestnictwa (w załączeniu na stronie www.seirp.pl),
dołączenie:

• kserokopii legitymacji emeryta (tylko w przypadku emerytów – posiadających ustanowione 
prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku),

dokonanie opłaty składki do 15. dnia każdego miesiąca na podstawie:
• złożenia w banku bezterminowego zlecenia w cyklu miesięcznym. W tym celu każde-

mu ubezpieczonemu oraz współubezpieczonemu zostanie nadany indywidualny numer 
konta.

Każdy ubezpieczony posiada swój  indywidualny numer konta, dlatego niemożliwe jest 
opłacanie składki za kilku ubezpieczonych na jeden numer konta. Przystępując do ubezpieczenia 
należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo (w celu uzyskania indywidualnego dla każde-
go ubezpieczonego numeru rachunku bankowego) na niżej podany adres mailowy: seirp2016@
kdb-brokerzy.pl

Ubezpieczony ma prawo przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie „Program SEiRP 
2016” wyłącznie do jednego z wariantów opisanych szczegółowo w ulotce, załączonej na stronie 
www.seirp.pl

Do ubezpieczenia przystąpić mogą również współmałżonkowie, partnerzy życiowi i pełno-
letnie dzieci (wariant VIII lub wariant IX) – poprzez opłacenie dodatkowej składki za każdą osobę 
i wypełnieniu oraz przesłaniu odrębnej deklaracji uczestnictwa dla każdej osoby. 

Partnera życiowego można zmienić w ubezpieczeniu maksymalnie raz na dwa lata.
Wzory, jak należy wypełnić deklarację uczestnictwa oraz wszelkie dokumenty dotyczące 

likwidacji świadczeń oraz najczęściej zadawanych pytań dotyczących nowego Programu SEiRP 
2016 znajdują się na stronie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych www.seirp.pl 
w zakładce PROGRAM SEiRP 2016.

4. Definicje w deklaracji uczestnictwa:
• Pracownik – to główny ubezpieczony EMERYT – osoba posiadająca ustanowione prawo do 

emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku lub osoba 
określona według definicji ubezpieczonego zamieszczonej w załączonej ulotce.

Dane, które należy bezwzględnie wypełnić:
Główny ubezpieczony:

• w przypadku Pracownika, czyli głównego ubezpieczonego Emeryta, prosimy o czytelne 
uzupełnienie punktu A i C, złożenia czytelnego podpisu, wpisanie daty wypełnienia de-
klaracji w punkcie D oraz zweryfikowanie poprawności danych w punkcie A i B.

Współubezpieczeni:
• w przypadku małżonka lub pełnoletniego dziecka dodatkowo należy wypełnić punkt F (Pracow-

nik – to główny ubezpieczony i należy w punkcie F uzupełnić dodatkowo jego imię, nazwisko, 
PESEL i podpis),

• w przypadku partnera życiowego dodatkowo należy wypełnić punkt E oraz punkt F (Pra-
cownik – to główny ubezpieczony i należy w punkcie F uzupełnić dodatkowo jego imię, 
nazwisko, PESEL i podpis),

• we wskazanych w deklaracji uczestnictwa miejscach prosimy złożyć czytelne podpisy przez 
osoby uprawnione.

W celu ułatwienia kontaktu z Państwem bardzo prosimy o obligatoryjne podanie aktualnego 
numeru telefonu do kontaktu oraz adresu mailowego (deklaracja – punkt A). W przypadku nie 
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posiadania własnego adresu mailowego prosimy o podanie adresu osób bliskich, z którymi utrzymu-
jecie Państwo stały kontakt lub założenie własnego adresu mailowego do kontaktu.

Składki za ubezpieczenie grupowe płacimy „z góry”, czyli za styczeń do 15 grudnia 2015 r., 
za luty do 15 stycznia, za marzec do 15 lutego itd.

Miesięczna składka za poszczególne warianty ubezpieczenia wynosi: 

Główny ubezpieczony – EMERTYT
50,00 zł (dla wariantu I). 
61,90 zł (dla wariantu II). 
71,90 zł (dla wariantu III).
78,90 zł (dla wariantu IV).
93,00 zł (dla wariantu V).

Współubezpieczeni – współmałżonek, pełnoletnie dziecko i partner życiowy
50,00 zł (dla wariantu VIII) 
75,00 zł (dla wariantu IX) 

Warianty dla uczestników Programu SEiRP 2016 po ukończeniu 70 lat – kontynuacja w grupie
 71,30 zł (wariant VI).
 91,70 zł (wariant VII). 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie  osoby posiadające  rachunki bankowe. 
Stałe zlecenie z ROR-u jest jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie w PRO-
GRAMIE SEiRP 2016.

5. Wypełnioną i czytelnie podpisaną deklarację uczestnictwa należy przesłać na adres:

KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1, pok. 221, 
30-363 Kraków      

Na stałym zleceniu ubezpieczony wpisuje tytuł płatności: Ubezpieczenie Program SEiRP 2016

6. Kiedy można przystąpić do ubezpieczenia na zasadach preferencyjnych?
W stosunku do osób, które bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia w Pro-

gramie ubezpieczeniowym SEiRP 2016 posiadały ubezpieczenie grupowe w służbach (Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, AW, ABW, SKW, SWW, 
CBA), jakimkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeniowym i mają zachowaną ciągłość w opłacaniu 
składek, karencja w odniesieniu do ubezpieczenia oferowanego w Programie SEiRP 2016 nie 
będzie stosowana. 

Warunki preferencyjne przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w Programie SEiRP 2016 
stosowane są w odniesieniu do osób, które przystąpią do ubezpieczenia przed upływem 3 miesięcy 
od daty przejścia na emeryturę.

Oznacza to, iż w przypadku osób, które przystąpią do Programu SEiRP 2016 po ww. okresie 
karencja będzie miała zastosowanie (szczegóły w załączonej ulotce na stronie www.seirp.pl)

7. Jak długo można korzystać z ubezpieczenia w Programie „SEiRP 2016”?
Odpowiedzialność TU WARTA SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w rocznicę 

polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 75. rok życia.
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W celu przejścia na indywidualną kontynuację ubezpieczenia po 75. roku życia, KDB Brokerzy 
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. prześle każdemu ubezpieczonemu na ostatni podany w deklaracji uczestnictwa 
adres do korespondencji, dokumenty do podjęcia indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Mając na uwadze jak najwyższą jakość obsługi prosimy o systematyczne zgłaszanie wszelkich 
zmian dotyczących Państwa danych osobowych oraz kontaktowych (adresu zamieszkania, adresu 
do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania, adresu mailowego, numeru telefonu do kontaktu). 
Mailem na adres: seirpzmiana@kdb-brokerzy.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
 
  KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. 
  ul. Rzemieślnicza 1, pok.221, 
  30-363 Kraków 

Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za uaktualnianie swoich danych.

8. Zgłoszenia świadczeń z ubezpieczenia na życie objętych ochroną ubezpieczenio-
wą można dokonać:

• elektronicznie na stronie www.warta.pl: – wejdź na www.warta.pl, kliknij baner „Zgłoś 
szkodę online”, 

• wybierz zgłoszenie szkody z polisy „życiowej”,
• listownie na adres: TUNŻ „WARTA” SA, Skrytka Pocztowa nr 1013, 00–950 Warszawa 1,
• osobiście w dowolnym Oddziale WARTY SA, znajdź na: www.warta.pl/biura-regionalne,
• mailowo: seirp@kdb–brokerzy.pl,
• listownie na adres: TUNŻ „WARTA” SA, Skrytka Pocztowa nr 1013, 00–950 Warszawa 1,
• lista dokumentów niezbędnych do zgłoszenia świadczenia jest dostępna na stronie www.

seirp.pl

9. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat warunków nowego Pro-
gramu SEiRP 2016.
Ze strony SEiRP i KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o.

• Barbara Lachowicz (poniedziałek – piątek) w godzinach 10-16, tel. 515 214 771
• Aleksandra Dinges (poniedziałek – piątek) w godzinach 10-16, tel. 739 009 914

Ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA S.A. (poniedziałek-piątek 10-14)
• Regionalny Menedżer Sprzedaży Zdzisław Zyzak, tel. 519 311 654

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnie wynegocjowanych warunków ubezpieczenia 

Z poważaniem

Izabela Baszak-Wolańska,
prezes Zarządu

KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. 

Zdzisław Czarnecki,
prezes Zarządu Głównego

SEiRP
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W dniach 21 – 27 czerwca w Koninkach, 
gm. Niedźwiedź, pow. limanowski, woj. mało-
polskie, odbył się 44. Ogólnopolski Rajd Gór-
ski „Szlakami Obrońców Granic”. Honorowy 
patronat nad rajdem objął Minister Spraw We-
wnętrznych, a w skład Komitetu Honorowego 
weszli m.in: Komendant Główny Policji, Prezes 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. W piątek, 26 czerwca, 
odbyła się uroczystość podsumowania rajdu 
i wręczenia nagród, którą zaszczycili swoją 
obecnością m.in.: Zdzisław Czarnecki – pre-

44. OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI
„SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC”

zydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundu-
rowych RP, Joanna Szczepańska – sekretarz 
generalny Federacji Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych RP, Zdzisław Pietryka – wiceprezes 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Puchar Prezydenta 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
RP otrzymała drużyna „Plessino” z KPP 
w Pszczynie, a puchar Prezesa Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych – drużyna „Żubry” z Podlaskiego 
Oddziału SG w Białymstoku.

XXIII Ogólnopolski Rajd Górski Służb 
Mundurowych resortu spraw wewnętrznych 
„Karkonosze 2015” odbył się w Szklarskiej 
Porębie w dniach 22 – 26 września. Honorowy 
patronat nad rajdem objęli m.in.: Komendant 
Główny Policji, Prezydent Federacji Sto-
warzyszeń Służb Mundurowych RP, Prezes 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Puchar Prezydenta 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 

XXIII OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI
SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH „KARKONOSZE 2015”

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO

RP, który wręczył Antoni  Duda, zdobyła 
drużyna „Sieradzki Szwędaczek I” z KPP 
w Sieradzu. Puchar Prezesa Zarządu Głównego 
SEiRP wręczył Zdzisław Pietryka drużynie 
„Gryfici” z Koła PTTK nr 39 przy Placówce 
SG w Szczecinie.

Janusz Borowiński
na podstawie relacji Kazimierza Rabczuka

Zdjęcia Aleksander Załęski
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH

Grudniowe plenarne posiedzenie Zarzą-
du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych zamknęło roczny 
bilans dokonań śląskiej organizacji. Rozpoczęło 
się od wręczenia pamiątkowych grawertonów, 

którymi uhonorowano nadinsp. Krzysztofa Ja-
rosza – śląskiego komendanta wojewódzkiego 
policji, oraz insp. Jarosława Kaletę – komendanta 
katowickiej Szkoły Policji. Plakietki stanowią 
wyraz podziękowań za pomoc, którą komen-
danci i ich podwładni wyświadczyli podczas 
uroczystości wręczenia sztandaru. Następnie 
grupę oficjeli policji wyróżniono odznakami 
„Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem”. Odznaki 
wręczali prezes ZG Zdzisław Czarnecki i pre-
zes ZW Piotr Stypa. Odznaką honorową „Za 
Zasługi dla ZW SEiRP” udekorowano Józefa 
Micka, prezesa koła w Rudzie Śląskiej. Barbara 
i Adam Podgórscy, członkowie rudzkiego koła, 
odebrali złote honorowe odznaki „Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego”, przyznane im 
w XX-lecie pracy autorskiej i obywatelskiej przez 
Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego. 
Z wnioskiem o odznaczenia wystąpił były prezes 
ZG Henryk Borowiński, natomiast wręczyli je: 
Piotr Czarnynoga – członek kapituły odznaki, 
radny sejmiku, i generał Krzysztof Jarosz. Goście, 
wśród których znaleźli się także: przedstawiciel 
wojewody śląskiego Grzegorz Kamionowski, 
Henryk Borowiński, przewodniczący ZW NSZZ 

KORESPONDENCI NAPISALI

Policjantów Dariusz Kowalski, przewodniczący 
Komisji Socjalnej KWP Krzysztof Szala oraz 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji 
emeryckich służb mundurowych, złożyli życze-
nia świąteczne i noworoczne.

W KWP w Katowicach na posiedzeniu 
plenarnym obradował Zarząd Wojewódzki. 
Obradami kierował Piotr Stypa, prezes śląskiego 
ZW. W części uroczystej paniom obecnym na spot-
kaniu przekazano życzenia z okazji Dnia Kobiet, 
a za ich pośrednictwem wszystkim członkiniom 
stowarzyszenia w województwie śląskim. In-
spektor Zbigniew Klimus, I zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji, wraz z Piotrem Stypą, 
Antonim Dudą i Henrykiem Borowińskim wręczył 
Ewie Bryś, sekretarzowi ZW, Honorową Odznakę 
za Zasługi dla ZW SEiRP. Następnie odbyło się 
uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów lau-
reatom II Konkursu na Najlepszych Rzeczników 
Prasowych Kół SEiRP Województwa Śląskiego, 
w 2014 r. Laureatami tegorocznej edycji konkur-
su w kolejności zajętych lokat zostali: Zbigniew 
Ziomka, Piotr Budzyń, Józef Hanzel, Renata 
Żabińska, Barbara Podgórska. Podinspektorowi 
Krzysztofowi Szali przekazano pamiątkowy 
medal z okazji XV rocznicy Koła SEiRP w Sos-
nowcu. W części roboczej zebrani zapoznali się 
z szeregiem dokumentów i sprawozdań, m.in. 
o pracy Prezydium ZW w 2014 roku (przedsta-
wił Piotr Stypa), Regulaminem Prezydium ZW 
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(przedstawił Mieczysław Skowron), Planem Pracy 
Prezydium na rok 2015 (Piotr Stypa), sprawozda-
niem finansowym za 2014 (Krystyna Kowalik), 
preliminarzem budżetowym rok 2015 (Krystyna 
Kowalik), sprawozdaniem z działalności Zespołu 
ds. opiniowania wniosków o pomoc finansową ze 
środków 1% pożytku publicznego (Edward Lesie-
wicz), informacji o działalności Komisji Socjalnej 
przy KWP (Jerzy Brudnicki, Krzysztof Szala), 
sprawozdaniem Komisji ds. Honorowej Odznaki 
ZW (Krystyna Kowalik). Po dyskusji nad przed-
stawionymi sprawozdaniami i planami zabrani 
podjęli 5 uchwał przygotowanych przez komisję 
roboczą, którą kierował Edward Krzysztofik.

W pierwszym powakacyjnym posiedze-
niu Prezydium ZW uczestniczyło 17 osób, 
w tym jako goście: Henryk Borowiński – hono-
rowy prezes ZG, Marek Głowania – wiceprze-
wodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
i Bogdan Żabiński – prezes Koła w Jastrzębiu 
Zdroju. Obrady prowadził Piotr Stypa, który 

wraz z wiceprezesem Edwardem Lesiewiczem 
zapoznał zebranych z przebiegiem uroczysto-
ści obchodów 25-lecia SEiRP, wojewódzkich 
obchodów Święta Policji w Żywcu i obchodów 
Święta Policji w Szkole Policji w Katowicach 
z udziałem reprezentantów ZW. Wiceprezes 
Mieczysław Skowron zdał relację z uczestni-
ctwa w ceremonii wręczenia sztandaru dla ZW 
SEiRP w Krakowie. Henryk Mikosz przedstawił 
stan przygotowań do dorocznego, wyjazdowego 
posiedzenia ZW, które odbędzie się w dniach 
11-13 września w Ustroniu Jaszowcu. Omówił 
kwestie organizacyjne i programowe, a także od-
powiadał na pytania członków Prezydium. Piotr 
Stypa zapoznał zebranych z proponowanym pro-
gramem posiedzenia roboczego oraz ogólnymi 
tezami wystąpienia sprawozdawczego. Jerzy 
Brudnicki poruszył kwestię braku informacji 
na temat nowych zasad i nowych polis ubez-
pieczenia grupowego na życie w ramach PZU. 
Edward Lesiewicz przedstawił projekt Ryszarda 
Wiśniewskiego z Jastrzębia Zdroju dotyczący 
integracji senioralnych, policyjnych środowisk 
twórczych. Wcześniej (kilka miesięcy temu) 
z podobną propozycją wystąpił Krzysztof Szala. 
Prezydium zaakceptowało wniosek Ryszarda 
Wiśniewskiego i udzieliło mu informacji. 
Niestety, Ryszard Wiśniewski notorycznie nie 
przyjmuje zaproszeń na posiedzenia prezydialne 
ZW. Po zakończeniu obrad uczestnicy złożyli 
życzenia urodzinowe Henrykowi Borowińskie-
mu, honorowemu prezesowi ZG SEiRP.

Połączono przyjemne z pożytecznym. Pod-
czas kolejnego, tradycyjnie jesiennego wyjazdu 
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śląskich emerytów i rencistów policyjnych do 
Ustronia, zaplanowano obrady Zarządu Wo-
jewódzkiego. Poprowadził  je  prezes  Piotr 
Stypa, który zapoznali zebranych z rezultatami 
pracy w okresie od marca do sierpnia 2015 r. 
Wymienił długi szereg istotnych przedsięwzięć, 
w tym uroczystości wojewódzkich obchodów 
25-lecia SEiRP, obchodów XXV-lecia niektó-
rych kół, wojewódzkich obchodów Święta Poli-
cji w Żywcu, obchodów Święta Policji w Szkole 
Policji w Katowicach, obchodów XXV-lecia 
NSZZ Policjantów z udziałem reprezentantów 
ZW, czy uczestnictwo w ceremonii wręczenia 
sztandaru dla ZW SEiRP w Krakowie. W ra-
mach centralnych obchodów XXV-lecia SEiRP 
w Warszawie do Księgi Zasłużonych wpisano 
Henryka Borowińskiego i Piotra Stypę. W tym 
okresie opracowano ważne dokumenty we-
wnętrzne: podział obowiązków członków prezy-
dium ZW, regulamin Komisji Pożytku Publicz-
nego, regulamin wystąpień ze sztandarem ZW 
SEiRP w Katowicach. Prezes zapoznał również 
zebranych z listem Ryszarda Wiśniewskiego 
z Koła w Jastrzębiu Zdroju, który „paszkwilem” 
nazwał relacje o wrześniowym posiedzeniu 
prezydium ZW. Poinformował o rezygnacji 
Ewy Stec z funkcji kronikarza ZW. Obrady były 
okazją do wręczania odznaki SEiRP „Za Zasługi 
z Dyplomem” Ryszardowi Pietrzykowskiemu. 
Wyróżnienie przekazali nagrodzonemu: Piotr 
Stypa, Ewa Bryś – opiekunka koła i Ryszard 
Mędrzyk – prezes koła. Dyskusję w ramach 
wolnych wniosków zdominował temat rzucony 
przez Marka Adamczyka, prezesa Koła w Za-
brzu, dotyczący odmowy asysty policyjnej pod-
czas pogrzebów emerytów policyjnych. Pytano 
także o zasady nowych ubezpieczeń grupowych 

na życie PZU, o to, dlaczego nie ukazuje się 
Biuletyn Informacyjny SEiRP. Poinformowano 
prezesów kół o wymogu pobrania od członków 
SEiRP oświadczeń, zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów statutowych 
stowarzyszenia.

Piękna jesienna pogoda dopisała uczest-
nikom rekreacyjno-integracyjnego wyjazdu 
śląskich emerytów i rencistów policyjnych. 
W imprezie uczestniczyło 137 członków SEiRP, 
reprezentujących prawie wszystkie śląskie koła, 
wraz z małżonkami albo innymi członkami 
rodzin. Podczas pobytu w hotelu „Globus” 
w Jaszowcu mogli korzystać z basenu oraz 
sauny. Wielu wybrało bardziej czynny sposób 
wypoczynku: wyprawy na Równicę i Czantorię 
(można było wjechać na nią kolejką linową), 
długotrwale spacery do Wisły lub do Ustronia, 
gdzie odbywały się dożynki, albo krótsze włó-
częgi po Ustroniu Polanie. Można było wreszcie 
poleżeć na brzegu Wisły i pogrzać się w słońcu. 
Główną imprezą integracyjną była uroczysta 
kolacja z tańcami, a w sobotę pożegnalne ogni-
sko – pieczenie kiełbasek oraz tańce i swawole 
na wolnym powietrzu. Odbył się także turniej 
darta. Cześć i chwała za sprawne zorganizo-
wanie całego trzydniowego pobytu w Ustroniu 
należy się Henrykowi Mikoszowi, członkowi 
Zarządu Wojewódzkiego, a zarazem prezesowi 
Kola w Gliwicach.

Podczas rekreacyjno-integracyjnego poby-
tu śląskich emerytów i rencistów policyjnych 
w Ustroniu, jedną z atrakcji stanowił II Turniej 
Rzutek o nagrody Zarządu Wojewódzkiego. 
Rywalizację zorganizowali i przeprowadzili 
Piotr Budzyń i Jan Falba z Koła w Piekarach 
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Śląskich. Wyzwanie podjęło aż 42 uczestników. 
Najpierw każdy z nich mógł wykonać dowolną 
liczbę rzutów próbnych, następnie sześć rzutów 
konkursowych. I miejsce z wynikiem 42 punk-
tów uzyskał Jerzy Sekuła (z koła w Sosnowcu), 
II miejsce Agnieszka Skrobosz (z koła w Rudzie 
Śląskiej), III – Józef Micek (z koła w Rudzie 
Śląskiej). Oboje uzyskali po 41 punktów, ale 
o lokacie zadecydował rozkład „wyższych” tra-
fień. Dyplomy i medale wręczyli zwycięzcom, 
w trakcie biesiady przy ognisku, Piotr Stypa 
i Piotr Budzyń.

Podczas pobytu rekreacyjnego członków 
śląskiej organizacji SEiRP w Ustroniu, Ryszard 
Mędrzyk, prezes Koła w Sosnowcu, zapropo-
nował sąsiednim kołom spotkanie w celu omó-
wienia pewnych aspektów współpracy. Oferta 
okazała się na tyle atrakcyjna, że oprócz przed-
stawicieli organizacji z Zagłębia Dąbrowskiego 
(Sosnowiec, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, 
Będzin), przybyli członkowie innych organizacji 
(Zabrza, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Katowic, 
Gliwic i Cieszyna). Obecni byli również nie-
którzy członkowie prezydium ZW z prezesem 
Piotrem Stypą. Poruszano zagadnienie wspólnej 
organizacji, przedsięwzięć turystycznych (wy-
cieczki, rajdy) i rekreacyjnych (wczasy, grzybo-
brania, ogniska) itp., gdyż przy dużej frekwencji 
i pełnej obsadzie miejsc w autokarze, koszty 
jednostkowe są oczywiście mniejsze. Aby tak 
było potrzebna jest szybka wymiana informacji 
między kołami i chęć współdziałania. Prezes 
R. Mędrzyk zachęcał też koła do zakładania 
własnych witryn internetowych, a Adam K. 
Podgórski do zakładania profili kół na platformie 

Facebook. Padła też propozycja zacieśnienia 
współdziałania rzeczników prasowych albo ko-
respondentów kół, a nawet wydawania biuletynu 
informacyjnego ZW SEiRP w sytuacji, kiedy nie 
ukazuje się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. 
Prezes Piotr Stypa zachęcał do zamieszczania 
informacji o dokonaniach kół na łamach prasy 
lokalnej.

Barbara i Adam Podgórscy
Zdjęcia: Adam Podgórski, Mieczysław 

Skowron, Zbigniew Ziomka 

Po raz drugi w województwie śląskim za-
kończono konkurs ogłoszony dla rzeczników 
prasowych  i  korespondentów  terenowych 
kół SEiRP. Oceniano efekty ich działalności 
w 2014 roku, w tym ilość i rodzaj materiałów 
prasowych publikowanych na witrynie interne-
towej ZW SEiRP w Katowicach, w Biuletynie 
Informacyjnym SEiRP oraz w prasie krajowej 
i lokalnej. Na szczeblu regionalnym nie odno-
towano publikacji. W politykę informacyjną 
kół zaangażowane były 22 osoby, w tym 19 pi-
szących z perspektywy organizacji terenowych. 
Byli to prezesi kół, rzecznicy prasowi bądź 
inne osoby, działające albo z własnej inicjaty-
wy albo z inspiracji władz kół. W niektórych 
kołach aktywne były 2, 3, a nawet 4 osoby. 
Niestety, przekazywaniem informacji o swoich 
dokonaniach zainteresowanych było zaledwie 
11 spośród 28 kół w województwie śląskim, co 
stanowi 39,3 %. Nie jest to stan zadowalający, 
a jego przyczyny nie są znane; albo koła nie 
działają, albo w ocenie ich samych realizowa-
ne przedsięwzięcia nie są warte nagłaśniania. 
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Statystyka materiałów nadesłanych i opubliko-
wanych przedstawia się następująco: Chorzów 
(1), Cieszyn (15), Czechowice-Dz. (8) Gliwice 
(8), Jastrzębie Zdrój (11), Mysłowice (27), 
Ruda Śląska (15), Świętochłowice (2), Tychy 
(1), Zabrze (1), Zawiercie (1). Najaktywniej-
szymi rzecznikami i korespondentami zostali 
w kolejności zajętych lokat: Zbigniew Ziomka 
z Mysłowic (23 publikacje), Piotr Budzyń 
z Piekar Śląskich (17 publikacji), Józef Hanzel 
z Cieszyna (15 publikacji), Renata Żabińska 
z Jastrzębia Zdroju (10 publikacji) oraz Bar-
bara Podgórska z Rudy Śląskiej (8 publikacji). 
Wymienieni otrzymają uroczyście wręczone 
dyplomy i nagrody książkowe. Ogółem w 2014 
roku w mediach tradycyjnych i internetowych 
ukazały się 152 publikacje dotyczące działal-
ności śląskiej organizacji SEiRP, w tym 71 na 
stronie internetowej ZW w Katowicach, 61 
w Biuletynie Informacyjnym SEiRP oraz 15 
w innych mediach.

Piętnastą  rocznicę  utworzenia  święto-
wali 19 lutego członkowie i sympatycy Koła 
w Sosnowcu. Uroczysta akademia odbyła się 
w restauracji „Okrąglak” w obecności sztandaru 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach. 
Poprowadził ją Wiesław Ławecki. Sosnowiecki 
jubileusz zapoczątkował jednocześnie łańcuch 
uroczystości, które będą się odbywały w całym 
kraju z okazji obchodów XXV rocznicy SEiRP. 
Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej 
Polskiej – taką nazwę nosiło stowarzyszenie 
uprzednio – istniało w Sosnowcu epizodycznie 
w latach 1993-1995. Reaktywowano je 15 lutego 
2000 roku. Od tego czasu prowadzi owocną 

działalność organizacyjną, socjalną, rekreacyj-
ną, kulturalną i patriotyczną nie tylko wśród 
członków, ale i na rzecz mieszkańców miasta 
i regionu. Stąd udział w akademii Arkadiusza 
Chęcińskiego, prezydenta Sosnowca i Mateusza 
Rykały, wiceprezydenta. Przybyli także ko-
mendanci jednostek policyjnych: mł. inspektor 
Andrzej Poprawa, komendant miejski policji 
w Sosnowcu, mł. inspektor Dominik Łączyk, 
komendant powiatowy policji w Będzinie, in-
spektor Artur Klimek, komendant miejski policji 
w Dąbrowie Górniczej oraz aspirant sztab. Wło-
dzimierz Dębski, przewodniczący NSZZ Poli-
cjantów w Sosnowcu. Struktury stowarzyszenia 
reprezentowali: Antoni Duda – członek Prezy-
dium Zarządu Głównego, Henryk Borowiński 
– prezes honorowy ZG SEiRP, Piotr Stypa – 
prezes ZW wraz z przedstawicielami prezydium 
ZW oraz Wilhelm Grudzień, przewodniczący 
WKR, jednocześnie wiceprzewodniczący GKR. 
Przybyły też delegacje kół z: Dąbrowy Górni-
czej, Będzina i Zawiercia, delegacje Ogólno-
polskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów 
z Sosnowca, Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Katowic, Sosnowca, 
Wojkowic Kościelnych, Będzina, Czeladzi, 
Siewierza i Dąbrowy Górniczej oraz przewodni-
cząca Demokratycznej Unii Kobiet w Sosnow-
cu. Ryszard Mędrzyk, prezesa sosnowieckiego 
koła, nakreślił rys historyczny i głównie kierunki 
działania organizacji. Kilkudziesięciu działaczy 
uhonorowano okolicznościowym medalem „Za 
Zasługi dla Koła”. Ceremonii wręczania doko-
nali: prezydent Arkadiusz Chęciński, Antoni 
Duda i Ryszard Mędrzyk. Takimi samymi me-
dalami wyróżniono: Henryka Borowińskiego, 
Piotra Stypę, Wilhelma Grudnia i Krzysztofa 
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Szalę. Grupie kolejnych osób wręczono odznaki 
honorowe ZW SEiRP w Katowicach. Aktu de-
koracji dokonali: prezes Piotr Stypa i komendant 
Andrzej Poprawa. Nastąpiły wystąpienia gości, 
składających gratulacje i wręczających kwia-
ty lub okolicznościowe upominki. Inspektor 
Andrzej Poprawa odczytał list gratulacyjny od 
nadinspektora Krzysztofa Jarosza, śląskiego 
komendanta wojewódzkiego policji. Prezydent 
Arkadiusz Chęciński, wyrażając słowa uznania 
za dotychczasowe osiągnięcia, zaprosił poli-
cyjnych emerytów do współpracy z Centrum 
Organizacji Pozarządowych oraz tworzoną 
Radą Seniorów. 

Adam K. Podgórski

W  Piekarach  Śląskich  19  czerwca 
odbyły  się wojewódzkie  obchody  25-lecia 
NSZZ Policjantów, w których wzięła udział 
delegacja Stowarzyszenia: Piotr Stypa, Alina 
i Mieczysław Skowronowie, Andrzej Jąder. 
Uroczystości rozpoczęły się w godzinach ran-
nych złożeniem wiązanki kwiatów pod pamiąt-
kową tablicą w Komendzie Miejskiej Policji 
w Piekarach Śląskich. Następnie w miejscowej 
bazylice w intencji policjantów i ich rodzin 
została odprawiona msza święta w asyście 
pocztów sztandarowych i policyjnej kompanii 
reprezentacyjnej. Po mszy zaproszeni goście 
udali się na obiad do hali sportowej MOSiR, 
po czym nastąpiło wyróżnienie zasłużonych 
związkowców. Okolicznościowe przemówienia 
wygłosili m.in.: posłowie na Sejm, komendant 

wojewódzki nadinsp. Jarosław Szymczyk, wi-
ceprzewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ 
Policjantów Antoni Duda i były komendant 
główny policji Roman Hula, który nawiązał do 
historii tworzenia policji, NSZZ Policjantów, 
osób biorących udział w przemianach, jak cho-
ciażby Jan Lityński, obecnie doradca prezydenta 
RP, oficjalny gość uroczystości. Wśród zapro-
szonych był także prezydent miasta Mysłowice 
Edward Lasok, którego uhonorowano medalem 
upamiętniającym 25-lecie NSZZ Policjantów. 
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się 
tradycyjna śląska karczma piwna ze specjalnie 
wyprodukowanymi na tę okazję kuflami do 
piwa. Kierownictwo NSZZ Policjantów woj. 
śląskiego zorganizowało obchody z rozmachem.

Mieczysław Skowron
Zdjęcie Alina Skowron 

Zarząd mysłowickiego koła zorganizo-
wał 22 sierpnia w restauracji „Leśna Amfora” 
w Mysłowicach-Wesołej czwartą edycję Dnia 
Seniora Policyjnego. Oprócz uprawnionych 
emerytów i rencistów, w uroczystościach ju-
bileuszowych uczestniczyli zaproszeni goście: 
Stanisław Wszołek – przyjaciel i sympatyk 
koła oraz Grażyna Haska – redaktor naczelny 
tygodnika „Co tydzień”. W części oficjalnej 
wręczono odznaczenia zasłużonym członkom 
koła, oraz Annie Starmach – kierownikowi 
redakcji tygodnika „Co tydzień”. Dyrektor 
Stanisław Wszołek uhonorowany został okolicz-
nościowym Medalem XXV lat Stowarzyszenia, 
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a redakcja ww. tygodnika – stylizowaną cera-
miczną płytką upamiętniającą jubileusz 25-lecia 
SEiRP. Chwilą ciszy uczczono również pamięć 
tych koleżanek i kolegów, którzy odeszli na tzw. 
wieczną służbę. W części nieoficjalnej przy suto 
zastawionym stole oraz muzyce wspominano 
czasy służby, a dobra zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Tego typu spotkania są 
zawsze oczekiwane przez środowisko, ponieważ 
integrują emerytów i rencistów policyjnych oraz 
ich rodziny.

Tekst i zdjęcia Zbigniew Ziomka

Macierz Ziemi Cieszyńskiej to najstarsza 
organizacja społeczno-kulturalna na Śląsku 
Cieszyńskim. Powstała 9 listopada 1885 roku. 
To przede wszystkim ludzie, zastępy działaczy 
i koła terenowe, które codzienną pracą tworzą 
jej współczesne oblicze. Dzisiaj Macierz Zie-
mi Cieszyńskiej liczy ponad 1000 członków 
skupionych w 27 kołach terenowych, między 
innymi w Cieszynie, Gliwicach, Krakowie, 
Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu oraz poza 
granicami kraju, przede wszystkim na Zaolziu, 
ale też i w wielu krajach europejskich, a na-
wet w Australii. Dzięki swojej pracy wpisuje 
się w bogate macierzowe dziedzictwo, przy-
czyniając się jednocześnie do kształtowania 
społeczno-kulturalnego oblicza małego skraw-
ka Europy – Ziemi Cieszyńskiej. W gronie 
członków MZC znajdują  się  również  eme-
ryci i renciści cieszyńskiego Koła Emerytów 

i  Rencistów  Policyjnych. Przy Zarządzie 
Głównym w: Cieszynie usytuowany jest Klub 
Literacki NADOLZIE. Działa w nim aktualnie 
23 członków, w tym trzech aktywnie działają-
cych emerytów policyjnych. Piszą oni swoje 
utwory przeważnie wierszem, niejednokrotnie 
cieszyńską gwarą obecnie używaną w Istebnej, 
Koniakowie i Jaworzynce. Nasi emeryci to: 
Zofia Piłka – aktywna uczestniczka klubu; kiedy 
żył jej mąż – również emeryt milicyjny, wspól-
nie brali udział w konkursach recytatorskich 
utworów poetyckich również poza granicami 
województwa. Ich utwory zawsze przyjmo-
wane były burzą oklasków. Franciszek Kłoda 
– od lat działa w MZC, zbiera pieśni ludowe, 
organizuje wystawy, ostatnio w swoim miejscu 
zamieszkania. Jan Foltyn – autor 530 wierszy 
i wspomnień prozą. Publikuje w tygodnikach 
lokalnych. Zajmuje się historią Cieszyna, tą 
starą i najnowszą. Nieobce mu są sprawy natu-
ry społeczno-gospodarczej. W grudniu 2014 r. 
w siedzibie MZC zorganizował wieczór litera-
cki – recytację własnych wierszy. Do Macierzy 
należą również inni członkowie naszego koła: 
Stanisław Cebulak jest członkiem Zarządu Koła 
w Grodźcu, Józef Gil – członkiem Zarządu Koła 
w Cieszynie.

Józef Hanzel i Jan Foltyn (akp)

4  lutego  ppłk w  st.  spocz. Kazimierz 
Grabczak  –  policyjny  emeryt,  obchodził 
jubileusz 90. urodzin. Z tej okazji komendant 
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miejski policji w Chorzowie, insp. Dariusz Bran-
dys, oraz prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Chorzowie, Andrzej 
Jąder, osobiście złożyli życzenia dostojnemu 
jubilatowi. Pan Kazimierz przyjął gości w towa-
rzystwie małżonki Natalii i swojej córki. Szef 
chorzowskich policjantów i prezes koła wręczyli 
solenizantowi kwiaty, upominek oraz życzyli 
wielu  lat życia w zdrowiu, dobrym samopo-
czuciu i pogodzie ducha. Kazimierz Grabczak 
urodził się 4 lutego 1925 roku. W czasie II 
wojny był partyzantem Batalionów Chłopskich. 
W 1947 roku wstąpił do Milicji Obywatelskiej 
w Częstochowie. Po skończeniu Szkoły Ofi-
cerskiej w Szczytnie został przeniesiony do 
Komendy Miejskiej MO w Chorzowie. Służbę 
w tutejszej jednostce pełnił do 1970 roku, od-
chodząc na emeryturę ze stanowiska naczelnika 
Wydziału Kryminalnego. Przez wiele lat pełnił 
funkcję prezesa koła Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych. W 1961 roku został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, posiada również liczne odznaczenia za 
walkę podczas II wojny światowej. Ze swoją 
małżonką Natalią są razem ze sobą na dobre 
i złe już przez 66 lat.

Tekst i zdjęcie Justyna Dziedzic (red. akp)

Leszek Brejt, aktywny działacz SEiRP 
został odznaczony przez Sejmik Samorządowy 
Województwa Śląskiego Srebrną Honorową Od-
znaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, 
w uznaniu pracy obywatelskiej. Leszek Brejt 
jest prezesem Koła SEIRP nr 5 w Bytomiu, 
a także prezesem Oddziału Miejskiego Stowa-
rzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego 

w Piekarach Śląskich. Odznakę w imieniu władz 
samorządowych wręczyła laureatowi Barbara 
Dziuk z Urzędu Marszałkowskiego w Kato-
wicach. W westybulu Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach odbyła się ceremonia dekoracji 
wysokimi odznaczeniami państwowymi licznej 
grupy osób zasłużonych dla kraju i wojewódz-
twa śląskiego. Odznaczeni wręczał wojewoda 
śląski – Piotr Litwa. Srebrnym Krzyżem Zasługi 
RP udekorowano Leszka Brejta, na wniosek 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji 
Ludowego Wojska Polskiego w Warszawie. 
Jednocześnie Krzyż Zasługi RP otrzymał Hen-
ryk Szczerba – dyrektor Szpitala – Polikliniki 
MSW w Katowicach. Leszek Brejt jest znanym 
działaczem obywatelskim, prezesem Zarządu 
Koła nr 5 SEiRP w Bytomiu, członkiem Za-

rządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz 
członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Jest pomysłodawcą i realizatorem niezliczonych 
przedsięwzięć turystycznych, rekreacyjnych 
i integracyjnych. Działa na rzecz różnorodnych 
środowisk, ponad podziałami.

Tekst: Barbara i Adam Podgórscy
Zdjęcie Barbara Podgórska

W lutym opinię publiczną w Rudzie 
Śląskiej zbulwersowały doniesienia o podpa-
leniach kilkunastu samochodów w różnych 

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 2-3 (56-57) 2015

31

dzielnicach miasta i o wybiciu szyb w innych 
kilkunastu aut w Wirku. Wielu ludzi zaczęło 
się bać o własne mienie. Grupa mieszkańców 
budynków przy ulicy Robotniczej zwróciła 
się z prośbą do Adama Podgórskiego, członka 
SEiRP, o zorganizowanie spotkania z przedsta-
wicielami policji i straży miejskiej. Adam K. 
Podgórski skontaktował się z wymienionymi 
instytucjami oraz nieodpłatnie uzyskał użycze-
nie sali w pobliskim Gimnazjum nr 7. Dzięki 
temu doszło do spotkania, w którym uczest-
niczyło kilkunastu mieszańców oraz podkom. 
Adam Słyk, komendant II Komisariatu Policji 
w Rudzie Śląskiej, asp. sztab. Marek Skuli-
mowski – kierownik referatu kryminalnego, 
asp. Sławomir Leśniczek – kierownik ogniwa 
patrolowo-interwencyjnego, oraz Adam Mi-
zioł, koordynator Referatu Prewencji Komendy 
Straży Miejskiej w Rudzie Ślaskiej. Funkcjona-
riusze przedstawili sytuację, stan postępowań 
oraz odpowiadali na pytania mieszkańców 
dotyczące występujących zagrożeń w regionie. 
Obiecali także wesprzeć obywatelski projekt 
monitoringu wizyjnego przy ulicy Robotniczej. 
Jest to przykład pozytywnego działania SEiRP 
w zakresie prewencji kryminalnej.

Barbara Podgórska

O tym, że służba policyjna jest szczególnie 
niebezpieczna, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Świadczą o tym m.in. statystyki oraz nagłaś-
niane przez media wydarzenia, w których z rąk 
bandytów ponoszą śmierć policjanci. Od 1990 
do roku 2010 zginęło podczas służby ponad 
120 policjantów. Stracili życie podczas zatrzy-
mywania groźnych przestępców, w wypadkach 
komunikacyjnych, podczas interwencji, czy 
też pomagając innym ludziom. Nazwy takich 
miejscowości, jak m.in.: Magdalenka, Będzin, 
Mikołajki, Nadarzyn, czy przystanek komuni-
kacji miejskiej w Warszawie stały się symbolem 
tragicznych zdarzeń z udziałem polskich poli-
cjantów. Tylko w 2009 r. aż 748 funkcjonariuszy 
zostało zaatakowanych przez przestępców. 
Rok wcześniej ponad 800 padło ofiarą ataków 
z użyciem broni palnej, noża czy innych nie-
bezpiecznych narzędzi. Ludzie w policyjnych 
mundurach giną w całym świecie, gdyż utrata 

zdrowia czy życia jest wpisana w ryzyko tego 
zawodu. Można sobie postawić pytanie, jaka jest 
cena pełnionej służby? Ceną pełnionej służby są: 
determinacja, ofiarność i poświęcenie – także 
poświęcenie własnego zdrowia, a nawet życia.      

Dzielę się tą refleksją w 12. rocznicę bo-
haterskiej śmierci sierż. Grzegorza Załogi, na 
cześć którego odbyły się uroczystości rocznico-
we w kościele p. w. Świętej Trójcy w Będzinie. 
Uroczystości te rok w rok organizuje proboszcz 
tej parafii i zarazem kapelan policji diecezji 
sosnowieckiej ks. kanonik Andrzej Stępień przy 
udziale Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
W uroczystości udział wzięli m. in. członkowie 
rodziny sierż. Grzegorza Załogi, posłowie na 
Sejm RP, śląski komendant wojewódzki policji 
nadinspektor Jarosław Szymczyk, władze samo-
rządowe powiatu będzińskiego, funkcjonariusze 
oraz emeryci i renciści policji i licznie przybyli 
mieszkańcy. 10 sierpnia 2003 r. około godz. 
1.30 sierżant Grzegorz Załoga – policjant Sekcji 
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzi-
nie, podjął interwencję wobec sprawców najścia 
na mieszkanie i rozboju dokonanego na jego 
właścicielu. W trakcie pościgu, w następstwie 
użycia przez jednego ze sprawców broni palnej, 
został śmiertelnie postrzelony. Śmierć ta odbiła 
się echem w całym kraju i nie tylko. Będąc 
wówczas komendantem powiatowym policji 
w Będzinie, byłem jego przełożonym. Śp. sierż. 
Grzegorz Załoga mimo młodego wieku (23 
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lata) i kilkuletniego stażu w służbie należał do 
wzorowych policjantów. Jego tragiczna śmierć 
– pro publico bono (dla dobra ogółu) – była 
wielkim ciosem dla rodziny, a także dla całej 
społeczności policyjnej, w tym dla mnie oso-
biście. Bohaterska śmierć sierżanta Grzegorza 
Załogi dzięki staraniom społeczności policyjnej, 
władz samorządowych miasta Będzina i innych 
instytucji została upamiętniona poprzez ufundo-
wanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu 
budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzi-
nie. Jego imię nosi Szpital MSW w Katowicach 
oraz jedna z będzińskich ulic. Pośmiertnie sierż. 
Grzegorz Załoga został odznaczony przez Pre-
zydenta RP Medalem za Dzielność. W Komen-
dzie Głównej Policji na tablicy pamięci oraz 
w księdze pamięci umieszczono pamiątkowe 
wpisy. To tragiczne wydarzenie w wymiarze 
emocjonalnym towarzyszy mi nieustannie i daje 
szczególnie swój wyraz w sierpniu każdego 
roku. Sprawca zabójstwa sierżanta Grzegorza 
Załogi odsiaduje w więzieniu wyrok 25 lat 
pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcie Mieczysław Skowron

Koła w Mysłowicach zebrał się na wyjaz-
dowym posiedzeniu 9 czerwca na działce Janu-
sza Masłowskiego, członka tego gremium. Taka 
forma spotkania stała się już tradycją. Omó-
wiono udział delegacji koła w uroczystościach 
25-lecia Stowarzyszenia i Święta Policji oraz 
organizację wycieczki do Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie. Była też okazja do wspomnień. 
Koło ma 7 lat i przez ten czas podwoiło liczbę 
członków do 70. Mamy niezależną od Policji 

siedzibę, niezależną stronę internetową, na któ-
rej w ciągu niespełna dwóch lat internauci do-
konali blisko 14 tysięcy odwiedzin. Nasze koło 
zmienia się nie tylko pod względem ilościowym, 
ale także jakościowym. Spotkanie przy grillu 
upłynęło w serdecznej atmosferze i przeciągnęło 
się do późnych godzin wieczornych.

Mieczysław Skowron
Zdjęcie Janusz Masłowski

 
Członkowie SEiRP w Tychach wzięli  2 

października udział w uroczystości przeka-
zania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji. 
Sztandar ufundował Społeczny Komitet, który 
zebrał na ten cel środki. Komitetem kierował 
były komendant policji w Tychach Janusz Sojka. 
Ceremonia odbyła się na placu Baczyńskiego. 
Wcześniej w kościele pw. Marii Magdaleny 
odbyła się msza święta w intencji środowiska 
policyjnego, którą odprawił proboszcz ks. Janusz 
Lasok w asyście dwóch kapelanów policyjnych. 
Na uroczystości obecny był pierwszy zastępca 
komendanta głównego policji, nadinspektor 
Mirosław Schossler, komendant wojewódzki 
policji. nadinspektor Jarosław Szymczyk, parla-
mentarzyści, generał Roman Polko, samorządow-
cy i inne zaproszone osoby. SEiRP w Tychach 
reprezentował prezes Jerzy Małecki, a Zarząd 
Wojewódzki SEiRP w Katowicach – Piotr Sty-
pa. Odbyło się uroczyste, symboliczne wbijanie 
gwoździ w drzewce sztandaru. Na miejscu była 
orkiestra policyjna oraz kompania honorowa 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
Orkiestra odegrała hymn państwowy oraz sygnał 
„Śpij kolego”, upamiętniając poległych funk-
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cjonariuszy. Po poświęceniu przez proboszcza, 
ks. Janusza Lasoka, sztandar został przekazany 
w ręce tyskich funkcjonariuszy policji. Kompania 
honorowa wraz z orkiestrą przemaszerowały 
przed zebranymi oraz ulicami miasta. 

Stanisław Duszyński

Mieczysław  Skowron,  I  wiceprezes 
zarządu wojewódzkiego, uczestniczył w kon-
ferencji podsumowującej realizację projektu 
„e–Policja w  służbie  społeczeństwu woj. 
śląskiego”. Konferencję, która odbyła się 10 
września w auli KWP w Katowicach, otworzył 
śląski komendant wojewódzki nadinsp. Jarosław 
Szymczyk. Obecne było kierownictwo KWP 
oraz komend miejskich i powiatowych śląskiego 
garnizonu policji, delegacje policji brytyjskiej 
i słowackiej, a także przedstawiciele innych 
służb mundurowych. Projekt złożony przez 
KWP w Katowicach w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2007 – 2013 decyzją Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 23.10.2012 r. został 
wybrany do sfinalizowania spośród 79 innych, 
które zostały złożone w ramach konkursu.

Mieczysław Skowron

Koło  w Mysłowicach  wraz  z  kołem 
w Świętochłowicach  udało  się  26  czerwca 
na  jednodniową wycieczkę  do  Pszczyny. 
Głównym punktem programu było zwiedzenie 
Muzeum Zamkowego, które znane jest nie tylko 
w Polsce i przyciąga całe rzesze turystów z kraju 
i zagranicy. Do zamku przylega wielkiej urody 
park krajobrazowy o powierzchni 156 ha. Będąc 
w Pszczynie warto odwiedzić hodowlę żubrów 
i innych dzikich zwierząt oraz ciekawą wystawę 
trofeów myśliwskich. Po zwiedzaniu udaliśmy 
się na typowo śląski obiad z lodami na deser. 
Wycieczka odbyła się przy pięknej pogodzie 
i w dobrej, koleżeńskiej atmosferze.

Tekst Mieczysław Skowron
Zdjęcie Alina Skowron 

W dniach od 25 do 27 września członko-
wie  cieszyńskiego Koła wraz  z  rodzinami 
i  sympatykami  przebywali  na wycieczce 
w Warszawie. Program obejmował: krótki 
pobyt w Sejmie, gdzie z loży dla publiczności 
obserwowaliśmy obrady plenarne, Centrum 
Nauki Kopernik, zwiedzanie Łazienek Kró-
lewskich – spacer po parku, pod pomnik Fry-
deryka Chopina, amfiteatr i Pałac na Wyspie, 
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przejazd autokarem Traktem Królewskim 
w kierunku Starego Miasta, spacer po starówce 
– plac Zamkowy, kolumna Zygmunta, katedra 
św. Jana, Rynek Starego Miasta, zwiedzanie 
Zamku Królewskiego, Grób Nieznanego Żoł-
nierza, wjazd na 30. piętro Pałacu Kultury i Na-
uki, centrum handlowe Złote Tarasy, Muzeum 
Powstania Warszawskiego i pałac w Wilanowie. 

Tekst: Józef Hanzel

W dniach  10-11  października Zarząd 
Koła w Jastrzębiu Zdroju zorganizował au-
tokarową wycieczkę do Zakopanego, w której 
wzięło udział liczne grono członków i sym-
patyków stowarzyszenia. Bazą był pensjonat 

„Stachoń” w Poroninie. Program zwiedzania 
pierwszego dnia był następujący: kaplica 
w Jaszczurówce pw. Najświętszego Serca Jezu-
sowego zaprojektowana przez Stanisława Wit-
kiewicza,  sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na zakopiańskich Krzeptówkach wybudowane 
w intencji za ocalenie życia papieża Jana Pawła 
II po zamachu z 13 maja 1981 roku. Po przy-
jeździe do centrum Zakopanego organizatorzy 
zarządzili czas wolny, czyli spacer po Krupów-
kach. Po powrocie do pensjonatu czekała na nas 
kolacja połączona z góralską biesiadą, grzanym 
winem, pieczonymi kiełbaskami i tradycyjnym 
oscypkiem oraz wieloma innymi przysma-
kami. Dopełnieniem wieczoru była zabawy 
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przy muzyce do późnych godzin wieczornych. 
Drugiego dnia uczestnicy podzielili się na dwie 
grupy. Pierwsza grupa pojechała na Gubałówkę 
kolejką linową, aby podziwiać zapierającą dech 
w piersiach panoramę Tatr. Druga wybrała się 
na spacer po Dolinie Kościeliskiej, zwiedzając 
„Jaskinię Mroźną”. Po powrocie do pensjonatu 
czekał na nas obiad, po którym czas było wracać 
do domu. 

Renata Żabińska
Zdjęcie Bogdan Żabiński 

Czas pokazał, że październikowe spot-
kanie organizacyjne, mające na celu powoła-
nie Mysłowickiej Rady Seniorów, nie było 
jedynie elementem trwającej wtedy kampanii 
wyborczej, lecz realnym przedsięwzięciem. 
Dzięki wydatnemu zaangażowaniu przedsta-
wicieli mysłowickiego koła SEiRP prace nad 
przygotowaniem projektu statutu pomocniczej 
jednostki organizacyjnej Rady Miasta zosta-
ły zakończone, i 15.01.2015 r. po dyskusji, 
zaakceptowane przez reprezentantów innych 
stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz 
emerytów, rencistów i osób starszych. Kolejnym 
etapem było przedstawienie projektu uchwały 
wraz ze statutem podczas posiedzenia miejskiej 
Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa. 
21 stycznia radni – członkowie komisji, pozy-
tywnie zaopiniowali projekt i przesłali go pod 
obrady rady. Dzień 29 stycznia 2015 r. okazał 

się kluczowym. Podczas sesji Rady Miasta, po 
przedstawieniu uzasadnienia przez Mieczysła-
wa Skowrona, radni jednogłośnie zagłosowali 
za przyjęciem uchwały, zobowiązując władze 
miasta do jej realizacji. Kolejnym przedsięwzię-
ciem będzie zarządzenie prezydenta określające 
sposób naboru kandydatów do rady wraz ze 
wskazaniem terminu wyborów. Warte podkre-
ślenia jest to, że gdyby nie emeryci i renciści 
zrzeszeni w Kole SEiRP w Mysłowicach i ich 
inicjatywa, w postaci listu skierowanego do 
prezydenta miasta Mysłowice, nie byłoby rady 
seniorów. Znaczący wkład w cały proces two-
rzenia statutu i dalszego procedowania wnieśli 
przedstawiciele mysłowickiego koła: Alina 
Skowron, Mieczysław Skowron – prezes oraz 
Andrzej Makowski – wiceprezes. 

Na podstawie relacji Mieczysława Skowrona 
opracował Zbigniew Ziomka
Zdjęcie Mieczysław Skowron

W Mysłowickim Ośrodku Kultury odby-
ła się 13 kwietnia konferencja „Senior w My-
słowicach” skierowana do osób zainteresowa-
nych sprawami starszego pokolenia. Oprócz 
seniorów w konferencji uczestniczyli m.in.: dy-
rektor urzędu marszałkowskiego Wojciech Król, 
prezydent miasta Mysłowice Edward Lasok, 
pierwszy zastępca prezydenta Grzegorz Brzo-
ska, zastępca komendanta miejskiego podinsp. 
Dariusz Półtorak i dyrektorzy wydziałów urzędu 
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miejskiego. Podczas spotkania mysłowickie 
środowisko emerytów i rencistów policyjnych 
reprezentowali członkowie koła SEiRP: Alina 
i Mieczysław Skowronowie oraz Lechosław 
Kupczyk. Poruszone tematy związane ze zdro-
wiem, bezpieczeństwem i wszelkimi formami 
aktywności seniorów spotkały się z żywym za-

interesowaniem uczestników. W dyskusji udział 
wzięli: przedstawiciele służby zdrowia, policji, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i Rzecznik Praw Konsumenta. Z myślą 
o seniorach Urząd Miasta Mysłowice wydał 
folder zawierający kompendium wiedzy w za-
kresie oferty kulturalnej, sportowej i zdrowotnej. 
Folder taki otrzymał każdy uczestnik spotkania. 
Bezpośrednio po konferencji spotkanie senio-
rów uświetnili swym występem Anita Maszczyk 
i Oskar Jasiński – artyści sceny śląskiej operetki.

Zbigniew Ziomka
Zdjęcie Mieczysław Skowron

16 września w sali posiedzeń Rady Mia-
sta kolejny już raz obradowała Mysłowicka 
Rada Seniorów. Ślubowanie złożyła radna, na-
sza koleżanka Ewa Bryś, które przyjął prezydent 
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miasta Edward Lasok. Wygłosił przemówienie 
o możliwości współpracy władz samorządo-
wych z organizacjami pozarządowymi, w tym 
szczególnie z Mysłowicka Radą Seniorów. 
Głównymi tematami posiedzenia były m.in. 
sprawy związane z przygotowaniem budżetu 
miasta na 2016 rok, ściślej rzecz ujmując, 
wnioski do przyszłego budżetu ze strony My-
słowickiej Rady Seniorów. Radn7y Mieczysław 
Skowron skierował do prezydenta wniosek 
o uchwalenie Mysłowickiej Karty Seniora. 

Alina i Mieczysław Skowronowie, którzy 
reprezentowali  Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych  oraz Mysłowicką 
Radę Seniorów, 20 października wzięli udział 
w konferencji poświęconej seniorom. Konfe-
rencja odbywała się w Muzeum Śląskim w Ka-
towicach, a otworzył ją marszałek województwa 
śląskiego Wojciech Saługa. W dyskusji udział 
wzięli: Katarzyna Staszak, redaktor naczelna 
„Tylko Zdrowie” – tygodnika „Gazety Wybor-
czej”, sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia 
Beata Małecka-Libera, marszałek Wojciech 
Saługa, prezes zarządu fundacji Porozumienie 
bez Barier Jolanta Kwaśniewska, konsultant 
wojewódzki ds. geriatrii i zarazem dyrektor 
Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II 
w Katowicach dr Jarosław Derejczyk – mistrz 
olimpijski w skoku o tyczce i promotor aktyw-
ności fizycznej w każdym wieku Władysław 
Kozakiewicz. Marszałek Wojciech Saługa 
poinformował o pracach nad rzecz powołaniem 
Śląskiej Rady Senioralnej oraz ustanowieniem 
Śląskiej Karty Seniora.

Tekst i zdjęcia
Alina i Mieczysław Skowronowie

KORESPONDENCI NAPISALI

 – To pięknie, kiedy jesteśmy dumni z Gór-
nego Śląska, lecz jeszcze piękniej, kiedy Śląsk 
może być dumny ze swoich ludzi – powiedział 
Piotr Czarnynoga, radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, wręczając Barbarze  i Adamowi 
Podgórskim złote honorowe odznaki „Za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego” przyznane 

przez kapitułę odznaki pod przewodnictwem 
pani Ludgardy Buzek. Dekoracja odbyła się 
podczas grudniowego plenarnego posiedzenia 
ZW SEiRP w Katowicach. Nadanie najwyż-
szych odznaczeń regionalnych zwieńczyło 
obchody XX lat pracy autorskiej państwa Pod-
górskich. Są oni autorami 63 książek własnych 
i współautorami, w różnym stopniu, około 40 
innych. Opublikowali ponadto blisko 5000 
artykułów w ponad 60 tytułach prasowych 
i w mediach internetowych. Są członkami za-
łożycielami i aktywnymi członkami zarządów 
kilku stowarzyszeń. Oboje należą do SEiRP.

W Miejskim Domu Kultury w Rudzie 
Śląskiej odbył się benefis B. i A. Podgórskich 
z udziałem przyjaciół i przedstawicieli władz 
miasta. Barbara Podgórska została udekoro-
wana medalem „Kamrat Rudzki”, przyznanym 
przez prezydent Grażynę Dziedzic. Radni 
miejscy uchwalili nadanie małżonkom tytułów 
„Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”. Jesienią 
Podgórscy odebrali w Warszawie, w Muzeum 
Niepodległości, nagrodę – medal „Zasłużony 
dla Tolerancji”, przyznany przez Fundację Eku-



38

meniczną „Tolerancja” w uznaniu ich starań na 
rzecz ocalenia pamięci o unicestwionej przez 
hitlerowców żydowskiej wspólnocie wyznanio-
wej i synagodze w Antonienhütte. 

Anna Jach
Zdjęcie Ewa Stec

W halembskiej filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej odbyło się spot-
kanie autorskie z autorami 60 książek i tysię-
cy publikacji medialnych Barbarą i Adamem 
Podgórskimi. Główną okazję stworzyło wyda-
nie przez nich trzeciej publikacji książkowej, 
która ukazała się nakładem Rudzkiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Drzew, poświęconej syna-
godze wireckiej, zniszczonej przez hitlerowców 
w 1939 roku. Publikacja natomiast zaistniała 
w celu pokazania unikatowego zdjęcia bożnicy, 
cudownym wręcz przypadkiem odnalezionym 
w zbiorach Centralnego Archiwum Dziejów 
Narodu Żydowskiego na Uniwersytecie He-
brajskim w Jerozolimie. Spotkanie otworzył 
Krystian Gałuszka, dyrektor MBP w Rudzie 
Śląskiej, zaś poprowadziła Bożena Jasnowska. 
Przybliżyła ona okoliczności nagrodzenia Pod-
górskich Medalem Zasłużony dla Tolerancji, 
nadanym przez Fundację Ekumeniczną „Tole-
rancja”. Uczestnikom zaprezentowano dorobek 

książki Podgórskich w formie wystawy mobilnej 
przygotowanej przez Bronisława Wątrobę oraz 
ich odznaczenia i wyróżnienia związane z dzia-
łalnością na rzecz dziedzictwa kulturowego 
miasta i regionu. Małżonkowie są działaczami 
SEiRP: Barbara jest członkinią koła w Rudzie 
Śląskiej i autorką publikacji zamieszczanych 
na witrynie internetowej śląskiego Zarządu 
Wojewódzkiego oraz w „Biuletynie Informa-
cyjnym SEiRP”, Adam jest przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej w rudzkim kole, członkiem 
prezydium ZW i rzecznikiem prasowym ZW, 
także autorem i redaktorem wielu publikacji 
prasowych o stowarzyszeniu. Z tego powodu 
wieczorek zaszczycili swoją obecnością: Piotr 
Stypa, przewodniczący zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Katowicach, oraz Andrzej Jąder, czło-
nek prezydium ZW i prezes Koła SEiRP w Cho-
rzowie, którzy wręczyli Podgórskim upominek.

Barbara i Adam Podgórscy
Zdjęcie Roman Pawliszak 

Adam Podgórski, dziennikarz i działacz 
obywatelski, w  tym  rzecznik prasowy ZW 
SEiRP w Katowicach,  został wyróżniony 
najwyższym odznaczeniem przyznawanym 
nie-członkom, Złotą Odznaką Honorową 
Polskiego  Związku  Filatelistów  i  Listem 
Gratulacyjnym. Uzasadnienie nadania brzmi: 
W uznaniu wybitnych zasług w popularyzacji 
kolekcjonerstwa filatelistycznego oraz pracy na 
rzecz Polskiego Związku Filatelistów. Dokument 
nadania podpisał Henryk Monkos, prezes ZG 
PZF, a odznaczenie wręczył Józef Kuczborski, 
sekretarz ZG PZF, wraz z Jadwigą Straszewską, 
prezes Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej. Okazję 
do wręczenia stworzyły obchody Światowego 
Dnia Poczty, Dnia Znaczka Polskiego, Dnia Fi-
latelisty 2015, połączone z wernisażem wystawy 
pn. 170 lat poczty i kolei w miejscowości Ruda na 
Górnym Śląsku. Wyróżniony nie krył ogromnego 
zaskoczenia uznaniem, którego absolutnie się nie 
spodziewał. Przyznał jednak, że jego związki z fi-
latelistami są długotrwałe i pożyteczne. Zaczęły 
się od relacji prasowych w latach 80. XX wieku 
na temat ogólnopolskiej wystawy filatelistycznej 
w Halembie, potem innych wystaw krajowych, 
wojewódzkich i regionalnych, pomocy przy 
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organizacji konkursów, wspólnych inicjatyw 
społecznych i akcji propagujących filatelistykę. 
Sam filatelistą nie jest, jednak posiada najwięk-
szą chyba w mieście kolekcję kart pocztowych 
z wizerunkami znanych rudzian i co ważniejsze 
– w większości z ich osobistymi autografami. Być 
może kiedyś je zaprezentuje w postaci osobnego 
eksponatu filatelistycznego.

Barbara Podgórska
Zdjęcia Bronisław Wątroba

16 października w klasycystycznej auli II 
Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyła 
się ceremonia wręczenia nagród, wyróżnień i me-
dali im. Zygmunta Glogera osobom zasłużonym 
w ocalaniu i popularyzacji tradycji kulturowych 
różnych regionów Polski. Konkursowi patronuje 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Marszałek Województwa Podlaskiego 
i Prezydent Łomży. W XXVI edycji kapituła pod 
przewodnictwem wybitnego historyka profesora 
Janusza Tazbira przyznała trzy nagrody i trzy 
wyróżnienia. Jedno z tych wielce prestiżowych 
wyróżnień przypadło Barbarze  i Adamowi 
Podgórskim z Rudy Śląskiej  za działalności 
na rzecz zachowania i propagowania dziedzi-
ctwa kulturowego i przyrodniczego Górnego 
Śląska. Są oni autorami i redaktorami 60 książek, 
ponad 5000 artykułów prasowych, działaczami 
i dziennikarzami obywatelskimi, animatorami 

kultury. W 2010 roku Adam Podgórski uzyskał 
równie zaszczytną I Nagrodę Bonum Publicum 
im. Aleksandra Patkowskiego. Oboje są laurea-
tami złotych honorowych odznak Za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego, medali Kamrat Rudzki. 
Zostali również wyróżnieni tytułami Zasłużeni 
dla Miasta Rudy Śląskiej i Medalem Tolerancji. 
Małżonkowie są działaczami SEiRP: Barbara 
jest członkinią Koła w Rudzie Śląskiej i autorką 
publikacji zamieszczanych na witrynie interne-
towej śląskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz 
w „Biuletynie Informacyjnym SEiRP”, Adam 
jest członkiem prezydium ZW i rzecznikiem 
prasowym ZW, także autorem i redaktorem wielu 
publikacji prasowych o stowarzyszeniu. Oprócz 
nagrody pieniężnej, państwo Podgórscy odebrali 
w Łomży, z rąk Ludwika Malinowskiego, prezesa 
Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawcze-
go Stopka, piękny medal Zygmunta Glogera 
z dyplomem podpisanym przez Małgorzatę 
Omilanowską, minister kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz Janusza Tazbira.

Barbara i Adam Podgórscy
Zdjęcie Jerzy Chaberek

Czuję się nieco zażenowany siadając do 
pisania, bowiem udowadnianie, że kultura 
w naszym życiu ma znaczenie niebagatelne, 
może zostać poczytane mi za ... brak kultury. 
Kultura, o czym doskonale wiemy, ma bowiem 
wiele znaczeń i definicji, poczynając od kultury 
osobistej, przez kulturę pracy, kulturę organizacji, 
po kulturę narodu, państwa, całej ludzkości, czyli 
cywilizację w istocie rzeczy.

Uprzedzam, będę pisał o kulturze po-
wiązanej ze sztuką, stanowiącej wyraz kreacji 
artystycznej, przejaw różnorakich zdolności 
i umiejętności członków naszego stowarzysze-
nia. Zarazem kulturze bardzo konkretnej i wręcz 
przyziemnej sztuce, najczęściej niesięgającej 
„górnej półki”, zastrzeżonej dla snobów i kone-
serów o wyrafinowanych gustach. Jednak przez 
to wcale nie gorszej, a może niejednokrotnie 
i lepszej, i bardziej podobającej się odbiorcom 
od okrzyczanych „arcydzieł”.

Potrzeba napisania tych słów spłynęła na 
mnie po spotkaniu z Krzyśkiem Szalą, poli-
cjantem, na co dzień szefem Komisji Socjalnej 
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w KWP w Katowicach, po służbie natomiast 
znanym, by nie rzec uznanym malarzem niepro-
fesjonalnym, czy intuicyjnym, jak obecnie ma-
wiać wypada. Ponadto animatorem kultury i jej 
uczestnikiem w szerokim wymiarze, począwszy 
od wernisaży, wystaw, galerii, po eventy i akcje 
dobroczynne.

Popijając kawkę z rozmarzeniem wspo-
minaliśmy, jak to w „resorcie” kultura kwitła, 
albo przynajmniej takie pozory istniały. Jak pod 
egidą centrali – niech każdy rozumie, co chce 
– odbywały się konkursy, plenery, wystawy, 
jak wychodziły foldery, a nawet wydawnictwa 
albumowe, promujące dorobek artystyczny 
policjantów, pracowników policji i emerytów 
policyjnych.

Obecnie to rzewne wspomnienie. Oczywi-
ście, na wielu forach i w wystąpieniach promi-
nentnych przedstawicieli policji mówi się o kul-
turze (czytaj życiu artystycznym) w policji, ale 
nic się ku temu nie robi. Mało też, wbrew zapi-
som statutowym, czyni się w strukturach SEiRP. 
W wysiłkach naszych kół i zarządów wszelkich 
szczebli dominuje – i jest to zrozumiale, pod-
kreślam – działalność organizacyjna, socjalna 
i rekreacyjna. Na te dziedziny aktywności jest 
bowiem największe zapotrzebowanie. Wyda-
rzenia kulturalne w rodzaju zbiorowych wyjść 
na spektakle filmowe czy teatralne, na koncerty, 
na wystawy, zdarzają się raczej rzadko. I tylko 
tam, jak np. w Jastrzębiu Zdroju, gdzie garstka 
pasjonatów umie zachęcić przyjaciół z koła, do 
podobnych wypraw.

Najczęściej bywa tak, że artyści (mianem 
tym określam wszystkich, którzy w naszym 
stowarzyszeniu indywidualnie parają się sztu-
ką w jakimkolwiek wymiarze: piszą, składają 
wiersze, malują, rysują, rzeźbią, wypalają na 
drewnie, wyszywają, haftują, komponują, śpie-
wają), działają na własny rachunek. Własnym 
sumptem zabiegają o prezentację efektów tej 
twórczości. I niekiedy nawet im się udaje. A to 
jakaś miniwystawa, a to napisze coś lokalna 
(bardzo lokalna prasa) lub pokaże lokalna tele-
wizja, i tyle. Smutny obraz, niestety prawdziwy.

I tak pomyśleliśmy sobie z Krzyśkiem, 
a raczej to Krzysiek pomyślał głośno, a ja 
przyklasnąłem. Czy musimy się na to godzić? 

Czy nie zacząć wspólnie działać, połączyć siły, 
żeby ten zastany wizerunek rzeczy odmienić 
z pożytkiem dla twórców i dla SEiRP. Czy nie 
warto utworzyć w strukturach stowarzyszenia 
koła (kół) nazwiemy go „branżowego” czy 
„tematycznego”, skupiającego twórców i pasjo-
natów oraz ich sympatyków? Wielu z nich już 
jest członkami SEiRP (niestety biernymi, gdyż 
koła terenowe ich nie wspierają, nawet jeśli na 
swój sposób są z nich dumne), ale wielu nie 
jest. A być może zechcieliby wstąpić, by móc 
realizować swe pasje. 

Rozglądnęliśmy się wokół i dostrzegliśmy 
barwną plejadę postaci: Arek Konaszewski 
(Częstochowa) , Zdzichu Mikoda (Ruda Śląska), 
Mirek Wolszczak (Racibórz), Janko Budacz 
(Gliwice), Anka Dembecka (Piekary Śląskie), 
Rysiek Maresz (Orzesze), Zosia Suzdalcew 
(Tychy), Robert Żelawski (Żywiec), Barba-
ra Podgórska (Ruda Śląska), Piotr Sikorski 
(Orzesze), Janina Partyka-Pojęta (Chorzów), 
Ewa Kaszewska. Pewnie są i inni.

Czy nie warto, by zjednoczyli się, skupili 
w jakieś mniej czy bardziej formalne grono, ale 
nie dla płacenia składek, tylko dla dobrego dzia-
łania? Na tej samej zasadzie, nie tylko formalnej 
przynależności, pole do aktywności w kole 
znaleźliby policjanci w służbie czynnej, a nawet 
ludzie z zewnętrz jako członkowie wspierający, 
lub na zasadzie luźnej „przynależności”.

Pomysł swój Krzysztof Szala przedstawił 
jesienią na zebraniu prezydium ZW w Katowi-
cach. Niby spotkał się on z zainteresowaniem. 
Niby, bo od razu pojawiły się próby zwekslowa-
nia inicjatywy na boczny tor: A po co koło? (Jak 
gdyby kół było za dużo!) Niech sobie działają 
przy kole w Katowicach. 

Odpowiadamy: Nie! Nie będziemy działać 
„przy” żadnym kole. Nie chcemy być zależnymi 
w najmniejszym stopniu od cudzych widzimisię. 
Chcemy mieć własną strukturę, czy się to ko-
muś podoba, czy nie. Dlatego podtrzymujemy 
konkretną propozycję. Niech SEiRP wreszcie 
zacznie cokolwiek dla kultury robić. Nie tylko 
zapisywać puste hasła w statucie i programach 
zjazdowych, bez podjęcia jakichkolwiek kroków 
ku ich realizacji.

Adam K. Podgórski
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PROJEKT POWOŁANIA W STRUKTURACH STOWARZYSZENIA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW POLICYJNYCH KOŁA/KÓŁ TWÓRCÓW I PASJONATÓW KULTURY

DEFINICJA KULTURY
Kultura jest jednym z najważniejszych czyn-

ników wpływających na powstanie i rozwój życia 
społecznego. Stanowi również, wraz z obiektywnymi 
warunkami bytu danej zbiorowości oraz strukturą 
społeczną, istotny składnik danej grupy, wyznacza-
jąc jej odrębność od innych społeczności. Jesteśmy 
kształtowani przez coś, co sami tworzymy i co nas 
charakteryzuje, przez coś, co trwale i nierozerwalnie 
zakorzenione jest w naszym życiu, osobistym i w ży-
ciu społecznym, dlatego kulturę możemy mianować 
podstawowym czynnikiem to życie kreującym.

PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie ze Statutem SEiRP, Rozdz. II § 12 pkt 

7., celem Stowarzyszenia jest organizowanie życia 
kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych 
członków i całego środowiska emerytów resortu 
spraw wewnętrznych. Ponadto Stowarzyszenie 
prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, 
zgodnie z zapisem § 12 pkt. 11, 2 i 9), w szczególności 
w zakresie działalności charytatywnej oraz w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

UZASADNIENIE
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Poli-

cyjnych zrzesza blisko 19 tysięcy emerytów i ren-
cistów policyjnych z całego kraju, którzy działają 
w 330 kołach. Do chwili obecnej żadne z kół nie 
przyjęło statusu koła działającego tematycznie, 
czyli w określonym obszarze, np. kultury, sportu 
i rekreacji, krajoznawstwa, historii, wędkarstwa, itd. 
Jednym z obszarów pozostającym do wykorzystania 
w ramach działalności SEiRP jest właśnie kultura. 

Odbiorcami projektu są ludzie z pasją i talentami, 
wywodzący się ze Stowarzyszenia.: pisarze, poeci, 
malarze, rysownicy, rzeźbiarze, graficy, fotograficy 
oraz osoby tworzące w innych formach (tkanina ar-
tystyczna, haft krzyżykowy, decoupage, itp.), a także 
wszyscy ci, którzy kochają szeroko rozumianą kulturę. 

Projekt polega na utworzeniu, zgodnie z obo-
wiązującym Statutem SEiRP, koła/kół (jednostki te-
renowej) w wybranych obszarach kraju, które będzie/
będą skupiać osoby o wskazanych zainteresowaniach. 
Głównym celem utworzenia takiego koła/kół jest 
potrzeba integracji środowiska twórców i animatorów 
kultury oraz osób utożsamiających się z tą formą 
działalności, będących jednocześnie członkami Sto-

warzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Do 
innych celów można zaliczyć wspieranie działalności 
statutowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, przede wszystkim związanym z orga-
nizowaniem życia kulturalnego oraz prowadzeniem 
działalności w sferze zadań publicznych w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji czy 
działalności charytatywnej.

Istotną korzyścią, która zostanie osiągnięta 
w przyszłości będzie materialny dorobek kulturalny. 
Dla osiągnięcia tego celu na pewno będą potrzebne 
przedsięwzięcia polegające na organizacji warsztatów 
plastycznych, plenerów, podczas których stworzone 
zostaną prace. Koło Twórców i Pasjonatów Kultury, 
jako odrębna komórka organizacyjna SEiRP, przy 
wykorzystaniu własnych składek, dotacji z funduszu 
socjalnego, jak również przy wykorzystaniu pomocy 
jednostek nadrzędnych, szczebla wojewódzkiego, czy 
też szczebla naczelnego, stworzy prace, które staną 
się własnością organizacji. Odbiorcami dorobku ar-
tystycznego będzie nie tylko samo Koło, ale również 
nasza organizacja. Dzięki posiadaniu takich dóbr 
materialnych Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych będzie mogło dodatkowo wspierać dzia-
łalność statutową, chociażby poprzez organizowanie 
życia kulturalnego (warsztaty, plenery, wernisaże, 
wystawy, spotkania autorskie, spotkania poetyckie, 
przeglądy sztuki, itp.), jak również wspomagać 
działalność charytatywną (np. poprzez przekazanie 
części prac na rzecz potrzebujących, lub organizując 
aukcje charytatywne, z których zebrane środki będzie 
można przekazać na rzecz emerytów i rencistów znaj-
dujących się w potrzebie). Gdy w rękach organizacji 
będzie pewien zasób prac, takich inicjatyw może być 
nieskończenie wiele. Powodzenie przedsięwzięcia 
na pewno uzależnione będzie od kreatywności osób 
sprawujących władzę w zarządzie takiego Koła.

Powołanie koła/kół „Twórców i Pasjonatów 
Kultury” pozwoli na zwiększenie aktywności człon-
ków SEiRP w dziedzinie upowszechniania kultury 
w środowisku emerytów i rencistów Policji, oraz 
niewątpliwie wpłynie na budowanie jeszcze lepszego 
wizerunku Stowarzyszenia. 

Pomysłodawca projektu:
podinspektor Krzysztof Szala – ekspert 

Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE

15 grudnia w hali sportowo-widowisko-
wej  21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
w Rzeszowie odbyła  się Podkarpacka Uro-
czystość Opłatkowa  Służb Mundurowych 
z udziałem najwyższych władz rządowych 
i samorządowych województwa, przedstawicieli 
wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, Służby Więziennej i innych formacji 
mundurowych oraz duchowieństwa na czele z or-
dynariuszem diecezji rzeszowskiej ks. biskupem 
Janem Wątrobą. W spotkaniu tym uczestniczyło 
kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, głównie 
kadry kierowniczej komendy wojewódzkiej 
oraz komend miejskich i powiatowych policji 
na czele z komendantem wojewódzkim nadinsp. 
Zdzisławem Stopczykiem. Satysfakcję naszemu 
Stowarzyszeniu dało nie tylko zaproszenie do 
udziału w tej uroczystości, ale również powitanie 
naszej delegacji wśród znakomitych przedstawi-
cieli władz rządowych, samorządowych, służb 
mundurowych, instytucji i duchowieństwa. 
Wśród 6-osobowej grupy przedstawicieli Sto-
warzyszenia w spotkaniu uczestniczyli: prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, wice-
prezes Ryszard Tyczyński, sekretarz Stefania 
Rosińska, skarbnik Irena Kozak oraz prezes 
koła w Rzeszowie Jadwiga Michalczyk. Spot-
kanie odbywało się w atmosferze dzielenia się 
opłatkiem i składania sobie nawzajem życzeń. 
Orkiestra wojskowa grała kolędy oraz ulubione 
przez uczestników melodie, podczas poczęstunku 
tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.

Noworoczno-opłatkowe  posiedzenie 
Zarządu Wojewódzkiego miało miejsce  22 
stycznia w sali konferencyjnej komendy woje-
wódzkiej. Wzięło w nim udział ponad 70 osób, 
a wśród nich goście: komendant wojewódzki 
nadinsp. Zdzisław Stopczyk, komendant miejski 
insp. Witold Szczekala, naczelnicy wydziałów 
komendy wojewódzkiej – mł. insp. Wiesław Dy-
baś i mł. insp. Janusz Stojak, komendant I komi-
sariatu mł. insp. Wiktor Charkiewicz, wiceprezes 

Zarządu Głównego SEiRP Jerzy Krawczyk, 
dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej MSW Zbigniew Widomski, podkarpacki 
duszpasterz policji ks. Marek Buchman, prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Józef Bąk, kierowniczka Sekcji 
Socjalnej KWP Grażyna Pieróg, kierowniczka 
Zespołu Emerytalno-Rentowego MSW Barbara 
Wilk, właściciel drukarni RS Druk Ryszard 
Świątoniowski, w której drukowany jest Biule-
tyn Informacyjny Zarządu Głównego, redaktor 
miesięcznika „Echo Rzeszowa” Roman Małek 
i przedstawicielka Podkarpackiego Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia Ewa Kraus.

Prezes Wiktor Kowal w swym wystą-
pieniu podkreślił więź Stowarzyszenia z po-
licją, zwłaszcza z kierownictwem komendy 
wojewódzkiej, ze związkami zawodowymi 
policjantów, z samorządami mieszkańców, 
głównie z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem 
Ferencem, burmistrzem Jarosławia Andrzejem 
Wyczawskim i Przeworska –  Marią Lichtarską-
-Dubrawską. Podziękował członkom SEiRP 
za zaangażowanie, a kierownictwu policji, 
szczególnie nadinsp. Zdzisławowi Stopczykowi, 
i osobom wspierającym, za życzliwość i pomoc. 
Zakończył życzeniami noworocznymi, które 
przekazali również: nadinsp. Zdzisław Stop-
czyk, Jerzy Krawczyk i Zbigniew Widomski.

Spotkanie było okazją do wręczenia wyróż-
nień działaczom i sympatykom Stowarzyszenia. 
Odznakę SEiRP „Za Wybitne Osiągnięcia” 
otrzymał były komendant wojewódzki nadinsp. 
w st. spocz. dr Józef Jedynak i prezesi kół: Jó-
zef Leszczyński, Marian Wojtowicz, Edward 
Rempoła. „Za Zasługi z Dyplomem: Zbigniew 
Fal, Janusz Skrzat i Ryszard Tyczyński. Dyplom 
uznania Zarządu Głównego przyjął mł. insp. Ja-
nusz Stojak, a Zarządu Wojewódzkiego – mł. insp. 
Wiktor Charkiewicz. Józef Bąk w imieniu Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów nagrodził Stefanię 
Rosińską „Odznaką Honorową 20-lecia NSZZ 
Policjantów” za długoletnią i owocną współpracę. 

KORESPONDENCI NAPISALI
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Redaktor «Echa Rzeszowa» Roman Małek wrę-
czył nadinsp. Z. Stopczykowi, nadinsp. w st. spocz. 
J. Jedynakowi, J. Krawczykowi, Z. Widomskiemu 
i insp. W. Szczekali książkę jego autorstwa „70 
lat – Rzeszów stolicą województwa”.

W drugiej części spotkania, które było 
kontynuowane w sali kasyna komendy woje-
wódzkiej, kapelan policji ks. Marek Buchman 
poświęcił opłatki, którymi podzielili się zebrani, 
składając sobie życzenia noworoczne. Podczas 
wieczerzy dwaj członkowie Stowarzyszenia 
– Adam Fus i Władysław Kretowicz oraz funk-
cjonariusz policji Robert Chlipawa – utworzyli 
zespół muzyczny, uświetniając spotkanie kolę-
dami i ulubionym melodiami.

W Nowej Dębie na spotkanie świąteczno-
-opłatkowe przybyło 20 grudnia ponad 30 
osób. Jest to jedyne koło na Podkarpaciu, które 
działa w siedzibie komisariatu policji. Prezes 
zarządu Zdzisław Trzeciak powitał członków 
Stowarzyszenia z małżonkami, prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Wiktora Kowala, jego zastępcę 
Tadeusza Kagana i komendanta komisariatu 
kom. Marka Pietrykowskiego. Zdzisław Trzeciak 
i goście złożyli zebranym życzenia świąteczno 
– noworoczne, zebrani podzielili się opłatkami, 
składając sobie nawzajem życzenia i zasiedli do 
konsumpcji tradycyjnych potraw wigilijnych.

Członkowie  koła w Leżajsku  spotkali 
się 10 stycznia na uroczystości wigilijno-no-
worocznej. Prezes koła Władysław Bryniarski 
powitał zebranych, w tym prezesa ZW Wiktora 
Kowala, wiceprezesa Ryszarda Tyczyńskiego 
i komendanta powiatowego insp. Stanisława 
Wilczyńskiego. Podkreślił, że celem spotkania 
jest dalsza integracja środowiska emerytów poli-
cyjnych i złożył życzenia noworoczne. Insp. Sta-
nisław Wilczyński i Wiktor Kowal także złożyli 
życzenia, a W. Kowal podziękował zarządowi 
koła za owocną pracę w minionym roku. Włady-
sław Bryniarski wzniósł toast lampką szampana 
i zaprosił do podzielenia się opłatkiem, po czym 
odbyła się wieczerza wigilijna. W spotkaniu 
uczestniczył również przewodniczący komisji 
rewizyjnej koła, były komendant powiatowy 
insp. w st. spocz. dr Marian Szkodziński.

Członkowie  rzeszowskiego koła  przy-
byli na spotkanie noworoczno-opłatkowe 17 
stycznia. Wiceprezes Bożena Szubart złożyła 
życzenia noworoczne i powitała pełnomocnika 
prezydenta Miasta Rzeszowa Henryka Wolickie-
go, zastępcę komendanta miejskiego podinsp. 
Konrada Wolaka, komendanta I Komisariatu 
Policji w Rzeszowie mł. insp. Wiktora Char-
kiewicza i członków Zarządu Wojewódzkiego: 
Wiktora Kowala, Ryszarda Tyczyńskiego 
i Stefanię Rosińską. Henryk Wolicki przekazał 
w imieniu prezydenta Rzeszowa życzenia nowo-
roczne, po czym zebrani połamali się opłatkami, 
złożyli sobie życzenia i zasiedli przy wspólnym 
stole do posiłku.

Koło w Jaśle zorganizowało 29  stycznia 
spotkanie opłatkowo-karnawałowe, w którym 
wzięło udział 60 osób. Prezes Antoni Barzyk 
powitał zebranych, w tym zaproszonych gości: 
komendanta powiatowego insp. Andrzeja Wędry-
chowicza, prezesa Wiktora Kowala, wiceprezesa 
Ryszarda Tyczyńskiego, sekretarz Stefanię Ro-
sińską, kapelana ks. Gerarda Stanulę, kierownik 
Grażynę Pieróg, przewodniczącego NSZZP przy 
KPP Jasło Zbigniewa Mijala, kierownik Referatu 
Wspomagającego KPP Jasło Alicję Mijal i sponso-
rów. Wiktor Kowal wręczył odznakę „Za Zasługi 
z Dyplomem” sponsorowi Edwardowi Gierutowi 
oraz dyplomy wyróżniającym się członkom koła 
–  Kazimierzowi Rusztowiczowi i Marianowi Sko-
czowi. Następnie zebrani połamali się opłatkiem, 
złożyli sobie życzenia noworoczne, zaśpiewali 
kolędy i zaczęła się zabawa, która zakończyła się 
w późnych godzinach wieczornych. 

Wiktor Kowal, Bogusław Trzpit, Ryszard 
Tyczyński, E. Witusik 

Zdjęcia KWP Rzeszów (w środku numeru)

Zarząd  tarnobrzeskiego  koła  zaprosił 
na noworoczne spotkanie aktyw organizacji, 
aby dokonać oceny dorobku w minionym roku 
i sprecyzować zadania wynikające z postano-
wień zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 
Zaproszono zastępcę komendanta miejskiego 
mł. insp. Tomasza Oleksaka, wiceprezesa Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP Tadeusza Kagana, 
sponsora niektórych przedsięwzięć koła Józefa 
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Bednarczyka, przewodniczącą NSZZ Policjan-
tów Marzenę Sajbot. Po przywitaniu zebranych 
prezes Stanisław Czachurski pozytywnie ocenił 
ubiegłoroczny dorobek koła, dziękując wszyst-
kim, którzy mieli w nim udział. Zwrócił uwagę 
na potrzebę umacniania integracji mundurowe-
go środowiska emeryckiego. Odwołując się do 
przekazu medialnego przypomniał o rosnącym 
zjawisku rozluźniania więzów społecznych. 
Opowiedział się za wzmożoną aktywnością 
w sprawdzonych już formach: zebrań integra-
cyjnych, okazjonalnych, spotkań towarzyskich, 
wycieczek krajowych i zagranicznych. Odno-
sząc się do obchodów 25. rocznicy powstania 
Stowarzyszenia podkreślił, że faktu narodzin 
organizacji nie da się już z historii środowiska 
emeryckiego i z przestrzeni społecznej usunąć. 
Pomyślnego zrealizowania zamierzeń życzył 
organizacji mł. insp. Tomasz Oleksak, deklaru-
jąc wsparcie kierownictwa miejscowej policji. 
Delegat na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów 
Tadeusz Kagan podzielił się z zebranymi in-
formacją o przebiegu i dorobku tego gremium.

Bronisław Zimny 
Zdjęcie Wiesław Wolak (w środku numeru)

Szpital MSW w Rzeszowie  otworzył 
oddział neurologiczny i pracownię radiologii 
zabiegowej. W uroczystości uczestniczyli: pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary 
Rzemek, biskup Jan Wątroba, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, samorządowych, dyrek-
torzy szpitali, prezes Wiktor Kowal i wicepre-
zes Ryszard Tyczyński. Nowo otwarte oddział 
i pracownia czynne są całodobowo, dysponują 
nowoczesnym wyposażeniem i zatrudniają spe-
cjalistyczny personel medyczny. Pomiędzy Zarzą-
dem Wojewódzkim SEiRP a dyrektorem szpitala 
Zbigniewem Widomskim są bardzo dobre relacje.

Ryszard Tyczyński

Zarząd koła w Lubaczowie zorganizował 
w restauracji „U Dina” spotkanie karnawało-
we, na które zaproszono prezesa Wiktora Kowala 
z żoną, sekretarz Stefanię Rosińską, kierownik 
Sekcji Socjalnej KWP Grażynę Pieróg, zastępcę 
komendanta powiatowego mł. insp. Krzysztofa 
Bieniarza i emerytów Straży Granicznej. 65 

uczestników przywitał prezes koła Józef Lesz-
czyński. Wiktor Kowal przekazał serdeczne 
życzenia związane ze statutową działalnością. 
Tradycyjnie do tańca zapraszał zespół Akces pod 
kierownictwem emeryta policyjnego Mariana Ko-
walskiego. Podczas spotkania wspominano czasy 
związane z aktywnością zawodową, obecnym 
statusie emeryta, a także o planowanej autoka-
rowej wycieczce do Karpacza, Drezna i Liberca.

Marek Kisz

Koła  SEiRP  i  Związków  Emerytów 
Policyjnych w Łańcucie urządzili wspólnie 
zabawę karnawałową. Z inicjatywą wystąpili 
prezesi obydwu organizacji – Stanisława Kielar 
i Wiesław Dudek. Zaproszono gości: zastępcę 
komendanta powiatowego komisarza Grzegorza 
Błaszczyka, prezesa Wiktora Kowala, sekretarz 
Stefanię Rosińską, kierownik Grażynę Pieróg 
i byłych komendantów powiatowych – Wacława 
Muchę i Wacława Mazura. Impreza odbywała się 
w walentynki, więc gospodarz wręczył paniom 
słodycze, a gospodyni – panom symboliczne 
słodkie serduszka. Spotkanie przebiegło w miłej 
i biesiadnej atmosferze, przy muzyce i tańcach.

Wiktor Kowal

Komendant miejski w Tarnobrzegu insp. 
Mirosław Furdyna przekazał uroczyście obo-
wiązki służbowe następcy insp. Edwardowi 
Ząbkowi. W tym ważnym wydarzeniu uczest-
niczył wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ta-
deusz Kagan i prezes koła Stanisław Czachurski. 
Obaj reprezentanci środowiska emeryckiego 
podziękowali odchodzącemu komendantowi 
za życzliwość i pomoc w działalności koła. 
W uznaniu zasług uhonorowano komendanta 
odznaką nadaną przez ZG SEiRP „Za Wybitne 
Osiągnięcia”. Wręczono także okolicznościowy 
list i przekazano najlepsze życzenia pomyślno-
ści i sukcesów na równie wysokim stanowisku 
służbowym w innym mieście.

Bronisław Zimny 
Zdjęcie Wiesław Wolak (w środku numeru)

W wyborach do samorządów na Podkar-
paciu kandydowało ponad 20 emerytów po-
licyjnych, głównie członków Stowarzyszenia 
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Emerytów i Rencistów Policyjnych. Spośród 
nich kilkunastu uzyskało mandaty radnych, 
otrzymując funkcje kierownicze w radach. 

Najwięcej mandatów i funkcji kierow-
niczych uzyskali nasi członkowie w powiecie 
jasielskim. Przewodniczącym rady gminy Jasło 
został wiceprezes tamtejszego koła Józef Dzie-
dzic, zaś Czesław Skocz –  członek Stowarzysze-
nia – objął funkcję przewodniczącego rady gminy 
w Krempnej. Obydwaj sprawują te funkcje już 
trzecią kadencję. W gminie tej w miejscowości 
Żółków wyróżniają się w działalności społecznej 
również inni członkowie Stowarzyszenia. Bole-
sław Waśko jest prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej, natomiast komendantem tej placówki 
jest Kazimierz Korczykowski. Wiceprzewodni-
czącym rady miasta Jasła jest Andrzej Dybaś, 
natomiast piątą kadencję na stanowisku wójta 
gminy Jasło rozpoczął Stanisław Pankiewicz. 
Obydwaj są członkami Stowarzyszenia. Z dniem 
1 marca na stanowisko zastępcy burmistrza 
miasta Brzostek został powołany Jan Łazowski 
– wiceprezes zarządu koła w Jaśle i delegat na VII 
Krajowy Zjazd Stowarzyszenia oraz członek Ko-
misji Pożytku Publicznego Zarządu Głównego.

W powiecie jarosławskim w radzie miasta 
Radymno zasiada Mariusz Dziawoł, w radzie 
gminy Laszki – Krzysztof Kielar, w radzie gmi-
ny Wiązownica – Krzysztof Socała, natomiast 
wiceprzewodniczącym rady miasta Jarosławia 
jest Andrzej Pieszko. Wszyscy są członkami 
Stowarzyszenia.

W Kolbuszowej wiceprzewodniczącym 
rady miasta jest Józef Fryc – przewodniczący 
komisji rewizyjnej koła Stowarzyszenia, zaś 
przewodniczącym rady gminy Raniżów jest nasz 
emeryt Ryszard Rzeszutek. 

W Leżajsku wiceprzewodniczącym rady 
miasta jest członek Stowarzyszenia Zbigniew 
Policzkiewicz. W Krośnie w radzie miasta za-
siada Stanisław Czaja, a radną w radzie gminy 
Chorkówka jest Alina Celej.

Radnym powiatowym w Przeworsku jest 
Wiesław Bukowski, zaś radnym w gminie 
Jawornik Polski Andrzej Pieniążek.

W radzie gminy Stary Dzików w powie-
cie lubaczowskim jest Zdzisław Szczepanik. 
Wszyscy są członkami Stowarzyszenia.

W gminie Przeworsk radnym jest Adam 
Jarosz, natomiast Stanisław Wicko jest preze-
sem wspólnoty mieszkaniowej w Lubaczowie. 
Obydwaj są emerytami policyjnymi.

Wielu członków Stowarzyszenia zasiada 
w radach osiedlowych i wspólnotach miesz-
kaniowych. Prezes zarządu koła w Rzeszowie, 
największego na Podkarpaciu, Jadwiga Michal-
czyk, jest przewodniczącą zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. Sportowej oraz preze-
sem ogrodu działkowego Pomoc. Były wice-
prezes Zarządu Wojewódzkiego Józef Uryniak 
jest przewodniczącym komisji handlu, usług 
i kultury rady osiedla Baranówka, członkiem 
rady samorządowej osiedla im. gen. Andersa 
w Rzeszowie i sekretarzem rady nadzorczej Rze-
szowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wśród 
samorządowców Podkarpacia wywodzących się 
z emerytów policyjnych nie zabrakło również 
sołtysa. Jest nim Leszek Dobosz – sołtys wsi 
Równia w powiecie ustrzyckim.

Wiktor Kowal

Sanockie  koło  zorganizowało  z  okazji 
Dnia Kobiet spotkanie dla żon swoich człon-
ków i wdów po byłych policjantach w renomo-
wanej kawiarni „NoBo Cafe”. Z okazji święta 
kobiet w dniu 7 marca 2015 r. w renomowanej 
sanockiej Kawiarni „No Bo Cafe”. Życzenia 
złożył prezes Mieczysław Sabat, a każda z Pań 
otrzymała tradycyjny kwiatuszek i czekoladę 
z orzechami. W spotkaniu uczestniczyło ponad 
30 osób i trwało do późnych godzin nocnych.

Ryszard Tyczyński

W Dniu Kobiet zarząd tarnobrzeskiego 
koła  zaprosił  członkinie Stowarzyszenia na 
świąteczne  spotkanie. Prezes Stanisław Cza-
churski, kierując pozdrowienia i życzenia do Pań, 
podkreślił ich cenioną rodzinną i społeczną rolę. 
Przypomniał, że w tym roku przypada 25-lecie 
Stowarzyszenia, więc koło uczci tę rocznicę. 
Życzenia od zarządu wojewódzkiego złożył 
jego wiceprezes, Tadeusz Kagan. W imieniu 
Pań podziękowania za pamięć złożyła nestorka 
koła, Zofia Szymaszek. Przy poczęstunku zebra-
ni w kameralnej atmosferze wspominali okres 
służby i wymieniali poglądy na warunki życia.
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W marcu 2009 roku zarząd koła SEiRP pod-
pisał umowę z Tarnobrzeskim Bankiem Żywno-
ści, odnawiając ją w kolejnych latach. Jej efektem 
było utworzenie punktu wydawania żywności 
w środowisku emerytów mundurowych. Zadanie 
organizacji i funkcjonowania punktu powierzo-
no jednemu z emerytów. Dzięki przychylności 
kierownictwa jednostki w zasobach lokalowych 
Komendy Miejskiej Policji urządzono magazyn, 
w którym także wydaje się żywność. W chwili 
rozpoczęcia działalności korzystało z niego 19 ro-
dzin emeryckich służb mundurowych. Z upływem 
lat ich liczba rosła, osiągając wielkość 70 rodzin 
w 2014 roku. Pomoc żywnościowa jest znacząca 
dla poprawy sytuacji uprawnionych, gdyż każda 
osoba otrzymuje 6 kg pełnowartościowej żywno-
ści w miesiącu. Na liście znajduje się 30 rodzajów 
artykułów spożywczych, w tym m.in.: mąka, ma-
karony, kasze, sery, mleko, masło. Następstwem 
zahamowania polskiego eksportu płodów rolnych 
do Rosji było zwiększenie zaopatrzenia banku 
w owoce i warzywa. W dystrybucję zaangażowała 
się grupa członków naszego Stowarzyszenia, 
kierując się zasadą, że człowiek jest tyle wart, 
ile uczyni dobrego dla innych. Funkcjonowanie 
Banku Żywności wspierają lokalne władze samo-
rządowe, a finansuje Unia Europejska.

Bronisław Zimny 
Zdjęcie Wiesław Wolak (w środku numeru) 

Wojewódzkie uroczystości Święta Policji 
w bieżącym roku odbyły się 18 lipca w Stalowej 
Woli i były związane z wręczeniem sztandaru 
miejscowej komendzie powiatowej. Uczestni-
czyli w nich zaproszeni przez organizatorów 
przedstawiciele Stowarzyszenia: prezes Wiktor 
Kowal wraz pocztem sztandarowym Zarządu Wo-
jewódzkiego w składzie: Mieczysław Czerwonka, 
Zbigniew Fal i Marek Szczurowski oraz prezes 
koła w Stalowej Woli Stanisław Garbuliński.

W dniu Święta Policji pod tablicami ufundo-
wanymi ku czci pomordowanych w Ostaszkowie 
i poległych w służbie w latach 1919-2009 poli-
cjantów przed gmachem komendy wojewódzkiej 
odbył się uroczysty apel, podczas którego kwiaty 
złożyła delegacja Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia, reprezentowana przez prezesa 
Wiktora Kowala, I wiceprezesa Ryszarda Ty-

czyńskiego, sekretarz Stefanię Rosińską i członka 
prezydium Mieczysława Czerwonkę.

Kierownictwa większości komend miej-
skich i powiatowych zapraszają na spotkania 
i apele z okazji Święta Policji przedstawicieli 
Stowarzyszenia, którzy składają życzenia świą-
teczne funkcjonariuszom i pracownikom Policji 
oraz wręczają im wyróżnienia naszej organizacji.

Prezes koła, Janina Ryszawa, wręczyła 
z okazji Święta Policji komendantowi powia-
towemu w Przeworsku mł. insp. Markowi 
Mendoniowi i pracownikowi zespołu finansów 
i zaopatrzenia tej komendy Renacie Stecko 
dyplomy jubileuszowe z Medalami XXV Lat 
Stowarzyszenia.

Na spotkaniu z okazji Święta Policji w ko-
mendzie powiatowej w Leżajsku prezes zarządu 
koła Władysław Bryniarski wręczył policjantom 
przyznane przez Zarząd Wojewódzki dyplomy 
uznania: nadkom. Barbarze Ćwikle, nadkom. 
Adamowi Kopaczowi, podkom. Dorocie Śliż, st. 
asp. Krystianowi Bryniarskiemu, insp. Krzyszto-
fowi Fickowi, asp. sztab. Ryszardowi Koziołowi, 
asp. sztab. Wacławowi Ładakowi, asp. sztab. Ry-
szardowi Markowskiemu, asp. sztab. Januszowi 
Płatkowi, asp. sztab. Dariuszowi Sosze. Dyplomy 
uznania Zarządu Wojewódzkiego otrzymali także 
pracownicy cywilni policji – Genowefa Sander 
i Janusz Maczuga, członkowie Stowarzyszenia: 
Jan Wylaź, Janusz Krawczyk, Edward Wańczyk, 
Tadeusz Kulpa i Waldemar Krzemieniecki, 
sponsorzy: Edward Golik, Mieczysław Materna, 
Tadeusz Ramza, Janusz Szpunar i Jan Chwostek.

W Święcie Policji w komendzie miejskiej 
w Rzeszowie uczestniczył I wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego SEiRP Ryszard Tyczyński, 
w Łańcucie – prezes koła Stanisława Kielar, 
w Brzozowie – prezes koła Marian Wojtowicz 
i kilku emerytów, w Jarosławiu – prezes koła 
Józef Stecko, w Sanoku – wiceprezes koła 
Ryszard Sroka, w Jaśle – prezes koła Antoni 
Barzyk, w Mielcu – prezes koła Jan Mika, 
w Kolbuszowej prezes – koła Czesław Matuła, 
w Lubaczowie – członek koła Ryszard Michalik.

W Ustrzykach Dolnych na spotkaniu w sta-
rostwie powiatowym z okazji Święta Policji 
miejscowe koło reprezentował prezes Gwidon 
Piotrowicz. Podczas uroczystości wręczył na-
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grodę zwycięskiej drużynie siatkówki z Urzę-
du Miasta, która brała udział w rozgrywkach 
o puchar prezesa zarządu koła Stowarzyszenia.

W Nisku komendant powiatowy również 
zaprosił naszych emerytów do udziału w Świę-
cie Policji.

 Bogusław Trzpit 

Na  zebraniu Towarzystwa  Przyjaciół 
Rzeszowa 18 sierpnia w ratuszu prezes Wiktor 
Kowal wręczył prezydentowi miasta Tadeuszo-
wi Ferencowi jubileuszowy dyplom z Medalem 
XXV Lat Stowarzyszenia. Prezydent skierował 
do Zarządu Wojewódzkiego list z życzeniami 
z okazji jubileuszu. Podobny list przekazał 
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie Zbigniew 
Widomski. Do Towarzystwa Przyjaciół Rzeszo-
wa należy wielu emerytów policyjnych, w tym 
członkowie SEiRP, którzy udzielają się społecznie.

Wiktor Kowal

23 października w Zamku Dzikowskim 11 
par z rąk wiceprezydenta miasta Józefa Mo-
tyki odebrało Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Wśród odznaczonych znalazły się 
cztery pary ze środowiska policyjnego: Barbara 
i Leonard Cieślakowie, Maria i Stanisław Cza-
churscy (obie pary 60 lat pożycia), Józefa i Józef 
Grzesikowie, Łucja i Michał Wydrowie (50 lat 
pożycia). W kuluarowych rozmowach ożyły 
wspomnienia. Jubilaci dzielili się receptami na 
szczęśliwe małżeństwo. Wiceprezes koła Adam 
Kanios złożył życzenia i  wręczył okolicznościo-
we laurki parom z naszej organizacji. Odśpiewa-
nie Sto lat, wiązanki kwiatów, lampka szampana 
i występ zespołu artystycznego z miejscowego 
Domu Kultury uświetniły uroczystość.

Bronisław Zimny 
Zdjęcie Wiesław Wolak (w środku numeru) 

Uroczysty charakter miały obchody XXV 
rocznicy Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów w województwie 
podkarpackim. Rozpoczęły się 6 listopada mszą 
świętą w kościele garnizonowym odprawioną 
przez ordynariusza diecezji rzeszowskiej biskupa 
Jana Wątrobę. Biskup polowy Wojska Polskiego 

Józef Guzdek wystosował pismo z przesłaniem 
do związkowców, w którym wyraził wdzięczność 
funkcjonariuszom policji za ich postawę świadczą-
cą o wierności, bohaterstwie i sprawiedliwości. 
Odznaczył 12 funkcjonariuszy i działaczy związ-
ku, a wśród nich byłego działacza związkowego 
i członka Stowarzyszenia z Przeworska Czesława 
Tokarza, Medalem „Gloria Intrepidis et Animi 
Promptis” („Chwała Ofiarnym i Nieustraszo-
nym”). W mszy uczestniczyli przedstawiciele 
Zarządu Wojewódzkiego z prezesem Wiktorem 
Kowalem na czele i poczet sztandarowy w skła-
dzie: Mieczysław Czerwonka, Zbigniew Fal, 
Janusz Skrzat. Dalsza część uroczystości odby-
wała się w sali widowiskowej Instytutu Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po wystąpieniach 
okolicznościowych wręczono Medale XXV-lecia 
NSZZ Policjantów, które otrzymali działacze Sto-
warzyszenia: wiceprezes Zarządu Głównego Jerzy 
Krawczyk, członkowie Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego: Wiktor Kowal, Ryszard Tyczyński, 
Tadeusz Kagan, Stefania Rosińska i Mieczysław 
Czerwonka oraz Janina Ryszawa, Czesław Tokarz, 
Bolesław Pezdan, Ludwik Cebula, Zbigniew Fal, 
Janusz Skrzat i Adam Kanios. Wiktor Kowal prze-
kazał przewodniczącemu Józefowi Bąkowi list 
jubileuszowy dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów oraz zegar z logo Stowarzyszenia 
wydany z okazji XXV-lecia naszej organizacji.

W zajeździe Nowy Dwór w Świlczy koło 
Rzeszowa kontynuowano 20 listopada obchody 
XXV-lecia NSZZ Policjantów z udziałem licznie 
zebranych członków związku, funkcjonariuszy 
policji i zaproszonych gości. Przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego Józef Bąk przywitał 
zgromadzonych i wygłosił przemówienie. Po oko-
licznościowym wystąpieniu nadinsp. Zdzisława 
Stopczyka wręczono Medale XXV-lecia NSZZ 
Policjantów. Obecna na spotkaniu delegacja 
Lwowskiej Obwodowej Organizacji Asocjacji 
Weteranów MSW Ukrainy w osobach Jarosława 
Junaka i Oleksandra Kozlenki wyróżniła m.in. 
prezesa Wiktora Kowala medalem ich organizacji. 
Z kolei prezes ZW SEiRP wręczył obu przedsta-
wicielom bratniej organizacji z Ukrainy odznakę 
„Za Wybitne Osiągnięcia” i Medale XXV-lat 
Stowarzyszenia.

Wiktor Kowal
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WIKTOR KOWAL
PREZES POKOLENIOWEJ INTEGRACJI

W tym roku Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych obchodziło jubileusz 
25-lecia swojej działalności. Było zatem trochę 
oficjalnej podniosłości i doniosłości, sporo przeja-
wów honorowania aktywistów i sympatyków, ale 
i niemało zwykłych okazji do towarzyskich spot-
kań, a nawet nostalgicznych powrotów do czasów 
aktywności zawodowej dzisiejszych seniorów. Za-
rządowi wojewódzkiemu stowarzyszenia prezesuje 
od 2006 roku Wiktor Kowal, znany w Rzeszowie 
i regionie nie tylko ze służby mundurowej.

Pochodzi z wielodzietnej rodziny chłop-
skiej z Duńkowic koło Radymna. W domu nie 
przelewało się, gdyż trudno było związać koniec 
z końcem z małorolnego gospodarstwa. Dlatego 
też musiał sobie w życiu radzić w większości sam. 
Stąd już w czasie nauki w Technikum Handlowym 
w Jarosławiu dorabiał sobie gdzie tylko mógł. 
Parał się nawet dziennikarskim fachem, jako ko-
respondent kilku redakcji lokalnych i ogólnopol-
skich. Ale na podjęcie studiów w tym kierunku nie 
było go już stać. Dlatego wylądował w dwuletniej 
szkole oficerskiej resortu bezpieczeństwa publicz-
nego i w ten sposób określił swoja drogę życiową, 
chociaż miała ona i pozamundurowe meandry.

Jak to z tym dziennikarstwem było?
Chciała dusza do raju, ale możliwości nie stało. 
Chociaż wspominam ten czas z sympatią. Nawet 
jakąś wierszówkę płacili. Na studia to jednak nie 
wystarczało. Należało wrócić na ziemię.

Czyli?
Do roboty w firmie drogowej i w mleczarni. 
Z czegoś przecież trzeba było żyć.

Do szkoły oficerskiej, bo nie nauka, lecz chęć 
szczera?
Nic z tych rzeczy! Po prostu tam wszystko do-
stawało się za darmo. Trzeba było tylko wykazać 
się zdyscyplinowaniem i pilnością.

Dali ci mundur, gwiazdki, pałę i ...
Zatrudnienie w KP MO w Ropczycach. Po roku 
na trzy lata zostałem oddelegowany do pracy 

w KP PZPR w tejże miejscowości, by w 1959 
roku powrócić do oficerskiej pracy w komen-
dach powiatowych milicji w Przemyślu i Leżaj-
sku, w końcu wylądować miękko w komendzie 
wojewódzkiej.

I już tak do emerytury?
Wcale nie! W 1968 r. znowu oddelegowali mnie 
na cztery lata, tym razem do KW PZPR.

Powrót z banicji był udany?
Nie narzekałem. Po krótkim czasie w inspekto-
racie komendanta zostałem naczelnikiem wy-
działu szkolenia. Bardzo dobra robota, W sam 
raz aż do przejścia na emeryturę w stopniu 
podpułkownika.

Po drodze pewnie uczyć się kazali?
Nie kazali, sam chciałem. Wpierw ukończyłem 
Studium Zawodowe na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej, a w 1971 dyplom magistra 
administracji wręczyli mi na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Później na Politechnice War-
szawskiej ukończyłem Podyplomowe Studium 
Nadzoru Pedagogicznego.

Czyli zostałeś specem od szkolenia pełną gębą!
Trochę sobie powykładałem. Wpierw w Średnim 
Studium Zawodowym, a później w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej czy Policealnej Szkole Detektywów 
i Pracowników Ochrony, zresztą nie tylko w Rze-
szowie. Ponadto uzyskałem uprawnienia egzami-
nacyjne w zawodzie technik ochrony fizycznej.

Zatem na emeryturze też nie nudziło ci się?
Od razu firma Wersal z Łańcuta zatrudniła mnie 
na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony, 
coś w rodzaju ochroniarskiego dyrektora. Na 
nudy nie było czasu.

Firma padła. Ochrona była kiepska?
Wręcz przeciwnie! Zawiodło zarządzanie i eko-
nomia oraz mała odporność na konkurencję.

Czas na Stowarzyszenie Emerytów i Renci-
stów Policyjnych.
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Czapki z głów! Nie depczecie sobie po nogach 
ze związkowcami policyjnymi?
Nic podobnego! Pełna symbioza, a jeśli trzeba 
tworzymy wspólny front w obronie interesów, 
zwłaszcza socjalnych.

Generalska zwierzchność toleruje was?
Nie tylko generalska, ale i powiatowa zwierzch-
ność nam sprzyja. Bywa na naszych zebraniach, 
wysłuchuje potrzeb i oczekiwań i, jeśli tylko jest 
taka możliwość, wspiera nas we wszystkim, nie 
tylko słownie.

Gdyby tak przyszło ci jednym zdaniem okre-
ślić cel nadrzędny stowarzyszenia?
Jest nim bez wątpienia integracja pokoleniowa 
policjantów.

Życzę sukcesów. Roman Małek
PS. 
Wywiad ten został zamieszczony w wydanej 
książce w 2015 roku pod tytułem: „Sylwetki 
Rzeszowian część IV” oraz w „Echo Rzeszowa 
– listopad 2015”

Do stowarzyszenia wstąpiłem w 1997 roku. 
Musiałem swoim koleżankom i kolegom przy-
paść do gustu, skoro w 2002 roku powierzyli mi 
funkcję wiceprezesa zarządu wojewódzkiego, 
a już w następnej kadencji prezesa tego zarządu. 
I tak jest do dzisiaj.

Jest się czym pochwalić?
Sadzę, że tak. W czasie mojej prezesury stowa-
rzyszenie w województwie okrzepło organiza-
cyjnie, zaczęło coraz poważniej liczyć się wśród 
organizacji pozarządowych. Udało się powołać 
nowe, sprawnie działające koła w: Przemyślu, 
Sanoku, Jaśle, Brzozowie, Krośnie i Ustrzykach 
Dolnych. Podpisaliśmy umowy o współpracy ze 
swoimi odpowiednikami na Ukrainie i Słowacji, 
zresztą bardzo korzystne.

Jak prezentujecie się na tle kraju?
Jesteśmy razem z organizacjami w Krakowie 
i Zielonej Górze uznawani za najsprawniejsze 
i najlepiej działające zarządy wojewódzkie 
w kraju.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
W SZCZECINIE

W Szczecinie  na  spotkanie wigilijne 
koła miejskiego przybyło 130 osób, w tym 
I zastępca komendanta wojewódzkiego insp. 
Jan Pytka i komendant miejski insp. Jacek Wolf. 
Komendanci życzyli emerytom dobrego zdro-
wia, spełnienia wszelkich marzeń, pomyślności, 
nadziei na lepsze jutro oraz wesołych świąt Bo-
żego Narodzenia. Prezes koła Ireneusz Koczan 
wręczył naszym kolegom: Feliksowi Statnikowi 
i Ryszardowi Krychowi pamiątkowe dyplomy 
z okazji 80. urodzin. Podziękowano Stasiowi 
Basowi i Irenie Kawalerczyk za długoletnią 
pracę w zarządzie. Na stołach pojawiły się 
tradycyjne dania wigilijne. Było dzielenie się 
opłatkiem i składanie sobie najserdeczniejszych 
życzeń.

Zarząd koła zorganizował w klubie „Pod 
Różami” imprezę z okazji Dnia Kobiet. Spot-
kanie rozpoczął prezes zarządu wojewódzkiego 

Henryk Karcz, który złożył paniom serdeczne 
życzenia dobrego zdrowia i pomyślności. Za 
pośrednictwem prezesa Ireneusza Koczana 
życzenia spełnienia marzeń, realizacji zamierzo-
nych planów, dużo uśmiechu na co dzień oraz 
dobrego zdrowia przekazał solenizantkom insp. 
Jacek Wolf. Na zakończenie panowie złożyli 
każdej kobiecie życzenia, wręczając jednocześ-
nie słodkie czekoladki.

KORESPONDENCI NAPISALI



50

10 marca tradycyjnie w budynku szcze-
cińskiego ZUS-u odbyło się walne zebranie 
koła, które otworzył prezes Ireneusz Koczan. 
Powitał nieliczne niestety grono naszych 
członków, bowiem frekwencja wyniosła tylko 
16%. Przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocz-
nej działalności, nakreślił plany na rok bieżący 
oraz poinformował o nowych uregulowaniach 
dotyczących korzystania z dopłat z funduszu 
socjalnego, które będą w pierwszej kolejności 
kierowane do osób w trudnej sytuacji material-
nej i zdrowotnej. Finanse koła zrelacjonowała 
skarbnik Mirosława Pawińska, a sprawozda-
nie komisji rewizyjnej – Danuta Kasjaniuk. 
Następnie odbyła się dyskusja, w której głos 
zabrał prezes zarządu wojewódzkiego Henryk 
Karcz. Poinformował zebranych o przebiegu 
VII KZD i kulisach negocjacji w sprawie zasad 
korzystania z funduszu socjalnego. Przyjęto 
stosowne uchwały, w tym o podniesieniu o 2 

złote składki rocznej i skreśleniu z listy człon-
ków 24 osób, które nie zapłaciły składek za 
dwa lata. Na zakończenie obrad Ireneusz Ko-
czan przedstawił plan imprez kulturalno-inte-
gracyjnych na bieżący rok, zapraszając człon-
ków koła do licznego w nich uczestnictwa.

Członkowie  koła,  jak  co  roku,  bawili 
się  na wspólnej majowej  zabawie. Impreza 
zbiegła się z obchodami 25-lecia naszego 
Stowarzyszenia, więc nie zabrakło wyróżnień, 
dyplomów i drobnych upominków. Wśród wy-
różnionych była szczególna jubilatka Helena 
Durys, która obchodziła 80. urodziny. Otrzymała 
życzenia od komendanta wojewódzkiego insp. 
Jarosława Sawickiego oraz od prezesa zarządu 

wojewódzkiego Henryka Karcza. Do życzeń 
wszyscy się przyłączyli, śpiewając czcigodnej 
jubilatce gromkie Sto lat. Ponadto prezes koła 
Ireneusz Koczan wyróżnił i serdecznie podzię-
kował za szczególne zaangażowanie w pracę 
społeczną, poświęcanie swojego czasu wol-
nego oraz kreatywność 25 członków naszego 
Stowarzyszenia – dyplomami i pamiątkowymi 
medalami XXV-lecia SEiRP. O oprawę arty-
styczną naszej majówki zadbała jak zawsze 
niezmordowana i pełna pomysłów Irenka Bąk. 
Nie można nie wspomnieć o poczęstunku, 
o który zadbał Andrzej Staszewski z restauracji 
„Continental”. Miłym akcentem uroczystości 
były życzenia dla jubilatów, którzy obchodzili 
„dziesiątki” urodzin w I półroczu. Było dużo 
radości, przyjemności i wspólnego śpiewania 
Sto lat. Nasi jubilaci byli szczerze wzruszeni 
i mile zaskoczeni, zwłaszcza mottem, które 
niech nam przewodzi jak najdłużej: Ludzie nie 
dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz 
starzeją się – bo przestają się bawić. Zespół 
muzyczny „997” zadbał, aby wszyscy bawili się 
wyśmienicie. Wszyscy zadowoleni, zmęczeni 
po superzabawie wracali do domu z piosenką na 
ustach „już szron na głowie, już nie to zdrowie, 
a w sercu ciągle maj!!” Zapraszamy na następną 
majówkę.     
 

Członkowie Stowarzyszenia ze Szczeci-
nie wybrali się w 6-dniową podróż do Bawa-
rii. Trasa wiodła przez: Szwajcarię Frankońską 
– jeden z najpiękniejszych rejonów południo-
wych Niemiec, Bamberg – miasto wpisane na 
listę UNESCO, Rothenburg ob der Tauben – 
miasto rodem z baśni z malowanymi domkami 
z czasów średniowiecza, zamek Neuschwanstein 

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 2-3 (56-57) 2015

51

znany z fantastycznej formy, zamek Linderhof 
(król Ludwik II spędzał w nim wiele czasu 
w samotności), zamek Herrenchiemsee (kopia 
paryskiego pałacu Wersal), Park Narodowy 
Berchtesgaden (rejs stateczkiem elektrycznym 
po najpiękniejszym bawarskim jeziorze Königs-
see), Burghausen (najdłuższy obiekt warowny 
w Europie – 1051m), zamek Schleißheim 
– ogromny kompleks pałacowy zapierający 
dech w piersiach przez naturalne piękno tego 
miejsca, Monachium (muzeum motoryzacji 
BMW, rezydencja królewskiego rodu Bawarii-

-Wittelsbachów, starówka), Ratyzbona (Walhall 
– świątynia będąca mauzoleum wielkich postaci, 
katedra, książęcy zamek Thurn und Taxis), 
Norymberga (starówka, zamek – Kaiserburg). 
Przejechaliśmy około 2700 km, aby podziwiać 
nie tylko stolicę piwa, precli i jodłowania, ale 
również stolicę zamków Europy. 

We wrześniu członkowie SEiRP w Szcze-
cinie wybrali  się  do Turcji  na wycieczkę 
objazdową. Nasza trasa: Pamukkale słynące 
z wód termalnych, miasto Hierapolis ze zrekon-
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struowanym teatrem rzymskim, pierwsza stolica 
imperium osmańskiego Bursa wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO z Zielonym 
Meczetem, Stambuł – rezydencja sułtanów 
osmańskich Pałac Topkapi, słynna świątynia 
Hagia Sophia, meczet Sułtana Ahmeta, Wielki 
Bazar, taras widokowy Pierre Lottie’go, spacer 
w okolicach Mostu Galata nad zatoką Złoty 
Róg i dworca Orient Express, rejs statkiem po 
cieśninie Bosfor, Ankara – mauzoleum Musta-
fy Kemala Atatürka i wizyta w łaźni tureckiej 
hammamie, Kapadocja – skansen Göreme 
z kompleksem kościołów wykutych w skale, 
wieczór folklorystyczny, lot balonem, Konya – 
najbardziej konserwatywne miasto Anatolii i 7 
dni wypoczynku na Riwierze Tureckiej w miej-
scowości Konakli. Nasza przygoda z Turcją była 
udana. Przejechaliśmy ponad 3 tys. kilometrów. 
Było bezpiecznie i przyjemnie. Podziwialiśmy 
takie miejsca, które zostają na zawsze w oczach 
i sercu. Na długo będziemy pod wrażeniem tego 
co widzieliśmy. Zobaczyliśmy dwa światy na 
dwóch kontynentach – tak różne, a zarazem tak 
bliskie sobie.

Barbara Jach-Gozdek, Barbara Koczan, 
Danuta Łosiniecka

Zdjęcia Danuta Łosiniecka

Zarząd  koła w Drawsku  Pomorskim 
zorganizował tradycyjne spotkanie wigilijno-
-świąteczne, na które zaproszono komendanta 
powiatowego mł. insp. Jarosława Smolarka 
i przewodniczącego NSZZ Policjantów KPP. 
Prezes koła w imieniu zarządu oraz władz wo-
jewódzkich Stowarzyszenia życzył emerytom 
i ich rodzinom zdrowia, spełnienia wszelkich 
marzeń, pomyślności i nadziei na lepszy 2015 
rok. Następnie uczestnicy spotkania złożyli 
sobie życzenia świąteczno-noworoczne i przy-

stąpili do wspólnej kolacji wigilijnej. Spotkaniu 
towarzyszyły kolędy i pastorałki. Omówiono 
zadania zrealizowane przez zarząd koła i plan na 
2015 rok. Spotkanie przebiegało w miłej atmo-
sferze. Wspominano czasy służby, wymieniano 
się doświadczeniami życiowymi i zawodowymi, 
dyskutowano o sytuacji materialnej środowiska 
emerytów. 

Tekst i zdjęcie Edward Kosiorek

Liczne grono członków koła w Stargar-
dzie Szczecińskim  spotkało  się na  opłatku, 
na który przybyli: prezydent miasta Sławomir 
Pajor, członek zarządu powiatu Agata Łucka, 
zastępca komendanta powiatowego mł. insp. 
Sławomir Hancewicz, szef miejscowego NSZZ 
Policjantów Jan Podolak i wiceprzewodniczący 

WKR Tadeusz Malinowski. Po zakończeniu 
części oficjalnej spotkanie umilał występ akorde-
onisty Tomasza Staniszewskiego (syn policjanta), 
stypendysty Prezydenta Stargardu, laureata mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, 
studenta Akademii Sztuki w Szczecinie. Składano 
sobie życzenia, aby te święta były czasem ciepła, 
spokoju, serdeczności, braterstwa i pojedna-
nia oraz okazania sobie szacunku, łamano się 
opłatkiem. Na stole nie zabrakło tradycyjnych 
potraw: barszczu z uszkami, pierogów, karpia, 
śledzi. Tradycyjne spotkanie przyjaciół trwało 
do późnych godzin wieczornych.

W sali  konferencyjnej Komendy Po-
wiatowej Policji w Stargardzie odbyło się 4 
listopada posiedzenie  zarządów kół  z My-
śliborza,  Pyrzyc  i  Stargardu. Uczestniczył 
w nim zastępca komendanta powiatowego mł. 
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insp. Sławomir Hancewicz, wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego SEiRP Marek Kościański 
i przewodniczący NSZZ Policjantów w Stargar-
dzie Jan Podolak. Zarządy kół reprezentowali: 
Pyrzyc – wiceprezes Jan Pacyna, Józef Legiędź, 
Genowefa Pawłowska i Janusz Iwaszkiewicz, 
Myśliborza – prezes Tadeusz Dąbrowski 
i Zenon Rafalik, Stargardu – prezes Edward 
Stawiński, wiceprezes Eugeniusz Sztandera, 
Andrzej Janicki, Maria Krawczyńska, Marek 
Zubel, Zdzisław Kasendra i Józef Madera. 
Edward Stawiński powitał zebranych i otworzył 
robocze posiedzenie zarządów. Podsumowano 
dotychczasowe dokonania i wstępnie zaplano-
wano wspólne  przedsięwzięcia na 2016 rok.  Na 
zakończenie obrad Jan Pacyna wręczył mł. 
insp. Sławomirowi Hancewiczowi i Edwardowi 
Stawińskiemu akwarele z widokiem Baszty 
Pyrzyckiej.

Zarząd Koła w Stargardzie zorganizo-
wał 10  listopada  spotkanie  z  okazji Święta 

Niepodległości, na które zaproszono gości: 
prezydenta miasta Sławomira Pajora, członka 
zarządu starostwa powiatowego Irenę Łucką, 
komendanta powiatowego insp. Leszka Ciar-
kowskiego i jego zastępcę mł. insp. Sławo-
mira Hancewicza, przewodniczącego Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Mariana 
Boguszyńskiego, przewodniczący Koła Tereno-
wego NSZZ Policjantów Jana Podolaka. Licznie 
przybyli członkowie Stowarzyszenia. Spotkanie 
otworzył prezes Edward Stawiński, który jak 
co roku nawiązał do genezy powstania święta 
i wartości patriotycznych. Wręczył mł. insp. 
Sławomirowi Hancewiczowi odznakę SEiRP 
„Za Zasługi z Dyplomem”. W trakcie spotkania 
śpiewano pieśni patriotyczne, a zakończono 
uroczystą kolacją. 

Zdzisław Kasendra 

Zarząd koła w Myśliborzu miał zamiar 
wybrać się na kulig zorganizowany przez 
gospodarstwo agroturystyczne, ale wiosenna 
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aura i brak śniegu spowodowały zmianę planów. 
Zaproponowaliśmy marszobieg do pomnika 
lotników litewskich, którzy w 1933 roku zginęli 
w pobliskim lesie podczas katastrofy swego 
samolotu. Próbowali przelecieć bez międzylądo-
wania trasę Nowy Jork – Kowno. Po powrocie 
do gospodarstwa czekała gorąca wojskowa gro-
chówka przygotowana przez miłą gospodynię. 
Pozostała część spotkania upłynęła na rozmowach 
przy trzaskającym ognisku, na którym piekliśmy 
kiełbaski, racząc się ciastem, gorącą „zimową” 
herbatą i kawą. Po kilku godzinach spędzonych na 
świeżym powietrzu i dotlenieniu się, w dobrych 
nastrojach powróciliśmy do swych domów.

W przeddzień Dnia Kobiet panowie z My-
śliborza urządzili uroczyste spotkanie w goś-
cinnej sali restauracji «Myśliborzanka», w którym 
uczestniczyli członkowie naszego koła wraz 
z żonami, a także wdowy po funkcjonariuszach 
policji. Prezes koła Tadeusz Dąbrowski przywitał 
przybyłych, życząc im miłego spędzenia czasu, po 
czym zaprosił wszystkie panie na scenę i złożył 
każdej życzenia wszystkiego najlepszego, dołą-
czając różę i całusa w policzek. Część oficjalna 
zakończyła się wspólnym zdjęciem solenizantek. 
Pozostała część spotkania upłynęła na uroczystym 
obiedzie i ożywionych rozmowach. 

Zenon Rafalik
Zdjęcia Tadeusz Dąbrowski

Krajowy Zarząd Emerytów Związku Poli-
cji Meklemburgii-Pomorza Przedniego zaprosił 
delegację zarządu wojewódzkiego: prezesa Hen-
ryka Karcza, sekretarz Janinę Szalimow, członka 
zarządu Danutę Raczkowską i rzecznika prasowe-
go Danutę Łosiniecką. 1 lipca delegacja przybyła 
do hanzeatyckiego miasta Anklam. Przywitał ją za-
stępca dyrektora naczelnego policji w tym mieście, 
przedstawił strukturę policji i zadania poszczegól-
nych jednostek. Są plany rozszerzenia współpracy 
z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, 
zwłaszcza z przygranicznymi jednostkami, aby 
wystawiać wspólne patrole niemiecko-polskie. 
Prezes Henryk Karcz podziękował za zaproszenie. 
Dzięki gospodarzom nasze spotkania przebiegają 
w miłej i serdecznej atmosferze. Zależy nam na 
utrzymywaniu kontaktów i współpracy między 
polskimi i niemieckimi emerytami. Następnie 
gospodarze zaprosili nas na krótką przejażdżkę 
łodzią policji wodnej. Zwiedziliśmy: Muzeum 
Historii Kraju Rodzinnego i Regionu w Anklam, 
kościół św. Mikołaja z XIV wieku w Anklam, 
gdzie wspieliśmy się na wieżę o wysokości 104 
m, Muzeum Otto Lilienthala – pioniera lotnictwa, 
inżyniera i humanisty. W muzeum była przerwa 
na kawę, gdzie gościnna Renate Randel i jej 4 
kolegów z zarządu emerytów pożegnało nas. 
Wszystko precyzyjnie zaplanowane, miejsce na 
policyjnym parkingu zapewnione, do dyspozycji 
mieliśmy związkowy samochód transporter. Fa-
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języka niemieckiego, pomagając sobie rękoma 
i uśmiechem, co nieraz doprowadzało do zabaw-
nych sytuacji. Renate Randel podziękowała nam 
za przybycie i przekazała wszystkim emerytom 
serdeczne pozdrowienia, życząc dalszej miłej 
współpracy i wspólnych spotkań. Pełni wrażeń 
wróciliśmy do Szczecina.

Barbara Koczan

18  listopada odbyło  się posiedzenie Za-
rządu Wojewódzkiego, które prowadził prezes 
Henryk Karcz. Powitał komendanta wojewódz-
kiego nadinsp. Jarosława Sawickiego, jego zastęp-
cę Marka Jasztala, prezesów kół, członków ZW 
SEiRP i przedstawił porządek obrad: zapoznanie 
z uchwałami Zarządu Głównego, które odbyło 
się 11.-14.10. w CSP w Legionowie, gospodarka 
finansowa, opłacanie składek członkowskich, 
sprawy związane z realizacją planów z szeroko 
pojętą turystyką, przedsięwzięcia na 2016 rok, 
korzystanie z basenu rekreacyjno-sportowego La-
guna w Gryfinie, współpraca z kołami terenowymi 
SEiRP, współpraca z niemieckimi seniorami poli-
cyjnymi, przedsięwzięcia informacyjne, Biuletyn 
Specjalny z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia, 
biuletyn kwartalny, ubezpieczenia (PZU Życie, 
Warta), odpis 1 % PIT na OPP. Minutą ciszy 
uczczono pamięć zabitych w zamachach terro-
rystycznych w Paryżu, oraz zmarłych – prezesa 
koła w Kamieniu Andrzeja Sałamy i długoletniego 
członka naszego Stowarzyszenia Zdzisława Ja-
worskiego. Komendant wojewódzki gen. Jarosław 
Sawicki wręczył prezesowi Koła SEiRP w Nowo-
gardzie Józefowi Pawlakowi dyplom z okazji 80. 
urodzin. Na zakończenie prezes Henryk Karcz 
podziękował za udział w posiedzeniu, złożył 
życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim 
członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom.

 Danuta Łosiniecka

chowo tłumaczył Klaus Urbanek. Nasze kontakty 
pozostawiają miłe wspomnienia i chęć dalszej 
współpracy, która inspiruje nas do współdziałania. 
Atmosfera spotkania była koleżeńska i serdeczna 
a uczestnicy wyrazili przekonanie, że wkrótce się 
spotkają. 

Danuta Łosiniecka 

Członkowie zarządu wojewódzkiego i koła 
w Świnoujściu zostali zaproszeni 12 września 
do  zaprzyjaźnionej  organizacji  emerytów 
policji niemieckiej do Waren. Spotkanie zor-
ganizowała zastępczyni prezesa Krajowego Za-
rządu Emerytów Związku Policji Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego Renate Randel i Krystian, 
przedstawiciel związków zawodowych. Waren 
to miejscowość uzdrowiskowa leżąca nad naj-
większymi jeziorami Niemiec, licząca ok. 21 
tys. mieszkańców. Jest to też miasto rodzinne 
Renate, gdzie się urodziła, mieszkała i chodziła 
do gimnazjum. Z tym większym, w pełni uza-
sadnionym sentymentem oprowadziła nas po 
mieście. Zwiedziliśmy Stare Miasto, urokliwe 
małe uliczki z ogródkami kawiarnianymi i dużą 
ilością kwiatów, park uzdrowiskowy, gimnazjum 
oraz siedzibę posterunku policji. Następnie odby-
liśmy rejs statkiem wycieczkowym Białej Floty 
do Parku Narodowego Muritz, gdzie największą 
atrakcją jest stado żubrów. Ciekawostką jest fakt, 
że para pierwszych żubrów została przywieziona 
z Polski. Na ten rejs zostali zaproszeni także 
emeryci policyjni z regionu Meklemburgii. Cały 
statek mieliśmy do naszej dyspozycji, pogoda 
nam sprzyjała, można więc było podziwiać na 
górnym pokładzie niekończący się horyzont linii 
brzegowej jeziora Muritz i okoliczne przepiękne 
zabudowania wraz z letnimi domkami na wodzie, 
zbudowane na drewnianych palach. Spotkanie 
było bardzo miłe, sprawdzaliśmy znajomość 
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Zebrani śpiewali popularne kolędy przy akom-
paniamencie akordeonowym Marka Predonia. 

Koło  SEiRP  w  Tomaszowie Mazo-
wieckim spotkało się 17 grudnia na wigilii. 
Zaproszono gości, m.in.: komendanta powiato-
wego insp. Gabriela Olejnika, kapelana służb 
mundurowych ks. Janusza Kerna oraz preze-

sów kół emerytów Wojska Polskiego i Straży 
Pożarnej. Naszym najuboższym członkom 
wręczono paczki świąteczne, natomiast najak-
tywniejszym – książki z gratulacjami i podzię-
kowaniem za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Koła  SEiRP w Opocznie 
wzięli udział 19 grudnia w spotkaniu opłatko-
wym, na które zaproszono przewodniczącego 
IPA Jacka Sztajberta i przewodniczącego NSZZ 
Policjantów z miejscowej komendy powiatowej 
Wiesława Kuśmierczyka. Zgromadzonych 

17  lutego w Piotrkowie Trybunalskim 
odbyło  się  robocze  spotkanie  Prezydium 
Zarządu Okręgowego poszerzone o prezesów 
kół terenowych, które prowadził prezes Woj-
ciech Trzeciecki. Podsumowano miniony rok, 
a w szczególności dokonania związane z od-
słonięciem pomnika nagrobnego nadinspektora 
Henryka Wardęskiego – zastępcy Komendanta 
Głównego Policji Państwowej w latach 1922 – 
1929. Zebrani zatwierdzili plan pracy Zarządu 
Okręgowego na 2015 rok i zapoznali się z proto-
kołem kontroli przeprowadzonej przez Okręgową 
Komisję Rewizyjną, w wyniku której zarząd 
uzyskał absolutorium. W roku bieżącym z okazji 
obchodów 25-lecia SEiRP i 95-lecia Policji za-
planowano odsłonięcie w miejscu zamieszkania 
tablicy upamiętniającej przedwojennego gene-
rała Henryka Wardęskiego. Rozpisany zostanie 
konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych z wiedzy 
o przedwojennym generale, a kołu piotrkowskie-
mu zostanie nadane imię nadinspektora Henryka 
Wardęskiego. Omówiono sprawy nurtujące 
środowisko, m.in.: socjalne, zdrowotne, ubez-
pieczeniowe, rekreacyjno-rozrywkowe oraz 1% 
odpisu na cele społeczne z podatku PIT.

Zarząd Koła SEiRP w Piotrkowie Try-
bunalskim zorganizował 10 grudnia spotkanie 
opłatkowe, w którym wzięli udział nasi członko-
wie seniorzy oraz piotrkowski radny kolega Jan 
Dziemdziora. Zgromadzonych przywitał prezes 
Włodzimierz Alama, który złożył życzenia 
wigilijne i noworoczne, a uczestnicy połamali 
się opłatkiem. Seniorzy otrzymali paczki ze 
słodyczami ufundowane przez zarząd koła. 

ZARZĄD OKRĘGOWY
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
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przywitał prezes koła Andrzej Król, składając 
życzenia świteczne i noworoczne. Tradycyjnie 
wszyscy złożyli sobie życzenia i połamali się 
opłatkiem. Była okazja również do rozmowy, 
wymiany doświadczeń i problemów nurtujących 
środowisko emeryckie i policyjne. Uczestnicy 
spędzili wieczór w świątecznej atmosferze, 
w miłym i pełnym optymizmu nastroju. 

W sali narad rady miasta 5 lutego odbyło 
się walne  zebranie Koła SEiRP w Piotrko-
wie Trybunalskim, które prowadził prezes 
Włodzimierz Alama. Zaproszono gości: prezesa 
Zarządu Okręgowego Wojciecha Trzecieckiego, 
honorowego prezesa Zarządu Okręgowego Eu-
geniusza Czajkowskiego, radnego piotrkowskie-
go Jana Dziemdziorę. Podsumowano miniony 
rok, podkreślając wielki sukces, którym było 
zorganizowania panelu historycznego i odsło-
nięcia pomnika nagrobnego zapomnianego 
przedwojennego generała Policji Państwowej 
Henryka Wardęskiego. Zebrani dyskutowali 
o sprawach nurtujących środowisko emery-
tów policyjnych, uchwalili plan pracy koła na 
2015 rok, dokonali zmian w składzie zarządu, 

zapoznali się z protokołem kontroli komisji 
rewizyjnej i udzielili absolutorium zarządowi.

29 września piotrkowskie koło zebrało się na 
kolejnym walnym zebraniu. Omówiono realizację 
obchodów XXV-lecia SEiRP, podjęto uchwały: 
o wyróżnieniu osób wytypowanych przez zarząd 
koła, podniesieniu składki członkowskiej, skreśle-
niu z listy członków tych, którzy nie wywiązali 
się z obowiązku uiszczenia należnej składki w ter-
minie statutowym. Nakreślono nowe zadania do 
realizacji w najbliższym czasie. Za działalność na 
rzecz SEiRP uhonorowano Sabinę Adaczyńską 
Medalem XXV Lat Stowarzyszenia.

W Komendzie  Powiatowej  Łódź  – 
Wschód z siedzibą w Koluszkach odbyła się 
akademia  z  okazji  przypadającego Święta 
Policji. W uroczystości uczestniczył prezes 
Zarządu Okręgowego Wojciech Trzeciecki, 
który uhonorował komendanta powiatowego 
insp. Krzysztofa Dąbrowskiego Medalem XXV 
Lat Stowarzyszenia za działalność na rzecz 
miejscowego koła. Medalem wyróżniony zo-
stał również były prezes Zarządu Koła SEiRP  
w Koluszkach Bogdan Dębowski. 

24 lipca w Komendzie Miejskiej w Piotrko-
wie Trybunalskim obchodzono Święto Policji. 
Wzięli w nim udział nasi działacze: Wojciech 
Trzeciecki, Włodzimierz Alama, Eugeniusz 
Czajkowski, kolega Jan Dziemdziora – radny 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i kolega 
Ryszard Musiałowicz – przedstawiciel starosty 
piotrkowskiego. W czasie uroczystości prezes 
Wojciech Trzeciecki uhonorował Medalem XXV 
Lat Stowarzyszenia, komendanta mł. insp. Dariu-
sza Walichnowskiego za sprzyjanie działalności 
Stowarzyszenia a w szczególności – miejscowego 
koła. Medalami zostali wyróżnieni również za-
służeni członkowie piotrkowskiego koła: Andrzej 
Gasik, Józef Gaś, Zbigniew Gonera, Alicja Ko-
wałko, Helena Murowana, Antoni Ozga, Marek 
Predoń, Zbigniew Rutowicz, Lucyna Stępień, 
Józef Szelka, Anna Wolska i Marian Zawadzki. 

Tego samego dnia w Komendzie Powia-
towej Policji w Tomaszowie Mazowieckim 
również odbyła się ceremonia Święta Policji, 
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podczas której Wojciech Trzeciecki i Włodzi-
mierz Alama uhonorowali Medalem XXV Lat 
Stowarzyszenia komendanta insp. Gabriela 
Olejnika i I zastępcę mł. insp. Wojciecha Tatara 
za wspieranie działalności miejscowego koła.

W dniach 24 sierpnia – 3 września człon-
kowie Koła w Piotrkowie Trybunalskim prze-
bywali na 10-dniowej wycieczce autokarowej 
do Grecji. Zwiedzaliśmy i podziwialiśmy: Ateny, 
Saloniki, Kalambakę, Delfy i Kanał Koryncki. Wy-
płynęliśmy na 6-godzinny rejs po Morzu Egejskim. 
Do kraju wróciliśmy wypoczęci i opaleni gorącymi 
promieniami greckiego słońca. W dniach 23 – 25 
września byliśmy na autokarowej wycieczce 
krajoznawczej na trasie Piotrków Trybunalski – 
Opoczno – Kazimierz Dolny n. Wisłą – Nałęczów 
– Sandomierz – Lublin – Zamość. Wzięli w niej 
także udział członkowie kół z Tomaszowa Mazo-
wieckiego i Opoczna. Zwiedziliśmy zabytki w od-
wiedzanych miastach, a w Kazimierzu Dolnym po-
płynęliśmy w rejs statkiem po Wiśle. 26 września 
członkowie Stowarzyszenia z kół w Koluszkach, 
Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie 

Mazowieckim wybrali się na jednodniową wy-
cieczkę krajoznawczą Rajd XXV-lecia SEiRP 
Doliną Pilicy. Program obejmował m. in.: groty 
w Nagórzycach, Skansen Rzeki Pilicy w Toma-
szowie Maz., poniemiecki bunkier kolejowy o dł. 
380 m pełniący w czasie II wojny światowej rolę 
schronu dla niemieckich wojskowych pociągów 
w miejscowości Jeleń k. Tomaszowa Maz., ruiny 
zamku królewskiego i kościół św. Idziego w stylu 
romańskim w Inowłodzu, pomnik upamiętniający 
miejsce śmierci pod wsią Anielin mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”.

Zarząd koła w Piotrkowie Trybunalskim 
zorganizował  9  października  z  okazji  25. 
rocznicy powstania Stowarzyszenia spotkanie 
integracyjne w lokalu Dom Weselny MECKIER. 
Spotkanie swoją obecności uświetnili zaproszeni 
goście: poseł na Sejm RP Artur Ostrowski, wi-
ceprezydent miasta Andrzej Kacperek, były ko-
mendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbrygadier 
w st. spocz. Tadeusz Karcz, piotrkowski radny Jan 
Dziemdziora, prezes ZW SEiRP w Łodzi Zdzi-
sław Pełka, prezes ZO Wojciech Trzeciecki, ho-
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norowy prezes ZO Eugeniusz Czajkowski i repre-
zentanci kół w Koluszkach, Opocznie, Radomsku 
i Tomaszowie Mazowieckim. Wspominano czas, 
który szybko minął ostatniego spotkania. Tańce, 
śpiewy, żarty towarzyszyły do późnych godzin 
nocnych. Do zobaczenia w przyszłym 2016 roku.

W Zamku Królewskim w Piotrkowie 
Trybunalskim  Zarząd  Okręgowy  przy-
gotował  24  listopada  uroczyste  spotkanie 
członków Stowarzyszenia z okazji XXV-lecia 
Stowarzyszenia. Zaproszono także gości: 
przewodniczącego Rady Miasta Mariana 
Błaszczyńskiego, wiceprezydenta Andrzeja 
Kacperka, radnego miejskiego kolegę Jana 
Dziemdziorę, I zastępcę komendanta miejskie-
go mł. insp. Dariusza Partykę, honorowego 
prezesa ZO Eugeniusza Czajkowskiego. 
W czasie uroczystości członkom Stowarzy-
szenia, którzy wyróżnili się wieloletnią pracą 
i zaangażowaniem w naszej organizacji, zostały 
wręczone odznaczenia i dyplomy nadane przez 
Zarząd Główny. Odznaki SEiRP otrzymali: 
„Za Wybitne Osiągnięcia”: Adaczyńska Sabina, 
Bubak Ryszard, Głowacka Barbara, Kowałko 
Alicja, Lisiecki Edward, Ozga Antoni i Predoń 
Marek, „Za Zasługi z Dyplomem”: Adamczyk 
Bernard, Biernat Grzegorz, Cienkowski Ire-
neusz, Ćwiklińska Teresa, Dębowski Bogdan, 
Fijałkowski Marian, Goldas Bernard, Jaczy-

nowska Małgorzata, Jóźwik Janusz, Justyna 
Stanisław, Kaszubska Janina, Kowalczyk 
Julian, Kusideł Szymon, Lauks Henryk, Miksa 
Henryk, Murowana Helena, Pawlik Andrzej, 
Rybowicz Genowefa, Stępień Lucyna, Surgot 
Wiesław, Szczepański Andrzej, Szymań-
ski Zbigniew i Wijata Marian. Dyplomem  
nagrodzono Arkadiusza Nemsa. Oprawę arty-
styczną zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Bujnach pod kierunkiem dyrektora Sławomira 
Piętakiewicza. Uroczystość zakończył poczęstu-
nek oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Marek Predoń
Zdjęcia: Bernard Adamczyk, Mirosław 
Babiarczyk, Grzegorz Biernat, Andrzej 

Pawlik, Andrzej Szczepański

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Zarząd Koła  w Ostrzeszowie zorga-
nizował 20 stycznia spotkanie noworoczne. 
Uroczyście wręczono odznaki SEiRP: „Za 
Wybitne Osiągnięcia” – Stanisławowi Kosmali, 
„Za Zasługi z Dyplomem” – Józefowi Kosmie 
i Piotrowi Kaczmarkowi. Z okazji 70. urodzin 
zgromadzeni złożyli życzenia prezesowi Janowi 
Górze. Zebranie podjęło uchwałę o organizacji 
we wrześniu jubileuszu 25-lecia powstania Koła. 

28 maja odbyło zebranie koła, które prowa-
dził prezes Jan Góra. Zaproszono wiceprezesa 
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zarządu wojewódzkiego Zbigniewa Gąsiorka, 
który wręczył Medale 30-lecia Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego Zdzisław Ostrowiczowi 
i Januszowi Szwarcowi, a Medale XXV-lecia 
SEiRP Południowej Wielkopolski Janowi Łeb-
kowi i Piotrowi Kaczmarkowi. Spotkanie upły-
nęło w miłej atmosferze przy kawie i ciastku. 

Jan Góra

Zarząd Koła w Kaliszu spotkał się 20 lute-
go z kpt. w st. spocz. Aliną Szczupłowską, która 
ukończyła 80 lat. Jubilatce przekazano serdeczne 
życzenia: zdrowia, długich lat życia i aktywności. 
Prezes Zbigniew Gąsiorek udekorował koleżan-
kę Medalem XXV-lecia SEiRP Południowej 
Wielkopolski i tradycyjnie odśpiewano Sto lat. 
Jubilatka jest jedną z najaktywniejszych członkiń 
naszego Stowarzyszenia. Cieszy się autorytetem 
wśród seniorów służb mundurowych. Spotkanie 
upłynęło w serdecznej i miłej atmosferze.

Jak co roku zarząd i komendant miejski 
mł. insp. Mirosław Ścisły spotkali się z okazji 
Dnia Kobiet z członkiniami koła. Zaproszono 
wiceprezydent Kalisza Karolinę Pawliczak. 
Prezes Zbigniew Gąsiorek i komendant życzyli 

Paniom dużo zdrowia, radości i pomyślności 
z okazji ich święta. Wręczyli Medal XXV-lecia 
SEiRP Południowej Wielkopolski wiceprezydent 
Karolinie Pawliczak i skarbnik koła Lubomirze 
Forysiak. Prezes Zbigniew Gąsiorek poinformo-
wał o planie koła na 2015 rok, zwłaszcza o pomo-
cy emerytom w podeszłym wieku. Wiceprezydent 
przedstawiła zakres swych obowiązków i najbliż-
szych planach władz Kalisza. Komendant wskazał 
na zagrożenia występujące w mieście i działania 
profilaktyczne policji, zwłaszcza podejmowane 
wspólnie z włodarzami miasta. Spotkanie od-
było się przy ciastkach i kawie. Panie otrzymały 
kwiaty, wspominano czas służby. Na zakończe-
nie prezes Zbigniew Gąsiorek podziękował mł. 
insp. Mirosławowi Ścisłemu za miłe przyjęcie 
i przychylność kierownictwo kaliskiej policji dla 
naszych emerytów. Podziękował również wice-
prezydent Karolinie Pawliczak za udział w na-
szym spotkaniu i życzliwość, jaką nam okazuje. 

Koło PTTK Z Buta przy kaliskim Sto-
warzyszeniu zainaugurowało 1 maja tegorocz-
ną działalność rajdem rowerowym na trasie 
o długości 45 km: Kalisz – Gołchów – Tursko 
– Zagorzyn – Kalisz. W rajdzie brali udział: 
Adam Wojcieszek, Dariusz Stępniak, Sławomir 
Juraszek, Maciej Nowak, Tomasz Melka i Henryk 
Kubik. Jego celem było poznawanie ziemi kali-
skiej i przede wszystkim czerpanie przyjemności 
z obcowania z przyrodą. Wyprawie sprzyjała 
pogoda, mimo że synoptycy zapowiadali opady 
deszczu.

Adam Wojcieszak, Dariusz Stępniak, Sła-
womir Juraszek i Tomasz Melka wzięli udział 
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w 50-kilometrowym rajdzie rowerowym, który 
towarzyszył finałowi akcji na rzecz hospicjów. 
Na mecie osiedlowego boiska w Szczypior-
nie pojawili się przedstawiciele władz miasta 
Kalisza: prezydent Grzegorz Sapiński, wice-
prezydenci Piotr Kościelny i Artur Kijewski, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i zarazem 
współorganizator przedsięwzięcia Edward Prus 
i radna Magdalena Spychalska. Na uczestników 
i gości czekała grochówka z wojskowego kotła.

W ostatnią sobotę maja członkowie kali-
skiego SEiRP spotkali się na pikniku w stanicy 
ZHP na Szałe. Przybyłych przywitał prezes Zbi-
gniew Gąsiorek. W wystąpieniu poinformował, 
że spotkania tego typu są organizowane od kilku 
lat i cieszą się dużym uznaniem wśród emerytów. 
W imprezie brali również udział seniorzy wojska, 
straży pożarnej i służby więziennej. Spotkanie 
upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze. 
Uczestnicy wspominali lata służby i bawili się 
przy muzyce lat siedemdziesiątych. Opowieś-
ciom i gawędom na temat życia na emeryturze 
nie było końca. Mówiono o inicjatywach, które 
podejmuje zarząd Stowarzyszenia: wycieczki kra-
jowe i zagraniczne, rajdy rowerowe, spartakiady 
strzeleckie i zawody wędkarskie. 

Działacze kaliskiego koła spotkali się 1 
lipca w Komendzie Miejskiej Policji  z  ko-
mendantem wojewódzkim insp. dr. Rafałem 
Batkowskim; udział wziął także komendant 
miejski mł. insp. Mirosław Ścisły. 

Prezes koła Zbigniew Gąsiorek przedstawił 
historię naszego Stowarzyszenia, stosowane 
przez nas formy pracy i ofertę dla emerytów. In-
formował, że 25 lat temu powstało Stowarzysze-
nie Emerytów i Rencistów Policyjnych Resortu 
Spraw Wewnętrznych. W Kaliszu powołano 
jako jedną z pierwszych w kraju organizację 
wojewódzką. Inicjatorami jej powstania byli: 
płk Hieronim Forysiak, mjr Tadeusz Martyn i st. 
sierż. Narcyz Wawrzyniak. Pierwszym preze-
sem Zarządu Wojewódzkiego został Hieronim 
Forysiak, a prezesem Koła Narcyz Wawrzyniak. 
W województwie działało 8 kół terenowych: 
w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszy-
nie, Jarocinie, Pleszewie, Ostrzeszowie, Kępnie 
i Sycowie. Następnym prezesem ZW został płk 
rez. Marian Ozdowski, który jako Honorowy 
Prezes pracuje aktywnie do dziś. Kolejnym zo-
staje wybrany Stanisław Kuś, który do dziś jest 
członkiem zarządu naszego koła. Po reformie 
administracyjnej kraju powołano w Kaliszu 
zarząd okręgu, który koordynował działania kół 
w miastach na terenie południowej Wielkopol-
ski. Kolejnymi prezesami Zarządu Okręgowego 
byli Ryszard Świetlik i Ryszard Strugliński.

Nasze Stowarzyszenie rozwija się dyna-
micznie. Na XX-lecie było nas 115. Aktualnie 
koło liczy 207 członków zwyczajnych i wspie-
rających. Posiadamy status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Działamy w interesie członków, 
pomagając im w rozwiazywaniu problemów życia 
codziennego, prowadzimy działalność kulturalno-
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-oświatową integrującą środowisko seniorów 
policyjnych. Aktywnie uczestniczymy w życiu 
społeczno-kulturalnym Kalisza. Nasi członkowie 
są współorganizatorami rajdów turystycznych 
oraz wycieczek krajowych i zagranicznych. Jeste-
śmy w OSP, LOK-u, Towarzystwie Miłośników 
Kalisza, Klubie Honorowych Dawców Krwi, 
Klubie Oficerów Rezerwy i samorządach osied-
lowych. Nasi artyści Marian Ozdowski i Zofia 
Łuszczek-Terczewska prezentują swoje prace 
malarskie i hafciarskie na wystawach. Włączamy 
się w obchody świąt państwowych i resorto-
wych. Latem organizujemy pikniki integracyjne 
łączące seniorów z młodym pokoleniem. Zarząd 
nie zapomina o emerytach w podeszłym wieku; 
odwiedza ich w domach i wspiera wnioski o za-
pomogi. Spotykamy się z emerytami osiągającymi 
wiek 75, 80, 85 i 90 lat. Organizujemy spotkania 
z udziałem kierownictwa Komendy Miejskiej Po-
licji i przedstawicieli władz miasta. Prowadzimy 
kronikę koła, dokumentując w niej ważniejsze 
przedsięwzięcia. Dwa lata temu powołaliśmy 
Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych, 
w której integrujemy emerytów wszystkich służb 
mundurowych. Uczestniczymy w zawodach 
strzeleckich organizowanych przez wspomnianą 

federację. Osiągnięcia są możliwe dlatego, że 
mamy wokół zarządu oddanych społeczników 
chcących pracować i integrować nasze środowi-
sko oraz rozwiązywać problemy emerytów. 

Po tym wystąpieniu prezes udekorował 
insp. dra Rafała Batkowskiego Medalem 
XXV-lecia SEiRP Południowej Wielkopolski. 
Zbigniew Gąsiorek podkreślił, że to wyróżnie-
nie jest wyrazem uznania za zainteresowanie 
i zaangażowanie komendanta w rozwiązywanie 
problemów emerytów policyjnych. 

Przystąpiono do dyskusji, w której insp. dr 
Rafał Batkowski interesował się szczegółowo 
problemami naszych emerytów. Stwierdził, że 
uzyskane na dzisiejszym spotkaniu informacje 
wykorzysta w planowanych działaniach. Po-
informował o utworzeniu w komendzie woje-
wódzkiej klubu, w którym mogą się spotykać 
również emeryci i zaprosił nas do nowo otwar-
tego muzeum w Poznaniu, deklarując pomoc 
w organizacji jego zwiedzania.

Spotkanie zainicjowane przez komendanta 
przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

Roman Wojciechowski

Federacja  Stowarzyszeń  Służb Mun-
durowych Emerytów i Rencistów w Kaliszu 
zorganizowała  spotkanie  z weteranami  II 
wojny  światowej  z  okazji  70.  rocznicy  jej 
zakończenia. Uroczystość rozpoczęto wprowa-
dzeniem sztandaru Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. Przybyłych powitał prezes związku 
w Kaliszu płk w st. spocz. Ryszard Opaliński.

Na spotkanie licznie przybyli seniorzy 
Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej. Wśród honorowych gości 
był por. w st. spocz. Leopold Barzęc, żołnierz 
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Wojska Polskiego, uczestnik walk o wyzwolenie 
Warszawy i Wału Pomorskiego, aktualnie pre-
zes Związku Kombatantów w Kaliszu. Minutą 
ciszy uczczono pamięć poległych w czasie walk 
o wyzwolenie naszej ojczyzny. 

Następnie zasłużonym członkom FSSMEiR 
w Kaliszu wręczono odznaki „Za Zasługi dla 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”; złotą: 
płk. Opalińskiemu Ryszardowi, płk. Wilińskie-
mu Ryszardowi, mł. chor. Pestce Tadeuszowi, 
srebrną: płk Ozdowskiemu Marianowi, ppłk. 
Błażejczykowi Tadeuszowi, mjr. Kowerskiemu 
Marianowi, kmdr. ppor. Muszyńskiemu Roma-
nowi, brązową: płk. Wośce Zbigniewowi, mjr. 
Kubikowi Henrykowi, sierż. sztab. Dybiochowi 
Bogdanowi. Odznakę Honorową Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego otrzymali: kpt. Łukomski 
Sławomir, kpt. Jerczak Karol, kpt. Bednarek Zdzi-
sław, chor. Gąsior Leszek. Medalem XXV – lecia 
SEiRP Południowej Wielkopolski uhonorowano: 
ppłk. Sasiełuka Jana, ppłk Borecką Grażynę, 
mjr. Ostrowicza Zdzisława, kpt. Górę Jana, por. 
Barzęcę Leopolda, por. Zagórskiego Krzysztofa, 
por. Terczewskiego Karola, sierż. Michalskiego 
Andrzeja, plut. Górskiego Zenona.

Zaproszony na spotkanie prezes kaliskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego 
Tadeusz Krokos omówił przebieg walk o wyzwole-
nie ojczyzny przez Armię Radziecką i Wojsko Pol-
skie. Kolejno zabierający głos wspominali minione 
lata okupacji, przypominając, że Polska straciła 
ponad sześć milionów obywateli. Podkreślano, że 
łącznie na wschodzie i zachodzie Wojsko Polskie 
liczyło ponad 600 tysięcy żołnierzy. Mówiono, że 
w dalszym ciągu należy przypominać młodzieży 

wkład żołnierza polskiego w zwycięstwo nad fa-
szyzmem i obchodzić kolejne rocznice wyzwolenia 
oraz zakończenie II wojny światowej. Spotkanie 
upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze, 
wspominając lata służby i okres odbudowy kraju 
ze zniszczeń wojennych. 

V Zawody  Strzeleckie Kół  Emerytów 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
Kalisza odbyły się 21 września w Centralnym 
Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Szczy-
piornie k. Kalisza. Jak co roku były okazją do 
integracji środowiska emerytów służb mundu-
rowych. Ugoszczono nas jak zawsze dostatnio 
i serdecznie. Obecnością zaszczycili nas: prezydent 
Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP 
i jednocześnie prezes Zarządu Głównego Zdzisław 
Czarnecki i I wiceprezes Zdzisław Pietryka. Na-
sze Stowarzyszenie wystawiło do zawodów dwie 
drużyny, które w klasyfikacji drużynowej zajęły 
II i III miejsce. W klasyfikacji indywidualnej III 
miejsce zajął nasz kolega Henryk Kubik. W za-
wodach startowało 14 trzyosobowych drużyn. 
Pogratulowano zwycięzcom oraz uczestnikom 
zawodów, wręczono im puchary i pamiątkowe 
dyplomy. Prezes kaliskiego koła Zbigniew Gą-
siorek odznaczył Medalem XXV-lecia SEiRP 
Południowej Wielkopolski: Zdzisława Pietrykę, 
komendant COSSW płk Danutę Kalaman i prezesa 
Stowarzyszenia Emerytów Służby Więziennej 
Krzysztofa Jackowskiego. Jak co roku zawodom 
towarzyszyła serdeczna atmosfera, przeprowadzo-
no wiele rozmów i nawiązano nowe znajomości.

 Henryk Kubik
Zdjęcia: Hieronim Kępiński, R. Muszyński 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI
W LUBLINIE

Koło  w  Białej  Podlaskiej  spotkało  się 
19  grudnia  na  dorocznym  opłatku, na któ-
ry zaproszono księdza Krzysztofa Danieluka, 
wiceprzewodniczącego Zarządu Terenowego 
NSZZP w Białej Podlaskiej Mariana Głuszczuka 
i miejscowych przedstawicieli zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń: prezesa ZEiR Pożarnictwa RP 
Mieczysława Goławskiego, przewodniczącego 
koła terenowego ZEiR Służby Więziennej Jana 
Pniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP Jana Smolarka, Je-
rzego Szyca z zarządu Związku Żołnierzy WP 
im. Lotników Podlasia. Spotkanie rozpoczął 
prezes koła Janusz Śliwiński, który zapropono-
wał uczcić chwilą ciszy zmarłych w tym roku 
naszych kolegów. Ksiądz wygłosił kilka zdań 
o Bożym Narodzeniu i złożył w imieniu kapela-
na życzenia świąteczne, po czym wszyscy złoży-
li sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. 

Włodzimierz Górecki
Zdjęcie Bogdan Korniluk

Lubelskie  koło  po  raz  piąty  zorganizo-
wało tradycyjny bal karnawałowy. 30 stycz-
nia do stołówki Politechniki Lubelskiej przyby-
ły 132 osoby, w tym 30 par ze straży pożarnej, 
służby więziennej i służby zdrowia. Tak duża 
frekwencja jest zasługą Marii Doleckiej, która 
pełniła także funkcję wodzireja. Kapela włas-
na SEiRP w składzie: Waldek – vocal, gitara 
klasyczna, Piotrek – instrumenty klawiszowe 
i Witek – perkusja, zagrała i zaśpiewała tak, że 

tańce i chóralne śpiewy trwały do wczesnych 
godzin rannych. Dominowały przeboje z lat 60. 
i 70., a największe uznanie zdobyła piosenka 
Ta ostatnia niedziela. Atmosferę oddaje ponad 
300 zdjęć dostępnych w siedzibie zarządu wo-
jewódzkiego.

Waldemar Popławski
Zdjęcie Zenon Biczak 

W planie pracy Koła w Białej Podlaskiej 
umieszczono 15 lutego kulig. Mimo że nie do-
czekaliśmy się śniegu, to pełni życia i humoru 
stawiliśmy się na zbiórkę przed naszą siedzibą. 
Punkt docelowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Woskrzenicach Wiosenny Wiatr i jego właści-
ciele czekali na nas „czym chata bogata”. Zamiast 
sań do naszej dyspozycji podstawiono bryczkę, 
którą po kilka osób objechaliśmy teren wyzna-
czony na trasę sanny. W pomieszczeniu czekała 
na nas gorąca herbata i kawa oraz wiktuały tzw. 
koszyczka uczestnika. Muzyka i śpiewy karaoke 
oraz konkurs humoru i piosenki o tematyce mi-
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łosnej, który ogłosili wiceprezesi Piotr Kościński 
i Bogdan Korniluk, rozgrzał nas do czerwoności. 
Nikomu nie przyszło do głowy kończyć imprezę, 
gdy w drzwiach pojawił się kierowca, który nas 
odwiózł do Białej Podlaskiej. 

Walne  zebranie  sprawozdawcze  koła 
odbyło  się  17  lutego. Przybyli zaproszeni go-
ście: zastępca prezydenta miasta Adam Cho-
dziński, zastępca komendanta miejskiego mł. 
insp. Marek Domański, przedstawiciel zarządu 
wojewódzkiego Bogusław Stępczyński, prezes 
ZR SSLW RP Jan Smolarek, prezes koła ZEiRP 
RP Mieczysław Goławski, prezes ZŻWP im. 
Lotników Podlasia Rudolf Somerlik. Zebranie 
prowadził prezes Janusz Śliwiński, który wrę-
czył list gratulacyjny jubilatowi Zygmuntowi 
Belniakowi. Skarbnik Joanna Janukowicz zre-
ferowała sprawozdanie finansowe, a wiceprezes 
Piotr Kościński przedstawił wizualizację realiza-
cji planu pracy za ubiegły rok. Przewodniczący 
komisji rewizyjnej Zbigniew Lisiecki odczytał 
protokół z kontroli działalności zarządu; ocena 
wypadła pozytywnie. W dyskusji członkowie 
zarządu odpowiedzialni za poszczególne punk-
ty planu na rok bieżący przedstawili sposoby 
ich realizacji. Plan został jednogłośnie przyję-
ty. Włodzimierz Górecki, przedstawiciel koła 
w Bialskiej Radzie Seniorów przy prezydencie 
miasta, zachęcał do uczestnictwa w spotka-
niach i imprezach organizowanych przez radę. 
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. 
Zastępca prezydenta miasta, zdziwiony aktyw-
nością naszych członków, obiecał nawiązanie 
współpracy w niektórych przedsięwzięciach, np. 
w imprezach motocyklowo-samochodowych.

1 marca obchodzono jako Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Członkowie 
SEiRP Biała Podlaska wzięli udział w apelu 
poległych  przed  Tablicą  Pamięci. Stanisław 
Zygier wraz z przewodniczącym koła terenowe-
go ZEiR Służby Więziennej Janem Pniewskim 
złożył wiązankę kwiatów w imieniu Porozumie-
nia Emerytów Mundurowych. Janusz Śliwiński, 
Piotr Kościński i Bogdan Korniluk uczestniczyli 
w biegu „Tropem Wilczym” na dystansie 1963 
m. Wszyscy biegacze otrzymali dyplomy i pa-

miątkowe medale. Po zakończeniu uroczystości 
mogliśmy zwiedzić zakład karny i obejrzeć pra-
ce wykonane przez więźniów.

7 marca Zarząd przygotował spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Prezes Janusz Śliwiński 
złożył serdeczne życzenia, które kończyły się 
słowami „wesołego spotkania i dotrwania w ta-
kiej kondycji do kolejnej integracyjnej impre-
zy”. Wzniesiono toast szampanem, odśpiewując 
tradycyjne Sto lat. Jak zwykle czas szybko mi-
nął w radosnej atmosferze.

Po raz pierwszy zarząd, zgodnie z wolą 
większości  członków,  zorganizował  spotka-
nie powielkanocne przy jajeczku. Amatorzy 
tańca i rozrywki spotkali się 11 kwietnia, aby 
o kłopotach codziennego emeryckiego życia 
choć na kilka godzin zapomnieć; jak mówi je-
den z naszych emerytów – odlecieć w sposób 
kontrolowany od szarości i starości. Wspania-
ła atmosfera, wesoła muzyka, którą odtwarzał 
kolega Piotr, zapewniły zabawę do późnych 
godzin wieczornych.
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Grupa  rowerzystów  z  naszego  koła 
wybrała  się  w  dniach  14  –  16  kwietnia  na 
zaplanowany  Rajd  Szlakiem  Nadbużań-
skich Tajemnic. Trasa licząca 207 km wiodła 
z Białej Podlaskiej przez Łomazy – Wisznice 
– Sosnówkę – Hannę – Sławatycze – Kodeń – 
Terespol – Janów Podlaski, kończąc w miejscu 
startu. Cykliści zwiedzili najważniejsze miejsca 
na trasie m.in.: cmentarz tatarski i prywatne 
muzeum wsi w Studziance, muzeum Kraszew-
skiego w Romanowie, klasztor prawosławny 
w Jabłecznej, sanktuarium w Kodniu, wieś let-
niskową w Neplach w dorzeczu rzeki Krzny 
i Bugu zwany Szwajcarią Podlaską, zabytkowe 
kościółki w Krzyczewie, Pratulinie, cmentarz 
wojenny z 1915 r. w Zaczopkach, słynną nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie stadninę 
koni arabskich w Janowie Podlaskim. Nocowali 
w gospodarstwie agroturystycznym „Jolanta” 
w Sławatyczach i w prywatnym domu wicepre-
zesa koła Piotra Kościńskiego w miejscowości 
Błonie. Na trasie trapiły ich trudne warunki: 
silny wiatr i deszcz, dwukrotnie przebita dętka 
kolegi Wojtka. Przyjechali zmarznięci i prze-
moczeni, a mimo to humory ich nie opuszczały. 

W dniach 15-17 maja w rajdzie naszym 
rowerzystom towarzyszyli goście. Wyruszyli 
z Białej Podlaskiej przez Jagodnicę, Ludwinów, 
Droblin, Zienie, Łosice, Korczew, kończąc noc-
legiem w Drohiczynie. Następnego dnia udali się 
do Błonia przez Mielnik, Wajków, Niemirów, 
Gnojno, Janów Podlaski. Natomiast w trzecim 
dniu, po dłuższym odpoczynku, dotarli do Białej 
Podlaskiej. Po drodze zwiedzili wiele ciekawych 
miejsc, zabytków, a przede wszystkim podziwiali 
piękną przyrodę: w Korczewie pałac, w Drohiczy-
nie Górę Zamkową i miejscowe cerkwie, w Miel-
niku Górę Parkową, miejscowe muzeum, z tarasu 
widokowego obejrzeli kopalnię kredy, rezerwat 
przyrody Uszeście, dwukrotnie przeprawiali się 
promem przez rzekę Bug z Korczewa do Drohi-
czyna i z Niemirowa do Gnojna, w Janowie Pod-
laskim stadninę koni arabskich. Po odpoczynku 
i noclegu w Błoniu na kwaterze jednego z uczest-
ników rajdu powrócili do Białej Podlaskiej.

W piątej edycji rajdu rowerowego „Szla-
kiem  Miejsc  Pamięci  i  Niepamięci” wzięło 
udział 45 osób, a wśród nich 6 członków nasze-
go koła. Impreza propaguje lokalny patriotyzm, 
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kultywując pamięć o bohaterach narodu polskie-
go, którzy walczyli o Polskę, często poświęcając 
swoje życie. Tematem przewodnim była postać 
majora Stefana Wyrzykowskiego ps. „Zenon”, 
komendanta Oddziału Partyzanckiego 34. pp AK 
na Podlasiu, wsławionego osłoną akcji wydoby-
cia z Bugu w okolicach Sarnak i wywiezienia nie-
mieckiego pocisku V2. Na trasie rajdu znajdują 
miejsca pamięci – znane i zadbane. Ale są i miej-
sca niepamięci – nieznane i zaniedbane, które nasi 
członkowie starają się uchronić od zapomnienia.

Z  okazji  Święta  Policji członek SEiRP 
pełniący funkcję honorowego prezesa Klubu 
Motocyklowego „Grom” Zdzisław Kozłowski 
zorganizował 26 lipca przy pomocy kierowni-
ctwa Komendy Miejskiej Policji i Zarządu Koła 
rajd samochodowo-motocyklowy „Nasza Hi-
storia”. Przebiegał trasą: Biała Podlaska – Ortel 
Książęcy – Piszczac – Lebiedziew – Kobylany 
k. Terespola i miał charakter wycieczki połączo-
nej ze zwiedzaniem obiektów naszej powojen-
nej historii. W pierwszej części uczestnicy od-
powiadali na pytania testowe z przepisów ruchu 
drogowego i zasad udzielania pierwszej pomo-
cy. Następnie w trakcie jazdy, nie znając prze-
biegu trasy ani miejscowości docelowej, musieli 
ustalić na podstawie nawigacji trasę, odszukać 6 
obiektów związanych z historią i odpowiedzieć 
na pytania. Na to mieli ustalony limit czasu. 

Metą i punktem docelowym rajdu był parking 
przed prochownią w Kobylanach. Obiekt wy-
budowany przed I wojną światową służył jako 
składnica amunicji i wchodził w skład fortyfi-
kacji Twierdzy Brzeskiej. Obecnie mieści się tu 
muzeum z pamiątkami historyczno-militarny-
mi. Uczestnicy rajdu obejrzeli eksponaty i wy-
słuchali opowieści o tym miejscu oraz innych 
fortach i obiektach wojskowych na tutejszym 
terenie wchodzących w skład twierdzy. Zwycię-
żyła załoga Bogdan Korniluk – Krystyna Kor-
niluk, która została nagrodzona pucharem Za-
stępcy Komendanta Miejskiego Policji. Drugie 
miejsce zajęła załoga Janusz Śliwiński – Henryk 
Jówko, otrzymując puchar Prezesa Klubu Mo-
tocyklowego „Grom”. Trzecie miejsce i puchar 
Prezesa Zarządu Koła SERP w Białej Podlaskiej 
zdobył Piotr Lichograj wraz z pilotem z Klubu 
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Motocyklowego „Grom”. Trzy pierwsze załogi 
otrzymały także dyplomy i nagrody książkowe.

Włodzimierz Górecki, Bogdan Korniluk
Zdjęcia: Włodzimierz Górecki, Bogdan 

Korniluk, Piotr Kościński 

Krzysztof  Górski  z  Lubartowa, wice-
przewodniczący zarządu wojewódzkiego, wziął 

udział jako superweteran w X Ogólnopolskich 
Igrzyskach Osób po Transplantacji i Diali-
zowanych, które odbyły się w dniach 20-23 
maja w Inowrocławiu i Kruszwicy. Startował 
w kilku dyscyplinach, zdobywając 3 złote me-
dale w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem i dy-
skiem, srebrny medal w rzucie piłeczką palan-
tową i w pływaniu na 50 m stylem klasycznym, 
a brązowy – na 50 m stylem grzbietowym, bijąc 
przy okazji własny rekord życiowy. Lubartow-
ski dominator należy do ścisłej kadry polskich 
parasportowców po transplantacji wątroby i od 
wielu już lat zdobywa dla nas medale na pre-
stiżowych zawodach rangi europejskiej i krajo-
wej, a nawet światowej – aktualny mistrz świata 
w rzucie piłeczką palantową. Takiego utytuło-
wanego sportowca, a zarazem działacza SEiRP 
inne koła mogą Lublinowi tylko pozazdrościć.

Waldemar Popławski 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Zebranie sprawozdawcze Zarządu Woje-

wódzkiego odbyło się 28 kwietnia, a prowadził 
je prezes Jan Pietruszewski. Zaproszono gości: 
komendanta miejskiego w Sopocie insp. Beatę 
Perzyńską, oficera prasowego komendy mł. asp. 
Karinę Kamińską, prezesa Zarządu Terenowego 
NSZZ Policjantów w Tczewie Henryka Hałasa 
oraz prezesów kół terenowych i członków WKR 
z jej przewodniczącym Ludwikiem Trzewikiem, 
na czele. Po powitaniu i przyjęciu porządku obrad 
uhonorowano mł. asp. Karinę Kamińską odznaką 
SEiRP „Za Zasługi z Dyplomem”. Następnie 
zgodnie z porządkiem obrad Jan Pietruszewski 
zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Zarządu 
Wojewódzkiego i Prezydium za ubiegły rok oraz 
złożył informacje o przebiegu posiedzenia Zarządu 
Głównego, które odbyło się w dniach od 22 do 25 
kwietnia w Zielonej Górze. Wiceprezes Hieronim 
Brzozowiec przedstawił plan pracy na bieżący 
rok, a skarbnik Joanna Jarczak – sprawozdanie 
finansowe i plan budżetu. Wojewódzka Komisja 
Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzieleniu 
absolutorium, który został zarządowi udzielony 
jednogłośnie. Podobnie postąpiono z pozostałymi 

uchwałami o charakterze organizacyjnym. Ko-
mendant insp. Beata Perzyńska podziękowała za 
zaproszenie, pochlebnie wyraziła się o Stowarzy-
szeniu, twierdząc, iż bardzo się cieszy, że może 
gościć u siebie prezydium i zarząd Stowarzyszenia. 
Przypomniała, iż ostatnio miasto Sopot zakupiło 
na potrzeby policji urządzenie do badania użycia 
przez kierowców narkotyków. Henryk Hałas po-
dziękował za zaproszenie, poinformował o swojej 
działalności i zadeklarował, iż w przyszłości Zarząd 
Terenowy NSZZ Policjantów w Tczewie przyłączy 
się do SEiRP. Pozostałe głosy w dyskusji dotyczyły 
spraw nurtujących członków Stowarzyszenia.
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Członkowie  kwidzyńskiego  Stowarzy-
szenia wraz z żonami przybyli 15 grudnia 
na przedświąteczne spotkanie integracyjne. 
Uczestniczyli w nim także przedstawiciele 
miejscowego koła NSZZ Policjantów i ZW 
w Gdańsku. Życzenia świąteczne w imieniu 
komendanta wojewódzkiego policji, prezesa 
ZW SEiRP w Gdańsku oraz własnym przeka-

zał prezes koła Tadeusz Żebrowski. Rozdano 
okolicznościowe kalendarze wraz z apelem 
o przekazanie 1% podatku na nasze Stowa-
rzyszenie. Zebrani ufundowali jednej z wie-
lodzietnych rodzin świąteczne paczki, odzież 
i zabawki dla najmłodszych dzieci. Podjęto też 
decyzję o stałej pomocy tej rodzinie. 

Z okazji  imienin członka Koła SEiRP 
w Kwidzynie seniora Kazimierza Grzywiń-
skiego koledzy odwiedzili 4 marca solenizanta 
w miejscu zamieszkania i wręczyli mu kwiaty 
i list gratulacyjny podpisany przez koleżanki 
i kolegów. Przy ciastku i kawie wspominano 
dawne czasy  z okresu służby. Solenizant 
w tym roku kończy 97 lat i cieszy się dobry 
zdrowiem.

Henryk Kaźmierski, Tadeusz Żebrowski
Zdjęcia Henryk Kaźmierski 

Zarząd Koła SEiRP w Sopocie zorgani-
zował 6 marca w auli KMP w Sopocie po raz 
pierwszy spotkanie z koleżankami emerytkami 
i małżonkami emerytów z okazji zbliżającego 
się Dnia Kobiet. Frekwencja nie była zbyt duża, 
ale czas spędzono w miłej atmosferze. Spotkaniu 
przewodniczył prezes koła Andrzej Kurszewski, 
który przywitał przybyłe panie. Obecna była także 

komendant KMP w Sopocie insp. Beata Perzyń-
ska, której prezes złożył życzenia imieninowe.

Andrzej Kurszewski 
Zdjęcie K. Czabrowski

Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie zor-
ganizował  spotkanie  integracyjne połączone 
z Dniem Kobiet. Na spotkanie przybyło 80 osób, 
w tym zaproszeni goście: komendant powiatowy 
mł. insp. Andrzeja Czaja, jego zastępca – nadkom. 
Tomasz Radomski oraz prezes ZEiR Pożarnictwa 
w Kościerzynie Wacław Potrykus wraz z żoną. 
Prezes koła Roman Jereczek przywitał gości oraz 
członków koła, w szczególności panie obchodzą-
ce swoje święto. Następnie głos zabrał mł. insp. 
Andrzej Czaja, który podziękował za zaproszenie, 
podkreślając po raz kolejny bardzo dobrą współ-
pracę koła z policją oraz jedność w środowisku 
emeryckim na naszym terenie. Paniom przekazał 
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w imieniu funkcjonariuszy KPP oraz własnym 
serdeczne życzenia zdrowia, uśmiechu, pogody 
ducha. Solenizantkom zaśpiewano tradycyjne Sto 
lat i wręczono drobne upominki. Podczas uroczy-
stego spotkania, trwającego do późnych godzin 
wieczornych przy muzyce kol. Wacka Potrykusa, 
wznoszono toasty za zdrowie pań oraz kol. Marka 
Landowskiego obchodzącego 8 marca urodziny. 

Tekst i zdjęcie Józef Landowski 

Ponad 60 członków puckiego koła wzięło 
udział 9 maja w wycieczce do Szymbarku. Zo-
baczyliśmy między innymi: dom stojący na głowie, 
dom Sybiraka, dom Kaszuba z Kanady i Turcji, 
najdłuższą deskę świata, pomnik „Gryfa Pomor-
skiego”, dwór Salino, kościół św. Rafała, najwięk-
szy fortepian, replikę bunkra Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski” z towarzyszącą mu 
ekspozycją. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w Kaszubskim Parku Miniatur, znajdującym 
się w miejscowości Strysza Buda k. Mirachowa 
w powiecie kartuskim, gdzie zwiedzaliśmy gabinet 
śmiechu i miniatur różnych historycznych obiek-
tów m. in.: Wieżę Eiffla i Łuk Triumfalny Paryża, 
Krzywą Wieżę w Pizie z Włoch, Statuę Wolności 
Stanów Zjednoczonych, a także kilka zamków 
znajdujących się na terenie Polski.

Radni Wejherowa 14 maja na sesji podjęli 
jednogłośnie uchwałę o przyznaniu Statuetki 

Jakuba Wejhera Hubertowi Skrzypczakowi, 
członkowi wejherowskiego Koła SEiRP. Jest to 
najwyższe wyróżnienie miasta Wejherowa. Pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt wręczył mu ją na 
Rynku 31 maja podczas obchodów Dnia Jakuba 
Wejhera w obecności licznie zgromadzonych 
mieszkańców. Hubert Skrzypczak to wybitny 
i utytułowany sportowiec – bokser, medalista olim-
pijski, mistrz i wicemistrz Europy. W 1968 roku 
na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku zdobył 
brązowy medal w wadze papierowej. Wszystkie 
pozostałe osiągnięcia miał w wadze muszej. Dwu-
krotnie wystąpił w mistrzostwach Europy, zdoby-
wając srebrny medal w Berlinie w 1965 r., a dwa 
lata później mistrzostwo w Rzymie. Był mistrzem 
Polski w 1970 r. i czterokrotnie wicemistrzem 
(w 1965, 1968, 1969 i 1971). Obecnie jest trenerem 
w Wejherowskim Klubie Bokserskim „Gryf”. 

Tekst i zdjęcia Henryk Kaźmierski 
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Zarząd koła w Kościerzynie  zorgani-
zował  5 września wycieczkę  integracyjną 
do Gdańska, w której uczestniczyło 47 osób. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wysłuchania 
w katedrze oliwskiej pięknie brzmiącej muzyki 
organowej wykonanej na XVIII-wiecznych orga-
nach. Z przewodnikiem poznaliśmy historię tego 
zabytku i pospacerowaliśmy po parku z ogrodem 
botanicznym. Po krótkiej przerwie udaliśmy się 
do twierdzy Wisłoujście – zabytku sztuki forty-

fikacyjnej. Czas, który spędziliśmy w Gdańsku, 
był prawdziwym spotkaniem z historią.

 Józef Landowski
Zdjęcie W. Bączkowski

Członkowie puckiego koła wraz z osobami 
towarzyszącymi spotkali się 9 października U Fi-
lipa w Osłoninie, by przy akompaniamencie dwu-
osobowego zespołu muzycznego System wesoło 
spędzić czas, potańczyć, pośpiewać i powspominać 
minione czasy. Prezes Zygmunt Rohde, otwierając 
spotkanie przywitał zaproszonych gości: wójta 
gminy Puck Tadeusza Puszkarczuka, komendanta 
powiatowego insp. Piotra Bolina, wiceprezesa 
zarządu wojewódzkiego Mikołaja Durzyńskiego 
i rzecznika Henryka Kaźmierskiego. Za zasługi 
w wspieraniu koła uhonorowano Medalem XXV 
Lat Stowarzyszenia insp. Piotra Bolina. 27-lecie 
pożycia małżeńskiego członka naszej organizacji 

Wiesława Karczewskiego i jego żony Wiesławy 
uczczono odśpiewaniem Sto lat. Duże zaintereso-
wanie wzbudziły konkursy z nagrodami prowa-
dzone przez skarbnika Gabrielę Behmke. Zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych.

Henryk Kaźmierski 

Tego samego dnia odbyła się impreza 
integracyjna w kole w Kościerzynie. Do restau-
racji Gryf przybyli zaproszeni goście: komendant 
powiatowy insp. Andrzej Czaja i zastępca nad-
kom. Tomasz Radomski, przewodniczący Koła 
Terenowego NSZZ Policjantów asp. sztab. Janusz 
Matrejek i wiceprzewodniczący asp. sztab. Michał 
Kowalski, członek ZW SEiRP Stefan Chrzanow-
ski, wiceprzewodniczący WKR Jerzy Antkowiak, 
prezes Powiatowego Koła ZEiR Pożarnictwa 
RP Wacław Potrykus. Prezes Roman Jereczek 
wraz ze Stefanem Chrzanowskim wręczyli Me-
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dale XXV lat Stowarzyszenia naszym kolegom: 
Brunowi Raulinowi i Pawłowi Potrykusowi. Po 
części oficjalnej zebrani zasiedli do zastawionych 
stołów. W miłej atmosferze trwały wielogodzinne 
dyskusje o aktualnej sytuacji naszego środowiska 
i wspominano lata służby. Po raz pierwszy swą 
obecnością zaszczycili nas przedstawiciele związ-
ku policjantów, co powinno owocować współpracą 
naszych organizacji.

  Tekst i zdjęcie Józef Landowski

Zarząd Wojewódzki urządził w dniach 16-
18 października spotkanie integracyjne człon-
ków Stowarzyszenia wraz z rodzinami w Domu 
Wczasowym Zew Morza w Jastrzębiej Górze, 
w którym wzięły udział 174 osoby. Wiceprezes 
Erwin Bruggemann powitał uczestników zasiada-
jących przy obficie zastawionych stołach i muzyce 
dwuosobowego zespołu Standard, który od czasu 
do czasu wspomagał barytonem Andrzej Kass 
z gdyńskiego koła. Państwo Jolanta i Mariusz Tym-
czyszynowie z koła w Sztumie obchodzili 33-lecie 
pożycia małżeńskiego, z gdańskiego koła Stefan 
Chrzanowski 72. urodziny i Władysław Pazderski 
67. Jubilatom zaśpiewano Sto lat. Następnego dnia 
zorganizowano dwie autokarowe wycieczki na 
Półwysep Helski, a ci, którzy w nich nie uczestni-
czyli, zwiedzali Jastrzębią Górę. Pogoda i humor 

wszystkim dopisywały, a wieczorem w ogrodzie 
ośrodka odbyła się biesiada kaszubska przy mu-
zyce i śpiewie grajka kaszubskiego Krzysztofa 
Korthalsa z Połczyna. Towarzyszył mu Andrzej 
Kass, były członek zespołu Harmonia z Wejhero-
wa. Uczestników poczęstowano kiełbaskami grilla, 
a śpiewy rozbrzmiewały do późnego wieczoru. 
Po obiedzie 18 października zadowoleni, w czym 
duża zasługa Erwina Bruggemanna, rozjechaliśmy 
się do domów.

W Wejherowie  16  listopada  otwarto 
w restauracji Trzy Korony wystawę malarstwa 
członka naszego koła Tadeusza Trockiego Stąd  
do ciekawego świata. Artysta obchodzi w tym roku 
35-lecie pracy twórczej. Przybyli przedstawiciele 
władz samorządowych, którzy przekazali listy 
gratulacyjne z życzeniami od starosty powiatu 
wejherowskiego, Rady Miasta i Urzędu Gminy. 
Dopisało także liczne grono ze środowiska malar-
skiego z Wejherowa, Lęborka, Redy, Kartuz. Koło 
wejherowskie reprezentował prezes Waldemar 
Nowoczyn. Na wystawie zaprezentowano pejzaże 
z wielu krajów, w tym: z Maroka, Jordanii, Izraela, 
Skandynawii.

Henryk Kaźmierski 
Zdjęcia Tadeusz Trocki
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Prezydium ZO SEiRP podjęło 3 lutego 
uchwałę w sprawie ustanowienia tablicy pa-
miątkowej  Pocztu  Zasłużonych  Członków 
Okręgu Słupskiego. Zobowiązuje zarządy kół 
do wytypowania, na walnych zebraniach kół 
w formie uchwały, po 2 członków zasłużonych 
dla działalności koła wraz z uzasadnieniem. 
Prezydium opracuje i przedstawi do zatwier-
dzenia na posiedzeniu zarządu okręgowego 
stosowny regulamin. Poczet będzie ekspono-
wany w siedzibie okręgu w Słupsku.

Zarząd Okręgowy zebrał się na plenar-
nym  posiedzeniu  1  czerwca. Prezes Leszek 
Orkisz zdał relację z przebiegu obrad Zarządu 
Głównego, które odbyło się w Zielonej Gó-
rze. Zapoznał zebranych z planem obchodów 
XXV-lecia Stowarzyszenia i zasadami przy-
znawania okolicznościowego medalu w okrę-
gu słupskim. Wysłuchano informacji wicepre-
zesa Franciszka Maklesa o działalności Komi-
sji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim 
Policji w Gdańsku. Czesław Dymowski omó-
wił przebieg szkolenia skarbników i przewod-
niczących komisji rewizyjnych, które odbyło 
się w Gołaszewie. Przekazał także wytycz-
ne dotyczące sprawozdawczości finansowej 
kół. Henryk Znaniecki zreferował działalność 
rzecznika ZO i funkcjonowanie strony inter-
netowej. Następnie Leszek Orkisz poinformo-
wał o pracach nad tworzeniem galerii Pocztu 
Zasłużonych dla Okręgu Słupskiego. Podjęto 
uchwałę o powołaniu komisji do przeprowa-
dzenia inwentaryzacji sprzętu stanowiącego 

ZARZĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

własność Stowarzyszenia. Obrady zakończono 
wręczeniem przez prezesa i sekretarza ZO pa-
miątkowych Medali XXV Lat Stowarzyszenia. 

Z okazji Święta Kobiet Zarząd Okręgo-
wy zorganizował 6 marca dla swych członkiń 
uroczyste spotkanie. Przybyłe licznie przedsta-
wicielki płci pięknej przywitał prezes Leszek 
Orkisz, któremu towarzyszyli, usługując kole-
żankom, członkowie prezydium ZO. Po wznie-
sieniu toastu szampanem, rozpoczęła się mniej 
oficjalna część spotkania. Po obiedzie, przy 
kawie i ciastkach nasze przemiłe Panie wspo-
minały miniony czas aktywności zawodowej, 
odbyte spotkania integracyjne oraz wycieczki. 

Spotkanie zakończyło się wręczeniem trady-
cyjnego kwiatka, tym razem tulipana zamiast 
kultowego goździka.

Strona  internetowa  Zarządu  Okręgo-
wego  funkcjonuje  już ponad 2  lata. Liczba 
odsłon ciągle rośnie. W 2013 roku wyniosła 
16 954 a w ubiegłym roku – 30 826. Dane po-
twierdzają, że decyzja o uruchomieniu była 
słuszna. Nasza strona jest współredagowana 
przez korespondentów terenowych, propaguje 
działalność i osiągnięcia kół, dostarcza bieżą-
cych informacji, istotnych dla naszego środo-
wiska uregulowań prawnych. Zarząd Woje-
wódzki SEiRP w Gdańsku ma własną podstro-
nę, na której umieszczane są informacje reda-
gowane przez korespondentów z kół regionu 
gdańskiego, przekazywane do publikacji przez 
rzecznika ZW Henryka Kazimierskiego. Liczę 
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na współpracę korespondentów terenowych, 
gdyż od ich aktywności zależy atrakcyjność 
i aktualność zamieszczanych informacji.

29 maja tradycyjnie spotkali się człon-
kowie słupskich kół na imprezie integracyj-
nej w Ośrodku Sportu i Rekreacji, by tradycyj-
nie, jak co roku, wraz z najbliższymi mile spę-
dzić czas. Po spożyciu grillowych przysmaków 
uzupełnionych pożywną grochówką, ochoczo 
ruszyli w tany w takt muzyki DJ-a Leszka. Po 
takiej imprezie aż żal było wracać do domu.

Na terenie stanicy wędkarskiej nad je-
ziorem Jeleń k. Bytowa miejscowe koło zor-
ganizowało 4 lipca piknik. Był grill, muzyka, 
dopisała pogoda. Przedstawiciele Zarządu 

Okręgowego – wiceprezes Henryk Znaniecki 
i sekretarz Włodzimierz Jankowski – wręczyli 
Kazimierzowi Klosce odznakę SEiRP „Za Za-
sługi z Dyplomem”.

Henryk Znaniecki

30  stycznia  odbyło  się  pierwsze  w  tym 
roku  posiedzenie  plenarne  Zarządu  Okręgo-
wego. Obrady sprawnie prowadziła Barbara Mi-
lej. Rok 2014 był okresem ciężkiej pracy w okrę-
gu, związanej przede wszystkim z kampanią 
sprawozdawczo-wyborczą. Obszerne sprawozda-
nie przedstawił prezes ZO Jan Papis. Podzięko-
wał zebranym, a za ich pośrednictwem wszyst-
kim członkom okręgu, za trud włożony w pracę 
społeczną. Do naszej organizacji należy ponad 
850 osób, a naszą ambicją jest, by pod koniec ka-
dencji osiągnąć rezultat 1000 członków. Przyjęto 
sprawozdanie finansowe i bilans za rok ubiegły 
oraz plan finansowy na rok 2015 przedstawiony 
przez księgową Danutę Stańczyk. Ważną częścią 
posiedzenia była dyskusja nad organizacją zbli-
żających się obchodów XXV rocznicy Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Opra-
cowany został plan obchodów na terenie okręgu 
i województwa lubuskiego, zaakceptowany przez 
zarząd w formie uchwały. Wybrano trzyosobową 
komisję w składzie: Eugeniusz Czerwiński, Józef 
Der i Zbigniew Kobryń. Rzecznik prasowy ZO 
Zbigniew Kobryń opracował i opublikował „Kro-
niki ZO SEiRP” tom 1., które na tym posiedze-
niu przekazał zarządowi. Kroniki obejmują lata 
1990-2014. Zawierają genezę zielonogórskiego 
Stowarzyszenia, sylwetki aktywistów i członków 

z najdłuższym stażem oraz ważniejsze wydarze-
nia w naszej organizacji. Następne materiały do 
kronik będą systematycznie gromadzone i zosta-
ną opublikowane w pozostałych tomach. 

Na zebranie Koła Nr 1 SEiRP w Zielonej 
Górze, które odbyło się 10 stycznia, przybyły 52 
osoby. Zaproszono prezesa ZO Jana Papisa, pre-
zes Koła nr 2 Barbarę Milej oraz radną miejską 
Jolantę Danielak. Prezes koła, Lesław Juszczak, 
otworzył zebranie, przywitał gości i członków 
koła. Złożył sprawozdanie z działalności za 2014 
rok. Stwierdził, że plan pracy został zrealizowa-
ny w 100%, m.in. odbyły się wszystkie zaplano-
wane spotkania integracyjne, wycieczki, wyjścia 
do teatru i na koncerty do filharmonii. Jan Papis 
złożył życzenia noworoczne, zapoznał zebra-

ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE 
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nych z pracami ZG i Prezydium ZO oraz wręczył 
legitymacje nowo przyjętym członkom Stowa-
rzyszenia. Wiceprezes koła Janina Kowalaszek 
przedstawiła plan pracy na bieżący rok, który 
ma obfitować w wyjazdy do kurortów po zdro-
wie, imprezy turystyczne i kulturalno-rozryw-
kowe. Barbara Milej omówiła ubezpieczenia 
grupowe w PZU dla członków naszej organiza-
cji oraz zaprosiła do uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Koło nr 2. Radna Jolanta 
Danielak, która jest kandydatką na urząd Prezy-
denta Miasta, przedstawiła swoją wizję zmian 
w kierowaniu Zieloną Górą po połączeniu mia-
sta z gminą. Zebranie zakończył składkowy, 
smaczny obiad, przy którym nasi członkowie 
wspominali stare, dobre dzieje z dawnych lat 
służby oraz cieszyli się ze wspólnego przeby-
wania w miłej atmosferze.

Niecodziennym  wydarzeniem  Koła  nr 
1 w Zielonej Górze był  ślub członka naszego 
Stowarzyszenia  Bolesława  Wojnicza  z  panią 

Teresą. Na ślubnym kobiercu stanęli 30 grudnia 
ubiegłego roku. Nie byłoby w tym nic dziwne-
go, gdyby nie to, że para młodych miała ponad 
170 lat, a w sercach ciągle maj. Wiek nie prze-
szkadza w tym, by być razem na dobre i złe. Po 
długiej i szczerej przyjaźni, usłyszeli ponownie 
marsz Mendelssohna i powiedzieli sobie sym-
boliczne, ale jakże zobowiązujące słowo – TAK. 
W uroczystościach, które odbyły się w miejsco-
wym Urzędzie Stanu Cywilnego, towarzyszyli im 
członkowie rodzin i zaproszeni goście – koledzy 
z koła na czele z prezesem Leszkiem Juszczakiem 
z żoną Danutą oraz wiceprezes Ewą Kowalaszek, 
która była świadkiem na ślubie ze strony pana 
młodego. Po lampce szampana i złożeniu życzeń, 
odśpiewano tradycyjne „Sto lat” dla nowożeń-
ców. Życzymy im na wspólnej drodze życia dużo 
miłości i zdrowia. Do życzeń dołączają się wszy-
scy członkowie SEiRP w Zielonej Górze.

Zbigniew Kobryń
Zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński,

Mariusz Kowalaszek
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Koło w Witnicy zorganizowało spotkanie 
opłatkowe. Prezes Krzysztof Fabijaniak przy-
witał przybyłych gości – prezes ZW Gabrielę 
Lubańskę i przewodniczącego WKR Pawła 
Franczaka, członków koła z żonami, byłych 
pracowników Komisariatu Policji w Witnicy, 
którzy nie nabyli praw emerytalnych oraz pięciu 
byłych komendantów komisariatu: Edwarda 
Brzychcego, Stanisława Trzcińskiego, Andrzeja 
Jasickima, Pawła Rosta i Marzenę Nawrot. Po 
wystąpieniu prezesa głos zabrała Gabriela Lu-
bańska, która wręczyła Lucynie Dyrcz – żonie 
zmarłego członka koła – odznaczenie w formie 
krzyża maltańskiego. Zostało one przyznane 
pośmiertnie byłemu wieloletniemu prezesowi 
i założycielowi koła w Witnicy Kazimierzowi 
Dyrczowi za zaangażowanie w działalność spo-
łeczną. Podczas uroczystości były obecne dzieci 
i wnuki odznaczonego. Następnie minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych emerytów i renci-
stów oraz poległych w służbie policjantów. Po 
części oficjalnej odbyła się biesiada. Smakowite 
dania przygotowały żony członków koła, które 
wspierają działalność mężów. Z sentymentem 
wspominano lata wspólnej pracy. Zadowoleni 
uczestnicy późno wrócili do domów.

Gabriela Lubańska

Zamiast gnać nad zatłoczone nadmorskie 
plaże, przeklinając po drodze fotoradary, kor-
ki i zmarnowany czas, ruszyliśmy  18 maja 
39-osobową  grupą  emerytów  z Koła  nr  1 
w Gorzowie Wlkp.  do pięknych  zakątków 
Pojezierza Drawskiego, a Bałtyk niech poczeka 
na cieplejsze dni!

Pierwszy punkt na naszej trasie to Szczeci-
nek – malownicze miasto, w którym siedemset 
lat historii harmonijnie splata się z wyzwaniami 
współczesności. Położone wśród jezior, more-
nowych wzgórz i pięknych lasów stanowi jedną 
z największych turystycznych atrakcji Pojezie-
rza. To tu jest najdłuższy w Polsce wyciąg do 
nart wodnych, wymarzone miejsce do żeglo-
wania i raj dla wędkarzy. Na brzegach jeziora 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
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Trzesiecko w granicach Szczecinka rozciąga się 
piękny park założony w drugiej połowie XIX 
w., a tuż obok zaczyna się starówka z neogo-
tyckim ratuszem z tego samego okresu. Przed 
wyjazdem z uroczego miasteczka popłynęliśmy 
tramwajem wodnym „Bayern” na Mysią Wyspę 
– ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców, 
a pogoda podczas godzinnego rejsu wyjątkowo 
nam sprzyjała. 

Około godz. 13 zgodnie z programem 
ruszyliśmy do Bornego Sulinowa – tajnej bazy 
wojsk radzieckich, miasta do 1993 r. wyłączo-
nego spod administracji polskiej, które zbudo-
wano na potrzeby Wehrmachtu, a po wojnie 
zakwaterowano tu dziesięciotysięczną radziecką 
Dywizję Witebsko-Nowogrodzką. Przed wjaz-
dem do miasteczka zwiedziliśmy cmentarz pod 
barwną pepeszą, który przypomina o radzieckiej 
historii Bornego Sulinowa. Jest to cmentarz 
cywilno-wojskowy z mogiłami pochowanych 
tu po wojnie rosyjskich żołnierzy i ich rodzin. 
Zdecydowana większość grobów pochodzi z lat 
1945-1967, wśród nich na 146 widnieje napis 
„nieznany”. Najbardziej przygnębiające wra-
żenie zrobiły na nas mogiły dzieci, ze starymi 
maskotkami na grobach, którymi dawno już nikt 
się nie bawi. Poza wieloma ciekawymi obiek-
tami naziemnymi, nadal mocno zniszczonymi 

i opuszczonymi, podobno istnieją pod miastem 
niezbadane do końca podziemia. Kawałek hi-
storii tego miejsca pokazuje również prywatne 
muzeum, które przy okazji odwiedziliśmy. To 
właśnie wciąż nieodkryte tajemnice przyciągają 
coraz więcej turystów w te strony. A poza tym 
można tu w ciszy i spokoju wypocząć nad je-
ziorem. W Bornem Sulinowie trzeba spróbować 
pyszności w restauracji Caffe Sasza znajdującej 
się w dawnym kasynie oficerskim. My zamówi-
liśmy tradycyjny rosyjski jednodaniowy posiłek 
russkoje żarkoje, oczywiście przy dźwiękach 
pięknych dawnych rosyjskich piosenek, śpiewa-
nych i granych na żywo. Klimat tak wspaniały, 
że aż żal było opuszczać to miejsce. 

Czas jednak naglił, bo zależało nam na cho-
ciaż krótkim spacerze po pięknym Parku Zdrojo-
wym w Połczynie Zdroju, kurorcie z 300-letnią 
tradycją leczniczą. Wracaliśmy urokliwą trasą 
zwaną Szwajcarią Połczyńską. Po drodze obej-
rzeliśmy jeszcze ruiny średniowiecznego zamku 
joannickiego Drahim nad Jeziorem Drawskim. 
Na miejscu byliśmy po godz. 21. Większości 
uczestnikom trudy podróży dały już znać o so-
bie. Dużo wrażeń jak na jeden dzień. Miejsca, 
które odwiedziliśmy, są piękne i tajemnicze, 
a wciąż mało znane.

Wiesława Nićka

Majowe  posiedzenie  Zarządu Wo-
jewódzkiego odbyło się w okresie zmiany 
dowodzenia olsztyńską policją, więc nowy 
komendant wojewódzki insp. Marek Walczak 
delegował na spotkanie zastępcę naczelnika 
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP podinsp. 
Grzegorza Królika. Naszym stałym gościem jest 
kierownik Sekcji Socjalnej KWP Joanna Le-
żanko. Posiedzenie zaszczycił swą obecnością 
prezes Zarządu Głównego Zdzisław Czarnecki. 
Tematem przewodnim były obchody XXV-le-
cia SEiRP. Powstanie naszej organizacji, 
która nosiła nazwę Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych RP, 
przedstawił Zdzisław Czarnecki, który wręczył 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

członkom Prezydium ZW, prezesom kół i za-
proszonym gościom pamiątkowe Medale XXV 
Lat Stowarzyszenia. Zwyczajowo Jerzy Ko-
walewicz zapoznał zebranych z dokonaniami 
ZW i planowanymi działaniami. Obserwuje się 
spadek liczby członków z powodu braku nowo 
wstępujących „młodych” emerytów. Ważnym 
kierunkiem działań powinno być zapoczątko-
wanie współpracy ze stowarzyszeniami eme-
rytów i rencistów innych służb mundurowych: 
– Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Wojska 
Polskiego. Zebrani przyjęli do akceptującej 
wiadomości przedstawione na posiedzeniu 
problemy, dokonania i plany. 

Jerzy K. Kowalewicz
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Zarząd Wojewódzki  zebrał  się 23 paź-
dziernika na kolejnym w tej kadencji posie-
dzeniu. Obradom przewodniczył prezes ZW 
Jerzy Kowalewicz. Zebrani minutą ciszy uczcili 
pamięć zmarłych członków Stowarzyszenia 
(w tym dniu na Powązkach Wojskowych od-
bywał się pogrzeb Bogusława Kowalskiego, 
członka organizacji warszawskiej). W obradach 
udział wzięli: komendant wojewódzki insp. Ma-
rek Walczak, naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej KWP mł. insp. Tomasz Stawarski, 
zastępca naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia 
KWP podinsp. Grzegorz Królik, przewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 

kom. Sławomir Koniuszy i kierownik Sekcji 
Socjalnej KWP Joanna Leżanko. Zarząd Główny 
Stowarzyszenia reprezentował Zdzisław Bartula, 
skarbnik i zarazem rzecznik prasowy. Realizując 
przyjęty porządek obrad, Jerzy Kowalewicz wrę-
czył prezesom kół oraz zaproszonym gościom 
pamiątkowe Medale XXV Lat Stowarzyszenia 
i poinformował o obchodach jubileuszu na 
Warmii i Mazurach. Omówił pracę Zarządu 
Wojewódzkiego i jego Prezydium ZW za okres 
od poprzedniego posiedzenia oraz planowane 
działania. Ewa Napora zapoznała z treścią uchwał 
podjętych między posiedzeniami. Przewodniczą-
cy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Lucjan 
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Fiedorowicz przedstawił obszerną informację 
z jej działalności. Duże zainteresowanie wzbu-
dziło wystąpienie przewodniczącego Komisji 
Socjalnej Wojciecha Kozłowskiego. Insp. Marek 
Walczak podkreślił rolę, jaką odgrywa Stowarzy-
szenie dla emerytów i rencistów policyjnych oraz 
zapewnił o dalszej pomocy dla naszej organiza-
cji na Warmii i Mazurach. Maria Kowalewicz 
omówiła stan finansów Zarządu Wojewódzkiego 
za trzy kwartały 2015 roku. Janusz Borowiński 
zabrał głos w sprawie wydania biuletynu jubile-
uszowego, przedstawiając jego koncepcję, treść 
oraz przybliżoną cenę jednostkową. Zdzisław 
Bartula poinformował o tematyce posiedzenia 
Zarządu Głównego w Legionowie w dniach 12-
13 października oraz o bieżących działaniach 
i problemach: Obywatelski Parlament Senioralny, 
budżet ZG na 2016 rok, zmiana banku, biuletyn, 
strona internetowa, spotkanie z Dyrektorem ZER 
MSW, odznaki organizacyjne. W toku dyskusji 
poruszone zostały nurtujące członków problemy, 
a wyjaśnień udzielali Jerzy Kowalewicz i Zdzi-
sław Bartula. Obrady podsumował prezes Jerzy 
Kowalewicz. 

 Zdzisław Bartula

Koło w Bartoszycach tradycyjnie spotka-
ło się na majówce. Zaproszono gości: burmistrza 
Piotra Petrykowskiego, sekretarza miasta Roberta 
Pająka, zastępcę przewodniczącego Rady Mia-
sta Janusza Pasjaka i mnie – wydelegowanego 

członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. 
Przybyli członkowie koła, którzy w przeszłości 
pełnili kierownicze funkcje w bartoszyckiej 
policji i SG: komendant powiatowy podinsp. 
w st. spocz. Tadeusz Wawirowicz, komendant 
komisariatu w Górowie Iławeckim podinsp. 
w st. spocz. Krzysztof Kwieciński, komendant 
przejścia granicznego w Bezledach kpt. w st. 
spocz. Krzysztof Bieliński. Frekwencja wyso-
ka, organizacja bardzo dobra. Wszystko dzięki 
zarządowi koła na czele z prezesem Henrykiem 
Biculewiczem. Atmosfera wspaniała, tym razem 
to zasługa uczestników. 

Janusz Borowiński 

Honorowy Prezes Koła SEiRP w Giżycku 
Stanisław Patera  obchodził  17 październi-
ka 90.  urodziny. W restauracji Złota Rybka 
w Giżycku odbyła się fantastyczna impreza, na 
którą przybyła rodzina licząca 53 osoby. Jak 
się później dowiedziałem, jest nawet odrobinę 
większa i zamieszkuje teren północno-wschodni 
Polski od Suwałk po Olsztyn. Miałem tę wielką 
przyjemność uczestniczenia w jubileuszu wraz 
z naszym skarbnikiem i oczywiście z naszymi 
żonami. Dla mnie była ta uroczystość szczególnie 
sympatyczna, gdyż Stanisław Patera był moim 
wprowadzającym w arkana pracy milicyjnej 
(starsi wiekiem koledzy pamiętają z pewnością 
taki system opieki na młodymi milicjantami ?). 
To przy nim stawiałem pierwsze kroki w swojej 
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służbie. A postać ta jest o tyle znamienita, że jest 
on jednym z pierwszym funkcjonariuszy MO, 
który w czerwcu 1945 roku tworzył struktury 
milicyjne w naszym mieście i współtworzył ad-
ministrację publiczną w nowo odbudowywanym 
po zniszczeniach wojennych mieście. Dziś jego 
przeżycia, jego historia dla młodego pokolenia, 
nawet dla jego bliskich, są niekiedy niewyobra-
żalne. Nawet w naszym gronie nierzadko budzą 
zdziwienie. Przykładowo, jego służba w Ko-
mendzie Powiatowej MO w Węgorzewie miała 
charakter na wskroś wojenny, ale najbardziej 
wzbudzał zaskoczenie fakt dojeżdżania do pracy 
ze wsi Budry do Węgorzewa, 13 km w jedną 
stronę … rowerem, niezależnie od pory roku 
i dnia, o pogodzie nie wspominając. Sytuacja była 
niebezpieczna, gdyż w tamtych czasach napady 
bandyckie, zbrojnych grup przestępczych były 
nagminne. I to dzięki poświeceniu takich ludzi 
jak Szanowny Jubilat, ta nasza polskość tu na 
Mazurach powstawała w szybkim tempie. Dziś 
w wyniku historycznych zawirowań, sterowa-
nych przez koniunkturalne potrzeby obecnych 
polityków, nierzadko fakty te są przeinaczane, 
zmieniane. W tym stanie rzeczy dla rodziny 
– Stanisław Patera jest autentycznym bardem 
tamtych lat. Duma z tego faktu napawa nie tylko 
jego najbliższych. My zaproszeni goście też mie-
liśmy z tego faktu wielkie zadowolenie. Dlatego 
w imieniu nas wszystkich składaliśmy Jubilatowi 
najserdeczniejsze życzenia: dużo, dużo zdrowia 
i nadal wielkiej pogody ducha, a zwłaszcza ra-
dości z życia i jego przesympatycznej rodziny. 

Bogdan Makowski

W Olsztyńskim Centrum Organizacji Po-
zarządowych odbyło się 25 listopada spotkanie 
skarbników i przewodniczących komisji rewi-
zyjnych kół Warmii i Mazur. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele wszystkich 22 kół, delegując nawet 
po trzy osoby, przybyło także trzech prezesów – 
łącznie ponad 40 osób. Szkolenie podzielono na 
dwie części – gospodarowanie finansami i dzia-
łalność w kołach komisji rewizyjnych. Wszystkie 
koła spełniają kryterium 15 członków, aby można 
było powołać komisję rewizyjną. Część pierwszą 
spotkania poprowadził skarbnik Zarządu Główne-
go Zdzisław Bartula, wspomagany przez księgową 
ZW w Olsztynie Marię Kowalewicz. Po przerwie 
na posiłek zebrani wysłuchali wystąpienia prze-
wodniczącego WKR i jednocześnie prezesa Koła 
w Lidzbarku Warmińskim, Lucjana Fiedorowicza. 

W obu częściach szkolenia żywo uczest-
niczyli zarówno skarbnicy, jak i prezesi KR. 
Najwięcej pytań kierowano do Zdzisława Bartuli, 
gdyż dostrzeżono jego merytoryczną wiedzę, 
doceniono sposób, w jaki tę wiedzę przekazywał 
słuchaczom i to, że będąc członkiem Prezydium 
Zarządu Głównego wie więcej niż inni, miejscowi 
członkowie SEiRP. Zarząd Wojewódzki dziękuje 
Zdzisławowi Bartuli za udział, stworzenie atmo-
sfery bezpośredniości w dyskusji i udzielanie me-
rytorycznych odpowiedzi. Pełniąc funkcję prezesa 
ZW drugą kadencję, biorąc udział w wielu nara-
dach, szkoleniach i posiedzeniach stwierdzam, że 
tak zainteresowanego szkoleniem gremium człon-
ków SEiRP nie spotkałem i w tak merytorycznej 
dyskusji jeszcze nie uczestniczyłem.

Jerzy K. Kowalewicz
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Miłośnicy teatru udali się 29 listopada do 
Olsztyna na spektakl „Żona do adopcji” wysta-
wiany w Centrum Konferencyjno-Szkolenio-
wym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
W przedstawieniu uczestniczyło 47 członków 
koła i pracowników uczelni. Sztuka ukazywała 
relacje damsko-męskie w komediowej formie. 
Reakcje na widowni i uśmiechy na twarzach 
w drodze powrotnej nie pozostawiały wątpliwo-
ści, że nie był to czas stracony. 

Zdzisław Wnukowicz

Komendant Wyższej Szkoły Policji insp. 
dr hab. Piotr Bogdalski przyjął 1 grudnia dele-
gację koła w składzie: prezes Ryszard Gidziński, 
wiceprezesi – Zbigniew Nowakowski i Wojciech 
Ostrycharz, sekretarz Danuta Kubiak, skarbnik 
Henryk Radomski, członek zarządu Stanisław 
Stefanowicz i redaktor naczelny Biuletynu In-

formacyjnego ZG SEiRP Janusz Borowiński. 
Prezes pogratulował komendantowi uzyskania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
Z okazji jubileuszu 25-lecia naszej organizacji 
wręczono Medale XXV Lat Stowarzyszenia: 
komendantowi insp. Piotrowi Bogdalskiemu, 
kanclerzowi insp. Krzysztofowi Baranowi, kie-
rownikowi Działu Wydawnictw i Poligrafii mł. 
insp. Aleksandrowi Babińskiemu i kierownik 
Sekcji Żywnościowej Agnieszce Długołęckiej. 
Kierownictwo uczelni zapoznało się z dorobkiem 
i zamierzeniami koła. Zarząd zwrócił uwagę na 
zbiurokratyzowaną procedurę rozdysponowania 
funduszu socjalnego. Komendant postanowił 
rozważyć jej uproszczenie i zadeklarował wolę 
kontynuowania współpracy ze szkolnym kołem 
SEiRP.

Janusz Borowiński
Zdjęcie Zbigniew Nowakowski

W Mieroszowie  odbyło  się  25  stycznia 
walne  zebranie  koła, w którym uczestniczy-
li także członkowie Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego na czele z prezesem Henrykiem 
Grotkiewiczem. Sprawozdanie z działalności 
zarządu za 2014 rok przedstawił prezes Dariusz 
Kryska. Koło, chociaż liczebnie nieduże, aktyw-
nie działa na rzecz środowiska, organizując ży-
cie kulturalne, wypoczynek, rekreację, wspiera 
członków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej. Współpracuje z innymi organizacjami 
i stowarzyszeniami – Polskim Związkiem Dział-
kowców, Polskim Związkiem Pszczelarskim. 
W czasie obrad zwrócono uwagę na potrzebę 
pozyskiwania nowych członków i sympatyków 
Stowarzyszenia, aby zaktywizować działalność 
koła. Po udzieleniu absolutorium dla zarządu, 
głos zabrał Henryk Grotkiewicz, który wystawił 
wysoką ocenę mieroszowskiej organizacji, po-
dziękował za zaangażowanie w pracy i życzył 
sukcesów. Na zakończenie wręczono uroczy-
ście legitymacje nowym członkom zwyczajnym 
i wspierającym.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W JELENIEJ GÓRZE

Prezes Koła w Bolesławcu Bogdan Ga-
jewski  jest  już  drugą  kadencję  członkiem 
Rady ds. Seniorów. 19 lutego w sali kina Fo-
rum prezydent Piotr Roman uroczyście wrę-
czył nagrody za promocję miasta w 2014 r. Za 
inicjatywy społeczne nagrodę honorową po-
twierdzoną statuetką otrzymała Bolesławiecka 
Rada ds. Seniorów II kadencji. 

Zarząd Koła nr 1 w Jeleniej Górze ko-
lejny raz zorganizował  imprezę  integracyj-
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ną „W karnawale bawimy się razem”, któ-
ra weszła na stałe do rocznych planów pracy. 
Tradycyjnie otwarcia dokonał prezes Henryk 
Grotkiewicz, zachęcając do zabawy, dzięku-
jąc organizatorom – Leonowi Grzonkowskie-
mu i Teresie Stasiak – za włożoną pracę w jej 
przygotowanie. Po smacznym posiłku, który 
dał duży zapas energii, uczestnicy bawili się 
do północy w przyjemnej, koleżeńskiej atmo-
sferze. Spotkanie było okazją do odnowienia 
dawnych znajomości, wspomnień z lat służby 
i zawiązania nowych przyjaźni. 

6 marca odbyło się walne zebranie Koła 
nr 1 w Jeleniej Górze. Zarząd sprawił koleżan-
kom miłą niespodziankę na początku spotkania, 
witając je z okazji Dnia Kobiet kwiatami, sło-
dyczami i laurką od Zarządu Wojewódzkiego. 
Miłym akcentem z okazji 17. rocznicy utwo-
rzenia pierwszego koła na Dolnym Śląsku było 
uroczyste wręczenie założycielom: Januszowi 
Cyrowi, Stanisławowi Bryndze, Mieczysławo-
wi Zającowi i Wacławowi Zarachowi fotokopii 
tablicy ściennej upamiętniającej dzień i okolicz-
ności powołania „Koła Stowarzyszenia Emery-

tów i Rencistów RSW RP w Jeleniej Górze”. 
Na tablicy znalazły się fotografie protokołów 
pierwszego zebrania, wykazy imienne wybra-
nych władz oraz zestawienie głównych celów 
i zadań. Koło liczyło wówczas 30 emerytów. 
Aktualnie jest największe w woj. dolnoślą-
skim – należy do niego ponad 260 członków. 
W dalszej części zebrania uczestnicy wysłu-
chali sprawozdań skarbnika i przewodniczące-
go komisji rewizyjnej oraz udzielili zarządowi 
absolutorium za 2014 rok. Poruszane były po-
nadto sprawy organizacyjne, socjalno-bytowe 
i przedstawiono stan przygotowań do planowa-
nego w maju wyjazdu członków koła na wczasy 
wypoczynkowo-rehabilitacyjne do Mrzeżyna.

Zarząd Wojewódzki wraz z Kołem nr 1 
w Jeleniej Górze uczestniczył w organizacji 
Rodzinnego Festynu w Dwójce, fundując ro-
wer górski, który był główną nagrodą loterii fan-
towej. Sprzedano tysiąc losów, a szczęśliwą wy-
graną okazała się Lena z klasy 1B Szkoły Pod-
stawowej nr 2. W czerwcowej imprezie wzięli 
udział przedstawiciele oświaty, lokalnych władz 
samorządowych i służb mundurowych. Na licz-
nie przybyłych mieszkańców czekały atrakcje: 
występy szkolnego chóru, pokazy taneczne, za-
wody sportowe w różnych dyscyplinach, od mi-
nitenisa do wspinaczki skałkowej, pokaz sprzę-
tu policyjnego i akcja oznakowania rowerów, 
zorganizowana przez Komendę Miejską Policji, 
tresura psów ratowniczych zademonstrowana 
przez ratowników GOPR-u. Pod naszym adre-
sem skierowano słowa uznania i podziękowania 
łącznie z publikacją prasową. 

Koło w Sycowie urządziło Powitanie Lata 
w leśniczówce Ciurówka Koła Łowieckiego 
Szarak z Międzyborza. Poza członkami, koła 
w lipcowym spotkaniu wzięli udział: wicepre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Bronisław Biał-
kowski, prezes Zarządu Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Sursum Corda w Sycowie Jerzy 
Domański, przewodnicząca Zarządu Oddziału 
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Sycowie Ryszarda 
Kowalska. Uczestników powitał prezes koła 
Romuald Froński. Podczas spotkania Broni-
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sław Białkowski podziękował byłemu preze-
sowi koła Apolinaremu Molce za wieloletnią 
pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz wręczył 
dyplom i skromny upominek.

Koło  nr  1  w  Jeleniej  Górze  wybrało 
się w dniach 3-7 września na wycieczkę do 
Brukseli i Paryża. 50-osobową grupę emery-
tów i ich rodzin zachwyciły w stolicy Belgii 
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bulwary, Rynek z pięknym gotyckim ratuszem 
oraz XVII-wieczne kamienice. W Paryżu na-
leżało zobaczyć w Luwrze Monę Lisę i Wenus 
z Milo, w Pałacu Inwalidów grobowiec Napo-
leona, Pola Elizejskie z Łukiem Tryumfalnym, 
katedrę Notre Dame, a wieczorem z wieży Tour 
First (najwyższy budynek Paryża) – panoramę 
Paryża. Następny dzień to zwiedzanie Pól Mar-
sowych, placu Trocadero, wieży Eiffla, placu 
Pigalle, wzgórza Montmartre z bazyliką Sacre 
Ceur oraz urokliwych uliczek dawnego Paryża. 
Po wyczerpującej wędrówce był czas na odpo-
czynek podczas rejsu statkiem po Sekwanie. Co-
dziennie w godzinach wieczorowo-nocnych przy 
francuskim winie opowiadano o wrażeniach. 

 Adam Różycki

Zarząd  Koła  w  Kamiennej  Górze  na 
czele z prezesem Janem Kurzeją zorganizo-
wał  24  października  spotkanie  integracyjne 
w zajeździe Zacisze. Zaproszono gości: zastęp-
cę komendanta powiatowego podinsp. Tomasza 
Kościckiego i przewodniczącego NSZZ Poli-
cjantów w KPP asp. sztab. Zbigniewa Partyń-
skiego. Odznakami SEiRP „Za Zasługi z Dy-

plomem wyróżniono Zygmunta Pawlikowskie-
go i prezesa Dofama Thies Sp. z o.o. Ireneusza 
Kruczka. Okolicznościowe Medale XXV Lat 
Stowarzyszenia otrzymali: Jerzy Basta, Józef 
Deka, Tomasz Kościcki, Kazimierz Krzanow-
ski, Zbigniew Małaszyński, Wacław Runiewicz 
i Stanisław Skoczeń. Po części oficjalnej nastą-
piła biesiada połączona z zabawą taneczną. Po-
dziękowania należą się uczestnikom za wspa-
niałą atmosferę, a właścicielowi obiektu i perso-
nelowi – za gościnność i sprawną obsługę.

  Jan Kurzeja
 Zdjęcie Zbigniew Małaszyński
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Kolejny  raz  odbyło  się  tradycyjne 
świąteczno-noworoczne spotkanie kierowni-
ctwa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie 
z Zarządem Okręgowym  i  zarządami kół: 
z Koszalina, Sławna, Białogardu, Świdwina, 
Kołobrzegu i Szczecinka. Komendant insp. Wie-
sław Tyl poinformował zebranych o zakresie 
prac modernizacyjno-remontowych w budynku 
komendy i realizacji zadań służbowych. Dzięki 
bardzo dobrej współpracy z kierownictwem 
komendy koleżanki i koledzy naszej organiza-
cji czują więź z policją. Poprawiły się warunki 
lokalowe Stowarzyszenia w Kołobrzegu, gdyż 
komendant powiatowy przydzielił miejscowemu 
kołu pomieszczenie.

Po  10  latach  kierowania  koszalińską 
policją pożegnano insp. Wiesława Tyla, który 
stanął na czele większej jednostki w Szczecinie. 
Komendant podziękował policjantom za zaan-
gażowanie w służbie, samorządom – za wkład 
w modernizację obiektów komendy, sądowi, 
prokuraturze i jednostkom terenowym admini-
stracji – za współpracę. Po tygodniu obowiązki 
szefa koszalińskiej komendy objął insp. Zenon 
Atras w obecności I zastępcy komendanta 
wojewódzkiego policji w Szczecinie insp. Jana 
Pytki. Zwrócił się do obecnych na uroczystości 
przedstawicieli samorządu deklarując konty-
nuację współpracy. Zaapelował do policjantów 
o dalsze zaangażowania w sprawy powiatu i jed-
nostki. Odchodzący komendant insp. Wiesław 
Tyl rozumiał potrzeby środowiska emeryckiego 
i wielokrotnie uczestniczył w naszych spotka-

ZARZĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE

niach. Z informacji uzyskanych od zaprzyjaź-
nionych funkcjonariuszy poprzedniej jednostki 
insp. Zenona Atrasa wiemy, że on również jest 
przychylny naszemu emeryckiemu środowisku. 
Wiążemy z tym duże nadzieje na przyszłość. 

W Filharmonii Koszalińskiej odbył się 
koncert zatytułowany Whitney Houston sym-
fonicznie, w którym uczestniczyło 80 członków 
naszego Stowarzyszenia. Przeboje tej znako-
mitej artystki zaśpiewała Hania Stach, znana 
publiczności z drugiej edycji programu Idol. 
Podobnie liczna grupa wybrała się na koncert 
Moniki Węgiel, aktorki Teatru Współczesnego 
w Warszawie, która z towarzyszeniem orkiestry 
pod dyrekcją Macieja Osada-Sobczyńskiego 
zaśpiewała piosenki Edith Piaf, Charlesa Azna-
voura, Jacquesa Brela i Yvesa Montanda. Jesz-
cze więcej koleżanek i kolegów przybyło do 
filharmonii na zakończenie IV Międzynarodo-
wego Festiwalu Tanga Argentyńskiego. Mogli 
podziwiać kunszt instrumentalistów i tancerzy. 
W kinie Atrium mile spędziła czas kilkudzie-
sięcioosobowa grupa koszalińskiego SEiRP na 
projekcji filmu Disco polo, który z humorem 
przedstawia losy młodych muzyków usiłujących 
zrobić karierę w czasach transformacji. Dzień 
Kobiet hucznie obchodziło koło w restauracji 
Europejska. Obficie zastawione stoły i muzyka 
do tańca, o które zadbało kierownictwo lokalu, 
zapewniły dobrą zabawę. Zarząd SEiRP w Ko-
szalinie zorganizował 15 maja przywitanie 
lata. Irena Kowalczyk i Krzysia Fedyniak, 

KORESPONDENCI NAPISALI



94

uczestniczki szkolenia przeprowadzonego 
przez Zarząd Główny, zaznajomiły zebranych 
z zasadami gospodarki finansowej. Następnie 
rozpoczęła się zabawa taneczna. 

Zofia Krasa
Zdjęcia A. Krawczyk 

Uchwałą  Walnego  Zebrania  Koła 
w  Sławnie  nadano  6 marca Marianowi 
Pakmurowi i Adamowi Jankowskiemu tytuł 
członka seniora. Obydwaj ukończyli 75 lat i są 
w Stowarzyszeniu od 1995 roku. Z tej okazji 
wyróżniono ich pamiątkowymi statuetkami oraz 
okolicznościowymi dyplomami. Po uroczystości 
świętowano Dzień Kobiet wspólnym wyjściem 

na Babski wieczór kabaretu Formacja Chatelet. 
Po spektaklu panowie wręczyli koleżankom 
kwiaty i zaprosili na słodki poczęstunek. 

R. Pacan

W ramach obchodów jubileuszu XXV-le-
cia Stowarzyszenia zarząd toruńskiego koła 
zorganizował w Forcie  IV Twierdzy Toruń 
uroczystość oficjalną połączoną ze spotkaniem 
integracyjnym emerytów policyjnych oraz ich 
bliskich z terenu województwa kujawsko-po-
morskiego. W imprezie uczestniczyło około 130 
osób, najliczniej torunianie, i ponad 30-osobowa 
grupa przedstawicieli z kół: w Brodnicy, Byd-
goszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Wąbrzeźna 
i Włocławka, a także 5 osób z zaprzyjaźnionego 
koła w Kwidzynie (Pomorskie). Przybyli go-
ście: komendant miejski insp. Antoni Stramek, 
przedstawiciele Zarządu Głównego – prezes 
Zdzisław Czarnecki, sekretarz Joanna Szcze-
pańska, członek Prezydium Janusz Dagow, 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
Józef Piasecki, prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Roman Skrzeszewski, prezydent Mundurowe-
go Klubu Motorowego RP Andrzej Woźniak, 
przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ 
Policjantów KMP Jan Norkowski, prezesi kół 
i właściciel fortu Jerzy Okoński.

Prezes Koła SEiRP w Toruniu Ryszard 
Zaionc odczytał okolicznościowy adres gratu-
lacyjny marszałka województwa, który objął 
uroczystości honorowym patronatem. Wicepre-
zes Lech Kazanecki wygłosił referat na temat 
XXV-lecia Stowarzyszenia i toruńskiego koła. 
Przedstawiciele gości, m.in.: A. Stramek, J. 
Norkowski i Z. Czarnecki, przekazali wyrazy 
uznania i życzenia dla naszego środowiska. 
Odznakami SEiRP „Za Zasługi z Dyplomem” 
została uhonorowana przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Koła Bogumiła Woźniak i członek 
Zarządu Marian Wierzbowski. Goście i aktywi-
ści koła otrzymali pamiątkowe Medale XXV Lat 
Stowarzyszenia. 

Po części oficjalnej przystąpiono do 
wspólnego biesiadowania. Śpiewy i zabawa 
przy akompaniamencie zespołu wokalno-
-muzycznego trwały ponad 6 godzin. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się konkursy cubb 
oraz strzelania z łuku i karabinka. Zwycięzcy 
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zostali nagrodzeni upominkami. Dodatkową 
atrakcją było zwiedzanie fortu z przewodni-
kiem. W menu serwowano żurek, grochówkę, 
potrawy z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem, 
owoce, słodycze, a także kawę i herbatę.

Podczas imprezy były eksponowane roll-
-upy z logo województwa i toruńskiego Koła 
SEiRP. Wszystkim obecnym wręczono pro-
spekty propagujące nasze województwo „Lu-
bię tu być, kujawsko-pomorskie”, otrzymane 
uprzednio z Departamentu Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego. 

    Janusz Dagow
   Zdjęcie Jerzy Piotrowski

XXV-lecie  Stowarzyszenia  świętowało 
koło w Inowrocławiu 4 września w restaura-
cji Mirana. Wśród 60 uczestników znaleźli się 
zaproszeni goście z sąsiednich kół z Torunia, 
Bydgoszczy, Radziejowa, Mogilna, przedsta-
wiciele władz samorządowych i policji. Prezes 
Roman Skrzeszewski wręczył pamiątkowe 
Medale XXV Lat Stowarzyszenia prezydentowi 
Inowrocławia Ryszardowi Brejzie, I zastępcy 
komendanta powiatowego podinsp. Dariuszowi 
Stańczukowi oraz dwóm członkom koła – Je-
rzemu Dąbkowi i Stanisławowi Sieradzkiemu. 
Odznakę SEiRP „Za Wybitne Osiągnięcia” 
otrzymali: Henryk Dłutkowski, Dorota So-
bocińska i Tadeusz Skrzypiński. Dyplomami 
uznania Zarządu Wojewódzkiego wyróżniono: 
Kazimierza Zielińskiego, Henryka Kłosowskie-
go, Mariana Pawłowskiego, Bogdana Kaszubę, 

Marka Walczaka, Mieczysława Lewandowskie-
go, Ryszarda Wójcika, Andrzeja Kontowicza, 
Mieczysława Kwiatkowskiego i kapelana ks. 
kanonika mł. bryg. Zenona Rutkowskiego. 

Hieronim Zdunowski

Koło w Lipnie obchodziło 23 paździer-
nika  jubileusz XXV-lecia  Stowarzyszenia, 
na który zaproszono: starostę Krzysztofa 
Baranowskiego, komendanta powiatowego 
insp. Dariusza Garbarczyka i prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Romana Skrzeszewskiego. Po 
wygłoszeniu okolicznościowego referatu przez 
prezesa koła Wiesława Kośmidera, wręczono 
członkom koła odznaki SEiRP „Za Wybitne 
Osiągnięcia” i „Za Zasługi z Dyplomem” oraz 
pamiątkowe medale Zarządu Wojewódzkiego. 
Starosta i komendant otrzymali pamiątkowe Me-
dale XXV Lat Stowarzyszenia przyznane przez 
Zarząd Główny. W spotkaniu wzięło udział 50 
członków koła i zaproszonych gości. 

Wiesław Kośmider 
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Zarząd Wojewódzki zebrał się 20 lutego 
na pierwszym w tym roku posiedzeniu w sali 
konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Wybór miejsca to efekt nawiązania współpracy 
z Nyskim Inkubatorem Organizacji Społecz-
nych. Obradom przewodniczył prezes Henryk 
Szczotka, a uczestnikami byli: członek Zarządu 

Głównego Ryszard Żak, członek Głównej Ko-
misji Rewizyjnej Marian Zielski, członkowie 
Prezydium i prezesi kół województwa. Zebrani 
przyjęli sprawozdanie finansowe i z działalności 
ZW za rok 2014, plan pracy i preliminarz budże-
towy na rok bieżący oraz inne dokumenty or-
ganizacyjne. Dokonano zmiany skarbnika ZW. 
Prezes Henryk Szczotka podziękował Zygmun-
towi Sośniakowi za wieloletnią, solidną i pełną 
zaangażowania społeczną pracę, życzył zdrowia 
i siły w pokonywaniu trudności. Pogratulował 
wyboru Teresie Cichoń i życzył owocnej współ-
pracy. Powołano rzeczników prasowych, który-
mi zostali: Zbigniew Pasternak z koła w Brzegu 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
i Ryszard Szajna z koła w Krapkowicach. Decy-
zję o nominacji prezesa zarządu wojewódzkiego 
wręczył przewodniczący zespołu medialnego 
Marek Naleźniak. Informację z prac Zarządu 
Głównego przekazał Ryszard Żak, który kolejny 
raz zaapelował o przekazanie na rzecz Stowarzy-
szenia 1% z podatku PIT. Nastąpiła interesująca 

dyskusja i gdyby nie konieczność opuszczenia 
gościnnej sali, zapewne trwałaby dłużej. 

Spotkanie  noworoczne  krapkowickie-
go  koła  odbyło  się  9  stycznia. Do Zajazdu 
zaproszono gości: wiceprezesa Zarządu Wo-
jewódzkiego i członka Zarządu Głównego Ry-
szarda Żaka i prezesa koła Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP w Krapkowicach 
Józefa Brzozowskiego, z którym od kilku lat 
współpracujemy. Prezes koła Ryszard Szajna 
przywitał zebranych, podziękował za dotych-
czasową pracę i zaangażowanie na rzecz koła, 
złożył noworoczne życzenia i zapewnił, że 
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zgodnie z naszymi oczekiwaniami, odbędzie 
się w tym roku szereg imprez integracyjnych. 
W trakcie imprezy zaproszeni goście podzielili 
się refleksjami o swojej działalności. Panowała 
ciepła, rodzinna atmosfera, a rozmowom przy 
suto zastawionych stołach nie było końca.

Prezes koła w Brzegu Emilian Garbula 
złożył  24  lipca  życzenia policjantom z Brze-
gu  podczas  obchodów  96.  rocznicy  powsta-
nia  Policji. Obchody rozpoczęły się mszą św. 
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego ce-
lebrowaną przez kapelana księdza Bolesława 
Robaczka. Część oficjalna odbyła się na Zamku 
Piastów Śląskich. Uczestniczył w niej zastępca 
komendanta wojewódzkiego insp. Jacek Tom-
czak, starosta Maciej Stefański, burmistrzowie, 
wójtowie oraz zaproszeni goście. W trakcie uro-
czystości policjanci odebrali odznaczenia, awan-
se, a prezes Emilian Garbula razem z komen-
dantem powiatowym insp. Arkadiuszem Biedą 
wręczyli dyplomy uznania SEiRP 10 emerytom 
policyjnym zrzeszonym w kole w Brzegu.

Koło zorganizowało 19 września piknik 
na  terenie  stanicy WOPR w Brzegu. W ten 
sposób uczczono XXV rocznicę powstania Sto-
warzyszenia. Wzięło w nim udział 70 członków 
SEiRP zrzeszonych w kołach województwa 
opolskiego wraz z rodzinami i zaprzyjaźnieni 
emeryci służb mundurowych z Brzegu. Przyby-
li także nasi działacze: Henryk Szczotka, Ma-

rian Zielski i Ryszard Żak. Obecny był również 
gospodarz stanicy Janusz Głowik. W trakcie 
imprezy przeprowadzono I konkurs domowych 
nalewek o puchar przechodni Prezesa ZW SEi-
RP. Komisja konkursowa pod przewodnictwem 
Mariana Biernackiego oceniła 11 nalewek 
i stwierdziła, że I miejsce i puchar zdobyła Lidia 
Kozitowicz z Koła Związku Emerytów i Ren-
cistów Wojska Polskiego. Pozostali zawodnicy 
zostali wyróżnieni dyplomami za uczestnictwo. 
Konkurs wiedzy historycznej, gospodarczej 
i politycznej o województwie opolskim wygrał 
Lucjan Bracichowicz z Koła SEiRP w Nysie. 
Zwycięzca i pozostali zawodnicy otrzymali 
nagrodami ufundowane przez starostę i burmi-
strza. Piknik był okazją do spotkania z kole-
żankami i kolegami, odświeżenia znajomości, 
wymiany poglądów, powspominania minionego 
czasu i podzielenia się troskami przy wspólnym 
stole obfitującym w jadło i picie. Do zabawy 
przygrywał Paweł Tkocz z Brzegu.

Zbigniew Pasternak, Ryszard Szajna
Zdjęcia: Jan Głowacki, Zbigniew Pasternak
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Członkowie  łowickiego Koła spotkali 
się 16 grudnia 2014 roku w sali miejscowego 
Domu Nauczyciela, aby zgodnie z tradycją 
podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia 
świąteczno-noworoczne. Prezes Stanisław Ko-
strzewa zaprosił gości: burmistrza Krzysztofa 
Kalińskiego, zastępcę komendanta powiatowe-
go mł. insp. Tomasza Rubina, wiceprezesa Za-

rządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi Edwarda 
Strzeleckiego i prezesa miejscowego koła ZEiR 
Pożarnictwa RP Leszka Chaickiego. Zebrani 
podzielili się opłatkiem, składając sobie życze-
nia. Po wspólnym obiedzie wręczono skromne 
upominki ze słodyczami, które osobom chorym 
i starszym dostarczono do domów. Prezes koła 
zaapelował o dokonywanie odpisu 1% podatku 
PIT na rzecz naszego Stowarzyszenia. 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Zarząd koła zorganizował 9 marca spotkanie 

integracyjne dla swoich członków oraz sympaty-
ków, które prowadził prezes Stanisław Kostrze-
wa. Gośćmi honorowymi byli: poseł na Sejm 
RP Cezary Olejniczak i zastępca komendanta 
powiatowego mł. insp. Tomasz Rubin. W części 
oficjalnej złożono życzenia Paniom z okazji 
Dnia Kobiet, wręczając upominki ze słodyczami 

i kwiaty. W drugiej części oceniono pracę koła za 
rok 2014 i dyskutowano o uatrakcyjnieniu dzia-
łalności naszej organizacji. Na pytania dotyczące 
polityki i gospodarki odpowiadał poseł Cezary 
Olejniczak. Po części oficjalnej podano obiad, 
a przy lampce szampana toczyły się rozmowy 
do późnych godzin popołudniowych.

Stanisław Kostrzewa 
 Zdjęcia Witold Maj
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Prezes Koła w Skierniewicach Edward 
Strzelecki w czasie wojewódzkich obchodów 
Święta Policji organizowanych 16 lipca w Łasku 
otrzymał z rąk I zastępcy komendanta głównego 
nadinspektora Mirosława Schosslera srebrny 
medal „Za Zasługi dla Policji”, przyznany de-
cyzją ministra spraw wewnętrznych.

Delegacja Zarządu Koła uczestniczyła 24 
lipca w uroczystościach Święta Policji, które 
odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Skierniewicach. Poza rocznicą powstania 
Policji Państwowej policjanci obchodzili 25-lecie 
Ustawy o Policji, 25-lecie powstania Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz 
90-lecie służby kobiet w Policji. Komendant 
Miejski Policji wręczył zarządowi ryngraf jako 
podziękowanie za pracę społeczną. 

Edward Strzelecki

Koło w Wieruszowie powstało 25 paź-
dziernika 2005 roku. Jest jednym z najmłod-
szych w województwie łódzkim. Liczna grupa 
emerytów mogła zrealizować swoje pragnienia. 
Corocznie wyjeżdżaliśmy na kilkudniowe wy-
cieczki krajoznawcze w najciekawsze regiony 

Polski. Poznaliśmy Ziemię Lubuską, Sando-
mierską, Krakowską, Mazury, Bory Tucholskie, 
Bieszczady, Beskid Śląski, Kotlinę Kłodzką, 
Pieniny i Podkarpacie. Wszystkie działania 
zostały ujęte w kronice koła, która w konkursie 
zajęła I miejsce. Pochwalić się możemy także 
własnym hymnem. W dniach l – 5 września 
wybraliśmy się na dziewiątą wycieczkę na 
Pomorze. Zwiedziliśmy: zamki krzyżackie 
w Kwidzynie, Sztumie i Malborku, oceanarium 
w Gdyni, molo w Sopocie, Stare Miasto, katedrę 
i ogrody oliwskie w Gdańsku, Stare Miasto, 
ratusz i muzeum w Elblągu, Kadyny z pałacem 
cesarza Wilhelma II, katedrę we Fromborku 
z grobem Mikołaja Kopernika, ujście Wisły 
w Mikoszowie, zabytkowy kościółek w Stegnie, 
Muzeum Martyrologii Stutthof w Sztumie, 
zamki w Pelplinie, Gniewie i Nowem. Wypły-
nęliśmy w rejs statkiem po Zalewie Wiślanym. 
Utrudzeni, pełni wrażeń wróciliśmy do Wieru-
szowa, obiecując, że w przyszłym roku znów 
wyruszymy w Polskę.

 Stanisław Ośródka

Policjanci  z wieluńskiej  komendy  na 
czele  z  komendantem  powiatowym  insp. 
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Grzegorzem Dzierzkowskim i jego zastępcą 
mł. insp. Andrzejem Małolepszym wspólnie 
z  przedstawicielami Koła  Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych uczcili 30 
października pamięć zmarłych funkcjonariuszy 
i emerytów policyjnych. Ponadto komendanci 
zapalili znicz na symbolicznej Mogile Katyń-
skiej. Cześć Ich pamięci!

Asp. sztab. Waldemar Kozera, 
oficer prasowy KPP Wieluń 

Walne  zebranie koła w Nowym Targu 
odbyło się 7 marca. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele Zarządu Głównego: prezes Zdzisław 
Czarnecki, sekretarz Joanna Szczepańska i skarb-
nik Zdzisław Bartula. Zarząd Wojewódzki repre-
zentowali: prezes Janusz Kaczmarczyk, wicepre-
zes Janusz Dziedzic i prezes koła w Zakopanem 
Edward Kwak. Zaproszono także przedstawiciela 
sejmiku wojewódzkiego Stanisława Barnasia, 
przedstawiciela ZEiR Pożarnictwa RP Janusza 
Drożdża, zastępcę komendanta powiatowego 
podinsp. Robert Bartosza, przewodniczącego 
NSZZ Policjantów asp. sztab. Piotra Blechar-
czyka. Zebranie podsumował pracę koła w 2014 
roku i przyjęło jednogłośnie kierunki pracy na rok 
bieżący ujęte w planie pracy. W obradach głos 
zabrali zaproszeni goście, omawiając sprawy 
bieżące Stowarzyszenia. Na szczególne podkre-

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

ślenie zasługuje wystąpienie podinsp. Roberta 
Bartosza, który zadeklarował dalszą współpracę 
kierownictwa komendy z naszym kołem. Z okazji 
Dnia Kobiet złożono paniom życzenia i wręczono 
symboliczny kwiatek. 

Jan Puda
Zdjęcie Zdzisław Bartula
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stawiła projekt planu finansowego na 2015 
rok. Wśród najważniejszych zadań nakreślo-
nych przez Józefa Libudę jest godne uczcze-
nie jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia, który 
winien być wykorzystany do rozpropagowania 
jego idei.  

Stanisław Mańko

Członkowie  Koła  SEiRP  w  Ostrowcu 
Świętokrzyskim wyszli z inicjatywą zebrania 
funduszy na zakup artykułów szkolnych i spor-
towych przeznaczonych  na potrzeby dzieci 

polskich uchodźców z Ukrainy, którzy zostali 
ewakuowani w styczniu z terenów objętych 
działaniami wojennymi. Pomysłodawcą zbiór-
ki był zastępca prezesa koła Jarosław Muszyń-
ski. Na apel odpowiedzieli nasi członkowie. 
Zebrano około 500 złotych, za które zakupiono 
kredki, długopisy, farby do malowania, zeszy-
ty, piłki, komplety do gry w tenisa stołowego. 
Dary dostarczono wiceprzewodniczącemu Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego Grigo-
rowi Szaginianowi, który przekazał je do miej-
sca pobytu polskich uchodźców. Ofiarowane 
rzeczy to kropla w morzu potrzeb dla ludzi, 
którzy zostawili wszystko, uciekając przed 
wojną. Poinformowaliśmy o naszej inicjaty-
wie, licząc na odzew innych kół, które zechcą 
wesprzeć naszych obywateli. 

Leszek Łucki 

W sali konferencyjnej Komendy Woje-
wódzkiej Policji  odbyło  się  5 marca posie-
dzenie  Zarządu  Wojewódzkiego, na które 
zaproszono delegację Zarządu Głównego: pre-
zesa Zdzisława Czarneckiego, sekretarz Joan-
nę Szczepańską i skarbnika Zdzisława Bartulę. 
Tematem wiodącym było przedstawienie spra-
wozdań i ocena działalności zarządu w 2014 
roku. Posiedzenie prowadził prezes Józef Li-
buda. Stwierdził, że każde sprawozdanie cha-
rakteryzuje się suchą statystyką. Dla nas jest 
najważniejszy wzrost w ostatnich pięciu la-
tach liczby kół z trzech do jedenastu i liczby 
członków ze 175 do 506. W dyskusji prezesi 
kół podkreślali, że oczekują konkretnej pomo-
cy ze strony władz naczelnych Stowarzysze-
nia, głównie wsparcia finansowego. Kielecki 
zarząd wojewódzki dał dobry przykład. Pod-
jęto uchwały sfinansowania ze środków woje-
wódzkich Biuletynów Informacyjnych dla kół 
i zwolnienia przez rok odprowadzenia części 
składek członkowskich przez najmłodsze koło 
w Staszowie. Wiążemy duże nadzieje z za-
powiadanymi przez prezesa Zdzisława Czar-
neckiego rozwiązaniami w kluczowych dla 
Stowarzyszenia sprawach organizacyjnych, 
finansowych, medialnych i statutowych. Na 
postawione przez prezesa pytanie „Po co nam 
to Stowarzyszenie?” musimy znaleźć sensow-
ną odpowiedź. W części końcowej wiceprezes 
zarządu wojewódzkiego Izabella Jaros przed-

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
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Karierę zawodową zakończył w 1990 r. po 
zwolnieniu ze służby w dość nietypowych oko-
licznościach. Miał trochę żalu do przełożonych, 
ale czas zaleczył rany. Niebawem powrócił do 
środowiska, jednak w innym charakterze. Podjął 
się zadania przewodniczenia emerytom i renci-
stom w województwie ciechanowskim, a następ-
nie w powiecie. W 2002 r. stery koła przekazał 
autorowi artykułu, pozostając w zarządzie jako 
wiceprezes. Zjazd Stowarzyszenia nadał mu za-
szczytny tytuł Honorowego Prezesa Koła. Roz-
mowa była też okazją do refleksji 25 lat działal-
ności Stowarzyszenia.

Szczyci się wieloma odznaczeniami, ze 
zrozumiałych względów głównie z okresu PRL. 
W 2004 r. za zasługi dla środowiska emeryckie-
go oraz za wcześniejszą działalność w mieście, 
Rada Miasta wyróżniła go medalem „Za Zasługi 
dla Ciechanowa”, z którego jest bardzo dumny.

Cieszy się, że jego wysiłek i praca kole-
gów z zarządu procentuje. Koło w Ciechano-
wie rozrosło się ponad trzykrotnie. Kontynu-
owane są sprawdzone formy działania i podej-
mowane nowe. Co prawda nie zawsze w nich 
uczestniczy, ale je zna i podziwia. Szczególnie 
cieszy go obchodzony od 12 lat Dzień Senio-
ra Policyjnego. Obecna rozmowa odbyła się 
na kilka dni przed uroczystym spotkaniem 
z tej okazji, z udziałem osób towarzyszących, 
przedstawicieli samorządów, kierownictwa 
Komendy Powiatowej Policji i przedstawicieli 
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Sto-
warzyszenia. Były dyplomy, odznaki, upomin-
ki dla jubilatów, a także wesoła zabawa.

Kolegę Stanisława poznałem w 1983 r., 
gdy został zastępcą komendanta wojewódz-
kiego w Ciechanowie. Ja byłem naczelnikiem 
jednego z wydziałów. Choć mu bezpośrednio 
nie podlegałem, znałem jego zaangażowa-
nie zawodowe, a potem pracę w środowisku 
emerytów i rencistów. Będąc jeszcze w służ-
bie w okresie tzw. transformacji, utkwiła mi 
w pamięci jego reakcja podczas obchodów 
kolejnej rocznicy powołania policji. Na nie-
zbyt pochlebną ocenę pracy milicjantów przez 

Rozmowa z honorowym prezesem Koła 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych w Ciechanowie płk. w st. spocz. Stanisła-
wem Szerszeńskim przebiegała w serdecznej at-
mosferze. Tryskał humorem, mimo wieku i kło-
potów zdrowotnych. W takiej atmosferze, którą 
tworzyła również żona prezesa – pani Aldona, 
przy aromatycznej kawie i słodkościach miło się 
gawędziło. Przecież było o czym.

Stanisław Szerszeński, rocznik 1933, uro-
dził się na ziemi ciechanowskiej, podobnie jak 
jego żona. Teraz też mieszkają w Ciechanowie. 
Ma wiele miłych wspomnień z lat młodzień-
czych i pierwszej pracy zawodowej w GS Sa-
mopomoc Chłopska w Woli Młockiej. Dobrze 
wspomina też służbę wojskową, choć trwała 
prawie trzy lata. Służbę w Milicji Obywatel-
skiej rozpoczął wiosną 1956 r. w Komisariacie 
MO na Żoliborzu w Warszawie. Stolica jednak 
go nie pociągała. W swojej karierze zawodowej 
pracował w wielu jednostkach mazowieckich 
wokół Warszawy. Po przeszkoleniu milicyj-
nym trafił do Ciechanowa, gdzie czekała na 
niego przyszła żona i mieszkanie. Z tej jed-
nostki został skierowany do Szkoły Oficerskiej 
w Szczytnie. Po jej ukończeniu awansował na 
stanowisko kierownicze. Był zastępcą komen-
danta powiatowego MO w Piasecznie, komen-
dantem powiatowym w Wyszkowie, naczelni-
kiem Wydziału Kadr w Ostrołęce, a następnie 
zastępcą komendanta wojewódzkiego MO 
w tym mieście. Po 20 latach wrócił w rodzinne 
strony na stanowisko zastępcy komendanta wo-
jewódzkiego MO w Ciechanowie.

Refleksje ze służby. Długo by trzeba opo-
wiadać. O sprawach kryminalnych, prewen-
cyjnych, poznanych osobach, przełożonych, 
podwładnych itp. Zapamiętał m.in. dość prze-
łomowy moment w 1956 r. Na początku swojej 
kariery zawodowej, jadąc tramwajem do Szkoły 
Ruchu Drogowego w Iwicznej oglądał przez ot-
warte drzwi październikowy wiec mieszkańców 
stolicy z Władysławem Gomułką odbywający się 
przed PKiN. Miał wtedy 23 lata. Po latach zrozu-
miał, że był to ważny moment w historii Polski.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OSTROŁĘCE

KORESPONDENCI NAPISALI



Biuletyn Informacyjny nr 2-3 (56-57) 2015

103

przedstawiciela nowej władzy, jako prezes 
koła nie omieszkał powiedzieć, że milicjanci 
wykonywali swoje obowiązki przypisane im 
w ustawach, stojąc na straży porządku i bez-
pieczeństwa obywateli. Tamtą wypowiedź po 
latach uzasadnia, że była to reakcja naturalna. 
Inaczej nie mógł postąpić.

w Pile. Ponadto kolega Tadeusz Dębski ofiarował 
puchar pocieszenia dla ostatniego zawodnika. 

W strzelaniu wzięło udział 16 drużyn, łącznie 
56 zawodników startujących w rywalizacji zespo-
łowej i indywidualnie. Nad współzawodnictwem 
czuwali: kierownik zawodów Tadeusz Dębski, 
sędzia główny Eugeniusz Osesek i sędzia Zenon 
Szulc. Zwyciężyła drużyna Zarządu Okręgowego 
SEiRP w Słupsku, drugi był LOK Wałcz, a trzecia 
– Szkoła Policji w Pile. Najcelniej strzelał Andrzej 
Połeć z ZO SEiRP w Słupsku (92 pkt), który 
wyprzedził o punkt Adama Zieleniewskiego ze 
Szkoły Policji w Pile i o 3 punkty – Przemysława 
Śmidowicza z NSZZ Policjantów w Poznaniu. IV 
miejsce z wynikiem 88 pkt zajął Jan Gadzikow-
ski z LOK Wałcz, V – Zenon Schulz  z Koła nr 
2 SEiRP w Pile 87 pkt a na VI miejscu z takim 
samym wynikiem 87 pkt znalazło się trzech za-
wodników: Włodzimierz Jankowski z ZO SEiRP 
w Słupsku, Sławomir Jurczyński  ze  Szkoły Policji 
w Pile i Roman Tobolski z NSZZ Policjantów 
w Poznaniu. Najlepsza wśród kobiet z wynikiem 
66 pkt była Natalia Brzezińska  z  Koła SEiRP 
w Złotowie. Puchar pocieszenia otrzymał Stefan 
Janczuk  reprezentujący ZBŻWP w Pile. 

Zdzisław Bartula

Krajowe Zawody Strzeleckie z okazji XXV 
rocznicy powstania Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych odbyły się 5 września na 
strzelnicy Tarcza w Pile. Zawody zaszczycili swą 
obecnością: prezes Zarządu Głównego Zdzisław 
Czarnecki, skarbnik Zdzisław Bartula, zastępca 
dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta Mariola Chełminiak, zastępca komendanta 
Szkoły Policji insp. Piotr Gaca, przewodnicząca 
Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów Teresa Lemańska, 
prezes Okręgowego Związku Emerytów i Renci-
stów Pożarnictwa RP Zbigniew Musiał, wiceprezes 
Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego 
w Pile Wacław Stępyra, prezes ZW SEiRP w Po-
znaniu Ryszard Strugliński, prezes ZO SEiRP 
w Pile Waldemar Mielczarek, wiceprezes ZW 
SEiRP w Szczecinie Ireneusz Koczan, prezes Koła 
SEiRP w Kaliszu Zbigniew Gąsiorek i Ryszard 
Skibiński, reprezentujący ZO SEiRP w Słupsku. 

Organizatorem zawodów był Zarząd Okręgo-
wy i Koła nr 1 i 2 SEiRP  w Pile. Puchary w klasy-
fikacji drużynowej i indywidualnej ufundowali: dla 
zwycięzców Prezes Zarządu Głównego SEiRP, za 
II miejsce Prezydent Miasta, za III miejsce druży-
nowo i indywidualnie oraz za I miejsce indywidu-
alnie w kategorii kobiet Zarząd Okręgowy SEiRP 

ZARZĄD OKRĘGOWY W PILE

Prezes i jego żona, też emerytka policji, byli 
zadowoleni z odwiedzin. Rozmowni, skłonni do 
przytaczania różnych szczegółów swojego życia, 
nawet rodzinnego. Życzyli wszystkim uczestni-
kom spotkania z okazji Dnia Seniora Policyjnego 
przyjemnej atmosfery i wesołej zabawy. 

Włodzimierz Sociński
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Śmiech jest zaraźliwy! Od kilku mie-
sięcy tzw. zagłębie kabaretowe jest bogatsze 
o dwóch policjantów. Na zielonogórskiej sce-
nie, znanej z dobrego poczucia humoru, można 
obejrzeć już nie tylko kabaret Jurki, Hrabi czy 
Słuchajcie, ale także członków naszego Stowa-
rzyszenia: Romana Czarneckiego i Eugeniu-
sza Czerwińskiego.

Pod egidą Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
powstał i działa kabaret „Monte Verde”. Zespół 
sam opracowuje skecze, obnażając m.in wady 
tych, którzy sterują władzą i stoją na jej czele. 
Występują z dużym powodzeniem. Wszędzie 
tam, gdzie się pojawią, bilety rozchodzą się na 
pniu, a występy kończą się owacjami na stojąco. 
Kilkuletnie doświadczenie pozbawiło członków 
grupy tremy przed występami przed publicznoś-
cią. Także nasi emerytowani policjanci z dnia na 
dzień czują się coraz pewniej na scenie. A to 
procentuje! Zespół odniósł już pierwsze sukce-
sy. W  czerwcu 2014 roku wziął udział w VII 
edycji Juwenaliów III Wieku w Warszawie. Ten 
festiwal twórczych seniorów rozrasta się z roku 
na rok. Tym razem wzięło w nim udział aż 125 
zespołów tanecznych, teatralnych, chórów, ka-
baretów – w sumie ok. 3000 osób.  Żeby prze-
słuchać, zobaczyć i ocenić wszystkie prezen-
tacje, impreza musiała się odbywać na dwóch 
scenach – Hybryd i Palladium. Kabaret „Monte 
Verde”  zdobył II miejsce w kategorii kabaretów 
i grup tanecznych!

Dla występujących największą nagrodą 
były jednak salwy śmiechu, które regularnie 
wybuchały na widowni. Taki zastrzyk energii 
grupa dostała też podczas występu w części ar-
tystycznej zebrania Koła SEiRP nr 2 w Zielonej 
Górze. Widownia nagrodziła grupę aplauzem na 
stojąco. Mamy nadzieję, że to dopiero początek 
i uda się takie spotkania powtórzyć. A będzie ku 
temu wiele okazji, bo rok 2015 jest dla kabare-
tu wyjątkowy. Mija XX lat od jego narodzin. 10 
listopada odbył się jubileuszowy  występ na sce-
nie Lubuskiego Teatru pt. „Ale to już było…”.

Jesteśmy dumni, że członkowie Stowa-
rzyszenia zaangażowali się w pracę kabareto-

wą. Ich występy i skecze pozwalają oderwać 
się od codziennej, monotonnej, emeryckiej 
rzeczywistości. Dają chwile radości i pomaga-
ją uwierzyć, że życie pisze dla nas zaskakujące 
scenariusze i najlepsze może być dopiero przed 
nami. Kto wie, może zawładną jeszcze polską 
sceną kabaretową? W zielonogórskiej ekipie 
można zobaczyć nie tylko Eugeniusza Czer-
wińskiego i Romana Czerneckiego, ale także 
innych emerytowanych policjantów: Witolda 
Hańskiego, Mieczysława Cichewicza i Witol-
da Stankiewicza. Wpisujemy ich do „Księgi 
pozytywnie zakręconych”.

Anna  Brożek jest członkiem Koła nr 1 
SEiRP w Zielonej Górze. Gobelinami zainte-
resowała się w 1983 roku. Wspólnie z paniami 
pracującymi w resorcie i żonami funkcjonariu-
szy zorganizowała kurs tkactwa w pomiesz-
czeniach ówczesnej komendy wojewódzkiej 
MO. Pierwszy gobelin, który utkała na kur-
sie, nie zachwycił, ale już wtedy wiedziała, że 

PASJONACI

PASJONACI



Biuletyn Informacyjny nr 2-3 (56-57) 2015

105

będzie to robiła do końca życia. Nie tylko ją 
zafascynowało tkactwo, ale i koleżanki, któ-
re po ukończeniu kursów nie przestały tkać. 
Zmobilizowało ją to do założenia klubu ANNA 
w 1986 roku.

Tkanie wciąga. Przychodziła do pracowni 
po pracy i tkała do wieczora. Polubiła to zaję-
cie. Gobelin wnosi do domu ciepło i trudno się 
z nim rozstać. Z pięknej barwnej wełny może-
my tworzyć swój własny świat. Jest to sztuka, 
która wymaga cierpliwości, wiedzy warszta-
towej i talentu. Mottem jej pasji jest ubarwić 
życie. Anię Brożek, poza tkaniem gobelinów, 
fascynują prace przestrzenne, lubi robić wy-
stawy, na których poza gobelinami wiszą 
u sufitu kolorowe kompozycje. Makrama jest 
drugą dziedziną sztuki, którą doceniła dopiero 
przy robieniu prac przestrzennych ze sznurka 
sizalowego. Sizal daje ogromne możliwości 
wypowiedzi twórczej. Wykonywanie różnych 
przedmiotów techniką wiązania i farbowanie 
gotowych elementów umożliwia tworzenie 
pięknych dekoracji. 

Sztuką interesowała się od czasów stu-
denckich. Lubiła oglądać wystawy malarstwa 
i rzeźby, kupowała albumy z dziełami sztu-
ki, czytała książki z dziedziny historii sztuki. 
Nigdy nie myślała, że potrafi sama stworzyć 
jakieś dzieło. Dopiero tkactwo dało jej taką 
szansę. Potrzeba jednak wielu lat pracy, żeby 
utkane gobeliny satysfakcjonowały autorkę.

Każda sztuka, żeby była doceniona, musi 
być dobrze prezentowana na wystawach. Lubi 
wspólnie z koleżankami przygotowywać eks-
pozycje. Otwarcie każdej wystawy sprawia jej 
radość. Stara się, żeby każdy gobelin był do-
ceniony, a prace były dobrze zestawione kolo-
rystyczne. Najważniejsze są pochwały publicz-
ności, która przychodzi na wernisaż i zwiedza 
wystawy. Kolorowy świat gobelinów stwarza 
taki klimat spotkań, że każdy z uczestników 
chce tu być, oglądać, dotykać i podziwiać weł-
nianą twórczość. 

Jest bardzo szczęśliwa, że jej życie upły-
wa w świecie sztuki, może realizować swoje 
pomysły, tkać projekty gobelinów, które cze-
kają na zrobienie. Jej tkaniny były nagradza-
ne i wyróżniane na konkursach i przeglądach. 

Ceni te nagrody, ale najważniejsze jest to, że 
może spełniać swoje marzenia. Za największy 
swój sukces uważa, że udało jej się zgroma-
dzić wokół siebie grupę pań, które pokochały, 
tak jak ona, piękną sztukę tkacką i wspierają 
ją przez ponad 30 lat w tym wełnianym sza-
leństwie. 

Annę Brożek zapisujemy do okręgowej 
„Księgi pozytywnie zakręconych”.

Zbigniew Kobryń

Prezes Koła SEiRP w Brzezinach, woj. 
łódzkie, Tadeusz Klimczak zrelacjonuje swo-
ją niezwykłą pasję.

Kilkadziesiąt lat mojego życia to aktyw-
na praca w różnych firmach, potem w admini-
stracji samorządowej a na koniec w rządowej 
– służba w mundurze policyjnym na różnych 
kierowniczych stanowiskach. Dlatego po 
przejściu na emeryturę nie mogłem przez dłuż-
szy czas się odnaleźć bez tych aktywnych za-
jęć. Przypadek zrządził, że kiedyś moja żona 
kupiła miesięcznik Woliera – niestety dziś już 
nieistniejący na rynku – z kolorowymi zdję-
ciami ptaków i różnych zwierząt. Lektura wy-
zwoliła pasje z dzieciństwa, kiedy jako mały 
chłopiec hodowałem różne ptaki. Dzisiaj mam 
wszystkie wydane egzemplarze czasopisma 
Woliera. Wydawca i właściciel gazety został 
później moim szefem i kolegą w Stowarzysze-
niu Hodowców Drobiu Rasowego – Czubatka 
Polska, w którym działam społecznie w za-
rządzie, chociaż pod innym kierownictwem. 
W ubiegłym roku minęło 10 lat od powstania 
tej na wskroś społecznej organizacji i mojego 
w niej członkostwa. Od 2004 roku hoduję hob-
bistycznie najróżnorodniejszy drób ozdobny.

Ten wstęp jest wprowadzeniem do tego, 
o czym zamierzam dalej napisać. W lipco-
wym numerze Woliery z 2008 roku prze-
czytałem po raz pierwszy o kurkach serama 
i zobaczyłem ich zdjęcia. Wygląd tych ku-
rek, jak również świetny artykuł Sigrid van 
Dort z Holandii, zafascynowały mnie. Od tej 
pory jak prawdziwy hobbysta myślałem tylko 
o jednym, jak skontaktować się z autorką tego 
artykułu. Nie było to łatwe, ale przy pomocy 
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ludzi dobrej woli udało mi się. Dzięki mojej 
córce, znającej świetnie język angielski, mo-
głem nawiązać kontakt e-mailowy z panią 
Sigrid. Otrzymałem ogromną ilość informa-
cji o tej rasie kurek od osoby, która w Eu-
ropie zajmuje wiodące miejsce w hodowli. 
Przede wszystkim dowiedziałem się, że jest 
to rasa miniaturowych kur – najmniejszych 
kur świata. Pochodzą z Malezji, gdzie zosta-
ły wyhodowane w latach siedemdziesiątych 
lub dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Ich wielkość przyrównuje się do rozmiarów 
puszki coli, dorastają do 550 gramów, ale za-
zwyczaj nie ważą więcej niż 400. W Malezji 
seramy traktuje się jako ozdobę domu i uznaje 
za symbol dobrego smaku i wysokiego statu-
su. Podobnie jest Europie, do której sprowa-
dzono je z Ameryki około 2001 roku. W wielu 
zachodnich krajach Europy funkcjonują kluby 
hodowców kur serama, a pierwszy taki klub 
powstał w Holandii.

Naładowany taką wiedzą, też postanowi-
łem sprowadzić do Polski kurki serama i roz-
począć ich hodowlę. W dniach 15-16 listopa-

da 2008 roku pojechałem wraz z kolegami ze 
Stowarzyszenia na wystawę drobiu ozdobnego 
do Bottrop i Dortmundu w Niemczech, gdzie 
pani Sigrid miała mi dostarczyć kogutka i dwie 
kurki tej rasy. Tak też się stało. Kosztowało 
mnie to kilka setek euro, bo kurki te były i są 
nadal bardzo drogie. Żona miała w związku 
z tym zakupem wiele zastrzeżeń, ale jak je 
zobaczyła i poznała przyjacielski charakter 
tych barwnych ptaków, bo wyglądały jak trzy 
żywe miniaturowe bukiety kwiatów, zmieniła 
zdanie. Stałem się pierwszym w Polsce, a jak 
twierdziła sympatyczna pani Sigrid van Dord 
– jedynym wówczas w Europie Wschodniej, 
właścicielem seram z prawdziwej hodowli tej 
rasy drobiu.

Cała rodzina i znajomi byli nimi za-
chwyceni, bo kurki te miały w sobie coś, co 
je wyraźnie wyróżniało od innych ptaków. Ich 
ciekawość i przyjacielski charakter spowodo-
wały, że od razu dogadaliśmy się. Nastąpiła 
też przyjaźń od pierwszego wejrzenia pomimo 
zadziornego wyglądu kogutka, który przemie-
rzając wolierę z opuszczonymi skrzydłami wy-
glądał jak mały zawadiaka przygotowany cały 
czas do bójki. Okazał się nad wyraz przyjaciel-
skim stworzeniem, bez cienia agresji. Chętnie 
przychodził i wskakiwał na wyciągniętą rękę 
i był z tej bliskości z człowiekiem wyraźnie 
zadowolony.

Dzisiaj po tych pierwszych seramach 
mam znaczną ilość ptaków tej rasy. Kojarząc 
je z kogutami z Anglii, Belgii, Niemiec, a tak-
że nawiązując kontakt z innymi hodowcami 
z Polski, mam stado w różnych kolorach: bia-
łym, cytrynowym, kuropatwianym, niebieskim 
i czarnym. Z kolei ich potomstwo biega w kur-
nikach w wielu miasteczkach i wsiach Polski 
i Ukrainy, a nawet na kontynencie afrykań-
skim. Ale ja zawsze z sentymentem wspomi-
nam moje pierwsze trzy kurki serama, od któ-
rych zaczęła się moja przygoda z tą urokliwą 
rasą kur. Bo to one zmieniły moje życie na lep-
sze pod każdym względem, włącznie z radoś-
cią posiadania takiej hodowli i przyjacielskimi 
kontaktami w Polsce i Europie.

 Tadeusz Klimczak
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Adam Rapacki jest bez 
wątpienia najbardziej znanym 
policjantem w Polsce. Był dy-
rektorem Biura do Walki z Prze-
stępczością Zorganizowaną 
i Biura ds. Narkotyków KGP, 
komendantem wojewódzkim 
Policji we Wrocławiu i w Kra-
kowie, zastępcą komendanta 
głównego Policji i wicemini-
strem spraw wewnętrznych. 

Nazywany  jest „twórcą 
polskiego FBI”,  „pogromcą 
mafii”  i „małym rycerzem”. 
Autorytet dla policjantów, sza-
nowany przez kolegów, lubiany 
przez media, niepokorny wobec polityków. 
Współtworzył nowoczesną policję kryminalną, 
wyposażoną w narzędzia i środki prawne według 
najlepszych zachodnich wzorów, był liderem, 
który nie bał się odważnych decyzji i kontro-
wersyjnych rozwiązań, i nieraz wyprzedzał 
rozwiązania prawne.

W książce „Niepokorny” generał Adam 
Rapacki ujawnia nieznane dotychczas wydarze-
nia ze swojej zawodowej kariery, przyczyny, dla 
których kilkakrotnie był odsuwany ze stanowiska, 
powody niektórych decyzji, osobiste emocje i re-
fleksje na temat Policji. Odsłania kulisy tworzenia 
PZ, PN i CBŚ, mówi o sukcesach, ale też o błę-
dach i porażkach. Opowiada, jak wołomińscy 
gangsterzy wykiwali policję i musiał prowadzić 
długie negocjacje z „Dziadem”,  jak osobiście 
kierował operacją „zakupu” uranu od rosyjskich 
gangsterów, czy też jak zatrzymywał „Nikosia”.  
Uchyla rąbka tajemnicy odnośnie do szkolenia 
przykrywkowców, pokazuje, jak dochodziło 
do „kolizji” służby kryminalnej ze służbami 
specjalnymi,  jak rosyjski mafioso przechytrzył  

przedstawicieli FBI i europejskich 
policjantów ścigających mafię. 
Opowiada, dlaczego aż kilka lat 
ścigano „Baraninę” i jak poszu-
kiwano „Tyburka”. Wspomina, 
jak nadzorował grupę prowadzącą 
śledztwo w sprawie zabójstwa 
generała Papały  i o „krecie” 
w Komendzie Głównej Policji.

Po raz pierwszy generał 
mówi też o tym, jak narażał się 
politykom raz lewicy, raz pra-
wicy,  dlaczego był odsuwany 
na boczny tor i dlaczego odszedł 
z Policji. Opowiada, jak został wi-
ceministrem, dlaczego i w jakich 

sprawach nie zgadzał się z premierem Tuskim 
i o wielu innych zdarzeniach ze swojego zawo-
dowego życia.

Niejeden policjant znajdzie w tej książce 
siebie albo swoich kolegów czy przełożonych, 
przeczyta o sprawach, w których uczestniczył 
albo o takich, o których wiedział, ale kulis nie 
znał, przypomni sobie, jak  mozolnie wypo-
sażano policję w nowoczesne prawo i środki 
techniki i odpowie sobie na pytanie, czy Policja 
jest apolityczna.

„Niepokorny” to historia najbardziej zna-
nego polskiego policjanta na tle współczesnej 
historii polskiej Policji. Świetnie napisana, czyta 
się jednym tchem. 

„Niepokorny” to wspaniały prezent pod 
choinkę i wspaniała, budząca wspomnienia 
lektura na święta. 

Pytajcie  o  tę  książkę w księgarniach. 
Nawet jeśli w niektórych nie ma jej na półce, 
księgarnia może ją dla was sprowadzić. Można 
też zamówić przez Internet.

Miłej lektury!

„NIEPOKORNY” – KSIĄŻKA POD CHOINKĘ
ELŻBIETA SITEK-WASIAK „NIEPOKORNY”

– WYWIAD RZEKA Z GENERAŁEM ADAMEM RAPACKIM 

Książka jest zapisem rozmów z generałem Adamem Rapackim przeprowadzonych 
przez dziennikarkę miesięcznika „Policja 997” Elżbietę Sitek-Wasiak.

PASJONACI



108

BENON KRUCZKOWSKI
Kpt. w st. spocz. Benon Kruczkowski zmarł 20 października w wie-
ku 74 lat. W 1963 roku wstąpił do Milicji Obywatelskiej w Grudzią-
dzu. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie podjął 
służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Woje-
wódzkiej w Słupsku. Na emeryturę przeszedł w lipcu 1990 roku. 
Był wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regio-
nalnymi. Na emeryturze włączył się w działalność grupy inicjującej 
powołanie struktury wojewódzkiej Stowarzyszenia. W powstałym 
zarządzie wojewódzkim objął funkcję wiceprezesa i prezesa Koła nr 
1, które pełnił przez kilka kadencji do momentu, gdy stan zdrowia nie pozwolił mu na dal-
szą aktywną działalność społeczną. W tym okresie był również członkiem Komisji Socjal-
nej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Słupsku, a później w Gdańsku. Wyróżniony 
odznakami SEiRP: „Za Zasługi z Dyplomem” i „Za wybitne Osiągnięcia” oraz okolicznoś-
ciowymi Medalami XX-lecia i XXV-lecia Stowarzyszenia. Na wniosek Prezydium został 
umieszczony w Poczcie Zasłużonych Członków Okręgu Słupskiego. W pogrzebie wzięła 
udział delegacja Zarządu Okręgowego, licznie zgromadzeni koledzy, znajomi i najbliższi.

Cześć Jego pamięci!

ADAM PAWELEC
Długoletni członek Koła SEiRP w Wejherowie kpt. w st. spocz. 
Adam Pawelec zmarł 18 października w wieku 90 lat. Był zastępcą 
komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej w Wejherowie. Po-
zostanie zawsze z nami. 

Cześć Jego pamięci! 

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

ANDRZEJ SAŁAM (1959-2015)

22 maja odszedł na zawsze podinsp. w st. spocz. Andrzej Sałam. Do 
służby w MO wstąpił w 1981 roku. Był technikiem kryminalnym, 
naczelnikiem Sekcji Kryminalnej w Komendzie Powiatowej Policji. 
W 2008 roku przeszedł na emeryturę. Cieszył się sympatią w środo-
wisku mieszkańców, był społecznikiem. Drugą kadencję kierował Ko-
łem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kamieniu 
Pomorskim. Interesował się fotografią, był zapalonym działkowcem 
i wędkarzem. Na wieczny odpoczynek odprowadzało Go bardzo liczne grono przyjaciół, ro-
dziny i mieszkańców Kamienia Pomorskiego. Z żalem pożegnaliśmy wspaniałego Kolegę. 

Cześć Jego pamięci! 
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HENRYK DOBROWOLSKI (1926 – 2015)

Na cmentarzu komunalnym pożegnaliśmy 13 lutego byłego zastęp-
cę komendanta wojewódzkiego MO ds. administracyjno-gospodar-
czych w Zielonej Górze płka w st. spocz. Henryka Dobrowolskiego. 
Pozostawił w bólu żonę i dwóch synów, którzy tak jak ojciec praco-
wali w organach MO. Za swoją długoletnią i sumienną pracę nagra-
dzany był wielokrotnie odznaczeniami państwowymi i resortowymi, 
m.in. krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Po zakończeniu służby pasjonował się łowiectwem. Był wieloletnim 
prezesem koła łowieckiego, wiceprezesem okręgowej i wojewódzkiej Rady Łowieckiej. 
Otrzymał najwyższe odznaczenie łowieckie „ZŁOM”. Wspierał działalność Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zielonej Górze. Był człowiekiem wielkiego ser-
ca. Pogrzeb świecki odbył się w obecności pocztów sztandarowych kół łowieckich, lecz bez 
asysty policyjnej. Rodzinie, przyjaciołom i znajomym było z tego powodu bardzo przykro.

Cześć Jego pamięci! 

ZDZISŁAW LINKIEWICZ 
24 sierpnia zmarł nagle w wieku 65 lat nasz kolega – aspirant sztabowy w st. spoczynku 
Zdzisław Linkiewicz. Służbę rozpoczął w 1979 roku w pionie ruchu drogowego komendy 
w Słupsku, przechodząc kolejno szczeble awansu służbowego, by w 1999 roku przejść na 
zaopatrzenie emerytalne. Na emeryturze wstąpił do Stowarzyszenia. Działał w Komisjach 
Rewizyjnych – Koła nr 2 w Słupsku i Zarządu Okręgowego. Udzielał się również spo-
łecznie w innych gremiach. Był członkiem Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych 
w Słupsku i ławnikiem Sądu Okręgowego. Pracował do końca swego życia jako pracownik 
ochrony w Spółdzielni Pracy „Jantar”. Był lubiany i szanowany przez kolegów i przełożo-
nych. Wyróżniony odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi w tym od-
znaką SEiRP „Za Zasługi z Dyplomem”. Został pochowany z asystą wystawioną przez 
Komendę Miejską Policji w Słupsku przy udziale delegacji Zarządu Okręgowego SEiRP, 
licznie zgromadzonych kolegów, znajomych i najbliższych.

Cześć Jego pamięci! 

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

MARIAN RYDZYK
Płk w st. spocz. Marian Rydzyk, nasz kolega i przyjaciel, długoletni 
prezes Koła w Malborku, Wiceprezes Honorowy Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP w Gdańsku z s. w Gdyni odszedł na wieczną 
wartę 14 listopada w wieku 78 lat. Pogrzeb świecki odbył się 28 
listopada na Cmentarzu Komunalnym w Malborku. 

Cześć Jego pamięci! 
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JAN ŻYMUŁA
Major w st. spocz. Jan Żymuła w okresie czynnej służby sumiennie 
i z pełnym zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki, awansu-
jąc na kolejne stanowiska w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzo-
wie. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz innymi wyróżnieniami resortowymi i państwowymi. 
W 1992 roku wspólnie z grupą inicjatywną był współzałożycielem 
Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Chorzo-
wie, a następnie przez 10 lat jego prezesem. Zmarł po długotrwałej chorobie w wieku 88 lat. 
W uroczystości pogrzebowej prowadzonej 3 marca przez mistrza ceremonii Michała Goź-
dzika, przy asyście pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, 
uczestniczyła żona Zofia, członkowie rodziny, przyjaciele oraz grono emerytów policyj-
nych. Nad mogiłą słowa pożegnania wygłosił Andrzej Jąder – prezes Koła Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Chorzowie.

Cześć Jego pamięci! 

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

PŁK ZDZISŁAW JAWORSKI (1925 – 2015)

Płk w st. spocz. Zdzisław Jaworski urodził się 2 stycznia 1925 r. 
w Łodzi. Okres okupacji spędził jak wielu młodych Polaków na ro-
botach przymusowych w III Rzeszy. Po powrocie do kraju podjął we 
wrześniu 1945 roku służbę w Milicji Obywatelskie w jednostkach na 
ziemiach odzyskanych (Szczecin, Świnoujście). W 1961 roku ukoń-
czył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym o kierunku 
transport morski. Następnie pełnił służbę w jednostkach organizacyj-
nych MSW w pionie kontrwywiadu oraz w służbie zagranicznej. W stan spoczynku prze-
szedł w 1990 r. Od 1991 roku zaangażowany w pracach Komisji Socjalnej Klubu Emerytów 
i Rencistów funkcjonującym przy Komendzie Głównej Policji. Był jednym z inicjatorów 
włączenia warszawskiego Klubu Emerytów i Rencistów przy KGP w struktury ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP. W latach 1994 – 2002 pełnił funk-
cje konsultanta Prezesa Zarządu Głównego SEiRP RSW RP ds. współpracy z MSWiA oraz 
KGP. W latach 2002-2010 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego. Inicjator i współ-
twórca istotnych przedsięwzięć dla Stowarzyszenia jak dopracowywanie Statutu, współpra-
cy w ramach służb mundurowych oraz związkami emerytów i rencistów Niemiec, Czech 
i Słowacji. Za zaangażowanie w służbie otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski i Srebrny Krzyż Zasługi. Za zasługi w działalności społecznej wyróżniony szere-
giem medali, odznaczeń, w tym wpisem do Księgi Honorowej Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia, aktywnie i z oddaniem 
uczestniczył w pracach Stowarzyszenia. W naszej pamięci pozostanie jako prawy obywatel, 
społecznik, stawiający dobro ogółu nad swoim własnym.

Cześć Jego pamięci! 



Biuletyn Informacyjny nr 2-3 (56-57) 2015

111

ZBIGNIEW LAUFER (1947-2015)

4 stycznia odszedł na zawsze nadkom. w st. spocz. Zbigniew Laufer. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Zbigniew Laufer do służby 
w MO wstąpił w 1969 roku, a w 1997 roku przeszedł na emeryturę. Przez wiele lat zasiadał 
w zarządzie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie i w ko-
misji socjalnej przy komendancie wojewódzkim. Był zapalonym działkowcem. Z żalem 
pożegnaliśmy wspaniałego Kolegę.

Cześć Jego pamięci! 

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

JERZY NAWROCKI
W dniu 22 lutego 2015 roku w wieku 63 lat zmarł nasz kolega eme-
ryt, aspirant sztabowy w stanie spoczynku Jerzy Nawrocki. Wielo-
letni technik kryminalistyki Policji w Brzezinach. Po odejściu na 
emeryturę w 2001 roku wstąpił w szeregi Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Brzezinach, gdzie pełnił funkcję prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej. Był wyróżniany odznaczeniami 
resortowymi i organizacyjnymi. Działał takie w Łódzkim Klubie 
Campingu i Caravaningu, z którym zwiedził Polskę i Europę. Był człowiekiem towarzy-
skim, lubianym, uczynnym, po prostu dobrym kolegą. W resorcie pozostawił syna. Śmierć 
tę przeżywamy razem z jego żoną Danutą, synami oraz całą rodziną. 

Cześć Jego pamięci! 

BOGDAN DWORZECKI
W lutym pożegnaliśmy na zawsze sierż. sztab. w st. spocz. Bogdana 
Dworzeckiego. Urodził się w 1955 roku w Kraśniku, woj. lubelskie. 
Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej wstąpił w szeregi Milicji 
Obywatelskiej, rozpoczynając pracę w ówczesnym województwie tar-
nobrzeskim. Wypełniając sumiennie powierzone mu zadania, zdoby-
wał uznanie, awansował na kolejne stanowiska oraz stopnie służbowe. 
Pracowitość, życzliwość, skromność, zaangażowanie w działalność 
społeczną przysparzały mu szacunku i sympatii. W uznaniu zasług był honorowany wyróżnie-
niami resortowymi. Choroba wymusiła przejście w stan spoczynku, który niestety trwał krót-
ko. W ostatniej drodze oprócz najbliższej rodziny, w tym wdowy i dwóch córek, towarzyszyło 
Mu liczne grono emerytów policyjnych i mieszkańców Tarnobrzega, którzy Go znali i cenili 
jako dobrego człowieka. W mowie pożegnalnej przypomniano jego drogę życiową.

Cześć Jego pamięci! 
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POR. TADEUSZ JANCZEWSKI (1956-2015)

Por. w st. spocz. Tadeusz Janczewski urodził się 22 czerwca 1956 r. Od 
najmłodszych lat Tadeusza Janczewskiego cechowało zaangażowanie 
w działania prospołeczne. Aktywność realizował w organizacjach mło-
dzieżowych, szczególnie w harcerstwie. Po ukończeniu szkoły śred-
niej, podjął służbę w Straży Pożarnej, gdzie zajmował się profilaktyką 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W 1975 r. przeszedł do służ-
by w strukturach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
gdzie pełnił służbę w komórkach zajmujących się ochroną gospodarki ówczesnego województwa 
ostrołęckiego. Karierę zawodową w służbach mundurowych przerwała choroba, z powodu której 
w 1989 roku odszedł ze służby. Mimo choroby pozostawał aktywny zawodowo. W latach 1989-
1996 prowadził szkołę pracowników ochrony, aktywnie działał w harcerstwie, które przez całe 
życie stanowiło jego pasję. W tym okresie prowadził również z powodzeniem strzelnicę. W 1996 
roku wstąpił do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP. W 1999 roku został wybrany na 
funkcję prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego z s. w Ostrołęce. Od 1998 delegat na 
kolejne Krajowe Zjazdy Delegatów SEiRP, których był aktywnym uczestnikiem. Za zaangażowa-
nie w służbie wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Ochronę Ładu 
Porządku Publicznego”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Za działalność spo-
łeczną wyróżniany szeregiem medali, odznaczeń i dyplomów, w tym odznaką SEiRP „Za Zasługi 
z Dyplomem”. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek pogodny, cieszący się każdym dniem 
życia i oddany społecznik, potrafiący integrować środowiska służb mundurowych. 

Cześć Jego pamięci! 

Poczciwcy i cwaniacy
Patrząc na ludzi, zauważyć wypada,
na podstawie wielu znaków,
że społeczność ludzka się składa
z poczciwców i cwaniaków.

Ktoś gniewnie wykrzyczy
tym podziałem oburzony,
że Polaków nie dotyczy
taki podział uproszczony.

Może w takim podziale
jest trochę uproszczenia,
ale to nie powód wcale
do jego odrzucenia.

Choć nieco uproszczony,
co kogoś bulwersuje,
to rzeczywistością usprawiedliwiony,
bo on właśnie dominuje.

Co o tym podziale
by się nie powiedziało,
to wszyscy widzą stale,
że cwaniaków jest niemało.

Są w każdej dziedzinie,
także wokół Ciebie.
Jak poczciwiec się nawinie
wnet wykorzystują go dla siebie.

Pojawiają się jako chwalebni,
którym należy się nagroda.
Do tego poczciwcy są im potrzebni
jak rybom woda.

Cwaniacy sprytnie żerują
na poczciwców naiwności,
zawsze ich wykołują
i sprowadzą do nicości.

Cwaniacy bez poczciwców naiwności
nie mieliby racji bytu,
to poczciwcy ich możliwości
doprowadzają do zenitu.

Poczciwcy są rozproszeni
Cwaniacy odwrotnie – zorganizowani.
Dlatego poczciwcy są zagłuszeni
i – z reguły – przegrani.

WIERSZ KAZIMIERZA OTŁOWSKIEGO





Przeznaczając 1% podatku na nasze Stowarzyszenie 
pomagacie byłym policjantom i ich rodzinom, którzy znaleźli 
się w potrzebie. Okażmy im serce. Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Policyjnych KRS 0000043188
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