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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAD MORZE

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 
A R K A  w Jarosławcu 

Stefan Kwiatkowski
ul. Bałtycka 103 76-107 Jarosławiec

tel. 59 810 95 40, tel./fax 59 810 81 18, kom. 509 316 607, 509 316 608

Wpisy: OD/32/0006/10 ważny do 29.03.2013 r., OR/32/0021/10 ważny do 25.06.2013 r.

Organizujemy turnusy wczasowo-rehabilitacyjne 

W cenie turnusu 14-dniowego zapewniamy: zakwaterowanie w pokoju 2-3-4 osobowym 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnikiem bezprz. wyżywienie 3 posiłki dziennie 
(śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady porcjowane), całodobowa 
opieka pielęgniarki 24 zabiegi rehabilitacyjne + gimnastyka zgodnie z zaleceniami 
lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia, wieczorki taneczne, 2 ogniska 
z grillowaniem i muzyką, biesiada turnusowa z poczęstunkiem, spotkania integra-
cyjne, pogadanki, wspólne spacery piesze, rowerowe, nordic walking, świat dziecka, 
wycieczka autokarowa, warsztaty terapii zajęciowej: plastyczne, psychoterapeu-
tyczne, komputerowe, muzykoterapia.

Zabiegi rehabilitacyjne: kąpiel perełkowa, masaż wodny, wirówki kończyn dolnych, wirów-
ki kończyn górnych, inhalacje solankowe, masaż automatyczny, masaż limfatyczny 
dla amazonek, Lampa sollux czerwony i niebieski, gimnastyka ogólnousprawniają-
ca, UGUL, rotory, atlas, magnetronik, prądy diadynamiczne i interferencyjne, jo-
noforeza, ultradźwięki, krioterapia miejscowa, laser biostymulacyjny ze skanerem, 
laser prysznicowy, laser punktowy, odpłatnie masaż klasyczny.

Przyjmujemy osoby z następującymi schorzeniami: układ oddechowy, układ krążenia, 
układ pokarmowy, cukrzyca, epilepsja, schorzenia neurologiczne, po mastektomii, 
choroby psychiczne, z upośledzeniem umysłowym z dysfunkcją narządu ruchu, 
z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami na-
rządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami układu krwiotwórczego, z zabu-
rzeniami głosu i mowy.

Turnus rozpoczynamy śniadaniem w dniu przyjazdu, kończymy kolacją w dniu wyjazdu.

Na terenie ośrodka znajduje się zakład fryzjerski i solarium 
 W ośrodku nie przyjmujemy zwierząt 

UWAGA: grupy zorganizowane powyżej 10 osób zgłoszone na 2 tygodnie przed planowanym 
terminem pobytu – zapewniamy bezpłatny dojazd na trasie Sławno – Jarosławiec i z powrotem.

 W ośrodku opłata miejscowa 
Posiadamy w ofercie również pokoje o podwyższonym standardzie hotelowym
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Kobieto, królowo, szatanie, aniele,
Motylu, głazie, kwiecie,

Duchu z niebios w ludzkim ciele,
Nie ze świata, a na świecie.

Niepoznana, niepojęta,
Odmienna i jednakowa,

I słaba, i nieugięta,
Niewolnica i królowa.

Józef Ignacy Kraszewski

Najserdeczniejsze życzenia
dla Pań

z okazji Ich święta.

Prezes ZG SEiRP
i

Zespół redakcyjny BI
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Warszawa, 23-01-2012 r.

PAN GENERAŁ

ADAM RAPACKI

SZANOWNY PANIE GENERALE!

W imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych dziękuję Panu za współpracę 
i przychylność, jaką obdarzał Pan Stowarzyszenie pełniąc funkcję wiceministra spraw wewnętrz-
nych. 

Od pierwszych chwil naszego organizowania się i powstania był Pan naszym orędownikiem, 
służył radą i bezpośrednią pomocą. 

Pana życzliwość dla weteranów policyjnej służby, znajomość naszych problemów, potrzeb 
i zaangażowanie  w ich rozwiązywaniu jest dla nas  nie do przecenienia.

Wielkim szacunkiem darzymy Pana także za to, że nie dzielił Pan funkcjonariuszy ochrony 
porządku publicznego na lepszych i gorszych, w zależności od czasu w jakim przyszło pełnić 
im służbę. Niejednokrotnie dawał Pan  temu wyraz, nie tylko na spotkaniach z nami, na które to 
spotkania zawsze znajdował Pan czas.

Dziękujemy Panie Generale, i życzymy dalszego spełniania się w życiu zawodowym oraz wiele 
szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.

Prezes Zarządu Głównego SEiRP
Henryk Borowiński

Warszawa, 23-01-2012 r.

PAN GENERALNY INSPEKTOR

ANDRZEJ MATEJUK

SZANOWNY PANIE GENERALE!

W imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych dziękuję Panu za dobrze 
układającą się współpracę i życzliwość, jaką obdarzał Pan nasze Stowarzyszenie, pełniąc funkcję 
Komendanta Głównego Policji.

Dzięki Pana osobistemu zaangażowaniu i wsparciu, członkowie naszego Stowarzyszenia mogli 
czuć się nadal, mimo przejścia na emeryturę czy rentę,  członkami rodziny policyjnej. Byliśmy 
zapraszani na uroczystości, korzystaliśmy z infrastruktury i obiektów policyjnych. To Pan repre-
zentował i propagował pogląd, że emeryci policyjni powinni być traktowani, jako starsi koledzy, 
a nie jak intruzi, którzy przeszkadzają w pracy.

Za tę życzliwość i sprzyjanie naszym działaniom, dziękujemy i życzymy spełnienia wszystkich 
planów i zamierzeń na nowej drodze zawodowej aktywności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Prezes Zarządu Głównego SEiRP
Henryk Borowiński
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Warszawa, 23-01-2012 r.

PAN NADINSPEKTOR

MAREK DZIAŁOSZYŃSKI
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

SZANOWNY PANIE GENERALE! 

W imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych składam Panu serdeczne gratulacje z okazji objęcia 
przez Pana stanowiska komendanta głównego Policji.

Nasze Stowarzyszenie zrzesza 19 000 członków i ma status 
organizacji porządku publicznego. Należymy do Federacji 
Służb Mundurowych i współpracujemy z zagranicznymi or-
ganizacjami emerytów policyjnych. Nasi członkowie angażują 
się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Deklarujemy chęć współpracy – oferując do wykorzystania 
potencjał tkwiący w środowisku emerytów policyjnych – m.in. 
w zakresie dalszego zbliżania policji do społeczeństwa, a tak-
że w realizacji zwiększonych zadań policji w trakcie EURO 
2012. 

Życzymy Panu Generałowi spełnienia ambitnych zamie-
rzeń, satysfakcji z ich zrealizowania, a także pomyślności 
w życiu osobistym.

Prezes Zarządu Głównego SEiRP
Henryk Borowiński

STOWARZYSZENIE
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

– ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Z dużą satysfakcją pragnę  przekazać informację, że starania Zarządu Głównego o  odzyska-
nie  przez nasze Stowarzyszenie uprawnień do korzystania jako Organizacja Pożytku Publiczne-
go  z 1% odpisu  podatku dochodowego od osób fi zycznych – zostały zakończone sukcesem.

Nastąpiło potwierdzenie formalne w dniu 15 grudnia br. poprzez opublikowanie w wykazie  
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej.
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Przy całej satysfakcji z tego faktu musimy jednak mieć świadomość, że samo odzyskanie 
uprawnień było tylko pierwszym i stosunkowo najłatwiejszym krokiem  na drodze do osiągnię-
cia celu głównego jakim jest faktyczne  pozyskanie z tego tytułu środków fi nansowych, a na-
stępnie spożytkowanie ich zgodnie  z przeznaczeniem.

O ile wspomniany pierwszy (w zasadzie formalny) krok możliwy był do osiągnięcia 
w wyniku działań Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Statutowej oraz  Zespołu ds. 
OPP – to już dotarcie z tą informacją do szerokiego kręgu członków, przekonanie ich o celo-
wości zadeklarowania swojego odpisu podatkowego  na rzecz Stowarzyszenia  i co  równie 
ważne  zorganizowanie daleko idącej pomocy praktycznej w czynnościach związanych ze 
skutecznym i terminowym  dopełnieniem formalności, wymagać będzie pełnego zaanga-
żowania Zarządów Wojewódzkich, w tym a może nawet przede wszystkim, prezesów kół 
terenowych.

Sytuacja, w której do zakończenia okresu rozliczeń podatkowych za rok 2011, czyli 
do  30 kwietnia 2012 r. – pozostały  tylko 2 miesiące, narzuca konieczność maksymalnego 
zintensyfi kowania działań zmierzających do przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji in-
formacyjnej oraz instruktażowej.

Ramy tej akcji zakreśla  harmonogram opracowany w Zespole ds. OPP. 
W tym miejscu, zdając sobie sprawę, że ostateczny efekt   zależy przede wszystkim od 

zaangażowania i dobrej woli naszych członków

a p e l u j ę

do wszystkich, którym wspomniany wyżej harmonogram  przydziela do realizacji określone 
zadania, aby podeszli do ich wykonania rzetelnie i ze  świadomością jak wiele zależy od ich oso-
bistego zaangażowania.

Kieruję ten apel do Koleżanek i Kolegów,  z wiarą w ostateczny sukces naszego wspólnego 
przedsięwzięcia, które  realnie zwiększy możliwości działania  Stowarzyszenia  jako organizacji 
pożytku publicznego.

Henryk Borowiński
Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowaną na 15.12.2011 r. listę 
organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do zbierania 1% podatku od osób fi zycz-
nych za rok 2011. Od stycznia 2012 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w for-
mularzu PIT za 2011 r.  stosownego wniosku zawierającego informacje:

1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako orga-
nizacji pożytku publicznego:

15 1500 1126 1211 2010 1441 0000. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, uzyskało status Organizacji Pożytku Pub-
licznego w 2009 r. Lista OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2011 r. dostępna jest na 
stronach: www.mpips.gov.pl/bip, www.ngo.pl.
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INSTRUKCJA
wypełnienia formularza PIT-37 dla osób, które są rozliczane przez 

Zakład Emerytalno-Rentowy na formularzu PIT-40A 
pragnących zadeklarować 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Po pobraniu z Urzędu Skarbowego formularza PIT-37 należy przepisać dane z PIT-40A odpo-
wiednio do następujących rubryk PIT-37: 

pozycja w PIT40A    pozycji PIT-37
    do
poz. 18     poz. 1
poz. 2     poz. 5
poz. 3     poz. 9
poz. 4     poz. 10
cały dział C    odpowiednio do dział B 1 
poz. 33     poz. 42 i 43
poz. 38     poz. 108
poz. 41     poz. 104 
poz. 41 x 18% – 556,02   poz. 105 i 107 * patrz niżej w objaśnieniach
poz. 42     poz. 118
poz. 43     poz.120
poz. 44     poz. 121
poz. 45     poz. 44 i 119

Wpisy w PIT-37 – w celu zadeklarowania odpisu 1% :

w poz. 122 należy wpisać nr KRS 0000043188
poz. 123 Obliczyć i wpisać 1% kwoty z poz. 118
poz. 134 Podpis podatnika (ważne)

Osobiście albo pocztą dostarczyć deklarację do właściwego Urzędu Skarbowego.
 

Objaśnienia: * – 18% dotyczy pierwszego progu podatkowego tj. podstawy podatku nie przekra-
czającej kwoty 85.528 zł. Przy podstawie obliczenia podatku ponad 85.528 zł – podatek wynosi 
14839,02 + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł. 

UWAGA:
Powyższa instrukcja dotyczy osób, które do tej pory polegały jedynie na rozliczeniach 

podatku dokonywanego przez ZER i nie wypełniały formularza PIT-37.
Zakładamy, że pozostałe osoby, tzn. takie które rozliczały się wspólnie z małżonkiem albo 

dołączały do zeznań podatkowych PIT-0 lub PIT-D (ulgi i odliczenia) nie będą miały kłopotu 
z zadeklarowaniem 1% w swoim formularzu PIT-37.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z osobą wyznaczoną we właściwym 
Zarządzie Wojewódzkim SEiRP lub w razie braku takiej możliwości z ZW w Katowicach z kole-
gą Edwardem Lesiewiczem tel. 79 251 01 24.

Niezależnie od niniejszej instrukcji informuję, że najszybszym i najprostszym sposobem wy-
pełnienia PIT jest posłużenie się specjalną aplikacją Ministerstwa Finansów o nazwie E-deklaracja 
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umożliwiająca wypełnienie i przesłanie zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Dla osób, 
które nie posiadają łącza internetowego albo wystarczającej wiedzy obsługi komputera możliwe 
byłoby zgłoszenie się w uzgodnionych terminach do właściwego ZW zabierając z sobą dwa doku-
menty: aktualny i ubiegłoroczny PIT 40A. Przeszkolona osoba dokonałaby wprowadzenia danych 
i wysłania e-deklaracji.

SPOTKANIE
OPŁATKOWO-NOWOROCZNE

28 grudnia 2011 roku w Komendzie Głównej Policji, odbyło się spotkanie opłatkowo– 
noworoczne zorganizowane przez Zarząd Główny SEiRP, na które przybyli aktywiści Sto-
warzyszenia niemal ze wszystkich regionów kraju.

Spotkanie prowadził I wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP, Zygmunt Kowalczyk.
Sygnaliści z zespołu orkiestry reprezentacyjnej Policji odegrali sygnał Stowarzyszenia 

a następnie cały zespół zagrał kolędę „Wśród nocnej ciszy”.
Prezes ZG SEiRP, Henryk Borowiński podziękował wszystkim obecnym za przyjęcie 

zaproszenia na uroczystość, i powitał: nadinspektora Leszka Lamparskiego, prezesa Sto-
warzyszenia Generałów Policji, Stanisława Smolenia ze Stowarzyszenia Komendantów 
Policji, przedstawicieli Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, na czele z przewodni-
czącą Dorotą Przybyszewską-Kujawą, Irenę Zając, prezes Fundacji Pomocy Wdowom 
i Sierotom po poległych Policjantach, Janusza Kwietnia, prezydenta Krajowego Związku 
Emerytów i Rencistów Służby Więziennictwa, księży Jana Kota i Stanisława Kondra-
ka.

– W roku dwutysięcznym jedenastym osiągnęliśmy wiele sukcesów, co jest zasługą całego 
zespołu. – powiedział prezes H. Borowiński. – Chciałbym podziękować wszystkim członkom 
Prezydium Zarządu Głównego, wszystkim prezesom zarządów wojewódzkich i okręgowych, 
wszystkim tym działaczom, którzy się do naszego sukcesu przyczynili. Uchwaliliśmy statut, 
uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego, i w związku z tym będziemy mogli w 2012 
roku odliczać podatki na 2011 r. z korzyścią dla wsparcia tych najbardziej potrzebujących… 
To tylko niektóre z naszych osiągnięć. 

Rok 2012 został ogłoszony rokiem „Pomocnej dłoni emeryta”, abyśmy wszyscy spełniali 
się w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi; naszemu koledze, koleżance, który czasami 
nawet nie pomocy materialnej, ale rozmowy, wsparcia duchowego potrzebuje.

Deklarujemy także pomoc i współpracę z wszystkimi jednostkami policyjnymi. 
Życzę wam, a za waszym pośrednictwem, waszym rodzinom, dużo zdrowia, szczęścia, po-

myślności, spełnienia się na każdym odcinku swojej działalności.
Na prośbę Zygmunta Kowalczyka, chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych.
Księża poświęcili opłatki i rozpoczęło się składanie życzeń. W trakcie spełniania tego 

tradycyjnego rytuału zespół muzyczny i góralski zespół folklorystyczny grały i śpiewały naj-
piękniejsze polskie kolędy.

Nie zabrakło też tradycyjnych wigilijnych, smacznych potraw. Przy ich kosztowaniu roz-
mawiano, żartowano… Nastrój do końca spotkania był świąteczny, tak jak to przy rodzinnym 
spotkaniu.

jj
Fotoreportaż z uroczystości na str. 32
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ARGUMENTY PROKURATORÓW

Jak wiadomo, prokuratorzy nie wyrazili zgody na „zamrożenie” ich pensji w 2012 r.
M.in. w Uchwale Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach 

w sprawie zamrożenia wynagrodzeń prokuratorów w 2012 roku, zwracał uwagę dobór argumen-
tów przez środowisko prokuratorskie, w szczególności:

– naruszenie zasady lojalności, co w państwie prawa stanowi sytuację niedopuszczalną, pod-
ważającą zaufanie do jego organów oraz ustrojowych fundamentów funkcjonowania,

– naruszenie zasady ochrony praw nabytych, mających swoje oparcie w zasadzie zaufania 
obywateli do państwa, a w szczególności do stanowionego przez nie prawa,

– naruszenie konstytucyjnej zasady niedziałania prawa wstecz.
Nadto na ostatniej stronie tekstu – argumenty przemawiające za szczególnym charakterem 

pracy prokuratora, określanej wymiarem jego zadań i świadczeniem jej w pozanormatywnych go-
dzinach pracy. Jak łatwo można zauważyć, wszystkie wymienione argumenty znajdują zasto-
sowanie do sytuacji jaką wytworzyła ustawa zmniejszająca nasze świadczenia emerytalne. 
W naszym przypadku dodatkowo dodana do ustawy preambuła czyni z adresatów ustawy 
sprawców przestępstw.

dr nauk prawnych Barbara Ślusarczyk

STANOWISKO IPN NIE WIĄŻE SĄDU

9 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w związku ze skierowanym 
do niego zagadnieniem prawnym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który miał wątpli-
wość czy w świetle obowiązującej ustawy lustracyjnej, WSO Legionowo można (czyni tak 
IPN) kwalifi kować do kategorii organów bezpieczeństwa państwa. 

Sąd Najwyższy szczegółowo omówił swoje wątpliwości w tym względzie. Bardzo dużo uwagi 
poświęcił także Akademii Spraw Wewnętrznych i jej statusowi prawnemu.

Zdaniem Sądu Najwyższego, informacja IPN o przebiegu służby byłego funkcjonariusza, nie 
może mieć decydującego znaczenia. Sąd Ubezpieczeń Społecznych musi przeprowadzić po-
stępowanie dowodowe (str. 10 postanowienia SN). 

Sąd Najwyższy stwierdził dużą nieprecyzyjność ustawodawcy przy formułowaniu nowej 
treści art. 15b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (str. 16 postanowienia). Zdaniem Sądu 
Najwyższego art. 2 ustawy lustracyjnej (tj. tam gdzie została wymieniona m.in. Akademia Spraw 
Wewnętrznych jako organ bezpieczeństwa państwa) nie dotyczy co do zasady funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej, a jedynie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jako osób które pełniły 
służbę w organach bezpieczeństwa państwa (str. 20 postanowienia). 

W ocenie Sądu Najwyższego stanowisko IPN nie wiąże Sądu Ubezpieczeń Społecznych; 
oznacza to, że ostateczna ocena co do zakwalifi kowania określonych okresów służby emery-
towanego funkcjonariusza jako służby w organach bezpieczeństwa państwa należy do Sądu 
Ubezpieczeń Społecznych (str. 24 postanowienia). Zdaniem Sądu Najwyższego rozważania orze-
kającego Sądu Ubezpieczeń Społecznych powinny pójść raczej w kierunku oceny charakteru 
służby w organach bezpieczeństwa państwa przed 1990 r. a nie w kierunku oceny charakte-
ru określonej jednostki organizacyjnej MSW jako spełniającej albo nie spełniającej kryte-
riów uznania jej za organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy lustracyjnej 
(str. 25 postanowienia).
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Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że wszelkie wątpliwości związane z zaliczeniem służby 
do kategorii pełnionej w organach bezpieczeństwa państwa powinny być rozstrzygane na korzyść 
osoby lustrowanej (str. 25 postanowienia).

Konkluzja z lektury postanowienia z dnia 9 grudnia 2011 r. jest następująca: Sąd Najwyższy 
wskazuje na potrzebę indywidualizacji orzeczeń wydawanych w związku z odwołaniami.

dr nauk prawnych Barbara Ślusarczyk

INFORMACJA KANCELARII ADWOKACKIEJ 
DOTYCZACA WYROKU W SPRAWIE WSO

W dniu 11-01-2012 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie była rozpatrywana sprawa 
emerytalna, która dotyczyła m.in. WSO w Legionowie. Sygnatura sprawy III AUa 1649/11.
W I instancji Sąd uznał, że WSO w Legionowie była organem bezpieczeństwa państwa i policzył 
okres studiów po 0,7% za każdy rok.

W wyniku wniesionej przeze mnie apelacji, Sąd II instancji zmienił wyrok Sądu Okręgowego po-
przez uznanie, że WSO w Legionowie nie była organem bezpieczeństwa państwa w rozumieniu usta-
wy lustracyjnej. Sąd uznał, że okres studiów w WSO w Legionowie powinien być liczony po 2,6%.

Wyrok ten można wykorzystywać przed Sądem Okręgowym.
adw. Damian Sucholewski

Kancelaria Adwokacka Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa

damian.sucholewski@adwokatura.pl
tel./fax 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59

www.sucholewski.pl

POPARCIE PROTESTU PRZECIWKO 
OGRANICZANIU PRAW OBYWATELSKICH

30 grudnia 2011 roku nasze Stowarzyszenie poparło sprzeciw Obywatelskiego Forum 
Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego, w związku z przyjęciem 
przez Radę Ministrów uchwały nr 214 z dnia 6 grudnia 2011 r., wprowadzającej zmiany 
do Regulaminu Pracy Rady Ministrów, w konsekwencji których nastąpi dalsze ogranicze-
nie udziału obywateli w procesie legislacyjnym.

OFL pisze w sprzeciwie m.in., że zmiany wprowadzone do Regulaminu polegają na drastycz-
nym zmniejszeniu wymagań merytorycznych wobec założeń ustaw, które mają odtąd stanowić 
krótki dokument prezentujący intencje prawodawcy i obejmować wyłącznie zwięzłe przedstawie-
nie celu projektowanej ustawy oraz zakresu przewidywanej regulacji i zasadniczych kwestii wy-
magających uregulowania, w tym zniesienia dotychczasowych lub powołania nowych organów 
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lub instytucji”. Na tym etapie nie będzie już konieczne przygotowywanie szczegółowej oceny 
przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektowanej zmiany (OSR). Dotychcza-
sowa niska jakość tej oceny ma zostać usankcjonowana poprzez zastąpienie obowiązku przygoto-
wywania OSR bliżej nieokreślonym testem regulacyjnym”, który ma obejmować w szczególności 
wstępną analizę ekonomiczną, fi nansową i społeczną”. Mając świadomość stopnia wywiązywania 
się organów władzy publicznej z dotychczasowych standardów Oceny Skutków Regulacji, należy 
wyrazić obawę, że zmniejszenie tych wymagań może doprowadzić do legislacji prowadzonej 
w całkowitym oderwaniu od rzetelnej oceny jej skutków ekonomiczno-społecznych. 

Na mocy uchwały z dnia 6 grudnia 2011 r. konsultacje założeń ustaw stają się fakultatywne, 
gdyż zgodnie z nowym brzmieniem §9 ust. 4 Regulaminu Prac Rady Ministrów do założeń do-
łącza się wyniki konsultacji, jeżeli zostały przeprowadzone, w szczególności jeżeli obowiązek 
zasięgnięcia opinii wynika z obowiązujących przepisów”, a zakres konsultacji ustaw nie ulega 
zasadniczo zmianie. 

Obywatelskie Forum Legislacji domaga się wycofania tej uchwały Rady Ministrów. OFL 
działa przy Programie Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego od 2008 roku. W jego 
skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, kancelarii prawniczych, środowiska 
akademickiego oraz lobbyści. Celem Forum są działania na rzecz poprawy jakości prawa, transpa-
rentność procesu jego stanowienia oraz poszerzenia partycypacji obywateli w tym procesie.

Postulat OFL-u, poza naszym Stowarzyszeniem, poparło dotychczas 57 organizacji, stowarzy-
szeń, klubów, itd. (stan na 1-01-2012 r.)

Z pełnym tekstem sprzeciwu  i z listą organizacji, które poparły postulat można zapoznać się:  
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/712647.html?

oprac. jj

Monografi a naszego Stowarzyszenia wydana przez ZW 
SEiRP w Krakowie.
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PODSUMOWANIE ROKU
W ZW SEiRP W KATOWICACH

Na ostatnim spotkaniu w 2011 roku spotkał się 
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach.

W części uroczystej, Henryk Borowiński, prezes 
Zarządu Głównego SEiRP, odczytał decyzję o wpisa-
niu nieżyjącego Kazimierza Kalisia, wieloletniego 
prezesa ZW w Katowicach do „Księgi Zasłużonych 
SEiRP”. Decyzja ta została przekazana na ręce wnu-
cząt: Katarzyny Meler i Bartosza Kalisia.

Ewa Stec została uhonorowana brązową odznaką 
„Za Zasługi dla Policji”, natomiast odznakami „Za 
Zasługi dla SEiRP z Dyplomem” wyróżniono Jolantę Tuszyńską, Barbarę Walotek, Jerzego 
Delę, Wiesława Fiuka, Ryszarda Mędrzyka, Mariana Sujkowskiego, Władysława Walickiego 
i Jerzego Wiśniewskiego. 

Tekst i zdjęcia: Adam K. Podgórski

PLENUM ZW SEiRP W RZESZOWIE

23 września 2011 r. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się kolejne 
plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego.

W posiedzeniu oprócz prezesów wszystkich podkarpackich kół uczestniczyli zaproszeni goście: 
podkarpacki komendant Policji gen. Józef Gdański, komendant miejski Policji w Rzeszowie insp. 
Witold Szczekala oraz naczelnik wydziału Komunikacji Społecznej KWP mł. insp. Wiesław 
Dybaś.
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Zaproszono również poczet 
sztandarowy.

Na porządek plenarnego posie-
dzenia składało się: – sprawozdanie 
Bolesława Pezdana podsumowujące 
działalność Komitetu ds. Ufundowa-
nia Sztandaru – w swojej wypowie-
dzi nawiązał on do powstania idei 
ufundowania sztandaru, podziękował 
wszystkim sponsorom, członkom 
Stowarzyszenia, oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji 
tego przedsięwzięcia. Podkreślił, że 
nasz sztandar jest pierwszym spo-
śród wszystkich zarządów wojewódzkich i okręgowych w kraju i stanie się dobrym przykładem 
i inspiracją dla innych.

Tadeusz Kagan przekazał informację z obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Stowarzyszenia odbytego 
w dniu 16 sierpnia 2011 r. i poświęconego w całości kwestii uchwalenia zmian w naszym Statucie.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal przekazał swoje spostrzeżenia z pobytu w WSP 
Szczytno, gdzie uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego SEiRP.

Uroczystym i miłym akcentem posiedzenia było wyróżnienie kilkunastu osób dyplomami 
i medalami XX-lecia SEiRP – otrzymali je zaproszeni goście oraz długoletni członkowie Stowa-
rzyszenia, którzy czynnie uczestniczyli w powstaniu naszej organizacji na Podkarpaciu.

Część ofi cjalną zakończyła prezentacja medialna z przebiegu uroczystości wręczenia sztandaru 
w dniu 30 lipca 2011 roku. Prezesi kół otrzymali materiały – gazetki i fotografi e – z uroczystości 
wręczenia sztandaru.

Po części ofi cjalnej uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na obiad, gdzie w mniej ofi cjal-
nych warunkach kontynuowano rozmowy dotyczące spraw Stowarzyszenia i innych nurtujących 
problemów z życia emeryckiego.

Tekst i fotografi e: Bogusław Gajecki

4 LATA SŁUPSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW 
I STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

13 grudnia 2011 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego 
Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z udziałem preze-
sów (przewodniczących) poszczególnych związków (stowarzyszeń), członków Porozumienia.

Jego celem było uchwalenie Planu zamierzeń 
Słupskiego Porozumienia Związków i Stowa-
rzyszeń Służb Mundurowych na 2012 rok oraz 
świąteczno – noworoczne spotkanie członków 
Komitetu Porozumiewawczego.

Posiedzenie stało się również okazją do wrę-
czenia wyróżnień dla kolegów, którzy wykazali się 
wielkim zaangażowaniem i włożyli wiele wysiłku 
w działalność Komitetu Porozumiewawczego. 
W uznaniu tych zasług wyróżnieni zostali:



Biuletyn Informacyjny nr 1 (43) 2012

15WIEŚCI Z TERENU

• Medalem 30–lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Leszek Orkisz – prezes Zarządu 
Okręgowego SEiRP w Słupsku; Franciszek Makles – wiceprezes Zarządu Okręgowego SEiRP 
w Słupsku – pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Porozumiewawcze-
go SPZiSSM; Stefan Pawlina – przewodniczący Koła Terenowego KZEiR Służby Więziennej 
przy Areszcie Śledczym w Słupsku; Zdzisław Jaworski – sekretarz Koła Terenowego KZEiR 
Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku – pełniący jednocześnie funkcję sekretarza 
Komitetu Porozumiewawczego SPZiSSM.

• Odznaką Za Zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – bryg. Adam 
Biechoński – prezes Koła nr 3 ZEiR Pożarnictwa RP w Słupsku.

Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych prowadzi swoją działalność 
na Ziemi Słupskiej już czwarty rok. Zgodnie z ustaleniami umowy, władze wybierane są na czteroletnią 
kadencję. W lutym 2012 roku zostaną podsumowane dotychczasowe osiągnięcia i wybierzemy nowe 
władze. 

Porozumienie ma charakter umowy pomiędzy związkami (stowarzyszeniami) mającymi swoje 
siedziby w słupskim rejonie. Powstało 4 marca 2008 r. Jest dobrowolną umową, o współdziałaniu 
i wzajemnym wspieraniu jej sygnatariuszy w realizacji celów poszczególnych organizacji oraz osią-
ganiu celów wspólnych. 

Jego sygnatariuszami są: Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, Zarząd 
Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku, Koło Terenowe Krajowego 
Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, Koło Terenowe 
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnym, Koło 
Nr 3 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupsku, Koło nr 29 Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ w Słupsku, Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych w Słupsku. 

Porozumienie ustaliło, że jego celem będzie: zacieśnienie współpracy i współdziałania pomiędzy 
stowarzyszeniami i związkami służb mundurowych oraz koordynacja ich działań realizowanych 
w ramach działalności statutowej, ochrona praw i interesów środowisk służb mundurowych, w szcze-
gólności socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych, kształtowanie wśród lokalnej społeczności postaw 
obywatelskich i patriotycznych, kultywowanie tradycji niepodległościowych oraz oddania Ojczyźnie 
i Narodowi, aktywizacja środowisk służb mundurowych do czynnego uczestnictwa w życiu publicz-
nym, wspomaganie procesów integracyjnych w społeczności lokalnej, a także wspieranie administracji 
publicznej w działaniach zmierzających do harmonijnego rozwoju kraju, a w szczególności słupskiego 
regionu, kształtowanie w środowiskach służb mundurowych koleżeńskiej więzi i wzajemnego szacunku, 
środowiskowej solidarności, wzajemnego poszanowania godności i honoru.

Do realizacji postanowień umowy Porozumienia powołano organy wykonawcze, których zada-
niem jest zapewnienie sprzyjających warunków do wykonania postanowień umowy powołującej 
Słupskie Porozumienie: 
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Komitet Porozumiewawczy w składzie po dwóch przedstawicieli wydelegowanych przez 
związki i stowarzyszenia członków Porozumienia:

Prezydium Komitetu Porozumiewawczego – jest organem realizującym bieżące zadania. 
Stanowią je osoby ze składu Komitetu Porozumiewawczego – po jednym przedstawicielu każdego 
członka Porozumienia, w tym: przewodniczący Komitetu, wiceprzewodniczący i sekretarz.

Kolegium Prezesów sygnatariuszy – jest organem odwoławczym od decyzji Komitetu Porozumie-
wawczego oraz oceniającym działalność Porozumienia i określającym zamierzenia na kolejny okres.

Porozumienie ma charakter otwarty. Mogą do niego być przyjmowani nowi sygnatariusze. Każdy 
związek, stowarzyszenie będące członkiem Porozumienia może wypowiedzieć porozumienie. 

Przez cztery lata funkcjonowania Porozumienia z sukcesem udało się wykonać wiele przedsię-
wzięć, które były realizowane zarówno przez poszczególne związki (stowarzyszenia), w ramach 
zaplanowanych przez nich przedsięwzięć jak i realizowanych bezpośrednio przez Komitet Poro-
zumiewawczy. Były to m.in.:

– systematyczna pomoc członkom naszych stowarzyszeń (jak również kolegom niezrzeszo-
nym) w sferze socjalnej, w tym: w kwestii zapomóg fi nansowych, opieki paliatywnej, do-
radztwa i pomocy we wszelkich życiowych trudnościach,

– spotkania integracyjne mające na celu utrzymanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy 
członkami naszych związków (stowarzyszeń), jak również z przedstawicielami środowisk 
służb mundurowych pełniących służbę czynną,

– organizowanie podróży krajoznawczo – historycznych dla przedstawicieli naszych środo-
wisk, zarówno krajowych i zagranicznych,

– organizowanie zawodów sportowo – obronnych,
– udział delegacji Komitetu Porozumiewawczego we wszystkich uroczystościach organizo-

wanych przez władze samorządowe, związanych z rocznicami historyczno – patriotyczny-
mi oraz świętami narodowymi i wojskowymi, 

– wystąpienie do naczelnych władz państwowych z petycją dotyczącą polepszenia doli eme-
rytów i rencistów służb mundurowych w sferze waloryzacji emerytur i rent przez Państwo 
Polskie; wystąpienie (jak również inne działania naszych środowisk) nie znalazły zrozu-
mienia u decydentów i przywódców naszego kraju.

W lutym 2012 roku wybierzemy władze na nową kadencję. Wierzymy, że przed nami lepsza 
przyszłość, że pomimo trudnego czasu, pomimo przeciwności jakie gotują nam nadchodzące trudne 
chwile, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju, społeczność nasza wypełni stojące 
przed nami zadania, a założone cele będą możliwe do wykonania.

Jan Karaś

ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W ZAKOPANEM

12 stycznia 2012 r. w lokalu Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Zakopanem odbyło się 
walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Henryk Borowiński – prezes ZG SEiRP , Wiesław 
Lipkowski – wiceprzewodniczący ZW SEiRP w Krakowie, nadkom. mgr Józef Łukasik – komen-
dant powiatowy Policji w Zakopanem, Mieczysław Staszel – prezes Koła Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa w Zakopanem.

Edward Kwak – prezes Zarządu Koła SEiRP w Zakopanem złożył sprawozdanie z działalności 
Koła. Minutą ciszy uczczono zmarłych w 2011 r. Jerzego Biedę i Krystynę Będuską – Popiela, 
którzy byli członkami naszego Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Ka-
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nia pozytywnie ocenił działal-
ność Zarządu Koła za rok 2011 
a członkowie w głosowaniu jaw-
nym uchwalili absolutorium.

Ponieważ 6.12.2011 r. Ma-
ria Ejsmond, dotychczasowa 
sekretarz Zarządu Koła i Roman 
Jóżkiewicz – przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej złożyli 
rezygnację z zajmowanych funk-
cji, motywując swoje decyzje 
złym stanem zdrowia, przepro-
wadzono wybory uzupełniające. 
Na wakujące miejsca w Zarzą-
dzie zostali wybrani Bożena 
Kaszczuk, Stanisław Dańko 
oraz Wacław Homa. Ustępują-
cym członkom prezes Edward 
Kwak złożył podziękowania za 
długoletnią i aktywną działal-
ność oraz życzył im dużo zdro-
wia i wszelkiej pomyślności. 

W trakcie dyskusji głos za-
brali zaproszeni goście. Prezes 
Zarządu Głównego SEiRP kol. 
Henryk Borowiński poinfor-
mował zebranych o aktualnych 
problemach Stowarzyszenia 
i zamierzeniach na 2012 r.

W części końcowej zebrania, po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, prezes Kwak 
zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek.

Jan Szymański

SPOTKANIE JESIENNE KALISKIEGO SEiRP

– Jest nas 160 członków – takimi słowami, 18 listopada 2011 r., otworzył spotkanie kaliskiego 
SEiRP, prezes Zbigniew Gąsiorek. Po przywitaniu gości: zastępcy komendanta miejskiego Policji 
w Kaliszu i przedstawicieli bratnich służb mundurowych prezes Gąsiorek poinformował o najpo-
ważniejszych działaniach, które realizowaliśmy w mijającym 
roku. Do nich należą:

– organizowanie spotkań weteranów służby (80 lat-
ków) z władzami samorządowymi miasta i kierowni-
ctwem Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu;

– dwa razy w roku organizowanie spotkań seniorów: 
wiosną z okazji Dnia Kobiet i jesienią z okazji Dnia 
Weterana;

– w okresie lata, organizowanie przy muzyce, tańcach 
i tradycyjnej grochówce w kaliskiej Harcówce spot-
kań integracyjnych na wolnym powietrzu;
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– organizowanie jubileuszy z okazji 30 i 50-lecia pożycia małżeńskiego;
– czynny udział naszych członków w pracach Komisji Socjalnej Komendy Miejskiej Policji 

w Kaliszu;
– aktywne działanie wielu naszych członków w samorządach osiedlowych, Ochotniczych 

Strażach Pożarnych, Lidze Obrony Kraju i Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Nasz kolega, Henryk Kubik, 

od wielu lat prowadzi jeden z na-
jaktywniejszych Klubów Honoro-
wych Krwiodawców;

Członek naszego Stowarzy-
szenia, malarz Marian Ozdowski, 
zorganizował dwie wystawy na-
malowanych przez siebie obrazów, 
ukazując piękno ziemi kaliskiej;

Współdziałamy i systematycz-
nie spotykamy się z przedstawicie-
lami bratnich służb mundurowych 
organizując wspólne spotkania in-
tegracyjne, jak: spartakiady strzeleckie, wycieczki turystyczne, spotkania z posłami, itp.;

Członkowie Zarządu spotykają się z władzami miasta Kalisza i starostwa, rozmawiając z nimi 
o problemach naszego środowiska i przekonując ich, iż jesteśmy zintegrowani w istniejących prze-
szkodach życiowych na które napotykamy. Informujemy ich o tych problemach.

Prezes podkreślił, iż przedstawił sprawy najważniejsze, gdyż istniejące potrzeby i problemy są 
przedmiotem bieżących spotkań Zarządu.

W trakcie spotkania, Marian Ozdowski przekazał pod losowanie jeden ze swoich obrazów, 
a osiągnięty zysk przeznaczył na zakup sprzętu nagłaśniającego nasze spotkania. Dziękujemy Sza-
nowny Marianie.

Należy podkreślić, iż ważnym akcentem spotkania było wyróżnienie najaktywniejszych człon-
ków naszego stowarzyszenia. Odznaczono:

Za Wybitne Zasługi dla SEiRP: Jadwigę Banasiak i Bogdana Dybiocha;
Honorową Odznaką za Zasługi dla SEiRP z dyplomem: Annę Będkowską, Józefa Skoczka, 

Jerzego Jędraszczyka, Karola Jerczaka i Henryka Kubika.
Po części ofi cjalnej emeryci przy ciastku, kawie i muzyce tańczyli i wspominali minione lata 

służby. Na twarzach widać było zadowolenie ze spotkania i wspaniałej atmosfery. 

Roman Wojciechowski
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DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY POLICYJNEJ
Zarząd Koła Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowi-
cach na posiedzeniu w czerwcu 2011 r. zdecydował o podjęciu starań zmierzających do 
ustanowienia Dnia Weterana Służby Policyjnej, lub – jako, że nazwa na tym etapie rozwa-
żań nie ma większego znaczenia – Dnia Weterana Służby Mundurowej.

Zwrócono się do Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach z prośbą o przedyskutowanie 
propozycji, jej akceptację i skierowanie wniosku do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, celem 
podjęcia merytorycznej decyzji w tej kwestii.

– Propozycja ta nie wynika z potrzeby uzyskania poklasku czy też z chęci medialnego zaistnienia – 
zastrzega pomysłodawca, Mieczysław Skowron, prezes mysłowickiego Koła. – Jest skutkiem rzeczowych 
przemyśleń i dyskusji wśród członków Koła, i nie tylko. Proponowany Dzień Weterana Służby Policyjnej 
nie może być w żaden sposób konkurencyjny wobec Święta Policji. Ma stanowić wartość w pełni autono-
miczną. Powinien z jednej strony sprzyjać zacieśnianiu współpracy z czynnymi zawodowo policjantami, 
z drugiej zaś w szerszym niż dotychczas zakresie integrować środowisko emerytów i rencistów policyjnych, 
zarówno zrzeszonych w SEiRP, jak i będących jeszcze poza Stowarzyszeniem. Wiadomym jest, że tych 
drugich, nie zrzeszonych jest znacznie więcej. Warto więc pochylić się nad tą ideą.

Nie czekając na rezultat przedstawionej propozycji, Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach zorganizował 5 sierpnia 2011 roku, Dzień Weterana Służby 
Policyjnej. Gościem honorowym spotkania był prezydent miasta, Edward Lasok. Spotkanie wypełniły 
wspomnienia i ciekawe dyskusje. Przy muzyce i poczęstunku, w znakomitej atmosferze, wszyscy 
świetnie się bawili. 

– Przyjemnie było się spotkać, co niniejszym poddaję pod rozwagę Koleżankom i Kolegom 
naszego Stowarzyszenia oraz zarządom wszystkich szczebli – konkluduje Mieczysław Skowron.

Na podstawie materiału M. Skowrona opracował Adam K. Podgórski

NOWA TRADYCJA
12 października 2011 r., w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Krakowie, odbyło się uroczyste spotkanie członków Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP z wdowami, synami, córkami, a nawet wnukami zmarłych 
prezesów Zarządów Kół, Zarządu Wojewódzkiego SEiRP z Krakowa oraz z terenu obecne-
go województwa małopolskiego.

Spotkanie to, jako pierwsze w historii, zorganizowane zostało z myślą o cyklicznych spot-
kaniach z rodzinami zmarłych, zasłużonych dla społeczności emerytów i rencistów policyjnych, 

WIEŚCI Z TERENU



20

członków Stowarzyszenia. Ma być to szczególna forma pamięci – nie tylko uhonorowanie ich za 
bezinteresowną i społeczną pracę, ale też forma więzi z ich rodzinami, jakże często zapomniany-
mi i nie biorącymi już udziału w życiu Stowarzyszenia. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili, m.in.: Henryk Borowiński – prezes Zarządu Głów-
nego SEiRP oraz insp. Andrzej Rokita – komendant wojewódzki Policji w Krakowie (obecny 
zastępca komendanta głównego Policji). Gospodarzem, był Andrzej Czopek prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego SEiRP w Krakowie, który powitał przybyłych gości oraz zapoznał ich z przesłanka-
mi tego spotkania, jak i następnych. 

Inspektor Rokita przybył na spotkanie, pomimo toczących się równolegle w tym samym cza-
sie, bardzo ważnych spraw służbowych, ale – jak powiedział – sprawy emerytów i rencistów 
policyjnych były i są dla niego zawsze priorytetowe. Zobowiązał się, w miarę swoich możliwości 
i środków, do pomocy rodzinom nieżyjących emerytów i rencistów policyjnych, zwłaszcza tym 
w trudnej sytuacji materialnej. 

Henryk Borowiński zapoznał gości z formami działania Zarządu Głównego SEiRP oraz zapro-
sił ich do podjęcia współpracy z ogniwami Stowarzyszenia w swoich miejscach zamieszkania. 

Na zakończenie spotkania, każdy z zaproszonych, otrzymał w prezencie monografi ę pt. „Sto-
warzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 1990 – 2010” wraz ze stosownym wpisem.

Piotr Styczyński

SENTYMENTALNE PODRÓŻE
DO PRZESZŁOŚCI

27 października 2011 roku, w Krakowie, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP. Obok merytorycznych spraw dot. m.in. stanu środków fi nansowych z „Funduszu 
socjalnego”, realizacji przedsięwzięć zaplanowanych za trzy kwartały br., miały miejsce 
także uroczyste i podniosłe chwile. 

Największą z nich było nadanie tytułu „Hono-
rowego Członka SEiRP” oraz wręczenie stosow-
nego Dyplomu i monografi i pt. „Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 1990 – 2010”, 
chyba najstarszemu w Małopolsce emerytowi po-
licyjnemu, 97-letniemu Janowi Sobolowi z Koła 
SEiRP Kraków – Podgórze.

Ponadto, z okazji jubileuszu 90-lecia, Odznakę 
za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem otrzymał Stefan 
Palacz z Koła SEiRP w Olkuszu. Okolicznościowe 
dyplomy otrzymali także pozostali jubilaci, w tym 
z okazji 75-lecia: Janusz Leszek; 65-lecia: Marian 
Sokół, Edward Solak oraz 60-lecia: Stanisław Mądry i Jan Puda.

Posiedzenie było także okazją do złożenia podziękowania Edwardowi Wierzejskiemu za wielo-
letnią i pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz poprawy wizerunku, trud i wysiłek włożony 
w rozwój SEiRP oraz za zaangażowanie w sprawy emerytów i rencistów policyjnych. Przez wiele lat 
pełnił on obowiązki wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie oraz przewodniczącego Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej – w uznaniu zasług wręczono mu Dyplom Uznania. 

Wszystkie zaszczytne wyróżnienia wręczyli: Andrzej Czopek – prezes Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Krakowie oraz insp. Marek Woźniczka – zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Krakowie. Posiedzenie zamknęły, nie mające końca, sentymentalne podróże do przeszłości.

Piotr Styczyński
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SPOTKANIE Z SENIORAMI
15 listopada 2011 r., z inicjatywy Zarządu Koła SEiRP w Rzeszowie i wsparciu Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego zorganizowano spotkanie z naszymi najstarszymi nie tylko 
wiekiem, ale i stażem, członkami Stowarzyszenia.

Frekwencja dopisała, chociaż zły stan zdro-
wia wielu naszym koleżankom i kolegom nie 
pozwolił na przybycie i udział w spotkaniu.

Zaproszonych ciepło i serdecznie powitała pre-
zes Koła Jadwiga Michalczyk, która podkreśliła 
zasługi i wkład przybyłych w tworzenie i rozwój 
naszego Stowarzyszenia, przypomniała początki 
działalności, przywołała pamięć o koleżankach 
i kolegach, którzy odeszli na wieczną służbę.

W podobnym nastroju wystąpił Bolesław 
Pezdan – wiceprezes Zarządu Wojewódzkie-
go, który przypomniał wiele wydarzeń z życia 
Stowarzyszenia, jego udział w życiu publicz-
nym, podejmowane inicjatywy, zaangażowanie 
naszych członków w działalność lokalnych 
społeczności. Wspomniał również o najwięk-
szym tegorocznym przedsięwzięciu Stowarzy-
szenia tj. o inicjatywie ufundowania sztandaru 
– pierwszego sztandaru na poziomie zarządów 
wojewódzkich w kraju.

Spotkanie stało się również okazją do uho-
norowania najbardziej zasłużonych weteranów 
Stowarzyszenia – dyplomem i Medalem XX-
lecia Stowarzyszenia – tego zaszczytu dostąpiło 12 osób.

Dalsza część spotkania stała się okazją do wymiany wspomnień, wyrażenia troski i zaniepo-
kojenia sytuacją naszych emerytów i rencistów. Wyrażono również dezaprobatę na ataki naszych 
członków ze strony różnego rodzaju instytucji.

Przy kawie, lampce szampana i słodyczach toczyły się pogawędki i wspomnienia.

Bogusław Gajecki
Foto-Autor

SPOTKANIE U STAROSTY KALISKIEGO
Członkowie kaliskiego Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych spot-
kali się ze starostą powiatu kaliskiego. 

Na spotkaniu prezes Zarządu Zbigniew Gąsiorek wręczył staroście Krzysztofowi Nosalowi 
pamiątkowy „Medal XX-lecia wraz z dyplomem”, przyznany przez Zarząd Główny SEiRP. 

 Prezes Gąsiorek poinformował starostę o tym, iż seniorzy Policji miasta i powiatu kaliskiego 
są najliczniejszą grupą zrzeszoną w Wielkopolsce. Działają w radach sołeckich, samorządach 
osiedlowych, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Klubach Honorowych Krwiodawców, Lidze 
Obrony Kraju oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
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Współpracujemy ze stowarzyszeniami bratnich służb mundurowych w ramach Federacji. 
Wszystkie te inicjatywy integrują emerytów i rencistów i włączają w nurt codziennych działań na 
rzecz społeczeństwa miasta i powiatu – mówił prezes Gąsiorek.

Na zakończenie spotkania starosta podziękował za aktywne włączanie się Stowarzyszenia do 
działań społecznych w regionie i życzył weteranom dużo zdrowia i pomyślności w 2012 roku.

Roman Wojciechowski

WOLONTARIUSZKA
Wielu policyjnych seniorów po przejściu w stan spoczynku nagle budzi się rano i nie ma 
pomysłu, co zrobić z wolnym czasem i jak spożytkować potencjał, który drzemie w każ-
dym z nas.

A przecież możliwości działania jest wiele, a jedną z god-
nych polecenia jest wolontariat.

Warto przypomnieć, że rok 2012 w krajach UE pro-
klamowany został Europejskim Rokiem Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Wolontariat to specyfi czna forma aktywności obywatel-
skiej, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjo-
nowanie każdego społeczeństwa.

Być wolontariuszem to wyzwanie, ale także wielka satys-
fakcja i szansa na spełnienie, zwłaszcza dla osób starszych, 
które w ten sposób mogą zaspokoić naturalną potrzebę bycia 
przydatnym i pomagania innym. Nasze życie nabiera w ten 
sposób głębszego sensu, czujemy się potrzebni, ktoś czeka na 
naszą wizytę i pomocną dłoń, dobre słowo, zachętę.

W gronie lubelskich wolontariuszek znaną postacią jest 
komisarz w st. spoczynku Elżbieta Brzezina, na emeryturze 
od 2005 roku.

W swojej bogatej karierze zawodowej najwięcej lat spę-
dziła i najwięcej sukcesów odniosła, pełniąc służbę w Wy-
dziale Kryminalnym KWP w Lublinie. Na co dzień zajmo-
wała się zabójstwami, agencjami towarzyskimi, prostytucją 
i narkomanią, która w swoim czasie szczególnie tragiczne 
żniwo zbierała w Puławach.
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Uratowała wtedy, można powiedzieć z peł-
nym przekonaniem, wiele istnień ludzkich, 
w tym życie jednego małżeństwa, któremu 
akurat miało urodzić się dziecko, a oboje, będąc 
pod wpływem narkotyków, doprowadzili się do 
stanu krytycznego.

Jej najbardziej pamiętna i prestiżowa dla 
lubelskiej policji sprawa, którą zrealizowała 
jako kierownik grupy operacyjno-śledczej, to 
wykrycie dwóch sprawców głośnego podpalenia 
zabytkowego i wyjątkowo cennego kościoła 
w Motyczu k / Lublina.

Dzisiaj osobiste zaangażowanie społeczne 
Elżbiety Brzeziny daleko wykracza poza dzia-
łalność macierzystego koła SEiRP przy KWP 
w Lublinie, z którym też jest mocno związana.

Jako wolontariuszka bierze udział, z ra-
mienia MONAR-u, w cotygodniowych pro-
fi laktycznych spotkaniach z czynnymi narko-
manami, współorganizuje mityngi tzw. anonimowych narkomanów, ma nawet swojego osobistego 
„podopiecznego”, który dzięki jej kurateli już od trzech lat jest „czysty” i nie bierze narkotyków.

Elżbieta Brzezina jest szczęśliwą żoną i babcią trzech wnuków w wieku 15,13 i 10 lat; wszyscy 
o zacięciu sportowym, trenują w młodzieżowych klubach piłkarskich Lublina.

Dodajmy, że policyjna emerytka jest również zapaloną działkowiczką i melomanką.
Nic dodać, nic ująć – tak trzymaj Elu!

Waldemar Popławski

„ANDRZEJKI” W BYTOWIE
Zarząd Koła Terenowego w Bytowie, woj. pomorskie, liczącego 63 członków i zaliczającego 

się do jednego z prężniejszych kół w strukturach ZO SEiRP w Słupsku, zorganizował 26 listopada 
2011 r. spotkanie „Andrzejkowe” w restauracji „Kaszubianka” w Bytowie.

Przy palących się świecach, suto zastawionych stołach oraz wspaniałej muzyce z lat młodości, 
granej przez lokalny zespół, uczestnicy wraz z rodzinami mile spędzili sobotni wieczór zapomi-
nając o troskach codziennego emeryckiego życia.

Henryk Znaniecki

WIEŚCI Z TERENU
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DZIECI Z BIAŁORUSI
Na prośbę Fundacji Kresowej  „Polonia” Poznań – Gorzów Wlkp. – Wronki, z którą to 
współpracuje od 2 lat Koło nr 2 SEiRP w Zielonej Górze, przyjęliśmy gościnnie do swoich 
rodzin sporą grupę młodzieży białoruskiej, w wieku 12 – 15 lat.

Młodzież przebywała w domach członków 
naszego Stowarzyszenia, tj. u pp. M. M. Danie-
laków, D.L. Juszczaków, M. H. Patyków, E.A. 
Piętów, M.Z. Piacko, K.J. Pekarów, B.R. Mile-
jów, Z.J. Derów i u B.H. Szykownych.

Program pobytu, oprócz indywidualnych za-
jęć i rozrywek w rodzinach, urozmaicony został 
imprezami integracyjnymi w grupach. Pod opieką 
J. Sałka białoruska młodzież odwiedziła nowo 
wybudowany basen i halę sportową w Centrum 
Sportu i Rekreacji; zwiedziła też Palmiarnię, 
Muzeum Wojskowe w Drzonowie oraz Zielono-
górską starówkę. 

Pożegnalny piknik z nagrodami zorganizowała 
B. Milej w Klubie Sportowym „Gwardia”. Najwięcej emocji wywołał turniej strzelecki z broni sporto-
wej – były puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszystko to mogliśmy zorganizować dzięki sponsorom i indywidualnym wpłatom naszych członków 
SEiRP, których nie sposób tu wymienić.

Celem przyjazdu młodzieży białoruskiej było zapoznanie ich z naszą kulturą, zwiedzenie części 
naszego kraju oraz pokazanie młodzieży rzeczywistego wizerunku Polski.

Zbigniew Kobryń
Foto - M. Piacko

WIEŚCI Z TERENU
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PAMIĘĆ O SENIORACH
W Rudzie Śląskiej nie zapominają o seniorach. Jozef Micek, pełniący obowiązki prezesa 

Koła SEiRP w Rudzie Śląskiej wraz z Eugeniuszem Grzegorczykiem, członkiem Zarządu Koła, 
odwiedzili schorowanych emerytów: Sowę Annę (lat 89), Stanisława Włodarczyka (lat 72), Kry-
stynę Grzyśkę (lat 63) i Marię Rogowską (lat 77). Odwiedzanym wręczono zestawy przydatnych 
w gospodarstwie domowym produktów.

Odwiedzane osoby bardzo się ucieszyły i wzruszyły, tym bardziej, że wizyty przyjaciół nie 
były zapowiadane.

AKP

WIADOMOŚCI
Z LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

Rok 2011 kończyliśmy realizując własny plan pracy. Niektóre wydarzenia okazały się jed-
nak ponadplanowe lub do ich wykonania Zarząd Koła został niejako przymuszony przez 
sytuacje wynikłe – jak to się mówi „w ostatniej chwili”. 

W listopadzie 2011 r., na zaproszenie burmistrza Lidzbarka Warmińskiego i komendanta lidz-
barskiego garnizonu Wojska Polskiego członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w ob-
chodach Święta Niepodległości RP i Święta Wojska Polskiego. W programie obchodów był m.in. 
Apel Poległych na miejscowym cmentarzu, i uroczysty apel żołnierzy z lidzbarskich J.W. zor-
ganizowany w najstarszej części naszego miasta tj. Placu Wolności i ul. Powstańców Warszawy. 
Podczas apelu wręczano żołnierzom służby czynnej, rezerwistom, kombatantom i innym osobom 
zasłużonym odznaczenia, awanse, wyróżnienia itp. Wojsko prezentowało niektóre pozycje sprzę-
tu wojskowego. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, którzy podejmowa-
ni byli przez żołnierzy wojskową grochówką. 

25 listopada odbyło się ostatnie w minionym roku Walne Zebranie Zwyczajne członków Koła SEi-
RP. Zebranie to nie było wcześniej planowane a do jego zorganizowania Zarząd Koła został zobligowa-
ny chęcią przekazania kolegom pełnej informacji z przebiegu obrad plenarnych ZW SEiRP w Olsztynie 
w dniu 19.11.2011 r. oraz potrzebą zajęcia się kilkoma sprawami organizacyjnymi w Kole tj:

WIEŚCI Z TERENU
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– przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej i Zarządu Koła, 
– zgromadzeniem propozycji do planu pracy na 2012 rok,
– częściowym sprawozdaniem Zarządu Koła z wykonania planu pracy w 2011 r. 
– rozdysponowaniem medali „XX-lecia SEiRP" nabytych na indywidualne zamówienia ko-

legów, 
– dyskusją dotyczącą formy opieki przez Koło nad miejscami pamięci historycznej upamięt-

niającymi ważne wydarzenia w powojennej działalności resortu SW i funkcjonariuszy tego 
resortu poległych w pierwszych latach PRL, i innymi.

Gośćmi zebrania byli: Tomasz Kamiński – komendant powiatowy Policji, Jerzy Kowalewicz – 
prezes ZW SEiRP w Olsztynie, Marian Biedulski – v-ce prezes Koła SEiRP w Olsztynie.

20 grudnia 2011 r. w świetlicy miejscowej KPP odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowa-
rzyszenia i ich rodzin. W tym uroczystym i sympatycznym spotkaniu na zaproszenie Zarządu Koła 
SEiRP uczestniczyli: Jarosław Kogut – wicestarosta powiatu lidzbarskiego, Artur Jankowski – wójt 
gminy Lidzbark Warmiński, ksiądz kapelan Jerzy Rożentalski, z-ca komendanta powiatowego Poli-
cji w Lidzbarku Warmińskim – Mariusz Kozłowski.

Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach, zgromadzeni usiedli do pięknie zastawionych stołów. 
Gwar rozmów, wspomnień przeplatający się z melodiami kolęd tego wieczoru trwał jeszcze wiele 
godzin. W spotkaniu uczestniczyły 43 osoby. Daje się zauważyć, że właśnie te przedświąteczne Bożo-
narodzeniowe spotkania wśród naszej społeczności cieszą się największym zainteresowaniem. 

Tego samego dnia lecz kilka godzin wcześniej jako prezes Koła SEiRP na zaproszenie komendanta 
Tomasza Kamińskiego uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym policjantów i pracowników KPP. 

Lucjan Fiedorowicz
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W LEŚNEJ GŁUSZY
Pod koniec ub. r. nad jeziorem Głębokie k/ Międzyrzecza odbył się coroczny Zlot wysłu-
żonej kadry policji kryminalnej woj. lubuskiego i pow. głogowskiego.

Był to już XIV Zlot i, jak mówią uczestnicy, nie ostatni. Zakładano przybycie 100 uczestników, 
lecz ze względów zdrowotnych, podeszłego wieku oraz odejścia w międzyczasie na wieczną wartę – 
przybyło siedemdziesięciu.

Atmosfera spotkania była wyśmienita, przy pieczonym dziku i kufl u piwa, rozmowy i wspomnienia 
trwały do białego ranka. W kronikach historycznych spotkań można odczytać nazwiska takich gości jak: 
komendanta głównego Policji, dyrektora Biura Kryminalnego, komendantów wojewódzkich Policji, 
redaktora Michała Fajbusiewicza.

Jak nakazuje tradycja, Zlot ubarwiony był stosowną plakietką, zdjęciem pamiątkowym i okolicz-
nościowym wierszem satyrycznym napisanym przez uzdolnionego poetycko byłego pracownika pionu 
kryminalnego Henryka Gromka. Kilka zwrotek przytoczę:

Jak tu zacząć od początku
By opisać te spotkania
Które były już czternaste
Lecz czternaste nie zostaną.
Trzynaście już Zlotów było
Wiele faktów się zdarzyło
Najważniejszą prawdę znamy
Ilu kumpli już nie mamy.
Mnie przynajmniej było fajnie
W towarzystwie kryminalnych
Właśnie dumny jestem z tego
Bądź i Ty dumny kolego.

… wiersz ten liczy 70 zwrotek i nie jestem tu w stanie zamieścić go w całości.
Za organizację tych zlotów wyróżnić należy wspaniałego organizatora, gitarzystę i piosenkarza 

Eugeniusza Czerwińskiego. 
Artykuł zakończyć chciałbym też wierszem;

„I choć świata się wizja paskudna odsłania
Znajdźmy czas, by się bawić na takich spotkaniach”

Zbigniew Kobryń
Foto – H. Gromek
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DZIEŃ W BERLINIE
Ciepły, jak na tą porę roku, i bezdeszczowy czwartek 8.12.2011 r. był dniem wycieczki do 
Berlina dla 47. emerytów i rencistów policyjnych ze Szczecina. 

Pobyt w stolicy Niemiec rozpoczęliśmy od 
wizyty w Muzeum Pergamońskim, gdzie pośród 
zbiorów sztuki ze starożytnej Grecji, Rzymu 
i Bliskiego Wschodu największą atrakcją jest oł-
tarz przewieziony z miasta Pergamon. 

Jednak większa część grupy wybrała się 
w tym czasie na spacer z przewodnikiem, po-
dziwiając najstarszą dzielnicę Berlina, osadzoną 
wokół kościoła św. Mikołaja.

Następnie już w całej grupie zwiedzaliśmy 
najbardziej znane obiekty miasta, którego sym-
bolem jest niedźwiedź (z niem. bär): Bramę 
Brandenburską, Reichstag, pomnik poświęcony 
Żydom i inne. Mieliśmy okazję wzbudzić wspo-
mnienia, zatrzymując się przy oryginalnym fragmencie muru berlińskiego. 

Skorzystaliśmy też z niebywałej okazji, że w Berlinie odbywała się wystawa „Obok. Polska – 
Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”. W jednym miejscu zgromadzono 800 eksponatów sztuki z różnych 
muzeów z całej Europy, związanych z historią Polski, m.in. „Hołd Pruski” Jana Matejki czy pierwsze 
wydanie „O obrotach ciał niebieskich…” Mikołaja Kopernika, twórczość Wita Stwosza. Wszystkie 
eksponaty to świadectwa powiązań kulturowych Polski i Niemiec – przyczyniają się do wzajemnego 
zrozumienia. 

Po muzeach spacerowaliśmy z audioprzewodnikami. Bogatą w atrakcje wycieczkę do Berlina za-
kończyliśmy na Jarmarku adwentowym, gdzie można było zakupić rękodzieła idealne na drobne pre-
zenty świąteczne oraz degustować grzane wino, łakocie lub niemiecki Bratwürst z musztardą.

Wracając, śpiewaliśmy wesołe piosenki biesiadne. Nie mogło być inaczej, skoro kierowca autoka-
ru, pan Maciej z fi rmy WKL Autokary, jest zarazem orkiestrmistrzem.
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ŚWIĄTECZNA PAMIĘĆ
Święta Bożego Narodzenia to okres radosny, podniosły. Szczególnie skłania do składa-
nia sobie życzeń. Emerytki z Koła nr 1 SEiRP w Zielonej Górze, wystąpiły z cenną inicja-
tywą: złożenia się na zakup świątecznych paczek dla emerytek policyjnych w podeszłym 
wieku, które są kalekami – nie mogą chodzić, a tylko leżą w łóżku. 

Wytypowano kilka takich osób i dele-
gacja Koła: Lucyna Kwaśnicka i Włady-
sława Piskor odwiedziły te osoby w ich 
miejscach zamieszkania wręczając im 
paczki żywnościowe oraz składając życze-
nia bożonarodzeniowo-noworoczne.

Radość obdarowanych osób była 
ogromna, nawet ze łzami w oczach – ale 
ze szczęścia, ze ktoś o nich pamięta. 

W jednej z takich wizyt uczestni-
czyłem osobiście – utrwalając tą wizytę 
zdjęciami.

Były to odwiedziny u 82-letniej eme-
rytki Czarneckiej Kazimiery. Opiekę nad 
nią sprawuje syn (również emeryt).

Miłym akcentem (przy kawie i ciastkach) były wspomnienia z lat kiedy panie razem pracowały 
w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Rozmowy trwałyby bez końca, ale czas naglił, 
czekały jeszcze inne osoby do odwiedzin.

Tekst i zdjęcie: Zbigniew Kobryń

NOWOROCZNO-OPŁATKOWE
SPOTKANIE NA PODKARPACIU

12 stycznia br. odbyło się noworoczno–opłatkowe spotkanie Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Rzeszowie połączone z oceną działalności statutowo-organizacyjnej w 2011 
roku i kierunkach działania w 2012 roku.

W posiedzeniu wzięło udział blisko 60 osób – członków Pre-
zydium ZW, przedstawicieli kół terenowych, oraz zaproszonych 
gości wśród których powitaliśmy: insp. Witolda Szczekalę – ko-
mendanta miejskiego Policji w Rzeszowie, podinsp. Ryszarda 
Rzeszutka – komendanta Komisariatu I Policji w Rzeszowie, 
Zdzisława Czarneckiego – Honorowego Prezesa Zarządu 
Głównego SEiRP, Jerzego Krawczyka – wiceprezesa ZG SEiRP, 
Zdzisława Pietrykę – skarbnika ZG SEiRP, Barbarę Illukie-
wicz – wiceprzewodniczącą ZW NSZZ Policjantów, Grażynę 
Pieróg – kierowniczkę Sekcji Socjalnej w KWP Rzeszów, ks. 
Bogusława Przeklasę – podkarpackiego duszpasterza Policji.

Uroczystość otworzył prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Wiktor Kowal, który przywitał gości i przedstawił informację 
o działalności podkarpackiego Stowarzyszenia w 2011 roku 
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oraz dokonał oceny osiągniętych efektów, szczególnie akcentując pogłębiającą się integrację naszego 
środowiska. Następnie podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia za ich pracę, poświęcony 
czas i zaangażowanie, gościom i osobom wspierającym za życzliwość i pomoc – swoje wystąpienie 
zakończył życzeniami noworocznymi.

Podczas spotkania wielu aktywnych działaczy i sympatyków Stowarzyszenia uhonorowano Medalami 
XX-lecia SEiRP z dyplomem, przyznanymi przez Zarząd Wojewódzki.

Medalem „Za zasługi dla SEiRP z Dyplomem” przyznanym przez Zarząd Główny SEiRP wyróżniony 
został insp. Witold Szczekala – komendant miejski Policji w Rzeszowie.

Z uwagi na dużą ilość obowiązków służbowych tylko przez kilkanaście minut w spotkaniu mógł 
uczestniczyć nadinsp. Józef Gdański – komendant wojewódzki Policji, który przekazał życzenia no-
woroczne zarówno w swoim imieniu, jak też policjantów podkarpackiego garnizonu.

Życzenia noworoczne oraz wyrazy uznania pod adresem Stowarzyszenia przekazali zaproszeni 
goście.

Po części ofi cjalnej, uczestnicy spotkania składając sobie życzenia dzielili się opłatkiem. Podobnie, 
jak w latach poprzednich, spotkania noworoczno-opłatkowe organizowane były w poszczególnych 
kołach naszego Stowarzyszenia.

W grudniu ub.r. takie spotkania odbyły się w Nowej Dębie, Stalowej Woli, Lubaczowie, Tarnobrzegu 
i Jarosławiu.

Szczególną oprawę miało uroczyste spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów policyjnych powiatu 
jarosławskiego zorganizowane 29 grudnia 2011 roku przez Zarząd Koła w Jarosławiu.

Prezes Koła Ryszard Jakubiec przywitał zaproszonych gości, a wśród nich Tomasza Kuleszę 
– posła na Sejm RP, nadinsp. Józefa Gdańskiego – komendanta wojewódzkiego Policji, Wiktora 
Kowala – prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie, insp. Janusza Dymka – komendanta 
powiatowego Policji w Jarosławiu, Andrzeja Pieszko – wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, 
Józefa Bednarczyka – prezesa Związku Żołnierzy Zawodowych.

Spotkanie było okazją do wręczenia Medali XX-lecia SEiRP, którymi uhonorowano posła na Sejm 
RP Tomasza Kuleszę i komendanta powiatowego Policji w Jarosławiu – insp. Janusza Dymka oraz 
zasłużonych członków Koła.

Najważniejszą częścią spotkania były życzenia, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Przy 
wspólnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie o coraz cięższych 
warunkach życia naszych emerytów i rencistów i nadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym 
Rokiem.

23 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizowane przez Zarząd rzeszowskie-
go Koła SEiRP. Obok licznie przybyłych ok. 130 członków Stowarzyszenia, w spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście, którzy na co dzień wspomagają i wspierają naszą działalność.

Wśród nich powitaliśmy wiceprezydenta Rzeszowa Stanisława Sieńkę, nadinsp. Józefa Gdańskie-
go – komendanta wojewódzkiego Policji, insp. Witolda Szczekalę – komendanta miejskiego Policji 
w Rzeszowie, ks. Bogusława Przeklasę – kapelana podkarpackiej Policji.

Noworoczne życzenia złożyła 
prezes Koła Jadwiga Michalczyk 
– do życzeń dołączyli się zaproszeni 
goście. Następnie Stanisław Sieńko 
uhonorowany został Odznaką „Za Za-
sługi z Dyplomem” przyznaną przez 
Zarząd Główny SEiRP, taką samą 
Odznakę przyznano Józefowi Ury-
niakowi – b. wiceprezesowi ZW.

Wielu działaczom Stowarzy-
szenia wręczono Medale XX-lecia 
SEiRP oraz dyplomy uznania.

Uczestniczący w spotkaniu dusz-
pasterz Policji po przekazaniu zebra-
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nym życzeń noworocznych, dokonał poświęcenia opłatków – po czym zebrani dzieląc się nimi – składali 
sobie życzenia noworoczne, wspominając lata służby i życie na emeryturze. Spotkanie z lampką wina 
i słodyczami upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

27 stycznia br. w miejscowości Zimna Woda (k. Jasła) spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizował 
Zarząd Koła w Jaśle. Wielu członków Stowarzyszenia na spotkanie zaprosiło swoje małżonki.

Wśród zaproszonych gości Komendę Powiatową Policji w Jaśle reprezentowali mł.insp. Robert Woź-
nik – komendant powiatowy Policji i jego zastępca mł. insp. Artur Dudek oraz wielu policjantów.

Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia reprezentował prezes Wiktor Kowal. W spotkaniu uczestniczyła 
również Grażyna Pieróg – kierowniczka Sekcji Socjalnej w KWP w Rzeszowie.

Reprezentowani byli także przedstawiciele lokalnego samorządu w osobach: przewodniczącego 
Rady Gminy Jasła Józefa Dziedzica, radnego Rady Miasta Jasła Andrzeja Dybasia; licznie przybyli 
sponsorzy i sympatycy jasielskiego Koła. 

Komendant powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Woźnik z rąk prezesa ZW Wiktora Kowala 
otrzymał Medal XX-lecia SEiRP.

Poświęcenia opłatków dokonał ks. Gerard Stanula – przyjaciel i nieformalny duszpasterz jasiel-
skiego Koła.

Po złożeniu życzeń i toaście lampką wina zebrani goście oddali się tanecznym rytmom, które za-
pewniła miejscowa orkiestra.

Opracował: Bogusław Gajecki
przy współpracy uczestników opisanych spotkań.

Foto – własne i członków Stowarzyszenia

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W LĘBORKU
Tradycją dla członków Koła w Lęborku stało się coroczne grudniowe spotkanie przed-
świąteczne. W tym roku spotkali się 10 grudnia w restauracji „Arkada”, by przy świątecz-
nym wystroju złożyć sobie nawzajem życzenia.

W powitalnym wystąpieniu, prezes Koła podinsp. w st. spocz. dr Józef Ziniewicz, krótko scharaktery-
zował działalność Koła w mijającym roku, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
2012 roku, w tym przede wszystkim zdrowia.

W imieniu zaproszonych przedstawicieli Zarządu Okręgowego w Słupsku życzenia złożył jego v-ce 
przewodniczący Franciszek Makles.

Ofi cjalne wystąpienia zakończył toast wzniesiony lampkami szampana ufundowanego przez właś-
cicieli restauracji.

Przy świątecznej zastawie oraz muzyce z elementami karaoke mile upływał czas.
Członkowie Koła w Lęborku, mimo powszechnym przekonaniom o nadchodzących trudnych cza-

sach, życzyli sobie by ten Nowy Rok nie był gorszy od mijającego, czego również im jak i wszystkim 
członkom naszego Stowarzyszenia życzę.

Henryk Znaniecki
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Zdjęcia:
Janusz Jastrzębski

Z CENTRALI
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OPŁATKOWE SPOTKANIE W ŚWINOUJŚCIU
14 grudnia 2011 roku w ośrodku Gral odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane 
przez Koło nr 14 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ze Świnoujścia. 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, 
jego zastępca Joanna Agatowska, przewodniczący Rady Miasta Paweł Sujka, oraz niemieccy 
przyjaciele z Sozialverband z gminy Heringsdorf.

– Policja obok Straży Miejskiej jest najważniejszą formacją, która pilnuje porządku w naszym 
mieście – mówił prezydent Janusz Żmurkiewicz. – Jest to ciężka służba, ale dzięki takim osobom 
jak Wy, możemy spokojnie, od wielu lat, świętować. 

Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych: barszczu z uszkami, ryby, 
kompotu z goździkami.

Opłatkową uroczystość uświetnił występ, zaproszonych przez przewodniczącego Ryszarda 
Churawskiego, dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej.

WIGILIA W LUBANIU I ZGORZELCU
W dniach poprzedzających Wigilię tradycyjnie, jak co roku, w kołach naszego Stowarzy-
szenia, między innymi w Lubaniu i Zgorzelcu odbyły się spotkania – kolacje wigilijne 
członków, ich rodzin i gości zaproszonych. Dla wielu samotnych naszych kolegów była to 
okazja do spędzenia czasu w gronie przyjaciół i znajomych w tym szczególnym dniu. 

Koło w Lubaniu zorganizowało spotkanie w restauracji ,,Słoneczna”, jak każe tradycja z zesta-
wem 12 potraw i nakryciem dla niespodziewanego gościa, którym okazała się posłanka Małgorzata 
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Sekuła-Szmajdzińska goszcząca w tym czasie na ziemi jeleniogórskiej. Swoją obecnością spotkanie 
zaszczycił również burmistrz Lubania A. Słówiński. Dzieląc się opłatkiem wszyscy złożyli sobie 
życzenia świąteczno-noworoczne, a w dalszej części, w czasie rozmów i kolęd, trwała degustacja 
przygotowanych potraw.

Podobnie było w Zgorzelcu gdzie w restauracji ,,Alka” blisko 50 członków Koła z rodzinami 
oraz goście zaproszeni uczestniczyli we wspólnej kolacji wigilijnej. Kolację modlitwą rozpoczął 
ks. dziekan M. Wesołowski, a następnie dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia świą-
teczne i noworoczne. Było również wspólne kolędowanie z zespołem żeńskim uświetniającym 
spotkanie.

W tym szczególnym czasie o emerytach nie zapomnieli obecni na spotkaniu: burmistrz Zgorzelca 
R. Gronicz, wójt gminy Zgorzelec K. Janik, przedstawiciele kierownictwa KPP w Zgorzelcu oraz 
prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Jeleniej Górze, którzy złożyli wszystkim serdeczne życze-
nia z okazji świąt. Kolacja w miłej i przyjemnej atmosferze trwała do późnych godzin nocnych.

Adam Różycki

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W STARGARDZIE
Tradycyjnie – jak co roku – Zarząd Koła SEiRP nr 
13 w Stargardzie Szczecińskim, 21grudnia 2011 r. 
w lokalu „Mamma mia” zorganizował dla swoich 
członków spotkanie świąteczno-noworoczne.

Wśród zaproszonych gości byli: v-ce prezydent 
Stargardu Rafał Zając, przedstawiciel starostwa Sta-
nisława Krawczyk, komendant powiatowy Policji 
inspektor Mirosław Denis, przewodniczący NSZZP 
w Stargardzie Jan Podolak oraz delegacja Koła SEiRP 
z Łobza na czele z prezesem Wandą Dąbrowską.

Spotkanie uświetnił występ Chóru „Echo Ariozo”.
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Z OPŁATKIEM PRZED NOWYM ROKIEM
Tradycyjnie członkowie jednego z największych w Polsce Koła Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Tarnowie (ponad 400 członków) odbyli spotkanie opłatkowe.

I tym razem wzięli w nim udział 
honorowi goście: wicemarszałek wo-
jewództwa małopolskiego, tarnowianin 
Roman Ciepiela, członkini Prezydium 
ZG SEiRP Józefa Łozińska, sprawująca 
od lat opiekę nad tarnowskim kołem 
z ramienia Zarządu Wojewódzkiego 
w Krakowie, I wiceprezes Zarządu Re-
jonowego Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego ppłk mgr Józef Wójcikow-
ski i członkowie Koła wyróżniający 
się w działalności społecznej, na czele 
z wiceprezesem ZG SEiRP Jerzym 
Krawczykiem. W uroczystości wzięli 
też udział komendant miejski Policji 
insp. Zbigniew Ostrowski i komendant 
Komisariatu Policji Tarnów – Centrum 
kom. Jan Pytko.

Miłym akcentem uroczystości było 
wręczenie medali XXX – lecia Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego: Romano-
wi Ciepieli, prezesowi tarnowskiego 
Klubu Sportowego „Błękitni” nadinsp. 
w st. spocz. dr. Józefowi Jedynakowi, 
Stanisławowi Cocharze, wiceprzewod-
niczącemu Koła Edwardowi Pogodzie 
i niżej podpisanemu. Dekoracji dokonał 
w imieniu Zarządu Głównego ZŻWP ppłk mgr Józef Wójcikowski w asyście prezesa Koła SEiRP 
w Tarnowie Mariana Sarkowicza i wiceprezesa ZG SEiRP Jerzego Krawczyka. Długoletniemu 
prezesowi Koła Stanisławowi Cocharze wręczono też dyplom VI Zjazdu SEiRP ustanawiający 
jego – nadany przez członków tarnowskiej organizacji – tytuł „honorowego prezesa”.

Po modlitwie odprawionej przez kapelana Policji tarnowskiej ks. prof. dr. Stanisława Sojkę, 
zebrani połamali się opłatkami. Życzenia uczestnikom spotkania i wszystkim członkom organiza-
cji, oprócz prezesa Koła Mariana Sarkowicza, złożyli też goście: wicemarszałek Roman Ciepiela, 
częsty uczestnik imprez organizowanych przez tarnowskie Koło, przedstawiciel organizacji woj-
skowej ppłk mgr Józef Wójcikowski i komendanci: miejski i komisariatu, w którym ma siedzibę 
organizacja emerycka.

Miło było usłyszeć słowa o bardzo dobrej współpracy wzajemnej, o której świadczy fakt, że 
kierownictwo tarnowskiej Policji zawsze uczestniczy w imprezach organizacyjnych. Komen-
danci zapewnili dalsze wspieranie Koła SEiRP, pracującego w dobrych warunkach lokalowych 
w zabytkowym, poaustriackim jeszcze budynku wojskowym, którego elewacja ulegnie wkrótce 
odświeżeniu. O randze tarnowskiego Koła SEiRP – wyróżniającego się w skali kraju i województwa 
małopolskiego – mówiła Józefa Łozińska, a wiceprezes ZG Jerzy Krawczyk zachęcił do odpisu 
podatkowego na rzecz SEiRP jako organizacji pożytku publicznego za rok 2011.

Marcel Tabor
Zofi a Bar i autor tekstu
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ŁÓDZKI OPŁATEK
Zarząd Wojewódzki SEiRP dzięki uprzejmości i pomocy kierownictwa Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Łodzi zorganizował 15.12.2011 r. uroczyste spotkanie opłatkowe. 

Ewangeliczne przesłanie tej tra-
dycji przedstawił kapelan łódzkiej 
Policji ks. dr Kazimierz Zaleski.

Opłatek był okazją spotkania 
zasłużonych działaczy Stowarzy-
szenia regionu łódzkiego z kie-
rownictwem Komendy Wojewódz-
kiej reprezentowanym przez insp. 
Zdzisława Stopczyka oraz wielu 
innych funkcjonariuszy. 

Gośćmi specjalnymi byli pre-
zes SEiRP Henryk Borowiński 
oraz wiceprezes Zdzisław Pełka 
(także w roli organizatora). Nie 
zabrakło łódzkich przedstawicie-
li Federacji Stowarzyszeń Służb 
mundurowych z wojska, straży po-
żarnej i więziennictwa.

Życzenia świąteczne i nowo-
roczne popłynęły od wszystkich 
indywidualnie i w imieniu repre-
zentowanych organizacji.

Wiele radości sprawiły prezen-
ty w postaci paczek ze słodyczami oraz książek będących skromnymi nagrodami za aktywną dzia-
łalność na rzecz Stowarzyszenia. Spotkanie nawiązując do wielowiekowej tradycji znakomicie 
wpisało się we współczesne potrzeby duchowe i społeczne naszego środowiska.

WIGILIJNE SPOTKANIE W SZCZECINIE
21 grudnia 2011 roku, tradycyjnie w Klubie „Pod Różami” w Szczecinie, odbyło się uro-
czyste spotkanie wigilijne Zarządu Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie, w którym uczest-
niczyło 150 osób.

W tym roku swoją obecnością 
uroczystość zaszczycili: insp. Jacek 
Fabisiak – I zastępca komendanta 
wojewódzkiego Policji w Szczeci-
nie, mł. insp. Krzysztof Mechliń-
ski – I zastępca komendanta miej-
skiego Policji w Szczecinie.

Podczas spotkania wręczono 
Danucie Chatlińskiej certyfi kat 
potwierdzający uhonorowanie 
wpisem mjr w stanie spocz. Ada-
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ma Chatlińskiego do KSIĘGI ZASŁU-
ŻONYCH dla Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych oraz dyplomy 
z okazji 80 rocznicy urodzin Mieczysła-
wowi Środzie i Tadeuszowi Iwach. 

Na stołach pojawiły się tradycyjne 
dania wigilijne, spotkaniu towarzyszyły 
kolędy.

Uroczystość upłynęła w miłej at-
mosferze, było tradycyjne dzielenie się 
opłatkiem, wszyscy składali sobie najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, pomyślno-
ści i szczęścia w Nowym 2012 Roku. 

W KRĘGU CHOINKI
W drugiej połowie grudnia 2011 r. w kawiarni NOT w Lublinie odbyło się spotkanie opłat-
kowe, zorganizowane przez ZW SEiRP przy KW Policji w Lublinie. 

W otoczeniu choinki i przy wigilij-
nym stole z białym obrusem zasiedli 
przedstawiciele wszystkich kół tereno-
wych oraz miejskiego lubelskiego Koła 
SEiRP.

Zapachniało świętami Bożego Na-
rodzenia i poczuciem wspólnoty, która 
łączy ludzi, a w roli gospodarza wystąpił 
prezes ZW SEiRP – Tadeusz Miciuła.

W spotkaniu wzięli również udział 
zaproszeni goście: insp. Jacek Buczek 
z-ca komendanta wojewódzkiego Policji 
w Lublinie, insp. Jacek Kucharczyk – 
komendant miejski Policji w Lublinie, 
z-ca komendanta Straży Miejskiej – 
Edward Cios oraz celebrant uroczysto-
ści – policyjny duszpasterz ks. kapelan 
Bogdan Zagórski, który pobłogosławił 
uczestników.

Były ciepłe życzenia, dzielenie się 
opłatkiem, śpiewanie kolęd i rozmowy 
seniorów, którzy najlepsze lata życia 
oddali służbie policyjnej.

Warto nadmienić, iż tradycja takich 
okolicznościowych spotkań trwa już od 
kilku lat, zadomowiła się, a tym samym 
integruje środowisko kilku pokoleń by-
łych policjantów z ich następcami.

Waldemar Popławski
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SPOTKANIE W BŁONIU
17 grudnia ub. r. w Błoniu odbyło się uroczyste zebranie miejscowego Koła SEiRP.

Gospodarz spotkania, a jednocześnie przewodniczący Koła, Andrzej Starczak, w imieniu 
komendanta stołecznego Policji, Zarządu Wojewódzkiego SEiRP oraz własnym złożył emerytom 
i członkom ich rodzin życzenia świąteczno-noworoczne.

Błońskie Koło działa od 1991 r. Jej założycielem i pierwszym przewodniczącym był, nieży-
jący już Ryszard Zawadzki. Liczyła wówczas 5 członków, obecnie jest ich 17. Gros z nich to 
emerytowani pracownicy błońskiego komisariatu.

Zarząd Koła przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim SEiRP pomaga swoim członkom 
i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Andrzej Starczak
Foto – jj

UDANY ROK W OLSZTYNIE
29.12.2011 r. odbyło się spotkanie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie, z doradcami, 
z aktywnymi członkami Koła SEiRP w tym mieście i ich rodzinami. W salach konferencyjnych 
„Kasyna” podsumowano mijający rok, zaplanowano działania na rok przyszły, wsłuchując 
się z uwagą w głosy osób, zwłasz-
cza tych nie bezpośrednio zaanga-
żowanych w prace SEiRP. 

Na szczegółowe analizy i oceny 
przyjdzie jeszcze czas, można jednak 
z zadowoleniem skonstatować, że rok 
2011, był rokiem udanym. Działania 
ZW SEiRP w Olsztynie są dobrze 
oceniane przez Zarząd Główny Sto-
warzyszenia.

Jerzy K. Kowalewicz
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SPOTKANIE WIGILIJNE W GOLENIOWIE
15 grudnia 2011 roku Zarząd Koła Nr 16 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

w Goleniowie zorganizował spotkanie wigilijne. Wśród zaproszonych gości byli: komendant po-
wiatowy Policji w Goleniowie insp. Krzysztof Targoński, dyrektor Goleniowskiego Domu Kul-
tury, Zbigniew Łukaszewski, opiekunka Koła z ZW SEiRP, Łucja Sawicka oraz przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych kół.

Podczas spotkania za zasługi na rzecz Stowarzyszenia odznaczono: Elżbietę Abramczyk, 
Piotra Ochotę, Mariana Jakubowskiego.

Na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez członkinie Koła. 
Spotkanie przebiegało w sympatycznej, refl eksyjnej atmosferze.

ŚWIĄTECZNIE WŚRÓD JUBILATÓW
Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach zorgani-
zował spotkanie opłatkowe z udziałem weteranów służby mundurowej i zaproszonych 
gości. Poczesne miejsce zajęli jubilaci, którym złożono serdeczne życzenia i wręczono 
okolicznościowe prezenty.
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W spotkaniu uczestniczył Henryk Borowiński, prezes Zarządu Głównego SEIRP, który wrę-
czył kilkunastu nowym członkom Stowarzyszenia legitymacje członkowskie oraz dokonał wpisu 
do kroniki Koła. Jedną z nowoprzyjętych, o statusie członka wspierającego, była Alina Skowron, 
dotychczas jedyna osoba spoza służby mundurowej.

Nastrojowa uroczystość przy kawie, herbacie, wigilijnym karpiu, w milej, serdecznej atmosferze 
trwała do późnych godzin wieczornych.

Spotkanie podsumował Mieczysław Skowron, prezes Koła składając wszystkim zebranym 
oraz ich najbliższym życzenia świąteczno – noworoczne.

Na podstawie relacji Mieczysława Skowrona
opracował Adam K. Podgórski

Foto – Kolo SEiRP w Mysłowicach

SPOTKANIE WIGILIJNO-ŚWIĄTECZNE
W DRAWSKU POMORSKIM

20 grudnia 2011 roku w lokalu pizzerio – pierogarni „Wenecja” w Złocieńcu odbyło się 
uroczyste spotkanie wigilijno-świąteczne, w którym uczestniczyło 40 członków Koła nr 
9 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Drawsku Pomorskim wraz z mał-
żonkami lub osobami towarzyszącymi. 

Na spotkanie został zaproszony zastępca komendanta powiatowego Policji w Drawsku Po-
morskim podinsp. Krzysztof Kraus. Miejscowe władze samorządowe reprezentował radny mia-
sta i gminy Złocieniec Jerzy Uchroński – emerytowany komendant powiatowy Policji w Draw-
sku Pomorskim i Wałczu, który jest członkiem tutejszego Koła. 

Spotkanie miało charakter uroczysty i podniosły. Uczestnicy wysłuchali okolicznościowych 
wystąpień gości oraz prezesa Koła, następnie złożono sobie nawzajem życzenia świąteczne i no-
woroczne oraz wydano nowe legitymacje członkowskie. 

Osoby uczestniczące w spotkaniu zasiadły do tradycyjnej kolacji wigilijnej, w trakcie której 
zostały zapoznane z planami pracy Koła na 2012 rok. Dyskutowano oraz wymieniano poglądy 
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o sytuacji materialnej i położeniu rodzin i środowiska emerytów policyjnych a także o sprawach 
rodzinnych. Ponadto wspominano pracę i służbę w policji. 

Uroczystość przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze. 

Edward Kosiorek

SPOTKANIE OPŁATKOWE
W SANDOMIERZU

Na stałe do kalendarza imprez Koła SEiRP w Sandomierzu weszło spotkanie opłatkowe. 
W 2011 roku odbyło się w dniu 15 grudnia w restauracji hotelu w Sandomierzu.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: komendant powiatowy Policji insp. Zbigniew Ko-
tarski, prezes Stowarzyszenia Emerytów Wojskowych Janusz Bogucki, przedstawiciel Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach Jerzy Niemczyn.

Prezes Koła Maria Sobieszkoda złożyła życze-
nia wierszem własnego autorstwa:

Ze szczerego serca
w ten piękny czas
gdy gwiazdka świeci
dla wszystkich nas
życzę miłości bez troski i złości
pokoju na świecie
i wszystkiego czego tylko pragniecie.
Niech Wam się spełni,
radości doda i niech będzie biało,
żeby się szczęście zawsze do Was uśmiechało.
A pomarzyć czasem trzeba,
 każdy pragnie gwiazdki z nieba
Aby wszystko się darzyło
w Nowym Roku lepiej było.

Następnie staropolskim zwyczajem połamano 
się opłatkiem. Uroczystość uświetnił występ mło-
dzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomie-
rzu. Spotkanie przebiegło w ciepłej atmosferze.

Elżbieta Łukawska

NOWOROCZNE SPOTKANIE
10 stycznia 2012 roku, w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie, odbyło się 
uroczyste, coroczne spotkanie noworoczne członków Prezydium i Zarządu Wojewódz-
kiego oraz zaproszonych gości.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Henryk Borowiński – prezes Zarządu Głów-
nego SEiRP, Jerzy Krawczyk – wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP, Antoni Forgiel – przewod-
niczący Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji, Edward Potocki – prezes 33 Koła Stowa-
rzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; w imieniu nadinsp. Andrzeja Rokity – komen-
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danta wojewódzkiego Policji w Krakowie, który udał się do Komendy Głównej Policji po – jak się 
później okazało – nominację na zastępcę komendanta głównego Policji, udział wziął jego zastępca 
– insp. Andrzej Szczałba oraz podinsp. Janusz Łabuz – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
ZNSZZP w Krakowie.

Gospodarzem spotkania był Andrzej Czopek – prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, który 
powitał przybyłych gości oraz, jako pierwszy, złożył życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom. 
Po nim życzenia pomyślności w 2012 roku składali goście.

Ksiądz prałat Andrzej Waksmański – kapelan krakowskiego garnizonu Policji poświęcił opłat-
ki i odmówił modlitwę, a następnie wszyscy biorący udział w spotkaniu przełamali się opłatkiem 
oraz złożyli sobie życzenia noworoczne. 

Wznoszono toasty symboliczną lampką szampana, a przy świątecznie zastawionym szwedzkim 
stole prowadzono długie rozmowy i dyskusje. Spotkanie było też okazją do rozmów na temat kie-
runków działania w 2012 roku. 

Na zakończenie Andrzej Czopek podziękował wszystkim zgromadzonym biorącym udział 
w spotkaniu noworocznym. 

Piotr Styczyński

ZABAWA KARNAWAŁOWA
27 stycznia 2012 roku Koło Miejskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
w Szczecinie zorganizowało integracyjno-karnawałowy bal w klubie „Ceremonia”.

Na dworze szaro, buro i ponuro oraz bardzo mroźnie, a my w bajecznie kolorowych stro-
jach balowych, w tanecznych rytmach, we wspaniałym lokalu, z wyśmienitą didżejową orkiestrą 
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„997” i suto zastawionym stole, bawimy się do białego rana (zabawa trwała do godz. 5-tej). Były 
przystawki, stół szwedzki, posiłki na wzmocnienie i dobry nastrój, który objawiał się śmiechem 
(śmiech to zdrowie, ponieważ wyzwalają się endorfi ny).

Co prawda nie każdy jest tancerzem, ale każdy może tańczyć, a nawet powinien. Ponieważ 
taniec ma zbawienny wpływ na nasze ciało i umysł – i to nie dlatego, że jest przyjemny i umoż-
liwia pozbycie się zbędnych kilogramów. Ruch ma pozytywny wpływ na psychikę. Taniec także 
integruje i dlatego takim powodzeniem cieszą się nasze spotkania. Większość emerytów już opo-
wiedziała się za powtórzeniem imprezy.

Żałujcie, że do nas nie dotarliście. Ci, którzy byli, twierdzą, że było super!!! Za rok będzie 
powtórka, więc już przygotowujcie stroje.

Bo w życiu chodzi także o to, aby się dobrze bawić!

Danuta Łosiniecka

ROCZNICA WYZWOLENIA
W przeddzień 67 rocznicy wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej – członkowie 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu spotkali się z kombatanta-
mi, uczestnikami tamtych historycznych wydarzeń. 

Otwierając spotkanie prezes Zbi-
gniew Gąsiorek nawiązał do tych hi-
storycznych dni, kiedy to region kaliski 
po długich latach okupacji odzyskał nie-
podległość którą przynieśli żołnierze ra-
dzieccy i polskie wojsko. Biorący udział 
w spotkaniu; por. w st.sp. Mieczysław 
Józefacki przypomniał zebranym jak 
armia Wojska Polskiego brała udział 
w wyzwoleniu ziem polskich. 

Wspomnieniami z tamtych trudnych 
dni okupacji, wyzwolenia a następnie 
odbudowy kraju ze zniszczeń wojen-
nych, dzielili się także płk.w st.sp. Ry-
szard Opaliński i Jan Stasiuk. Lat tych 
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w dziejach ojczyzny nie należy zapominać, stąd spotkanie kombatantów z młodym pokoleniem 
Polaków. Za dotychczasową współpracę oraz popularyzację Wojska Polskiego, Zarząd Główny 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przyznał emerytom Policji i kombatantom okolicznościowe 
medale pamiątkowe.

Wśród odznaczonych są; ppłk. Grażyna Borecka, kpt. Jan Szafrański, por. Mieczysław 
Józefacki, st. sierż. szt. Bogdan Dybioch i Witold Patoka. Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes 
Zarządu Okręgowego ŻWP płk. Ryszard Opaliński.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W BRZEGU
20 stycznia 2012 r. w świetlicy Zakładu Karnego Brzeg odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawcze Koła nr 10 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Brzegu. Wice-
prezes Lech Stadnik omówił działania podejmowane przez Zarząd i członków Stowarzy-
szenia w 2011 r. oraz przedstawił zadania i zamierzenia do wykonania w tym roku.

Następnie w restauracji 
„Mario” odbyło się spotkanie 
opłatkowe, w którym udział 
wzięli: prezes ZW SEiRP 
w Opolu Henryk Szczotka, 
kapelan policji ks. prałat  Bole-
sław Robaczek, oraz zaprosze-
ni goście i liczne grono człon-
ków Stowarzyszenia z terenu 
Brzegu wraz z osobami najbliż-
szymi. W czasie spotkania pre-
zes Henryk Szczotka wręczył 
medale za zasługi dla SEiRP 
z dyplomem oraz dyplomy ho-
norowe zasłużonym członkom 
Koła nr 10 w Brzegu. 

Uroczystość była okazją do 
spotkania z koleżankami i kolegami, odświeżenia znajomości, wymiany poglądów, wspominania 
minionego czasu i podzielenia się troskami dnia dzisiejszego.

Zbigniew Pasternak
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RECITAL ZBIGNIEWA WODECKIEGO
W niedzielny wieczór, 29 stycznia 2012 roku, członkowie Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Szczecinie – miłośnicy wirtuoza trąbki Zbigniewa Wodeckiego 
wybrali się do Filharmonii Szczecińskiej na jego recital.

Zbigniew Wodecki piosenkarz, instrumentalista, kompozytor i aranżer zaśpiewał nie tylko 
swoje największe przeboje (pszczołę, Bacha), ale również kolędę i piosenkę rockową. Pięknie 
zabrzmiało śpiewające wyznanie:

„Gdy śpiewam Wam,
Nie jestem sam,
Szczęście jest we mnie”.

Był to świetny koncert, bardzo nam się podobał. Artysta zebrał wiele braw. Po koncercie pan 
Zbigniew zgodził się na wspólne zdjęcie z naszymi koleżankami i kolegami.

Danuta Łosiniecka

SPOTKANIE W WEJHEROWIE
W sobotę, 14 stycznia br., w restauracji „Kredens Cafe” w Wejherowie, w sympatycznej 
scenerii, odbyło się noworoczne spotkanie członków wejherowskiego Koła Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

W spotkaniu z ramienia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku uczestniczyli: wiceprezes 
Hieronim Brzozowiec i sekretarz Mikołaj Durzyński.

Prezes Koła Waldemar Nowoczyn złożył sprawozdanie z rocznej działalności, a skarbnik 
Teresa Burzyńska sprawozdanie fi nansowe. Dokonano również wyboru wiceprezesa Koła, 
którym został Hubert Skrzypczak (poprzedni wiceprezes złożył rezygnację).

Hubert Skrzypczak ur. 1943 r. w Wejherowie to były bokser (waga papierowa i musza), brą-
zowy medalista Igrzysk Olimpijskich w 1968 r. w Meksyku, mistrz (1967 Rzym) i wicemistrz 
(1965 Berlin) Europy, mistrz Polski. Jako zawodnik wejherowskiego „Gryfa”, bydgoskiego 
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„Zawiszy” i GKS Wybrzeże w swojej karierze stoczył 243 walki, z czego 208 wygrał, 3 zre-
misował i 32 przegrał.

Wiceprezes Hieronim Brzozowiec zapoznał obecnych z informacjami dot. waloryzacji 
i sprawami toczącymi się w sądzie warszawskim a dot. spraw emerytalnych funkcjonariuszy 
byłej Służby Bezpieczeństwa. Mikołaj Durzyński przedstawił program wycieczek planowanych 
przez Stowarzyszenie w roku bieżącym.

Miłym akcentem było wręczenie odznak Za Zasługi z Dyplomem wejherowskim emerytom. 
Otrzymali je: Stanisław Pilarski i Feliks Lange. Odznaki te przyznano również członkom: 
Franciszkowi Piórkowskiemu, Józefowi Mikulskiemu i Kazimierzowi Sadowskiemu, którzy 
jednak z przyczyn obiektywnych nie mogli przybyć na spotkanie.

A potem, przy kawie i cieście wspominano lata służby i młodości. 

Henryk Kaźmierski
Foto – Autor

WIEŚCI Z TERENU
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PIKNIK NA SZLAKU
JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

W ostatni dzień minionego lata, 50-cio osobowa grupa emerytów i rencistów policyjnych 
z Koła Kraków-Krowodrza wraz z rodzinami, zorganizowała plenerową wycieczkę do „Le-
cholandu”, w miejscowości Piasek k/Częstochowy. 

W wycieczce udział wzięli także zaproszeni goście: prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krako-
wie, Andrzej Czopek, oraz wiceprezes Śródmiejskiego Koła SEiRP w Krakowie, Władysław Niedbał. 
Na trasie przebiegającej Szlakiem Jury Krakowsko – Częstochowskiej uczestnicy pikniku odwiedzili 
Pieskową Skałę z XIV-wiecznym zamkiem przebudowanym na renesansową rezydencję królów, ruiny 
XIV-wiecznego zamku w Olsztynie, a następnie w miejscowości Smoleń, zamek pochodzący z XIII 
wieku oraz ruiny najpiękniejszego i największego zabytku Jury Krakowsko – Częstochowskiej – zamku 
w Ogrodzieńcu, zbudowanego w stylu gotyckim, a rozbudowanego później w stylu renesansowym. 

W miejscowości Złoty Potok, zatrzymali się przed zabytkowym zespołem pałacowo – parkowym, 
gdzie przebywał Zygmunt Krasiński, wielki polski poeta, który pozostawił tu po sobie wiele znaczących 
śladów. Docelowym miejscem plenerowej wycieczki była mała jurajska miejscowość Piasek, położona 
w otoczeniu pięknych lasów i polan. W jej scenerii wędrowcy napotkali „Zaczarowany Las”, a w nim 
„Leśnego Ducha”, „Dom Baby Jagi” i „Czerwonego Kapturka”, a las „zaczarowywali”, w bajkowych 
kostiumach, aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza z Częstochowy, dostarczając młodszym i starszym 
uczestnikom wycieczki wielu autentycznych emocji i wrażeń w prawdziwym lesie. Do „Zaczarowane-
go Lasu” wjechali „Jurajską Karawaną Konną”, podziwiając najciekawsze miejsca Złotego Potoku. 

Grzybobranie było jedną z najlepszych i najprzyjemniejszych form odpoczynku i rekreacji, a za-
razem radości z tego, co znaleziono w lesie. Pieczenie kiełbasek oraz herbata przy ognisku na leśnej 
polanie, a także dyskoteka w kawiarni „Oaza” zakończyły integracyjny dzień, pełen wielu ciekawych 
i poznawczych wrażeń.

Piotr Styczyński, Czesław Gaździk

SŁUPSKA WYPRAWA NA UKRAINĘ
Fryderyk Chopin, Maria Konopnicka, Adam Mickiewicz, Jan III Sobieski, Królowa Bona, 
Juliusz Słowacki, Stanisław Koniecpolski i Jeremi Wiśniowiecki – miejsca związane z nimi 
były celem kolejnej wycieczki emerytów z ZO SEiRP w Słupsku.

Tradycyjnie, jak co roku, we wrześniu grupa emerytów i rencistów z kół w Bytowie, Człuchowie, Choj-
nicach, Lęborku, Ustce i Słupsku wyruszyła szlakiem historycznych miejsc położonych na Ukrainie. 

MIŁYCH WSPOMNIEŃ CZAR
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Podczas kilkudniowej, autokaro-
wej wycieczki zwiedzano Żelazową 
Wolę oraz na Ukrainie: Lwów, Olesko, 
sanktuarium w Poczajowie, Podhorce, 
Krzemieniec oraz Zbaraż.

Wyruszyliśmy ze Słupska nocą 3 
września b.r. w kierunku Przemyśla. Po 
drodze zatrzymaliśmy się w Żelazowej 
Woli, by zwiedzić muzeum Fryderyka 
Chopina znajdujące się w dworku – 
miejscu jego narodzin. Niezapomniane 
wrażenie wywołał przepiękny park 
po którym spacerowaliśmy słuchając 
utworów Fryderyka.

Po noclegu w dworze Wapowce k/
Przemyśla następnego dnia udaliśmy się 
do Lwowa do hotelu Wolter, który stano-
wił nasze miejsce wypadowe na kolejne 
dni wycieczki. We Lwowie, tradycyjnie 
odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski, podziwiając pięknie odnowiony pomnik Marii Konopnickiej, oraz 
cmentarz Orląt Lwowskich. Niesamowite wrażenie zrobiła na nas panorama Lwowa oglądana z Kopca 
Unii Lubelskiej jak również przepiękny wystrój Lwowskiego Teatru. Zwiedzając Lwów odwiedziliśmy 
również Browar Lwowski, w którym degustowaliśmy świetne piwo. Wspólne zdjęcie na tle pomnika 
Adama Mickiewicza uwieńczyło nasz pobyt we Lwowie.

Zwiedzanie dalszej części Ukrainy rozpoczęliśmy od zamku w Olesku – miejscu narodzin Jana III 
Sobieskiego. Po uzyskaniu, z rąk sympatycznego szlachcica certyfi katu „Przywileju” uprawniającego 
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Uczestnicy wycieczki przed pałacem w Podhorcach
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do zwiedzania zamków ziemi Wołyńskiej, udaliśmy się do Krzemieńca, po drodze zwiedzając Poczajów 
– ośrodek pielgrzymkowy prawosławnych i grekokatolików oraz Podhorce. 

Ławra Poczajowska, zespół pałaców i cerkwi ze złotymi kopułami widocznymi z odległości wielu 
kilometrów stanowi najważniejsze sanktuarium prawosławne na terenie Zachodniej Ukrainy. 

W Podhorcach duże wrażenie wywołał monumentalny pałac – rezydencja rodów: Koniecpolskich-
Rzewuskich i Sanguszków, w którego kazamatach kręcono sceny do „Potopu”. 

Po przybyciu do Krzemieńca, miejsca związanego z narodzinami Juliusza Słowackiego, zwiedzili-
śmy jego muzeum a także okolice Liceum Krzemienieckiego, założonego przez Tadeusza Czackiego, 
Hugo Kołłątaja oraz Adama Czartoryskiego i będącego najważniejszą placówką oświatową w XIX w. na 
Zachodniej Ukrainie o nieformalnym statusie uniwersytetu. Zwiedzanie Krzemieńca zakończyliśmy na 
Górze Bony wśród ruin zamku, będącego częścią dóbr królowej Bony a zniszczonego w XVII wieku 
przez kozaków.

Ostatnim miejscem pobytu na Ukrainie był Zbaraż, a konkretnie zamek (znany z „Ogniem i mie-
czem”), była posiadłość Zbarskich, broniony podczas Powstania Chmielnickiego przez polską załogę 
pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego.

Pełni wrażeń wracając do Słupska wieczór pożegnalny spędziliśmy ponownie w Dworze Wapowce 
k/Przemyśla, przy muzyce i tańcach, życząc sobie kolejnego spotkania na następnej przyszłorocznej 
wycieczce.

Henryk Znaniecki

JESIENNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE
NA PODKARPACIU

Z inicjatywy prezesów zarządów kół Stowarzyszenia Janiny Ryszawy z Przeworska i Wła-
dysława Bryniarskiego z Leżajska – przy życzliwości komendantów Policji obu tych po-
wiatów – 7 października 2011 roku nad zalewem w Ożannie – w letnim obiekcie Komendy 
Powiatowej Policji w Leżajsku – odbyło się sąsiedzkie spotkanie integracyjne członków 
Stowarzyszenia obu wymienionych kół.

Podczas spotkania kierowniczka Sekcji Socjalnej KWP w Rzeszowie – Grażyna Pieróg, oraz sekre-
tarz ZW SEiRP i członek Komisji Socjalnej KWP – Stefania Rosińska informowały o uprawnieniach 
i zasadach korzystania z dopłat z funduszu socjalnego.

Osobom wspierającym działalność Koła w Leżajsku, aktywnym członkom Stowarzyszenia wręczono 
dyplomy uznania przyznane przez Zarząd Główny i Wojewódzki SEiRP – zaś komendantom powiato-
wym Policji – w Leżajsku insp. Marianowi Szkodzińskiemu, w Przeworsku insp. Ryszardowi Kuli 
– uczestniczący w spotkaniu prezes ZW SEiRP Wiktor Kowal w towarzystwie prezesa Zarządu Koła 
Władysława Bryniarskiego wręczył Medale XX-lecia Stowarzyszenia.

Spotkanie kontynuowano w miłej atmosferze przy grillu.
W ramach rewizyty, z inicjatywy prezesa Zarządu Koła w Przeworsku Janiny Ryszawy, w porozu-

mieniu z prezesem Zarządu Koła w Leżajsku, w Przeworsku odbyło się kolejne spotkanie integracyjne, 
w którym oprócz przedstawicieli obu wyżej wymienionych kół, zostali zaproszeni emeryci i renciści 
naszego Stowarzyszenia z Jarosławia i Przemyśla.

Satysfakcją dla organizatorów spotkania było przyjęcie zaproszenia i udział gości.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: burmistrz Przeworska – Maria Dubrawska-Lichtarska, 

komendant powiatowy Policji w Przeworsku – insp. Ryszard Kula, komendant powiatowy Policji w Le-
żajsku – insp. Marian Szkodziński, komendant powiatowy Policji w Jarosławiu – insp. Janusz Dymek, 
komendant miejski Policji w Przemyślu – insp. Krzysztof Pobuta, dyrektor PUP – Adam Zabłocki, 
wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów przy KPP Przeworsk Andrzej Drzystek, przewodnicząca Ko-
misji Socjalnej przy KWP w Rzeszowie – Grażyna Pieróg, prezes ZW SEiRP w Rzeszowie – Wiktor 
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Kowal, wiceprezes ZW – Bolesław 
Pezdan, sekretarz ZW – Stefania 
Rosińska, prezes Koła SEiRP w Le-
żajsku – Władysław Bryniarski, 
prezes Koła SEiRP w Jarosławiu – 
Ryszard Jakubiec.

Powyższe spotkania, podobnie 
jak i uroczystość wręczenia sztandaru 
ZW SEiRP, świadczą o pogłębiającej 
się integracji środowiska emeryckie-
go z aktywnymi zawodowo policjan-
tami, o szacunku i dobrej atmosferze 
panującej w obu środowiskach.

W imieniu zaproszonych na spot-
kanie komendantów głos zabrał insp. 
Ryszard Kula, który podkreślił dobrą 
współpracę z zarządami kół Stowa-
rzyszenia, oraz zadeklarował dalszą 
pomoc w ich funkcjonowaniu.

W imieniu Stowarzyszenia po-
dziękował prezes ZW Wiktor Kowal, 
mówiąc o tym, jak ważna jest pomoc 
i współdziałanie między naszymi śro-
dowiskami. Szczególnie podziękował 
przedstawicielom Policji za wsparcie 
i zapewnienie komfortu lokalowego 
poszczególnym kołom. 

Miłym akcentem było wyróżnie-
nie Janiny Uberman – założycielki 
koła w Przeworsku – Medalem XX-
lecia Stowarzyszenia, który to medal z uwagi na chorobę pani Janiny odebrał jej syn Marek Uberman 
– b. komendant powiatowy Policji w Łańcucie i członek naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów, osobistych kontaktów, oraz pogłębiło integrację 
środowiska emeryckiego w sąsiadujących powiatach.

Koła w Leżajsku i Przeworsku to nie jedyny przykład sąsiedzkiej współpracy. We wrześniu br. takie 
współdziałania miały miejsce pomiędzy kołami w Nowej Dębie i Kolbuszowej. W Nowej Dębie na 
plenerowe spotkanie zaproszono członków koła z Kolbuszowej, w niedługim czasie, w ramach rewi-
zyty koleżanki i koledzy z Nowej Dęby odwiedzili Kolbuszową. W obu tych spotkaniach nie zabrakło 
przedstawicieli lokalnej Policji.

W pierwszych dniach grudnia br. poszerzony Zarząd Koła w Jaśle zorganizował uroczyste spotkanie 
celem podziękowania za współpracę długoletniemu kapelanowi Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 
i jasielskiego koła, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji proboszcza w parafi i Błażkowa i odej-
ściem w stan spoczynku. List z podziękowaniami za owocną współpracę od policjantów i emerytów 
odczytał komendant powiatowy Policji mł. insp. Robert Woźnik, zaś Medal XX-lecia Stowarzyszenia 
wręczył mu prezes Koła Antoni Barzyk. Biorący udział w spotkaniu prezes ZW Wiktor Kowal w cie-
płych słowach podziękował księdzu za wspieranie naszego Stowarzyszenia.

Do tradycji należą wspólne spotkania członków Stowarzyszenia z emerytami zrzeszonymi w NSZZ 
Policjantów w Łańcucie. Pomysłodawcą i inicjatorem tych spotkań ze strony Stowarzyszenia jest prezes 
Koła Stanisława Kielar, oraz Kazimierz Papierz, zaś ze strony NSZZ Policjantów przewodniczący 
Koła Tadeusz Mielczarek.

Ostatnio takie spotkanie odbyło się 20 października br. z udziałem komendanta powiatowego Policji 
w Łańcucie i jego zastępcy – insp.insp. Wacława Mazura i Jerzego Szpunara, Barbary Illukiewicz 
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– wiceprzewodniczącej ZW NSZZ Policjantów, przewodniczącej Komisji Socjalnej przy KWP w Rze-
szowie – Grażyny Pieróg, prezesa ZW Wiktora Kowala i sekretarza ZW Stefanii Rosińskiej.

Podczas uroczystości zasłużonym i aktywnym członkom łańcuckiego Koła wręczono Medale XX-
lecia. Otrzymali je: Stanisława Kielar, Kazimierz Papierz, Józefa Maksymiak, Stanisława Bujak 
i Stanisława Międlar.

W dalszej części zaprezentowany został materiał fi lmowy z lipcowej uroczystości wręczenia sztandaru 
dla Zarządu Wojewódzkiego. Spotkanie kontynuowano przy słodkim poczęstunku i muzyce.

Do tradycji należy również udział członków naszego Stowarzyszenia w spotkaniach autorskich 
miejscowych literatów i animatorów kultury. 

2 grudnia br. takie spotkanie odbyło się w klubie garnizonowym Podkarpackiej Brygady Strzelców 
Podhalańskich podczas którego swoją nową książkę zatytułowaną „Co słychać w radzie?” promował 
przyjaciel i sympatyk naszego Stowarzyszenia, redaktor miesięcznika „Echo Rzeszowa” – Roman 
Małek.

Wiktor Kowal
Foto – J. Ryszawa, J. Zaforemski

WADOWICKIE POŻEGNANIE LATA
W ostatnią sobotę września 2011 roku, z inicjatywy Porozumienia Związków i Stowarzy-
szeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych powiatu wadowickiego, w Ośrodku Wy-
poczynkowym Zakładu Karnego Wadowice w Gorzeniu, odbyło się spotkanie integracyjne 
członków Porozumienia, a mające na celu m.in. pożegnanie lata. Głównymi organizato-
rami były wadowickie Koła: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku 
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Gościnnie udział wzięli, m.in.: Andrzej Czopek – prezes ZW SEiRP w Krakowie wraz z małżonką 
Ewą, Piotr Styczyński – rzecznik prasowy ZW SEiRP w Krakowie, mł. insp. Waldemar Krężel – 
zastępca komendanta powiatowego Policji w Wadowicach, mł. bryg. Paweł Kwarciak – komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz mjr Jakub Pindel – zastępca dyrektora 
Zakładu Karnego w Wadowicach.

  Animatorem spotkania był Janusz Janik – prezes Koła SEiRP w Wadowicach, a sekundowali mu 
Jerzy Lachendro – przewodniczący Koła ZEiR SW i Kazimierz Górdek – prezes Koła ZEiR Pożar-
nictwa. Oni sprawili, że ludzie chętnie się spotkali, i że ze spotkania tego wynika coś na przyszłość. 
Osoby, często o odmiennych światopoglądach, odnajdywały w sobie chęć, żeby coś wspólnie zrobić, 
i coś przeżyć. 

Na początku, w mniejszych grupach, uczestnicy odbywali sentymentalne podróże w czasy mło-
dości, by potem wspólnie biesiadować przy jednym stole. Tego rodzaju imprezy są już wadowicką 
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tradycją, odbywają się od dłuższego czasu i cieszą się dużą frekwencją – w tej uczestniczyło ponad 50 
osób – gdyż sprawiają wszystkim wiele przyjemności. 

Te spotkania – to możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i planów rozwojowych poszcze-
gólnych Związków i Stowarzyszeń, ale przede wszystkim okazja do rozmów, zobaczenia znajomych, 
powspominania i wspólnego biesiadowania. Ponadto zbliżają ludzi nieznających się w przeszłości, na-
wet z widzenia, a mających podobne problemy, zwłaszcza emerytalno-rentowe.

Spotkanie było także okazją do promocji monografi i pt. „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych 1990 – 2010”.

Impreza nie była jednorazowym zdarzeniem, tylko działaniem nastawionym na dłuższy proces inte-
gracyjny środowisk służb mundurowych – rozchodząc się wszyscy umawiali się na kolejne spotkanie.

Piotr Styczyński

ZE SZCZECINA DO IZRAELA
30-osobowa grupa zapalonych podróżników ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Szczecinie, 15 października 2011 r. tym razem wyruszyła na 8-dniową wy-
prawę do Ziemi Świętej.

16.10.2011 r. Przelot z lotniska w Łodzi do Izraela na lotnisko Ben Guriona. Następnie przejazd au-
tokarem z Tel Awiwu do Tyberiady do hotelu. Autokarem jechaliśmy z Tyberiady wzdłuż zachodniego 
brzegu Jez. Galilejskiego przez Migdal – 
miejsce pochodzenia Marii Magdaleny do 
Tabghi. W Tabghi zwiedzaliśmy współ-
czesny kościół Rozmnożenia, który zbu-
dowano na miejscu bizantyjskiej świątyni. 
Obok znajduje się kościół Prymatu św. Pio-
tra (tu po raz trzeci po zmartwychwstaniu 
Chrystus ukazał się apostołom). Następnie 
przejazd północnym brzegiem jeziora do 
Kafarnaum, mieszkał tam apostoł Piotr, 
od którego imienia nazwano najbardziej 
znaną galilejską rybę. Przejazd na Górę 
Błogosławieństw – miejsce, w którym 
Chrystus wygłosił najsłynniejsze kazanie 
i udzielił ośmiu błogosławieństw. Podzi-
wialiśmy egzotyczne gaje z palmami i Je-
zioro Genezaret (Tyberiadzkie) oraz ruiny 
Kafarnaum i Tabghi oraz duży obszar Ga-
lilei. Odbyliśmy rejs drewnianą łodzią po 
Jez. Galilejskim z przystani w kibucu do 
Tyberiady. Przy dźwiękach hymnów naro-
dowych odbyło się uroczyste podniesienie 
bander Polski i Izraela. Następnie przejazd 
do Yardenitu nad rzekę Jordan – symbo-
licznego miejsca chrztu Jezusa przez św. 
Jana. Przejazd przez Wzgórza Golan na 
wschodnim brzegu Jez. Galilejskiego, 
wzdłuż granicy Izraela z Syrią. Na Wzgó-
rzach Golan podziwialiśmy panoramę Jez. 
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Galilejskiego oraz przeciwległego brzegu zachodniego. Wieczorem spacer po Tyberiadzie i widowisko 
światło i dźwięk.

17.10.2011 r. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał cudu zamienienia wody w wino. 
Przejazd do Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na 
Bliskim Wschodzie. Wnętrze świątyni zdobią malowidła o tematyce maryjnej. Można tu zobaczyć np. 
Matkę Boską o skośnych oczach. Przejście do kościoła św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu 
dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie wjazd taksówkami (zwanymi tutaj szerutami) na 
Górę Tabor, miejsce Przemienienia Pańskiego z kaplicami Mojżesza i Eliasza. Wydarzenie to upa-
miętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego. Góra Tabor przez wiele lat spełniała 
funkcje obronne. Na jej szczycie wznoszono mury, budowano fortyfi kacje i obronne rezydencje wład-
ców. Wieczorem spacer po Tyberiadzie i przyglądanie się jak obchodzone jest święto Szałasów (Sukot). 
Jest to uroczyste święto w Izraelu, upamiętnia mieszkanie w szałasach i namiotach.

18.10.2011 r. Przejazd do Hajfy – portowego miasta Izraela nad Morzem Śródziemnym. Na stokach 
Góry Karmel, a w jego wspaniałej panoramie wyróżnia się złocona kopuła świątyni Bahajów. Na Górze 
Karmel podziwialiśmy kościół Stella Maris – Gwiazda Morza. Przy klasztorze znajduje się Jaskinia 
Eliasza, w której zgodnie z tradycją miał żyć prorok. Potem przejechaliśmy nadbrzeżną równiną do 
Cazarei – jednego z największych stanowisk archeologicznych w Izraelu. Było to jedno z najwspa-
nialszych miast w starożytnym świecie, posiadało wszelkie luksusy znane kulturze grecko-rzymskiej 
– amfi teatr, teatr, hipodrom i gorące łaźnie. Następnie przejazd do Tel Awiwu – kąpiel i plażowanie na 
Banana Beach oraz zwiedzanie części starego miasta Jaffy z uliczkami Znaków Zodiaku. Nocny objazd 
i spacer po Jerozolimie. Przejazd do Betlejem. 

19.10.2011 r. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego. Srebrną 
gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka, 
gdzie pasterze oddali hołd Jezusowi. 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Mlecznobiały 
kościół Groty Mlecznej jest franciszkańską kaplicą wybudowaną nad jaskinią, w której znalazła schro-
nienie Święta Rodzina podczas ucieczki do Egiptu. Według tradycji kropla mleka upadła z piersi Maryi, 
podczas gdy karmiła ona Jezusa, stąd wziął się biały kolor skały kredowej w Grocie Mlecznej. Następ-
nie przejazd na Pole Pasterzy. Kościół z fi gurą anioła ma kształt namiotu, jego kopułę zdobią freski 
ilustrujące dzieje Świętej Rodziny. Wyjazd autokarem do Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejsco-
wości na zachód od Jerozolimy. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził się Jan 
Chrzciciel, wznosi się dziś kościół św. Jana. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holokaustu, 
niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć 6 mln zamordowanych Żydów. Yad Vashem zajmuje 
się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom, które podczas wojny rato-
wały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Nasz kolega znalazł tutaj 
drzewo i tabliczkę z nazwiskiem swojej ciotki. Ze wzruszeniem opowiedział nam jej historię. 

20.10.2011 r. Przejazd do Jerycho (Miasto Palm), uchodzącego za najstarsze miasto na świecie. Sta-
rożytne Jerycho było pierwszym miejscem, w którym na stałe osiadł człowiek, porzucając wędrowny 
tryb życia typowy dla pasterzy. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszo-
ny przez szatana. Podróż do Qumram, miejsca odnalezienia zwojów znad Morza Martwego napisanych 
przez Esseńczyków, odkrytych dopiero po dwóch tysiącach lat. Skorzystaliśmy z kolejki linowej do 
twierdzy Massada, wybudowanej na skalnym cyplu siedziby Heroda, która stała się symbolem żydow-
skiego bohaterstwa w powstaniu przeciwko Rzymianom. Twierdza Masada została umieszczona na Li-
ście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w 2001 r. Przejazd nad Morze 
Martwe, najniżej położonego miejsca na świecie (400 m pod poziomem morza). Lecznicze właściwości 
Morza Martwego i pobliskich źródeł znane są od tysiącleci. Cieszyliśmy się tu czystym, wolnym od 
pyłków powietrzem w klimacie stworzonym przez wysokie ciśnienie baryczne i przefi ltrowane światło 
słoneczne. Tutaj zażyliśmy kąpieli w niezwykle słonej wodzie i w naturalnym, czarnym błocie oraz 
kąpieli siarkowych. 

Dzień 7. 21.10.2011. Zwiedzanie Jerozolimy „Via Dolorosa” to ciąg wąskich uliczek i umieszczo-
nych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na 
świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice 
i ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca to pagórek, na którym 
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wedle tradycji ukrzyżowano Jezusa oraz jego grobowiec. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się 
niesamowita panorama Starego Miasta. Zwiedzanie kościoła Pater Noster. Następnie przejście do koś-
cioła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Zobaczyliśmy 
także Cmentarz Żydowski na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U stóp Góry Oliwnej znajduje się Ba-
zylika Agonii (zwana Kościołem Wszystkich Narodów). Tuż obok świątyni rozciąga się Ogród Oliwny 
– Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2 tys. lat. Według 
legendy wyrosną ponownie w dniu Sądu Ostatecznego. Spacer przez Bramę Gnojną do Ściany Płaczu, 
zwaną także Murem Zachodnim, najważniejszego miejsca dla wszystkich Żydów. Przejazd na Górę 
Syjon (miejsce czczone przez Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów). Na wschodnim zboczu Góry Syjon 
stoi kościół św. Piotra „In Gallicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy 
zaparł się Jezusa. Następnie udaliśmy się do Wieczernika, miejsca ostatniej wieczerzy. Zwiedziliśmy 
Bazylikę Zaśnięcia NMP.

Podróż do Izraela to niesamowite przeżycie. Mieliśmy możliwość podziwiania miejsc o znaczeniu 
historycznym, religijnym, po prostu pięknych zakątków. Dziękujemy niezawodnym profesjonalistom 
Lucynie i Ryszardowi Kotla z KOTLA TRAVEL za zorganizowanie wspaniałej wyprawy do Ziemi 
Świętej. 

Danuta Łosiniecka

W NADMORSKIM KURORCIE
Członkowie Stowarzyszenia z woj. pomorskiego wykorzystując ostatnie ciepłe i słonecz-
ne dni skorzystali z wypoczynku w nadmorskim kurorcie.

21-23 października b.r., korzystając z gościnnych progów Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabili-
tacyjnego w Jarosławcu, ponownie spotkaliśmy się wraz z członkami swych rodzin, na kilkudnio-
wym spotkaniu integracyjnym.

Tym razem organizatorem spotkania byli koledzy z ZW SEiRP w Gdańsku, którzy wspólnie 
z członkami Zarządu Okręgowego w Słupsku 
przygotowali atrakcyjny, kilkudniowy pobyt nad 
morzem.

W imprezie uczestniczyło 160 osób z struktur 
terenowych w Gdańsku, Gdyni, Malborka, Sopo-
tu, Sztumu, Starogardu Gdańskiego, Kartuz, Koś-
cierzyny, Wejherowa oraz Bytowa, Chojnic, Człu-
chowa, Lęborka i Słupska.

Wypoczynek w nadmorskim kurorcie, spacery 
nad brzegiem Bałtyku przy pięknej, słonecznej je-
siennej aurze oraz wieczory integrujące przy mu-
zyce okresu młodości i wspaniałym menu, pozwo-
liły nie tylko zrelaksować się, ale i wzmocnić siły 
przed czekającą nas jesienno – zimową aurą. 

Składając wyrazy uznania i wdzięczności dla 
organizatorów, którzy poprzez organizację imprez 
integracyjnych pozwalają nam zapomnieć o tru-
dach codziennego emeryckiego życia, wyrażam 
w imieniu uczestników życzenie, byśmy w na-
stępnym roku ponownie spotkali się w tym samym 
gronie i miejscu.

Henryk Znaniecki
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Z ŁAGRU DO MILICJI
WOJENNE WSPOMNIENIA HENRYKA GAPONIKA

W karnej kompanii
Urodził się w 1925 roku w Grodnie, na Białorusi, gdzie 

spędził dzieciństwo i młodzieńcze lata. Tutaj, w latach II wojny 
trzykrotnie zmieniali się okupanci. W sierpniu 1944 roku, zaraz 
po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, Wojenkomat powołał 
Henryka do służby. Trafi ł do obozu szkoleniowego w okolicach 
Kaługi. W rosyjskiej gazecie wyczytał o formowaniu polskiego 
wojska. Uciekł i pokonawszy prawie tysiąc kilometrów dotarł 
ponownie do Grodna. Nie docenił sprawności NKWD. Ujęty, 
osądzony przez sławetną „trójkę” w trybie zaocznym, został 
skazany na 10 lat łagru z paragrafu 58.: „za zdradę ojczyzny”. 
Choć to wcale nie była jego ojczyzna. 

Wyrok zmieniono, na wcielenie do karnej kompanii. 
W Sokółce szkolono i kompletowano pododdział do stanu 
250 ludzi. Uzbrojenie etatowe: tylko karabiny i 3 ręczne 
karabiny maszynowe Diegtiariewa. Ciężka broń i broń 
wsparcia nie była dla nich przewidziana. Nawet granaty. Po 
kilku tygodniach szkolenia skierowano ich na front, gdzieś 
w Prusach Wschodnich. 

Którejś nocy runęli do ataku. Niemcy byli okopani na wzgórzu. Mieli czterolufowe sprzężone 
cekaemy, którymi „strzygli trawę”. Płaski teren, bez ukryć. Gwałtowny ostrzał artylerii niemieckiej. 
I miny przeciwpiechotne. Henryk strzelał w biegu z przydzielonego erkaemu, póki nie wpadł do 
leju po pocisku. Był lekko ranny w nogę, erkaem gdzieś się potoczył. W ciemnościach namacał 
inny karabin. Ktoś dał sygnał do odwrotu. Cofnęli się, zabierając rannych. Wróciło tylko 47 ludzi. 
Ogłuszonych, odrętwiałych z szoku. Przecież do szturmu ruszyło dwustu pięćdziesięciu. 

Po krwawym zrywie dowództwo uznało, że żołnierze pozostali przy życiu zmyli hańbę i można 
im przywrócić prawa żołnierskie. Wyrok 3 miesięcy służby w karnej kompanii skracano skazanym 
w wypadku zranienia, złapania jeńców lub dokonania bohaterskich czynów. 

Za radinu, za Stalinu, na boj, na boj, na boj!
Henryka wcielono do 23 pułku 51 dywizji Witebskiej Krasnoznamionnoj Ordiena Suworowa 

i Ordiena Kutuzowa, należącej do 3 Frontu Białoruskiego. Dywizja zajmowała pozycje na linii 
Biebrzy i dalej wzdłuż Narwi, gdzie zastygł front po letniej ofensywie. Henryk służył w ogniwie 
zwiadu kapitana Wołkonskowo, moskwianina. 

Wyprawiali się „po języka” na linię wroga. Pewnego razu grupa zwiadowców krocząc gęsie-
go, natknęła się na zasadzkę. Niemiecki karabin maszynowy skosił trzech pierwszych. Gaponik 
szedł jako czwarty. Nawet go nie drasnęło. Kolejny lut szczęścia. Wołkonskij mianował Henryka 
adiutantem, w nagrodę zabrał na urlop do Moskwy i… chciał swatać z córką. 

Podczas srogiej zimy na początku 1945 roku, pułk poderwany rozkazami, pośpiesznymi mar-
szami skierował się w stronę Tylży i Gąbina, w ogólnym kierunku na Królewiec (Königsberg). 
Kilkudziesięciokilometrowe, dobowe odcinki wyczerpywały do krańca. Czerwonoarmiści zasypiali 
w pochodzie, walili się w zaspy albo do rowów. Przed nimi trwała walka. Natrafi ali nieustannie na 
zgliszcza, wraki pojazdów, nie pogrzebane zwłoki. 

Któregoś dnia Gaponik zauważył żołnierza w niemieckim mundurze, opartego o drzewo przy 
drodze. Wyglądał na trupa. Mimo to podszedł i szarpnął za ramie. Człowiek zamamrotał, potoczył 

ONI TWORZYLI HISTORIĘ



Biuletyn Informacyjny nr 1 (43) 2012

59

naokoło wzrokiem i poderwał się na nogi – Był brudny, zarośnięty, wykrzykiwał cos do mnie 
gorączkowo – wspomina Gaponik – Po chwili zacząłem wyławiać polskie słowa. To był Kaszub, 
dezerter z Wehrmachtu. Błagał o pomoc. Zabrałem go do starszyny. Szef kompani zadecydował: 
- Jeśli Polak, to nasz!. Dostał płaszcz, po zabitym Koli, bo w niemieckim mundurze, ktoś by go 
zastrzelił.

Kaszub zrósł się z kompanią. Któregoś dnia zajęli wrogie okopy. Niemcy kontratakowali za-
wzięcie. Amunicja się wyczerpała. Nieprzyjaciel zagiął skrzydła i osaczał osamotnioną kompanię. 
Wtedy Kaszub wbiegł na przedpiersiu okopu i kazał podawać pancerfausty. 

- Było ich pełno, porzuconych, ale nikt z nas nie umiał się nimi posługiwać. Kule świszczały, 
a Kaszub klęcząc strzelał spod pachy do napierających Niemców. Powstrzymał atak i ocalił nam 
skórę. Ale zaraz potem przyszli po niego ludzie ze Śmierszu i zabrali po cichu. Rano, gdy wstaliśmy, 
już go nie było. Płakaliśmy całą kompanią. 

Szturm na Królewiec 
W lutym 1945 roku wyparto Niemców z Sępopola, Bisztynka, Bartoszyc, Górowa Iławeckie-

go i Mierzei Kurońskiej. Gaponik zdobywał kolejne pruskie wsie i miasteczka, pozostawiając za 
sobą rannych i zabitych kolegów. Walczył pod Braniewem. Na początku kwietnia potyczki trwały 
już na przedpolach Królewca. Zaczął się szturm. Henryk pamięta koszmar powtarzanych ataków 
i walk wręcz w ruinach miasta. Zgliszcza, pożary, trupy, ogień artylerii i ogień broni strzeleckiej. 
Niemcy broniący się uporczywie. 

- Po paru dniach nastała cisza. Twierdza skapitulowała. Kto żyw pruł seriami w niebo. Spi-
rytusem wznosiliśmy toasty. Za pabiedu! Przyjechał jakiś generał. Na uroczystej zbiórce pułku 
wręczono odznaczenia. Wśród wyróżnionych byłem i ja – wspomina Gaponik. – Otrzymałem 
Order Sławy – wysokie bojowe wyróżnienie porównywalne do Krzyża Walecznych. I dyplom 
od Stalina, za odwagę wykazaną w walkach. A w miesiąc później medal „Za zdobycie Kró-
lewca”. 

ONI TWORZYLI HISTORIĘ

Królewiec, kwiecień 1945 r. Zdjęcie pamiątkowe po zdobyciu miasta. Zwiadowca Henryk Gaponik nagro-
dzony Orderem Sławy stoi w drugim szeregu pierwszy z lewej.
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Z Orderem Sławy na Syberię
Mimo zakończenia wojny Gaponika nie zwolniono do domu. Pracował w batalionach robo-

czych w Stalingradzie. Odgruzowywał miasto i usuwał miny. Uciekł i chciał dotrzeć do Polski 
przez zieloną granicę. 

Nie udało się. Odczytano wyrok: 10 liet prinuditielnych rabot. Trafi ł do łagru na dalekiej północy, 
niedaleko Workuty, nad rzeką Peczorą. Ponad tysiąc więźniów rozlokowano w dużych drewnianych 
barakach. Wokół druty kolczaste i wieżyczki z uzbrojonymi, czuwającymi strażnikami. W barakach 
drewniane, podwójne, zapluskwione nary, służące do spania. 

Głównym zajęciem skazańców było karczowanie tajgi. Praca ponad siły, przy bardzo słabym 
wyżywieniu. Silny mróz dopełniał miary nieszczęść, Henryk szybko opadł z sił. Mocno opuchła mu 
głowa. Kiedy nie mógł pracować, skierowano go na dwa tygodnie do obierania kartofl i w kuchni. 
Był to rodzaj rekonwalescencji, w cieple, przy lekkiej pracy. Można też było podjeść surowych 
kartofl i. 

Amnestia po dwóch latach
I znowu podarunek szczęścia. Na mocy amnestii zaczęto zwalniać z łagrów Polaków. Dobrym 

trafem nie podpisał wcześniej protokołu ze śledztwa, wypierając się polskiej narodowości. Jego 
koledzy z ulicy Podolnej (spotkał ich dopiero po kilku po latach), podpisali zeznania podając na-
rodowość radziecką, w nadziei lepszego losu. Srodze się zawiedli. Ich wyroki nadal obowiązywały 
w pełnym wymiarze. 

Granicę państwa przekraczał w 1947 roku, w Brześciu, jeszcze pod sowiecką strażą. Dowódca 
konwoju – major NKWD – oznajmił więźniom: – Jesteście wolni. Idźcie, urządzajcie swoje życie 
na nowo. Wasza przeszłość pozostaje po tej stronie granicy. 

Pamięta, że po polskiej stronie rzucili się na kocioł z parującą grochówką. Nabierali czym kto 
mógł, nawet czapkami, nie zważając na zapewnienia, że dla każdego wystarczy. Dostał mundur 
wojskowy, kartę repatriacyjną i 2 tysiące złotych zapomogi. Rodzice z siostrami pozostali w Grod-
nie.

Z łagru do milicji
W zniszczonym wojną kraju, młody człowiek z doświadczeniem frontowym, szybko trafi ł 

do pracy w Ełckiej Brygadzie Służba Polsce, pełniąc w latach 1947 – 1949 funkcję instruktora 
polityczno-wychowawczego. Niedaleko Ełku odnalazł ciotkę Stanisławę. Pomagał jej w gospo-
darstwie, uczył się. 

Niebawem poznał swoją przyszłą małżonkę. Razem wyjechali na Górny Śląsk. W 1952 roku 
podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej MO w Katowicach. Założył rodzinę i zamieszkał 
w Zabrzu, gdzie otrzymał etat technika dochodzeniowego w Komendzie Miejskiej MO. W służbie 
dochodzeniowo-śledczej pracował, do emerytury w 1978 roku. Do służby kontraktowej w MO 
powrócił w 1981, a po jej zakończeniu w roku 1983, poświęcił się pracy społecznej w komitecie 
osiedlowym. 

Dożywać ciężko…
Dziś w wieku 87 lat życia, podupadły na zdrowiu, po śmierci żony, przyjaciół, bliskich mu 

kolegów, Gaponik mieszka samotnie. Opiekują się nim trzej synowie. Często zagląda też Marek 
Adamczyk, prezes zabrzańskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, któremu 
powierza wspomnienia. Jak sam mówi – dożywać ciężko. Ale, jak kiedyś, tak i teraz nie poddaje 
się biernie losowi, walczy ze stresem i dolegliwościami dnia powszedniego. Niekiedy krzepi ciało 
i ducha, frontowym zwyczajem, wychylając kieliszek – Za zwycięstwo! 

Na podstawie relacji rodziny opracował Adam K. Podgórski
Zdjęcia udostępnione przez Henryka Gaponika
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WIDZIEĆ MIŁOŚĆ…
Z poetą Benedyktem Kamińskim rozmawia Mieczysław 
Skowron 

Benedykta Kamińskiego poznałem prawie 30 lat temu, gdy 
był kierownikiem referatu dzielnicowych, a ja zacząłem zdoby-
wać ostrogi w pracy milicyjnej w Komendzie Miejskiej Milicji 
Obywatelskiej w Mysłowicach. Teraz, gdy i ja jestem na emerytu-
rze, nasze drogi ponownie się spotkały w mysłowickim kole SEi-
RP. Benedykt już drugą kadencję pełni funkcję członka zarządu.

Mieczysław Skowron: – W księgarni ukazał się tom twoich wier-
szy, nikomu nie mówiłeś o tym?

Benedykt Kamiński: – W marcu 2009 roku sumptem Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miej-
skiego w Mysłowicach został wydany tom moich wierszy pod tytułem „Wiersze”. Zawiera on ponad 
dwieście utworów o przeróżnej tematyce. Są tam wiersze refl eksyjne, o tęsknocie, o miłości, przedsta-
wiające piękno, a często i smutek otaczającej rzeczywistości. Są wiersze o pragnieniach i marzeniach, 
nie tylko moich, ale chyba większości czytelników.

Zaintrygowało mnie motto brzmiące: „Nie trzeba otwierać oczu żeby widzieć miłość”. Skąd u ciebie, 
chciałoby się powiedzieć realisty, tyle tkliwości i sentymentu? Przecież praca w milicji, czy obecnie 
w policji, nie nastraja do melancholijnych zwierzeń, a wręcz uodparnia na sentymentalne doznania.

– Poezją interesowałem się prawie od zawsze, z różnym zaangażowaniem, w różnych okresach 
życia, i to bez względu na zajęcia domowe, czy zawodowe. Jeszcze w szkole średniej powstawały 
nieudolne próby przelewania swoich myśli, refl eksji, tęsknot, porażek uczuciowych i marzeń, na papier 
w formie wierszowanej. W Studium Nauczycielskim w Raciborzu pogłębiałem umiejętności tworzenia 
coraz bardziej udanych kompozycji. Potem była praca, obowiązki rodzica, studia na kierunku Peda-
gogika Resocjalizacyjna Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia, które poezję w jakimś sensie zepchnęły na 
dalsze tory. Jednak od czasu do czasu powstawały kolejne wiersze, i kolejne, tak, że zebrała się ich 
„cała masa”. Zalegały w tapczanie, w szufl adach, chaotycznie i cierpliwie czekały na swoją kolejkę do 
weryfi kacji. Aż przyszedł czas, by ujrzały światło dzienne. 

Mam rozumieć, że gdyby nie emerytura, nadal by czekały? 
– Prawdopodobnie tak. Lata uciekają, więc, postanowiłem pewnego dnia dopaść te „papierzyska” 

i wreszcie zrobić z nimi porządek. Przez kilka tygodni, przy wydatnej pomocy żony wprowadzałem do 
komputera przeredagowane wersje.

Czy to koniec pasji twórczej?
– Oczywiście nie! Poezję mam w krwioobiegu. To nie slogan, ani banał. To uzależnienie. A i spoj-

rzenie na otaczający świat jakieś inne, uporządkowane, choć nie zawsze. Powstają nowe wiersze, poru-
szające nieznane do tej pory uczucia, związki emocjonalne, zachodzące między ludźmi. Teraz i czasu 
więcej, i technika przenoszenia „rękopisu” do druku o wiele prostsza. Swoje wiersze publikowałem 
wielokrotnie w Informatorze Kulturalnym „Trójkąt” Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki, w ty-
godniku, „Co tydzień”, „Życiu Mysłowic”, „Dzienniku Zachodnim” oraz „Angorze”. Jestem autorem 
powieści „Umrzeć na niby”, opowiadań:, „Gdy wiatr wieje w oczy”, „Palant”, „Glina”, „Kruki”, „Kre-
dens”, „Karolina” oraz „Historia nie z tej ziemi”. Oczekują one tylko adiustacji.

Chciałbym życzyć ci jeszcze wielu lat aktywności w powstawaniu nowych wierszy i prozy. A właściwie 
ile ty masz lat?

– Siedemdziesiąt Mietku, siedemdziesiąt, i nie chce być mniej, (śmiech).
Opracował: AKP
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KOLEJNA WYSTAWA MALARSTWA 
TADEUSZA TROCKIEGO

27 stycznia 2012 roku w wejherowskim ratuszu odbył się kolejny uroczysty wernisaż ma-
larstwa Tadeusza Trockiego, członka wejherowskiego Koła SEiRP. 

W spotkaniu udział brali i wystawili swoje 
prace członkowie Stowarzyszenia Plastyków 
im. Stefana Lewińskiego, działającego przy 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wej-
herowie p.p Jadwiga Grunholz, Jadwiga 
Piotrowicz, Teresa Uzdrowska-Szlagowska 
i małżeństwo Ludwika i Leon Wesserling.

Obrazy pokazują Wejherowo, miejsca 
dobrze znane mieszkańcom miasta, ale też 
widoki z przeszłości, odmalowane z pamięci 
autorów, z archiwalnych szkiców i starych 
pocztówek. Na wystawie można również 
zobaczyć urokliwe pejzaże morskie, portre-
ty, martwą naturę, obrazy przedstawiające 
zwierzęta.

Tadeusz Trocki stwierdził, iż wystawa 
dzisiejsza jest pokłosiem prac wykonanych 
w ciągu ostatniego roku przez członków 
Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana Le-
wińskiego, którego również jest członkiem.

Głównym tematem malarstwa, jak po-
wiedział Tadeusz Trocki, jest nasze miasto 
Wejherowo i staramy się na każdej wystawie 
przedstawiać kilka obrazów, które mówią 
o Wejherowie a w przyszłości chcemy ma-
lować Wejherowo z czasów przedwojennych i powojennych, korzystając z pocztówek i zdjęć.

Zwiedzający byli zachwyceni obrazami wszystkich członków Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana 
Lewińskiego. 

Henryk Kaźmierski
Foto – Autor

MŁODA ARTYSTKA
Córka członków Koła SEiRP w Jastrzębiu Zdroju, 

Grażyny i Bogdana Jankowskich – czternastoletnia 
Izabela jest utalentowaną młodą artystką, która nie 
tylko wspaniale wykonuje muzykę Chopina, ale pięk-
nie maluje i rysuje. 27 stycznia w Jastrzębiu-Zdroju, 
przy udziale miejscowej telewizji, odbyła się wystawa 
obrazów i rysunków, a także popis muzycznych umie-
jętności utalentowanej uczennicy I klasy miejscowego 
gimnazjum.
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płk w st. spocz.

Stanisław Leśniak

10 sierpnia 2011 roku, w wieku 82 lat, odszedł na wieczną służbę nasz Kolega, płk w st. 
spocz. Stanisław Leśniak. Założyciel i pierwszy prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów RSW RP w Krakowie.

W swojej karierze zawodowej pełnił m.in. funkcję komendanta dzielnic Krakowa, m.in. 
Kleparza, Podgórza i Śródmieścia.

Za długoletnią i sumienną służbę wielokrotnie nagradzany i uhonorowany odznaczenia-
mi państwowymi, resortowymi i regionalnymi.

Był człowiekiem pogodnym i życzliwym, zawsze służył radą i pomocą oraz wnosił 
wiele cennych inicjatyw w działalności na rzecz małopolskich emerytów i rencistów poli-
cyjnych.

Z żalem pożegnaliśmy wspaniałego Kolegę.

Cześć Jego pamięci.

Krzysztof Kunka
1949 – 2011

Są takie słowa, które wymownie i obrazowo oddają cały sens wielo-
letniego życia człowieka, w chwili obecnej nam takich słów brakuje.

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

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci por. w stanie spoczynku Krzysz-
tofa Kunki zmarłego 25.12.2011 po przeżyciu 62 lat. Długoletniego kierownika referatu 
Paszportów przy KPMO w Giżycku. Kierownika ochrony Mazurskiego Banku Spółdzielczego 
w Giżycku. Członka Koła Łowieckiego „Sokół”. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Koła SEiRP przy KPP Giżycko. Wielkiego społecznika i przyjaciela.

Pozostawił w wielkim smutku żonę Janinę, syna Radosława, synową oraz wnuka.
Rodzinie oraz wszystkim jego przyjaciołom. 

Zarząd Koła SEiRP Giżycko składa wyrazy głębokiego współczucia.
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chor. w st. spocz.

Jerzy Lipiński
(1945-2012)

18 stycznia 2012 r. pogrążeni w smutku pożegnaliśmy zmarłego 
nagle długoletniego prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie).

Jerzy Lipiński po ukończeniu Podofi cerskiej Szkoły Milicji Obywatelskiej w Słupsku 
(1968 – 1969) pełnił służbę kolejno w plutonie interwencyjnym, następnie jako dzielnicowy, 
a po ukończeniu szkoły średniej w komórce paszportowej w Brodnicy. Po odejściu w 1985 r., 
ze względów osobistych, do cywila, kontynuował pracę zawodową i natychmiast rzucił się 
w wir działalności społecznej. Przez sześć lat pełnił funkcję przewodniczącego samorządu 
brodnickiego osiedla Grunwald. W 1990 r. był jednym z założycieli koła SEiRP, zostając jego 
wiceprezesem, a od 1998 r. prezesem. Bez przesady można stwierdzić, że o każdej porze dnia 
i nocy służył radą i pomocą potrzebującym, a zwłaszcza emerytom i rencistom policyjnym 
oraz członkom ich rodzin. Jego drugą pasją były gołębie. Przez wiele lat aktywnie uczestni-
czył w działalności Koła Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rypinie, ostatnio jako 
przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 

Za szczególne zaangażowanie na rzecz tych środowisk został uhonorowany odznakami 
„Za Zasługi z Dyplomem” i „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” oraz medalami komendanta 
wojewódzkiego Policji „Pomagajmy sobie wzajemnie” i 20-lecia Stowarzyszenia z dyplo-
mem, a także licznymi medalami, pucharami i dyplomami gołębiarzy. 

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli – obok rodziny – poczet sztandarowy Koła 
ZHGP w Rypinie, wicestarosta brodnicki i były prezes tamtejszego Sądu Rejonowego, grupa 
funkcjonariuszy KPP w Brodnicy na czele z komendantem powiatowym, delegacje Zarzą-
du Wojewódzkiego SEiRP, koła miejscowego, z Torunia, Rypina i gołębiarzy oraz licznie 
przybyli przyjaciele, koledzy, sąsiedzi i znajomi. Mowy pożegnalne wygłosili prezes ZW 
Stowarzyszenia Roman Skrzeszewski i wiceprezes Koła w Brodnicy Andrzej Ostrowski. 
W niebo wyleciały ulubione gołębie Jerzego. 

Odszedł społecznik, człowiek prawy i wielkiego serca, nieodżałowany przyjaciel i kolega. 
Pozostawił żonę, dwie córki i dwoje wnucząt. 

Drogi Jurku. Będzie nam Ciebie brakowało. 

Cześć Twojej Pamięci 
Janusz Dagow



Cena osobodnia zawiera zakwaterowanie i wyżywienie w terminie
 09.04 – 24.06.2011 120 zł /os. za dobę 
25.06 – 02.09.2011 150 zł /os. za dobę 
03.09 – 15.12.2011 120 zł /os. za dobę

Przy pobycie dłuższym niż 7 dni dodatkowo pakiet turnusu rehabilitacyjnego 
www.jaroslawiec.com/arka www.arka.jaroslawiec.pl

e-mail: owk.arka@wp.pl

Terminy turnusów 14 i 7 dniowych OWR ARKA w Jarosławcu

Turnus
Cena

za osobę
/14 dni

Standard 
podwyższony 
cena za osobę

/14 dni

07.04 - 20.04.2012
1200
(turnus

wielkanocny)

1500
(turnus

wielkanocny)

14.04-27.04.2012 1000 1300
28.04-11.05.2012 1100 1400
12.05-25.05.2012 1200 1500
26.05-08.06.2012 1300 1600
09.06-22.06.2012 1400 1700
23.06-06.07.2012 1500 1800
07.07-20.07.2012 1600 1900
21.07-03.08.2012 1600 1900
04.08-17.08.2012 1600 1900
18.08-31.08.2012 1500 1800
01.09-14.09.2012 1400 1700
15.09-28.09.2012 1300 1600
29.09- 12.10.2012 1200 1500
13.10-26.10.2012 1100 1400

Turnus rozpoczynamy śniadaniem w dniu przyjazdu, kończymy kolacją w dniu wyjazdu
Pokój jednoosobowy dopłata 200 zł do turnusu

Ryczałt za pobyt dzieci do lat 3 bez świadczeń - 200 zł/ za turnus 
Ryczałt za pobyt dzieci do 8 lat z wyżywieniem i wspólnym spaniem (bez zabiegów) - 600 zł

W ośrodku płatna opłata miejscowa zgodnie z uchwałą Rady Gminy Postomino.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Turnus
Cena

za osobę
/7 dni

Standard 
podwyższony 
cena za osobę

/7 dni
07.04-13.04.2012 700 900
14.04-20.04.2012 600 800
21.04-27.04.2012 600 800
07.07-13.07.2012 900 1100
14.07-20.07.2012 900 1100
21.07-27.07.2012 900 1100
28.07-03.08.2012 900 1100
04.08-10.08.2012 900 1100
11.08-17.08.2012 900 1100
18.08-24.08.2012 800 1000
25.08-31.08.2012 800 1000
29.09-05.10.2012 700 900
06.10-12.10.2012 700 900
13.10-19.10.2012 650 800
20.10-26.10.2012 650 800
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