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ŚWIĘTA W JASTRZĘBIEJ GÓRZE
„ZEW MORZA”

28.03 - 04.04.2013 r. – CENA 830 zł

ŚWIĘTA W ŚWINOUJŚCIU „VILLA MERRY”
28.03 - 4.04.2013 r. – CENA 845 zł

BUŁGARIA - AUTOKAR:
25.05 - 5.06.2013 r. 

(9 noclegów) – CENA 1300 zł
 3.06 - 14.06.2013 r.

(9 noclegów) – CENA 1350 zł
10.09 - 21.09.2013 r.

(9 noclegów) – CENA 1400 zł
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APEL PREZESA ZG SEiRP

Szanowne Koleżanki i Koledzy 
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W przededniu kończącego się roku 2012 pragnę zwrócić się do Was z apelem o kontynuo-
wanie wysiłków zmierzających do poszerzenia grona naszych członków i sympatyków, którzy 
zadeklarują wiosną 2013 roku odpis 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że tegoroczne wpływy okazały się wyższe o 30% od sumy 
zebranej 2 lata wcześniej. Chciałbym wyrazić szczególne uznanie tym zarządom wojewódzkim 
i zarządom kół, które wykazały się dużą skutecznością, przekonując swoich członków, że warto 
wykorzystać dla dobra Stowarzyszenia ten instrument fi nansowy, jakim jest możliwość dyspono-
wania 1% swojego podatku.

Oczywiście szanuję decyzje części naszych członków kierujących swój odpis podatkowy na 
inne szlachetne cele, ale jestem przekonany, że spora rzesza naszych członków w ogóle nie sko-
rzystała jeszcze z tej możliwości czy to z braku zdecydowania, czy z obawy przed dodatkowymi 
formalnościami przy wypełnianiu formularzy PIT-37.

Do nich przede wszystkim kieruję ten apel, zapewniając o wszechstronnej pomocy ze stro-
ny Zarządów Wojewódzkich zarówno pod względem informacyjnym, jak i doradczym. Wierząc 
w ostateczny sukces naszego wspólnego przedsięwzięcia z góry dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym w jego realizację.

Henryk Borowiński
  Warszawa dnia 16 listopada 2012 r.

DRODZY PRZYJACIELE, EMERYCI I RENCIŚCI POLICYJNI

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę członkom 
Stowarzyszenia, rodzinom i wszystkim emerytom spędzenia ich w rodzinnym 
gronie, radośnie i w poczuciu, że dobrze spędziliśmy mijający rok. Zapo-
mnijmy o przykrych chwilach, wybaczmy innym błędy, nie rozpamiętujmy 
swoich i postarajmy się zapamiętać to, co było dobre. 

W nadchodzącym 2013 roku nie narzekajmy, bo nasze życie zależy 
przede wszystkim od nas. Z podniesionym czołem zwalczajmy przeciw-
ności losu, szukajmy towarzystwa tych, którzy natchną nas optymiz- 
mem. Jeśli takimi są Państwa koleżanki i koledzy ze Stowarzysze-
nia to znaczy, że z naszą organizacją żyje się łatwiej i przyjemniej. 
Aby te pragnienia się spełniły, potrzebne jest nam zdrowie, którego 
wszystkim życzę. I tradycyjnie szczęścia, którego niech nikomu nie 
zabraknie.

W imieniu Zarządu Głównego SEiRP

Henryk Borowiński
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP
W dniach 12 – 14 października 2012 roku w Zakopanem odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Zarządu Głównego. W trakcie przerw w obradach odbyły się również dwa posie-
dzenia Prezydium ZG SEiRP oraz robocze spotkania Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Kontaktów Zagranicznych. Tradycyjnie już w posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni ho-
norowi prezesi, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie oraz lokalni dzia-
łacze Stowarzyszenia. 

Pierwszy dzień obrad poświęcony był przede wszystkim: 
 Informacjom przekazanym przez prezesa H. Borowińskiego o działalności Prezydium ZG 

oraz ważniejszych imprezach organizowanych przez ZW i ZO w okresie od ostatniego posie-
dzenia Zarządu Głównego.

 Informacji złożonej przez przewodniczącego 
Głównej Komisji Rewizyjnej A. Kozłowicza 
o wynikach dotychczasowych kontroli oraz 
wnioskach usprawniających pracę całego Sto-
warzyszenia.

 Analizie i sprawozdaniu zespołu ds. ankiety 
socjalno-bytowej rozesłanej wśród członków 
Stowarzyszenia.

W godzinach wieczornych można było razem z prze-
wodnikiem pospacerować po Krupówkach i wysłuchać 
interesujących informacji o historii Zakopanego. 

W drugim dniu obrad:
 Przyjęto informację I wiceprezesa ZG, Z. Kowalczyka na temat uregulowań związanych 

z nadawaniem sztandarów dla jednostek terenowych Stowarzyszenia, propozycji dot. wpro-
wadzenia w przyszłości nowego, trzystopniowego medalu za zasługi dla SEiRP oraz potrzebie 
zmodyfi kowania dotychczasowego „Regulaminu nadawania wyróżnień i odznaczeń”.

 Skarbnik ZG, Z. Pietryka przedstawił informację o przebiegu akcji dot. odpisu 1% z podat-
ku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (w tym przypadku naszego Sto-
warzyszenia), podając efekty końcowe tej akcji w postaci konkretnych liczb. Z jednej strony 
należy się cieszyć, że akcja przyniosła wymierny efekt w kwocie ponad 76 000 zł (tj. więcej 
niż dwa lata temu), z drugiej zaś strony 1700 darczyńców w stosunku do liczby członków Sto-
warzyszenia (ok. 18 000) nie napawa optymizmem. Przed nami zatem sporo pracy, zwłaszcza 
w stosunku do tych emerytów i rencistów policyjnych, których emerytury i renty rozlicza ZER 
MSW. Tylko zmasowana akcja uświadamiająca ideę Organizacji Pożytku Publicznego – trwa-
jąca non stop – i konkretna pomoc w wypełnianiu PIT-ów – może przynieść poprawę, zwłasz-
cza, że wniosków o wykorzystanie środków pochodzących z odpisu podatku jest coraz więcej.

 Przyjęto uchwałę o podniesieniu od nowego roku składki członkowskiej o 50 gr miesięcznie. 
Podział podwyższonej kwoty przedstawia się następująco: 30 gr pozostaje w kole, 20 gr przeka-
zywane jest do Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych, które 10 gr zobowiązane są przeznaczyć 
do Zarządu Głównego. Temat ten znany był już wcześniej i został przedyskutowany w kołach.

 Przyjęto uchwałę o ustanowieniu dnia 16 lipca każdego roku Świętem Weterana Poli-
cji. W uchwalę przyjęto, że do komendanta głównego Policji skierowany zostanie wniosek 
o uwzględnienie tego Święta w kalendarzu imprez środowiska policyjnego.
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 Wiceprezes ZG, J. Papis przedstawił infor-
mację na temat wizerunku SEiRP. Ożywioną 
dyskusję na ten temat cechowała wspólna tro-
ska o dobre imię naszego Stowarzyszenia, ko-
rzystania z dostępnych środków promujących 
działalność naszych członków, aktywność 
zarządów w aktualnych wydarzeniach i zde-
cydowaną postawę w walce o interesy środo-
wiska emerytów i rencistów mundurowych.

 Wypracowano stanowisko ZG SEiRP w spra-
wie deklaracji programowej Federacji Sto-
warzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezbędnych zmian statuto-
wych tej organizacji przed zwołanym na 22 listopada 2012 roku Nadzwyczajnym Kongresem.

W ramach szerokiej dyskusji prowadzonej w sali obrad, jak i w kuluarach obszerne informacje na 
temat postępowania w sprawach tegorocznej waloryzacji emerytur oraz aktualnych rozwiązań kwestii 
tzw. ustawy zmniejszającej – przekazała dr H. Giemza – członkini Komisji Prawnej, przewodnicząca 
Zespołu OPP.

 Na zakończenie obrad Zarząd Główny przychylając się do prośby Z. Kowalczyka przyjął jego 
rezygnację z funkcji I wiceprezesa Zarządu Głównego, członka Prezydium ZG i członka ZG.

Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu na stanowisko I wiceprezesa Zarządu Głównego – 
Zdzisława Pietrykę – dotychczasowego skarbnika. 

Jednocześnie w związku z rezygnacją Z. Kowalczyka z udziału w pracach Prezydium Zarząd 
Główny na funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Odznaczeń, Ceremoniału i Uroczystości powołał 
Lecha Kazaneckiego – członka Prezydium ZG SEiRP.

Podkreślić należy, że stronę organizacyjną wyjazdowego posiedzenia ZG wzięło na siebie grono 
działaczy z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie na czele z jego prezesem A. Czopkiem – 
wywiązując się z tego zadania doskonale. Za to prezes ZG Henryk Borowiński złożył im serdeczne 
podziękowania.

Lech Kazanecki

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO SEiRP 

Posiedzenie odbyło się 16 listopada. Po części proceduralnej wiceprzewodniczący Ze-
społu Organizacyjnego Edward Strzelecki przedstawił zasady konkursu na najlepiej 
działające koło w Stowarzyszeniu. W toku dyskusji podkreślono zasadę dobrowolności 
udziału i regulamin zawierający tę właśnie poprawkę Prezydium zaakceptowało.

W kolejnym punkcie posiedzenia Lech Kazanecki dokonał wnikliwej analizy realizacji uchwały 
VI Zjazdu, która dotyczyła rozbudowy ilościowej Stowarzyszenia. Wnioski, które wyprowadził, nie 
są optymistyczne. Niestety, liczba członków naszej organizacji się zmniejszyła. Dotyczy to zwłaszcza 
ZW Warszawa i ZW Białystok. Na przeciwnym biegunie znajduje się ZW w Kielcach (wzrost o 1/3 
w ciągu roku) i ZO w Ostrołęce (wzrost o 15%). 

Przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
omówił Zdzisław Czarnecki i Henryk Grobelny. Wskazali na aktywny udział członków naszego 
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Stowarzyszenia w przygotowaniach kongresu 
i akces nowych organizacji do Federacji.

Funkcjonowanie Zespołu ds. OPP zaprezen-
towała Helena Giemza. Dopracowany regula-
min działania wzbudził z jednej strony uznanie, 
a z drugiej – wskazano na konieczność weryfi -
kacji wniosków benefi cjentów, aby wykluczyć 
fi nansowanie z dwóch źródeł. Przewodnicząca 
zapoznała zebranych z rozdziałem zgromadzo-
nych funduszy. Prezydium podjęło uchwały 
o przydzieleniu środków wnioskodawcom, któ-
rzy otrzymali pozytywne rekomendacje zespołu. 

Zdzisław Bartula złożył informację o tema-
tyce posiedzeń ZG i Prezydium na 2013 rok oraz 
o przygotowaniach uroczystego (opłatkowego) 
posiedzenia Zarządu Głównego, które odbędzie 
się 21 grudnia.

Prezydium podjęło uchwałę o powołaniu 
Zespołu Redakcyjnego w składzie: Janusz 
Borowiński – przewodniczący, Zdzisław 
Bartula i Adam Szyszko – członkowie oraz 
koordynator Leszek Orkisz. Zadaniem zespo-
łu jest uporządkowanie przepływu materiałów 
nadsyłanych do publikacji w Biuletynie In-
formacyjnym i na stronie internetowej przez 
rzeczników ZW/ZO, korespondentów i człon-
ków Stowarzyszenia oraz ich selekcja i ostateczna redakcja. Materiały do publikacji należy prze-
syłać na adresy e-mail: redaktor.biuletyn@wp.pl lub biuletyn@seirp.pl. 

Na posiedzenie nie przybył Jerzy Krasucki i Aleksander Kozłowicz, więc nie zrealizowano 
dwóch punktów obrad: informacji o działalności ZW w Katowicach oraz informacji GKR nt. 
stopnia realizacji uchwał VI Zjazdu. 

Janusz Borowiński
Foto. – Z. Bartula

KONGRES FEDERACJI
Mam mieszane uczucia po zakończonych w dniu 22 listopada w Warszawie obradach 
Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Po pierwsze – pozytywne, gdyż uchwalono potrzebne zmiany statutowe i przyjęto w poczet 
Federacji nowych członków. Otwarto jednocześnie drogę do poszerzenia podmiotowego tych 
związków i stowarzyszeń, które będą mieć potrzebę integracji w ramach naszej Federacji.

Po drugie – negatywne, ponieważ mam niedosyt i nie wyniosłem przekonania, że Nadzwy-
czajny Kongres uskrzydli ofensywne poczynania Federacji na resztę kadencji.

Przebieg obrad uświadomił mi, że wśród związków i stowarzyszeń wchodzących w skład Federa-
cji są zauważalne różnice i rozbieżności interesów. Nie wszyscy myślą kategoriami jedności Federacji.
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Brakowało mi przedstawienia jas-
no sprecyzowanego sprawozdania, 
a jego prezentacja odzwierciedlałaby 
przecież aktualny stan pracy.

Przewodniczący Komisji Pro-
gramowej próbował przykryć „fi go-
wym listkiem” niedoskonałość do-
tychczasowej działalności, kierując 
założenia do podmiotów zewnętrz-
nych. Słusznie argumentował, że 
my wiemy co mamy robić, lecz inni 
nie zawsze mają dostateczną wiedzę 
o nas. Niestety, jeden z delegatów 
„listek fi gowy” odsłonił, posługując 
się szantażem, że uchwały zapropo-
nowanej przez Prezydium nie pod-
pisze. W ten sposób w dokumencie 
programowym stwierdzono, że Fe-
deracja działa dobrze i sprawnie, 
a Nadzwyczajny Kongres aprobuje 
taki sam kierunek na końcową część 
kadencji.

Wiele wątpliwości mam co do 
wybiórczej realizacji ustaleń poczy-
nionych na posiedzeniu Prezydium 
Zarządu Federacji, które odbyło się w dniu poprzedzającym Kongres. Prezydium zadecydowało, 
że po ofi cjalnym zakończeniu Kongresu – Janusz Kwiecień (Służba Więzienna) w sprawie opieki 
zdrowotnej, ja, w sprawie funduszu socjalnego – mieliśmy zabrać głos i zaproponować stanowi-
sko Federacji. Niestety, nie dane nam było wypowiedzieć się, więc teraz przedstawię problem 
nurtujący środowisko.

Minister Spraw Wewnętrznych skierował do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy 
o funkcjonowaniu komisji lekarskich, który zakłada ograniczenie z 0,5% do 0,25% funduszu soc-
jalnego i 0,25% planowanego rocznego budżetu na wypłaty rent i emerytur, przeznaczyć na akty-
wizację zawodową tj. dofi nansowanie w całości lub części– studiów wyższych, podyplomowych, 
kursów zawodowych i językowych. Ponadto przeznaczona ma być część środków na prewencję 
rentową, czyli leczenie uzdrowiskowe czy też rehabilitację.

Wystosowane przez Federację oraz Związki Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Straży Gra-
nicznej, a także Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – apele, protesty – pozostały bez 
odpowiedzi. Oczekiwałem, że stanowisko Federacji będzie zawierało oburzenie i dezaprobatę całego 
100-tysięcznego środowiska. Niestety, nic takiego się nie stało. O czym to świadczy? Świadczy to 
o pozorowanych działaniach Federacji jako całości. Zadaję w tym miejscu pytania.

Panie Prezydencie!
 Co jest z wcześniejszym zapewnieniem, że odbywać będziemy spotkania z resortowymi mini-

strami służb mundurowych?
 Czy nie od rzeczy jest nawiązanie kontaktów z parlamentarzystami, którym Federacja udzieliła 

poparcia w ostatnich wyborach?
 Czy nie najwyższy czas, aby pokazać siłę i skuteczność Federacji przed następnymi wyborami 

do władz samorządowych oraz parlamentarnych?
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Do zadania pytań upoważnia mnie środowisko, które – jako prezes Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych – reprezentuję. Jestem wyrazicielem podobnych poglądów emerytów Straży 
Pożarnej i Straży Granicznej. Mój głos podyktowany jest troską o jedność wszystkich służb munduro-
wych i zacieśnieniem więzi integracyjnych w trudnych chwilach kryzysu tożsamości, jaki – wg mnie 
– przeżywa Federacja.

Henryk Borowiński
wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

ILU NAS JEST?
Używając słów znanej piosenki Maryli Rodowicz p.t. „Jadą wozy kolorowe” – „…mamy wie-
le i niewiele, bo w sam raz..”– w odniesieniu do stanu ilościowego SEiRP – można, patrząc 
na liczbę naszych członków popaść w samouwielbienie i spocząć na laurach. Bo liczba 
18 125 (stan na koniec roku 2011) w gronie stowarzyszeń służb mundurowych daje nam 
silną pozycję. Czy to jednak wystarcza? Spróbujmy dokonać analizy cytowanych słów.

Mamy wiele – to prawda. Ta wielkość, to zawarte w liczbie 18 125 sylwetki działaczy Stowa-
rzyszenia, którzy swoją ofi arnością, zaangażowaniem, aktywnością, chęcią niesienia pomocy innym, 
umiejętnością organizowania integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych i wielu, wielu 
innym pozytywnym cechom – tę wielkość tworzą. Takich działaczy jest zdecydowana większość. 
Wiele, to również struktury Stowarzyszenia, które działają aktywnie na terenie całego kraju, podejmu-
ją szereg inicjatyw w obronie interesów naszego środowiska i tworzą właściwy wizerunek organizacji. 
Wiele, to także nasza 22-letnia historia i tradycja. 

Czy mamy zatem na tym poprzestać? Zdecydowanie – nie.
Po pierwsze – jest nas zdecydowanie niewiele. Patrząc na ogólną liczbę emerytów i rencistów 

policyjnych w naszym kraju tylko 12,4% należy do Stowarzyszenia. Wiele – to mamy do zrobienia, 
w poprawie tego niekorzystnego stosunku. Już na VI Zjeździe Delegatów w Legionowie jako naczelne 
zadanie dla wszystkich członków postawiono dążenie do zwiększenia stanu ilościowego naszego Sto-
warzyszenia. Przyszedł czas na sprawdzenie realizacji tego zadania, (choć to dopiero połowa kadencji, 
ale VII Zjazd zbliża się milowymi krokami, a wtedy to już nie będzie sprawdzenie ale surowa ocena). 
Otóż na półmetku kadencji (z pewną tolerancją, gdyż dane dotyczą końca roku 2011) sytuacja nie jest 
najlepsza. Od grudnia 2010 do grudnia 2011 r. stan ilościowy naszej organizacji zmniejszył się o 384 
osoby, tj. 2,1% ogółu członków. Zakładając pesymistyczną prognozę trzeba bić na alarm. I nie zmieni 
tego fakt, że w tej liczbie nie uwzględniono członków wspierających, honorowych i seniorów oraz 
tych, którzy z różnych przyczyn opuścili nasze szeregi. To tylko wina niedopracowanej sprawozdaw-
czości, którą trzeba niezwłocznie poprawić, aby na VII Zjeździe Delegatów przedstawić kompletne 
dane.

Po drugie – stosunek liczby członków Stowarzyszenia do liczby emerytów i rencistów różnie się 
przedstawia w poszczególnych regionach kraju. Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe, w których stosu-
nek ten jest powyżej średniej, to:

 woj. lubuskie – 28,5% (działają tu ZO Zielona Góra i ZW Gorzów Wlkp.)
 woj. warmińsko – mazurskie – 25%
 woj. małopolskie – 24,9%
 woj. podkarpackie – 22,2%
 woj. zachodniopomorskie – 18,4% (ZW Szczecin i ZO Koszalin)
 woj. kujawsko-pomorskie – 17,7%
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 woj. lubelskie – 14,5%
 woj. pomorskie – 14% (ZW Gdańsk – Gdynia i ZO Słupsk)

Poniżej średniej plasują się:
 woj. podlaskie – 10,9%
 woj. łódzkie – 10,5% (ZW Łódź i ZO Piotrków Tryb.)
 woj. śląskie – 8,9%
 woj. dolnośląskie – 7,9% (ZW z siedzibą w Jeleniej Górze)
 woj. wielkopolskie – 7,6% (ZW Poznań i ZO Piła)
 woj. opolskie – 7,3%
 woj. świętokrzyskie – 6,3% (tu potrzebne wyjaśnienie, że jeszcze do niedawna Kielce były 

białą plamą na mapie naszych struktur, a od niedawna powstały ZW dynamicznie się rozwija)
 woj. mazowieckie – 5,9% (ZW Warszawa i ZO Ostrołęka).

Na wnioski z tej statystyki jeszcze za wcześnie, ale zestawiając niektóre liczby warto się nad nimi 
zastanowić.

Największa liczba świadczeniobiorców jest w następujących województwach:
– mazowieckie – 27 658, liczba członków -1210 (tj. 5,9% – najmniej z Zarządów)
– śląskie – 14 089 – liczba członków -1254 (tj. 8,9%)
– dolnośląskie – 11 516 – liczba członków – 912 (tj. 7,9%)
– wielkopolskie – 11 393 – liczba członków – 613 (tj. 7,6%)
– łódzkie – 10 421 – liczba członków – 806 (tj. 10,5%). 
Można by przypuszczać, że w dużych aglomeracjach trudniej jest pozyskiwać kandydatów na 

członków Stowarzyszenia, ale przeczy temu casus woj. małopolskiego, w którym liczba świadczenio-
biorców wynosi 10526 a członków Stowarzyszenia jest 2628 (tj. 24,9%) – najwięcej spośród wszyst-
kich Zarządów.

W stosunku do ogólnej liczby członków Stowarzyszenia najwięcej również pochodzi z woj. mało-
polskiego, bo 14,5%. Dalej znajdują się woj. warmińsko – mazurskie – 8,2% i kujawsko – pomorskie 
– 7,6%. Te trzy województwa skupiają prawie 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

Dla porządku należy jeszcze wymienić Zarządy, które w roku 2011 uzyskały największy wzrost 
liczby członków. Są to: ZW w Kielcach (wzrost o 31,7%) i ZO w Ostrołęce (wzrost o 14,7%). Naj-
większy zaś spadek zanotowały: ZW Warszawa (spadek o 20,4% i ZW Białystok (spadek o 14,2%)

Jak więc widać z przytoczonych statystyk, przed nami jeszcze wiele pracy. Bo to, co do tej pory 
osiągnęliśmy – to nie jest w sam raz.

Lech Kazanecki

W materiale wykorzystano dane statystyczne na koniec roku 2010 i 2011, udostępnione przez Biuro 
ZG SEiRP oraz dane statystyczne zawarte na stronie internetowej ZER MSW.

S P R A W O Z D A N I E
z badań ankietowych sytuacji materialnej, socjalno-zdrowotnej oraz kulturalnej członków Sto-
warzyszenia przeprowadzonych przez ZG SEiRP 
Zarząd Główny, aby monitorować sytuację materialną, socjalną, zdrowotną i kulturalną swoich człon-
ków oraz ich rodzin, opracował anonimową ankietę, zalecając zarządom wojewódzkim i okręgowym 
skierowanie jej do szerokiego kręgu byłych policjantów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
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Zalecono ażeby:
– ankietę wypełniła jak największa liczba członków,
– odpowiedzi na pytania były rzetelne.

Wyznaczono termin nadsyłania ankiet do 30 grudnia 2011 r. Ankieta zawierała pięć tematycznych 
rozdziałów, każdy z kilkoma pytaniami, na które członkowie mieli udzielić odpowiedzi:

1) Dane respondenta (9 pytań),
2) Sytuacja materialna (6 pytań),
3) Sytuacja mieszkaniowa (4 pytania),
4) Potrzeby zdrowotne, kulturalne (8 pytań),
5) Uwagi na dowolny temat organizacyjny Stowarzyszenia.

1. Zakładany cel
Celem badania ankietowego było :

1) zapoznanie się Zarządu Głównego z sytuacją materialną, socjalną, zdrowotną oraz kulturalną 
swoich członków i ich rodzin,

2) podjęcie działań w kierunku zdementowania w tym zakresie niekorzystnych opinii o naszym 
środowisku,

3) potraktowanie wszystkich uwag jako ważnego czynnika inicjatywy oddolnej,
4) ocena kierunków pracy i działalności Stowarzyszenia na wszystkich szczeblach organizacyj-

nych. 

2. Liczba nadesłanych ankiet
Ogółem nadesłano 755 wypełnionych ankiet, które głównie wypełnili mężczyźni (82,9%). 

Ankieta obejmowała 25 pytań, na które respondenci powinni udzielić 18 875 prawidłowych odpo-
wiedzi. Po obliczeniach stwierdzono, że łącznie udzielono ich 16 261, zatem ich brak odnotowano 
w 2590 (13,7%) przypadkach. Zupełnie został pominięty rozdział V ankiety (uwagi na dowolny 
temat organizacyjny). Z opracowanego zestawienia (tabela 1.) wynika, że nie wszystkie zarządy 
wojewódzkie i okręgowe podeszły do zaleceń Zarządu Głównego z jednakowym zaangażowa-
niem. Ankiety wpływały w różnych liczbach i terminach, co miało znaczący wpływ na wydłuże-
nie czasu ich opracowania. Stwierdzono, że zbyt mała liczba kół została zaangażowana w akcję 
ankietyzacyjną (73). Najwięcej kół zaangażowano w województwie warmińsko-mazurskim (16), 
co przyniosło bardzo dobre efekty.

Największa liczba ankiet wpłynęła :
– z województwa warmińsko – mazurskiego  – 182 (24,1%),
– z województwa łódzkiego    – 98 (12,9%),
– z województwa śląskiego    – 78 (10,3%),

Najmniejsza liczba:
– z województwa mazowieckiego   – 3,
– z województwa lubuskiego    – 5,

W ogóle nie nadesłano :
– z województwa lubelskiego  
– z województwa małopolskiego
– z województwa podlaskiego.
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Tabela 1.

Lp. Województwo
Respondenci Razem

Liczba kół,
z których
nadesłano 

ankietymężczyźni kobiety

1. Dolnośląskie 49 15 64 7

2. Kujawsko-pomorskie 55 5 60 8

3. Lubelskie 0 0 0 0

4. Lubuskie 5 1 6 1

5. Łódzkie 69 29 98 8

6. Małopolskie 0 0 0 0

7. Mazowieckie 2 1 3 1

8. Opolskie 15 1 16 2

9. Podkarpackie 29 13 42 5

10. Podlaskie 0 0 0 0

11. Pomorskie 45 5 50 4

12. Śląskie 72 6 78 7

13. Świętokrzyskie 8 10 18 1

14. Warmińsko-mazurskie 163 19 182 16

15. Wielkopolskie 29 3 32 6

16. Zachodniopomorskie 51 11 62 9

17. Brak na ankiecie
miejscowości 34 10 44 -

R A Z E M 626 129 755 75

Źródło: opracowanie na podstawie uzyskanych wyników z ankiet.

3. Wyniki 
Rozdział I (dane respondenta)

1) Płeć   626 (82,9%) mężczyzn, 129 (17,1%) kobiet 
2) Wiek  do 65 lat    – 428 (56,7%), w tym 64 kobiety,

   66 –75 lat   – 218 (28,9%), w tym 29 kobiet,
   powyżej 75 lat   – 109 (14,4%), w tym 85 kobiet 

3) Rok odejścia na emeryturę
1980–1989  – 82 (10,8%), w tym 15 kobiet,
1990–1994  – 213 (28,2%), w tym 30 kobiet,
1995–1999  – 85 (11,2%), w tym 6 kobiet,
2000–2004   – 180 (23,8%), w tym 18 kobiet,



Biuletyn Informacyjny nr 4 (46) 2012

13Z CENTRALI

2005–2009   – 108 (14,3%), w tym 22 kobiety,
2010 r.   – 40 (5,2%), w tym 18 kobiet,
2011 r.   – 12 (1,5%), w tym 6 kobiet, 
bak danych  – 35 (4,6%)
Ogółem   – 605 mężczyzn i 115 kobiet

4) Rodzaj grupy inwalidzkiej
I grupa   – 78 (10,3%), w tym 14 kobiet,
II grupa   – 139 (18,4%), w tym 32 kobiety,
III grupa   – 154 (20,3%), w tym 29 kobiet,
nie posiada żadnej grupy  – 384 (50,8%), w tym 54 kobiety

       ---------------------
         755

Ogółem posiada grupę 371 (49,1%) w tym 75 kobiet 
5) Aktualny stan zdrowia

schorzenia kardiologiczne – 286 (37,8%), w tym 14 kobiet,
cukrzyca   – 84 (11,1%), w tym 10 kobiet,  
schorzenia ortopedyczne – 99 (13,1%), w tym 15 kobiet  
schorzenia gastrologiczne – 41 (5,4 %), w tym 14 kobiet,
schorzenia urologiczne – 25 (3,3 %), w tym 6 kobiet 
schorzenie neurologiczne – 17 (2,2%), w tym 5 kobiet,
inne   – 60 (7,9%), w tym 13 kobiet
zdrowi   – 143 (18,9%)
     ---------------------

        755 
Ogółem leczy się – 612 (81,05%) w tym 110 kobiet
Stan dobry określiło – 143 (18,9%) w tym 17 kobiet

6) Posiadany stopień
  ofi cerski   – 210 (27,8%), w tym 19 kobiet, 
  podofi cerski  – 532 (70,4%), w tym 55 kobiet
  bez stopnia  – 13 (1,7%), w tym 10 kobiet,
     --------------------
        755 

7) Wykształcenie podstawowe  – 23 (3,0%), w tym 8 kobiet, 
   zawodowe  – 28 (3,7%), w tym 16 kobiet
   średnie   – 466 (65,6%), w tym 73 kobiety
   wyższe   – 199 (27,5%), w tym 19 kobiet,

  brak danych w ankietach – 39 (5,1%)
      --------------------
        755   

8) Liczba osób na utrzymaniu
   samotne   – 51 (6,7%), w tym 11 kobiet,
   jedna   – 150 (19,8%) ,
   dwie   – 200 (26,4%),
   trzy   – 88 (11,6%),
   cztery   – 24 (3,1%),
   pięć   – 10 (1,3%),
   więcej niż pięć  – 2
   brak danych   – w 230 ankietach (30,4%)

       ----------------------
         755
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Rozdział II (sytuacja materialna)
9) Wysokość świadczeń emerytalnych (netto)

  do 1000 zł   – pobiera 26 (3,4%),
  1001 – 2000 zł   – pobiera 258 (34,1%),
  2001 – 3000 zł   – pobiera 271 (35,8 %),
  3001 – 4000 zł   – pobiera 93 (12,3%),
  4001 – 5000 zł   – pobiera 49 (6,4%),
  ponad 5000 zł   – pobiera 12 (1,5%),
  brak danych   – w 46 ankietach (6.09%)
      ------------------   
         755

10) Dodatkowa praca
  podjęło pracę dodatkową 118 (15,6%) ankietowanych, w tym 12 kobiet.

11) Wysokość dochodu na członka rodziny
  do 1000 zł  – 90 (11,9%),
  1001 – 2000 zł  – 365 (48,3%),
  2001 – 3000 zł  – 163 (21,5%),
  ponad 3000zł  – 33 (4,3%), 
  brak danych  – w 104 ankietach (13,7%)
      ---------------------
          755 

12) Korzystanie z pomocy organizowanej przez Stowarzyszenie
  z pomocy korzystało ogółem – 91 osób (12%),

13) Korzystanie z funduszu socjalnego (ostatnie trzy lata)
  ogółem skorzystało – 262 ( 34,7%) w tym :

   1 raz    – 91 (12%),
   2 razy    – 53 (7%),
   3 razy    – 70 (9,2%),
   4 razy    – 11 (1,5%),
   5 razy    – 37 (4,9%),
   nie korzystało   – 493 (65,3%)
       ----------------------------
         755

14) Ocena własnej sytuacji materialnej z analizy nadesłanych ankiet wynika, że respondenci 
własną sytuację materialną oceniają jako:
  złą   – 106 (14%),
  dostateczną  – 71 (9,4%),
  średnią   – 180 (23,8%),
  dobrą    – 162 (21,4%),
  bardzo dobrą  – 25 (3,3%),
  brak danych  – w 211 ankietach (27,9%).

       ------------------------
         755
Rozdział III (sytuacja mieszkaniowa)

15) Rodzaj posiadanego mieszkania
  domek jednorodzinny – 168 (22,2%),
  mieszkanie spółdzielcze – 192 (25,4%),
  mieszkanie własnościowe – 272 (36%),
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  mieszkania komunalne – 78 (10,3%),
  brak danych  – w 45 ankietach (5,9%).
     ---------------------------
         755

16) Liczba wspólnie zamieszkujących osób
  jedna osoba  – 131 (17,3%),
  dwie osoby  – 311 (41,1%),
  trzy osoby  – 120 (15,8%),
  cztery osoby  – 63 (8,3%),
  pięć osób  – 32 (4,2%),
  więcej niż pięć  – 23 (3,0%),
  brak danych  – w 75 ankietach (9,9%).

       ----------------------
         755

17) Czy były podejmowane działania w kierunku wykupu mieszkania służbowego na własność:
– z badanych ankiet wynika, że 85 (11,2%) respondentów podjęło działania w kierunku wy-
kupu mieszkania służbowego.
Ocena własnej sytuacji mieszkaniowej:
  zła   – 31 (4,1%),
  średnia   – 125 (16,5%),
  dobra    – 413 (54,7%),
  bardzo dobra  – 33 (4,3%),
  brak danych  – w 153 ankietach (20,2%).
      ------------------------
        755 

Rozdział IV (potrzeby zdrowotne, kulturalne)
18) Częstotliwość korzystania z resortowej służby zdrowia:

  rzadko   – 71 (9,4%),
  często   – 76 (10,0%),
  systematycznie  – 123 (16,2%),
  raz w miesiącu  – 67 (8,8%),
  dwa razy w roku  – 107 (14,1%),
  nie korzysta  – 275 (36,4%)
  brak danych  – w 36 ankietach (4,7%).
      ----------------------
        755

19) Dostępność do lekarza specjalisty – na pytanie dało odpowiedź tylko 306 (40,5%) respon-
dentów. Oczekiwali na wizyty:
  prywatnie – natychmiast – 17 (5,5%)
  miesiąc   – 29 (9,4%),
  dwa miesiące  – 29 (9,4%) ,
  kwartał   – 55 (17,9%),
  pół roku   – 60 (19,6%)
  dłużej niż pół roku  – 35 (11,4%)
  nie korzystało  – 81 (26,4%)
  procent obliczono od liczby 306.

   brak danych  – w 449 ankietach (59,4%).
       -----------------------
         755
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20)  Możliwość leczenia szpitalnego – na pytanie udzieliło odpowiedzi 404 (53,5%) ankietowa-
nych. Oczekiwali na leczenie szpitalne :
  do miesiąca  – 59 (14,6%),
  do 2 miesięcy  – 25 (6,1%),     
  do 3 miesięcy  – 39 (9,6%),
  do 6 miesięcy  – 38 (9,4%),
  do roku   – 26 (6,4%),
  nie korzystało z leczenia – 217 (53,7%),
  procent obliczono od liczby 404.

   brak danych  – w 351 (46,4%) ankietach
       ----------------------------
          755

21) Częstotliwość korzystania w okresie ostatnich trzech lat z sanatorium:
  1 raz   – 106 (14%),
  2 razy   – 28 (3,7%),
  3 razy   – 10 (1,3%),
  5 razy   – 2 (0,2%)
  nie korzystało  – 455 (60,2%),
  brak danych  w 154 (20,3%) ankietach,
      ---------------------------

         755
22) Sposób spędzania wolnego czasu

  na działce  – 246 (32,5%),
  TV, książka, teatr  – 79 (10,4%),
  prace społeczne  – 43 (5,6%),
  spacery   – 66 (8,7%), 
  wycieczki  – 53 (7,0%),
  sport   – 41 (5,4%),
  inne zajęcia  – 51 (6,7%),
  brak danych  – w 176 (23,3%) ankietach,
      ------------------
        755

23) Czy udzielasz się społecznie w miejscu zamieszkania
fundacja pomocy ofi arom przestępstwa  – 2 (0,2%)
w innych organizacjach emeryckich  – 69 (9,1%),
LOK – 4 (0,5%),
współpraca z samorządami – 120 (15,8%), 
w klubach sportowych  – 22 (2,9%),
nie udziela się – 410 (54,3%),
brak danych  – w 128 (16,9%) ankietach.
 ------------------    
   755

24) Udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie w ostatnich 
dwóch latach (2010 – 2011): 
  1 raz   – 51 (6,7%),
  2 razy   – 91 (12,0%),
  3 razy   – 62 (8,2%),
  4 razy   – 81 (10,7%),
  5 razy   – 45 (5,9%),
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  więcej   – 148 (19,6%),
  nie uczestniczyło  – 160 (21,1%)
  brak danych  – w 117 (15,4%)
     --------------------

          755
25) Oceń pracę swego Koła na Twoją rzecz i rodziny

  na dostatecznie  – 70 (9,2%),
  dobrze   – 340 (45,0%),
  bardzo dobrze  – 180 (23,8%),
  brak danych  – w 165 (21,8%) ankietach,
      -------------------
      755

Rozdział V (uwagi na dowolny temat organizacyjny).
W ankietach nie stwierdzono żadnych wpisów.

4. Analiza nadesłanych ankiet
Grupa emerytów i rencistów, która złożyła ankiety (755) stanowi 4,19% ogółu członków Stowa-

rzyszenia (przyjęto liczbę członków 18 000). Należy uznać, że na tak szeroko zakrojone działania 
związane z potrzebą monitorowania sytuacji materialnej, socjalnej, zdrowotnej oraz kulturalnej człon-
ków oraz ich rodzin, zbyt mała grupa zdecydowała się na wypełnienie ankiet i udzielenia rzetelnych 
odpowiedzi na zawarte w nich pytania. Z zestawienia Tabeli 1. wynika, że zarządy wojewódzkie za-
angażowały zbyt małą liczbę kół do akcji ankietyzacyjnej, co było głównym powodem małej liczby 
ankiet w stosunku do liczby członków Stowarzyszenia. Wiele ankiet zostało niedokładnie wypełnio-
nych, świadczy o tym brak odpowiedzi na 2590 pytań. Znaczna część ankiet została wypełniona bez 
żadnych przemyśleń. Przytoczę jedną odpowiedź z ankiety nadesłanej ze Słupska na pytanie – „Czy 
udzielasz się społecznie w miejscu zamieszkania – wymień organizację i podaj rodzaj działalności? 
Odpowiedź brzmi –„tak w pracach społecznych”. Uzyskane wyniki z badań tak nielicznej grupy nie 
mogą stanowić podstawy do wyciągnięcia poprawnych wniosków, wiadomo, że im liczniejsza grupa 
respondentów, tym one są poprawniejsze i dają większe prawo do generalizacji. Niemniej uzyskane 
wyniki badań powinny zostać wzięte pod uwagę przy wyznaczaniu naszych celów i doskonaleniu 
działań wszystkich struktur Stowarzyszenia. Podczas badań stwierdzono, że brak jest pozytywnych 
odpowiedzi na 14. pytanie w Rozdziale II – „Ocena własnej sytuacji materialnej – w ocenie zaznacz, 
czy dotknęła Cię ustawa „dezubekizacyjna?” Wynika z tego, że żadna z takich osób nie otrzymała 
i nie wypełniła ankiety. Należałoby zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie, czy funkcjonariusze ci 
zostali pominięci w naszej akcji ankietyzacyjnej. W sprawozdaniu ujęto zbiorcze dane ze wszystkich 
województw jako całość, pominięto przedstawianie danych z poszczególnych województw i kół, po-
nieważ zamazałoby to obraz głównych badań. 

Zaprezentowane w sprawozdaniu wyniki badania mogą posłużyć Zarządowi Głównemu, zarzą-
dom wojewódzkim i kół do poznania sytuacji materialnej i zdrowotnej członków i wyciągnięcia wnio-
sków do dalszej pracy.

Celem badania ankietowego było zapoznanie się Zarządu Głównego z sytuacją materialną, socjal-
ną, zdrowotną oraz kulturalną członków i ich rodzin. Na podstawie przeprowadzonych badań należy 
uznać, że cel został osiągnięty.

Stwierdzono, że:
1) Ogólna sytuacja materialna nie jest alarmująca. 48,6% (367) respondentów ocenia własną 

sytuację na średnią, dobrą i bardzo dobrą. 9,4% (71) na dostateczną i 14 % (90) na złą. Dochód 
na członka rodziny u 11,9% (90) ankietowanych kształtuje się do 1000 zł, u 88,1% – w grani-
cach od 1500 zł do 3500 zł.
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2) Z badań wynika, że sytuacja socjalna przez ostatnie trzy lata nie wygląda najlepiej. Ogółem 
z pomocy – zapomóg skorzystało 262 ankietowanych (34,7%). W podziale na trzy lata średnia 
to 87 korzystających i jest to zaledwie 11,5% ogółu ankietowanych. Z paczek korzystało 91 
(12,0%) respondentów.

3) Sytuacja zdrowotna ma wiele do życzenia. Z badań wynika, że 612 (81,5%) ankietowa-
nych choruje i leczy się na różnego rodzaju choroby. Wyraźnie dominują choroby kardio-
logiczne, występują one u 286 (37,8%) ankietowanych, następnie schorzenia ortopedyczne 99 
(13,1%) oraz cukrzyca 84 (11,1%).

4) Sytuację kulturalną można ocenić tylko na podstawie pytania 22. i 24. ankiety. Z odpo-
wiedzi wynika, że 32,5% badanych (246) większość wolnego czasu spędza na działkach, 79 
(10,4%) TV, książka i teatr. W ciągu ostatnich dwóch lat w spotkaniach integracyjnych, w tym 
również wyjść do teatru, kina i wyjazdów na wycieczki, korzystało 478 (63,3%) ankietowanych.

5. Podsumowanie wyników badań
1. Wpłynęło 755 ankiet z 13 województw (w tym 129 od kobiet).
2. Do akcji ankietyzacyjnej zaangażowano 73 koła
3. 82,9 % respondentów to mężczyźni.
4. Większość ankietowanych jest w wieku do 65 lat (56,7%).
5. Dominują emeryci 213(28,2%), którzy odeszli na świadczenie w latach 1990-1994. Liczną 

grupę (23,8%) stanowią ci, którzy odeszli w okresie 2000-2004.
6. Grupy inwalidzkie posiada 371 (49,1%) respondentów w tym 75 kobiet, dominuje trzecia 

grupa 154 (20,3%).
7. 81% ankietowanych (612, w tym 110 kobiet) choruje i leczy się. Dominują schorzenia kar-

diologiczne 286 (37,8%).
8. 70,4% (532) respondentów to podofi cerowie.
9. 61,7% (466) to ankietowani z wykształceniem średnim, z wyższym 199 (26,3%).
10. Najwięcej badanych ma na utrzymaniu dwie osoby 200 (26,4%) a 51 (6,7%) – to osoby sa-

motne.
11. 70% osób pobiera świadczenia w przedziale 1000 – 3000 zł, a nieco ponad 3% – do 1000 zł.
12. Co szósty emeryt podjął dodatkową pracę.
13. Połowa respondentów wykazała, iż dochód na członka rodziny zawiera się w przedziale 1-2 

tys. zł.
14. Z pomocy organizowanej przez Stowarzyszenia korzystał co szósty ankietowany, a z fundu-

szu socjalnego – co trzeci.
15. 23,8% (180) respondentów ocenia swoją sytuację materialną jako średnią, dobrą –162(21,4%), 

złą – 106 (14%).
16. Najwięcej ankietowanych (36%) mieszka w lokalach własnościowych, 192 (25,4%) – w zaso-

bach spółdzielczych, 168 (22,2%) – w domkach jednorodzinnych, 78 (10,3%) – w zasobach 
komunalnych.

17. 41,1% (311) badanych zamieszkuje z dwiema osobami, 131 (17,3%) – z jedną, 120 (15,8%) 
– z trzema, a 118 (15,6%) – z czterema i więcej.

18. Co dziewiąty emeryt podjął działania z zamiarem wykupu mieszkania służbowego.
19. 54,7% (413) ankietowanych ocenia swe warunki mieszkaniowe jako dobre, 125 (16,5%) – 

jako średnie, 31 (4,1%) – jako złe.
20. Niemal 40% ankietowanych nie korzysta z resortowej służby zdrowia, a 16% korzysta z niej 

systematycznie.
21. 60% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o dostępność do lekarza specjalisty. 

Z tych, którzy jej udzielili, najwięcej – ok. 25%, nie korzystała z usług tych lekarzy.
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22. Co siódmy chory czekał na leczenie szpitalne dłużej niż pół roku.
23. W ostatnich trzech latach z sanatorium korzystało raz 106 (14%) osób, 2 i więcej razy – 40 

(5,2%).
24. Z badań ankietowych wynika, że najwięcej respondentów (ponad 40%) spędza czas wolny na 

działce.
25. Dominującą formą aktywności społecznej naszych członków jest współpraca z samorządami 

120 (15,8%). Ponad połowa – nie udziela się społecznie w miejscu zamieszkania.
26. Jedynie co czwarty badany nie brał udziału w ostatnich dwóch latach w imprezach integracyj-

nych organizowanych przez Stowarzyszenie.
27. 90% respondentów wystawiło ocenę dobrą lub bardzo dobrą swojemu kołu.
28. Nasi członkowie nie wypowiedzieli się na dowolny temat organizacyjny.

6. Wnioski wynikające z analizy ankiet  
1. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że zdecydowana większość respondentów 

(56,7%) jest w wieku do 65 lat. Może to świadczyć o postępującej poprawie struktury wieko-
wej naszych członków i możliwości wykorzystania nowych sił w strukturach Stowarzyszenia.

2. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest ocena pracy kół. 90% ocen dobrych i bardzo dobrych 
świadczy o zaangażowaniu zarządów kół na rzecz swoich członków.

3. Ogólnie rzecz ujmując, wyniki przeprowadzonych badań nie są alarmujące.
4. Badania dostarczyły jednak informacji o problemach, które w działalności Zarządu Głównego, 

zarządów wojewódzkich i kół powinny być rozwiązywane. Do nich należy zaliczyć:
1) dość znaczną liczbę członków w podeszłym wieku, samotnych, z grupą inwalidzką i niskimi 

emeryturami, których powinniśmy objąć szczególną opieką i udzielić wszelkiej pomocy,
2) niezadowalający stan zdrowia większości ankietowanych; leczy się ponad 80% osób. Jest to 

wyzwanie dla Zespołu ds. Zdrowia,
3) zbyt mała pomoc w formie paczek organizowana przez Stowarzyszenie, z której skorzystał 

zaledwie co ósmy ankietowany; zalecić rozszerzenie tej działalności przez koła,
4) znikome wykorzystanie funduszu socjalnego, z którego w ciągu trzech lat skorzystało 40% 

badanych. Trzeba podjąć akcję informacyjną o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej. 
Zaktywizować członków Stowarzyszenia, którzy biorą udział w pracach komisji socjalnych 
przy komendach wojewódzkich,

5) brak aktywności członków Stowarzyszenia w swym miejscu zamieszkania. Z badań wynika, 
że ponad połowa ankietowanych nie udziela się społecznie; zaktywizować działania zarządów 
kół w tym zakresie. 

Henryk Florek 
Edward Strzelecki

ZESTAWIENIE WPŁAT 1% POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

WEDŁUG WOJEWÓDZTW
      2010 r.  2012 r.

1. Lubuskie /Gorzów Wlkp., Zielona Góra/ 1650,40   3622,94
2. Dolnośląskie /Wrocław, Jelenia Góra/  4157,60   3963,10
3. Opolskie /Opole/     2936,40   2690,86
4. Pomorskie /Gdańsk, Gdynia, Słupsk/   3404,30   4412,64
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5. Kujawsko-pomorskie /Bydgoszcz/   4125,90   5064,10
6. Łódzkie /Łódź/     4093,50   7478,50
7. Śląskie /Katowice/     3572,40   7658,70
8. Małopolskie /Kraków/    6157,20   6174,44
9. Podkarpackie /Rzeszów/    3172,50   3931,80
10. Podlaskie /Białystok/    2741,30   1278,90
11. Mazowieckie /Warszawa, Ostrołęka/   11 407,42  12 600,90
12. Lubelskie /Lublin/     662,40 1.  659,40
13. Świętokrzyskie /Kielce/    587,70 4.  146,60
14. Zachodniopomorskie /Szczecin, Koszalin/  3300,39   4511,10
15. Wielkopolskie /Poznań, Piła/    3071,75   4981,84
16. Warmińsko-mazurskie /Olsztyn/   3429,67   2196,30

Razem      58 470,83  76 372,12 

W ROZLICZENIU NA LICZBĘ CZŁONKÓW W 2012 ROKU
      liczba członków średnia wpłata 
1. Lubuskie /Gorzów Wlkp., Zielona Góra/  1125   3,22 zł 
2. Dolnośląskie /Wrocław, Jelenia Góra/   912   4,35 zł
3. Opolskie /Opole/     271   9,93 zł 
4. Pomorskie /Gdańsk, Gdynia, Słupsk/   1191   3,71 zł
5. Kujawsko-pomorskie /Bydgoszcz/   1370   3,70 zł
6. Łódzkie /Łódź, Piotr. Tryb./    1095   6,83 zł
7. Śląskie /Katowice/     1254   6,11 zł
8. Małopolskie /Kraków/    2628   2,35 zł
9. Podkarpackie /Rzeszów/    1049   3,75 zł
10. Podlaskie /Białystok/    519   2,47 zł
11. Mazowieckie /Warszawa, Ostrołęka/   1631   7,73 zł
12. Lubelskie /Lublin/     1061   1,57 zł
13. Świętokrzyskie /Kielce/    299   13,87 zł
14. Zachodniopomorskie /Szczecin, Koszalin/  1365   3,31 zł
15. Wielkopolskie /Poznań, Piła/    870   5,73 zł
16. Warmińsko-mazurskie /Olsztyn/   1485   1,48 zł 

Razem 18.125
Średnia wpłata na 1 członka Stowarzyszenia w 2012 r. wynosi 4,22 zł. 

JAK NAS WIDZĄ, JAK WIDZIMY SIĘ SAMI?
Publikacje Jana Papisa i Henryka Borowińskiego o wizerunku SEiRP zapoczątkowały 
ważną i – mam nadzieję – poważną dyskusję o teraźniejszości i przyszłości naszego sto-
warzyszenia. 

Jan Papis w pierwszej części swoich rozważań (drugą dopiero zapowiada) skupia się głównie 
na zagadnieniach postrzegania SEiRP od strony PR-owskiej, czyli zewnętrznych wyróżników. Są 
one oczywiście ogromnie istotne, chociaż z własnych obserwacji wysnuwam wniosek, że zwłasz-
cza na szczeblu kół mało doceniane. W niewielu kołach dba się o estetykę i należyte oznakowa-
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nie pomieszczeń SEiRP, o przekazywanie informacji członkom, policjantom, prasie miejscowej 
i innym mediom, nie wspominając o Biuletynie Informacyjnym SEiRP czy naszych witrynach 
internetowych.

Nie jestem pewien, a raczej śmiem wątpić, by prezesi i członkowie zarządów kół uczestniczyli 
w jakichkolwiek szkoleniach, których mnóstwo organizowanych jest dla NGO, między innymi 
z zakresu budowania wizerunku, współpracy z mediami, prowadzenia polityki informacyjnej. To 
dziś nieomal odrębna i specyfi czna dziedzina wiedzy. Daleki jestem od chęci obrażania kogokol-
wiek, jednak wydaje się, że wiele albo nawet większość naszych organizacji trwa w epoce kamie-
nia łupanego. Nawet posługiwanie się komputerem czy telefonem komórkowym dla przesyłania 
informacji to ogromna rzadkość, bowiem takie pojęcia jak Internet czy poczta elektroniczna to dla 
znaczącej części naszych członków czysta abstrakcja. Chociaż zauważam też nieco pozytywnych 
i cieszących zmian, np. zakładanie podstron na portalach komend policji, co zrobiły koła SEiRP 
w Zabrzu oraz Jastrzębiu Zdroju.

W pełni popieram rozważania Jana Papisa o nazwie SEiRP. Nie tylko jemu i nie tylko mnie 
wydaje się ona zbyt długa i „trudna” w użyciu. Poza tym, przy całym moim wielkim szacunku 
do wszystkich emerytów, po służbie w policji nie jest się zwykłym emerytem, jest się w istocie 
weteranem. Myślę, że kwestia ewentualnej zmiany powinna być rozważona na kolejnym zjeździe 
delegatów SEiRP.

Są w rozmyślaniach Jana Papisa także wątki bardziej znaczące. O nieprzychylnej nam opinii 
publicznej, o konsekwencjach ustawy dezubekizacyjnej i wywołanych przez nią podziałach we-
wnątrz organizacji. Można się tymi faktami zamartwiać. Tylko czy można je odmienić?... Raczej 
wątpię! Dlatego pora poniechać próżne zamartwianie się, wieczne trwanie w masochistycznym 
rozważaniu doświadczonych krzywd. Skoncentrujmy się na przyszłości!

Henryk Borowiński stawia bowiem szereg istotnych pytań. Zasadnicze brzmi: Dlaczego nowi 
emeryci nie garną się do nas? (…) Czy mają uzasadnione powody, aby nas omijać? Co ich znie-
chęca? Czy źle się czują wśród nas? Dlaczego, jako stowarzyszenie, nie jesteśmy atrakcyjni? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ani łatwa, choć poniekąd sama się narzuca. Tak, nie 
jesteśmy atrakcyjni! Mylą się bowiem ci, którzy sądzą, że wycieczkami, spotkaniami integracyj-
nymi, grillami i biesiadami zaspokoi się oczekiwania ludzi. W tym jesteśmy naprawdę dobrzy – 
stwierdzam bez żadnej kpiny. Ale to samo, a nawet znacznie więcej oferują emerytom i rencistom 
„cywilne” stowarzyszenia emeryckie.

Porozmawiajmy przez moment o składkach członkowskich. Są w wielu organizacjach zagad-
nieniem podstawowym. Stąd „polowanie” na członków, za wszelka cenę i rozmaitymi zabiegami. 
Potem są z tego kłopoty, bo ani aktywności, ani składek. Ludzie nie są nieaktywni dlatego, że są 
leniwi, ale dlatego, że nikt nie stara się pokazać im możliwości samowykazania się. Nikt nie roz-
mawia z nimi o ich umiejętnościach, pasjach, nie zastanawia się, jak je wykorzystać z pożytkiem 
dla organizacji i lokalnej społeczności. Ja nie chciałbym być członkiem żadnej organizacji tylko 
po to, aby być członkiem.

Powszechne jest utyskiwanie nad spadkiem liczebności członków SEiRP. Istotnie, spadek 
jest widoczny, ale nawet uchwałami nie zmieni się tego stanu rzeczy. Gdyby jednak pozbyć się 
wszystkich martwych dusz obciążających kartoteki osobowe kół, okazałoby się dobitnie, że jest 
nas jeszcze mniej niż się sądzi. Namawiam, żeby to zrobić! Im szybciej, tym lepiej! Nie budujmy 
wizerunku SEiRP na bazie kłamliwych statystyk.

W dążeniu do pozyskiwania członków nie zauważamy też konkurencji – związków zawodo-
wych. One robią to lepiej i dlatego wielu emerytów po zakończeniu służby woli pozostać w związ-
kach. Mało tego, daje się obserwować przechodzenie członków z SEiRP do NSZZ Policjantów 
albo do IPA. Tam dostrzegają dla siebie bardziej atrakcyjne warunki członkostwa. Zamiast się 
oburzać i wypowiadać wojnę, zastanówmy się po raz kolejny: dlaczego?...
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Powód zamierania Stowarzyszenia upatruję także w stylu władzy. Prezesom struktur woje-
wódzkich czy okręgowych wydaje się, że mogą do organizacji przenosić własne, władcze przy-
zwyczajania ze służby, kiedy rzeczywiście rządzili. Tu też chcą rządzić. Wszechwładnie i nie-
podzielnie decydować o wszystkim. Stąd ingerencja zarządów wojewódzkich w decyzje kół, 
ignorowania ich praworządnych uchwał, stąd decydowanie (bezprawne i nieuzasadnione) o przy-
znawanych wyróżnieniach, stąd „niepuszczanie” dokumentów. Są to praktyki nagminne, naganne 
i niezgodne ze statutem. 

Zarządy wojewódzkie nie rządzą kołami. Sprawują jedynie nad nimi nadzór zwierzchni, zwa-
żając, by ich postępowanie było zgodne ze statutem i prawem ogólnym. Tylko tyle. 

Naganne jest też otaczanie się prezesów potakiwaczami. Tworzenie z zarządów iście dworów 
monarszych, dla przyklaskiwania „władcom”, bezkrytyczne głosujących nad pomysłami i wymy-
słami prezesów. Bez refl eksji, bez odwagi wyrażenia własnego zdania, a już – broń Boże – sprze-
ciwu. Członkowie zarządu nie wiedzą, udają, że nie wiedzą albo wolą nie wiedzieć, że w świetle 
prawa są równoprawnymi członkami kolegialnego organu zarządzającego. Że grozi im identyczna 
jak prezesowi odpowiedzialność organizacyjna, karna, materialna i moralna, w razie złamania 
prawa. I że winy nie usprawiedliwią tłumaczeniem, że prezes tak chciał. W świetle prawa „ostat-
ni” członek zarządu ma takie same prawa i taką samą odpowiedzialność jak prezes. Dlaczego woli 
być posłuszny i uległy?...

Poza personalnymi są jednak głębsze przyczyny hamujące rozwój SEIRP. Brak programu. 
Spytam wprost: czy nasze Stowarzyszenie ma wypracowane takie dokumenty programowe jak 
misję czy wizję rozwoju? Czy wiemy do czego zmierzamy? Czy mamy strategię, corocznie przy-
najmniej ewaluowaną? Czy wiemy, że w nowoczesnych organizacjach pozarządowych – a więk-
szość NGO w Polsce do tego dąży – obowiązują standardy organizacyjne czy etyczne, jak choćby 
Karta Zasad NGO? Czy ktoś z obecnych działaczy o niej słyszał?

Czy w SEiRP szkolimy swoich aktywistów? Czy któryś z ich ukończył Szkołę Reprezen-
tacji NGO czy Szkołę Partycypacji Społecznej, albo jakąkolwiek Szkołę Liderów? Czy znają 
oni i uczestniczą w ciałach dialogu publicznego, w radach pożytku publicznego, w zespołach 
doradczo-konsultacyjnych samorządów, w komitetach monitorujących programy operacyjne? 
Czy w ogóle wiedzą oni, jakie są w Polce programy operacyjne, w jaki sposób można z nich ko-
rzystać? Czy korzystają z coachingu, czy dokonują audytów wewnętrznych? 

Czy w SEiRP słyszano o sieciowaniu (poza branżą emerycką), o pozyskiwaniu funduszy 
z FIO, z EFS, o zadaniach publicznych zlecanych i współfi nansowanych przez samorządy, o fun-
draisingu, o zbiorkach publicznych z prawdziwego zdarzenia? Czy w naszych organizacjach zna-
ne jest komukolwiek pojęcie wolontariatu albo partnerstwa z innymi organizacjami? A nawet jeśli 
tak, to co z tego wynika?

Czy prezesi wiedzą, jak zdobywać niezakłamaną wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach człon-
ków? Nie, bo oni to przecież wiedzą z racji namaszczenia funkcją i objawienia niebios. Styl 
zarządzania zasobami ludzkimi jest archaiczny, a stan wiedzy na temat trzeciego sektora i nowo-
czesnych organizacji pozarządowych żenująco płytki. 

Zastanowić się też należy, jak my postrzegany sami siebie, jak postrzegają nas policjanci, jak 
postrzega nas społeczeństwo. Co do policji, to pomyślmy, czy poza członem nazwy, coś nas na-
prawdę z policją łączy. Albo poza osobistymi koneksjami prezesów i komendantów. Czy w jaki-
kolwiek sposób włączamy się w budowanie bezpieczeństwa publicznego? Uważam, że w żaden! 
Tylko klepiemy slogany, że tak właśnie czynimy. Nie robimy dla policji prawie nic, choć dyspo-
nujemy ogromnym potencjałem ludzi, wiedzy i możliwości. Dlaczego?...

Jest wiele innych kwestii, które chciałbym i mógłbym poruszyć. Wydaje mi się wszak, że jak 
na pierwszy raz jednak wystarczy tych rzuconych na gorąco myśli.

Adam K. Podgórski
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PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI O WIZERUNKU 
NASZEGO STOWARZYSZENIA

Po przeczytaniu pouczających artykułów panów prezesów Jana Papisa i Henryka Boro-
wińskiego dowiedziałem się bardzo wiele. 

Po pierwsze: że wizerunek to to samo, co image. Po drugie: że ja na naszym zjeździe apelowa-
łem do członków i działaczy SEiRP, mających epizod z SB, by dobrowolnie rezygnowali z funkcji 
i pełnionych w Stowarzyszeniu i w przyszłości nie kandydowali do jego władz. Podobno apel ten 
położył się głębokim cieniem na wizerunku Stowarzyszenia i zaznaczył się na nim głęboką rysą. Po 
trzecie, że demokracja i kultura osiągnęły taki poziom, że nie można ich zauważyć gołym okiem.

Dla przypomnienia, Panie Prezesie Janie Papis, nie wkładaj mi Waść w usta słów, których nie 
wypowiedziałem, bo psujesz mi image! Na zjeździe mówiłem w imieniu delegacji śląskiej. Tekst 
wystąpienia był uzgodniony z Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.

Wypowiedź moja brzmiała: „Nie neguję instytucji określonej w § 1 naszego statutu, ale uwa-
żam za złą praktykę fakt wyboru na funkcję prezesów w niektórych zarządach wojewódzkich 
i okręgowych, kolegów z SB. Koledzy z SB powinni być w cieniu”.

Na pytanie, czy moje wystąpienie położyło się cieniem na wizerunku Stowarzyszenia i czy 
spowodowało głęboką rysę? Odpowiadam jednocześnie: nie! Pewny jestem, że wywołało zanie-
pokojenie u części działaczy. Na wizerunku naszym nie ma rysy, bowiem jest głębokie pęknięcie 
i tego faktu ukryć się nie da. Prezydium Zarządu Głównego oraz Komisja Medialna źle czynią, 
zabraniając wymiany poglądów na ten ważny temat.

Panie Prezesie Henryku Borowiński, to, że kogoś nie lubię i mam odwagę oznajmiać ów fakt 
adresatowi w oczy, nazywasz Pan chamstwem dostojnika. Nie powiem, ciekawe określenie! Nie 
wiedziałem, że jestem dostojnikiem. Jak każdy człowiek żyjący w wolnym kraju mam prawo do 
wyrażania uczuć. Może miałem powody, aby tak postąpić, a Pan o tym nie masz pojęcia. Przy 
okazji wyznam, że Pana również przestałem lubić. Czy to coś zmienia? – nie wiem. Mam nadzie-
ję, że wzbudzi refl eksję.

Zgadzam się z poglądem, że dobry wizerunek ma wielkie znaczenie dla każdej instytucji i dla 
naszego Stowarzyszenia też. Powinnyśmy być dobrze postrzegani w środowisku, nie wyłączając 
z tego Kościołów różnych wyznań.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wizerunek jest pozytywny sto-
sunek kierownictwa MSW, KGP i KWP do Stowarzyszenia. Aby tak było, musimy mocno dzier-
żyć i wysoko nieść transparent z hasłem „SEiRP to apolityczna instytucja pożytku publicznego”.

Jeśli dobrze pamiętam, to wypowiedzi Pana Prezesa zamieszczone w Biuletynach Informacyj-
nych nr 4 i 5 nie były zgodne z tym hasłem. Do tego przypomnieć należy wypowiedź zamieszczo-
ną w BI na miesiąc przed wyborami do Sejmu. Pytam, czy te wypowiedzi dobrze służyły naszemu 
wizerunkowi?

Pragnę podkreślić z całą mocą. Bez dobrych i partnerskich stosunków z MSW i KGP nie 
będziemy mieli dobrego wizerunku. Stowarzyszenie, w tej lub nowej formule, jest przede wszyst-
kim dla tych, którzy teraz odchodzą na emerytury i renty. Pytam się, kto przyjdzie do Stowa-
rzyszenia, któremu brakuje akceptacji „góry”? Proszę przypomnieć sobie posiedzenie Zarządu 
Głównego w Szczytnie i ostatnie spotkanie opłatkowe bez udziału przedstawicieli resortu i KGP. 
Czy to przypadek?

Panowie Prezesi, na szacunek należy sobie zasłużyć. To, co zostawił nam w spadku ZG pod 
prezesurą Zdzisława Czarneckiego przepadło z kretesem. Nie wiem, kiedy to odbudujemy i czy 
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w ogóle da się odbudować dobre relacje z kierownictwem. Ostatnią nić, łączącą nas z KGP zerwa-
liśmy, odwołując kolegę Z. Kowalczyka ze składu ZG.

Mam kaca moralnego, choć nie byłem w Zakopanem, gdzie Zygmunta spotkał podobny los, co 
kiedyś Pana Nowickiego. Jednego i drugiego nikt nie bronił – żal i wstyd. Jakie powody? Niezna-
ne! Często się zdarza tak, że sama obecność jednej osoby w instytucji więcej przynosi dobrego, 
jak wielu pozornie „zapracowanych”.

 Na zakończenie życzę dobrego wizerunku i samopoczucia.
Z poważaniem 
Józef Krasucki

INTERPELACJA POSŁA ARTURA DĘBSKIEGO 
DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w sprawie wpływu kopii dokumentu „Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji 
Kwalifi kacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników IPN podczas 
szkoleń instruktażowych sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracam się do Pana Ministra w sprawie kopii dokumentu „Instrukcja przewodniczącego Central-

nej Komisji Kwalifi kacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników Instytutu 
Pamięci Narodowej podczas szkoleń instruktażowych dla sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apela-
cyjnego w Warszawie.

Stan faktyczny: Na szkoleniach instruktażowych przeprowadzonych wiosną 2012 r. przez pra-
cowników Instytutu Pamięci Narodowej dla sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w War-
szawie, dotyczących wydawanych przez nich orzeczeń związanych z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. 
(Dz. U. Nr 24, poz. 145), otrzymali oni kopie dokumentu zatytułowanego „Instrukcja przewodniczą-
cego Centralnej Komisji Kwalifi kacyjnej” z dnia 25 czerwca 1990 r. Kopie dokumentu nie zawierały 
jednak wersji oryginalnej, podpisanej przez przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifi kacyjnej 
pana Krzysztofa Kozłowskiego, ponadto wprowadzano w nich zmiany, które miały znaleźć się rów-
nież w oryginalnej instrukcji z dnia 28 czerwca 1990 r. Tekstu zmian nie ma jednak w archiwach 
MSW, a odpowiednie zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, które wprowadziłoby ww. zmiany 
w życie, nie zostało w ogóle wydane. W związku z tym sekretarz Komisji Kwalifi kacyjnej ds. kadr 
centralnych, odpowiedzialny za wydanie decyzji nr 1/90 z dnia 2 lipca 1990 r., nie miał uprawnień do 
dokonywania zmian autentycznej instrukcji przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifi kacyjnej.

Sprawa ta ma znaczenie z uwagi na prowadzone przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA 
postępowania w kwestii obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom organów bez-
pieczeństwa państwa. Zmiany wprowadzone do treści oryginalnej instrukcji przekazywanej sędziom 
sądu okręgowego i sądu apelacyjnego znacząco wpłyną na decyzje wydawane przez ww. sądy, mimo 
iż prawdopodobnie nie posiadają znaczenia prawnego, a co za tym idzie cały dokument nie stanowi 
wiarygodnego materiału pomocniczego dla sędziów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odnośnie do ww. informacji? Czy 
ministerstwo dostrzega jakieś nieprawidłowości w działaniu instytucji państwowych oraz czy 
zamierza podjąć w związku z tym jakieś działania?
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2. Czy istnieją jakiekolwiek akty prawne wydane przez MSW lub inne podległe jednostki, któ-
re dokonywały zmian w „Instrukcji przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifi kacyjnej” 
z dnia 25 czerwca 1990 r.? Jeśli tak, to jakie były to akty prawne i jakie treści zawierały?

Z poważaniem 
poseł Artur Dębski
oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 11 września 2012 r.
Uwagi:
W dniu 08.10.2012 r., Piotr Stachańczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

wystąpił o przedłużenie terminu odpowiedzi.
Artur Dębski jest posłem z ramienia „Ruchu Palikota”.

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA

12 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP przepi-
sy prawne zawarte w ustawie o FUS, które w 2011 r. zmusiły osoby przebywające na eme-
ryturze i nadal zatrudnione u tego samego pracodawcy, do rozwiązania umowy o pracę 
(nawet tylko na jeden dzień!!!)., bowiem w przeciwnym przypadku tak zatrudnionemu 
emerytowi grozi zawieszenie prawa do emerytury. 

Ten sporny przepis zaskarżyła grupa senatorów z PiS, wskazując że przepis ten jest niezgodny 
zarówno z Konstytucją RP, jak i z art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – 
„Ingerencja państwa w istniejący stan majątkowy dziesiątek tysięcy emerytów, a więc prawa słusznie 
im należące nie znajduje żadnego usprawiedliwienia” – byli uprzejmi podnieść senatorzy, autorzy 
wniosku do TK.

TK (przy dwóch głosach wstrzymujących sędziego Andrzeja Rzeplińskiego i sędziego Piotra 
Tulei) uznał, że senatorowie mieli rację. Wskazany przepis, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, 
jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ „narusza zasadę zaufania do państwa i stanowione-
go prawa. Nowy przepis wprowadził nową treść – ryzyka emerytalnego” – podkreślił sędzia 
sprawozdawca Marek Kotlinowski. Dalej wskazał, że zasada zaufania do państwa i prawa, op-
arta na pewności prawa, powinna być szczególnie zachowana w przypadku, gdy dotyczy ona 
decyzji o poważnym znaczeniu życiowym. Sędzia M. Kotlinowski dalej wskazał, że „im dłuższa 
jest perspektywa czasowa działań podejmowanych przez jednostkę, tym silniejsza powinna 
być ochrona zaufania do państwa i stanowionego prawa” I zdaniem Trybunału Konstytucyjne-
go zasada ta została naruszona w przypadku przepisu ustawy o FUS. Bowiem „gdyby w momencie 
przejścia na emeryturę osoby te widziały, że muszą przerwać zatrudnienie, to wówczas być może 
w ogóle nie składałyby wniosków emerytalnych i kontynuowałyby zatrudnienie” – stwierdził sę-
dzia M. Kotlinowski.

A teraz pytanie: czy Trybunał Konstytucyjny zachował podobną linię orzeczniczą wobec naszych 
praw emerytalnych? Czy w ustawie zmniejszającej nasze emerytury nie został naruszony artykuł 14 
(zakaz dyskryminacji) Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności? 
Pozostawiam do Państwa oceny.

Barbara Ślusarczyk
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TO BYŁA SŁUSZNA, LUDZKA DECYZJA
Zarząd Główny SEiRP skierował do pismo do komendanta głównego Policji w sprawie 
przyznania przez komendanta wojewódzkiego w Olsztynie asysty honorowej w czasie 
pogrzebu ostatniego komendanta wojewódzkiego MO w Olsztynie gen. bryg. MO Kazi-
mierza Dudka, i histerycznej na tę decyzję reakcji niektórych lokalnych organizacji oraz 
dziennikarza miejscowej prasy.

Pan nadinsp. Marek Działoszyński
Komendant Główny Policji

Po śmierci ostatniego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, gen. 
bryg. MO Kazimierza Dudka, na prośbę członków rodziny zmarłego Zarząd Wojewódzki Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie zwrócił się do komendanta wojewódzkiego 
Policji w Olsztynie z prośbą o asystę honorową zgodną z policyjnym ceremoniałem pogrzebo-
wym podczas pochówku.

Udział policyjnej kompanii honorowej, a także uczestnictwo w pogrzebie komendanta woje-
wódzkiego Policji nadinsp. Józefa Gdańskiego wywołały napastliwe ataki przedstawicieli lokalnych 
organizacji zrzeszających osoby z regionu warmińsko-mazurskiego oraz lokalnego dziennikarza. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych wyraża wdzięczność komendantowi wo-
jewódzkiemu Policji w Olsztynie za zapewnienie oprawy uroczystości pogrzebowych zgodnie 
z ceremoniałem policyjnym, a w szczególności za osobisty udział w pogrzebie. Było to wyrazem 
szacunku dla zmarłego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej oraz funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej i ich pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Warmii i Ma-
zur. W działaniach swych nie kierowali się oni przesłankami natury politycznej, ani tym bardziej 
ideologicznej, lecz obowiązkiem ochrony państwa i jego obywateli. Takie same zadania ma do 
spełnienia dzisiaj Policja oraz inne służby specjalne.

Zamieszczone w lokalnej prasie artykuły atakujące nadinsp. Józefa Gdańskiego są wyrazem 
sfrustrowania i skrajnego zideologizowania poglądu marginalnych działaczy opozycji w czasach 
PRL, co prowadzi do ograniczonego postrzegania rzeczywistości oraz tendencyjnego jej interpre-
towania.

Zdziwienie budzi wspieranie protestu w sprawie oprawy pogrzebu przez organizacje katolickie. 
Eschatologia religii, której służą, nakazuje szacunek wobec majestatu śmierci, sygnowane przez nie 
artykuły są natomiast żenującym wyrazem skrajnego upolitycznienia interpretacji zdarzeń ostatecz-
nych w życiu człowieka.

Mamy szereg sygnałów z Warmii i Mazur, w tym od wielu członków emeryckich organizacji 
mundurowych popierających decyzję komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie w sprawie 
udziału policyjnej kompanii honorowej w pogrzebie oraz wyrażających dla niego szacunek za pod-
jęcie decyzji w tej sprawie. 

Sprawie śmierci i pogrzebu gen. bryg. Krzysztofa Dudka poświęcone zostało specjalne wydanie 
Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego ZW SE i RP w Olsztynie.

Mamy przekonanie, że zechce Pan Komendant wziąć pod uwagę pogląd „emerytów policyj-
nych” w sprawie decyzji komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Decyzji słusznej, ludz-
kiej, prorodzinnej, profesjonalnej, proobywatelskiej i propaństwowej.

Zadaniem Policji oraz innych służb specjalnych jest zapewnienie bezpieczeństwa państwu i jego 
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obywatelom. Zapewne służący dzisiaj w tych organach funkcjonariusze nie chcieliby żyć z obawą, 
że ich praca i podejmowane w jej trakcie działania będą przedmiotem oceny ludzi i organizacji 
statutowo negatywnie nastawionych do służb mundurowych. Granice działań funkcjonariuszy pań-
stwa wyznacza obowiązujące w nim prawo i tylko naruszenie jego przepisów może prowadzić do 
określonych w nim konsekwencji. 

Generał Kazimierz Dudek nie był karany ani w trakcie służby, ani po przejściu na emeryturę 
i dlatego odmowa rodzinie zmarłego godnego pochówku określonego policyjnym ceremoniałem 
pogrzebowym byłaby naszym zdaniem precedensem, o który może właśnie chodzi sfrustrowanym 
działaczom z Warmii i Mazur. 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się pozbawianiu byłych funkcjonariuszy, a w szczególności „eme-
rytów policyjnych” prawa do godnego pochówku zgodnie z „policyjnym ceremoniałem”. Jesteśmy 
ludźmi. Mamy do tego prawo. Ceremoniał pogrzebowy pozwala w określonych przypadkach na 
asystę, sztandar, kompanię honorową, salwę, orkiestrę. To ostatnie prawo mundurowego przestrze-
gane na całym świecie. Nikt nie powinien odbierać nam tego prawa. Nikt nie może zabronić nikomu 
uczestniczyć w ostatniej drodze człowieka na cmentarz. Rodzina zmarłego, realizując jego ostatnią 
wolę, decyduje, jaki charakter i przebieg będą miały uroczystości pogrzebowe. 

Warszawa dn. 1.10.2012 r.

XI JASNOGÓRSKIE
SPOTKANIE ŚRODOWISKA POLICYJNEGO

W niedzielę – 30 września 2012 roku – w Częstochowie odbyło się XI Jasnogórskie Spot-
kanie Środowiska Policyjnego. W imprezie udział wzięli m.in.: wiceminister spraw we-
wnętrznych Michał Deskur, komendant główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński, 
komendanci wojewódzcy Policji, ks. bp dr Józef Guzdek, przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń związanych z Policją. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych reprezentowała delegacja w składzie: prezes 
ZG Henryk Borowiński wraz z małżonką, honorowy prezes ZG Zdzisław Czarnecki, honorowy wi-
ceprezes ZG Zdzisław Jaworski, skarbnik ZG Zdzisław Pietryka, sekretarz ZG Zdzisław Bartula. 

Ponadto obecny był Zygmunt Kowalczyk, I wiceprezes ZG, jako jeden z organizatorów.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wspólnego wieńca pod pomnikiem marszałka Józefa Pił-

sudskiego, a następnie pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza odbył się apel w 72. rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Nasza delegacja złożyła wieniec z szarfą Stowarzyszenia.

Po apelu uczestnicy uroczystości przeszli pod klasztor jasnogórski, gdzie ks. bp dr Józef Guzdek 
koncelebrował mszę św. w intencji środowiska policyjnego, przekazując błogosławieństwo wszystkim 
policjantom i uczestnikom Spotkań Jasnogórskich.

W dalszej części uczestnicy przeszli do kaplicy NM Panny, gdzie miał miejsce akt zawierzenia 
środowiska policyjnego Pani Jasnogórskiej.

Na zakończenie odbył się koncert w wykonaniu orkiestr i chórów policyjnych.

Zdzisław Bartula
Fotoreportaż Zdzisława Bartuli na str. 37
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POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 
SEiRP W BIAŁYMSTOKU

19 października 2012 r. w siedzibie KWP w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zarządu 
Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia. 

W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Za-
rządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego w Białymstoku, ppłk rez. Adam 
Mileszko oraz przedstawiciele Zarządu Główne-
go SEiRP: I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka, 
sekretarz ZG Zdzisław Bartula oraz skarbnik ZG 
Antoni Pietraszewski.

 Obrady otworzył i prowadził prezes Zarządu 
Wojewódzkiego w Białymstoku, Wiktor Kar-
dasz. 

W pierwszej części posiedzenia Wiktor Kar-
dasz zapoznał zebranych z przebiegiem wyjaz-
dowego posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP 
w Zakopanem. Przedstawiciele ZG uzupełnili go 
w swoich wystąpieniach.

W drugiej, uroczystej części obrad Zdzisław 
Pietryka i Wiktor Kardasz dokonali odznaczeń. 
Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” 
zostali odznaczeni: Maria Kiślaczuk i Jan Ko-
lesiński a odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z dy-
plomem: Stefan Borowski, Tadeusz Murawski 
i Władysław Pług.

W dyskusji, w której udział wzięli praktycznie 
wszyscy uczestnicy posiedzenia, poruszono szereg 
nurtujących członków Stowarzyszenia tematów.

Tekst i foto: Z. Bartula

POSIEDZENIE ZW SEiRP WE WROCŁAWIU 
W dniach 20 – 21 października 2012 r. w ośrodku „Krucze Skały” w Karpaczu odbyło się 
posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu zs. w Jeleniej Górze. Wzięli 
w nim udział wszyscy prezesi kół woj. dolnośląskiego oraz zaproszeni goście na czele 
z prezesem ZG SEiRP Henrykiem Borowińskim, I wiceprzewodniczącym ZW NSZZP we 
Wrocławiu kol. Robertem Husakiem, zastępcą komendanta miejskiego Policji w Jeleniej 
Górze mł. insp. Zbigniewem Markowskim.

Spotkanie zainaugurował, znany na Dolnym Śląsku przewodnik karkonoski Antoni Witczak, 
prelekcją „Poznaj swój region”. Zachwalał w niej atrakcje i walory turystyczno-wypoczynkowe 
Dolnego Śląska, a zwłaszcza Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy. Barwne wystąpienie, wzboga-
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cone kolorowymi slajdami oraz licz-
nymi anegdotami regionalnymi, spot-
kało się z dużym zainteresowaniem 
wszystkich zebranych, którzy wyrazi-
li chęć kolejnych spotkań z tym wy-
jątkowym gościem.

W części merytorycznej oceny 
działalności zarządu za minione pół-
rocze 2012 roku dokonał prezes ZW – 
Henryk Grotkiewicz, który w swoim 
wystąpieniu przedstawił: 

 wynik akcji, zainicjowanej pod koniec ubiegłego roku przez Zarząd Główny, dot. odpisu 
1% z podatku PIT na OPP – SEiRP;

 efekty prowadzonych działań na rzecz zwiększenia liczby członków naszej organizacji;
 w przyjętej przez plenum uchwale zobowiązał prezesów kół do intensyfi kacji działań 

w celu pozyskania nowych członków Stowarzyszenia.
W dyskusji zabrali głos również przedstawiciele ZW NSZZP we Wrocławiu, wśród których są 

także emeryci. Stwierdzili, że nie może być mowy o rywalizacji, konkurencji, mimo że są to od-
rębne organizacje. Przyświeca im wspólny cel, którym jest dobro policjantów w czynnej służbie, 
jak i emerytów. Zadeklarowano dalszą współpracę obydwu organizacji.

Prezes Zarządu Głównego Henryk Borowiński omówił przebieg kongresu – Obywatel Se-
nior, który odbył się w dniach 17 – 19 września w Chorzowie pod patronatem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Poinformował również zebranych o przebiegu VII Kongresu APVV 
(Asociacie policjatov po vyslużbe) na Słowacji, podkreślając potrzebę integracji środowisk eme-
ryckich służb mundurowych obu sąsiadujących ze sobą krajów.

Podniosłym i miłym akcentem posiedzenia było wyróżnienie członków oraz gości, którzy 
przyczynili się w szczególny sposób do podniesienia rangi Stowarzyszenia na terenie Dolnego 
Śląska. Odznaką „Za zasługi z Dyplomem” uhonorowano: I wiceprzewodniczącego ZW NSZZP 
we Wrocławiu – Roberta Husaka, wieloletnią członkinię komisji socjalnej KWP we Wrocławiu 
– Józefę Bujas oraz prezesa Koła w Kamiennej Górze – Jana Kurzeję.

Po zakończeniu obrad na wspólnej kolacji jeszcze długo dyskutowano o problemach dotyczą-
cych naszego środowiska. Nawiązano wiele kontaktów towarzysko-koleżeńskich, które nie są bez 
znaczenia dla naszej pracy społecznej.

Adam Różycki

SPOTKANIE Z KOMENDANTEM
W OLSZTYNIE

23 października 2012 r. przedstawiciele Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Olsztynie zostali przyjęci przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie 
nadinspektora Józefa Gdańskiego. 

Podczas spotkania, które przebiegało w miłej atmosferze, przedstawiono nadinspektorowi 
Gdańskiemu zamierzenia Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość. W trakcie dyskusji obie stro-
ny wskazały na potrzebę integracji środowiska policyjnego. Komendant zadeklarował, iż w mia-
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rę możliwości będzie udzielał pomocy 
naszym emerytom i rencistom. Jego 
przychylność dała się zauważyć wyraź-
nie w zmianie stosunku komendantów 
powiatowych do działalności kół na ich 
terenie

Z ramienia Stowarzyszenia w spotka-
niu udział wzięli: Henryk Borowiński 
– prezes ZG, Zdzisław Pietryka – I wi-
ceprezes ZG, Zdzisław Bartula – sekre-
tarz ZG, Jerzy K. Kowalewicz – prezes 
ZW w Olsztynie, Lucjan Kołodziejczyk 
– honorowy prezes ZW w Olsztynie, Ja-
nusz Borowiński – rzecznik prasowy ZG.

Jerzy K. Kowalewicz

20 LAT
KOŁA SEiRP W CHORZOWIE

26 września w restauracji „Casino-Club” w Chorzowie uroczyście obchodzono 20. roczni-
cę utworzenia Koła SEiRP. 

Zaproszono Andrzeja Kotalę – pre-
zydenta miasta, insp. Dariusza Brandysa 
– komendanta miejskiego policji w Cho-
rzowie, kom. Andrzeja Zbierańskiego 
– I zastępcę komendanta, mł. insp. Irene-
usza Rupika – komendanta I Komisariatu 
Policji, Ireneusza Filauera – przewodni-
czącego NSZZ Policjantów, podinsp. w st. 
spocz. Stefana Czernego – przewodniczą-
cego PCK w Chorzowie, Piotra Stypę – wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach i Wil-
helma Grudnia – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZW SEiRP. 

Prezes Andrzej Jąder poinformował o najważniejszych dokonaniach Koła w minionym 20-leciu 
oraz przekazał sprawy nurtujące członków. W imieniu wszystkich emerytów i rencistów podziękował 
kierownictwu KMP w Chorzowie oraz Zarządowi Wojewódzkiemu w Katowicach za wspieranie dzia-
łań, udzieloną pomoc i współpracę. 

Na szczególne uznanie za zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz Koła zasłużył Ireneusz Pu-
kowski. Odznakami „Za zasługi” dla SEiRP” wraz z dyplomem, nadanymi przez Zarząd Główny, ude-
korowano Andrzeja Zbierańskiego i Ireneusza Rupika oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Koła: Bronisława Braczyka, Tadeusza Chyckiego, Stanisława Kowalczyka, Zdzisława Szabata. 
Odczytano listy gratulacyjne od prezydenta Chorzowa i komendanta miejskiego policji. Prezes Andrzej 
Jąder wręczył Piotrowi Stypie dyplom z okazji XX-lecia Koła w uznaniu za osobiste zaangażowanie 
i stałą współpracę z Zarządem.

 Na podstawie relacji Justyny Dziedzic opracował AKP
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SPOTKANIE SENIORÓW KALISKIEJ POLICJI
Tradycyjnie rokrocznie wiosną i jesienią spotykają się emeryci policyjni miasta i regionu 
kaliskiego.

Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter, gdyż 22 lata temu powstało na naszym terenie 
pierwsze koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Kaliscy „seniorzy” byli pierwszy-
mi, którzy przed laty tworzyli zręby organizacyjne Stowarzyszenia. Prezes Kaliskiego SEiRP Zbigniew 
Gąsiorek witając przybyłych na spotkanie gości: wiceprezydenta Kalisza Jacka Konopkę, I zastępcę 
komendanta kaliskiej Policji mł. insp. Sławomira Dziupińskiego oraz prezesów bratnich służb mun-
durowych podkreślił, że naczelnym zadaniem Stowarzyszenia jest integracja środowiska policyjnego.

Kaliskie SEiRP należy do najaktywniejszych i najliczniejszych w Wielkopolsce. Aktualnie liczy 
ponad 160 członków. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w działalności społecznej na 
rzecz środowiska: w klubach honorowych dawców krwi , Lidze Obrony Kraju, Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, Uniwersytecie III Wieku, są członkami samorządów osiedlowych, pracują jako kuratorzy 
sądowi i ławnicy. Biorą udział w życiu artystycznym. Zofi a Terczewska haftuje obrazy, a Marian 
Ozdowski – maluje, przedstawiając na wystawach w kraju i za granicą piękno ziemi kaliskiej.

Stowarzyszenie SEiRP nie zapomina o emerytach starego portfela, ludziach schorowanych, po-
trzebujących pomocy. Członkowie Zarządu pracują w komisji socjalnej, która udziela zapomóg szcze-
gólnie potrzebującym. Odwiedzamy chorych, organizujemy spotkania 80-latków, weteranów. Rea-
lizujemy program Stowarzyszenia „nie przechodź obojętnie wobec problemów emeryta i rencisty”.

Najaktywniejsi zostali uhonorowani odznaczeniami Stowarzyszenia SEiRP i Stowarzyszenia 
Emerytów Wojska Polskiego. Wielu spotkało się po latach, wspominało i bawiło się przy poczęstunku 
i muzyce. Był to czas, w którym emeryci i renciści spędzili w miłej i serdeczniej atmosferze. 

Roman Wojciechowski

WYRÓŻNIENIA DLA CZŁONKÓW 
GDYŃSKIEGO KOŁA SEiRP

12 października 2012 r. w restauracyjce „ Ekspresso” w Gdyni odbyło się spotkanie członków 
gdyńskiego Koła SEiRP. Z ramienia ZW SEiRP udział wzięli: wiceprezes Hieronim Brzozowiec, 
sekretarz Mikołaj Durzyński i rzecznik prasowy Henryk Kaźmierski.

Upominki wręczono jubilatkom: Lu-
cynie Szymańskiej, która obchodziła 
osiemdziesiąte urodziny oraz siedemdzie-
sięciolatce Bogusławie Skotnickiej. Od-
znaką „Za Zasługi z Dyplomem” wyróż-
nieni zostali kol. kol.: Irena Grodzicka, 
Teresa Guzikowska, Krystyna Krzysz-
tofowicz, Jan Beń, Henryk Dubiela, 
Aleksander Osiński i Edward Szurek. 

Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku 
zs. w Gdyni Hieronim Brzozowiec 
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omówił problemy nurtujące nasze środowisko, a w szczególności: konsekwencje tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej, odwołania od waloryzacji kwotowej, proponowane obniżenie odpisu na fun-
dusz socjalny dla emerytów i rencistów z 0,5% do 0,25 % rocznych środków planowanych na 
wypłaty emerytur i rent. Zapoznał także zebranych ze stanowiskiem ZG SEiRP dotyczącym po-
stanowień zawartych w „Projekcie ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wy-
padków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz zmianie niektórych innych przepisów”, 
która zmierza do dalszego ograniczenia uprawnień funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów 
policyjnych do świadczeń związanych ze schorzeniami i wypadkami w służbie, wzorując się na 
rozwiązaniach przyjętych w powszechnym systemie ubezpieczeniowym.

Spotkanie, które przebiegało w miłej atmosferze, prowadziła prezes gdyńskiego Koła – Bog-
dana Filar-Nather. Wspominano czas służby oraz atrakcyjny, tegoroczny rejs promem do Szwe-
cji. Zaplanowano też wyjazd rekreacyjny do Jarosławca. 

Henryk Kaźmierski

POSIEDZENIE WŁADZ KOŁA SEiRP 
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

11 lipca br. obradowały władze Koła w Lidzbarku Warmińskim. Omawiano realizację planu pracy 
na rok 2012, m.in. przygotowanie do rajdu rowerowego członków Koła dla uczczenia Święta Policji.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes lidzbarskiego oddziału Ligi Obrony Kraju, Stanisław 
Kwinto i prezes koła strzeleckiego „Warmiak”, Dariusz Wojciulanis. Rozmawiano o możliwo-
ści współpracy między SEiRP i LOK-iem, m.in. korzystania z infrastruktury strzelnicy LOK w za-
mian za prace porządkowe, remontowe itp.

Lucjan Fedorowicz

SPOTKANIE WETERANÓW POLICJI 
W KALISZU

W Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu spotkali się weterani służby policyjnej. Przybyłych 
na spotkanie seniorów przywitał prezes Kaliskiego SEiRP – Zbigniew Gąsiorek i poinfor-
mował o inicjatywach Stowarzyszenia integrujących środowisko emerytów policyjnych. 

W spotkaniu udział wzięli: komendant miejski Policji mł. insp. Mirosław Ścisły i prezes Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP w Poznaniu Stanisław Pruszyński. Związek Żołnierzy Wojska Pol-
skiego reprezentowali płk. Ryszard Opaliński i płk Jan Stasiełuk.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wspomnień z minionych lat służby. Wskazywano prob-
lemy, z jakimi spotykają się emeryci i trudności życia codziennego. Pozytywnie oceniono pracę 
Komisji Socjalnej przy KM Policji, która wspomaga emerytów, szczególnie tych schorowanych, 
potrzebujących pomocy. Wskazywano na zaktywizowanie pracy Wojewódzkiej Komisji Socjal-
nej, by wypracowała ona wsparcie działalności kulturalnej emerytów.

Prezes ZW SEiRP Stanisław Pruszyński wręczył Dyplom Uznania za wzorową pracę dla Kali-
skiego SEiRP. Poinformował, że jest ono najaktywniejsze i najliczniejsze w Wielkopolsce.
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Za długoletnią pracę społeczną najaktywniejsi seniorzy otrzymali honorowe odznaczenia SE-
iRP i Związku Żołnierzy WP. Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” wyróżniono: Ali-
nę Szczupłowską, Czesławę Wilanowicz. Odznakę „Za zasługi z Dyplomem” otrzymali: Jó-
zef Skoczek, Eugeniusz Król, Czesław Michalak, Marian Błaszczyk, Wiesław Przybyłek 
i Stefan Płotka. Odznaczeniami „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” wyróżniono: Ryszarda 
Struglińskiego, Karola Jerczaka i Marka Kryszaka.

Komendant kaliskiej Policji życzył seniorom dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. 
Podkreślił wzorową współpracę z zarządem SEiRP.

Uznano, że podobne spotkania „weteranów” będą organizowane co roku.
Roman Wojciechowski

 

PODSUMOWANIE W WĄBRZESKIM KOLE
24 października 2012 roku odbyło się zebranie podsumowujące działalność Koła Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wąbrzeźnie (woj. kujawsko – pomorskie) w mijającym 
roku. Gośćmi spotkania byli: zastępca komendanta powiatowego Policji nadkom. Krzysztof Le-
wandowski i członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy Janusz Dagow. 

Nadkom. K. Lewandowski przekazał informację na temat planowanego w KPP zebrania założyciel-
skiego IPA, zachęcając do wstąpienia również 
emerytów i rencistów policyjnych. Następnie 
prezes Koła SEiRP, Stanisław Kwiatkowski 
zdał sprawozdanie z dokonań w mijającym 
2012 roku. Najwięcej miejsca poświęcono 
niedawnej wycieczce do Włoch i Watykanu, 
podczas której papież błogosławił. Ta wyjąt-
kowo udana dziewięciodniowa, dość kosztow-
na wyprawa była możliwa dzięki roztropności 
emerytów, rencistów i członków rodzin, którzy 
systematycznie oszczędzali na wyjazd. 
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Skarbnik poinformował o przychodach i wydatkach Koła w 2012 r., a prezes omówił zamie-
rzenia na przyszły rok. Przedmiotem ożywionej dyskusji był zamiar obniżenia odpisu na fundusz 
socjalny naszego środowiska, który wywołał zaniepokojenie uczestników zebrania i spotkał się 
z jednoznaczną dezaprobatą. 

Janusz Dagow

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI
ZARZĄDU KRAJOWEGO MEKLEMBURGII 

POMORZEPRZEDNIE W SZCZECINIE
27 września 2012 roku na zaproszenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie przebywała u nas delegacja działaczy niemie-
ckich emerytów policyjnych z Zarządu Krajowego Meklemburgia – Pomorze Przednie w oso-
bach: Hans Wederka, Hans Treitekarl i Heinz Kirst.

Było to spotkanie dobrych znajomych i przyjaciół, 
podczas którego dokonano wymiany doświadczeń i uwag 
o dotychczasowej współpracy oraz sformułowano propo-
zycje dalszych działań. 

Rozmowy kontynuowaliśmy w czasie zwiedzania za-
bytków Szczecina, rejsu po porcie i Stoczni Szczecińskiej 
– niestety nieczynnej, co powodowało u nas szczecinian 
przygnębiające wrażenie. Niezapomniane wrażenia za-
pewnił nam kapitan katamaranu „Telimena”. W trakcie 
półtoragodzinnego rejsu zobaczyliśmy piękne krajobrazy 
oraz bogactwo wodnej fauny i fl ory.

Na zakończenie wspólny obiad i podsumowanie spot-
kania. Całość upłynęła w serdecznej atmosferze. W poko-
nywaniu braków językowych skutecznie pomagała nam 
miła i kompetentna przewodnik pani Ania. 

Czesław Zuziak
Foto- Danuta Łosiniecka

WIEŚCI Z TERENU
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OGNISKO NIEPODLEGŁOŚCI W TYCHACH
W przeddzień narodowego święta tyszanie ze-

brali się przy „Ognisku Niepodległości”, rozpalo-
nym na placu pod „Żyrafą”. Obok, na rozstawionej 
scenie, pojawiły się zespoły i indywidualni wyko-
nawcy, prezentując pieśni i piosenki patriotyczne.

Nazajutrz pod pomnikiem Poległych Powstań-
ców Śląskich wieńce i wiązanki złożyły delegacje 
samorządu miasta, ugrupowań politycznych i orga-
nizacji pozarządowych. W kościele pw. św. Krzysz-
tofa odprawiono mszę za niepodległą ojczyznę.

We wszystkich niepodległościowych imprezach 
i uroczystościach wzięli udział członkowie tyskie-
go koła SEiRP.

Na podstawie relacji Józefa Hejczyka opr. AKP
Foto – SEiRP Tychy

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Polska tradycja nakazuje, aby w ten szczególny dzień odwiedzić groby bliskich i zapalić 
znicze. Z naszych szeregów emerytów policyjnych też odeszli koledzy i to często przed-
wcześnie. Nie nacieszyli się długo wolnością emeryta i wolnym czasem, który mogliby 
poświęcić dla najbliższej rodziny. 

Z inicjatywy Zarządu Koła SEiRP w Jastrzębiu 
– Zdroju grupa kolegów emerytów wraz z prezesem 
Ryszardem Wiśniewskim, 25 października 2012 
r. odwiedziła groby naszych członków, którzy ode-
szli na wieczne odpoczywanie. Zapaliliśmy znicze 
na grobie byłego komendanta z Jastrzębia-Zdroju 
Franciszka Burego w Istebnej i jego zastępcy Pio-
tra Hliśnikowskiego pochowanego w Cieszynie. Na 
cmentarzu w Jastrzębiu-Zdroju zapaliliśmy znicze na 
grobach: Stanisława Antczaka, Stanisława Roda-
ckiego i tragicznie zmarłego Jacka Labzika oraz innych, którzy odeszli z naszych szeregów we 
wcześniejszych latach. Nie zapomnieliśmy tez odwiedzić groby tych, którzy choć nie należeli do 
naszego Stowarzyszenia, to utrzymywali z nami kontakty jako koledzy z pracy, w którą tak byli za-
angażowani, poświęcając jej wolny czas kosztem rodziny. 

Dzień Zmarłych to dobry moment na refl eksje nad własnym życiem, nad przeszłością, teraź-
niejszością i przyszłością – okazja do wspomnień, a tych nie brakowało, gdy staliśmy nad groba-
mi kolegów. Kultywowanie pamięci zmarłych to dobra lekcja dla naszych dzieci i wnuków. Pa-
mięć o zmarłych jest cechą naszej obyczajowości. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć 
o nim. My o swoich zmarłych kolegach nie zapomnimy. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Eugeniusz Zabłocki

WIEŚCI Z TERENU
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LUBARTOWSKIE „DIAMENTY”
W przypadku pary z Lubartowa – Stanisława i Aliny Adamczyków, którzy niedawno ob-
chodzili jubileusz 60 –lecia zawarcia związku małżeńskiego, taką receptą może być zgod-
ność charakterów, wzajemna miłość, zdrowie, a może nawet i geny długowieczności.

Taki wspaniały jubileusz, to ukoronowanie ich życia.
Koło SEiRP w Komendzie Powiatowej Policji w Lu-

bartowie nie zapomniało o jubilatach, organizując z tej 
okazji okolicznościową, uroczystą fetę.

W trakcie spotkania przypomniano i o tym, że st. 
sierż. sztab. Stanisław Adamczyk, rocznik 1927, do cza-
su przejścia w stan spoczynku był wzorowym i odno-
szącym spore sukcesy przewodnikiem psa służbowego, 
o czym niejeden przestępca pamięta do dziś. Za osiąg-
nięcia zawodowe otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, 
a także inne odznaczenia państwowe i resortowe. 

 Jubilaci mają troje dorosłych dzieci, tyle samo wnu-
ków, i jednego prawnuka.

Sto lat! – Dostojnej Parze.
Waldemar Popławski

ZŁOTE GODY
JADWIGI I JANA TYLICKICH

Członkowie Koła w Bytowie, pamiętając o swych członkach, odwiedzili 23 września br. 
złotych jubilatów: małżeństwo Jadwigę i Jana Tylickich z Bytowa, obchodzących w tym 
dniu 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego. 

Jan Tylicki odszedł z czynnej służby w 1983 roku ze stanowiska st. posterunkowego w stopniu 
st. sierżanta. W wolnym czasie lubi majsterkować. Jubilaci mają dwie córki oraz czworo wnucząt 
i jednego prawnuka. 

Prezes Koła, Leszek Tu-
rowski, wraz z członkiem 
Zarządu Koła, Edwardem 
Braksatorem w imieniu 
wszystkich członków prze-
kazał Jubilatom pisemne gra-
tulacje wraz z drobnym upo-
minkiem i kwiatami, życząc 
długich lat życia oraz zdro-
wia i wszelkiej pomyślności. 

Henryk Znaniecki
Foto- Leszek Turowski

WIEŚCI Z TERENU
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XI JASNOGÓRSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISKA POLICYJNEGO



38 FOTOREPORTAŻ



Biuletyn Informacyjny nr 4 (46) 2012

39FOTOREPORTAŻ

XX JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI 
SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

„ZAKOPANE 2012”
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XX JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI RAJD 
GÓRSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH „ZAKOPANE 2012”
Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych zorganizowała 
w dniach 25 – 29 września 2012 roku XX Ogólnopolski Rajd Górski 
Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych, który odbył się 
w Zakopanem.

Honorowy patronat nad Rajdem objęli: komendant główny Policji, komen-
dant główny Straży Granicznej, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ 
Policjantów, przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej, prezes Zarządu Głównego PTTK, prezes Zarządu Głównego SEiRP, małopolski komendant woje-
wódzki Policji, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz 
burmistrz miasta Zakopane. Współorganizatorami Rajdu byli: Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Ko-
misja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK oraz Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp.

W Rajdzie uczestniczyło 397 osób (funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji i Straży Granicz-
nej wraz z rodzinami, resortowi związkowcy oraz emeryci i renciści), spośród których utworzono 35 
rywalizujących między sobą drużyn pieszych i 1 drużynę rowerową.

Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: komandor Rajdu – 
Grzegorz Serbakowski, przewodniczący Komisji Turystyki – Kazimierz Rabczuk, moderator – Ga-
briela Lubańska, rzecznik prasowy Rajdu – Aleksander Załęski. Zespół sędziowski: sędzia główny 
– Andrzej Placek, sędziowie tras pieszych – Jerzy Bielewski, Andrzej Lewandowski, Piotr Spło-
charski, sędzia konkursu strzelania – Klaudiusz Woźniak.

Uroczystość otwarcia Rajdu zaszczycili swoją obecnością m.in.: prezes Zarządu Głównego PTTK 
Lech Drożdżyński, prezes Zarządu Głównego SEiRP Henryk Borowiński, przewodniczący Komisji 
Środowiskowej Zarządu Głównego PTTK Ryszard Kunce, komendant powiatowy Policji w Zako-
panem nadkom. Józef Łukasik oraz przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP 
w Krakowie Grzegorz Gubała. Podczas uroczystości otwarcia miała miejsce miła ceremonia. Na 
wniosek Komisji Turystyki w resorcie SW Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki” Mini-
stra Sportu i Turystyki uhonorowani zostali członkowie Komitetu Organizacyjnego Rajdu: Gabriela 
Lubańska i Piotr Spłocharski, a Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał członek Komisji 
Turystyki Maciej Matoń.

Historię 20-lecia Rajdu (dawnych Spotkań Turystycznych Policji) przedstawił przewodniczący Ko-
misji Turystyki Kazimierz Rabczuk. Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu złożyli: prezes Zarządu 
Głównego SEiRP Henryk Borowiński, prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński oraz gos- 
podarz terenu, na którym rozgrywał się Rajd – komen-
dant powiatowy Policji w Zakopanem nadkom. Józef 
Łukasik. Uroczystość otwarcia przygotowała i prowa-
dziła Gabriela Lubańska z Gorzowa Wielkopolskiego.

Od środy do piątku drużyny wędrowały po trasach 
zaproponowanych przez sędziego głównego Rajdu. Raj-
dowicze brali też udział w konkursie strzelania z broni 
krótkiej i długiej, konkursie rzutu granatem, konkursie 
piosenki turystycznej oraz sprawdzianie wiadomości 
o terenie. Czwartek zakończył się rajdowym ogniskiem, 
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które ze względu na padający deszcz przeniesiono 
do stołówki. Mimo tego – kiełbaska i bigos smako-
wały wyśmienicie, a śpiewom turystycznych piose-
nek nie było końca. Przy okazji serdeczne podzię-
kowania dla drużyny „Sieradzkiego Szwędaczka” 
z KPP w Sieradzu, która wzmocniona przez gita-
rzystów z innych drużyn, fantastycznie akompanio-
wała śpiewającym przy „sztucznym” ognisku.

W sobotę odbyło się uroczyste zakończenie 
Rajdu, na które przybyli: mł. insp. Anna Kuźnia 
– radca komendanta głównego Policji, Romuald 
Stępniewski – przedstawiciel gabinetu komen-
danta głównego Policji, nadkom. Józef Łukasik 
– komendant powiatowy Policji w Zakopanem, 
Grzegorz Gubała – przewodniczący ZT NSZZ 
Policjantów KWP w Krakowie.

Zgodnie z główną klasyfi kacją: 1. miejsce 
i Puchar Komendanta Głównego Policji zdobyła 
drużyna rodzinna „Łowcy przygód” z Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu, 2. miejsce i Puchar 
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji zdobyła drużyna „Sieradzki Szwędaczek” 
z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, 3. miej-
sce i Puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki 
w resorcie spraw wewnętrznych zdobyła drużyna „Tramppol” ze Szkoły Policji w Pile.

Uroczystość zakończenia okraszona została piosenkami w wykonaniu laureatów konkursu piosenki 
rajdowej – drużyny „Tramppol” oraz zdobywców II miejsca – dzieciaków z drużyny Zarządu Tere-
nowego NSZZ Policjantów w Sopocie.

Autorem scenariusza i moderatorem uroczystości zakończenia była Gabriela Lubańska z Gorzo-
wa Wielkopolskiego.

Kazimierz Rabczuk, Foto. – Aleksander Załęski
Fotoreportaż Wiesława F. Kubery na str. 39
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PODZIĘKOWANIE
ORGANIZATORÓW RAJDU

  Pan Henryk Borowiński
  Prezes Zarządu Głównego
  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Gór-
skiego Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych „Zakopane 2012”, jego uczestników 
oraz własnym, składam Panu jeszcze raz najserdeczniejsze podziękowania za objęcie Rajdu 
honorowym patronatem, jego dofi nansowanie, ufundowanie pucharu oraz zaszczycenie swoją 
obecnością uroczystości otwarcia. Pozostając z nadzieją na dalsze kontakty, proszę o przyjęcie 
życzeń pełnej realizacji planów i zamierzeń w działalności na rzecz środowiska emerytów 
i rencistów policyjnych. Życzę także wiele szczęścia i zadowolenia w życiu osobistym.

Z turystycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji Turystyki

w resorcie spraw wewnętrznych
Kazimierz Rabczuk

ECH, BIESZCZADY…
Atrakcji było co niemiara, więc szkoda było wracać 50-osobowej grupie uczestników 
z wycieczki w Bieszczady, zorganizowanej w dniach 10-13 września 2012 r. przez Koło 
SEiRP w Toruniu. 

Po drodze do miejsca zakwaterowania w Cisnej było zwiedzanie z przewodnikiem Kazimie-
rza Dolnego n. Wisłą, którego piękna i zabytków nie sposób przecenić. Następny dzień stał pod 
znakiem spacerów. Wycieczkowicze zwiedzili największą w Polsce zaporę wodną w Solinie; 
duże wrażenie wywarła monumentalna tama oraz przejście korytarzem 6 metrów poniżej pozio-
mu wody. Miłym dopełnieniem eskapady były spacery po zaporach w Myczkowcach i Solinie, 
a zwłaszcza godzinny rejs statkiem po Zalewie Solińskim. 

REKREACJA
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Atrakcje trzeciego dnia to przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną z Majdanu do Balnicy, wej-
ście z Przełęczy Wyżniańskiej do schroniska PTTK pod Małą Rawką; 5 śmiałków, w tym 2 panie, 
weszło aż na ten szczyt. Potem z okien autokaru podziwiano krajobrazy na trasie Małej Pętli 
Bieszczadzkiej. Wieczór to tańce i śpiewy.

Wszyscy chwalili wspaniałe warunki zakwaterowania i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo 
– Wypoczynkowym w Cisnej.

W drodze powrotnej do Torunia zwiedzano Sandomierz, a dodatkową atrakcją był spacer śla-
dami bohaterów fi lmu „Ojciec Mateusz”.

Wycieczka stanowiła wspaniałe uzupełnienie eskapady toruńskiego Koła w Bieszczady sprzed 
kilku lat, pozostawiając wśród uczestników niesamowite i niezapomniane wrażenia.

Janusz Dagow
Foto- Jerzy Piotrowski

PRZYJACIELSKIE SPOTKANIE EMERYTÓW 
POLICYJNYCH Z JASTRZĘBIAZDROJU 

I LITWY
4 września 2012 r. w DW „Globus” w Ustroniu odbyło się drugie z kolei spotkanie integracyj-
ne emerytów policyjnych koła SEiRP z Jastrzębia-Zdroju z emerytami policyjnymi z Litwy. 
Zaproszono również przedstawiciela ZG Weteranów policyjnych z Czech, Jaroslava Tomka.

Pierwsze spotkanie, w marcu 2012 r. 
w Wilnie, doszło do skutku dzięki staraniom 
Ryszarda Wiśniewskiego, prezesa Koła 
i Henryka Borowińskiego, prezesa ZG SE-
iRP. Zaowocowało ono dalszą współpracą.

– Na wiosennym spotkaniu chyba prze-
konywająco przedstawiliśmy walory po-
znawcze naszego regionu – mówi Eugeniusz 
Zabłocki – bowiem Leonarda Biwainiene, 
przewodnicząca Związków Zawodowych 
Centrum Medycznego Ministerstwa Spraw 



46 REKREACJA

Wewnętrznych, zorganizowała wycieczkę litewskich emerytów policyjnych i ich rodzin na Śląsk. 
Goście naocznie przekonali się, że wszystko co zachwalaliśmy, było warte zwiedzania. 

Samo spotkanie w DW „Globus” odbyło się w sympatycznej atmosferze. Wymieniono drobne 
upominki, kosztowano smakołyki. Litwini przywieźli: ciemny chleb na zakwasie, pieczony na 
liściach tataraku, peklowaną szynkę, boczek i specjalnie przyrządzoną słoninę. Jastrzębanie czę-
stowali przyjaciół grillowaną kiełbaską i żubrówką. Czech polewał wspaniałą nalewkę. 

Humory wszystkim dopisywały. Słychać było języki narodowe, ale w użyciu był też angiel-
ski, rosyjski i…migowy wraz z gestykulacją. Na pewno współpracą między nami a przyjaciółmi 
z Czech i Litwy będzie się rozwijała – zapewnia Zabłocki. 

AKP
Foto- SEiRP Jastrzębie Zdrój

NIE MA JAK LWÓW
W dniach 23-28 października Zarząd Okręgowy SEiRP w Koszalinie zorganizował wycieczkę, 
w której uczestniczyli członkowie kół z Koszalina, Kołobrzegu i Szczecinka, łącznie 53 osoby. 

Zmierzając do przejścia granicznego w Hrebennem zatrzymaliśmy się w Zamościu, gdzie 
zwiedziliśmy m.in. Rynek Wielki z Ratuszem i kamienicami ormiańskimi oraz barokowe kościo-
ły z XVII wieku.
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Po przyjeździe do Lwowa zakwaterowano nas w hotelu „Suputnyk”. Na drugi dzień zwiedzaliśmy 
Lwów, a w nim m.in. katedrę ormiańską, w której diakon wykonał specjalnie dla nas a capella piękną 
pieśń, dzięki czemu mogliśmy podziwiać niezwykłą akustykę tej świątyni.

W kolejnych dniach zwiedziliśmy: 
W Olesku – zamek, położony na wzgórzu, w którym urodził się Jan III Sobieski. 
W Poczajowie – Ławrę Poczajewską, ogromny kompleks cerkiewny, niezwykle bogato zdobiony, 

przed wejściem do którego było śmiechu co niemiara, gdyż kobiety zostały „obdarowane” czarnymi 
długimi spódnicami i różnymi nakryciami głów, co sprawiało, że wyglądałyśmy niczym…pątniczki.

W Żółkwi – kolegiatę Królowej Niebios oraz św. Wawrzyńca i Stanisława, których fundatorem 
był hetman Żółkiewski. Tu jest też jego grobowiec. Odwiedziliśmy też miejsca związane z Janem 
Sobieskim i jego synem, cerkiew i monastyr. 

W Krechowie – obronny Zespół Klasztorny Bazylianów, a po powrocie do Lwowa – odwiedzili-
śmy cmentarze: Łyczaków i Orląt Lwowskich, na którym delegacja naszej wycieczki złożyła kwiaty 
i zapaliła znicze. Cmentarze te robią niesamowite wrażenie, zmuszając do refl eksji.

Ale nie tylko tak „na poważnie” przebiegała nasza wycieczka, bo np. w hotelu, w czasie obiado-
kolacji drugiego dnia pobytu we Lwowie odbył się uroczysty bankiet i zabawa przy kapeli „Wesoła 
Fala Lwowska”. 

Z kolei w czwartym dniu pobytu – w pięknej operze lwowskiej obejrzeliśmy „Traviatę”. 
W piątym dniu przez przejście graniczne 

w Medyce dotarliśmy do Przemyśla, w którym 
zwiedziliśmy Wzgórze Zamkowe, Kopiec Tatar-
ski, Rynek, katedrę. Po obiedzie, który zjedliśmy 
w restauracji zrobionej z dawnej piwnicy klaszto-
ru Dominikanów, wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną do Koszalina. Obfi te opady śniegu, towarzy-
szące nam przez niemalże połowę trasy, tak utrud-
niały jazdę, iż na miejsce dotarliśmy nad ranem 
29. października.

Z. Krasa
Foto- A.Krawczyk
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INTEGRACYJNE SPOTKANIE W LIDZBARKU
15 września Zarząd naszego Koła SE-
iRP zorganizował drugie w tym  roku 
spotkanie integracyjne dla swoich 
członków i ich rodzin, które jak zwy-
kle odbyło się na terenie obiektu 
strzelnicy sportowej  LOK w Lidzbar-
ku-Warmińskim.

Wzięło w nim udział również kilkoro 
sprawdzonych przyjaciół spoza Stowarzy-
szenia. Frekwencja dopisała, a impreza 
trwała do późnego wieczorau. Przy suto  
zastawionym stole i grillu słuchaliśmy 
muzyki i śpiewaliśmy pieśni biesiadne. 

Nie obyło się bez tańców, które na pokrytą wieczorną rosą trawie były nie lada atrakcją. Następne 
spotkania w tym roku to andrzejkowa zabawa, walne zebranie koła oraz opłatek.

Lucjan  Fiedorowicz

INTEGRACJA W JAROSŁAWCU
W dniach 26-28 października br., korzystając z gościnnych progów Ośrodka Wypoczyn-
kowo- Rehabilitacyjnego w Jarosławcu, członkowie kół regionu gdańskiego i słupskiego 
wraz z rodzinami, zakończyli cykl tegorocznych spotkań integracyjnych. 

W imieniu organizatorów uczestników przywitał prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. 
Leszek Orkisz wraz z wiceprezesem kol. Franciszkiem Maklesem.

Mimo niesprzyjającej aury (pogoda sztormowa z opadami, na przemian śniegu i deszczu) licz-
ne grono uczestników spotkania relaksowało się podczas wieczorków integrujących oraz space-
rów brzegiem wzburzonego morza.
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W imprezie uczestniczyło 160 osób 
ze struktur terenowych z Gdańska, Gdy-
ni, Malborka, Sopotu, Sztumu, Starogar-
du Gdańskiego, Kartuz, Kościerzyny, 
Wejherowa, Bytowa, Chojnic, Człucho-
wa, Lęborka, Miastka i Słupska.

Odbywające się równolegle spot-
kanie integracyjne z zaprzyjaźnionych 
struktur byłych żołnierzy WP rejonu 
słupskiego umożliwiło wzajemne inte-
growanie się uczestników w dwóch sa-
lach Ośrodka Wypoczynkowo – Rehabi-
litacyjnego „Arka” w Jarosławcu.

Uczestnicy spotkania z niepokojem 
przyjęli zapowiedź ograniczenia odpisu 
na fundusz socjalny emerytów i renci-
stów policyjnych, który zamierza wpro-
wadzić Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych. Obniżenie funduszu o połowę 
znacznie ograniczy możliwości wspo-
magania zapomogami licznej rzeszy naj-
bardziej potrzebujących tego typu pomo-
cy, schorowanych emerytów i rencistów.

Henryk Znaniecki
Foto – Henryk Kaźmierski 

POŻEGNANIE LATA
W pierwszej połowie września br. kaliscy seniorzy spotkali się na pikniku integracyjnym 
w miejscowości Szałe k. Kalisza. Przy tradycyjnej grochówce wspominali minione lata 
służby. Tańczyli przy muzyce lat 60-70. 

Pikniki seniorów organizowane są 
dwa razy do roku, wiosną i jesienią. 
Każdy z nich cieszy się dużym uznaniem 
emerytów. Spotkania te integrują, a za-
razem przywołują dawne wspomnienia 
z czasów służby. 

Na zakończenie imprezy wszyscy 
wspólnie przyrzekali, że spotkają się za 
rok, aby w dalszym ciągu kontynuować 
tę formę integracji środowiska policyj-
nego.

Henryk Kubik
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POŻEGNANIE LATA W UNIEŚCIU
Jedną z tradycji Zarządu Okręgowego SEiRP Ko-
szalin jest coroczne organizowanie niemal nad 
brzegiem naszego Bałtyckiego Morza, w Ośrod-
ku Policyjnym „Krokus” w Unieściu, imprezy zwa-
nej „Pożegnanie lata”. 

Tym razem nie zawiodła pogoda, dlatego wszyst-
ko odbyło się na wolnym powietrzu, w miejscu przy-
gotowanym do tego typu plenerowych imprez. Było 
„coś dla ciała”, czyli karkówka i kiełbaski z grilla 
oraz wspaniała grochówka i znakomite sałatki przy-
gotowane przez personel ośrodka. O skuteczny „lek 
na trawienie” zadbali sami uczestnicy. Dobiegająca 
z głośników rytmiczna muzyka zachęciła do tańca na 
zadaszonym i przeznaczonym do tego celu parkiecie. 
Kilka osób zamiast tańca wybrało spacer nad pobli-
skie morze. Każdy znalazł coś dla siebie. Niełatwo 
było się rozstać. 

Z. Krasa

ZNOWU RAZEM
Jak co roku Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Bydgoszcz-Szwede-
rowo, pod kierownictwem Wirginiusza Kierskiego, zorganizowało piknik integracyjny na 
terenie ogrodu działkowego w Nekli. 

W imprezie uczestniczyło ponad stu emerytów i rencistów oraz członków rodzin, w tym trzy-
dziestoosobowa grupa z Torunia. Wiosną równie liczna grupa bydgoszczan bawiła na pikniku 
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w Grodzie Kopernika. Wbrew obiegowej opinii 
o wzajemnej niechęci tych miast, znowu razem 
gwarzono i świetnie bawiono się przy akompa-
niamencie zespołu wokalno-muzycznego. Po 
wspólnym posiłku nie brakowało chętnych do 
udziału w konkursach z nagrodami w rzutach 
podkową, lotkami i piłką do kosza.

Według zgodnej opinii uczestników, nic tak 
nie integruje, jak tego typu spotkania, połączo-
ne z zabawą i wspólnym biesiadowaniem.

Janusz Dagow

ZAKOPANE ZAWSZE „KUSI”
Zarząd Koła SEiRP Kołobrzeg na początku września zorganizował tygodniowy pobyt 
w Zakopanem członkom Stowarzyszenia i ich bliskim. Dla obniżenia kosztów – uczestnicy 
w liczbie 19 osób – pojechali autobusem komunikacji publicznej. Zamieszkali w Ośrodku 
Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Dafne”.

W trakcie pobytu organizowali codzienne wycieczki, jak chociażby do Doliny Chochołow-
skiej, na Gubałówkę czy Kasprowy Wierch. Nie oparli się też urokowi niezwykłego spływu Du-
najcem. Znalazł się też czas na relaks w wodach termalnych Bukowiny Tatrzańskiej. Był również 
krótki wyjazd na Słowację. 

Na pożegnanie dyrektorce gościnnego OSW „Dafne”, p. Marcie Sarzyńskiej przekazali „Al-
bum o Kołobrzegu” autorstwa Hieronima Kroczyńskiego (długoletniego dyrektora Muzeum Orę-
ża Polskiego w Kołobrzegu). 

Z. Krasa
Foto- A.Czachert

REKREACJA



52

GONDOLAMI PO ŁYNIE
18 sierpnia br. 19-osobowa grupa członków Koła SEiRP w Lidzbarku Warmińskim i ich 
rodzin spotkała się przy bramie Zamku Biskupów, by na nowo odkrywać uroki swojego 
miasta, które od kilku lat pięknieje z dnia na dzień.

Pierwszym punktem programu była 
wyprawa gondolami po Łynie. Uczestnicy 
wycieczki płynęli rzeką pod prąd na odcin-
ku ok. 4 km. Nikt z nich nie znał Łyny od 
tej strony. Widoki były wspaniałe. Można 
było zauważyć wiele ciekawych zjawisk, 
jak wypłycenia w dnie rzeki i podniesio-
ne lustro wody na tych odcinkach, a także 
rzadko spotykane zjawisko – poprzeczne 
fale na całej szerokości koryta. Po oby-
dwu brzegach widoczna była działalność 
bobrów. Z tego powodu gondole musiały 
niejednokrotnie płynąć slalomem, omija-
jąc grube drzewa zwalone do rzeki.

Spacer po Łynie zajął niewiele ponad 
godzinę. Następnym punktem zwiedza-
nia było miasto. Na dłużej zatrzymano się 
w cerkwi, gdzie proboszcz bardzo intere-
sująco opowiadał o historii tej świątyni.

Po zakończeniu wędrówki po mieście 
wycieczka zatrzymała się w zaprzyjaźnio-
nym lokalu, gdzie przy pizzie, piwie i ka-
wie, słuchając muzyki, relaksowała się do 
17.

Lucjan Fedorowicz
Foto – Autor 

OGNISKO NA „BALTICKEMPING”
Pod koniec września w urokliwym miejscu, jakim jest „Baltic-kemping” odbyło się og-
nisko na zakończenie sezonu letniego. Oprócz członków Stowarzyszenia i ich bliskich, 
w spotkaniu uczestniczyło 10. niemieckich policjantów przebywających na szkoleniu 
językowym w Kołobrzegu. Byli oni zachwyceni polską gościnnością i niemal rodzinną at-
mosferą. Mieli tym samym możliwość sprawdzenia nabytych na szkoleniu umiejętności 
porozumiewania się w naszym języku.

Nie obyło się również bez wyrażenia podziękowań właścicielowi tego wspaniałego kempingu 
p. Januszowi Lubińskiemu, który „od zawsze” udostępnia nieodpłatnie ten obiekt naszemu Sto-
warzyszeniu na różne imprezy.

Z. Krasa
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ZASŁUGI I GEST S. PIKUŁY
W trakcie zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Środkowopomorskiego Regionalnego 
WOPR, Złotą Odznaką WOPR „Za Zasługi” z Liściem Laurowym został uhonorowany Sła-
womir Pikuła – członek naszego koszalińskiego Stowarzyszenia. Odbyły się również wy-
bory i prezesem Środkowopomorskiego Regionalnego WOPR ponownie został Sławomir 
Pikuła, o którym pisaliśmy już w Biuletynie nr 2(44)/2012 na str. 51. Składamy mu serdecz-
ne gratulacje! 

W trakcie Pikniku Lotniczego w Osiekach, w lipcu 2012 zorganizowanego przez OSP Osieki 
i gminę Sianów, Sławomir Pikuła przekazał do dyspozycji strażaków motorową łódź patrolową. 
Strażacy byli bardzo zadowoleni z podarunku, gdyż dotychczas zmuszeni byli spieszyć na ratunek 
tonącym w pobliskim jeziorze Jamno… kajakiem!

Z. Krasa

ŚWIĘTO HUBERTA NA WYSPIE UZNAM
Tradycyjnie 4 listopada seniorzy koła SEiRP ze Świnoujścia na zaproszenie Socjalnego 
Związku Niemiec obchodzili święto Huberta w miejscowości Usedom.

Główna uroczystość odbyła 
się w piętnastowiecznym kościele 
ewangelickim. W czasie nabożeń-
stwa koncertowała orkiestra Parfor-
cehorn-Bläser-Gottesdienst.

Następnie seniorzy obydwu sto-
warzyszeń spotkali się w restauracji, 
gdzie dyskutowano przede wszyst-
kim o zdrowiu i samorealizacji na 
emeryturze. Poruszano również 
tematy bieżące, związane z funk-
cjonowaniem obydwu organizacji 
i współpracy. Rozmowom w miłej 
atmosferze nie było końca. Pod ko-
niec uroczystej kolacji nasza dele-
gacja została obdarowana drobnymi 
pamiątkami. 

W uroczystości uczestniczył 
również komendant miejski Policji 
ze Świnoujścia podinsp. Remigiusz 
Mysza z małżonką.

Ryszard Churawski
Foto- Irena Churawska
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RAJD ROWEROWY
12 lipca br. siedmiu członków Koła SEi-
RP w Lidzbarku Warmińskim wyruszyło 
na rowerach nowo oddaną ścieżką ro-
werową na trasie Lidzbark Warmiński 
– Orneta. Jest to ścieżka o długości 28 
km, wybudowana od podstaw, z pełną 
infrastrukturą, na nieczynnym od 1945 
roku torowisku kolejowym. Nawierzch-
nia ścieżki jest szutrowa, idealnie równa, 
szeroka, prosta, bez wzniesień, o dwóch 
kierunkach ruchu.

Zamiary były ambitne, by dotrzeć do Ornety. Ale ponieważ dla niektórych taka wycieczka 
była pierwszą od wielu lat, po przejechaniu 13 kilometrów zawróciliśmy do Lidzbarka. Nie za-
mierzamy jednak się poddać i następnym razem do Ornety na pewno dojedziemy.

Lucjan Fiedorowicz
Foto – Autor

SPOTKANIE W CZECHACH
Na zaproszenie Weteranów Policji Czeskiej, w dniu 11 września liczna grupa członków 
Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Jastrzębia–Zdroju uczestniczy-
ła w rodzinnym pikniku integracyjnym w Ostrawie.

- Sąsiedzi zaskoczyli nas organizacją spotkania – wyraża uznanie Ryszard Wiśniewski. Na przej-
ściu granicznym w Chałupkach oczekiwał 
zmotoryzowany pilot, który ruchliwymi, sze-
rokimi arteriami miasta sprawnie pilotował 
naszego busa do miejsca spotkania. 

Przy ognisku, w wyśmienitych humorach 
i przy wymarzonej pogodzie impreza prze-
ciągnęła się do późnych godzin wieczornych. 
Wykwintne posiłki, czopowane piwko oraz 
skoczne tańce królowały na imprezie. Weso-
ła atmosfera i pokrewne słowiańskie języki, 
sprzyjały nawiązywaniu bliskich, towarzy-
skich kontaktów.

– Miłą niespodzianką było zaproszenie 
nas na wspólną zabawę taneczną, która odbę-
dzie się 14 listopada na Ostrawskim Zamku. 
Będzie to coś w rodzaju naszego wieczoru an-
drzejkowego – dodaje R. Wiśniewski.

AKP
Foto -SEiRP Jastrzębie Zdrój
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Z WĘDRÓWKI PO ZIEMI SANDOMIERSKIEJ 
I BIESZCZADZKIEJ

Koło Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wieruszowie zorganizowało w dniach 11-15 wrześ-
nia wycieczkę integracyjno–krajoznawczą w rejon Bieszczadów i ziemi sandomierskiej.

Pierwszy dłuższy odpoczynek w dro-
dze miał miejsce w Chęcinach k. Kielc, 
gdzie zwiedzaliśmy czarujące dzieło 
przyrody – jaskinię „Raj”.

Na zwiedzanie Sandomierza, poznawa-
nie jego historii, krajobrazów, wielowieko-
wej architektury w dużej części z okresu 
kazimierzowskiego, poświęcono dwa dni. 
Zobaczyliśmy Stare Miasto, Bazylikę Ka-
tedralną, Dom Długosza, Bramę Opatowską 
z jej pięknie zdobioną attyką, podziemną 
trasę turystyczną stanowiącą w średniowie-
czu magazyny, a także schronienie przed najazdami tatarskimi. Ogromną frajdę mieli zwolennicy „Ojca 
Mateusza”, zwiedzając dworek Skorupskich – siedzibę bohatera serialu, Pałac Biskupi i kilka miejsc 
uwidocznionych w fi lmie.

W dniu następnym zwiedzaliśmy jedynie zamek w Baranowie Sandomierskim zwany również 
„Małym Wawelem”, wyróżniający się wspaniałym krużgankowym dziedzińcem.

Wczesnym rankiem następnego dnia żegnamy urokliwy, gościnny Sandomierz. Jedziemy 
w stronę Bieszczadów. Po drodze „zaliczamy” Leżajsk, słynny z dobrego piwa, grobu cadyka 
(XVII w.), a przede wszystkim klasztoru obronnego oo. Bernardynów, który powstał w XVII wie-
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ku wraz z bazyliką Zwiastowania NMP. Ten niezwykły zabytek o pięknym wnętrzu i bogactwie 
– dzieło sztuki sakralnej, uznany został za pomnik historii. Jego skarbami są: cudowny obraz MB 
Leżajskiej oraz organy zaliczane do najcenniejszych w Europie. Ich niepowtarzalne brzmienie 
sprawia, że tutaj odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Następnie zwiedziliśmy rezydencję rodu Lubomirskich (lata 1629 – 1816) Łańcut, jeden z naj-
wspanialszych europejskich pałaców arystokratycznych. Zwiedzanie wnętrza obiektu, kolekcji 
powozów i ikon dostarczyło zwiedzającym sporo emocji.

Nieco zmęczeni, już w drodze do bazy noclegowej w sercu Bieszczad w pensjonacie „Pod Bu-
kownią” w Myczkowcach, zaglądamy jeszcze do Krasiczyna, zwiedzając zamek wyróżniający się 
wyjątkową dekoracją ścian, wieżą zegarową, XVII-wieczną kaplicą i czterema basztami: Boską, 
Królewską, Papieską i Szlachecką. W zadumie wysłuchaliśmy relacji o bezmyślnym zniszczeniu 
bezcennych dzieł i wystroju zamku przez stacjonujących tam żołnierzy pod koniec II wojny świa-
towej. Wreszcie docieramy do celu. 

Czwarty dzień wycieczki. Wyruszamy na małą pętlę bieszczadzką. Zwiedzamy m.in. Solinę, 
Polańczyk, zaporę, a także płyniemy statkiem po Zalewie Solińskim. Nie mogę nie wspomnieć, że 
w międzyczasie udaliśmy się także na pysznego pstrąga. A wieczorem urządziliśmy biesiadę przy 
akordeonie. Były więc i tańce, i śpiewy.

Ostatni dzień wycieczki. Już po trasie zwiedzamy jeszcze Sanok, bardzo ciekawą zabudowę 
najstarszej części miasta, piastowski Zamek Królewski oraz powstały w 1958 roku skansen pre-
zentujący kulturę ludową Łemków, Bojków, Pogórzan i Dolinian.

Pełni wrażeń, fascynacji zrealizowanymi tematami, urokami zwiedzanych regionów, wracamy 
w rodzinne strony. Będzie co wspominać.

Stanisław Ośródka

WYCIECZKA MAZURY  WILNO
Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Słubicach wybrało się w dniach 
5-10.09.2012 roku na wycieczkę trasą: Mazury, Suwalszczyzna, Troki, Wilno. Z ramienia 
Stowarzyszenia głównym organizatorem był Zygmunt Magniewski. 

Do najważniejszych punktów 
programu należy zaliczyć: sank-
tuarium maryjne w Świętej Lipce 
zwane „Częstochową Północy”, 
Wilczy Szaniec (kwatery Hitlera) 
w Gierłoży, rejs statkiem po Kanale 
Augustowskim szlakiem Rospudy, 
bazylikę NMP w Sejnach, zamek 
Wielkich Książąt Litewskich w Tro-
kach, Starówkę Wileńską, cmentarz 
na Rossie, kaplicę Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. 

Uczestnicy mogli posmakować 
regionalnych potraw: kartaczy, wę-
dzonego ucha wieprzowego, kiełbas 
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i salcesonu oraz zjeść tradycyjny posiłek karaimski (kibiny). Wspaniałym akcentem wycieczki 
był wieczorek integracyjny w Suwałkach. 

WYCIECZKA NA SYCYLIĘ
W dniach 13 – 23 września 2012 roku 42 członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych z województwa zachodniopomorskiego wybrało się na wycieczkę na Sycylię.

Tuż po północy 13 września wyruszyliśmy autokarem w podróż do Włoch. Naszym pierwszym 
celem była Werona. Po drodze przejeżdżaliśmy przez terytorium Niemiec, następnie przez Przełęcz 
Brenneńską w Alpach do Austrii, gdzie w Innsbrucku z dala podziwialiśmy skocznię olimpijską. Na 
szczytach wysokich Alp zalegał jeszcze śnieg. Po przejechaniu wspaniałymi tunelami przez włoskie 
Dolomity, późnym popołudniem dotarliśmy w niezłej kondycji do hotelu pod Weroną.
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Rano 14 września ruszyliśmy na zwiedzanie Werony, która za sprawą Szekspira jest dziś miastem 
szczególnie znanym na świecie, chociaż sam autor Romea i Julii nigdy w nim nie był. Dom Julii przy 
Via Cappello ze słynnym balkonem znajduje się w ofi cynie kamienicy położonej na tej ulicy. Samo 
wejście na dziedziniec zaskakuje mnóstwem miłosnych wyznań zamieszczonych w różnych językach 
na karteczkach przyczepionych gumą do żucia do ścian wiodących na dziedziniec. W Weronie zoba-
czyliśmy także pochodzące z czasów rzymskich wspaniałe Koloseum – zwane Areną. Dziś w Arenie 
odbywają się festiwale operowe, a widownia może pomieścić 22 tysiące widzów. Inne wspaniałe za-
bytki tego miasta to kościół św. Anastazji z sarkofagami słynnych werończyków umieszczonymi na 
zewnątrz, a wybudowanymi w stylu gotyckim, zamek z XIV w. nad rzeką Adygą i pięknym kamiennym 
mostem, pręgierz, liczne pałace i wieże, z których rozciąga się wspaniały widok na miasto. W przerwie 
zwiedzania, ku pokrzepieniu ciała, zjedliśmy w jednej z kilkudziesięciu restauracyjek prawdziwą wło-
ską pizzę i po zakupie pamiątek udaliśmy się w dalszą drogę, tym razem już wprost na Sycylię.

Ranek zastał nas w okolicach Neapolu, gdyż w czasie śniadaniowego przystanku na Autogrillu 
zobaczyliśmy na horyzoncie wulkan Wezuwiusz. Po krótkiej przerwie ruszyliśmy w dalszą podróż, by 
późnym popołudniem dotrzeć do portu i po zaokrętowaniu na prom Villa popłynąć na przeciwległy 
brzeg, do Messyny, a więc na Sycylię. Rejs trwał kilkanaście minut. Z Messyny po godzinnej jeździe 
dotarliśmy do Piraino i naszego ośrodka wypoczynkowego o wdzięcznej nazwie Callanovellamare.

Kolejny dzień spędziliśmy na wypoczynku nad basenem lub na plaży nad Morzem Tyrreńskim. 
Sam ośrodek był bardzo duży, z dobrą infrastrukturą do wypoczynku i rozrywki, z piękną śródziem-
nomorską roślinnością i niezwykłą gościnnością gospodarzy. Coś, co nas bardzo zaskoczyło to co-
dzienna impreza organizowana przez animatorów rozrywki od godz. 22, w której uczestniczyli prawie 
wszyscy wypoczywający w ośrodku. Animacje realizowane były w amfi teatrze i codziennie wykony-
wano inny program. Oczywiście nasi turyści również w nim uczestniczyli, a jedna z par zwyciężyła 
w konkursie „par małżeńskich”, otrzymując pamiątkowy dyplom.

Następnego dnia wyruszyliśmy na zwiedzanie Palermo i Monreale. Wjeżdżając do Palermo 
zauważyliśmy od razu charakterystyczne dla Włoch pranie wiszące nad ulicami. Wjazd do starego 
miasta wiódł przez bramę z X wieku zwaną Porta Nuova z dużą płaskorzeźbą Saracenów, czyli Ara-
bów, którzy władali tym miastem. Następnie dotarliśmy do katedry Św. Rosalii, w której znajdują się 
grobowce dawnych królów, dalej zobaczyliśmy meczet zbudowany tuż obok kościoła św. Jana oraz 
na Piazza Pretoria słynną „fontannę wstydu” położoną obok ratusza. Po chwili odpoczynku pojecha-
liśmy do Monreale, by podziwiać zbudowaną w XII wieku katedrę ozdobioną największą na świecie 
oryginalną mozaiką przedstawiającą obrazy ze Starego i Nowego Testamentu. Mozaika ma ok. 6000 
m2 powierzchni. Wieczorem powróciliśmy na włoską obiadokolację. Gospodarz hotelu przygotował 
dla gości niespodziankę w postaci występów, piosenek i tańców sycylijskich oraz wspaniałej kuchni 
charakterystycznej dla tego regionu Włoch. Wszyscy bawiliśmy się wspaniale. 

18 września w porcie Millazo zokrętowaliśmy na stateczek i wyruszyliśmy w kierunku Wysp 
Liparyjskich. Do najbliższej z nich, wyspy Vulcano, mieliśmy 25 km, lecz kapitan najpierw wziął kurs 
na największą wyspę Lipari, która jest stolicą wszystkich 17 wysp wchodzących w skład archipelagu. 
Wyspy zbudowane z bazaltów i porfi rów stanowią dawne stożki wulkaniczne lub resztki wulkanów. 
Na 2 wyspach m.in. na Vulcano są ciągle czynne wulkany, z których wydobywają się gazy wulkanicz-
ne, czego doświadczyliśmy, czując zapach związków siarki. Należy podkreślić, że głównym żródłem 
eksportu Wysp Liparyjskich jest wydobywany tu najlepszy na świecie pumeks. Na Lipari zwiedzili-
śmy zamek wybudowany w XIII/XIV wieku pełniący rolę twierdzy oraz katedrę pw. św. Bartolomeo, 
patrona wysp. Dokonaliśmy też zakupu pamiątek, przede wszystkim ozdób wykonanych z czarnego 
obsydianu, czyli kamienia, którego tu w IVw. p.n.e szukali Grecy. Następnie popłynęliśmy na wyspę 
Vulcano, by zaznać kąpieli w małym jeziorku, z którego wydobywają się bąbelki gazów wulkanicz-
nych i znajduje się „błotko zawierające związki siarkowe”. Kąpieli w tym jeziorku mogli zażywać nasi 
turyści posiadający schorzenia reumatyczne. Pozostali udali się na plażę z czarnym wulkanicznym 
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piaskiem, by spróbować swych sił w kąpieli w słonym Morzu Tyrreńskim. Na zakończenie całodzien-
nej wyprawy, kapitan naszego stateczku Francesco pokazał nam swój kunszt zawodowy, podpływając 
bardzo blisko mijanych wysepek i pokazując nam Grotę Anioła, Grotę Pegaza, Zatoczkę Wenus oraz 
skały, które przypominały profi l Faraona czy mumie. Byliśmy pod wielkim wrażeniem. 

19 września po całodziennym odpoczynku w naszym ośrodku wypoczynkowym czekała nas uro-
czysta kolacja, którą zorganizowano przy świecach nad pięknym basenem. Dopełnieniem miłego i ro-
mantycznego wieczoru był koncert muzyka zasiadającego na scenie tuż przy basenie oraz smakołyki 
kuchni sycylijskiej, m.in. udka z kraba – pycha.

20 września wyruszyliśmy na ostatnią sycylijską wycieczkę do Messyny i na Etnę. Messynę za-
łożyli Grecy w VIII w. p.n.e. Miasto w swej historii przechodziło z rąk do rąk Rzymian, Bizancjum, 
Arabów, co znajdowało swój wyraz w architekturze i sztuce. Niestety silne trzęsienie ziemi i tsunami 
w 1908 roku niemal doszczętnie zniszczyło miasto. Zwiedziliśmy romańską katedrę z wieżą posia-
dającą największy na świecie mechanizm zegarowy z fi gurami wprawianymi w ruch każdego dnia 
w południe. Tuż obok katedry znajduje się piękna XVI-wieczna fontanna di Orione. Po wysłuchaniu 
koncertu ruszyliśmy w dalszą drogę na Etnę. Etna jest najwyższym (ok.3300 m n.p.m.) i największym 
wulkanem w Europie. Z krateru na szczycie ciągle wydobywają się pary i gazy. Na wysokości 2942 m 
znajduje się obserwatorium wulkanologiczne. Od V wieku odnotowano 80 wybuchów, przy czym naj-
silniejsze miało miejsce w 1669 r., kiedy została zniszczona Katania – stolica regionu. My dotarliśmy 
na wysokość 1986 m n.p.m. i zobaczyliśmy nieczynne już tzw. Kratery Silvestri. Widoki niesamowite, 
a szczególną adrenalinę poczuli ci z naszych turystów, którzy zeszli na dno jednego z kraterów. Wokół 
widać skutki wybuchu wulkanu w postaci zastygłej lawy, fragmenty dachów z zalanych domostw 
i szaro-brunatny kolor otaczających wzgórz.

21 września wczesnym rankiem rozpoczęliśmy drogę powrotną do kraju z jednoetapowym przy-
stankiem we Florencji. Po drodze mijaliśmy piękne widoki Apeninów, Morza Tyrreńskiego, tuneli, 
których konieczność budowy jest oczywista. Największe emocje w nas wzbudził widok z okien auto-
karu klasztoru na Monte Cassino.

Florencja powitała nas piękną pogodą i mnóstwem znanych na świecie zabytków. Leży nad rze-
ką Arno, liczy ok. 0,5 mln mieszkańców. W czasach Cesarstwa Rzymskiego była ośrodkiem handlu 
i rzemiosła, jednak największą potęgą gospodarczą i kulturalną była za czasów rodu Medyceuszy. 
W mieście działali m.in. Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michał Anioł. Zwiedzanie rozpoczęli-
śmy od katedry Santa Maria del Fiore z dzwonnicą Giotta. Katedra z zewnątrz jest bardziej okazała 
niż wewnątrz, a to za sprawą kolorowego marmuru, z którego jest wykonana. W czasach jej budowy 
była jedną z trzech największych bazylik na świecie. Cudem techniki budowlanej tamtego okresu jest 
wspaniała kopuła licząca 106 m wysokości, wewnątrz zdobiona wspaniałymi malowidłami. Obok 
katedry znajduje się Baptysterium św. Jana Chrzciciela, w którym 2 razy w roku chrzczono małych 
fl orentyńczyków. W Baptysterium znajdują się tzw. złote drzwi (jest to kopia, a oryginał znajduje się 
w muzeum) przedstawiające sceny z życia świętych. Autor wykonywał je przez 27 lat, a kopię wyko-
nano w ciągu 3 miesięcy. Niedaleko katedry na placu z fontanną Neptuna znajdują się rzeźby Dawida 
i Herkulesa wykonane przez Michała Anioła. Są to kopie, oryginały znajdują się w muzeum. Następ-
nie przeszliśmy na słynny most złotników, czyli Ponte Vecchio. Jest to most częściowo zabudowany 
pracowniami złotników, którymi były rody najznakomitszych mistrzów. Tak jest do dziś. Kolejnym 
i ostatnim zabytkiem, który zwiedziliśmy była bazylika di Santa Croce, która jest swoistym panteo-
nem. Znajdują się tam sarkofagi najznamienitszych Florentyńczyków, Włochów i osobistości innych 
nacji, w tym Polaków. W bazylice był okres, kiedy tych grobowców było około 1000. My zwiedzili-
śmy następujące: Galileusza, Dante Allighieriego, Michała Anioła, Rossiniego. Z polskich sarkofagów 
zobaczyliśmy nagrobek Zofi i z Czartoryskich Zamoyskiej, Zofi i z Kickich Cieszkowskiej, malarza 
Michała Bogorii-Skotnickiego i kompozytora Michała Ogińskiego. Idąc z bazyliki przechodziliśmy 
przez plac Republiki oraz ryneczek zwany „prosiaczkiem”. Nazwę swą zawdzięcza mosiężnemu pro-

REKREACJA



60

siakowi posadowionemu tuż przed wejściem. Każdy turysta, który go dotknie wróci do Florencji – tak 
mówi legenda. Pełni wrażeń i nieco zmęczeni pojechaliśmy na Wzgórze Anioła, z którego rozciąga 
się piękna panorama miasta. Następnie udaliśmy się na ostatnią włoską obiadokolację i o godz. 20 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do kraju. 

Dzięki naszym wspaniałym kierowcom szczęśliwie dotarliśmy do Szczecina następnego dnia ok. 
14,30. Szczególne podziękowania należą się naszej wspaniałej pilotce Danusi Gaik, która jest profe-
sjonalistką w swoim fachu. 

Barbara Jach-Gozdek

Z WIZYTĄ W BERLINIE
Latem br. członkowie kół w Lubaniu i Zgorzelcu zorganizowali 50-osobową wycieczkę 
do Berlina. W programie „Berlin-historia podzielonego miasta”- obowiązkowe było zwie-
dzanie pozostałości muru berlińskiego, posiadłości królów pruskich, Wyspy Muzealnej, 
katedry berlińskiej, mauzoleum Hohenzollernów, Aleksanderplatz i charakterystycznej 
wieży telewizyjnej.

W obrębie Potsdamerplatz można było obejrzeć najnowocześniejsze europejskie centrum kultury. 
W czasie spaceru do Bramy Brandenburskiej przez Unter den Linden godny obejrzenia był pomnik 
ofi ar holokaustu oraz pozostałości po nazistach – bunkier Hitlera z kancelarią Goebbelsa. Atrakcją 
okazał się rejs stateczkiem po Sprewie, skąd podziwiano nowoczesną dzielnicę rządową Berlina, Re-
ichstag, siedzibę kanclerza oraz Hauptbahnhof – największy szklany dworzec kolejowy.

Pogoda dopisała, a uczestnicy wycieczki chociaż zmęczeni ale zadowoleni, pełni wrażeń wracali 
do domów, snując plany na kolejne spotkania i eskapady połączonych sił obu kół. 

Adam Różycki
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ZE SŁUPSKA NA SŁOWACJĘ
Tradycyjnie, jak co roku, we wrześniu grupa emerytów i rencistów z kół w Bytowie, Człu-
chowie, Chojnicach, Lęborku, Miastku, Ustce i Słupsku wyruszyła tym razem na południe 
Polski, by upajać się widokiem Tatr i Pienin. 

Podczas kilkudniowej autokarowej wy-
cieczki, zorganizowanej przez Zarząd Okrę-
gowy w Słupsku, zwiedzano kopalnię soli 
w Wieliczce, w Zakopanem – Gubałówkę, by 
wracając z niej skorzystać z wyciągu krzeseł-
kowego z Butorowego Wierchu, oraz na Sło-
wacji – Bielańskie Jaskinie.

W Popradzie nie omieszkaliśmy skorzy-
stać z uroków kąpieli w Aquacity, by w na-
stępnym dniu, zrelaksowani, poznać uroki 
Pienin podczas spływu Dunajcem. Wizyta 
nad Zalewem Czorsztyńskim umożliwiła nam 
poznanie zamku w Niedzicy oraz w drodze 
powrotnej, zabytkowego, wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO drew-
nianego kościółka w Dębnie Podhalańskim. 
Ostatni dzień wycieczki przeznaczony został 
na zwiedzanie Wawelu oraz Krakowa.

U podnóża Tatr w Poroninie mieliśmy swą 
bazę wypadową, korzystając z noclegów i po-
siłków w ośrodku gastronomiczno-wypoczyn-
kowym „Baca”, który zorganizował, przy mu-
zyce kapeli góralskiej, wieczorek pożegnalny. 

Pełni wrażeń, wracając do Słupska, życzy-
liśmy sobie kolejnego spotkania na następnej 
przyszłorocznej wycieczce.

Henryk Znaniecki
Foto- Autor

WYCIECZKA DO CHORWACJI
Na przełomie września i października 2012 roku Koło nr 1 SEiRP w Zielonej Górze zorgani-
zowało wyprawę autokarową do Chorwacji. Wycieczka wyruszyła w podróż 28 września. 

Przejazd był bardzo męczący, ale przyjazd do miejsca docelowego – Gradem, od razu poprawił na-
stroje wycieczkowiczów. Przywitało nas przepiękne słońce, które towarzyszyło przez cały czas pobytu 
w Chorwacji. Temperatura na zewnątrz – 30 stopni Celsjusza.

Niezapomniane wrażenia pozostaną do końca życia. Piękne czyste morze, z plażą żwirową wśród 
rosnących palm – jednym słowem raj na ziemi. Zwiedziliśmy przepiękny Dubrownik, jedno z naj-
piękniejszych miast świata, założone w VII wieku, otoczone z trzech stron Adriatykiem. Następnymi 

REKREACJA



62 REKREACJA

miastami na trasie podróży były Split i Trogir; na dwa noclegi zatrzymaliśmy się w Karlobarze, żeby 
mieć bliżej do Jezior Plitwickich.

Wszystkie zwiedzane miejscowości wpisane są na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ho-
tele były wygodne, nowoczesne i czyste. Wyżywienie dobre, mimo że przeważała kuchnia typowo 
południowa, do której wszyscy się szybko przyzwyczaili.

Pozostawiając za sobą przepiękne krajobrazy i pejzaże Chorwacji, do Zielonej Góry powróciliśmy 
8 października 2012 r.

Na pochwałę za zorganizowanie wycieczki zasługuje szczególnie kol. Janina Kowalaszek – wi-
ceprezes Koła nr 1, która była również dobrym i wesołym duchem tej wycieczki. 

Zbigniew Kobryń
Foto- J. Kowalaszek

 

WYPRAWA DO NIEMIEC
Tradycyjnie jak co roku, we wrześniu Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Skier-
niewicach zorganizował wycieczkę. Tym razem w dniach 20-23.09.2012 r. do Niemiec. 

W pierwszym dniu zwiedzaliśmy pałac w Pillnitz na obrzeżach Drezna. Znajduje się tam zespół 
pałacowo-ogrodowy z czasów Augusta II, z pierwszej połowy XVIII wieku. W parku pałacowym roś-
nie jedno z najstarszych drzew kameliowych w Europie, chowane na zimę do ogromnego szklanego 
pomieszczenia przesuwanego na szynach.
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Drugi dzień poświęcony był zwiedzaniu Drezna, które rozpoczęliśmy od przejazdu autokarem 
wzdłuż Łaby. Następnie zwiedzaliśmy starówkę, między innymi Operę Sempera i symbol Drezna, 
Zwinger – uważany za najpiękniejszą barokową budowlę w Niemczech. Zobaczyliśmy najsłynniejszy 
na świecie sklep nabiałowy – Pfunds Molkerei. Wnętrze sklepu ozdobione jest kafelkami przedstawia-
jącymi groteski i sceny z książek dla dzieci. 

Trzeciego dnia, w godzinach rannych przyjechaliśmy do Miśni, gdzie znajduje się najstarsza 
w Europie fabryka porcelany. Zwiedziliśmy znajdujące się przy fabryce muzeum. Wystawione eks-
ponaty były tak piękne, że zapierały dech w piersiach, podobnie jak ceny drobnych wyrobów, które 
można było kupić – np. mała fi liżaneczka ze spodeczkiem kosztowała 240 euro. 

Następnie zwiedzaliśmy piękną starówkę miśnieńską. W drugiej części dnia udaliśmy się do 
Budziszyna znanego przede wszystkim ze swej starówki i licznych wież. 

Czwartego dnia zwiedzaliśmy najważniejsze miejsca i zabytki w Jeleniej Górze. Zapoznaliśmy się 
z historią zwiedzanych miejsc, często powiązaną z historią naszego kraju. Wiele miejsc i zabytków 
pozostawiło u wszystkich niezapomniane wrażenia. Atmosfera podczas wycieczki była znakomita, 
świadczyła o głębokiej integracji naszych członków.

Edward Strzelecki
Foto- Sławomir Karda

W KRAINIE GRZYBÓW
Bory Dolnośląskie to istny raj dla grzybiarzy. Obfi tość i różnorodność gatunków powo-
dują, że w tych okolicach organizowane są nawet mistrzostwa Polski w grzybobraniu.

Piękna jesienna pogoda, jaka zawitała w Karkonosze, skłoniła członków Koła SEiRP z Jeleniej 
Góry do udania się w leśne ostępy, aby w bezpośrednim obcowania z przyrodą podziwiać jej piękno, 
a łącząc przyjemne z pożytecznym – wzbogacić w grzyby swoje zapasy na zimę.

Inicjatywa Zarządu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony członków Koła. Chętnych na 
wyjazd zgłosiło się więcej niż przewidzieli to organizatorzy. W programie było również grillowanie 
w obiekcie Nadleśnictwa w Węglińcu. Wielogodzinny spacer po lesie zakończony uzbieraniem koszy 
pełnych grzybów sprawił, że zadowoleni uczestnicy chętnie biesiadowali przy ognisku. Były wspólne 
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śpiewy, wybór „króla grzybobrania” i podziękowania dla prezesa Koła SEiRP w Węglińcu – kol. Ta-
deusza Michaluka, który walnie przyczynił się do powodzenia tego wyjazdu. 

Adam Różycki

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA
21 września 2012 r. w Sali Letniej Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia” w Zie-
lonej Górze przy kominku bawiło się 60 emerytów policyjnych i wojskowych na tzw. 
święcie ziemniaka.

Niespodziankę zrobili wszystkim emeryci z woj-
ska, zapraszając kolegów z Żar, którzy zaprezentowa-
li się ostrym, muzycznym wejściem. Wspólne śpiewy 
przy akordeonie i gitarze tworzyły niepowtarzalny 
klimat spotkania.

Jako że tradycyjne konkursy związane z ziemnia-
kami stanowiły zagrożenia dla palców uczestników 
– zaangażowano fachową pomoc medyczną w osobie 
„siostry Teresy”.

Podczas konkursu na przepisy kulinarne z ziem-
niaków śmiechu było co niemiara. Mimo wielkiej 
fantazji i krasomówstwa panów – od razu wydało się, kto pomaga żonie w kuchni, a kto tylko lubi 
spożywać. 

Wspólne zabawy, śpiewy, tańce oraz smaczne dania (placki ziemniaczane palce lizać!) sprawiły, 
że wszyscy cieszyli się ze spotkania. Niech żałują ci, których nie było, bo obawiali się, że wieczorem 
może być zimno, a było gorąco.

Barbara Milej
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ZAWODY STRZELECKIE
W KALISKIEJ FEDERACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH

17 września 2012 r. kierownictwo Kaliskiej 
Federacji Służb Mundurowych, w skład 
której wchodzą terenowe stowarzyszenia 
emerytów: policji, służby więziennej, stra-
ży pożarnej i wojska polskiego, zorgani-
zowało zawody strzeleckie. Skorzystano 
z gościnności COSSW w Szczypiornie. 

Każde stowarzyszenie wystawiło po dwie 
trzyosobowe drużyny. Zawody przeprowadzono 
w trzech konkurencjach: strzelaniu z pistoletu 
– P99, strzelaniu z długiej broni – kbk AKMS 
i w wieloboju.

Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, a drużyny były dopingowane przez sympatyków 
z własnych stowarzyszeń. Zwyciężył I zespół COOSSW, a kolejne miejsca zajęły: I SEiRP, II COOS-
SW, II Żołnierzy WP, I Żołnierzy WP, II zespół SEiRP, II i I zespół PSP.

Puchary i dyplomy wręczyła Komendant COSSW, po czym oprowadziła nas po obiektach ośrodka.
Z zawodów wynieśliśmy nie tylko miłe wspomnienia, ale również nawiązaliśmy nowe znajomości.

Roman Wojciechowski

ZAWODY STRZELECKIE SEiRP W NYSIE
25 września 2012 r. od godzin rannych do I Liceum Ogólnokształcącego „Carolinum” 
w Nysie zaczęli zjeżdżać z całego województwa opolskiego, a także z Republiki Czeskiej 
strzelcy sportowej, broni palnej i łuczniczej. 

Organizatorami zawodów byli członkowie Zarządu Koła nr 1 oraz Zarządu Wojewódzkie-
go SEiRP w Opolu z siedzibą w Nysie. Przeprowadzono je na strzelnicy liceum „Carolinum” 
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w Nysie oraz na terenie ośrodka „Błękit-
na Zatoka”. Do zawodów przystąpiły 3 – 
osobowe drużyny kół SEiRP z Głubczyc, 
Głuchołazów, Brzegu oraz dwie drużyny 
weteranów policji z Republiki Czeskiej 
– region Jesennika. Gospodarzy – Koło 
z Nysy reprezentowały 3 drużyny strze-
leckie. 

Zaangażowanie dyrektor I LO „Ca-
rolinum” mgr Ireny Mosulskiej i całego 
zespołu, w tym uczniów obsługujących 
szkolną, krytą strzelnicę przerosło naj-
śmielsze oczekiwania wszystkich uczest-
ników. Sędzią głównym był Jerzy Flor-
ko, a Ryszard Bieniaszczyk – kierowni-
kiem zawodów. Również zainteresowa-
nie lokalnych mass mediów zawodami 
było miłym zaskoczeniem. W konku-
rencji strzelania z łuku sportowego wiel-
kiej pomocy udzielił kierownik Zarządu 
Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Ny-
sie Krzysztof Hofman. Organizatorów 
wsparło również Starostwo Powiatowe 
w Nysie oraz kierownictwo Komendy 
Powiatowej Policji w Nysie.

I Sportowe Zawody Strzeleckie SE-
iRP, przebiegające w bardzo miłej i ser-
decznej atmosferze, wygrał zespół z KS nr 1 w Nysie w składzie: Jerzy Kamiński, Antoni 
Nowak i Jan Mikołowski. Drugie miejsce zajęła drużyna z KS nr 2 w Głubczycach w składzie: 
Janusz Kmiecik, Zbigniew Świdziński, Robert Popczyk a trzecie miejsce zajął zespół wetera-
nów policji Republiki Czeskiej. W kategorii indywidualnej w sportowej broni palnej najlepszym 
zawodnikiem okazał się Jerzy Kamiński (Nysa), drugie miejsce zajął Robert Topczyk (Głub-
czyce) a trzecie – Mirosław Talar z Jesennika. W strzelaniu z łuku sportowego koledzy z Czech 
zajęli I i III miejsce, natomiast drugie przypadło drużynie z Brzegu. Indywidualnie wygrał Ja-
roslav Macyk z Jesennika, drugi był Tadeusz Skrzypnik a trzeci – Leszek Kręcisz, obaj z KS 
Brzeg.  

Medaliści otrzymali dyplomy i puchary, a nadto wszyscy pozostali uczestnicy upominki i pa-
miątkowe dyplomy. Gratulacje zwycięzcom składali m. innymi prezes ZW SEiRP w Opolu z s. 
w Nysie Henryk Szczotka, wiceprezes ZW a zarazem prezes KS Nysa Edward Błachut, szef 
opolskiego i regionalnego krwiodawstwa PCK Franciszek Nowicki i oczywiście kierownik spor-
towych zawodów strzeleckich Ryszard Bieniaszczyk. Puchary i dyplomy osobiście wręczał ko-
mendant powiatowy Policji w Nysie insp. Andrzej Synowiec i jego zastępca mł. insp. Piotr 
Tarapata. Gratulując uczestnikom świetnej imprezy, zaprosili wszystkich do Nysy za rok.

Po zakończeniu części sportowej, druga miała charakter integracyjny. Przyjaciele z Czech za-
prosili nas na turniej kręglarski w Jaworniku, który odbędzie się 11 października 2012 r. Oczywi-
ście tam będziemy.

Henryk Bonk
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PO RAZ PIERWSZY W TAKIM GRONIE...
…wędkowali, strzelali, rzucali lotkami i biesiadowali na IV Wojewódzkich Mistrzostwach 
Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej 
i Wojska Polskiego, które odbyły się 6 października br. na rzece Odrze w Krapkowicach 
oraz na terenie gospodarstwa agroturystycznego państwa I.K. Iścińskich w miejscowości 
Pietna k. Krapkowic. 

W zawodach wędkarskich uczestniczyły pięcioosobowe zespoły. Po trzygodzinnych zma-
ganiach sędzia Krzysztof Mazurek, po zważeniu i wypuszczeniu do rzeki rybek ogłosił, że 
zwycięzcą zawodów został kol. Edward Diaków – emeryt ZŻWP Opole, a na kolejnych miej-
scach uplasowali się koledzy: Mariusz Kołodziej i Zbigniew Unicki, zrzeszeni w Krajowym 
Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. W rywalizacji drużynowej pierwsze miejsce 
zajęli emeryci ZŻWP Opole, którzy wyprzedzili emerytów Straży Pożarnej, Służby Więziennej 
i Policji.

Emeryci policyjni odegrali się w pozostałych konkurencjach. Z broni pneumatycznej, krót-
kiej i długiej, najcelniej strzelał kol. Marek Lorens, reprezentujący SEiRP Koło w Krapkowi-
cach. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Zdzisław Gołos – KEiR SW w Nysie i Leszek 
Bobowski – ZW ZEiRP RP w Opolu. Najlepszy wynik w DARTA uzyskał kol. Marek Naleź-
niak – SEiRP Koło w Prudniku. Nieco mniej wprawne oko w rzucie lotką do celu mieli koledzy: 
Janusz Szydłowski – ZW ZŻWP w Opolu i Leszek Bobowski – ZW ZEiRP RP w Opolu.

Po zakończeniu zawodów w trakcie biesiady rozmawiano o sprawach nurtujących emerytów 
i rencistów służb mundurowych. Zrodziła się inicjatywa, aby w Statucie Federacji Służb Mundu-
rowych (FSSM) utworzyć drugi szczebel – wojewódzki. Takie integracyjne imprezy winny być 
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organizowane przez zarząd wojewódzki FSSM. W spotkaniu uczestniczył I zastępca komendanta 
powiatowego Policji w Krapkowicach nadkom. Jarosław Żak. Nad organizacją i przebiegiem 
zawodów czuwali: prezes ZW ZEiRP RP w Opolu Tadeusz Śliwa, członek ZG ZEiRP RP Hu-
bert Burczyk, prezes ZW SEiRP w Opolu Henryk Szczotka oraz prezes Koła SEiRP w Krap-
kowicach Ryszard Szajna.

Ryszard Szajna
Foto -Tadeusz Śliwa 

ZAWODY STRZELECKIE
O PUCHAR STAROSTY W SŁUBICACH

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Słubicach zorganizowało po 
raz drugi zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla organizacji pozarządowych 
o Puchar Przechodni Starosty Słubickiego. Impreza odbyła się w dniu 20.10.2012 roku.

W zawodach wzięło udział pięć trzyosobowych drużyn: Związek Emerytów i Rencistów 
Straży Granicznej – Region Słubice, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Miejsko-
Powiatowy w Słubicach, Związek Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Emerytów w Słubicach, 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Słubice, Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słubicach.

Zawodnicy wykonywali strzelanie do tarcz w dwóch konkurencjach drużynowych, w pozycji 
z podpórką i bez podpórki. Zwycięzcą została drużyna Związku Emerytów i Rencistów Straży 
Granicznej (123 pkt), której dyplom i puchar przechodni wręczył prezes SEiRP – Ryszard Bu-
jak. Drugie miejsce zajęła drużyna Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (121 
pkt), a trzecie – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (111 pkt). 
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W ubiegłym roku I miejsce zdobyła drużyna SEiRP ze Słubic a zgodnie z regulaminem puchar 
na własność zdobędzie ta drużyna, która dwukrotnie zwycięży. Z tym musimy zatem poczekać 
do następnego roku. W klasyfi kacji indywidualnej najlepszy wynik (47 pkt) osiągnął Wojciech 
Litwiniec z ZEiRSG. Kolejne miejsca zajęli: Franciszek Fila – SEiRP (44 pkt), Włodzimierz 
Tiszuk – ZEiRSG (41 pkt), Hubert Kosicki – SEiRP (39 pkt) i Dariusz Jankowski – SEiRP (38 
pkt).

Uczestnicy zostali poczęstowani grochówką oraz kawą. Dopisała słoneczna pogoda oraz hu-
mory zawodników, którzy za rok znów wypróbują celne oko i pewną rękę. 

Ryszard Baczyński

ZAWODY STRZELECKIE W PILE
W zawodach strzeleckich zorganizowanych we wrześniu br. w Pile w walce o Puchar Pre-
zesa Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia wzięło udział 8 trzyosobowych ekip 
wywodzących się z Chodzieży, Piły, Sopotu, Trzcianki oraz Słupska. 

W rywalizacji strzeleckiej wystąpili również emeryci ze Szkoły Policji w Pile oraz związ-
ku byłych żołnierzy. W tej typowo męskiej rywalizacji uczestniczyły także przedstawicielki płci 
pięknej. Zespołowo zawody wygrała reprezentacja Zarządu Okręgowego w Słupsku w składzie: 
Mieczysław Derdziński, Włodzimierz Jankowski oraz Andrzej Połeć uzyskując 278 punktów 
i zdobyła tym samym upragniony Puchar Prezesa Zarządu Głównego SEiRP, o który bezsku-
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tecznie walczyła w ubiegłorocznej rywalizacji. Z 236 punktami drużyna z KPP Piła zajęła drugie 
miejsce. Indywidualnie nasi reprezentanci uplasowali się również na czołowych miejscach. Wy-
grał Andrzej Połeć (97 pkt) a Mieczysław Derdziński (91 pkt) i Włodzimierz Jankowski (90 
pkt) zajęli trzecie i czwarte.

Puchar Prezesa Zarządu Głównego zajął honorowe miejsce w galerii pucharów Zarządu Okrę-
gowego w Słupsku.

Henryk Znaniecki
Foto- Autor

POETA SZEPTU
W Biuletynie nr 1(43) z lutego br. została zamieszczona moja rozmowa z kolegą Benedyk-
tem Kamińskiem, członkiem Zarządu Koła SEiRP w Mysłowicach, autorem tomiku poezji 
pt. „Wiersze”. W sierpniu światło dzienne ujrzało jego kolejne „dziecko” – zbiorek pod ty-
tułem „Taniec derwisza”. 

Zawarte w nim wiersze są emanacją dojrzałych, często bardzo osobistych doznań i refl eksji 
nad obserwowanymi czy przeżywanymi zdarzeniami. Choć w „zwyczajnym” uczestniku codzien-
nych zjawisk i relacji zachodzących między ludźmi, nie wywołują one zwykle silniejszych emo-
cji, poecie żadne z uczuć nie umyka. Nawet najbardziej ukryte w duszach i sercach innych osób.

Benedykt Kamiński mówi o swych wierszach, że są zadumą nad relacjami zachodzącymi 
pomiędzy dobrem a złem, nad ciągłym konfl iktem różnorodnych wartości. Są zastanawianiem 
się, ile spraw wokół nas dzieje się za na-
szym przyzwoleniem, a ile wbrew niemu? 
Nad tym kto lub co decyduje o tym, kiedy 
możemy czuć się szczęśliwi, a kiedy szu-
kać innego uczucia.

Poezja Benedykta Kamińskiego jest też 
poszukiwaniem medykamentu leczącego 
ludzkie słabości i niedoskonałości, często 
zbyt skomplikowane i nie do rozwiązania 
przez jednego człowieka. Wtedy najcich-
szy szept bliskiej osoby staje się ratunkiem 
od wewnętrznej destrukcji. Nostalgia, nie-
spełnione pragnienia, wybujałe marzenia, 
dążenie do bycia szczęśliwym tu i teraz –
zmniejszają czujność na czyhające rozcza-
rowania.

O tym właśnie jest ten tomik wierszy. 
Uwagę czytelnika przyciągają chociażby 
utwory. „Pęknięte szczęście”, „Powiedz”, 
czy też wyrafi nowane wizje wszechobecne-
go szczęścia: „Iluzja erotyczna”, „To tylko 
sen”. 

Mieczysław Skowron
Opracowanie i skan okładki AKP
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POGRZEB OSTATNIEGO
KOMENDANTA GŁÓWNEGO MO

26.11.2012 r. na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbył się pogrzeb gen. dyw. w st. 
spocz. dra Zenona Trzcińskiego, ostatniego komendanta głównego Milicji Obywatelskiej.

W uroczystości pogrzebowej wzięło udział liczne grono przyjaciół i współpracowników 
generała z okresu służby w resorcie spraw wewnętrznych, między innymi: Adam Rapacki, 
Jerzy Stańczyk, Henryk Tokarski, Michał Otrębski, Janusz Wikariak, Tadeusz Pietrzak, Le-
szek Lamparski, Edward Kłosowski, Roman Kurnik, Józef Chomentowski.

W  imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wie-
niec złożyła delegacja w składzie: Zdzisław Pietryka, Zdzisław Bartula i Czesław Okrasa.

Cześć Jego Pamięci!
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WSPOMNIENIE 

POR. JAN ŻMUDA
(1921 – 2011)

W październiku br. przypada pierwsza rocznica śmierci 
por. Jana Żmudy, wielce zasłużonego i cieszącego się do ostat-
nich dni życia szacunkiem i autorytetem członka Koła SEiRP 
w Lubartowie.

Urodził się 10 lutego 1921 r. w Górce Lubartowskiej, w rodzinie chłopskiej i już jako 
młody chłopak godził naukę szkolną z pracą na roli, pomagając rodzicom w prowadzeniu 
gospodarstwa.

W czasie okupacji, w 1943 roku wstąpił w szeregi Gwardii Ludowej, a następnie Armii 
Ludowej, która na terenie ziemi lubartowskiej prowadziła liczne akcje zbrojne. Brał udział 
w potyczkach z bronią w ręku, przemycał ulotki. W oddziale pełnił rolę łącznika, pseudo-
nim „Sowa” i „Grzegorczyk”.

Pod koniec 1944 roku rozpoczął służbę w Milicji Obywatelskiej, wiążąc w ten sposób 
całe swoje dorosłe życie z resortem spraw wewnętrznych.

W latach 1950 – 1955 był komendantem Posterunku MO w Niemcach, a następnie, aż 
do przejścia w stan spoczynku w maju 1974 r., pełnił służbę na stanowisku ofi cera dyżur-
nego KPMO w Lubartowie.

W uznaniu zasług por. Jan Żmuda otrzymał szereg odznaczeń, m.in. Krzyż Partyzancki 
i Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski. 

W życiu prywatnym był wspaniałym kolegą, a także przykładnym mężem i ojcem pię-
ciorociorga dzieci, które wraz z żoną wychował i wykształcił.

Osobny rozdział jego życia to praca społeczna na rzecz lokalnego środowiska, ale już 
w roli emeryta.

Pozostaje w pamięci jego aktywna działalność i zaangażowanie na rzecz Koła SEiRP 
w Lubartowie, a także miejskiego Koła ZBoWiD, w którym pełnił funkcję przewodniczą-
cego Komisji Historycznej i opiekuna miejsc pamięci narodowej.

Do końca życia pasjonował się też piłką nożną jako wierny kibic klubu sportowego 
Lewart Lubartów.

Dzięki takim ludziom jak por. Jan Żmuda, słowa „lokalny patriota” i „działacz środowi-
skowy” znaczą tak wiele.

Kłaniamy Ci się pośmiertnie Janku jak najpiękniej.
W. Popławski
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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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