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KTO MA WŁADZĘ,
MOŻE WSZYSTKO

W myśl sentencji „Vox populi, vox Dei”, wychodzimy naprzeciw prośbie du-
żej grupy Czytelników i wracamy do małego formatu Biuletynu. Podobno jest 
poręczniejszy, bo mieści się w kieszeni.

Jest to mocny i przekonywający argument. Co prawda sam nie noszę w kie-
szeni niczego oprócz chusteczek higienicznych i ściereczki do wycierania oku-
larów (próbowałem nosić pieniądze, ale miewam je rzadko, a jak już się zdarza, 
że jakieś mam, to wypadają przez dziury w kieszeniach i wychodzi na to, że ich 

w ogóle nie miałem), ale rozumiem potrzeby innych. Skoro chcą mieć Biuletyn w kieszeni…
Niech się nosi i czyta na zdrowie! (puryści językowi nie gryźć – to dopuszczalny, nieco sparafrazowany, 

zwrot grzecznościowy).
Wiosna za drzwiami, a jakoś smętnie na duszy. Więcej błota dookoła niż trawy zielonej. I to błota we 

wszelkiej postaci, nie tylko tej paćki leżącej pod nogami, ale przede wszystkim tego, którego nam nie żałuje 
siła przewodnia. Obrzuca błotem, kłamie, fakty przekręca, naciąga, pomyje wylewa, nie pomnąc, że kto ich za 
dużo wylewa, to sam w nich utonąć może.

W pierwszym numerze tegorocznego Biuletynu jest informacja i fotoreportaż o Nadzwyczajnym Krajo-
wym Zjeździe Delegatów i list od nowego prezesa ZG SEiRP, Antoniego Dudy.

Jest też sporo materiałów dotyczących konsekwencji ustawy represyjnej z 16 grudnia. 2016 r. Przeciw-
działania prowadzone są na wielu frontach, pod sztandarem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, 
pod prezydencją Zdzisława Czarneckiego. O nieprawościach związanych z ustawą wiedzą już nie tylko wła-
dze Unii Europejskiej, ale i ONZ.

Temat ten jest też nieustannie podnoszony na zebraniach kół SEiRP, spotkaniach towarzyskich, uroczy-
stościach świątecznych, o czym jest mowa w nadsyłanych do Biuletynu informacjach. Polecam zwłaszcza 
notkę „Tarnobrzeg. Podsumowanie 2016 r.”. W kilku zdaniach zawarta jest kwintesencja prawdy, którą usiłują 
zamazać, zapluć ci, którzy ponoć z prawdy i sprawiedliwości się zrodzili, ale po czasie wyszło, że czort do 
tego poczęcia dużo swojego nasienia dołożył.

Są też w tym numerze Biuletynu wieści zaskakujące. Ot, chociażby ta, że pan wiceminister Jarosław Zieliń-
ski nie zawsze jadem na „sługi totalitaryzmu” zionął. Przeciwnie, przyjacielem ich wielkim był, własną piersią 
przed nawałą peowską osłaniał. Dobry pan był, ludzki, praw nabytych funkcjonariuszy bronił. A tu nagle!...

Siłą rzeczy przychodzi na myśl maksyma XVIII-wiecznego francuskiego literata Nicolasa de Chamforta 
– „Iluż ludzi piętnowało nadużycia władzy do chwili, póki sami nie stali się jej depozytariuszami i z kolei nie 
otrzymali możliwości nadużywania jej”.

 Z wystąpieniem ministra, w którym 17 lat temu bronił m.in. emerytalnych praw funkcjonariuszy można 
zapoznać się w materiale – „Kto odbiera prawa nabyte…”.

Z czasów dawnych jeszcze jedno wspomnienie – odmowa prezydenta L. Wałęsy z 14.01.93 r. podpisania 
ustawy z 19 grudnia 1992 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy niektórych 
służb państwowych. Warto zajrzeć do uzasadnienia.

* * * 
Ustawa represyjna z 16 grudnia ub. roku, jest kolejnym przykładem wilczych praw, że kto ma władzę, 

może wszystko! Nawet … 
Rzecz działa się za czasów, gdy Francją rządził kardynał Richelieu, którego bał się nawet Ludwik XIII. 

Pewnego razu będący w służbie króla Szkot, pułkownik Hailbrun, jadąc konno ulicami Paryża, poczuł nagle 
straszliwe parcie. Wpadł do najbliższej bramy i tam rozwiązał problem. Niestety, zastał go przy tym właściciel 
domu, który narobił ogromnego wrzasku. Zażenowany i zawstydzony Hailbrun nie był w stanie wykrztusić 
słowa. Z opresji wyratował go jego służący, który powiedział mieszczaninowi, że pułkownik jest człowiekiem 
kardynała.

– Ach, to co innego – odpowiedział właściciel domu – skoro jesteście panie człowiekiem Jego Ekscelencji 
to możecie s… wszędzie.

I jak tu nie wierzyć, że historia kołem się toczy?!
Redaktor

SZEF KUCHNI POLECA
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Zwracając się do Państwa pragnę serdecznie podziękować 
delegatom na styczniowy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd De-
legatów za zaufanie i wybór na funkcję prezesa SEiRP. Dzię-
kuję również za wszystkie gratulacje telefoniczne i mailowe.

Chociaż  krótko po tym fakcie uległem wypadkowi, dozna-
jąc zerwania przyczepów mięśni czworogłowych obydwu nóg, 
to jednak staram się od początku realizować na bieżąco pocztę 
dostarczaną do domu, jak również pracować poprzez bezpo-
średni kontakt elektroniczny z biurem i Prezydium. Aktualnie 
jednym z priorytetów jest ustalenie dalszych działań wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych i NSZZ Policjantów w zakresie postępowania prawnego w związku z uchwaleniem 
ustawy emerytalnej odbierającej prawa nabyte i niejednokrotnie prawo do egzystencji.

Ważnym elementem  w dalszej działalności organów SEiRP jest również ustalenie funkcji 
w Prezydium oraz przygotowanie tematyki obrad Zarządu Głównego w drugiej połowie kwietnia 
2017 r. Pomimo tych obiektywnych trudności ważnym zadaniem stojącym przed SEiRP będzie 
również dokończenie prac nad Statutem, który musimy wspólnie wypracować i przyjąć na kolej-
nym Nadzwyczajnym Zjeździe, do czego zobowiązuje nas Ustawa o Stowarzyszeniach – liczę na 
aktywność i szybkie wypracowanie konsensusu.

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i zapraszam do lektury Biuletynu.
Antoni Duda

DRODZY CZYTELNICY, 
KOLEŻANKI I KOLEDZY

NADZWYCZAJNY KRAJOWY  
ZJAZD DELEGATÓW

26 stycznia 2017 roku w Warszawie obradował Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. 
Uchwałę w sprawie jego zwołania podjął Zarząd Główny SEiRP na wyjazdowym posiedzeniu 
w dniu 10 grudnia 2016 roku w Soczewce, na którym kilku członków Prezydium ZG złożyło 
rezygnacje z pełnionych funkcji. 

Porządek Zjazdu, oprócz wyboru władz, został rozszerzony o przyznanie dwóm kapelanom 
Policji tytułów honorowych członków Stowarzyszenia, co leży wyłącznie w kompetencji Zjaz-
du. Nowym prezesem Zarządu Głównego został Antoni Duda. Do Prezydium zostali wybrani: 
Zdzisław Bartula, Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki i Piotr Styczyński. Na najbliższym posiedzeniu 
Zarządu Głównego wybranym do Prezydium ZG zostaną powierzone funkcje.

NKZD przyznał tytuły honorowych członków Stowarzyszenia ks. Janowi Kotowi SAC, na-
czelnemu kapelanowi Policji, kapelanowi Ośrodka Duszpasterskiego KGP oraz ks. kan. por. Sta-
nisławowi Kondrakowi, kapelanowi KPP w Busku-Zdroju.

Z. Bartula
Zdjęcia: A. Załęski, J. Kowalewicz

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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POSIEDZENIE ZARZĄDU FSSM

19 stycznia 2017 r. odbyło się w Warsza-
wie posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzy-
szeń Służb Mundurowych RP. W posiedzeniu 
uczestniczyło 16 członków Zarządu Federacji 
oraz 40 gości.

Obradom przewodniczył prezydent FSSM 
Zdzisław Czarnecki. 

Na posiedzeniu omawiano:
– działania FSSM RP i innych organizacji 

po uchwaleniu ustawy obniżającej eme-
rytury funkcjonariuszom i ich rodzinom,

– działania FSSM RP i innych organizacji 
o uchwaleniu ustawy obniżającej emery-
tury żołnierzom oraz ich rodzinom (pro-
jekt RM);

– organizację przedsięwzięć wobec skut-
ków ww. ustaw;

– finansowanie realizacji zadań wobec 
skutków ww. ustaw.

Dokonano oceny dotychczasowych działań 
wobec ustawy obniżającej emerytury funkcjona-
riuszom oraz ich rodzinom oraz przyjęto do rea-
lizacji harmonogram zadań na najbliższy okres.

* * *
Federacja Stowarzyszeń Służb Munduro-

wych podjęła działania  na forum międzynaro-
dowym. W dniach 27.12.2016 r. i 17.01.2017 
r. rozesłano do instytucji europejskich i ONZ 
listy intencyjno-informacyjne w języku angiel-
skim (6 sztuk), zawierające opis ustawy, opinie 
o jej zgodności z prawem oraz skutki, jakie wy-
wołuje. Do listów dołączono niezbędne doku-
menty obrazujące opisywane tezy (m.in. tekst 
uchwalonej ustawy, fragment wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego uznający pełnię praw 
osób pełniących służbę po 1990 r., stanowiska 
Federacji i NSZZ Policjantów, a także zgłoszo-
ny już pod obrady Sejmu projekt kolejnej usta-
wy obniżającej tym razem emerytury i renty 
wojskowe).

Ponadto podjęte zostały w ostatnich tygo-
dniach działania na gruncie krajowym szcze-
gólnie w  obszarze prawnym. M.in. podjęte 

zostały rozmowy z kancelariami prawnymi, 
które wstępnie odpowiedziały na skierowane 
do nich przez Federację pytania (np. w kwestii 
wystąpienia do ETPCz, skierowania pozwów 
zbiorowych, warunków wystąpień i wnio-
sków indywidualnych, kosztów obsługi praw-
nej). W wyniku tych rozmów wytypowano 
wstępnie 5 kancelarii prawnych do dalszych 
negocjacji. Przeciętne koszty obsługi prawnej, 
jakie wyłaniają się z rozmów, oscylują wokół 
sum 5000 zł za przygotowanie i pilotowanie 
pojedynczego wniosku przed sądami krajowy-
mi i 20 000 zł lub nieco więcej w obrocie praw-
nym międzynarodowym. Z chęcią pomocy po-
szkodowanym przez tę ustawę występują do 
kierownictwa Federacji również inne kance-
larie prawne, oferując niższe koszty, czasem 
nawet o wymiarze symbolicznym. Oczywiście 
mnogość ofert pomocy prawnej nie zawsze 
przekłada się na ich jakość.

Z rozmów z omówionymi wyżej kancela-
riami prawnymi, a także z wynikami innych 
konsultacji wynikają następujące uwagi:

W sprawach indywidualnych – działania 
odwoławcze można będzie podjąć dopiero po 
uzyskaniu decyzji ZER MSWiA.

Indywidualne skargi do ETPCz możliwe 
będą dopiero po wyczerpaniu prawnej ścieżki 
krajowej.

Tryb uchwalania ustawy może być przed-
miotem postępowań przygotowawczych (po-
zwy indywidualne lub pozew zbiorowy) o po-
pełnienie przestępstw urzędniczych i fałszer-
stwa dokumentów (sposób legislacji).

Rozważenia wymaga jedyna dotąd propozy-
cja kancelarii prawnej o skierowaniu w najbliż-
szych miesiącach do ETPCz skargi zbiorowej. 
Wszyscy prawnicy wskazywali na celowość 
skarg do Trybunału w Strasburgu, do Parlamen-
tu Europejskiego i ONZ, a także do innych in-
stytucji zajmujących się prawami człowieka.

W związku z art. 8a ustawy, dającym możli-
wość ubiegania się u Ministra SWiA o odstąpie-
nie od stosowania przepisów obniżających eme-

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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ryturę lub rentę niektórym b. funkcjonariuszom 
obarczonym służbą w „totalitarnym państwie” 
i zasłużonym w służbie dla III RP – można już te-
raz kierować wnioski indywidualne do ministra.

Należy występować do IPN o uwierzytel-
nione kopie akt osobowych (wypełniając sto-
sowny formularz) – informacja w tym zakre-
sie jest bezpłatna, a odpowiedź powinna być 
udzielona przez IPN w ciągu 2 m-cy.

Ważne jest zgromadzenie przez poszkodo-
wanych szczegółowych danych z przebiegu 
służby i opracowanie własnej historii służby, 
aby później zebrane dokumenty można było-
by wykorzystać przy składaniu wniosków do 
MSWiA w trybie art. 8a ustawy i podczas po-
stępowań odwoławczych.

Sugeruje się też liczne wystąpienia do RPO 
z wnioskami o pomoc prawną. Wzór takiego 
wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie 
FSSM i również na naszej stronie. Liczy się 
liczba wniosków – im jest większa, to bardziej 
zobowiązuje RPO do podjęcia określonych 
działań prawnych, a przedstawiciele RPO za-
powiadali, że będą obserwować sprawy sądowe 
i udzielać w niektórych przypadkach pomocy.

Ponadto swoje stanowisko zaprezentował 
przedstawiciel grupy inicjatywnej projektu 
powstania nowego stowarzyszenia policyjne-
go z rejonu Legionowa, którego celem głów-
nym byłaby walka z przedmiotową ustawą i jej 
skutkami. 

Według wstępnych szacunków, planowane 
działania Federacji pochłoną około 120 tys. zł. 
Zaapelowano więc do stowarzyszeń tworzących 
Federację i do osób niezrzeszonych z nasze-
go mundurowego środowiska o wsparcie Fe-
deracji poprzez wpłaty darowizn na specjalne 
konto w banku Pekao S.A. (dane do wpłat po-
niżej). Pomimo krótkiego okresu od ogłoszenia 
startu, zbiórka przebiega aktywnie – do dnia 
19.01.2017 r. zebrano prawie 30 tys. zł, ale to na-
dal za mało do realizacji planowanych działań.

W wyniku dyskusji Zarząd Federacji przy-
jął do realizacji na najbliższy okres najważniej-
sze zadania dotyczące m.in.:

Wyboru kancelarii prawnej do bieżącej 
współpracy; jej dane kontaktowe będą za-
mieszczone na stronie internetowej Federacji.

Opracowania tzw. mapy drogowej działań 
prawnych na szczeblu międzynarodowym.

Uzyskania opinii prawnej z zakresu ubez-
pieczeń społecznych w kontekście skutków 
przedmiotowej ustawy.

Uzyskania opinii politologiczno-prawnej dot. 
w szczególności pojęcia „państwo totalitarne”.

Konto bankowe Federacji o nazwie „Daro-
wizny” w banku Pekao S.A. Oddział w War-
szawie o numerze: 13 1240 6074 1111 0010 
7162 7880, adres Federacji SSM RP: 00-102 
Warszawa, ul. Marszałkowska 115, lokal 
368B, przeznaczone na gromadzenie środków 
do działań prawnych i innych w celu prze-
ciwdziałania skutkom ustawy represjonującej 
emerytów i rencistów mundurowych.

PREZYDENT FEDERACJI 
STOWARZYSZEŃ SŁUŻB 

MUNDUROWYCH RP ZDZISŁAW 
CZARNECKI WYSTOSOWAŁ PISMA 
DOT. PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH 
Z USTAWĄ Z 16 GRUDNIA 2016 r.  

m.in. do:

Wysokiego Komisarza ONZ  
ds. Praw Człowieka  
Z.R. Al.-Husseina

Przewodniczącego Komisji Europejskiej  
J.C. Junkiera

Sekretarza Generalnego Rady Europy  
T. Jaglanda

Przewodniczącego Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy  

P. Agramunta

Przewodniczącego Komisji Weneckiej  
G. Buquicchio

Honorowej Przewodniczącej Komisji 
Weneckiej  

H. Suchockiej

Posłanek i posłów Parlamentu 
Europejskiego.

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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S E J M
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja
        Druk nr 706
        Warszawa, 1993.01.14
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
            Sejm
      Rzeczypospolitej Polskiej 
            w miejscu

Wniosek
Na podstawie art. 18 ust.3 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych 

stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samo-
rządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426) odmawiam podpisania ustawy z dnia 19 grudnia 
1992 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy niektórych służb 
państwowych i wnoszę o ponowne jej rozpatrzenie.

Uzasadnienie
Odmawiając podpisania przedłożonej ustawy, wnoszę o ponowne jej rozpatrzenie w części doty-

czącej okresów traktowanych jako równorzędne ze służbą w Wojsku Polskim (art. 20) oraz okresów 
służby traktowanych jako równorzędne ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej (art. 22).

Z treści wyżej wskazanych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych i funkcjonariuszy niektórych służb państwowych wynika, że nie traktuje się jako służby:

1. w Wojsku Polskim okresów służby:
a. w Informacji Wojskowej
b. w latach 1944-1956 w jednostkach organizacyjnych lub
c. na stanowiskach związanych ze stosowaniem represji wobec osób podejrzanych lub ska-

zanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości Polski, w tym w są-
downictwie wojskowym i prokuraturze wojskowej (art. 20 ust. 2),

2. w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie 
Więziennej okresów służby:
a. w Urzędzie Bezpieczeństwa i w Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy 

Radzie Ministrów w latach 1944-1956, 
b. w latach 1944-1989 w charakterze funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa, po-

rządku i bezpieczeństwa publicznego, jeżeli realizowana była z naruszeniem prawa lub 
polegała na stosowaniu represji wobec osób działających na rzecz praw i wolności obywa-
telskich, w związku z ich działalnością (art. 22 ust. 2).

WNIOSEK PREZYDENTA LECHA WAŁĘSY DO SEJMU RP  
Z 14.01.1993 r., KTÓREGO UZASADNIENIE  
NADAL NIE STRACIŁO NA AKTUALNOŚCI
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Jednocześnie Wysoka Izba upoważniła Radę Ministrów do określania, w drodze rozporządzenia, 
trybu ustalenia okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 2 i art. 22 ust. 2 pkt. 2.

Analiza rozwiązań prawnych, zawartych w art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy uzasadnia 
twierdzenie, iż naruszają one art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy Ustawą Konsty-
tucyjną z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wy-
konawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym przez to że:

– ustanawiają bezwarunkową odpowiedzialność zbiorową żołnierzy pełniących w przeszłości służ-
bę w Informacji Wojskowej oraz funkcjonariuszy b. Urzędu Bezpieczeństwa i b. Komitetu do 
Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (art. 20 ust. 2 pkt 1 i art.22 ust. 2 pkt. 1,

– wprowadzają odpowiedzialność zbiorową żołnierzy, którzy pełnili służbę w latach 1944-1956 
w jednostkach organizacyjnych lub na stanowiskach związanych ze stosowaniem represji wobec 
osób podejrzanych lub skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości 
Polski, w tym sądownictwie wojskowym i w prokuraturze wojskowej – uwarunkowaną wynika-
mi odrębnego postępowania przed resortowymi organami emerytalnymi,

– przekazują organom pozasądowym, za pośrednictwem rozporządzenia Rady Ministrów, prawo 
do orzekania o istnieniu bądź braku okoliczności uzasadniających zastosowanie restrykcyjnych 
przepisów art. 20 ust. 2 pkt. 2 i art. 22 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Według kwestionowanej ustawy, bezwarunkowa odpowiedzialność zbiorowa polega na tym, że 
każdy żołnierz zawodowy lub funkcjonariusz, który pełnił służbę w Informacji Wojskowej lub w Urzę-
dzie Bezpieczeństwa bądź w Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów 
w latach 1944 – 1956 traci prawo „uprzywilejowanej” wysługi lat bez względu na okoliczności towa-
rzyszące podjęciu służby w tych organach, a także bez względu na charakter i rodzaj tej służby oraz 
wykonywane czynności służbowe.

Tego rodzaju rozwiązanie prawne pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadą demokratycznego 
państwa prawnego, wyrażoną we wspomnianym wyżej art. 1 przepisów konstytucyjnych. Wspomniana 
zasada nie pozwala na przyjęcie ustawowego domniemania, że każdy żołnierz lub funkcjonariusz peł-
niący służbę w określonej jednostce organizacyjnej lub na określonym stanowisku dopuścił się czynów 
uzasadniających pozbawienie go części uprawnień emerytalnych.

Takie domniemanie, wyrażone w art.20 ust. 2 oraz art. 22 ust. 2 pkt. 1, narusza fundamentalną zasa-
dę indywidualizacji odpowiedzialności osoby za społecznie naganne zachowanie się.

Realizacja tej zasady, będącej kanonem pochodnym ustrojowej zasady demokratycznego państwa 
prawnego, wymaga, aby w każdym wypadku owo społecznie naganne zachowanie się zostało udo-
wodnione w postępowaniu sądowym, a nie „ustalone” w drodze domniemania prawnego w danym 
wypadku odnoszącego się do określonych grup osób.

Należy dodać, że niektóre z tych osób zostały wcielone do jednostek Informacji Wojskowej lub 
przeniesione do służby w organach, o których mowa w art.22 ust. 2 pkt. 1 wbrew własnej woli.

Przewidziana w ustawie odpowiedzialność zbiorowa, nie znajdująca aprobaty w nauce prawa ani 
nie występująca we współczesnym ustawodawstwie państw cywilizowanych stanowiłaby niebezpiecz-
ny precedens i hamulec na drodze doskonalenia instytucji demokratycznego państwa prawa, jakim 
zarówno formalnie jak i faktycznie powinna być Rzeczypospolita Polska.

Sejm postanowił, że tryb ustalenia okoliczności warunkujących zastosowanie przepisów art.20 ust. 
2 pkt. 2 i art. 22 ust. 2 pkt. 2 ustawy zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Z treści wymienionych przepisów należy wnioskować, że to ustalenie okoliczności będzie mia-
ło w istocie rzeczy charakter postępowania śledczego, zmierzającego do podjęcia decyzji, o uznaniu 
bądź nie – okresu służby danej osoby za równorzędny ze służbą w Wojsku Polskim lub określonych 
organach państwowych. Dotyczy to w szczególności art. 22 ust. 2 pkt. 2, według którego trzeba będzie 
ustalać, w odniesieniu do poszczególnych osób, czy służba w charakterze funkcjonariusza organów 
bezpieczeństwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego:
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– była czy też nie była realizowana z naruszeniem prawa,
– polegała czy nie polegała na stosowaniu represji wobec osób działających na rzecz praw i wolno-

ści obywatelskich.
Przekazanie postępowania w tych sprawach organowi pozasądowemu jakim jest resortowy organ 

emerytalny (art. 39 ust. 1 ustawy) stanowi naruszenie art. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 paździer-
nika 1992r. Naruszenie to polega na nie respektowaniu przez Wysoką Izbę zasady podziału kompetencji 
wynikającego z powołanego przepisu.

Zgodnie z tą zasadą, organami właściwymi do prowadzenia postępowania w sprawach, w których 
przedmiotem rozstrzygnięć są wolność oraz prawa i obowiązki obywateli lub ich dobra osobiste, są nie-
zawisłe sądy. Nieprzestrzeganie tej zasady godzi również w ideę demokratycznego państwa prawnego.

Postępowanie, którego celem jest ustalenie, czy dana osoba w czasie pełnienia służby naruszyła 
prawo, czy też czynności służbowe tej osoby polegały na stosowaniu represji wobec osób działających 
na rzecz praw i wolności obywatelskich prowadzi w konsekwencji do orzekania o popełnieniu albo 
niepopełnieniu czynu przestępczego.

Orzekanie w tych sprawach nie powinno w żadnym wypadku należeć do organu emerytalnego. 
Mając na względzie konstytucyjną ochronę praw podmiotowych obywateli należy uznać za jedynie 
słuszne rozwiązanie polegające na przyjęciu zasady, że ewentualne zastosowanie emerytalnych prze-
pisów restrykcyjnych mogłoby nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego stwier-
dzającego wystąpienie okoliczności przewidzianych w kwestionowanych przepisach ustawy.

Powierzenie organowi pozasądowemu ustalania okoliczności, o których mowa w ustawie, a wiec 
wyłączenie jurysdykcji sądowej w tych sprawach, stanowi także pogwałcenie art.6 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności, ratyfikowanej ostatnio przez Rzeczpospolitą Polską. Po-
zwalam sobie przypomnieć, że zgodnie z powołanym artykułem Konwencji, każdy ma prawo do spra-
wiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły lub bezstronny sąd ustanowiony 
ustawą, przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności 
oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.

Z formalnego punktu widzenia postępowanie przed resortowym organem emerytalnym w celu usta-
lenia okoliczności wskazanych w art. 22 ust. 2 pkt. 2 ustawy nie będzie, rzecz jasna, równoznaczne z wy-
toczeniem sprawy karnej. Uwzględniając wszakże kryminalny charakter tych okoliczności należy stwier-
dzić, że to postępowanie pod względem merytorycznym będzie analogiczne do postępowania karnego.

W tej sytuacji należy uznać, że ustawowe pozbawienie określonych grup osób możliwości obrony 
swoich praw przez wyłączenie postepowania przed niezawisłym sądem narusza także art. 14 Konwen-
cji, który zapewnia każdemu korzystanie z praw i wolności, wymienionych w postanowieniach Kon-
wencji, bez dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. To zapewnienie niewątpliwie odnosi się również 
do prawa ustanowionego w art. 6 Konwencji.

Podniesione wyżej zarzuty przeciwko ustalaniu przez resortowe organy emerytalne istnienia oko-
liczności mających znamiona czynu przestępczego pozostają w mocy mimo przewidzianego w ustawie 
prawa wniesienia odwołania od decyzji emerytalne (art. 39 ust. 4). Sądem bowiem właściwym do rozpa-
trzenia odwołania będzie sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, który nie jest organem kompetentnym do 
ustalania okoliczności, o których mowa w art.20 ust.2 pkt.2 i w art. 22 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Z tego względu 
kontrola sądowa decyzji resortowych organów emerytalnych w zakresie prawidłowości ustalania tych 
okoliczności będzie iluzoryczna, ponieważ w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecz-
nych nie są przewidziane niektóre instytucje i środki ochrony prawnej właściwe dla procedury karnej.

Przedstawiając Wysokiej Izbie powyższe zastrzeżenia zwracam się z wnioskiem o ich rozpatrzenie 
i zmianę ustawy w zakwestionowanej części.

(-) Lech WAŁĘSA
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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INDYWIDUALNE PISMA DO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Wnioski mają mieć charakter indywidualny. Nie piszemy pism grupowych.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, do ewentualnego kontaktu nr telefon, mail).
Adres RPO ze strony internetowej.
Tytuł dokumentu: wniosek o pomoc w ochronie praw naruszonych przez władze publiczną.

Na początku określenie, jakiej ustawy sprawa dotyczy, czyli ustawy o zmianie ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agen-
cji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U z 30.12.2016 r. poz. 2270). Nie używajmy określenia 
„ustawa dezubekizacyjna”, bo sami się pogrążamy. UB nie ma od 1956 roku.

Niekonieczne muszą być wskazane artykuły z Konstytucji lub innych ustaw, które łamie ta 
ustawa, ale decyzja należy do piszącego. Kilka przykładowych zapisów propozycji, które należy 
sobie dostosować indywidualnie (nie powielać w całości), które FSSM wykorzystywała w listach 
na szczeblu krajowym i międzynarodowym, i które można przywołać w piśmie:

– „naruszenie podstawowych zasada konstytucyjnych i innych ustaw”,
– „karanie emerytowanych funkcjonariuszy po raz drugi” (dot. osób którym obniżono emery-

tury w 2009 r.),”
– „odebranie godnie nabytych praw”,
– „stosowanie bezprawnej odpowiedzialności zbiorowej wobec funkcjonariuszy, którzy god-

nie służyli Polsce”,
– „bezzasadne restrykcje”,
– „całkowite zaprzeczenie składnych przez Rząd RP zobowiązań funkcjonariuszom, którzy 

pozostali w służbie po 1990 r., a zostali przyjęci do tej służby na nowo”,
– „bezprzykładne ignorowanie zasad ciągłości państwa polskiego po 1990 r.”,
– „pozbawienie środków na normalne życie, w tym leczenie”.

Pokazać proporcje czasu służby, (jeśli to możliwe i celowe) np. przed 1990 r. pełniłem służbę 
5 lat w Departamencie II, a po 1990 r – 20 lat w Policji.

Służba przed 31 lipca 1990 r.

Wskazanie okresów oraz w jakich jednostkach MSW i innych wymienionych w ustawie i na 
jakich stanowiskach pracował, a także, jakie posiadał stopnie, np. szeregowy do roku 1984, od 
1985 roku ppor. MO po ukończeniu SP ASW.

Jakie były zadania ogólne jednostek, w których pełnił służbę (np. archiwum, administracja, 
łączność, obserwacja, czynności operacyjne, prowadzenie postępowań karnych).
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Opisanie ogólnie, jakie zadania realizował w poszczególnych jednostkach – prowadzenie ob-
serwacji osób znanych mi z kryptonimów, wykonywanie czynności pomocniczych (np. kierowca, 
maszynistka, sekretarka, technik kryminalistyki), realizacja czynności procesowych na zlecenie 
i pod kontrolą prokuratury w sprawach o szpiegostwo itp.,

– podkreślenie pełnienia służby w szczególnych warunkach zagrażających życiu i zdrowiu,
– informacja o odniesionych ranach i obrażeniach, chorobach związanych z wykonywanym 

zawodem.

Służba od 1 sierpnia 1990 r.

Ważne: czy coś zmieniło się w wykonywaniu obowiązków przed 1990 i po 1990 r . Jeżeli nic 
to podkreślić:

– to samo biurko,
– te same zadania i czynności,
– te same narzędzia.
Wskazanie okresów oraz w jakich służbach i jednostkach pracował, na jakich stanowiskach 

np. wykonawczych, kierowniczych, (od kiedy?, w jakich?), jaki miał najwyższy stopień i kiedy 
otrzymał.

Jakie były zadania ogólne jednostek w których pełnił służbę, np. pionu kryminalnego, pionu 
PZ, Zarządu Śledczego UOP, Zarządu II UOP itp.

Opisanie ogólnie, jakie zadania realizował w poszczególnych jednostkach. Szczególnie należy 
eksponować służbę w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, a jak jest to trudne np. służba 
w kadrach, należy eksponować zapisy z roty ślubowania np. policyjnego, ABW itp. (np. Policja 
„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubu-
ję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polski porządek 
prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”).

Opisać rany, uszczerbki na zdrowiu, wypadki odniesione czasie służby (kiedy, jakie? W jakiej 
sytuacji? Np. pościg za sprawcą napadu.

Opisać udział np. misjach, uzyskane na szkoleniach, kursach certyfikaty służb zagranicznych, 
reprezentowanie na forach międzynarodowych danej służby lub państwa polskiego.

Otrzymane odznaczenia państwowe i medale resortowe (kiedy? jakie?).
Udokumentowane nagrody, pochwały wyróżnienia Ministra, Premiera (kiedy? Za co – ogól-

nie! np. za realizację sprawy szpiegowskiej, za realizację sprawy związanej z likwidacją zorgani-
zowanej grupy przestępczej).

Wskazać skutki ustawy – po obniżeniu lub pozbawieniu świadczenia, np. brak środków na 
leczenie, rehabilitacje, brak środków na opłaty czynszowe (media), spłacane kredyty, pożyczki 
(wzięte w innej sytuacji kredytowej), konieczność utrzymywania innych członków rodziny itp.

Na zakończenie pisma poprosić RPO o podjęcie działań mających na celu uchylenie niekon-
stytucyjnej ustawy i przywrócenie słusznych nabytych praw emerytalnych i rentowych.

 
Opracowali: Dariusz Deptała,

Zdzisław Czarnecki
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KTO ODBIERA PRAWA NABYTE…, 
CZYLI INNE SPOJRZENIE JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO
 Jednym z głównych twórców i orędowników ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. jest wiceminister 

spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.
Ale jakże żarliwie bronił emerytalnych praw funkcjonariuszy siedemnaście lat temu. 
Oto wystąpienie Jarosława Zielińskiego, b. wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Administracji 

i Spraw Wewnętrznych, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskie-
go, na konferencji Klubu Parlamentarnego PiS w Sali Kolumnowej Sejmu, 25 kwietnia 2009 r.

nych dziedzinach) rząd Donalda Tuska dokonał 
tzw. cięć budżetowych na kwotę 837 milionów 
złotych. W związku z tym Policja otrzymała 
mniej o 540 milionów złotych niż wynikało to 
z ustawy budżetowej na 2008 rok, Straż Granicz-
na o 132 miliony złotych, Biuro Ochrony Rządu 
o 10 milionów złotych, Straż Pożarna o 10 mi-
lionów złotych. Powstałe w wyniku tych braków 
zobowiązania obciążają budżet 2009 roku. 

Ale jakby tego było mało, na początku 2009 
roku rząd Donalda Tuska dokonał kolejnych, tym 
razem jeszcze większych cięć w budżecie Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej 
i Biura Ochrony Rządu. Mimo świeżo uchwalo-
nej ustawy budżetowej na 2009 rok, której zało-
żenia były kwestionowane przez Prawo i Spra-
wiedliwość, a przy których upierała się Platforma 
Obywatelska, już 5 marca 2009 roku podczas 
37. posiedzenia Sejmu minister finansów Jacek 
Vincent-Rostowski poinformował, że rząd w bu-
dżecie 2009 roku ograniczył środki Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji o 1 miliard 
215 milionów 768 tysięcy złotych. Łączna kwo-
ta ograniczeń wydatków w tym resorcie z 2008 
i 2009 roku wynosi 2 miliardy 52 miliony 768 ty-
sięcy złotych. Wydatki w 2009 roku będą mniej-
sze od kwot wynikających z ustawy budżetowej: 
w Policji o 802 054 tys. złotych, w Straży Gra-
nicznej – o 138 064 tys. złotych, w Państwowej 
Straży Pożarnej – o 13 790 tys. złotych, w BOR 
– o 21 257 tys. złotych.

Dokonywane przez rząd Donalda Tuska cię-
cia budżetowe oraz ograniczanie puli środków 
przeznaczonych dla Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony 
Rządu skutkują w sposób nieuchronny redukcją 
zadań realizowanych przez służby odpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo obywateli i utrzymanie po-

 Bezpieczeństwo państwa i obywateli uza-
leżnione jest w znacznym stopniu od kondycji 
i sprawności formacji mundurowych. W okresie 
rządów Prawa i Sprawiedliwości przestrzeganie 
prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeń-
stwo państwa i obywateli były jednym z rzeczy-
wistych, a nie tylko deklarowanych, priorytetów 
władzy państwowej. W latach 2005-2007 w wy-
niku działań rządu w sposób wyraźny i zdecydo-
wany uległo poprawie poczucie bezpieczeństwa 
obywateli i wzrosły wszystkie wskaźniki, który-
mi to bezpieczeństwo jest mierzone. 

W styczniu 2007 roku z inicjatywy rządu Pra-
wa i Sprawiedliwości Sejm V kadencji uchwalił 
ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-
2009”, zgodnie z którą w latach 2007-2009 czte-
rem służbom mundurowym podległym ministrowi 
spraw wewnętrznych i administracji przyznana 
została dodatkowa kwota 6 miliardów 301 milio-
nów 58 tysięcy złotych. Środki te miały być prze-
znaczone – zgodnie z tytułem ustawy – na prze-
prowadzenie procesu modernizacji wymienionych 
służb mundurowych, a więc na zakup nowego 
wyposażenia, sprzętu, środków transportowych, 
uzbrojenia, remonty i inwestycje oraz podwyżki 
wynagrodzeń funkcjonariuszy, ze szczególnym 
uwzględnieniem motywacyjnego systemu płac. 

W powszechnej ocenie kierownictwa i funk-
cjonariuszy służb mundurowych inicjatywy rządu 
Prawa i Sprawiedliwości stanowiły pierwsze od 
wielu lat realne działanie, które stwarzało szan-
sę na rzeczywiste unowocześnienie służb prawa 
i porządku publicznego oraz poprawę ich kon-
dycji i sprawności. Po roku rządów koalicji PO-
-PSL – w grudniu 2008 roku – w resorcie spraw 
wewnętrznych i administracji (podobnie jak w in-
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rządku publicznego, tym samym godząc w pod-
stawowe funkcje państwa. Sytuacja ta stwarza 
ogromne trudności w codziennym funkcjonowa-
niu służb mundurowych. Z jednostek terenowych 
tych służb, zwłaszcza z komend wojewódzkich, 
miejskich i powiatowych Policji, wciąż otrzymu-
jemy informacje świadczące o tym, że pieniędzy 
brakuje niemal na wszystko.

Znane są, choć ukrywane przez rząd, drama-
tyczne wystąpienia komendantów, skierowane 
do jednostek samorządu terytorialnego z proś-
bą o przekazanie środków na bieżące wydatki, 
w tym na zakup paliwa do samochodów poli-
cyjnych. Konsekwencje takiego uzależnienia 
Policji Państwowej od samorządów w dłuższej 
perspektywie mogą okazać się poważne w skut-
kach. Zmniejszenie wydatków budżetowych nie 
tylko stwarza poważne trudności w wypełnianiu 
przez te formacje zadań bieżących, lecz również 
uniemożliwia realizację ustanowionego ustawą 
z 12 stycznia 2007 roku „Programu moderniza-
cji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-
2009”, a więc zakup nowoczesnego sprzętu i wy-
posażenia, środków transportu, uzbrojenia, reali-
zację remontów i inwestycji, a także stawia pod 
znakiem zapytania zagwarantowane w przywo-
łanej wyżej ustawie podwyżki wynagrodzeń dla 
funkcjonariuszy. Zgodnie z tą ustawą w latach 
2007-2009 łączna podwyżka wynagrodzeń funk-
cjonariuszy służb mundurowych wynosi ponad 
1000 złotych na każdy etat. Środki na moderniza-
cję – zgodnie z informacją przedstawioną przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
– zostaną w 2009 roku zmniejszone: o 421 milio-
nów 978 tysięcy złotych w Policji, o 61 milionów 
855 tysięcy złotych w Straży Granicznej, o 18 
milionów 757 tysięcy złotych w Biurze Ochro-
ny Rządu oraz 90 milionów 905 tysięcy w Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Łącznie więc z kwoty 
6 miliardów 301 milionów 58 tysięcy złotych nie 
będzie wydatkowana w latach 2007-2009 kwota 
593 milionów 495 tysięcy złotych na moderniza-
cję służ mundurowych.

Zapowiedź rządu, że środki te zostaną zapla-
nowane w budżecie 2010 roku i wmawianie, że 
nic się złego nie stało – bo program modernizacji 
zostanie zrealizowany, tyle tylko że w terminie 

o rok dłuższym – jest przejawem hipokryzji rządu 
Platformy Obywatelskiej. Formacje mundurowe 
wymagają bowiem ciągłej modernizacji, zaku-
pów nowego sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia, 
nowych inwestycji i remontów, a także dalszych 
podwyżek płac dla funkcjonariuszy. Dlatego też 
Prawo i Sprawiedliwość planowało, że po zre-
alizowaniu programu modernizacji z lat 2007-
2009 i jego ocenie zostanie uchwalony w drodze 
ustawy sejmowej program modernizacji służb 
mundurowych na kolejne lata z nową dodatkową 
kwotą środków budżetowych. Plan ten ze stro-
ny Prawa i Sprawiedliwości jest nadal aktualny, 
chociaż zachwianie jego edycji, spowodowane 
szkodliwymi decyzjami rządu PO-PSL, stwarza 
w tej dziedzinie poważne problemy. 

Przy tych wszystkich trudnościach i zagro-
żeniach spowodowanych nieudolnością rządu 
Donalda Tuska minister spraw wewnętrznych 
i administracji zapowiedział odebranie dotych-
czasowych uprawnień emerytalnych funkcjo-
nariuszom, co wzbudziło uzasadnione protesty 
i wywołało niepokój w służbach mundurowych, 
grożąc ich destabilizacją. Pojawiły się zapowie-
dzi masowych zwolnień i przejścia na emery-
turę znacznej liczby funkcjonariuszy zgodnie 
z zasadami obecnego systemu emerytalnego. 
W proteście przeciwko zapowiadanym zmianom 
odbyły się duże manifestacje w Krakowie i Po-
znaniu. Premier Tusk i minister Schetyna chcą 
odebrać formacjom mundurowym, jako kolejnej 
już grupie społecznej, uprawnienia emerytalne, 
które stanowiły dotychczas jedną z motywacji do 
podejmowania trudnej, a często niebezpiecznej 
służby. Minister odpowiedzialny za bezpieczeń-
stwo, podważający podstawy swojego resortu, 
dezorganizujący pracę służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo obywateli, minister, który 
odbiera nabyte prawa, nie gwarantując nic w za-
mian, godzi w bezpieczeństwo Polaków. 

Na początku 2008 roku ten sam minister 
Grzegorz Schetyna nie potrafił nawet racjonalnie 
i sprawiedliwie podzielić pieniędzy, które pozo-
stawił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy 
protesty policjantów z tego okresu i przesyłane 
ministrowi widelce. 31 stycznia 2009 roku pod-
czas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Kra-
kowie mówiłem, że nie ma i nie będzie zgody 
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Prawa i Sprawiedliwości, by oszczędzać na bez-
pieczeństwie, nawet w warunkach kryzysu, po-
nieważ koszty takich decyzji będą większe niż 
środki, które zostaną zaoszczędzone. 

Dzisiaj chcę to bardzo wyraźnie podkreślić 
raz jeszcze. Policjanci, strażacy, funkcjonariusze 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby 
Więziennej, zawodowi żołnierze Wojska Polskie-
go muszą mieć gwarancję, że państwo, któremu 
służą, dotrzymuje zawartych z nimi umów, wy-
pełnia gwarancje i obietnice deklarowane przy 
wstępowaniu do służby oraz zapewnia stabilne 
warunki tej trudnej pracy i należne świadczenia 
emerytalne po jej wypełnieniu. Wszelkie zmiany 
tych zasad mogą być dokonywane tylko w drodze 
umowy społecznej i muszą się wiązać z wyraźną 
podwyżką wynagrodzeń. Pod wpływem zdecy-
dowanych protestów i oczywistych argumentów 
przeciwko zapowiadanym zamiarom zmian w sy-
stemie emerytalnym funkcjonariuszy, podnoszo-
nym przez nich samych, a także przez opozycję, 
w tym zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość, rząd 
Donalda Tuska wycofał się z niektórych założeń 
tzw. reformy emerytalnej. 

Kolejna ich wersja, ogłoszona na konferencji 
prasowej bez sprecyzowanego projektu ustawy, 
wywołała nową falę protestów. Trudno w sposób 
poważny dyskutować o projekcie zmian, o któ-
rym dużo się mówi i który wywołuje duży niepo-
kój, a którego tak naprawdę nie ma. W związku 

z tą szkodliwą sytuacją, kiedy rząd jeszcze nic 
konkretnego nie zaproponował, a już swoimi 
nieodpowiedzialnymi działaniami spowodował 
duże straty, posłowie Prawa i Sprawiedliwości 
zażądali przedstawienia projektu komisjom sej-
mowym Administracji i Spraw Wewnętrznych 
oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na po-
łączonym posiedzeniu tych komisji w dniu 16 
kwietnia 2009 roku rząd obnażył w pełni swoją 
niekompetencję. Myślę, że do historii przejdzie to 
kuriozalne działanie władzy publicznej, polegają-
ce na łamaniu wszelkich zasad odpowiedzialnego 
stanowienia prawa w demokratycznym państwie.

Aktualnie stan rzeczy jest taki: rząd spowo-
dował swoimi zapowiedziami niepokój i chaos, 
wywołał protesty służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, nie przed-
stawiając przy tym konkretnego projektu zmian 
i manipulując informacjami na temat etapu prac 
nad tym problemem. Podkreślić należy, że ogła-
szane przez rząd Donalda Tuska zamiary związa-
ne z odebraniem uprawnień emerytalnych funk-
cjonariuszom służb mundurowych, nie przyniosą 
w najbliższych latach żadnych oszczędności bu-
dżetowych. Najgorsze w tym wszystkim jest to, 
że skutkiem tych nieodpowiedzialnych i szkodli-
wych działań rządu PO-PSL jest obniżenie pozio-
mu bezpieczeństwa państwa i obywateli. Dowo-
dzą tego ostatnie dane statystyczne i wskaźniki 
poczucia bezpieczeństwa.

JAK ROZUMIEĆ PRZEPISY ZAWARTE W USTAWIE 
Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 ROKU O ZMIANIE USTAWY 

O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM POLICJI 

KOGO USTAWA DOTYCZY 
Wprowadzony ustawą art.13b określa pod-

miotowy zakres tej ustawy stwierdzając, że za 
„służbę na rzecz totalitarnego państwa” uzna-
je się służbę w okresie od 22 lipca 1944 r. do 
31 lipca 1990 r. w wyszczególnionych w tym 
artykule jednostkach resortu spraw wewnętrz-
nych, wśród których nie jest wymieniona Mi-
licja Obywatelska, ale wylicza się stanowiska 
komendantów wojewódzkich i ich zastępców 
oprócz zastępców ds. Milicji Obywatelskiej. 

Całą strukturę organizacyjną Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych potraktowano jako „służ-
bę na rzecz totalitarnego państwa”, nie wliczając 
w to Komendy Głównej MO i jej odpowiedników 
terenowych oraz szkół w Szczytnie i Słupsku. 

W związku z tym decydującym wyróżni-
kiem kwalifikującym emeryta – rencistę do 
osób pełniących „służbę na rzecz totalitarnego 
państwa” będzie dokument świadczący o za-
trudnieniu na ETACIE określonej Jednostki 
MSW. 
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ZASADY WYLICZENIA EMERYTURY 
Zasady określa art. 15c: 
– 0% podstawy wymiaru emerytury za 

każdy rok „służby na rzecz totalitarnego 
państwa i za ten okres nie otrzymuje się 
podwyższenia emerytury np. z tytułu utra-
ty zdrowia w związku ze służbą (15%) 

– 2,6% podstawy wymiaru emerytury za każ-
dy rok służby w UOP, Policji i MO (z wy-
jątkiem służby w latach 1944-1956 w cha-
rakterze funkcjonariusza organów bezpie-
czeństwa państwa jeżeli przy wykonywa-
niu czynności służbowych funkcjonariusz 
popełnił przestępstwo przeciwko wymia-
rowi sprawiedliwości lub naruszył dobro 
osobiste obywatela, za co został zwolniony 
dyscyplinarnie lub został skazany z winy 
umyślnej prawomocnym wyrokiem). 

Wyliczona na tych zasadach wysokość 
emerytury nie może być wyższa niż miesięczna 
kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez 
ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
ogłoszonej przez Prezesa ZUS. Kwota eme-
rytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, 
zasiłków i świadczeń pieniężnych, o których 
mowa w art. 25, nie może być niższa od kwo-
ty najniższej emerytury lub renty, z uwzględ-
nieniem art. 18 ust. 3 (w przypadku gdy suma 
emerytury obliczonej na podstawie art. 15a 
przysługującej łącznie z emeryturą z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od kwo-
ty najniższej emerytury, emeryturę policyjną 
podwyższa się w taki sposób, aby suma tych 
emerytur nie była niższa od kwoty najniższej 
emerytury). Przepisy ust. 3 stosuje się odpo-
wiednio do renty rodzinnej. 

ZASADY WYLICZANIA RENTY 
INWALIDZKIEJ 

Zasady określa art. 22a stwierdzając, że 
osobie, która pełniła „służbę na rzecz totalitar-
nego państwa” zmniejsza się rentę inwalidz-
ką ustaloną zgodnie z art. 22 (I grupa 80%, II 
grupa 70%, III grupa 40%) o 10% podstawy 
wymiaru za każdy rok „służby na rzecz totali-
tarnego państwa”. 

Wyliczona na tej zasadzie wysokość renty 
inwalidzkiej nie może być wyższa niż mie-
sięczna kwota przeciętnej renty z tytułu nie-
zdolności do pracy wypłaconej przez ZUS 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogło-
szonej przez Prezesa ZUS (ust. 3). 

ZASADY WYLICZANIA RENTY 
RODZINNEJ 

Zasady określają art. 24 i 24a. Renta rodzin-
na po śmierci albo zaginięciu funkcjonariusza 
pozostaje wymierzana od renty inwalidzkiej 
I grupy (80%), jaka przysługiwałaby temu funk-
cjonariuszowi w dniu śmierci albo zaginięcia, 
bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego 
z zastrzeżeniem art. 22a (zmniejszenie o 10% 
podstawy wymiaru renty inwalidzkiej za każdy 
rok „służy na rzecz totalitarnego państwa”). 

Renta rodzinna po zmarłym emerycie lub 
renciście pozostaje wymierzana od kwoty 
świadczenia, jakie przysługiwało zmarłemu, 
jednakże od kwoty nie niższej niż kwota ren-
ty inwalidzkiej II grupy (70%), która przysłu-
giwałaby zmarłemu z zastrzeżeniem art. 22a 
(zmniejszenie o 10% podstawy wymiaru renty 
inwalidzkiej za każdy rok „służby na rzecz to-
talitarnego państwa”). 

W przypadku renty rodzinnej przysługu-
jącej po osobie, która pełniła „służbę na rzecz 
totalitarnego państwa” i która pozostawała 
w służbie przed 2 stycznia 1999 r. renta rodzin-
na przysługuje na zasadach określonych w art. 
24 (śmierć i zaginięcie funkcjonariusza – od 
grupy I; po śmierci emeryta lub rencisty od II 
grupy inwalidzkiej – pozostałe przypadki patrz 
art. 24), z zastrzeżeniem, iż wysokość renty 
rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, 
które przysługiwałoby zmarłemu z uwzględ-
nieniem przepisów art.15c (patrz zasady wy-
liczania emerytury) lub art. 22a (patrz zasady 
wyliczania renty inwalidzkiej). 

Wysokość renty rodzinnej ustalonej wedle 
zasad opisanych wyżej nie może być wyższa 
niż miesięczna kwota przeciętnej renty rodzin-
nej wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Preze-
sa ZUS. 
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INTERPRETACJA ZASAD 
OKREŚLONYCH W TEJ USTAWIE 

Czy 0% podstawy wymiaru emerytury za 
każdy rok „służby na rzecz totalitarnego pań-
stwa” oznacza: 

– pozbawienie emerytury osób, których 
zatrudnienie ogranicza się do „służby 
na rzecz totalitarnego państwa”, czyli 
w okresie 22.07.1944 – 31.07.1990 r. tzn. 
pozbawienie tych osób środków do życia, 
czyli eutanazja;

– ustawowe wyznaczenie emerytury w wy-
sokości miesięcznej kwoty przeciętnej 
emerytury wypłaconej przez ZUS. 

Czy zmniejszenie renty inwalidzkiej o 10% 
podstawy wymiaru za każdy rok „służby na 
rzecz totalitarnego państwa” oznacza: 

– podstawa wymiaru renty inwalidzkiej 
np. 4800 zł z tego 10% = 480 zł x np. 26 
lat służby = 12.480 zł; 4800-12 480 zł = 
-7680 zł, czyli całkowite pozbawienie ren-
ty inwalidzkiej – środka do życia, a więc 
eutanazja; 

– ustawowe wyznaczenie renty inwalidzkiej 
w wysokości miesięcznej kwoty przecięt-
nej emerytury wypłaconej przez ZUS. 

Podobna interpretacja odnosi się do rent ro-
dzinnych.

W ZUS jest następująco: tzw. lata zerowe 
przyjmowane są przy ustalaniu podstawy wy-
miaru emerytury lub renty. Do ustalenia podsta-
wy wymiaru świadczenia przyjmuje się zarobki 
uzyskane w okresie kolejnych 10 lat kalenda-
rzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, 
w którym zgłoszono wniosek o świadczenie. 

Możliwe jest również ustalenie podstawy 
wymiaru od zarobków z okresu 20 lat kalenda-
rzowych dowolnie wybranych z całego okresu 
pracy zawodowej, poprzedzających rok zgło-
szenie wniosku o świadczenie. 

Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzo-
wych, o których mowa wyżej, przyjmuje się 
lata kalendarzowe następujące bezpośrednio po 
sobie, chociażby ubezpieczony w niektórych 
z tych lat przez okres roku lub w okresie krót-
szym niż rok nie pozostawał w ubezpieczeniu. 
Oznacza to, że brak jest możliwości wyłączenia 

niepełnych lub pustych lat z okresu, z którego 
ustalana jest podstawa wymiaru. 

Jeżeli np. osoba do ustalenia podstawy wy-
miaru wskaże zarobki z 8 kolejnych lat – wów-
czas brakujące 2 lata zostaną wyzerowane, czyli 
przy ustalaniu wskaźnika wysokości podstawy 
wymiaru zarobki z 8 kolejnych lat kalendarzo-
wych zostaną przyrównane do średnich krajo-
wych zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzo-
wych – co w konsekwencji wpłynie na obniże-
nie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru 
i tym samym wysokości emerytury lub renty. 

Jednakże od 1 stycznia 2009 r. w zakre-
sie ustalania podstawy wymiaru świadczeń 
wprowadzone zostały zmiany do ustawy eme-
rytalnej, zgodnie z którymi jeżeli pracow-
nik otrzymywał wynagrodzenie ale nie może 
z określonych przyczyn udowodnić wysokości 
tego wynagrodzenia wówczas, przyjmuje się 
kwotę obowiązującego w danym okresie mini-
malnego wynagrodzenia. Oznacza to, że jeżeli 
pracownik z określonych przyczyn nie będzie 
mógł wskazać do ustalenia podstawy wymiaru 
świadczenia – zarobków z okresu 10 kolejnych 
lat kalendarzowych i wskaże zarobki tylko z 7 
lat – wówczas w miejsce tych brakujących 3 lat 
zostanie przyjęte minimalne wynagrodzenie, 
a nie jak dotychczas „zerowe wynagrodzenie”. 
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 września 
2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

AKT ŁASKI 
Art. 8a daje możliwość, aby minister właś-

ciwy do spraw wewnętrznych swoją decyzją 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach wy-
łączył stosowanie obniżenia emerytury, renty 
inwalidzkiej i renty rodzinnej ze względu na: 

– krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 
1990 r. 

– rzetelne wykonywanie zadań i obowiąz-
ków po dniu 12 września 1989 r.(objęcie 
urzędu premiera przez Tadeusza Mazo-
wieckiego) w szczególności z narażeniem 
życia i zdrowia.

W stosunku do tych osób (wymienionych 
w punktach 1 i 2) stosuje się wyliczenie emery-
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tury według wskaźnika 2,6% za każdy rok służ-
by; renty I grupy 80%, II grupy 70%, III grupy 
40%; renty rodzinnej na zasadach określonych 
w art.24 (dotychczasowe). 

KOLEJNY BIEG ZDARZEŃ 
Ustawa weszła w życie, teraz należy spodzie-

wać się imiennej decyzji ZER MSW o zmniej-
szeniu emerytury, renty inwalidzkiej albo renty 
rodzinnej. Co należy zrobić i w jakim czasie 
po otrzymaniu takiej decyzji, jest precyzyjnie 
opisane w jednym z bieżących komunikatów 
na naszej stronie internetowej. Tymczasem, nie 

czekając na decyzję, ale już teraz – od ręki, war-
to napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich, 
przedstawiając dokładnie, w jaki sposób ustawa 
w odniesieniu do piszącego narusza prawa oby-
watelskie wynikające z Konstytucji RP i trakta-
tów międzynarodowych ratyfikowanych przez 
Polskę oraz gwałci powszechnie obowiązujące 
zasady prawne. Treść tego pisma nie może być 
powieleniem jakiegoś pseudowzoru, do którego 
wpisuje się tylko imię, nazwisko i adres. W każ-
dej indywidualnej sytuacji są wyróżniające ją 
szczegóły, które w piśmie trzeba pokazać. 
      

Zarząd Główny ZBFSOP

SPOTKANIE Z OPZZ
W dniu 25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozu-

mienia Związków Zawodowych Jana Guza z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundu-
rowych RP Zdzisławem Czarneckim i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Śro-
dowiska Rady Powiatu Legionowskiego Stanisławem Kraszewskim.

Byli  pracownicy  służb  mundurowych  są 
zaniepokojeni  zmianami  w  świadczeniach 
emerytalnych.

Zmiany w świadczeniach emerytalnych bu-
dzą ogromny niepokój byłych pracowników 
służb mundurowych. W tej sprawie przewodni-
czący OPZZ Jan Guz spotkał się z prezyden-
tem Federacji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych  Rzeczypospolitej  Polskiej  Zdzisławem 
Czarneckim i przewodniczącym  Komisji 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady 
Powiatu  Legionowskiego  Stanisławem  Kra-
szewskim.

Tryb i sposób procedowania ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agen-
cji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
go, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin jest 
łamaniem przyjętych norm dialogu społecznego. 
Jednocześnie wprowadzane zmiany są niespra-
wiedliwe i krzywdzące.

Wprowadzane zmiany są niekonstytucyjne 
i niezgodne z wyrokiem TK z 2009 roku. Jed-
nocześnie całe środowisko służb mundurowych 
spostrzega je jako karę dla szerokiej rzeszy 
funkcjonariuszy podejmujących i pozostających 
w służbie na rzecz demokratycznego państwa. 
Wprowadzenie rozwiązań mówiących, że każdy, 
kto przed 31 lipca 1990 rokiem służył choć je-
den dzień w służbach bezpieczeństwa lub jej po-
krewnych organach, a potem przeszedł do pracy 
w służbach III RP, traci należne uprawnienia eme-
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rytalne jest dyskryminacją funkcjonariuszy, któ-
rzy poświęcili swoje życie dla służby ojczyźnie.

Na spotkaniu podjęto decyzję o kontynuowa-
niu współpracy. OPZZ jako reprezentatywna cen-
trala związkowa będzie wykorzystywała opinie 
i stanowiska Federacji Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych RP w Radzie Dialogu Społecznego. 

Kancelarie adwokackie (prawne) rekomendowne przez Federację Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych RP do prowadzenia spraw indywidualnych emerytów i rencistów służb mundurowych 
pokrzywdzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (dz.u. z dnia 30 grudnia 2016 r. poz. 2270).

Tworzone rozwiązania prawne muszą być zgodne 
z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym, 
a przede wszystkim powinny szanować pełną po-
święcenia służbę funkcjonariuszy, podczas której 
często narażali oni swoje życie i zdrowie.

Agnieszka Skruczaj
Biuro Prasowe OPZZ

KONFERENCJA „REPRESJE WOBEC EMERYTÓW 
MUNDUROWYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA”
W dniach 28 lutego – 2 marca 2017 r. w So-

czewce odbyła się konferencja „Represje wobec 
emerytów mundurowych w Rzeczypospolitej 
Polskiej a bezpieczeństwo państwa”. Organiza-
torem było Stowarzyszenie Byłych Policjantów 
Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej 
Policji.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni go-
ście m. in.: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – były 
minister sprawiedliwości, Andrzej Milczanowski 
– minister spraw wewnętrznych w latach 1992–
1995, gen. Marek Dukaczewski – były szef WSI, 
gen. Andrzej Kapkowski – szef UOP 1996-1997, 

Zdzisław Bartula – członek Prezydium Zarządu 
Głównego SEiRP, Jerzy Meysztowicz – poseł na 
Sejm, członek Klubu Parlamentarnego „Nowo-
czesna” – Michał Kamiński, poseł, Rafał Jankow-
ski – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

Konferencja poświęcona była m.in.: uświa-
domieniu potencjalnych możliwości środowiska 
służb mundurowych, w tym obronie łamanych 
praw i godności byłych funkcjonariuszy, zmniej-
szeniu świadczeń emerytalnych i innych upraw-
nień socjalnych; wypracowaniu możliwości poli-
tycznych i prawnych; integracji całego środowi-
ska służb mundurowych.

Kancelaria Adwokacka 
Profesor adwokat Tomasz Tadeusz Koncewicz
ul. Staniszewskiego 6b/9, 81 – 603 Gdynia
www.tomasz-koncewicz.eu (zgodnie z prośbą Pana 
Profesora kontakt indywidualnych osób z kancelarią 
jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem FSSM RP)

Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski 
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
tel./fax 22 692 42 56
tel. kom. 502 64 64 59, 505 95 95 76
email: damian.sucholewski@adwokatura.pl
 
Kancelaria Lege Artis 
Radca prawny Katarzyna Przyborowska
Warszawa, e-mail: kancelaria@przyborowska.eu

Kancelaria Adwokacka
Adw. dr Marta Derlatka
ul. Łowicka 23 lok. 210, 02-502 Warszawa
tel. 501-066-799, 22-4061503

Kancelaria Adwokacka
Monika Gąsiorowska
ul. Elektoralna 4/6 lok 13, 00-139 Warszawa
tel. 22 8900343, monika.gasiorowska@adwokatura.pl
Zakres Krajowy i Międzynarodowy
inne informacje o kancelarii www.gasiorowska.eu, 
FB Kancelaria Adwokacka – Monika Gąsiorowska

Pietrzak Sidor & Wspólnicy, Spółka Jawna
ul.. Sandomierska 8 Lok. 5, 02-567 Warszawa,
tel. +48- 22- 898 22 18, fax +48 -22- 898 22 19 
sekretariat@pietrzaksidor.pl, www.pietrzaksidor.pl
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Spotkanie komendanta wojewódz-
kiego Policji w Gdańsku z seniorami

7 grudnia 2016 roku w Sopocie, z inicjaty-
wy Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdań-
sku zs. w Gdyni, komendant wojewódzki Po-
licji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski, 
odbył po raz piąty spotkanie świąteczno-opłat-
kowe z seniorami policyjnymi województwa 
pomorskiego, którzy w bieżącym roku ukoń-
czyli 75, 80, 85 i 90 lat.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie ponad 
70 osób wraz z osobami towarzyszącymi. 
Spotkanie było okazją do wspomnień z daw-
nych czasów służby, a także wzajemnego po-
znania obecnych losów. 

W uroczystości wzięli udział I zastępca ko-
mendanta miejskiego Policji w Sopocie pod-
insp. Michał Biedrawa, I wiceprezes ZO SEiRP 
w Słupsku – kol. Franciszek Makles, Renata 
Stańczak – naczelnik Wydziału Prezydialnego 
KWP w Gdańsku, kapelan KWP w Gdańsku 
ks. prałat dr Bogusław Głodowski oraz Agata 
Zaborowska z Sekcji Socjalnej KWP Gdańsk.

W trakcie spotkania insp. Jarosław Rzy-
mowski wraz z życzeniami wręczył wszystkim 
seniorom listy gratulacyjne oraz drobne upo-
minki. 

W imieniu ZW i ZO podziękował kol. Jan 
Pietruszewski – prezes ZW SEiRP w Gdańsku, 
który podkreślił, iż emeryci policyjni są wraż-
liwi na niesprawiedliwą krytykę policji, lecz 
zawsze na nich można liczyć. 

Kol. kol. Jan Pietruszewski i Franciszek 
Makles wręczyli medale XXV-lecia Stowarzy-
szenia za szczególne zasługi dla Stowarzysze-
nia komendantowi insp. Jarosławowi Rzym-
kowskiemu i pani Renacie Stańczak.

Po wzajemnych życzeniach przy opłatku 
wigilijnym i wspólnym obiedzie solista Irene-
usz Tuchanowski z akompaniatorką Ewą Pra-
licz wykonali pieśni operowe oraz kolędy.

 Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem 
przez zgromadzonych kolęd i toastu z życze-
niami zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyśl-
ności w 2017 r.

Henryk Kaźmierski 
Zdjęcia: Beata Domitrz i Henryk Kaźmierski

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
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Uroczyste zebranie ZW SEiRP  
w Gdańsku zs. w Gdyni

29 grudnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej 
Policji w Sopocie odbyło się ostatnie w tym roku 
zebranie ZW SEiRP w Gdańsku zs. w Gdyni, 
które prowadził prezes Jan Pietruszewski. Udział 
wzięli zaproszeni goście, dr inż. Henryk Majew-
ski – były minister spraw wewnętrznych, komen-
dant miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin 
oraz I zastępca komendanta miejskiego podinsp. 
Michał Biedrawa, prałat ks. dr Bogusław Gło-
dowski – kapelan KWP Gdańsk.

 Prezes Jan Pietruszewski poinformował 
o przebiegu spotkania komendanta wojewódz-
kiego Policji w Gdańsku insp. Jarosława Rzym-
kowskiego z seniorami, które odbyło się w dniu 
7.12. 2016 r. Następnie omówił zagadnienia z po-
siedzenia Zarządu Głównego SEiRP w Soczewce 
w dniach 8–11.12. 2016 r. 

Wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec 
przedstawił informacje w sprawie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej, a także informację dot. planu 
pracy ZW na 2017 r. 

Kol. Erwin Bruggemann – wiceprezes ZW, 
powiedział o planowanych na rok 2017 wyciecz-
kach do: Włoch, Sztokholmu, Tallina, Rygi, a tak-
że o spotkaniu integracyjnym w Jastrzębiej Gó-
rze, które odbędzie się we wrześniu. 

Kol. Joanna Jarczak – skarbnik ZW, złożyła 
informacje dot. gospodarki finansowej oraz za-
kładania kont w banku Paribas.

Po dyskusji podjęto Uchwałę w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Gdańsku zs. w Gdyni na rok 2017.

 Miłym akcentem zabrania był wręczenie 
miniaturki sztandaru ZG SEiRP oraz Medalu 
XXV-lecia SEiRP Henrykowi Majewskiemu, 
który dziękując za zaproszenie i wyróżnienie 
podkreślił swe oddanie dla środowiska emery-
tów policyjnych. Zobowiązał się do wspierania 
Stowarzyszenia, czego dowodem było podpi-
sanie się pod listem protestacyjnym dot. ustawy 
zmniejszającej wysokość emerytur. Podkreślił, że 
Stowarzyszenie musi skonsolidować swe dzia-
łania w celu ochrony bytowych interesów osób 
poszkodowanych w wyniku działania rządu, po-
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nieważ przy biernej postawie innych organizacji 
i instytucji musimy liczyć na siebie. 

Insp. Piotr Bolin – komendant miejski Policji 
w Sopocie, zabierając głos podziękował za zapro-
szenie i złożył noworoczne życzenia. 

Po odśpiewaniu kolędy, przy opłatku wszyscy 
wzajemnie złożyli sobie życzenia noworoczne.

Tekst i zdjęcia – Henryk Kaźmierski 

Świąteczne spotkanie członków  
SEiRP koła gdańskiego

15.12. 2016 roku w pomieszczeniach klubu 
strzeleckiego w Gdańsku odbyło się świąteczne 
spotkanie członków koła gdańskiej organizacji 
SEiRP. W spotkaniu brało udział 120 członków 
oraz zaproszeni goście: mł. insp. Wojciech Siwek 
– komendant miejski Policji w Gdańsku, prezes 
ZW SEiRP Jan Pietruszewski, przewodniczący 
Zarządu Terenowego NSZZP asp. Piotr Stroj-
ny, ks. prałat dr Bogusław Głodowski – kapelan 
KWP, Krzysztof Dietz – prezes ZW SEiR Pożar-
nictwa, przedstawicielka Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku Marzena Lachowska.

Chociaż spotkanie miało charakter świątecz-
ny, prezes J Pietruszewski przedstawił w zarysie 
sytuację dot. przygotowywanej ustawy dezube-
kizacyjnej. Odznaczono również 5 członków or-
ganizacji odznakami „Za zasługi dla SEiRP z dy-
plomem”, za wkład pracy na rzecz Stowarzy-
szenia. Spotkanie zakończyło się przełamaniem 
się opłatkiem, złożeniem życzeń oraz wspólnym 
odśpiewaniem kolęd. 

Tekst i zdjęcia Wacław Ziomek

Dzień Kobiet w gdańskim  
Kole SEiRP

W dniach 08. i 09.03. 2017 roku odbyły się 
z inicjatywy prezesa gdańskiego Zarządu Koła 
SEiRP, kol. Wacława Ziomka, dwie imprezy 
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
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W dniu 08.03.2017 r. impreza odbyła się 
w restauracji. Udział wzięło kilkadziesiąt pań 
członkiń i nie tylko, w towarzystwie mężów. Przy 
mechanicznej muzyce bawiono się wspaniale.

09.03. 2017 r. odbyła się impreza w szko-
le podstawowej w Gdańsku Suchaninie. Miała 
charakter typowo kulturalny pod nazwą „Wino, 
Kobieta i Śpiew”. Wystąpiło trzech artystów, 
którzy przy akompaniamencie fortepianowym 
śpiewali arie operowe. 

Tekst i zdjęcia Wacław Ziomek 

Spotkanie wigilijne w Sopocie
16 grudnia 2016 r. Zarząd Koła SEiRP 

w Sopocie zorganizował zebranie dla człon-
ków Koła wraz z rodzinami połączone ze spot-
kaniem świąteczno-opłatkowym.

Zebranie otworzył prezes koła kol. Andrzej 
Kurszewski, który przywitał zaproszonych go-
ści: I wiceprezesa ZW SEiRP w Gdańsku zs. 
w Gdyni kol. Hieronima Brzozowca i kapelana 
KMP w Sopocie ks. kanonika Dariusza Ławi-
ka oraz nowych członków, uczestniczących 
w spotkaniu po raz pierwszy.

Podzielono się opłatkiem oraz zmówiono 
modlitwę za ostatnio zmarłych członków Sto-
warzyszenia. 

Wiodącym tematem spotkania była sprawa 
ustawy o obniżenia rent i emerytur naszemu 
środowisku, którą omówił kol. Hieronim Brzo-
zowiec. 

Następnie przy konsumpcji wspominano 
dawne lata służby. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze 
do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy 
żegnając się obiecywali brać udział w następ-
nych spotkaniach. Frekwencja dopisała i prze-
rosła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Andrzej Kurszewski 
Zdjęcia Kazimierz Czabrowski

Walne Zebranie Członków Koła  
SEiRP w Kościerzynie 

10 lutego 2017 r. odbyło się Walne Zebranie 
Członków Koła SEiRP w Kościerzynie. W ze-
braniu uczestniczyło 28 członków Koła oraz 
zaproszeni goście: przewodniczący ZW SEiRP 
w Gdańsku zs. w Gdyni – Jan Pietruszewski, 
wiceprzewodniczący ZW – Erwin Brugge-
mann, zastępca komendanta powiatowego poli-
cji w Kościerzynie podinsp. Tomasz Radomski, 
prezes koła Zarządu Powiatowego ZEiRP RP 
w Kościerzynie – Wacław Potrykus, wiceprze-
wodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Po-
licjantów w Kościerzynie – asp. sztab. Michał 
Kowalski. 

Wiceprezes Koła kol. Józef Landowski 
przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 
2016 rok. Na dzień 31.12.2016 r. Koło liczyło 
61 członków, w tym 2 członków wspierających. 

Zarząd Koła zorganizował dla członków 
oraz ich rodzin 2 wycieczki krajoznawcze jed-
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nodniowe, 6 spotkań integracyjnych, w których 
uczestniczyły 194 osoby. Za aktywną działal-
ność na rzecz Koła wyróżniono odznaczeniami 
i medalami Stowarzyszenia 7 osób. W 2016 roku 
5 osób obchodziło 85., 80. i 75. urodziny, osoby 
te wyróżniono listami gratulacyjnymi oraz drob-
nymi upominkami. Ponadto 7 grudnia 2016 r. 
uczestniczyły one w uroczystym spotkaniu z po-
morskim komendantem wojewódzkim policji 
w Gdańsku insp. Jarosławem Rzymkowskim. 

Realizowane są na bieżąco i w stopniu zado-
walającym porozumienia zawarte z seniorami 
Straży Pożarnej w Kościerzynie oraz komen-
dantem powiatowym policji w Kościerzynie. 

Rok 2016 to również czas niesprzyjających 
zmian prawnych dla środowiska emeryckiego 
służb mundurowych, który był jednym z głów-
nych tematów spotkań w naszym środowisku. 

Kol. Jacek Radomski – skarbnik Koła, 
przedstawił stan finansów, który w 2016 roku 
był zadowalający i pozwalał na bieżące zakupy 
potrzebnych materiałów i organizację spotkań. 

Następnie przedstawiono plan budżetowy 
oraz pracy na 2017 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. 
Stanisław Kraskowski stwierdził, iż po przepro-
wadzonej kontroli pozytywnie oceniono dzia-
łalność Zarządu za 2016 rok, nie stwierdzając 
uchybień w realizacji założonych zadań i pro-
wadzonej dokumentacji.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Gdańsku docenił całokształt działal-
ności Kościerskiego Koła, jego prężność oraz 
bardzo duże zaangażowanie. Przedstawił nurtu-
jące środowisko emerytów policyjnych sprawy 
bieżące, jak i problemy organizacyjne. 

Kol. E. Bruggemann, wiceprzewodniczący 
ZW SEiRP w Gdańsku, omówił działalność ZW 
w zakresie spraw socjalnych oraz organizacji 

w 2017 r. spotkań i wycieczek krajowych i za-
granicznych, zachęcając do udział w nich człon-
ków naszego Koła. 

Podinsp. Tomasz Radomski zapewnił, że 
wszyscy emeryci policyjni powiatu kościerskie-
go mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony kie-
rownictwa, jak i pracowników tutejszej policji. 

Jednogłośnie przyjęto sprawozdania za 2016 
rok oraz plany na 2017 r. 

Tekst i zdjęcia Józef Landowski

Kościerzyna. Porozumienie o współ-
pracy z komendantem powiatowym 
policji

7. grudnia 2016 r. w Komendzie Powiato-
wej Policji w Kościerzynie podpisano porozu-
mienie o współpracy Koła SEiRP w Kościerzy-
nie z insp. Marcinem Piotrzkowskim – komen-
dantem powiatowym Policji w Kościerzynie. 
Koło SEiRP reprezentowali: prezes Roman 
Jereczek i wiceprezes Józef Landowski. 

W ramach porozumienia strony ustaliły za-
sady współpracy, w szczególności udostępnienia 
pomieszczenia do celów statutowych koła oraz 
podtrzymywania tradycji patriotycznych, histo-
rii policji, popularyzacji wiedzy oraz kształtowa-
nia pozytywnego wizerunku policji. Jednocześ-
nie wskazano na pozytywne aspekty dotychcza-
sowej współpracy komendantów powiatowych 
policji w Kościerzynie z zarządem koła oraz śro-
dowiskiem emerytów i rencistów policyjnych. 

Tekst i zdjęcie J. Landowski
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Andrzejkowe spotkanie  
w Kościerzynie

25. listopada 2016 r. Zarząd Koła SEiRP 
w Kościerzynie zorganizował dla emerytów 
i rencistów oraz ich współmałżonków, trzecie 
w tym roku spotkanie integracyjne. Spotkania 
te cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Uczestników powitał prezes koła R. Jare-
czek, życząc miłych wrażeń ze wspólnie spę-
dzonego czasu.

Przy zastawionych stołach i melodyjnej 
muzyce, poza wspomnieniami rodzinny-
mi i z poprzednich spotkań oraz z lat służby, 
jednym z podnoszonych tematów był projekt 
tzw. ustawy dezubekizacyjnej, oceniony przez 
uczestników spotkania negatywnie. Temat ten 
na szczęście nie zważył nastroju koleżanek 
i kolegów, którzy podczas trwającego ponad 4 
godziny spotkania bawili się wyśmienicie.

 W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, które 
jak zawsze aktywnie angażują się w działal-
ność kościerskiego koła. 

J. Landowski

Życzenia świąteczno-noworoczne prze-
kazał w imieniu zarządu koła oraz ZW SEiRP 
w Gdańsku – prezes koła kol. Roman Jereczek, 
a w imieniu funkcjonariuszy i pracowników KPP 
w Kościerzynie podinsp. Tomasz Radomski 

W trakcie przełamania się opłatkiem skła-
dano życzenia zdrowia i pomyślności oraz aby 
przyszły rok był jeszcze lepszy niż obecny.

Podczas spotkania, które przebiegało w ser-
decznej atmosferze do późnych godzin wieczor-
nych, nie zabrakło wspomnień z minionych lat 
oraz rozmów o bulwersującej nasze środowisko 
zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

Tekst i zdjęcia J. Landowski

Wejherowo. Noworoczne spotkanie
Jak co roku 7 stycznia odbyło się spotkanie 

noworoczne członków SEiRP w Wejherowie. 
Otwierając spotkanie prezes kol. Waldemar 
Nowoczyn złożył życzenia i poinformował, 
iż w czasie spotkania komendanta wojewódz-
kiego policji w Gdańsku z seniorami dwaj 
członkowie wejherowskiego koła zostali wy-
różnieniu listami gratulacyjnymi i drobnymi 
upominkami. Następnie powiadomił, iż nie 
będzie już spotkań integracyjnych w fermie 
strusi; w zamian będą dwie wycieczki, jedna 

Kościerzyna. Spotkanie wigilijne
19 grudnia 2016 r. zarząd kościerskiego 

koła SEiRP zorganizował spotkanie wigilijne, 
w którym uczestniczyli członkowie koła oraz 
zastępca komendanta powiatowego policji 
w Kościerzynie podinsp. Tomasz Radomski. 
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NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 
26.01.2017 r.
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kanałem z Elbląga do Buczyńca, tzw. statkiem 
po trawie, a druga – zwiedzanie muzeum Po-
wiśla. W spotkaniu wzięli udział:  insp. Bea-
ta Perzyńska – komendant powiatowy policji 
w Wejherowie,  kol. kol. Hieronim Brzozo-
wiec i Erwin  Bruggemann – wiceprezesi ZW 
SEiRP w Gdańsku  zs. w Gdyni, kol. Henryk 
Patock – przewodniczący Krajowego Związ-
ku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 
przy Areszcie Śledczym w Wejherowie.

Kol. Hieronim Brzozowiec w krótkim zary-
sie przedstawił informacje w sprawie tzw. usta-
wy dezubekizacyjnej, a także dot. zmian statu-
towych omawianych na posiedzeniu ZG SEiRP 
w Soczewce. Kol. Erwin Bruggemann powie-

dział o planowanych na rok 2017 wycieczkach 
do Włoch oraz Sztokholmu, Tallina i Rygi, 
a także o spotkaniu integracyjnym w Jastrzębiej 
Górze, które odbędzie się we wrześniu br.

Złożono sobie życzenia noworoczne, łamiąc 
się opłatkiem oraz wypito lampkę szampana. 

Po obiedzie, przy kawie i cieście wystąpił 
spontanicznie z piosenkami biesiadnymi mini 
zespół wokalny członków Stowarzyszenia: 
kol. Zbigniew Pawłowski – gitara i kol. Zenia 
Kołodziejska – śpiew. Wraz z nimi śpiewali 
wszyscy uczestnicy spotkania. 

Bawiono się w miłej, wesołej atmosferze 
do późnego wieczoru. W spotkaniu uczestni-
czyło łącznie około ponad 40 osób. 

Henryk Kaźmierski
Zdjęcia Tadeusz Trocki i Henryk Kaźmierski

Walne Zebranie Członków Koła  
SEiRP w Pucku 

4 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebra-
nie Członków Koła SEiRP w Pucku. W ze-
braniu uczestniczyło 37 członków Koła oraz 
zaproszeni goście: przewodniczący ZW SEiRP 
w Gdańsku zs. w Gdyni – Jan Pietruszewski, 
I zastępca komendanta powiatowego policji 
w Pucku mł. insp. Janusz Skosolas, skarbnik 
ZW SEiRP Joanna Jarczak, rzecznik ZW SEi-
RP Henryk Kaźmierski, sekretarz Komisji Re-
wizyjnej ZW Zbigniew Michalak.

Prezes Koła kol. Zygmunt Rohda zapro-
ponował uczczenie minutą ciszy zmarłego 
w okresie sprawozdawczym członka Stowa-
rzyszenia, 84-letniego kol. Eugeniusza Plewki, 
a następnie przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Koła za 2016 rok. 
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Na dzień 31.12.2016 r. Koło liczyło 47. 
członków. W ubiegłym roku Zarząd Koła 
zorganizował dla członków Koła oraz ich ro-
dzin – jednodniową wycieczkę integracyjną 
do Malborka, w której uczestniczyło 50 osób 
i spotkanie integracyjne z zabawą w Osłoninie, 
w którym wzięło udział 58 osób. 

Kol. Gabriela Behmke – skarbnik Koła, 
przedstawiła stan finansowy, który w 2016 roku 
był zadowalający i pozwalający na bieżące zaku-
py potrzebnych materiałów i organizację spotkań. 

Następnie przedstawiono plan budżetowy 
oraz pracy na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. 
Tadeusz Chmura stwierdził, iż po przeprowa-
dzonej kontroli pozytywnie oceniono działal-
ność Zarządu za 2016 rok, nie stwierdzając 
uchybień w realizacji założonych zadań i pro-
wadzonej dokumentacji i wniósł o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Koła SEiRP w Pucku, 
które jednogłośnie zostało udzielone.

Jan Pietruszewski docenił całokształt działal-
ności puckiego koła, jego prężność oraz bardzo 
duże zaangażowanie. Przedstawił w zarysie in-
formacje z przebiegu zebrania ZG SEiRP, które 
odbyło się w Soczewce, i z Nadzwyczajnego 
Zjazdu Delegatów SEiRP oraz omówił nurtują-
ce środowisko emerytów policyjnych problemy, 

w tym szczegółowo ustawę tzw. dezubekiza-
cyjną, a także sprawy bieżące, jak i planowane 
w 2017 r. – spotkania integracyjne i dwie wy-
cieczki. Apelował o przekazanie w rocznym roz-
liczeniu podatku 1% na rzecz Stowarzyszenia. 

Młodszy inspektor Janusz Skosolas zapewnił, 
że wszyscy emeryci policyjni powiatu puckiego 
mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony kierow-
nictwa, jak i pracowników tutejszej policji. 

Jednogłośnie przyjęto sprawozdania za 
2016 rok oraz plany na 2017 r. 

Po zakończeniu obrad Zarząd Koła wraz 
z zaproszonymi gośćmi wręczył Kazimierzom 
– solenizantom, symboliczny kwiatek róży 
i zaśpiewano 100 lat. 

Henryk Kaźmierski 
Zdjęcia Janusz Dereszewski

Świąteczne spotkanie koła puckiego
17 grudnia 2016 roku w Pucku odbyło się 

świąteczno-noworoczne spotkanie członków SE-
iRP koła puckiego. W spotkaniu brało udział 48 
członków oraz zaproszeni goście: insp. Leszek 
Gurski – komendant powiatowy policji w Pucku, 
I wiceprezes ZW SEiRP – kol. Hieronim Brzo-
zowiec, kol. Mikołaj Durzyński – członek prezy-
dium ZW i prezes koła gdyńskiego, kol. Henryk 
Kaźmierski – rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku zs. 
w Gdyni.

Minutą ciszy uczczono zmarłego w tym roku 
90-letniego członka koła kol. Stanisława Adam-
czyka.

Następnie prezes Zygmunt Rohda w imieniu 
emerytów złożył komendantowi życzenia dla 
wszystkich funkcjonariuszy. Insp. Leszek Gur-
ski podziękował za zaproszenie i złożył życzenia 
świąteczno-noworoczne.
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Życzenia przekazał również kol. Hieronim 
Brzozowiec w imieniu własnym i zarządu wo-
jewódzkiego Stowarzyszenia. Następnie omówił 
sprawy zmian statutowych SEiRP oraz w zarysie 
sytuację dot. przyjętej przez Sejm RP ustawy 
„dezubekizacyjnej”. Obiecał pomoc prawną oso-
bom, które zwrócą się o nią do Stowarzyszenia.

Członkowie i zaproszeni goście podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Po obiedzie, 
w drugiej części spotkania, podjęto dwie uchwa-
ły, które m.in. dotyczyły konta bankowego, a tak-
że przyjęcia nowego kandydata na członka Sto-
warzyszenia. Obecnie koło liczy 48 członków. 

Tekst i zdjęcia Henryk Kaźmierski 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.
Spotkanie świąteczne członków koła 
nr 1 SEiRP w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie członków Koła nr 1 SEiRP 
w Gorzowie Wlkp. zorganizowane przez za-
rząd w dniu 08.12.2016 r. miało sprawić, aby 
w przedświątecznym zabieganiu przypomnieć 
sobie czas wspólnie spędzony na festynach, 
koncertach i wycieczkach, znaleźć okazję do 
rozmów, wspomnień czy wymiany przedświą-
tecznych i przedsylwestrowych rad. A przede 
wszystkim oderwać się na chwilę od domo-
wych spraw czy problemów. 

Początek spotkania upłynął na podsumo-
waniu minionego roku oraz przedstawieniu 
dalszych planów i zamierzeń koła. 

Tradycyjnie w świątecznym klimacie, przy 
blasku świec i kolędach składane były najser-
deczniejsze życzenia także ze strony obecne-
go kierownictwa KMP i KWP w Gorzowie 
Wlkp. Nie zabrakło też namiastki wigilijnych 
potraw oraz innych świątecznych akcentów. 

Jak zawsze były konkursy związane ze świę-
tami, niektórzy próbowali swoich sił przy wy-
konywaniu ozdób choinkowych oraz kartek 
wysyłanych następnie do seniorów. Była też 
możliwość zakupu upominków pod choinkę. 
Uczestnikom spotkania czas umilił występ 
młodzieżowego zespołu tańca „Aluzja” dzia-
łającego przy gorzowskim MDK. Kilka grup 
wiekowych, zmieniając wielokrotnie kostiumy 
sceniczne, bardzo dynamicznie i kolorowo po-
kazało zarówno elementy tańca klasycznego, 
akrobatyki, musicalu, modern-jazzu, tańca 
współczesnego. Powiało pięknem, młodością 
i pasją. Uczestnicy spotkania chyba po raz 
pierwszy zobaczyli taniec ujęty w tak niekon-
wencjonalne formy, czasami żartobliwe. Ze-
branym udzielił się świąteczny nastrój i o to 
chodziło, bo prawdziwe święta i szaleństwo 
zakupów miały nadejść już za kilka dni. 

W spotkaniu wzięło udział 48 członków 
Koła. 

W. Nićka
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Posiedzenie Śląskiego Zespołu 
Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów w Katowicach

12 grudnia 2016 roku w Sali Błękitnej 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach od-
było się spotkanie delegatów OPS z regionu 
śląskiego. Gośćmi specjalnymi spotkania były: 
Krystyna Lewkowicz – przewodnicząca OPS 
oraz Bożena Borowiec – dyrektor Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego, przedstawiła projekt „Śląskie dla 
Seniora” oraz główne założenia regionalnej 
polityki senioralnej.

Spotkanie poprowadziła pani Krystyna 
Męcik, wiceprzewodnicząca OPS.

Najważniejszym celem tego spotkania było 
powołanie do życia Śląskiego Zespołu Obywa-
telskiego Parlamentu Seniorów. 

Wybrano sześcioosobowe prezydium, 
w skład którego wszedł również Mieczysław 
Skowron z SEiRP w Mysłowicach.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Zabierając głos Krystyna Lewkowicz zwró-

ciła uwagę m.in. na potrzebę decentralizacji OPS 
na rzecz budowania struktur regionalnych, co już 
znalazło praktyczny wyraz w wielu wojewódz-
twach naszego kraju. Według przewodniczącej 
OPS, regionalne zespoły OPS winny wykreować 
liderów, którzy będą mogli starać się o granty 
w regionie, współpracować ze środowiskami 
senioralnymi, z samorządami oraz będą uaktyw-
niać delegatów. Ponadto wskazała na potrzebę 
zorganizowania w regionie śląskim turnieju wie-
dzy obywatelskiej, który w konsekwencji przy-
bliży zainteresowanym znajomość konstytucji, 
prawa konstytucyjnego i innych dziedzin prawa. 

Mieczysław Skowron 
Zdjęcia Tomasz Żak

O bezpieczeństwie w Mysłowicach
29 listopada 2016 r. w Mysłowicach, w ra-

mach projektu „Miasta Idei”, odbyła się debata 
o bezpieczeństwie, poprzedzona warsztatami, 
będącymi swoistą analizą stanu bezpieczeń-
stwa w mieście. Z mieszkańcami i ekspertami 
rozmawiano o możliwościach wzmocnienia 
tego obszaru życia społecznego, który mając 
duży wpływ na poczucie bezpieczeństwa, po-
prawia jakość życia na każdym jego etapie.

Celem dwugodzinnych warsztatów było 
wskazanie przez mieszkańców najbardziej nie-
bezpiecznych zachowań oraz miejsc w mieście, 
wraz z propozycjami rozwiązań problemu.

Następnie rozpoczęła się debata z udziałem 
ekspertów. Wzięli w niej udział między innymi: 
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liczy ponad 600 członków, a przewodniczy mu 
pani Stefania Kozioł.

W zabawie biesiadnej emerytom towarzy-
szyli zaproszeni goście, m. in.: poseł na Sejm 
Wojciech Król, prezydent Mysłowic Edward 
Lasok, przewodniczący Rady Miasta Mysło-
wice Grzegorz Łukaszek, dyrektor MOPS 
Sylwia Komraus oraz prezes Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysło-
wicach Mieczysław Skowron.

W biesiadny nastrój wpleciony został rów-
nież akcent świąteczny. Panie ze Stowarzysze-
nia przygotowały własnoręcznie wykonane 
ozdoby z kolorowych cekinów, które jako ce-
giełki zasiliły budżet Stowarzyszenia. Zabawa 
w barbórkowym nastroju trwała do późnych 
godzin wieczornych.

Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowi-
cach współpracuje ze Stowarzyszeniem „Ak-
tywni Razem” także na forum Mysłowickiej 
Rady Seniorów.

Mieczysław Skowron
Zdjęcia Danuta Sowa

Edward Lasok – prezydent Mysłowic, gen. Ro-
man Polko – były dowódca jednostki specjalnej 
GROM, prof. Marek Walencik z Katedry Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyż-
szej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
prof. Krzysztof Czekaj – socjolog z Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
Józef Kogut – prezes Śląskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Ofiarom Przestępstw. Z wypowiedzi 
ekspertów oraz głosów w dyskusji wynikało, 
że najlepszym rozwiązaniem dla poprawy stanu 
bezpieczeństwa w Mysłowicach oraz poczucia 
bezpieczeństwa jego mieszkańców będzie inte-
ligentny monitoring, który miasto planuje wdro-
żyć w przyszłym roku. Zwracano także uwagę 
na potrzebę stworzenia mapy zagrożeń oraz 
właściwą i trafną diagnozę problemu. Wskazy-
wano na znaczącą rolę policji i jej wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa, jak też na edukację już 
od najmłodszych lat życia.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Po-
licyjnych w Mysłowicach i zarazem Mysłowi-
cką Radę Seniorów reprezentował Mieczysław 
Skowron.

Zbigniew Ziomka 
Zdjęcia M. Skowron

Aktywni zawsze razem
26 listopada 2016 r. w Mysłowickim Ośrod-

ku Kultury w Mysłowicach Stowarzyszenie 
„Aktywni Razem” z Mysłowic zorganizowało 
biesiadę piwną, która miała barbórkowy cha-
rakter. Biesiada była też okazją do złożenia ży-
czeń przez zaproszonych gości z okazji kolej-
nych „urodzin” Stowarzyszenia, które ogółem 
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Pożegnanie zastępcy komendanta 
miejskiego policji w Mysłowicach

15 grudnia 2016 r. w KMP Mysłowice od-
była się uroczystość pożegnania odchodzące-
go ze stanowiska mł. insp. Dariusza Półtora-
ka, zastępcy komendanta miejskiego policji. 
W uroczystej zbiórce, oprócz funkcjonariuszy 
jednostki, udział wzięli: Edward Lasok – pre-
zydent miasta, Elżbieta Tkaczewska–Kuk 
– prokurator rejonowy, komendanci Straży 
Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej oraz 
przedstawiciele urzędu miejskiego. 

kali się przy wigilijnym stole, by zgodnie  
z tradycją podzielić się opłatkiem i złożyć so-
bie życzenia świąteczno-noworoczne.

Wśród zaproszonych gości byli nadkom. 
mgr Dariusz Koniak p.o. komendanta miej-
skiego policji w Mysłowicach oraz Grzegorz 
Łukaszek przewodniczący Rady Miasta My-
słowice. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia 
reprezentowali prezes Piotr Stypa oraz skarb-
nik Jacek Jędryszek.

Symboliczny opłatek, szczere i serdeczne 
życzenia oraz rodzinna atmosfera spotkania 
były okazją do wspomnień z czasów służby 
i refleksji nad nieubłaganie mijającym czasem. 
Chwila ciszy upamiętniająca zmarłe koleżanki 
i kolegów była tego wymownym przykładem. 

Podczas spotkania najbardziej zasłużonych 
i aktywnych członków koła uhonorowano od-
znakami zarządu głównego i wojewódzkie-
go Stowarzyszenia, a jubilatów upominkami 
w postaci świątecznych paczek.

Miłym akcentem było także wręczenie za-
proszonym gościom okolicznościowych upo-
minków związanych z 25-leciem powstania 
Stowarzyszenia oraz legitymacji nowo przyję-
tym członkom koła.

Zbigniew Ziomka

Nie zabrakło również delegacji koła SEiRP 
w Mysłowicach, które reprezentowali: I wice-
prezes Andrzej Makowski i przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Ryszard Padewski. Przed-
stawiciele emerytów i rencistów policyjnych 
wręczając symboliczny bukiet kwiatów po-
dziękowali panu komendantowi za służbę na 
rzecz mieszkańców Mysłowic oraz współpracę 
z emerytami policyjnymi. Zaproszono również 
komendanta do wstąpienia w szeregi SEiRP. 

Zbigniew Ziomka 
Zdjęcia KMP Mysłowice

Spotkanie opłatkowe w mysłowi-
ckim kole SEiRP

16 grudnia 2016 r. członkowie mysło-
wickiego koła Stowarzyszenia Emerytów  
i Rencistów Policyjnych po raz kolejny spot-
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Dzień Kobiet w mysłowickim kole SEiRP
7 marca 2017 r. zarząd mysłowickiego koła 

terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policyjnych zorganizował spotkanie 
z kobietami będącymi członkami Stowarzy-
szenia, aby podziękować za ich trud i zaanga-
żowanie w działalność na wielu płaszczyznach 
codziennego życia. Spotkanie miało uroczysty 
charakter i odbyło się w siedzibie Stowarzy-
szenia w Mysłowicach.

Szczere życzenia, kwiaty i symboliczny po-
częstunek to wyraz wdzięczności za cierpliwość, 
niezawodność i wsparcie dla nas mężczyzn oraz 
pomoc w rozwiązywaniu wielu nie zawsze ła-
twych problemów. Pamiętamy o nich zawsze, 
lecz w tym dniu pamiętamy szczególnie.

Drogie Panie, wszystkiego najlepszego za 
to, że mimo wielu przeciwności czynicie ten 
świat lepszym i piękniejszym.

Zbigniew Ziomka

Koszalin. Spotkanie opłatkowe.
Z udziałem kilkuosobowych delegacji 

z poszczególnych kół terenowych SEiRP 
w Koszalinie odbyło się kultywowane od kilku 
lat spotkanie opłatkowe. Uczestniczyło w nim 
około 30 członków z jednostek terenowych 
oraz z Koszalina. W spotkaniu uczestniczył ko-
mendant miejski policji w Koszalinie mł. insp. 
Krzysztof Sieląg i jego zastępca mł. insp. Artur 
Lachowicz. 

Po powitaniu przybyłych i przedstawie-
niu programu spotkania, udzielono głosu kol. 
Krzysi Fedyniak, która zaprezentowała wspa-
niały okolicznościowy wiersz, będący zara-
zem swoistym preludium składanych sobie 
wzajemnie życzeń świąteczno-noworocznych, 
przy dzieleniu się opłatkiem. Uroczysty cha-
rakter spotkania nie przeszkodził, aby zostały 
omówione i uzgodnione zamierzenia w zakre-
sie naszej działalności na nadchodzący rok.

Z. Krasa-Krzywniak

Wycieczka Wilno-Suwalszczyzna-
-Podlasie

29 sierpnia 2016 r. grupa 42 wycieczkowi-
czów z naszego Stowarzyszenia pojechała do Su-
wałk, a następnego dnia rano wyruszyła do Wilna. 

Zwiedzanie miasta rozpoczęto od cmentarza 
na Rossie – gdzie, m.in., jest grobowiec matki 
marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym złożo-
ne jest też jego serce. Następnie zwiedzono m.in. 
Starówkę Wileńską, Ostrą Bramę, cerkiew św. 
Trójcy, katedrę św. Stanisława, zespół Uniwer-
sytetu Wileńskiego, Zaułek Literacki, muzeum 
i pomnik A. Mickiewicza, klasztor Bazylianów 
z celą Konrada. 

Po przejeździe z Wilna do Augustowa, 
następnego dnia rano było całodzienne, in-
tensywne zwiedzanie miasta i okolic; między 
innymi w Sejnach: bazyliki, dawnego klasz-
toru Dominikanów, Białej Synagogi, klaszto-
ru w Wigrach i muzeum w Starym Folwarku, 
w Głazowisku Bachanowie – Suwalskiego 

ZARZĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE
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Parku Krajobrazowego, Góry Cisowej. Wie-
czorem ognisko „z grajkiem”.

W czwartym dniu rejs statkiem z Augu-
stowa do Studzienniczej. Po rejsie przejazd 
do Supraśla, gdzie zwiedzono m.in. Pałac 
Buchholtzów, klasztor męski Zwiastowania 
NMP, ratusz, Dom Ogrodnika, muzeum ikon. 
Odwiedzono też pijalnię herbat i ziół.

Piątego dnia zwiedzanie Białegostoku, m. 
in. pałacu Branickich, zespołu katedralnego 
Wniebowzięcia NMP, Rynku Kościuszki i ra-
tusza, soboru św. Mikołaja, opery i Filharmonii 
Podlaskiej. Następnie wyjazd do Białowieskie-
go Parku Narodowego, gdzie zwiedzono m.in.: 
park pałacowy, muzeum przyrodniczo-leśne BP, 
rezerwat, cerkiew św. Mikołaja i kościół św. 
Teresy. Ostatnim etapem zwiedzania była Bia-
łowieża Towarowa z dworcem zamienionym 
w restaurację i muzeum kolejnictwa.

Wycieczka choć bardzo forsowna była nie-
zwykle ciekawa. 

Anna Smilgin

Spotkanie opłatkowe w Kołobrzegu
W Kołobrzegu odbyło się spotkanie opłatkowe 

członków kołobrzeskiego Koła SEiRP, w którym 
uczestniczyli także członkowie rodzin i zaprosze-
ni goście. Życzenia świąteczno-noworoczne zło-
żył zebranym prezes koła kol. Adam Czachert. 

Omówiono także kwestie organizacyjne 
dot. koła PTTK. Ukonstytuował się zarząd 
tego koła. Funkcję przewodniczącego powie-
rzono kol. Adamowi Czachertowi. 

W czasie spotkania odbyła się też zbiórka 
pieniędzy na paczkę świąteczną dla sieroty po 
policjancie. Zebrana kwota, bardzo znacząca, 
zostanie wręczona matce dziecka na specjalnie 

zorganizowanym spotkaniu z udziałem przed-
stawicieli związków zawodowych Policji, któ-
rzy zawsze uczestniczą w tej akcji. 

Tekst i zdjęcia A. Czachert

Świdwin. Nasz Jubilat!
Nasz wspaniały emeryt pan Bronisław Bęc-

la skończył już 90 lat! Miałem przyjemność 
rozmawiać z Panem Bronisławem. Zadziwiła 
mnie jego energia, dowcip oraz wyrażanie my-
śli piękną polszczyzną. Ta rozmowa była dla 
mnie ogromną przyjemnością! 

Dostojny Jubilat mieszka w Świdwinie. Jest 
wdowcem. W przeszłości pełnił obowiązki ko-
mendanta posterunku w Rąbinie (14 lat), a następ-
ne 14 lat dyżurnego komendy powiatowej policji 
w Świdwinie. Wcześniej pracował w znanym na 
terenie naszego regionu Kombinacie „Redło”.

Ma 2 dorosłych synów, z których jeden 
pełnił również służbę w policji, lecz ze wzglę-
du na stan zdrowia przebywa na rencie. Pasją 
p. Bronisława było wędkarstwo i myślistwo, 
z których musiał zrezygnować z racji wieku. 

Jubilata w dniu Jego urodzin odwiedził 
prezes Koła SEiRP w Świdwinie wraz z funk-
cjonariuszką KPP Świdwin mł. asp. Arletą Bo-
rowicz. Złożyli życzenia Jubilatowi, również 
członkowi naszego Stowarzyszenia, wręczając 
bukiet kwiatów. 

Życzymy Jubilatowi dalszych lat w zdro-
wiu i szczęściu!!!

Tekst i zdjęcie Zdzisław Witek
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Noworoczne spotkanie 
Porozumienia Wadowickiego

Andrychowskie uroczyste spotkania no-
woroczne emerytów i rencistów policyjnych 
zapoczątkowane zostały w 1999 r., kiedy po-
wstało wadowickie Koło SEiRP, a od ośmiu lat 
odbywają się, wspólnie z kolegami emerytami 
ze Straży Pożarnej i Służby Więziennej, w ra-
mach zawartego przed ośmioma laty Porozu-
mienia Emeryckich Związków i Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych powiatu wadowickiego. 

Tegoroczne spotkanie odbyło się dniu 20 
stycznia 2017 r., a gospodarzami, jak zawsze, 
byli prezesi kół z Porozumienia Wadowickie-
go: Janusz Janik ze Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych, Jerzy Lachendro z Kra-
jowego Związku Emerytów i Rencistów Służ-
by Więziennej, Kazimierz Gurdek ze Związku 
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W uroczystości udział wzięli również za-
proszeni goście, m.in.: płk. Marek Wrona – dy-
rektor Zakładu Karnego w Wadowicach, nad-
kom. Marcin Wiśniowski – zastępca komen-
danta powiatowego policji w Wadowicach, mł. 
bryg. Jacek Kolber – przedstawiciel Komendy 
Powiatowej PSP Wadowice, mł. insp. Piotr 
Dziekanowski – zastępca komendanta powia-
towego policji w Suchej Beskidzkiej, Jan Fa-
biański – wiceprezes Porozumienia Związków 
i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Woje-
wództwa Małopolskiego w Krakowie, Janusz 
Dziedzic i Piotr Styczyński – wiceprezesi ZW 
SEiRP w Krakowie, Krzysztof Szuster – ko-
mendant Komisariatu Policji w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, podinsp. Tomasz Dudek – za-
stępca komendanta Komisariatu Policji w An-
drychowie, Jan Smolec – prezes Stowarzysze-
nia „Witalność” w Andrychowie.

W krótkim wystąpieniu prezes Janusz Ja-
nik podsumował wspólne działania w ramach 
Porozumienia. Podziękował wszystkim, którzy 
wspierają poszczególne organizacje i pomaga-
ją im w działalności; w pierwszej kolejności 
komendantom powiatowym policji i Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz dyrektorowi Zakładu 

Karnego w Wadowicach, licząc na dalszą dobrą 
współpracę. Podziękowania złożył również wła-
dzom samorządowym z terenu powiatu, a także 
zarządom wojewódzkim tych organizacji.

Szczególnie serdecznie podziękował by-
łemu komendantowi powiatowemu Policji 
w Wadowicach mł. insp. Piotrowi Dziekanow-
skiemu za dwuletnią współpracę, wręczając 
mu okolicznościową statuetkę.

Mł. insp. Piotr Dziekanowski, Kazimierz 
Gurdek, Jerzy Lachendro i Jerzy Byrski, z rąk 
Jana Fabiańskiego i Piotra Styczyńskiego, 
otrzymali dyplomy okolicznościowe wraz 
z Medalami XV-lecia powstania Porozumienia 
Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Chwilą ciszy uczczono pamięć o tych, którzy 
w minionym roku odeszli „na wieczną wartę”.

Wszystkim uczestnikom uroczystości i ich 
rodzinom życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, pogody ducha, a także sukcesów 
w pracy i życiu osobistym złożyli Janusz Janik 
i Janusz Dziedzic. 

Piotr Styczyński, Janusz Janik

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Łowicz.  
Uroczystość wigilijno-noworoczna

Członkowie koła SEiRP w Łowiczu spot-
kali się 12. grudnia 2016 roku w sali OSP na 
uroczystości wigilijno-noworocznej. Prezes 
koła Stanisław Kostrzewa powitał zebranych 
członków Stowarzyszenia oraz osoby nie-
zrzeszone, a także zaproszonych gości, w tym 
przedstawiciela miejscowej jednostki policji 
oraz prezesa koła emerytów Straży Pożarnej. 
Następnie po złożeniu sobie wzajemnych ży-
czeń i podzieleniu się opłatkiem zebrani za-
siedli przy wspólnym wigilijnym stole.

Prezes podziękował zarządowi koła za 
owocną pracę i wzniósł toast lampką szampana.

Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej at-
mosferze i trwało do późnych godzin popołu-
dniowych. Dyskutowano także o sytuacji ma-
terialnej środowiska emerytów w odniesieniu 
do prowadzonej polityki władz.

Stanisław Kostrzewa
Zdjęcia Witold Maj

Dzień Kobiet w Łowiczu
Zarząd Koła SEiRP w Łowiczu w dniu 

6.03.2017 roku zorganizował spotkanie integra-
cyjne z okazji Dnia Kobiet. 

Prezes koła Stanisław Kostrzewa powitał 
przybyłe osoby, w tym komendanta powiatowe-
go policji mł. insp. Marcina Grzelaka. Wszyst-
kim paniom złożył serdeczne życzenia z okazji 
ich święta, życząc zdrowia, pomyślności oraz 
pogody ducha. Każda z pań otrzymała upominek 
rzeczowy i kwiat.

W części oficjalnej podsumowano działal-
ność koła w ubiegłym roku oraz przedstawiono 
zamierzenia na rok bieżący. Dwie osoby zostały 
wyróżnione odznaką za zasługi dla Stowarzysze-
nia wraz z dyplomami: mł. insp. M. Grzelak oraz 
członek zarządu koła H. Łazikowski.

Komendant podziękował za wyróżnienie, 
deklarując dalszą pomoc i współpracę z naszym 
kołem. Prezes Kostrzewa zaapelował o odpis 1% 
podatku przy rozliczeniu PIT na rzecz naszego 
Stowarzyszenia. Te pieniądze i tak wracają do 
członków jako pomoc w przypadkach losowych.

Po części oficjalnej, w czasie obiadu dysku-
towano o sytuacji materialnej środowiska emery-
tów, w tym o planach obniżenia rent i emerytur.

Stanisław Kostrzewa 
Zdjęcia Witold Maj
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Posiedzenie ZW SEiRP w Olsztynie
Pierwsze w roku 2017 r. posiedzenie Zarzą-

du Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie zwoła-
no na 13 stycznia, w piątek, co mogło budzić 
jakieś skojarzenia fatalistyczne.

W obradach udział wzięło blisko 50 uczest-
ników oraz zaproszeni goście: insp. Tomasz Kli-
mek – komendant wojewódzki policji w Olszty-
nie, kol. Zdzisław Bartula – skarbnik i rzecznik 
prasowy ZG, kom. Sławomir Koniuszy – prze-
wodniczący Warmińsko-Mazurskiego NSZZ 
Policjantów, płk Aleksander Pieczkin – wicepre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Olsztynie, przewodniczący War-
mińsko-Mazurskiego Zespołu Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów, podinsp. Iwona Koniecz-
na – z-ca naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia 
KWP w Olsztynie, Joanna Leżanko – kierownik 
Sekcji Socjalnej KWP w Olsztynie, mł. insp. To-
masz Stawarski – naczelnik Wydziału Komuni-
kacji Społecznej KWP w Olsztynie.

Najważniejszymi tematami obrad, budzący-
mi największe zainteresowanie i dyskusje były:

– Informacja o posiedzeniu Zarządu Głów-
nego w Soczewce i jego skutki dla przy-
szłości SEiRP. Wynikiem debaty nad 
przebiegiem i wynikami posiedzenia było 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

wystosowanie apelu do prezesa ZG SE-
iRP kol. Zdzisława Czarneckiego. Kol. 
Zdzisław Bartula w dłuższym wystąpieniu 
znakomicie naświetlił i opisał przebieg po-
siedzenia ZG w Soczewce, a także odniósł 
się do jego niespodziewanych wyników.

– Szczegółowe omówienie przez Juliana 
Czajkę ustawy o zmianie ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalno-rentowym funkcjona-
riuszy służb mundurowych i ich rodzin.

Ponadto przedstawiono zebranym sprawo-
zdania z działalności: Zarządu Wojewódzkiego, 
gospodarowania finansami, Wojewódzkiej Ko-
misji Rewizyjnej, Komisji Socjalnej przy Ko-
mendancie Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Wiceprezes ZW ŻWP płk Aleksander Piecz-
kin omówił projekt ustawy emerytalno-rentowej 
dotykającej emerytów i rencistów żołnierzy. 
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Zaproponował też wsparcie i udział Związku, 
który reprezentuje, we wszelkich poczynaniach 
związanych tematycznie ze sprawą obniżek rent 
i emerytur wszystkich służb mundurowych.

Posiedzenie ZW przeprowadzono sprawnie 
i spełniło swoją informacyjno-motywacyjną 
rolę, zwłaszcza że procedur i czasu trwania pil-
nowały, jak zawsze skutecznie i merytorycznie 
kol. Ewa Napora – sekretarz ZW, i Maria Ko-
walewicz – księgowa, którym tą drogą Zarząd 
Wojewódzki SEiRP serdecznie dziękuje. 

Obrady zakończono wspólnym żołnierskim 
obiadem.

Tekst i zdjęcia J. Kowalewicz

Z Olsztyna do Grunwaldu
Kolejna (6.02.2017 r.) wycieczka z PTTK 

z udziałem sporej grupy emerytów i rencistów 

policyjnych z Olsztyna zawiodła nas na teren 
gminy Grunwald. Przejeżdżając miejscowości: 
Sudwa, Wirklity, Platyny, Rychnowo, Kierszta-
nowo, Gierzwałd (nie mylić z Gietrzwałdem), 
Rychnowo, „szukaliśmy”, a przy pomocy 
przewodniczek znajdowaliśmy zawsze dworki 
i pałace w każdej z nich. Ale nie tylko dworki 
i pałace „znalezione” zwiedzaliśmy, byliśmy 
w starych kościołach, obejrzeliśmy także pięk-
ny spichlerz w Gierzwałdzie i gorzelnię (szko-
da że nieczynną) w Dąbrównie. W różnym 
stanie są te obiekty, najczęściej w gorszym niż 
lepszym. Najokazalej prezentuje się zrewitali-
zowany pałac w Platynach. Pałac, przed któ-
rym udało się zgromadzić w jednym miejscu 
całą „wycieczkę” do wspólnego zdjęcia. 

Nie było zimno, lecz słonecznie, ślisko 
straszliwie i dosyć przejmujący wiatr parzył 
uszy, co w sumie nie zachęcało do dłuższego 
przebywania na polach – znacznie przyjemniej 
było wewnątrz autokaru i… było lepiej słychać 
opowieści przewodników.
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W Rychnowie jest kościółek ewangelicki 
z 1714 roku, z czasów reformacji z nietypowym 
księdzem malarzem świątków, włączającym 
w liturgię ewangelicką elementy katolickie. 
W kościele tym zaskoczenie budzi ołtarz w for-
mie tryptyku z 1517 roku z wyobrażeniem ko-
ronacji Najświętszej Marii Panny (luteranizm, 
którego liturgia oparta jest wyłącznie na zapi-
sach biblijnych Marii Panny nie „honoruje”), 
wykonany przez mistrzów z kręgu Lucasa Cra-
nacha Starszego. Wnętrze kościoła zachwyca 
również bogatą polichromią. Wyjątkowość tego 
wspaniałego obiektu polega również na tym, że 
zachowały się w nim ślady wskazujące na spe-
cyfikę i odmienność protestantyzmu pruskiego. 
Wśród miejscowej ludności wyznania prote-
stanckiego przez wieki pozostały w praktyce 
naleciałości katolickich praktyk.

Replikę kościoła rychnowskiego i dzwon-
nicy wykonano w 1913 roku na potrzeby 
Freiluftmuseum w Królewcu. Od 1940 roku 
znajduje się ona w Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Olsztynku i jest tam najczęściej do 
dzisiaj oglądanym elementem muzeum.

Czy było warto odkleić się od fotela, wstać 
z wygodnego tapczanu sprzed telewizora? – 
zdania są podzielone. Pewno, że ślizgawica, 
wiatr i mrozu kilka stopni jest wyborem krań-
cowo gorszym od domowego ciepełka, ale 
w telewizorze nie zobaczy się tego, co widzie-
liśmy „naocznie”. Więc chyba warto.

Tekst i zdjęcia Jerzy Kowalewicz

Zebranie w Braniewie
17.12.2016 r. w świetlicy Komendy Powia-

towej Policji w Braniewie odbyło się zebra-
nie członków SEiRP, w którym uczestniczył 
komendant powiatowy policji w Braniewie 
podinsp. Edward Szydłowski oraz pracownik 
cywilny KPP pani Bożena Sienkiewicz.

Spotkaniu przewodniczył prezes koła Tade-
usz Kućko.

Omówiono realizację planu działań koła za 
rok 2016 oraz nakreślono zadania na rok 2017. 
Skarbnik Koła przedstawił stan finansów oraz 
opłacanie składek członkowskich. W 2016 
roku składki zostały opłacone w 100%.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia no-
wych członków Koła w Braniewie – Grzegorza 
Sieńskiego byłego komendanta powiatowego 
policji w Braniewie oraz jego byłego zastępcę 
– Stanisława Kędzierskiego. T. Kućko wręczył 
nowo przyjętym legitymacje członkowskie.

W drugiej części spotkania przełamano się 
opłatkiem i złożono sobie życzenia świątecz-
no-noworoczne.

Podinsp. Edward Szydłowski złożył życze-
nia wszystkim członkom Koła SEiRP oraz za-
deklarował pomoc w realizacji naszych zadań.

Zebranie przebiegało w przyjemnej świą-
tecznej atmosferze.

Tekst i zdjęcia Tadeusz Kućko

Lidzbark Warmiński.  
Wieczór Adwentowy

11 grudnia 2016 r. liczna grupa koleżanek 
i kolegów związanych z lidzbarskim kołem 
SEiRP uczestniczyła w Wieczorze Adwento-
wym, który został przygotowany przez miej-
scowe Stowarzyszenie Mniejszości Niemie-
ckiej. Nasz kolega Gerard Wichowski, członek 
zarządu Koła SEiRP w Lidzbarku Warmiń-
skim, jest przewodniczącym Stowarzyszenia 
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Mniejszości Niemieckiej w Lidzbarku War-
mińskim oraz członkiem naczelnych władzach 
wojewódzkich i krajowych tej organizacji.

Uroczystość odbywała się w Gminnym 
Domu Kultury w Pilniku k. Lidzbarka War-
mińskiego. 

Wieczór Adwentowy był spotkaniem ot-
wartym. Uczestniczyło w nim 200 gości. Poda-
wane były smakowite ciasta, słodycze, kawa, 
herbata, inne napoje oraz grzane wino. Przed-
stawiony był bardzo bogaty program artystycz-

ny w wykonaniu: chóru mieszanego, chóru 
młodzieżowego, młodzieżowych zespołów 
wokalnych, zespołów inscenizujących małe 
formy teatralne. Zespół artystyczny z grupami 
warsztatowymi liczył ponad 70 osób. Śpiewa-
no piękne pieśni, piosenki i kolędy w języku 
polskim, niemieckim i ukraińskim. Cały pro-
gram artystyczny przygotowany był w tych 
trzech językach, bowiem prezentowano też 
wątki kulturowe mniejszości ukraińskiej licz-
nie występującej na tutejszym terenie.

Niezmiernie podniosłym i chwytającym za 
serce był moment, kiedy to wszystkie zespo-
ły artystyczne i wszyscy goście jednocześnie 
zaczęli śpiewać kolędę „Cicha noc”. Pierwsza 
zwrotka w języku niemieckim, druga w języku 
ukraińskim, trzecia po polsku. Coś wspaniałe-
go. I taki wspaniały był cały ten wieczór.

Tekst i zdjęcia Lucjan Fiedorowicz

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
zs. w Nysie

Brzeg. Zebranie Sprawozdawcze
04.01.2017 r. w Brzegu odbyło się Walne 

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr 
10 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Po-
licyjnych w Brzegu. W zebraniu wzięli udział 
zaproszeni goście: kol. Ryszard  Żak – członek 
ZG SEiRP w Warszawie, kol. Marian Zielski 
– członek GKR ZG SEiRP w Warszawie, kol. 
Henryk Szczotka – prezes ZW SEiRP w Opolu 
zs. w Nysie, Janusz Głowik – prezes WOPR 
w Brzegu i Bolesław Kwiatkowski z Koła nr 
1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w Brzegu. 

Prezes koła w Brzegu Emilian Garbula 
złożył sprawozdanie z działalności koła za 
2016 r. Wymienił w nim imprezy organizowa-
ne przez koło, a wśród nich: doroczne stycz-
niowe rodzinne spotkanie opłatkowe, majówkę 
w WOPR, dwudniową wycieczkę w Góry Sto-
łowe połączoną ze spływem pontonowym po 
Nysie Kłodzkiej, wrześniowy piknik połączo-

ny z II konkursem nalewek domowej produkcji 
o puchar Prezesa ZW w Opolu. 

Prezes podziękował komendantowi powia-
towemu policji w Brzegu za dobrą współpracę 
i pomoc. Takie podziękowanie  skierował też 
do Związku Zawodowego Policji w Brzegu 
oraz do dyrektora zakładu karnego w Brzegu 
za zezwolenie na nieodpłatne korzystanie ze 
świetlicy. 

W planie pracy na 2017 r. ujęte zostały 
działania zmierzające do zwiększenie liczby 
członków, płatności składek członkowskich 
na poziomie 100%, doprowadzenia do wejścia 
w skład Rady Seniorów przy burmistrzu Brze-
gu. Sprawozdanie za 2016 r. zostało przyjęte, 
a zarządowi udzielono absolutorium.

Wręczono dyplomy za zasługi dla SEiRP 
oraz wyróżnienia. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć dwóch członków koła, zmarłych w 2016 r. 

Zbigniew Pasternak 
Foto.: Jerzy Kujawski, Leszek Kręcisz
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Brzeg. Spotkanie opłatkowe
8 stycznia 2017 r. odbyło się coroczne ro-

dzinne spotkanie opłatkowe członków koła nr 
10 SEiRP w Brzegu. W spotkaniu wziął udział 
burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, członek GKR 
przy ZG SEiRP w Warszawie Marian Zielski, 
kapelan policji ks. prałat Bolesław Robaczek, 
oraz liczne grono członków Stowarzyszenia 
wraz z osobami najbliższymi.

Spotkanie poprowadził prezes koła Emilian 
Garbula.

Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach, 
uczestnicy spotkania przy muzyce bawili się do 
rana dnia następnego. Uroczystość była okazją 
do przekazania życzeń noworocznych, spot-
kania z koleżankami i kolegami, odświeżenia 
znajomości, wymiany poglądów, powspomina-
nia minionego czasu i podzielenia się troskami 
dnia dzisiejszego.

Zbigniew Pasternak 
Zdjęcia: Jerzy Kujawski, Leszek Kręcisz

ZARZĄD OKRĘGOWY 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Piotrków Tryb. Spotkanie opłatkowe
Zarząd Koła SEiRP w Piotrkowie Trybunal-

skim,16 grudnia 2016 r., pod przewodnictwem 
kol. Włodzimierza Alamy – prezesa koła, zor-
ganizował spotkanie opłatkowe. W spotkaniu 
udział wzięli członkowie seniorzy oraz zapro-
szeni goście: mł. insp. Tomasz Miłak – zastępca 
komendanta miejskiego Policji w Piotrkowie 
Trybunalskim, kol., kol. Jan Dziemdziora – rad-
ny Miasta Piotrkowa Tybunalskiego, Eugeniusz 
Czajkowski – prezes honorowy SEiRP oraz 
Wojciech Trzeciecki – prezes Zarządu Okręgo-
wego SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, a tak-
że przedstawiciele z kół SEiRP w Koluszkach 
i Tomaszowie Mazowieckim.

Zebranych przywitał kol. Włodzimierz 
Alama, który złożył życzenia wigilijne i świą-
teczno-noworoczne. Seniorzy otrzymali paczki 
ze słodyczami ufundowane przez Zarząd Koła. 

Zebrani śpiewali popularne kolędy i pastorałki 
przy akompaniamencie zespołu muzycznego: 
„Trio band” – pod przewodnictwem człon-
ka naszego Stowarzyszenia kol. Janusza Bo-
guckiego – akordeon; pozostali członkowie 
zespołu to Eugeniusz Grochulski – skrzypce 
i Mirosław Michałowicz – gitara klasyczna.

Marek Predoń
Zdjęcia: Mirosław Babiarczyk

Bieg po zdrowie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Nasza 
kol. Helena Wnuk – seniorka z Koła SEiRP  
w Piotrkowie Trybunalskim, pochwaliła się, 
że 25 września 2016 roku brała udział w bie-
gu masowym pod nazwą: „Bieg Trybunal-
ski z OSiR-em”. Bieg odbył się na stadionie: 
„Concordia” w Piotrkowie Trybunalskim, na 
dystansie 1200 metrów. Uczestniczyło w nim 
około 1300 osób.

Najmłodszym uczestnikiem biegu była 
dziewczynka w wieku 16 miesięcy, a najstar-
szym uczestnikiem Helena Wnuk. Nieważne, 
na którym miejscu ukończyła bieg. Liczy się 
samozaparcie, ogromna wola walki, a przede 
wszystkim sam udział w biegu, który już jest 
ogromnym sukcesem dla samej uczestniczki. 
Były podziękowania, medal oraz dyplom za 
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uczestnictwo, które wręczył prezydent miasta 
Krzysztof Chojniak. 

Życzymy naszej Szanownej Koleżance 
Seniorce dużo, dużo zdrowia i pomyślnych 
przygotowań do udziału w następnym biegu, 
w 2017 roku.

Tekst i zdjęcia Marek Predoń

Karnawałowe zapusty
18 lutego br. Zarząd Koła Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów Policyjnych w Opocz-
nie, kontynuując tradycję karnawałową, zorga-
nizował spotkanie rodzin emerytów i rencistów 
policyjnych. Gościem honorowym był mł. insp. 
Konrad Kobierski – komendant powiatowy Po-
licji w Opocznie. Zabierając głos, podziękował 
za zaproszenie i z wielką serdecznością zwrócił 
się do obecnych starszych koleżanek i kolegów. 

W zabawie wzięli również udział zaproszeni 
goście z zaprzyjaźnionego Koła SEiRP z Piot-
rkowa Trybunalskiego. Spotkanie było okazją 
do wymiany zdań, m.in. o wspólnych przed-
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sięwzięciach realizowanych przez oba koła. 
To okazja i czas do miłego przeżywania ostat-
nich dni tegorocznego karnawału przy muzyce 
i przebojach z minionych lat i współczesnych.

Bawiąc się, uczestnicy nie zapomnieli o oso-
bach i instytucjach potrzebujących wsparcia fi-
nansowego. Skierowany został apel o przekaza-
nie 1% z odpisu z podatku od osób fizycznych 
dla fundacji działających na rzecz osób chorych, 

sierot, organizacji działających w środowisku 
zawodowym oraz chorych członków rodzin na-
szego Stowarzyszenia.

Zabawa przebiegła w miłej, sympatycznej 
i wesołej atmosferze, a ciekawe chwile zostały 
utrwalone na fotografiach jako pamiątka i wspo-
mnienie. 

Tekst: Marek Predoń, Bernard Adamczyk
Zdjęcia Bernard Adamczyk

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Poznań. Spotkanie ZW SEiRP z komendan-

tem wojewódzkim policji
28.11.2016 r. w Sali Tradycji KWP w Po-

znaniu odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP z nadinsp. Tomaszem 
Trawińskim – Wielkopolskim Komendantem 
Wojewódzkim Policji w Poznaniu.

Zapoznano Komendanta z działalnością sta-
tutową SEiRP. Podsumowano dotychczasową 
współpracę między KWP a SEiRP. Komendant 
przedstawił obecny stan bezpieczeństwa oraz 
wyzwania jakie ma do spełnienia wielkopolska 
policja.

 Prezes ZW Jan Zachciał wręczył Panu Ko-
mendantowi list gratulacyjny z okazji mianowa-
nia na stopień nadinsp. policji. Komendant został 
też odznaczony Złotym Medalem XXXV-lecia 
ZŻWP.

Kierownictwa KWP i SEiRP zadeklarowały 
chęć dalszej współpracy w działalności na rzecz 
emerytów i rencistów policyjnych.

Czesław Połka
Zdjęcia Roman Wojciechowski
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Posiedzenie Wielkopolskiego Zarzą-
du Wojewódzkiego SEiRP

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Środzie Wlkp. 
odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkie-
go SEiRP w Poznaniu. Spotkanie miało cha-
rakter szczególnie uroczysty ze względu na 
zbliżający się okres świąteczno-noworoczny.

Prezes Jan Zachciał omówił sprawy bieżą-
ce oraz przekazał informację z przebiegu ostat-
niego posiedzenia Zarządu Głównego.

W imieniu ZG wręczył kol. Leopoldowi 
Lisowi – prezesowi koła SEiRP z Pleszewa 
„Odznakę za zasługi dla SEiRP z dyplomem”, 
za zaangażowanie i wyróżniające działanie na 
rzecz SEiRP w terenie.

Zbigniew Gąsiorek wręczył Honorową Od-
znakę XXV-lecia SEiRP płd. Wielkopolski Jano-
wi Zachciałowi i Jerzemu Świątkowskiemu z ZW.

Uczestnicy przełamali się opłatkiem i zło-
żyli sobie życzenia. 

Spotkanie zakończono wspólnym pamiąt-
kowym zdjęciem.

Roman Wojciechowski

Spotkanie seniorów policyjnych 
Kalisza

7 grudnia 2016 r Zarząd Kaliskiego SEiRP 
zorganizował spotkanie integracyjne senio-
rów kaliskiego Stowarzyszenia. W spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście: wice prezy-
dent Kalisza Karolina Pawliczak, komendant 
miejski policji insp. Dariusz Bieniek, prezes 
ZW SEiRP Jan Zachciał oraz prezesi bratnich 
służb mundurowych: wojska, straży pożarnej 
i służby więziennej. W spotkaniu brało udział 
75 seniorów policyjnych.

Informacje o działalności kaliskiego SEiRP 
za miniony okres przedstawił prezes Zbigniew 
Gąsiorek. Podkreślił, że nasze Stowarzysze-
nie liczy obecnie 230 członków. Wszystko co 
robimy jest społeczną pracą zarządu i aktyw-
nych członków Stowarzyszenia oraz osób nas 
wspierających. Największym osiągnięciem 
zarządu są działania integracyjne, aktywiza-
cja seniorów na rzecz włączania się w inicja-
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tywy kulturalne miasta. Seniorzy uczestniczą 
w pracach Uniwersytetu III Wieku, są w sa-
morządach osiedlowych, organizacjach po-
zarządowych takich jak: PTTK, LOK, Kluby 
Honorowych Krwiodawców, Towarzystwo 
Miłośników Kalisza, Klub Oficerów Rezerwy 
i OSP. Nasi artyści prezentują swoją twórczość 
na wystawach m. in.: Dojrzałe Talenty, Dni uli-
cy Niecałej, wystawy przy Wyższej Szkole Za-
wodowej w Kaliszu … Ponadto włączamy się 
w obchody ważnych rocznic i świąt państwo-
wych, jak Święto Policji, Wojska Polskiego, 
Dzień Kobiet, Dzień Niepodległości, rocznica 
wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej.

Uczestniczymy w rajdach turystycznych 
organizowanych pod patronatem Komendy 
Głównej Policji i rajdach Szlakiem Powstania 
Wielopolskiego. Ponadto członkowie Stowa-
rzyszenia biorą udział w zawodach strzeleckich 
służb mundurowych w Pile, Pleszewie i Szczy-
piornie, w których zajmują czołowe miejsca.

Ciekawą formą integracyjną są organizo-
wane wycieczki zagraniczne do Grecji, Wę-
gier, Czarnogóry, Włoch i krajowe w Bieszcza-
dy oraz inne zakątki naszego pięknego kraju.

W okresie letnim organizowane są pikniki 
integracyjne, gdzie przy tradycyjnej grochów-
ce „z wkładką” seniorzy wspominają minio-
ne lata, spotykają się z młodszymi kolegami 
z służby, tańczą i śpiewają piosenki biesiadne.

Zarząd nie zapomina o emerytach w pode-
szłym wieku i odwiedza chorych w ich miejscu 

zamieszkania, wspiera ich wnioski o zapomogi 
w komisji socjalnej. Organizuje spotkania 80- 
latków oraz pomaga w organizowaniu sprzętu 
rehabilitacyjnego dla osób potrzebujących.

W trakcie spotkania kolejni najaktywniejsi 
członkowie koła zostali wyróżnieni:

– Honorową odznaką FSSM i listami gra-
tulacyjnymi nasze 80-latki: Kozanowska 
Jadwiga i Michalska Halina; ponadto ju-
bilatkom złożono życzenia i kwiaty.

– Odznaką Honorową „Za wybitne zasługi 
dla LOK” Marian Ozdowski.

– Honorową Odznaką „ Za zasługi dla SE-
iRP z dyplomem”: Pacelt Włodzimierz 
i Kłodnicki Zygmunt. 

– Krzyżem ZŻWP: – srebrnym – Dybioch 
Bogdan, brązowym – Wojciechowski 
Roman i Jerczak Karol.

– Odznaką Honorową ZŻWP: Linkowski 
Eugeniusz i Wojcieszak Adam.
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– Honorową Odznaką XXV-lecia SEiRP 
Południowej Wielkopolski: Jędraszczyk 
Jerzy, Wojtaszczyk Józef, Przybyłek Wie-
sław, Ruszkowska Aleksandra, Skoniecz-
ny Henryk, Janiak Jan i Kapela Jerzy.

– Honorową Odznaką „Za Zasługi dla 
FSSM m. Kalisza”: Wandachowicz Ma-
rian, Dobrasiak Edmund, Kuś Stanisław, 
Król Eugeniusz i Pawlak Waldemar.

Następnie głos zabrali: pani prezydent, ko-
mendant policji i prezes ZW SEiRP. Wskazy-
wali na szeroki wachlarz działań podejmowa-
nych przez kaliskie Stowarzyszenie oraz mó-
wili o widocznym i aktywnym udziale naszych 
członków w życiu miasta, policji i w działaniu 
ZW naszego Stowarzyszenia.

Prezes Gąsiorek zaznaczył, że te osiągnię-
cia organizacyjne były możliwe dzięki aktyw-
nej pracy naszych członków, wsparciu władz 
samorządowych oraz kierownictwa kaliskiej 
policji.

Po wystąpieniach seniorzy przy poczęstun-
ku wspominali minione lata.

Roman Wojciechowski
Zdjęcia Zofia Łuszczek-Terczewska 

Ostrzeszowski Dzień Seniora
29 listopada 2016 roku z okazji „Dnia Se-

niora” Zarząd Koła SEiRP w Ostrzeszowie 
zorganizował spotkanie okolicznościowe, 
w którym oprócz naszych seniorów uczestni-
czyli także: członek Zarządu Powiatu – Zofia 
Witkowska, komendant powiatowy policji, 
nadkom. – Jerzy Kupaj, wice prezes ZW SEi-
RP w Poznaniu – Zbigniew Gąsiorek, członek 
WKR w Poznaniu – Bogdan Dybioch, prze-
wodniczący NSZZ „Policjantów” – Szymon 
Wojda, przewodnicząca koła nr 1 SEiR Cywil-
nych – Mariola Czyżak.

Spotkanie rozpoczął prezes Koła Jan Góra, 
który po powitaniu zebranych, wspólnie z Zo-
fią Witkowską złożył życzenia urodzinowe 
najstarszym członkiniom naszego koła: Hele-
nie Wciórce – lat 90, Janinie Jendro – lat 88, 
Jadwidze Moskalik – lat 88, Gertrudzie Boro-
wiec – lat 80, Łucji Szal – lat 85, Helenie Wło-
darczyk – lat 75.

Zbigniew Gąsiorek uhonorował panią He-
lenę Wciórkę Medalem Federacji Stowarzy-
szenia Służb Mundurowych miasta Kalisza. 
Tymi medalami uhonorowani zostali również 
Stanisław Józefiak i Kazimierz Łebek. Ponad-
to Jan Góra i Zenon Górski zostali odznaczeni 
Odznaką „Za zasługi” dla Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej at-
mosferze przy dźwiękach akordeonu i piosen-
kach biesiadnych.

Jan Góra
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Uroczyste spotkanie ZW SEiRP  
w Rzeszowie

11 stycznia 2017 roku odbyło się uroczy-
ste spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Stowa-
rzyszenia w Rzeszowie, które miało charakter 
roboczo-opłatkowo-noworoczny.

Udział w nim wzięli: komendant woje-
wódzki policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, 
jego zastępca insp. Tadeusz Szymanek, I za-
stępca komendanta miejskiego Policji w Rze-
szowie mł. insp. Konrad Wolak, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej KW Policji 
mł. insp. Mariusz Skiba, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Remontów KW Policji Beata Goł-
da, kierowniczka Sekcji Socjalnej KW Policji 
Grażyna Pieróg, kierowniczka Zespołu Emery-
talno-Rentowego MSWiA Barbara Wilk oraz 
reprezentujący Zarząd Wojewódzki NSZZ Po-
licjantów Tadeusz Kluszczyński i byli komen-
danci wojewódzcy w Rzeszowie – prof. dr hab. 
Stanisław Pieprzny i nadinsp. w st.spocz. Józef 
Gdański. Miesięcznik „Echo Rzeszowa” repre-
zentował jego redaktor Roman Małek.

W informacji o działalności Stowarzyszenia 
w 2016 roku, prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Wiktor Kowal skupił się głównie na relacjach 
Stowarzyszenia, z policją i NSZZ Policjantów, 
podkreślając, że na Podkarpaciu jest to bardzo 
konstruktywne współdziałanie. W dalszej części 
wystąpienia prezes ZW dziękował za zaangażo-
wanie i owocną pracę w minionym roku działa-
czom i członkom Stowarzyszenia, za życzliwe 
wspieranie działalności Stowarzyszenia komen-
dantowi wojewódzkiemu, kierownictwu ko-
mendy wojewódzkiej, naczelnikom wydziałów, 
komendantom miejskim i powiatowym policji, 
działaczom związkowym, samorządowcom 
oraz sponsorom i innym osobom, które wspie-
rały działania Stowarzyszenia w ubiegłym roku.

Prezes Wiktor Kowal z komendantem woje-
wódzkim wręczyli wyróżnienia Stowarzyszenia:  
Odznakę „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP 
– Jadwidze Kupiszewskiej, Grażynie Pieróg, 
Mieczysławowi Czerwonce, Ryszardowi Ty-

czyńskiemu, Markowi Kiszowi, ks. Markowi 
Buchmanowi, redaktorowi Romanowi Mał-
kowi, Zbigniewowi Widomskiemu, dyrekto-
rowi szpitala MSWiA w Rzeszowie Odznakę 
„Za zasługi dla SEiRP z dyplomem” – insp. 
Tadeuszowi Szymankowi, mł. insp. Mariu-
szowi Skibie, Czesławowi Mendyckiemu, mł. 
insp. Bogusławowi Kani – komendantowi 
miejskiemu policji w Rzeszowie, Ryszardowi 
Świątoniowskiemu – dyrektorowi Drukarni 
RS Druk w Rzeszowie. Dyplomy Uznania ZG 
– Ludwikowi Kupiszewskiemu, Adamowi Fu-
sowi i Władysławowi Kretowiczowi. Dyplom 
Uznania Zarządu Wojewódzkiego otrzymała 
członek Prezydium Danuta Gwóźdź. Kolej-
nym punktem spotkania była celebra opłatko-
wa prowadzona przez ks. Marka Buchmana, 
połączona ze składaniem życzeń przy kolędach 
i innych melodiach w wykonaniu muzycznym 
emerytów Adama Fusa i Władysława Kretowi-
cza oraz policjanta Roberta Chlipawy.

Bogusław Trzpit
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Spotkanie sprawozdawczo-
noworoczne w Rzeszowie

4 lutego 2017 r., z inicjatywy Koła nr 1 Sto-
warzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych w Rzeszowie odbyło się coroczne spot-
kanie sprawozdawczo-noworoczne z udziałem 
członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych 
gości: Henryka Wolickiego, przedstawiciela 
prezydenta Rzeszowa, mł. insp. Bogusława 
Kani, komendanta miejskiego policji w Rze-
szowie, Wiktora Kowala, prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie, księdza 
Marka Buchmana, kapelana policji, Ryszarda 
Małka, redaktora „Echa Rzeszowa” i „Nasze-
go Rzeszowa”.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy po-
święconą koleżankom i kolegom, którzy w mi-
nionym roku odeszli z naszego grona na wiecz-
ny odpoczynek. 

Omówiono działania podejmowane przez 
Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie w roku 
2016 i przedstawiono program działań na 2017 
rok oraz aktualne sprawy i problemy będące 
w zainteresowaniu naszego środowiska. 

Po uroczystej lampce szampana i przemó-
wieniach zaproszonych gości nastąpiło wrę-
czenie pamiątkowych dyplomów i medali dla 
naszych najaktywniejszych członków. W imie-
niu Zarządu Głównego SEiRP prezes Wiktor 
Kowal uhonorował mł. insp. Bogusława Kanię 
dyplomem i medalem za bezinteresowny trud 
i wysiłek na rzecz Stowarzyszenia i jego człon-
ków. 

W spotkaniu, które odbywało się w rados-
nej, życzliwej i rodzinnej atmosferze, przy 
dźwiękach skocznej muzyki, wzięło udział po-
nad 70. osób. 

Andrzej Kosik

Rzeszów. Posiedzenie ZW SEiRP
5 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie 

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie, 
poświęcone głównie omówieniu działalności 
struktur Stowarzyszenia w województwie.

Prezes ZW Wiktor Kowal przedstawił in-
formację o działalności Prezydium Zarządu 

Wojewódzkiego, które odbyło siedem posie-
dzeń, w tym dwa poświęcone przygotowa-
niu do posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego. 
Pozostałe dotyczyły przyjęcia planów pracy 
Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego na lata 
2016 i 2017, akceptacji dwukrotnych wyjaz-
dów delegacji Zarządu Wojewódzkiego do 
Sniny i Hemennego na uroczystość 10. rocz-
nicy powołania Klubu Emerytowanych Funk-
cjonariuszy Korpusu Republiki Słowackiej 
i podpisanie aneksu do umowy o współpracy 
z tą słowacką organizacją, zawarte z Zarządem 
Wojewódzkim Stowarzyszenia w 2015 roku 
w Rzeszowie. Na kolejnych posiedzeniach 
Prezydium było zapoznawane z działalnością 
Zarządu Głównego i jego Prezydium, wyraziło 
pełną solidarność z treścią listu Prezydenta Za-
rządu FSSM Zdzisława Czarneckiego do mini-
stra Mariusza Błaszczaka, dot. projektu ustawy 
obniżającej emerytury mundurowe.

Prezydium zajmowało się również popiera-
niem wniosków zarządów kół – kierowanych 
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do Zarządu Głównego – o wyróżnienie dzia-
łaczy Stowarzyszenia, funkcjonariuszy i pra-
cowników policji oraz sponsorów – odznakami 
i dyplomami Zarządu Głównego oraz zatwier-
dzało wnioski o wyróżnienia przez Zarząd Wo-
jewódzki. Zatwierdzało również treści listów 
gratulacyjnych z okazji powołania nadinsp. dra 
Krzysztofa Pobuty na komendanta wojewódz-
kiego policji i listy dziękczynne dla odchodzą-
cych na emeryturę naczelników wydziałów Ko-
mendy Wojewódzkiej i komendantów jednostek 
terenowych policji, a także listy jubileuszowe 
dla członków Stowarzyszenia z okazji ich 85. 
i 90. rocznic urodzin oraz ustalało udział delega-
cji Stowarzyszenia w różnych uroczystościach 
szczebla wojewódzkiego.

Następnie prezes W. Kowal omówił aktyw-
ność zarządów kół Stowarzyszenia, przebieg ze-
brań sprawozdawczych w I kwartale ubiegłego 
roku powiązanych ze spotkaniami noworoczno-
-opłatkowymi, zabawami karnawałowymi, 
Świętem Kobiet i innymi okolicznościowymi 
spotkaniami. W drugiej połowie roku spotka-
nia w kołach organizowane były z okazji Dnia 
Seniora Policyjnego z udziałem przedstawicieli 
jednostek policji oraz udziałem przedstawicieli 
Stowarzyszenia w Święcie Policji.

Podczas zebrań w kołach, między innymi 
w Tarnobrzegu, Leżajsku i Rzeszowie, wrę-
czano członkom Stowarzyszenia, policjantom 
i sponsorom wyróżnienia w postaci odznak 
i dyplomów Zarządu Głównego i dyplomów 
uznania Zarządu Wojewódzkiego.

Podczas spotkania 5 grudnia wiceprezes 
Zarządu Głównego Jerzy Krawczyk przedsta-
wił propozycje zmian w statucie Stowarzysze-
nia oraz podejmowane działania przez Zarząd 
Główny przeciw projektowi ustawy obniżają-
cej emerytury mundurowe.

Wiktor Kowal przedstawił także informa-
cję o strukturach Rad Seniorów i zalecenia dot. 
udziału w nich kół Stowarzyszenia.

 Sekretarz ZW Stefania Rosińska poin-
formowała o stanie ubezpieczeń grupowych 
w TU „WARTA”.

Na zakończenie Zarząd przyjął uchwały 
w sprawie planu pracy Zarządu Wojewódzkie-
go i jego prezydium na 2017 r. oraz w sprawie 

przyjęcia preliminarza finansowego Zarządu 
Wojewódzkiego na 2017 rok.

Wiktor Kowal

Zebrania sprawozdawcze w kołach 
Stowarzyszenia na Podkarpaciu

W styczniu, lutym i marcu odbywają się 
zebrania sprawozdawcze kół Stowarzyszenia. 
Zebrania takie odbyły się: 17 stycznia w kole 
w Sanoku, 14 lutego w Przemyślu, 24. lutego 
w Jarosławiu, 2 lutego w Łańcucie.

Po złożonych sprawozdaniach z działalno-
ści zarządów kół i komisji rewizyjnych z do-
konanych kontroli oraz udzieleniu absoluto-
rium zarządom kół, zatwierdzane były plany 
pracy na bieżący rok. Działalność będzie się 
koncentrować na poszerzeniu szeregów człon-
kowskich, trosce o sprawy socjalno-bytowe 
członków i emerytów najbardziej potrzebują-
cych pomocy materialnej, spotkaniach integra-
cyjnych, wycieczkach i aktywności na rzecz 
środowisk, w których działają.

W zebraniach w Jarosławiu uczestniczyli 
członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkie-
go, prezes Wiktor Kowal, I wiceprezes Ryszard 
Tyczyński, Danuta Gwóźdź, a w Łańcucie W. 
Kowal i R. Tyczyński.

Poza sprawozdaniami zarządów kół i ko-
misji rewizyjnych, głównymi problemami 
pozostającymi w zainteresowaniu członków 
była ustawa obniżająca emerytury emerytów 
i rencistów mundurowych. Podczas zebrań 
członkowie Stowarzyszenia byli informo-
wani, jakie przedsięwzięcia poczynił Zarząd 
Główny, a zwłaszcza Federacja Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych zarówno w kraju, jak 
i na arenie międzynarodowej, by skutki wy-
mienionej ustawy były jak najmniej dolegliwe. 
By podejmować działania przed otrzymaniem 
z ZER-u MSWiA decyzji obniżających, dla 
ułatwienia indywidualnych wystąpień człon-
ków, do wszystkich kół skierowane zostały 
wzory pism z zakresem treści do występowania 
do Rzecznika Praw Obywatelskich – opraco-
wane w Zarządzie FSSM – oraz wzór wniosku 
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji – opracowanego w ZW Stowarzyszenia 
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– dla emerytów pozytywnie zweryfikowanych 
do służby po 1990 roku, mogących skorzy-
stać z art. 8a ustawy emerytalnej uchwalonej 
w grudniu 2016 roku. Dla tej grupy emerytów 
wysłano również wzory pisma do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji o udostępnienie kse-
rokopii dokumentów potwierdzających służbę 
w policji po 1990 roku, a także kwestionariusz 
wniosku do IPN o wydanie kopii dokumentów 
osobowych pracownika lub funkcjonariusza 
organów bezpieczeństwa.

Dalsze zebrania sprawozdawcze w kołach 
odbywane będą w marcu.

Wiktor Kowal

Kolejne pożegnania odchodzących 
na emerytury policjantów  
na Podkarpaciu

12 stycznia 2017 roku w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się uro-
czystość pożegnania odchodzących na emery-
tury policjantów: 

– Grzegorza Jakubka, byłego naczelnika 
Wydziału Postępowań Administracyj-
nych Komendy Wojewódzkiej,

– Witolda Furgały, byłego komendanta po-
wiatowego w Nisku,

– Piotra Łowickiego, dowódcy Oddziału 
Antyterrorystycznego,

– Franciszka Kantora, zastępcy komendan-
ta powiatowego w Nisku.

Uroczystość odbyła się przy udziale pocztu 
sztandarowego Komendy Wojewódzkiej, z ode-
graniem hymnu państwowego. Żegnając funk-
cjonariuszy, komendant wojewódzki nadinsp. 
dr Krzysztof Pobuta podziękował im za zaanga-
żowaną, wieloletnią służbę na rzecz umacniania 
bezpieczeństwa i porządku na ziemi podkarpa-
ckiej i życzył im pomyślności w nowej sytuacji 
osobistej oraz wręczył im pamiątkowe szable.

W uroczystości brali udział zastępcy komen-
danta wojewódzkiego, komendanci miejscy i po-
wiatowi policji, kapelan ks. Marek Buchman, 
prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych Wiktor Ko-
wal, którzy podziękowali byłym policjantom za 

zaangażowaną pracę, a prezes W. Kowal za wspie-
ranie działalności Stowarzyszenia. W spotkaniu 
uczestniczył również przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józef Bąk. 
W imieniu żegnających się ze służbą wystąpił 
Piotr Łowicki, który podziękował komendantowi 
wojewódzkiemu za wyrazy życzliwości i wyrozu-
miałości podczas sprawowania przez nich służby.

21 lutego 2017 roku zgodnie z ceremonia-
łem policyjnym, z udziałem pocztu sztandaro-
wego kompanii honorowej i odegraniem hymnu 
państwowego, odbyła się na placu alarmowym 
Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
uroczystość przekazania dowództwa oddziału 
przez odchodzącego na emeryturę insp. Marcina 
Miąsika, dotychczasowemu zastępcy dowódcy 
tego oddziału mł. insp. Jackowi Maślance.

Biorący udział w uroczystości komendant 
wojewódzki policji nadinsp. dr Krzysztof Po-
buta dziękował insp. M. Miąsikowi za 6-letnią 
zaangażowaną służbę na stanowisku dowódcy 
Oddziału Prewencji, a wcześniej jako zastęp-
cy dowódcy tego oddziału, oraz wręczył mu 
pamiątkową szablę. Przedstawiciele Oddziału 
Prewencji, dziękując M. Miąsikowi przekazali 
mu to podziękowanie na okolicznościowej tab-
liczce wraz z wiązanką kwiatów.

Marcin Miąsik w serdecznych słowach 
dziękował kierownictwu Komendy Wojewódz-
kiej za życzliwe wspieranie oddziału i jego 
działalności. Otrzymał również dziękczynne 
pismo okolicznościowe od wójta gminy Trze-
bownisko, podkreślające działalność Oddziału 
Prewencji, a zwłaszcza jego dowódcy Marcina 
Miąsika na rzecz środowiska lokalnego.

W spotkaniu uczestniczyli komendanci 
miejscy i powiatowi policji oraz zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego policji insp. Zbi-
gniew Sowa, kapelan policji ks. Marek Buch-
man, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów Józef Bąk oraz prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal, któ-
rzy w swoich wystąpieniach bardzo życzliwie 
wyrażali się o służbie M. Miąsika, składając mu 
życzenia na dalszej drodze życiowej.

W spotkaniu wziął udział insp. w st. spocz. 
Bronisław Buniowski, który przez 16 lat peł-
nił funkcję dowódcy Oddziału Prewencji KW 
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Policji w Rzeszowie. Bronisław Buniowski 
dzielił się doświadczeniami ze swojej służby, 
podkreślając walory dowódcze M. Miąsika 
oraz wręczył mu wiązankę kwiatów.

Bogusław Trzpit

Dzień Kobiet w Rzeszowie
8 marca 2017 r. w sali kasyna KWP w Rze-

szowie odbyło się uroczyste spotkanie z funk-
cjonariuszkami i pracownicami komendy, z jej 
komendantem nadinsp. dr. Krzysztofem Pobu-
tą oraz jego pierwszym zastępcą insp. Zbignie-
wem Sową.

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta w bardzo 
ciepłych słowach powitał uczestniczące panie 
oraz przekazał im życzenia z okazji Święta Ko-
biet i podziękował za zaangażowaną pracę.

Życzenia w imieniu Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych przekazał pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal.

Były też wystąpienia pań, a wśród nich 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 
KWP Beaty Gołdy, która w imieniu koleżanek 
podziękowała komendantowi wojewódzkiemu 
za zorganizowanie spotkania oraz za docenia-
nie przez kierownictwo komendy pracy kobiet 
i stwarzanie im dobrego klimatu do wykony-
wania obowiązków służbowych.

* * *
4 marca br. w tym samym miejscu odbyło się 

spotkanie członkiń koła SEiRP w Rzeszowie.
Spotkanie otworzyła wiceprezes zarządu 

koła Bożena Szubart, która w serdecznych sło-
wach powitała przybyłe panie, a w tym człon-
kinie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Sto-
warzyszenia: Stefanię Rosińską, Irenę Kozak 
oraz Danutę Gwóźdź.

W spotkaniu uczestniczył I wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Ry-
szard Tyczyński.

Z upoważnienia Zarządu Wojewódzkie-
go życzenia z okazji Święta Kobiet przekazał 
długoletni członek i działacz Stowarzyszenia 
Bolesław Pezdan.

Spotkanie przebiegło w ciepłej i świątecz-
nej atmosferze, przy poczęstunku.

Spotkania z okazji Święta Kobiet odbyły 
się również w kołach Stowarzyszenia w Jaro-
sławiu, Łańcucie i Lubaczowie.

Bogusław Trzpit

Tarnobrzeg. Podsumowanie 2016 r.
Na początku każdego roku zarząd tarno-

brzeskiego koła SEiRP dokonuje podsumowa-
nia swojej dwunastomiesięcznej działalności 
oraz zatwierdza program działań na rok bieżą-
cy. Czyni tak zwyczajowo z udziałem człon-
ków Koła oraz zaproszonych osób, wspierają-
cych emeryckie środowisko.

Prezes zarządu Koła Stanisław Czachurski, 
witając zebranych wyraził wdzięczność za nie-
sioną pomoc emocjonalną i materialną, m.in. 
komendantowi miejskiemu policji insp. Sta-
nisławowi Sekule, szefowej koła NSZZ Poli-
cjantów asp. Marzenie Sajbot, prezesowi firmy 
ochroniarskiej „Karabela” Józefowi Bednar-
czykowi, wiceprezesowi podkarpackiego ZW 
SEiRP Tadeuszowi Kaganowi, aktywistom 
koła: Wiesławowi Wolakowi (jednocześnie re-
prezentant IPA), Małgorzacie Ornoch i Stani-
sławowi Pawlikowi.

Przypomniał wzmożoną, jubileuszową ak-
tywność organizacji, zapoczątkowaną w okre-
sie obchodów 25-lecia powstania Stowarzysze-
nia. Owocem poczynań były: pogłębiona inte-
gracja środowiska emeryckiego, skuteczniej 
niesiona pomoc socjalno-bytowa potrzebują-
cym, ożywiona sfera działalności kulturalno-
-rozrywkowej i turystycznej.

Zarówno prezes Zarządu Koła, jak i inne 
wypowiadające się osoby, przywoływały gru-
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dniową ustawę dezubekizacyjną, wyrażając 
niepokój oraz troskę o dalszą aktywność ca-
łego środowiska emeryckiego. Ideologiczno-
-propagandowe przygotowania projektu ustawy, 
a później jej uchwalenie odebrano jako zemstę 
polityczną na milicjantach, których należy spo-
niewierać za to, że służyli swojej ojczyźnie.

Nasze środowisko jako cząstka społeczeństwa 
skupiało i skupia ludzi z różnymi życiorysami, 
zróżnicowanymi poglądami, wiekiem, stanem 
zdrowia i stażem służby. Byli i są jeszcze weterani 
ostatniej wojny. Wielu kolegów przed rozpoczę-
ciem służby w organach porządku publicznego, 
by chronić ład społeczny, odbudowywało kraj ze 
zniszczeń, wielu pod przymusem czyniło to samo 
jako junacy w strukturach Służba Polsce. Było to 
pokolenie, które nie zaznało dzieciństwa. Przy-
wołując tamten czas głoszą, że mimo wszystko 
pracowali dla Polski, służyli jej i społeczeństwu 
z myślą, by młode pokolenie mogło się rozwijać, 
osiągać życiowe cele. Przypominają także zróż-
nicowaną strukturę społeczną, w której mieściły 
się powojenne sieroty, wojenni inwalidzi, samot-
ne osoby, byli frontowi żołnierze, powracający 
do ojczyzny wywiezieni przymusowo do Rzeszy. 
Ta utrwalona powojenna rzeczywistość o tragicz-
nych doświadczeniach i szukanie odpowiedzi na 
pytanie „Polska ale jaka?”, jednoznacznego wy-
boru drogi nie ułatwiała.

Niekiedy w emocjonalnym tonie odnoszo-
no się do selektywnie prowadzonej polityki 
historycznej, która obciąża winą służby mun-
durowe, w tym Milicję Obywatelską za ich 
funkcjonowanie w PRL. Kształtuje złą pamięć 
o żołnierzach wyklętych, za sprawą których 
zapełniały sią cmentarze w wielu regionach 
Polski, w tym na Podkarpaciu.

Jedni u schyłku własnego życia, drudzy 
młodsi, którzy przyszli do służby później, do-
wiadują się z ustawy, że służyli totalitarnemu 
państwu, będąc nawet zbrodniarzami, jak gło-
szą niektórzy politycy. Nie bez powodu wyła-
nia się w rozważaniach pytanie, jak traktować 
obecną Ojczyznę, która w tak okrutny sposób 
ich skrzywdziła. Jaką miarą jest mierzona i gło-
szona sprawiedliwość dziejowa?

Mówiono o surowości, uporze i bezwzględ-
ności autorów projektów ustawy. Daremne oka-

zały się opinie prawne, merytoryczne analizy, 
apele znanych polityków, publikacje medialne 
poddające w wątpliwość zasadność niektórych 
rozwiązań. W przeciwieństwie do innych post-
komunistycznych państw europejskich zburzo-
no grudniową ustawą ciągłość prawną państwa.

Łatwo też było dostrzec eksponowany 
w propagandzie element odnoszący się do wy-
sokości świadczeń emerytalno-rentowych, który 
był powtarzany z całkowitym i chyba celowym 
pominięciem źródłowej wiedzy, jaką dysponuje 
ZEiR MSW. Hurtem powiększono i przenie-
siono tysiące ludzi do grupy niezadowolonych. 
Skutki, jakie niesie za sobą ustawa, uniemożli-
wią wielu świadczeniobiorcom opłacenie czyn-
szu i mediów, zakupu wymaganych leków.

O tym, jaki jest obecnie stosunek do eme-
rytów mundurowych, mówił jeden z nich (od 
niedawna na emeryturze, pozytywnie zwery-
fikowany w służbie) pokazując grudniowy ty-
tuł „Policji” i wyrażając żal, że jego niedawni 
szefowie zapomnieli o nim i innych, kiedy na 
stronach policyjnego czasopisma kierowali 
okolicznościowe podziękowania i życzenia 
tylko do wybranych adresatów – ludzi czyn-
nych resortu MSW. 

Czy to milczenie było niepisaną „preambu-
łą” do ustawy dezubekizacyjnej?

Bronisław Zimny
Zdjęcia Wiesław Wolak

Andrzejki w Tarnobrzegu
19 listopada 2016 roku Zarząd Koła SEi-

RP w Tarnobrzegu zorganizował zabawę an-
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drzejkową. Uczestniczyli w niej członkowie 
Stowarzyszenia wraz z członkami rodzin, eme-
ryci niezrzeszeni oraz zaprzyjaźnieni z kołem 
zaproszeni goście; łącznie 73 osoby. Zabawę 
prowadził didżej „Frugi”. 

Panowała znakomita atmosfera i zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych. 

Wiesław Wolak
Zdjęcia Andrzej Chorodecki

Spotkanie w Lubaczowie
18.02.2017 r. Koło Stowarzyszenia Emery-

tów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie zor-
ganizowało spotkanie dla emerytów i rencistów 
policyjnych oraz członków ich rodzin z terenu 
powiatu lubaczowskiego. W spotkaniu uczest-
niczyli: wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Rzeszowie kol. Ryszard Tyczyński, 
komendant powiatowy policji w Lubaczowie, 
emeryci Straży Granicznej wchodzący w struk-
tury Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb 
Mundurowych powiatu lubaczowskiego, eme-
ryci cywilni, pracownicy lasów państwowych. 

Zebranych przywitał prezes Koła kol. Józef 
Leszczyński. 

Podczas spotkania wiceprezes ZW Ryszard 
Tyczyński podsumował działalność Stowarzy-
szenia w roku 2016 r. na terenie Podkarpacia, 
z uwzględnieniem koła lubaczowskiego. Wice-
prezes Koła przedstawił harmonogram zapla-
nowanej wycieczki na Pomorze i Kaszuby. 

Po części oficjalnej bawiono się przy 
dźwiękach muzyki zespołu „Akces”, w miłej 
atmosferze, do późnych godzin wieczornych.

Marek Kisz

Spotkanie opłatkowe w Nowej Dębie
17.12.2016 r. Zarząd Koła w Nowej Dębie 

zorganizował uroczyste spotkanie opłatko-
we, w którym oprócz członków i rodzin Koła 
udział wzięli zaproszeni goście.

Podczas spotkania omówiono trudną sytu-
ację związaną z ustawą dezubekizacyjną i sy-
tuacją w kraju oraz członków naszego Stowa-
rzyszenia.

Spotkanie odbywało się w bardzo miłej at-
mosferze, przy poczęstunku i śpiewaniu kolęd.

Bogusław Trzpit

Spotkanie w Jarosławiu
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Ren-

cistów Policyjnych koło w Jarosławiu w dniu 
24.02.2017 r. zorganizował zebranie sprawo-
zdawcze za 2016 rok, połączone z obchodami 
święta Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli 
emeryci policyjni, ich żony, wdowy po eme-
rytach i zaproszeni goście: Jadwiga Machura 
– przewodnicząca Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Jarosławiu, kol. 
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Wiktor Kowal – prezes Zarządu Wojewódzkie-
go SEiRP w Rzeszowie, kol. Ryszard Tyczyń-
ski – wiceprezes ZW SEiRP w Rzeszowie.

Podczas spotkania prezes Koła Józef Stecko 
omówił działania podejmowane przez Zarząd 
koła w Jarosławiu w roku 2016 i przedstawił 
program działań na obecny 2017 rok. Pani Ja-
nina Daraż zapoznała zebranych z protokołem 
komisji rewizyjnej, nie stwierdzając zaniedbań 
w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia 
oraz uchwał własnych koła. Omówiono też ak-
tualne sprawy i problemy będące w zaintere-
sowaniu i nurtujące nasze środowisko. Prezes 
Wiktor Kowal przedstawił aktualną sytuację 
związaną  z ustawą zmniejszającą wysokości 
emerytur i rent służb mundurowych. 

Dzień Kobiet był okazją do złożenia ser-
decznych życzeń dla pań przez prezesa koła 
Józefa Steckę. Do życzeń dołączyli się za-
proszeni goście. Spotkanie po części oficjal-
nej przyjęło charakter karnawałowej zabawy, 
podczas której przy dźwiękach muzyki zespo-
łu w miłej atmosferze bawiono się do godzin 
wieczornych. 

Marian Borcz

ZARZĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU
Słupsk. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

10 marca 2017 roku, tradycyjnie jak co 
roku, odbyło się, zorganizowane przez Zarząd 
Okręgowy SEiRP w Słupsku uroczyste spotka-
nie naszych przemiłych członkiń.

Licznie przybyłe panie przywitał, w imie-
niu Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku, 
prezes kol. Leszek Orkisz, składając im ser-
deczne życzenia w związku z obchodzonym 
Dniem Kobiet. 

W trakcie spotkania, przy tradycyjnej lamp-
ce szampana, kawie i ciastkach, uhonorowano 
Odznaką „Za Zasługi dla SEiRP z dyplomem”: 
kol. Grażynę Chęć i kol. Mariannę Hesse.

Poinformowano członkinie o aktualnych 
sprawach związanych z funkcjonowaniem 
Stowarzyszenia oraz wyjaśniano kwestie dot. 

wprowadzonych zmian w systemie emerytal-
no-rentowym.

Miłym akcentem było wspólne śpiewanie 
piosenek biesiadnych, a także, ku zaskoczeniu 
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na poziomie około 170 odsłon. Rekordowym 
miesiącem pod względem liczby odwiedzają-
cych stronę, był grudzień (miesiąc, w którym 
procedowano zmiany w ustawie emerytalno-
-rentowej), kiedy to odnotowano 6727 wejść, 
przy średniej dziennej 217 odsłon.

Dane dotyczące corocznego wzrostu od-
wiedzin strony potwierdzają, że jest ona nie-
zbędna w naszym środowisku, dostarczając 
informacji istotnych dla sytuacji prawnej 
i socjalnej emerytów i rencistów oraz stanowi 
płaszczyznę popularyzacji przedsięwzięć po-
dejmowanych przez koła terenowe.

Warta odnotowania jest duża aktywność 
kół regionu gdańskiego, będących w struktu-
rach Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdań-
sku (siedziba w Gdyni), które nadsyłają, za 
pośrednictwem rzecznika ZW kol. Henryka 
Kazimierskiego, materiały do publikacji na 
stronie internetowej ZO SEiRP w Słupsku, co 
niewątpliwie również wpływa na ogólny obraz 
statystyki odwiedzin strony internetowej.

Życząc dalszego rozwoju strony i wzrostu 
jej popularności w środowisku naszych eme-
rytów i rencistów, liczę na dalszą aktywną 
współpracę korespondentów terenowych, gdyż 
od ich aktywności zależy atrakcyjność i aktual-
ność zamieszczanych informacji.

Henryk Znaniecki 

mężczyzn, złożenie im życzeń z okazji przypa-
dającego w tym dniu „Dnia Mężczyzn”.

Spotkanie zakończono odśpiewaniem przez 
męską reprezentację Z.O. gromkiego „Sto lat” 
oraz wspólnie spożytym obiadem.

Henryk Znaniecki

4. rok funkcjonowania strony 
internetowej Z.O. SEiRP w Słupsku 
http://www.slupsk.seirp.pl   

23 stycznia 2013 roku zainaugurowana zo-
stała strona internetowa Zarządu Okręgowego 
SEiRP w Słupsku, która na koniec 2013 roku 
miała ogółem 16 594 odsłony. 

2016 rok, obfitujący w ważne dla nasze-
go środowiska wydarzenia, związane przede 
wszystkim z zapowiedziami zmian w świad-
czeniach emerytalno-rentowych, a następnie 
ich procedowaniem i wprowadzeniem w ży-
cie miał swe odzwierciedlenie we wzroście 
zainteresowania stroną. Zamieszczane na niej 
informacje na ten temat, a także stosowne do-
kumenty związane z tzw. ustawą dezubekiza-
cyjną spowodowały wzrost odwiedzin strony 
w stosunku do lat poprzednich. 

W 2016 roku odnotowano 66 963 odsło-
ny. Miesięcznie stronę odwiedzano przecięt-
nie ponad 5000 razy, przy średniej dziennej 
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Posiedzenie ZW SEiRP w Szczecinie
9 grudnia 2016 roku obradował Zarząd Wo-

jewódzki SEiRP w Szczecinie. W pierwszej 
części obrad prezes ZW Henryk Karcz zapoznał 
zebranych ze sprawozdaniem z pracy Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego. Omówiono też sprawy 
nurtujące środowisko naszych emerytów i ren-
cistów. Sporo czasu poświęcono sprawom dot. 
życia kulturalnego, turystyki i rozrywek organi-
zowanych w 2016 roku i planach na przyszły rok.

W drugiej części obrad uczestniczyli: z-ca 
komendanta wojewódzkiego policji mgr Ma-
rek Jasztal, były minister spraw wewnętrznych 
Andrzej Milczanowski i były komendant głów-
ny policji nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk.

Spotkanie z zaproszonymi gośćmi rozpo-
częto od wręczania, z upoważnienia prezesa 
ZG SEiRP, przez prezesa ZW Henryka Karcza 
pamiątkowego medalu XXV-lecia „Za zasługi 
dla SEiRP wraz z dyplomem”.

Głos zabrał Andrzej Milczanowski, który sku-
pił się głównie na obronie dotychczasowych praw 
nabytych przez służby mundurowe, skrytykował 
plany obecnie rządzących obniżenia w stopniu 
znacznym praw nabytych. Wielokrotnie podkre-
ślał, że jako minister gwarantował nienaruszal-
ność praw nabytych wszystkim funkcjonariuszom 
rozpoczynającym służbę po 1990 roku.

Gen. Jerzy Stańczyk, również skupił się 
na sprawach emerytalnych byłych funkcjo-

nariuszy służb mundurowych. Stwierdził, że 
sam był członkiem komisji weryfikacyjnej 
w Szczecinie i gwarantował warunki pracy bez 
ich zmian po przejściu do policji.

Spotkanie zakończyło się wspólnymi ży-
czeniami świąteczno-noworocznymi i uroczy-
stym obiadem, w czasie którego nadal dysku-
towano o sprawach emerytalnych.

Henryk Karcz

Spotkanie z jubilatami w Szczecinie
6 lutego 2017 roku w siedzibie macierzy-

stego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policyjnych w Szczecinie, członkowie 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Miej-
skiego spotkali się z seniorami Henrykiem 
Kisielewskim i Henrykiem Badowskim, człon-
kami Koła SEiRP, z okazji ich 80. rocznicy 
urodzin.
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Był to dowód uznania za wieloletnią pra-
cę społeczną w kole i pełnione funkcje w ZW. 
W towarzystwie koleżanek i kolegów dyplo-
my wręczyli prezes ZW SEiRP Henryk Karcz 
i prezes ZM Ireneusz Koczan. Szanownym 
Jubilatom wręczono Medale XXV lat Stowa-
rzyszenia wraz z dyplomem. Życzenia zdrowia 
i pomyślności składali wszyscy obecni. Było to 
miłe spotkanie przy kawie i ciastku, ważne dla 
Jubilatów, którzy nie kryli zadowolenia z faktu, 
że ktoś potrafi docenić ich trud.

Danuta Łosiniecka

Spotkanie zarządów NSZZP i SEiRP 
w Stargardzie

11 stycznia 2017 roku w Stargardzie odby-
ło się spotkanie zarządów: Koła Terenowego 

NSZZP i Koła nr 13 SEiRP. W spotkaniu brali 
udział: komendant powiatowy policji mł. insp. 
Robert Nowak, przewodniczący Zarządu Wo-
jewódzkiego NSZZP kol. Marian Boguszyński 
oraz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEi-
RP kol. Marek Kościański.

W trakcie spotkania omówiono dokonania 
kół w roku 2016 oraz przedstawiono plany pra-
cy na rok 2017, ujmując kilka przedsięwzięć, 
które będą realizowane wspólnie. Podczas 
spotkania kol. Marek Zubel został odznaczony 
„Medalem 25-lecia NSZZP” za propagowanie 
działalności Związku. Medal wręczyli: prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP 
kol. Marian Boguszyński i przewodniczący 
Zarządu Koła Terenowego NSZZP kol. Jan Po-
dolak.

Spotkanie zakończono uroczystą kolacją.
Zdzisław Kasendra
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa. Zabawa noworoczna

Zarząd Koła nr 33 SEiRP w Warszawie, 
przy aktywnym udziale prezesa kol. Kazimie-
rza Małolepszego, zorganizował 20 stycznia 
zabawę noworoczną. 

Zebranych powitali prezes Koła kol. Ka-
zimierz Małolepszy i wieloletni organizator 
spotkań integracyjnych kol. Zbigniew Miklusz. 
W zabawie uczestniczyło blisko 50 osób. 

Z inicjatywy kol. Leszka Wolskiego spot-
kanie urozmaicono konkursami z nagrodami 
oraz wyborem najlepiej prezentujących się na 
parkiecie pań. W wyniku przeprowadzonego 
w sposób tajny głosowania, uznanie w oczach 
zebranych uzyskały panie: Barbara Ostrowska 
i Wiesława Tkaczyk-Stykowska, które otrzyma-
ły okolicznościowe dyplomy wraz z życzeniami 
„osiągania dalszych sukcesów w pokonywaniu 
przeciwności i zdobywaniu przyjaciół”.

Do tańca przygrywał zespół muzyczny Ry-
szarda Sułka, który wspierała śpiewająca, uta-
lentowana koleżanka Żaneta Kwiatkowska. 

Spotkanie zakończono późnym wieczorem, 
z postanowieniem kontynuowania przyjaciel-
skiej więzi społeczności emeryckiej oraz orga-
nizowania tego typu imprez w przyszłości.

Leszek Wolski
Zdjęcia Włodzimierz Tunicki

ZARZĄD OKREGOWY W ZIELONEJ GÓRZE
Obrady Zarządu Okręgowego  
SEiRP w Zielonej Górze

3.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu 
Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze, w którym 
uczestniczyli prezesi wszystkich kół terenowych 
oraz zaproszeni goście: zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji w Gorzowie Wlkp. insp. 
Mirosław Kruszelnicki, przewodniczący NSZZ 
Policjantów podinsp. Sławomir Kościuszko, za-
stępca komendanta miejskiego policji w Zielonej 

Górze podinsp. Jarosław Tchorowski oraz przed-
stawiciel Zarządu Głównego SEiRP Zdzisław 
Bartula.

Posiedzenie otworzył prezes Zarządu Okrę-
gowego SEiRP w Zielonej Górze Jan Papis, po 
czym wybrano jednomyślnie na prowadzącego 
obrady I wiceprezesa Eugeniusza Czerwińskiego. 

Jan Papis przedstawił pisemną, obszerną 
„Informację z działalności ZO i Prezydium za 
rok 2016”. Następnie sprawozdanie finansowo-
-budżetowe za rok 2016 i preliminarz na 2017 r. 
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przedłożyła skarbnik ZO Danuta Stańczyk, 
a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZO przed-
stawił jej przewodniczący Maciej Siemiątkowski.

W związku z ostatnio gorącymi tematami, 
dotyczącymi ustawy represyjnej, a zarazem eme-
rytur byłych funkcjonariuszy naszego resortu, ob-
szerną informację na ten temat przedstawił i omó-
wił dość szczegółowo przedstawiciel z ZG SEiRP 
Zdzisław Bartula, osoba mająca dużą wiedzę 
w tym temacie oraz zilustrował stan faktyczny 
tworzenia nowego Statutu Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych.

W dyskusji prezes Koła nr 2 Barbara Milej 
złożyła wniosek, dotyczący rozwinięcia współ-
pracy z Uniwersytetem III Wieku, w którym to 
już działają nasi emeryci policyjni.

Głos w dyskusji zabierali: zastępca komen-
danta wojewódzkiego policji, przewodniczący 
ZW NSZZ Policjantów oraz wielu prezesów kół 
terenowych w sprawach nurtujących naszych 
emerytów. 

Na zakończenie obrad przewodniczący Ko-
misji Wniosków i Uchwał Józef Der przedstawił 
3 uchwały, które zostały przyjęte przez zebranych 
jednomyślnie.

Zbigniew Kobryń
Zdjęcia Eugeniusz Czerwiński

Zielona Góra. 
Wycieczka w Bieszczady

W dniach 05.10. do 11.10 2016 r. grupa 34 
emerytów wybrała się na „ścianę wschodnią”. 
Wycieczka była zorganizowana przez SEiRP 
Koło nr. 1 w Zielonej Górze. Zwiedzanie zaczęli-
śmy od miasta królewskiego, czyli od Krakowa. 

Następnego dnia ruszyliśmy w kierunku 
Przemyśla, a po drodze wpadliśmy do  Rze-
szowa, gdzie przyjemna pogoda towarzyszyła 
nam już do końca wycieczki. 

Z wypowiedzi uczestników dało się od-
czuć, że była to jedna z lepszych wycieczek, 
na których byli do tej pory. Poznanie polskich 
pięknych zabytków było tym, na co oczekiwa-
li od dawna. Duży wkład w zorganizowanie 
tej wycieczki miała wiceprezes Zarządu Koła 
Janina Ewa Kowalaszek i za to należą się jej 
słowa uznania.

Zbigniew Kobryń
Zdjęcia J. E. Kowalaszek
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SKRZYDŁA MOTYLA
Niezwykłym wydarzeniem kulturalnym 

lutego 2017 r. w naszym Stowarzyszeniu była 
impreza zorganizowana przez Klub Tkaniny 
Artystycznej „ANNA” przy KMP w Zielonej 
Górze. Promotorem była nasza wspaniała ko-
leżanka, założycielka Klubu Anna Brożek

Połączenie dwóch gatunków artystycz-
nych, poezji i tkactwa gobelinów, przyciągnęło 
pasjonatów sztuki i było strzałem w dziesiątkę.

9 lutego o godzinie 18 sala kameralna „Pro 
Libris” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im C.K. Norwida zapełniła się mi-
łośnikami sztuki do ostatniego miejsca. Nowo 
wydany (jeszcze ciepły) tomik wierszy pt. 
„Skrzydła motyla”, poświęcony w całości pa-
niom zielonogórskiego Klubu Tkaniny Arty-
stycznej „ANNA”, promował autor Tomasz 
Jankowski.

Prolog tomiku zaczyna się słowami: „Go-
beliny…W nich zatrzymane chwile…Za-
mknięte w niciach, zapleciona dusza…Niczym 
ulotne, baśniowe motyle są, będą i już tak po-
zostać muszą…”. Wiersze czytała z wielkim 
zaangażowaniem pani Bożena Rudkiewicz 
z Uniwersytetu III Wieku.

Spotkanie było fantastyczną i uduchowioną 
imprezą kulturalną, którą wszyscy będziemy 
mile wspominać.
Zbigniew Kobryń, Zdjęcia Eugeniusz Czerwiński
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BOGUSI HAJDASZ „BABSKIE GADANIE”
3 marca 2017 r. zostaliśmy zaproszeni na 

„Wieczór z poezją” naszej koleżanki z Koła 
nr 2 SEiRP w Zielonej Górze Bogusi Hajdasz, 
pt. „Babskie gadanie”. Przypomnieć należy, 
że Bogusia Hajdasz jako poetka – amatorka, 
została wpisana do naszej okręgowej „Księgi 
pozytywnie zakręconych”.

Wydała drukiem już trzy tomiki wierszy: 
pierwszy zatytułowany był „Wiersze po raz 
pierwszy”, następnie „Na leśnej ścieżce…wier-
sze po raz drugi”, a ostatni „Titulitka i koniki”.

Na wieczorek kulturalny zaproszonych 
było wiele osób, w tym znajomych i przyja-
ciół ze Świdnicy, Nowogrodu oraz z naszego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych. Celem zasadniczym była prezentacja 
dorobku poetyckiego przez autorkę, czytającą 
wybrane wiersze z poszczególnych tomików.

Godne uwagi było to, że autorka podczas 
prezentacji ubrana była w stroje ludowe, a im-
preza odbywała się w miłej, sympatycznej i ro-
dzinnej atmosferze przy ciastkach i herbatce.

Wiersze Bogusi Hajdasz nacechowane były 
melancholią i uzewnętrznieniem pragnień po-
chodzących z życia codziennego oraz doczes-
nego świata fauny i flory.

Przyjemnym elementem wieczorku poe-
tyckiego było uzupełnienie w postaci akom-
paniamentu muzycznego na akordeonie i wy-
konywanie pieśni ludowych przez koleżanki 
poetki z Domu Kultury w Świdnicy.

Generalnie była to udana, kulturalna uczta 
duchowa. Tylko przyklasnąć takim pomysłom. 
Dziękujemy Ci Bogusiu i prosimy o jeszcze…

Tekst i zdjęcia Zbigniew Kobryń

WIERSZE BOGUSI HAJDASZ
Cichutko…
Cichutko upadam, tak jak płatek śniegu.
Przecież już ciszej nie można.
Do snu kołyszę myśli o tych, których już nie ma,
I płaczę, jak wierzba przydrożna.
Cichutko płaczę.
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Skraplam się, jak rosa na szkle.
Płynie kropelka za kropelką, i cisza, i cisza, i nie ma 

już mnie.
Nawet, gdy krzyczę, nikt nie słyszy.
Przecież jestem cichością.
Cichutko upadam, krzycząc niemo zamieniam się 
W bezszelestny powiew radości.
Jednak raduję się cichuteńko.
Cała składam się z cichości.
Jestem maleńką drobiną.
Cichym skomleniem czasu.
Kiedyś to poczujesz, i nagle zrozumiesz,
Że tylko wśród ciszy,
Każdy, nawet najmniejszy szept, 
Jeśli tylko zechcesz, usłyszysz…

Cisza…
Chociaż wiało, nikt nie słyszał.
Słodko spała sobie cisza.
Cicho spała, cichusieńko.
Wiatr zapukał, stuk… w okienko.
 Obudziła się ta cisza,
 Której wczoraj nikt nie słyszał. 
 Dzisiaj głośną jest wichurą:
 – Grzmot, i jeszcze wiatr do wtóru.
Nagle… Ciszę wyciszyło.
Jest tak, jakby wcale jej nie było.
Cichuteńko siedzi w trawie,
Liczy listy, które piszą w ciszy sprawie.
 Co też stało się z tą ciszą?
 Co pisarze o niej piszą?
 Gdzie podziała się ta cisza?
 Czy ktoś o niej coś już słyszał?
A ona mknie przez pola, bez sukienki.
Słowik śpiewnie zmylił dźwięki.
Cisza spadła, hen na pole.
Rośnie w owsie i znowu zjawi się po wiośnie.

Zamieszkam…
Jeśli będę mogła zamieszkać
W twoich oczach, bez patrzenia w oczy, 

Zamieszkam…
Jeśli pozwolisz mi, zamieszkać 
W twoich myślach, bez myślenia,

Zamieszkam…
Jeśli pozwolisz mi, zamieszkać,
W twych dłoniach, bez dotyku,

Zamieszkam…
Jeśli pozwolisz mi zamieszkać

W twoim portfelu, bez możliwości oszczędzania,
Zamieszkam…

i wydam wszystko, co do grosza.

Duszo moja…
Duszo moja… mam pragnienie:
– rzuć do rzeki dwa kamienie
I przez płynne rzeki koła, 
Wszystkie dusze świata zwołaj.
Niech zatańczą raz ostatni 
W mokrym kręgu, w wodnej matni,
Niechaj w wirze zimnej toni,
Słońce schowa smak jabłoni,
Która obsypana kwieciem,
Łączy dusze w błędnym świecie.
Wykąp duszo się w rozkoszy, 
W miodzie kwiatów, w świetle rosy.
Obmyj grzechy, zmyj sprośności.
Czysta, zaproś dusze w gości.
W mgle i mroku nocnych świateł,
Rozświetl umysł Przodków Matek,
Niech prowadzą, drogę wskażą 
Tym, co w pół śnie jeszcze marzą.
Niech pokażą: „Cud Natury”
Gdzie jest Ten, co patrzy z góry?

Uciekający czas
Uciekł mi czas. Oszust jeden.
Szukałam wszędzie… nie ma go.
Jeszcze wczoraj tutaj był, słodko sobie ze mnie kpił.
Teraz zniknął i rozpłynął się jak mgła.

Uciekł mi czas… niech go cholera
Co miał wziąć później zabrał mi teraz:
Młodziutką cerę, myśli nieszczere
Włosy kręcone, ostatni dzwonek…

Może ktoś powie: – gdzie może być?,
Przecież bez czasu nie da się żyć.
Chcę go dogonić, zanim roztrwoni to co mi skradł:

Młodziutką cerę, myśli nieszczere 
Włosy kręcone, ostatni dzwonek

Uciekł mi czas, niech go cholera.
Już nic nie będzie, jak było nie raz.
 Czasu nie można okraść, roztrwonić;
– Bo już się nigdy go nie dogoni…

Uciekł mi czas niech go cholera…
Co miał wziąć później zabrał mi teraz.
Młodziutką cerę, myśli nieszczere,
Włosy kręcone, ostatni dzwonek…

LUDZIE KULTURY
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OSKARŻONY SEN
Wysoki sądzie, szczerze powiem,
Tak jak bym mówił na spowiedzi,
Co się zdarzyło, że mi przyszło,
Na ławie oskarżonych siedzieć.

Muszę rozpocząć mą opowieść,
Od czasów, gdym był jeszcze chłopcem,
Lecz zagadnienia płci odmiennej 
Nie były mi już całkiem obce.

Wtedy to sztuki uwodzenia
Uczyła mnie słodka Dalida, 
Monika Vitti, Zocha Loren,
Ta ... z ... biustem... no... Lolobrigida.

Wszystkie artystki były moje, 
Chociaż co prawda tylko we śnie. 
Co ja tam z nimi wyprawiałem! 
Jeszcze mnie teraz biorą dreszcze. 

Potem skończyły się marzenia
I przyszła rzeczywistość szara,
Bo wziąłem się i ożeniłem.
Żona, nie powiem, też się stara,

By mnie we wszystkim zadowolić.
Ostatnio, mówię to bez drwiny,
Nawet mi prezent dała z siebie,
Rok temu, w moje imieniny.

A czas nieubłaganie biegnie,
Luki nie tylko są w pamięci.
Najpierw Bóg zabrał możliwości,
A potem zaczął zmniejszać chęci.

Sądziłem, mam to już za sobą,
Żegnajcie senne me swawole
Tymczasem sprośne sny wróciły.
Kto inny grał w nich główne role.

Donald… o, Boże bądź miłościw
Z Jarkiem K. w czułym tet a tet!
Różne pornusy oglądałem,
Ale hard porno jeszcze nie!

Podejrzewając, że mam szajbę,
Która się z braku seksu zdarza,
Ubrałem się, wezwałem taxi,
I pojechałem do lekarza

Szofer docierał już do celu,
Chciałem by skręcił w lewo, w bramę.
A on miał zamiar jechać prosto,
Więc go puknąłem lekko w ramię.

Taksówkarz kwiknął tak jak prosię,
Głową przywalił w podsufitkę,
Wypuścił z dłoni kierownicę
I w parkan stuknął na dobitkę.

Biedak powietrze łapał z trudem
Widziałem, że się facet dusi.
Gdy złapał oddech, to źle mówił
O prowadzeniu... mej mamusi.

A gdy się wreszcie uspokoił,
Wyjaśnił, że to me klepnięcie
Tak go ogromnie przeraziło:
– Niech pan nie gniewa się kliencie.

Lecz ja za kółkiem tej taryfy
Pierwszy raz siadłem dziś nad ranem,
A przez dwadzieścia lat ostatnich,
Jeździłem... tylko karawanem.

I kiedy stuknął mnie pan w ramię
Do łba mi strzelił pomysł durny,
Że z tyłu się nieboszczyk zbudził
I, by pogadać, wylazł z trumny.

Doktor mnie przyjął bardzo grzecznie,
Na dwieście złotych mnie skasował,
Sam się położył na kanapie,
Po czym odezwał się w te słowa:

– Panie, te pańskie sny to pestka.
Ja mam dopiero przywidzenia.
Ostatnio we śnie byłem posłem!
Aż popuściłem z zawstydzenia!

Tu zalał się rzewnymi łzami
A ja wyszedłem na paluszkach.
W pobliskim parku na ławeczce
Siedziała sobie cud dziewuszka.

Przesadzam... była w średnim wieku
Samotność biła z niej okrutna.
Przysiadłem się, spytałem grzecznie:
– Dlaczego pani taka smutna?

Odpowiedziała, że ją głowa
Boli, rozgrzana jak samowar,
Ale na pewno ból by przeszedł,
Gdyby ktoś czoło jej scałował.

Samarytańska we mnie dusza
Spełniłem święty obowiązek.
A potem nosek ją rozbolał...
Tak schodziliśmy do podwiązek.

JANUSZ MACIEJ JASTRZĘBSKI, 
Z TOMIKU „SWAWOLNIK”

CZAS RELAKSU
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Złote maksymy

Dzisiaj we wszystkich dziedzinach po-
trzebni są specjaliści. Jedynymi amatora-
mi, którzy jeszcze pozostali, są politycy 

Rolf Hochuth

Podstawowym warunkiem przyjęcia do 
politycznego chóru jest nie słuch, lecz po-
słuszeństwo 

Żarko Petan

To dziwne, jak ludzie boją się wolności. 
Antoni Czechow

Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. 
Są niebezpieczni. 

Juliusz Cezar

Rządzić jest trudno; dlatego mądrzy chęt-
nie powierzają ten obowiązek głupim – dla 
nich nie ma trudności. 

Hugo Steinhaus

Kazimierz Otłowski

Nie ma takiej gumki

Niektórzy chcieliby historię na własne potrzeby 
stwarzać.

Do tego im służy polityczna sztuka.
Gdy kogoś lub coś się chce z historii wymazać,
wtedy odpowiedniej gumki się szuka.

Jednak poprawiaczy historii chęć,
by niewygodny dla nich fakt z historii wymazać,
za pomocą odpowiedniej gumki, czy cięć,
nie przynosi skutku, co się daje zauważać.

Nieraz już z historii wymazać usiłowano
jakąś w danej epoce osobę znaną,
mało wtedy, że skutecznie jej nie wymazano,
to jeszcze tym znaczenia jej dodano.

Zajęty przywracaniem zdrowia
Nie zobaczyłem, że na ławce,
Usiadł staruszek w ciepłych kapciach,
Oraz w wełnianej szarej czapce.

Leczyłem właśnie ust dotykiem
Udo, gdym laską dostał w plecy,
Dziadek mnie stuknął i zapytał:
- A hemoroidy też pan leczy?

I wtedy nerwy mnie poniosły,
Bo chociaż życzę ludziom zdrowia,
To w pojedynkę nie wyręczę.
Ratunkowego Pogotowia.

Wyrwałem laskę z dziadka ręki
Pomasowałem go tą lagą.
I proszę, żeby sąd uwzględnił,
Że wyleczyłem mu lumbago.

Skakał po ławkach jak wiewiórka.
Więc wnoszę o uniewinnienie.
I na sam koniec sąd pozwoli,
Na jedno ważne spostrzeżenie. 

Gdyby nie sen, bym tu nie siedział
Oświadczam to z samokrytyką,
Bo seksualne sny wróciły,
Gdy się zająłem polityką.

I zaczął brać mnie podziw szczery
Dla naszych posłów – co potrafią!
A ich działania, siłą rzeczy,
Kojarzą nam się z pornografią!

Janusz Maciej Jastrzębski

Powód do wściekłości

Zenon Piłka do domu wrócił rozzłoszczony.
Kopniakiem drzwi otworzył, i… w objęciach żony
Zobaczył wyblakłego, gołego chudzinę,
Który gdy dojrzał męża swej kochanki minę,
Wydał krzyk przerażenia; nie wyszedł on z gęby…
Zenon miał wyszczerzone, zaciśnięte zęby.
Wpadł do kuchni, szarpnięciem otworzył lodówkę,
I z tak zwanego gwinta, pił ostro żytniówkę.
Żona zaraz do kuchni przyszła na kolanach,
Błagała go o litość owieczka zbłąkana:
– Proszę Cię mężu drogi, nie bądź w złym humorze,
Raz pierwszy i ostatni w życiu cudzołożę!
Zenon wściekłością dyszał, twarz mu sczerwieniała.
Daj mi spokój, znów Legia dwa-zero przegrała!




