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SPIS TREŚCI

KUPĄ
MOŚCI PANOWIE!

Na plan pierwszy wysuwa się w tym numerze „Biuletynu” informacja o konferencji 
„Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim” zorganizowanej przez Fede-
rację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Dobrze przygotowana, merytoryczna, 
z udziałem wielu znawców przedmiotu, specjalistów z dziedzin, których dotyczyła, 
i  tych, którzy w  latach ubiegłych kierowali pracą resortów spraw wewnętrznych, 
sprawiedliwości, obrony narodowej. Niestety, większość sprawujących obecnie wła-
dzę i nadzorujących te resorty nie skorzystała z zaproszeń, dając jednoznacznie do 
zrozumienia, że wbrew rzucanym hasłom nie widzi potrzeby współdziałania, nie 
chce wykorzystać wiedzy, umiejętności doświadczonych fachowców. Ideologia i za-
cietrzewienie biorą górę nad dobrem kraju.

Eliza Orzeszkowa napisała: „Nie kocha swej ojczyzny ten, kto którąkolwiek częścią 
swego narodu gardzi”.

Jest w tym biuletynie dużo informacji o odbytych uroczystościach z okazji Świę-
ta Policji i Święta Wojska Polskiego, w obchodach których aktywnie uczestniczyli 
emeryci i renciści policyjni. Było wiele chwil miłych, okazji do radosnego święto-
wania, ale unosił się nad nimi przykry cień dzielenia krwi przelanej za Ojczyznę 
i oddanej dla Jej wewnętrznego bezpieczeństwa na lepszą i gorszą.

Polecam również informację o  „Działaniach podejmowanych przez kierownictwa 
SEiRP i  FSSM RP w  sprawie zmiany ustawy obniżającej świadczenia emerytal-
no-rentowe”. Wbrew niektórym nierzetelnym opiniom, robione jest w tej sprawie 
wiele. Z uznaniem należy odnotować także działania prowadzone na niższych szcze-
blach, o czym można przeczytać w informacjach z województw. Niestety, nie ma ich 
za wiele, a przecież właśnie w tzw. terenie jest najwięcej możliwości do poszukiwania 
sojuszników. Do grona szczególnie zaangażowanych dołączył nowy prezes Zarządu 
Wojewódzkiego w Poznaniu Jan Zachciał, który dociera z tym problemem do po-
słów, senatorów, prawników. Działania godne naśladownictwa. Jak wołał Jan Onufry 
Zagłoba – „Kupą, mości panowie!”

I nie przejmujmy się tym, że znajdzie się grupa krytyków-hejterów, którym „kupą” 
nie będzie się kojarzyło z gromadą, rzeszą, tylko zupełnie z czymś innym. Ale oni 
tylko w tym się dobrze czują, więc siłą rzeczy tylko to im się kojarzy.

Redaktor
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KONFERENCJA – „SŁUŻBY MUNDUROWE 
W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”
26 września w Warszawie odbyła się konferencja „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”, której 
organizatorem była Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. 

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób ze stowa-
rzyszeń zrzeszonych w FSSM RP oraz zaproszeni goście, 
m.in. b. ministrowie spraw wewnętrznych – Andrzej Mil-
czanowski, Henryk Majewski, Krzysztof Janik, b. mini-
ster sprawiedliwości i marszałek Stowarzyszenia Parlamen-
tarzystów Polskich – prof. Jerzy Jaskiernia, b. wiceminister 
spraw wewnętrznych i  administracji – Adam Rapacki, b. 
wiceminister obrony narodowej – Janusz Zemke, zastęp-
ca rzecznika praw obywatelskich – Krzysztof Olkowicz, 
prof. Marek Chmaj, prof. Janusz Szymborski, prof. Jakub 
Jałoszyński, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów – mgr Krystyna Lewkowicz.

Uczestniczyli także w spotkaniu przedstawiciele szefów: 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Służby Więziennej 
oraz Celnej, natomiast nie skorzystali z zaproszenia m.in.: 
minister spraw wewnętrznych i  administracji, minister 
obrony narodowej, minister sprawiedliwości, szef Szta-
bu Generalnego WP, komendanci główni: Policji, Straży 
Granicznej Państwowej Straży Pożarnej, a także szefowie 
służb: ABW, CBA, SKW, AW.

Konferencję otworzył prezydent Federacji i  prezes ZG 
SEiRP insp. Zdzisław Czarnecki, który przedstawił cele 
konferencji, główne kierunki działania FSSM oraz aktual-
ne zadania wynikające z aktualnej sytuacji społeczno-poli-
tycznej.
Celami konferencji były:

– Integracja społeczeństwa i środowisk służb munduro-
wych, zwłaszcza emerytów, wobec istniejących zagro-
żeń. 

– Zainteresowanie problemami emerytów służb mun-
durowych obywateli, a zwłaszcza parlamentarzystów 
oraz przedstawicieli administracji państwowej i orga-
nizacji pozarządowych. 

– Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy eme-
rytów służb mundurowych w  działalności na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku pu-
blicznego. 

– Zapoznanie społeczeństwa z  zagrożeniami dla jed-
ności środowiska służb mundurowych i  stabilności 
uprawnień wynikających z praw nabytych. 

Tematyka konferencji: 
– Integracja społeczeństwa i środowiska służb mundu-

rowych, zwłaszcza emerytów, wobec istniejących za-
grożeń. 

– Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy eme-
rytów służb mundurowych w  działaniach na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku pu-
blicznego. 

– Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompe-
tencji Polaków w kwestii bezpieczeństwa narodowego.

– Wymiana doświadczeń na temat zagrożeń w zakresie 
obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. 

– Zapoznanie z zagrożeniami dla jedności środowiska 
służb mundurowych, stabilności uprawnień wynikają-
cych z praw nabytych. 

– Prawa i  obowiązki pracownika służb mundurowych 
wobec współczesnych zagrożeń. 

– Emeryci mundurowi w  Polsce i  innych państwach 
UE – prawa i przywileje. 

– Obowiązki państwa wobec funkcjonariuszy i żołnie-
rzy służb mundurowych z uwzględnieniem emerytów 
i rencistów. 

– Polityka senioralna w Polsce. Rola i zadania mediów 
w organizacjach emeryckich służb mundurowych. 

– Główne kierunki działań Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP oraz aktualne zadania wy-
nikające z obecnej sytuacji społeczno-politycznej. 

Moderatorami trzech paneli dyskusyjnych byli: nadinsp. 
Adam Rapacki, nadinsp. Michał Otrębski, gen. dyw. dr 
Franciszek Puchała.

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGOSZEF KUCHNI POLECA
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Wypowiedzi występujących osób, za-
równo referujących poszczególne tematy, 
jak i  zabierających głos w  dyskusji były 
rzeczowe, zawierały wiele konkretnych 
propozycji dalszych działań. m.in. mi-
nister Andrzej Milczanowski zwrócił 
uwagę, że armia i służby to nerw państwa 
i aby funkcjonowały skutecznie potrzeba 
im stabilności. Niestety, widać zachłan-
ność polityków, którzy chcą zawłaszczyć 
sobie te instytucje, wykazując brak kultu-
ry politycznej i kultury administrowania.

Ten problem podjął także prof. Marek Chmaj, stwierdza-
jąc m.in., że funkcjonowanie służb w społeczeństwie oby-
watelskim jest możliwe, kiedy jest stabilizacja i  związany 
z nią profesjonalizm. Nasza Rzeczpospolita jest bardzo bo-
gatym krajem. Kształcimy funkcjonariusza przez wiele lat, 
a krótko wykorzystujemy jego umiejętności. Mimo możli-
wości nie stworzono korpusu emerytowanych funkcjona-
riuszy służb mundurowych, których wiedza i umiejętności 
mogłyby być nadal wykorzystywane.

Prof. Chmaj zwrócił także uwagę, jak bardzo ważna jest 
integracja środowiska służb mundurowych z  cywilnymi 
środowiskami senioralnymi.

Minister Henryk Majewski mówił o  zagrożeniach dla 
jedności środowiska służb mundurowych i  o  konieczno-
ści stabilności uprawnień wynikających z  praw nabytych. 
Najwyższy czas, żeby się jednoczyć i najwyższy czas, żeby 
mówić jednym głosem.

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Krzysztof Olko-
wicz podkreślił, że deprecjonowanie tego okresu, w którym 

przyszło obecnym emerytom munduro-
wym pracować, jest po prostu krzywdą 
ludzką. Każdemu człowiekowi przysłu-
guje godność i  to jest wartość nienaru-
szalna. Działaliśmy dla wartości, które 
były dla nas najważniejsze – obrona pań-
stwa i bezpieczeństwo obywateli.

O  naruszaniu neutralności wojska 
i policji oraz o mściwości obecnej władzy 
mówił poseł Michał Szczerba z PO. 

Minister Krzysztof Janik powiedział 
m.in., że pierwszą, która złamała zasadę 

praw nabytych, była poprzednia koalicja.
Wielu występujących szczególnie mocno akcentowało 

problem zmniejszania emerytur i rent.
Prof. Jerzy Jaskiernia wspomniał o krzywdzącej decyzji 

Trybunału Konstytucyjnego. Jest aktem niesprawiedliwo-
ści dziejowej, że tworzy się wspólny worek dla tych, którzy 
łamali prawo i dla tych, którzy spełniali zadania, które są 
realizowane w każdym państwie. Jeszcze większy problem 
to sprawa godności – pracowało się dla państwa, społeczeń-
stwa, a teraz to wszystko jest negowane i deptane.

Konferencja okazała się być bardzo potrzebna i owocna. 
Najważniejsze wnioski z  niej wypływające na podstawie 
wystąpień, debaty i głosów w dyskusji:

– wyrażono głęboką troskę o stan bezpieczeństwa pań-
stwa,

– zadeklarowano szerokie wsparcie w zapewnieniu bez-
pieczeństwa państwa zarówno w aspekcie wewnętrz-
nym, jak i zewnętrznym,

– wyrażono zaniepokojenie przejawami nierespektowa-

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO

OBRADOWAŁ ZARZĄD GŁÓWNY
27 lipca 2016 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał 

się Zarząd Główny SEiRP. Przed realizacją przyjętego po-
rządku zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych ostat-
nio działaczy naszego Stowarzyszenia, w tym Ryszarda Łu-
bińskiego, prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie.

Podstawowym celem zwołania Zarządu była sprawa 
zajęcia stanowiska, wydania opinii do projektu ustawy 
z dnia 12 lipca 2016 roku. Stowarzyszenie po raz pierw-
szy zostało o  to poproszone, co należy uznać za sukces 
podejmowanych działań, głównie przez Federację Sto-
warzyszeń Służb Mundurowych RP pod kierownictwem 
Zdzisława Czarneckiego, Prezydenta Federacji. Człon-
kowie Stowarzyszenia jednomyślnie zgodzili się z  pro-
pozycją przesłania MSWiA krótkiego stanowiska wraz 
z opinią opracowaną przez prof. Marka Chmaja.
Pozostałymi tematami obrad było:

– Dokonanie zmiany prezesa ZW SEiRP w Poznaniu.
– Zmiana w składzie komisji problemowej.

– Ustanowienie Święta Seniora Policyjnego.
– Objęcie patronatem bokserskich zawodów w Busku-

-Zdroju.
– Przyjęcie „mapy drogowej” w sprawie prac nad Statu-

tem.
– Zmiana współczynnika „kilometrówki”,
– Propozycja podwyższenia od 2017 roku składki człon-

kowskiej o 50 gr/m-c.
– Podwyższenie w  budżecie ZG kwoty na pomoce 

prawne. 
Tekst i zdjęcia: Z. Bartula

nia prawa w Polsce, w tym praw nabytych oraz stoso-
wanie odpowiedzialności zbiorowej,

– wskazano na racjonalność wykorzystania wiedzy i do-
świadczenia emerytów mundurowych w  systemie 
bezpieczeństwa państwa,

– niepokojące jest dzielenie emerytów mundurowych 
z uwagi na czas pełnienia służby,

– zaniepokojenie budzi ubożenie emerytów munduro-
wych i pogarszająca się opieka medyczna,

– zaproponowano powołanie grupy roboczej do opra-
cowania rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 
żołnierzy i funkcjonariuszy,

– należy zwrócić się o włączenie przedstawicieli organi-
zacji emerytów mundurowych do prac Forum Dialo-
gu Społecznego – podstolik ds. służb mundurowych,

– zaproponowano zwrócenie się do uczelni prowadzą-
cych wydziały o kierunku „bezpieczeństwo narodowe” 
o  prowadzenie badań w  środowisku mundurowym, 
z uwzględnieniem emerytów mundurowych.

Wszystkie powyższe wnioski zostaną przesłane do pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, marszałków Sejmu i Senatu, 
premier Beaty Szydło, ministrów SWiA, MON, szefów 
służb, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, przewodniczących 
sejmowych Komisji Spraw Wewnętrznych i Obrony Na-
rodowej.

Szczegółowe wystąpienia zostaną opracowane i wyda-
ne w ramach wydawnictwa pokonferencyjnego.

Janusz M. Jastrzębski
Zdjęcia: Aleksander Załęski
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Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO

CZERWCOWE POSIEDZENIE 
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP

16 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezy-
dium ZG SEiRP. Obradom przewodniczył Zdzisław 
Czarnecki, prezes ZG SEiRP.
Porządek posiedzenia obejmował informacje o:

– pracach nad Statutem Stowarzyszenia,
– rozliczeniu efektów Programu ubezpieczeń na ży-

cie „SEiRP 2009”,
– emeryturach mundurowych,
– stanie wdrożenia działalności gospodarczej,

15 września 2016 roku obradowało Prezydium ZG 
SEiRP. 

Głównym punktem posiedzenia była informacja prze-
wodniczącego Komisji Prawno-Statutowej o stanie kon-
sultacji dotyczących projektu Statutu Stowarzyszenia. 
Do Komisji wpłynęło już kilkanaście opinii. Termin nad-
syłania uwag upływa 30 września 2016 roku. Do dnia 15 
października 2016 roku Zespół statutowy dokona analizy 
tych uwag i opinii, i przedstawi ich wynik na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu Głównego, który podejmie uchwa-
łę w sprawie terminu zwołania zjazdu nadzwyczajnego.

Przewodniczący GKR przedstawił informację o wyni-
kach kontroli przeprowadzonej w  Zarządzie Głównym 
dotyczącej procedury wdrażania nowego programu ubez-
pieczenia na życie. Protokół z tej kontroli zostanie omó-
wiony także na najbliższym posiedzeniu ZG.

W  dalszej części obrad skarbnik ZG poinformował 
o  wynikach zbiórki funduszy w  ramach OPP. Niestety, 
jest to najgorszy wynik w dotychczasowej, sześcioletniej 
praktyce. Są organizacje wojewódzkie, gdzie zbiórka jest 
na niezmiennie wysokim poziomie (np. mazowieckie), 

ale też takie, gdzie jest niska, a przy tym wartość udzie-
lonej pomocy przewyższa wysokość zebranych funduszy. 
W tej sytuacji Komisja OPP zmuszona będzie bardziej 
rygorystycznie uwzględniać kryteria pomocy określone 
w regulaminie. Mimo wielu apeli, uwag, przypomnień 
w dalszym ciągu do Komisji OPP nadsyłane są wnioski 
niespełniające kryteriów formalnych, co świadczy o bra-
ku jakiegokolwiek nadzoru ze strony prezesów ZW/ZO, 
a  także Zespołów Wojewódzkich/Okręgowych. Takie 
podejście wydłuża jedynie procedowanie wniosków nie-
raz do roku. W niektórych organizacjach wnioskodawca-
mi są, co rok te same osoby, czyniące sobie niejako stałe 
źródło dodatkowego dochodu. Być może to właśnie jest 
przyczyną spadającego zainteresowania zbiórką.

Prezydium zaakceptowało ustalenia Komisji OPP, co 
do odrzucenia 8 wniosków o udzielenie pomocy z przy-
czyn formalnych oraz pozytywnie ustosunkowało się do 
pozostałych.

Skarbnik ZG omówił ponadto kwestię podjętej działal-
ności gospodarczej oraz zadań wynikających w związku 
z  tym, informując o  sytuacji «nansowej Stowarzyszenia 

– planowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych,
– przyznaniu pomocy z funduszu OPP.

Porządek został rozszerzony o informacje dotyczące:
– posiedzenia ZW SEiRP w Poznaniu,
– propozycji «rmy ubezpieczeniowej MetLife,
– łączenia emerytur mundurowych z ZUS-owskimi,
– porozumienia z Federacją Uniwersytetów Trzecie-

go Wieku.
Zdjęcia i tekst Z. Bartula

WRZEŚNIOWE POSIEDZENIE 
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP
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w  przededniu opracowania projektu planu przychodów 
i wydatków na 2017 rok, który poddany zostanie pod ob-
rady najbliższego Zarządu Głównego. Przedstawił także 
ofertę Deutsche Bank dotyczącą indywidualnych kredy-
tów dla członków naszego Stowarzyszenia.

Na zakończenie obrad prowadzący je prezes ZG Zdzi-
sław Czarnecki omówił szczegółowo założenia pro-
gramowe Konferencji naukowej organizowanej przez 
FSSM RP. 

Tekst i zdjęcia Z. Bartula

17 lutego 2016 r. w Federacji powołano zespół ds. prze-
ciwdziałania skutkom przygotowywanej ustawy. Postano-
wiono m.in. opracować informator prostujący kłamstwa 
na temat wysokości świadczeń emerytalnych byłych 
funkcjonariuszy i zwrócić się do mediów o sprostowanie 
kłamliwych informacji przekazywanych na ten temat.

7 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Zarządu Federacji 
zapoznano się z  treścią projektu „Informatora” opraco-
wanego prze Zespół Analityczny powołany przez Zarząd 
Federacji oraz sporządzono list do ministra Błaszczaka. 

W dniach 18 i 25 lipca 2016 r. w siedzibie FSSM RP 
odbyły się spotkania, w czasie których sporządzono dia-
gnozę pod kątem prawnym, w której stwierdzono m.in.: 

– przedstawiony projekt zmiany ustawy łamie zasady 
konstytucyjne, zasadę niedziałania prawa wstecz, 
praw nabytych, zaufania do państwa,

– naruszenie ustawy karnej – nie wolno dwa razy ka-
rać za to samo, 

– nowy projekt ustawy zabiera prawo do waloryzacji, 
– jeżeli zezwolimy na to, żeby zabrać świadczenia, po 

raz kolejny to wszystkie służby są zagrożone,
– zgodnie z  rezolucją Zgromadzenia Parlamentu 

Rady Europy z dnia 27 czerwca 1996 r., wszelkie 
rozliczenia z komunizmem powinny być zakończo-
ne z upływem 10 lat od obalenia komunizmu, tak 
więc w Polsce powinny zakończyć się do 2000 roku, 

– system emerytalny UE nie przewiduje współczyn-
nika poniżej 0,7, 

– wprowadzenie współczynnika 0,5 spowoduje 
zmianę ustawy o ZUS, 

– ustawa wpływa na rynek pracy – osoby sędziwe 
będą zmuszone korzystać z opieki społecznej, 

– projekt dotyczy rodzin (renty rodzinne), żona nie 
może odpowiadać za wybory męża,

– projekt „poszerza” podmiotowość osób, wobec któ-
rych zostanie zastosowany, 

– ma zastosowanie wobec najniżej uposażonych.
Przygotowano listy do organów władzy (Prezydent, 

Premier, Sejm, Senat).
Podjęte zostały starania o włączenie do działań wspie-

rających: Rzecznika Praw Obywatelskich i  Helsińską 
Fundację Praw Człowieka oraz zainteresowanie łama-
niem praw funkcjonariuszy organizacje międzynarodowe 
(m.in. poprzez: europarlamentarzystów – Komisję We-
necką, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Parlament 
Europejski, Komisje Parlamentu Europejskiego. 

Prof. Chmaj opracował opinię prawną (jest zamiesz-
czona na stronie biuletynu elektronicznego SEiRP).

Sprawa ustawy była omawiana na posiedzeniu Zarządu 
Głównego SEiRP 27 lipca 2016 r., a także była bardzo moc-
no stawiana w czasie Konferencji FSSM w dniu 26 września 
2016 r. (p. informacja w niniejszym biuletynie – Konferencja 
„Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”.

Z  najnowszych informacji (przełom września i paź-
dziernika br., wynika, że projekt ustawy jest przerabiany. 

jmj

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SEIRP I FSSM RP W SPRAWIE ZMIANY 
USTAWY OBNIŻAJĄCEJ ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE
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KONFERENCJA NAUKOWA 
„225 LAT POLICJI W POLSCE”

W dniach 23-24 czerwca 2016 roku 
Katedra Bezpieczeństwa i  Porządku 
Publicznego Wydziału Prawa i  Ad-
ministracji Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w  Olsztynie zor-
ganizowała Konferencję Naukową nt. 
„225 lat policji w Polsce”. Jednym ze 
współorganizatorów Konferencji było 
Stowarzyszenie Generałów Policji RP. 

W  czasie dwudniowych sesji ple-
narnych kilkudziesięciu przedstawi-
cieli świata nauki, Policji i IPN z całej 
Polski przedstawiło skróty referatów 
i  publikacji, które zostaną zawarte 
w  specjalnym wydaniu książkowym. 
Wystąpienia oscylowały wokół spraw 
związanych z historią podwalin i roz-
woju policji jako formy działalności 
administracji państwowej, a  także 
aktualnych problemów policji, straży 
granicznej i straży gminnych. 

W panelach studencko-doktoranc-
kich możliwa była wymiana zdań 
i  poglądów. W  nich aktywny udział 
wzięli przedstawiciele SEiRP, uczest-
nicy Konferencji, Zdzisław Pietryka 
i Zdzisław Bartula. 

Z. Bartula

STOWARZYSZENI W FSSM
STOWARZYSZENIE TRADYCJI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

Stowarzyszenie Tradycji Ludowe-
go Wojska Polskiego powstało w wy-
niku zmiany nazwy byłego Związku 
Żołnierzy Ludowego Wojska Pol-
skiego podczas Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów 
w lipcu 2010 r.

Część działaczy byłego Związku 
Żołnierzy Ludowego Wojska Pol-
skiego była temu przeciwna. Wśród 
tych działaczy wiernych tradycji 
LWP zrodził się pomysł powołania 
nowej organizacji, w  której nazwie 
będzie Ludowe Wojsko Polskie.

W  lipcu 2010 r. został powołany 
komitet założycielski, w  skład któ-
rego weszli: płk Kazimierz Wtorek, 
Janusz Górecki, Tadeusz Maśliński, 
Jan Kałamajski oraz Józef Potęga. 
Natychmiast przystąpiono do opra-
cowania statutu i  już 22 grudnia 
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2010 r. organizacja została zareje-
strowana w Krajowym Rejestrze Są-
dowym Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy.

Organizacja pod nazwą Stowarzy-
szenie Tradycji Ludowego Wojska 
Polskiego im. gen Zygmunta Berlin-
ga jest dobrowolną, demokratyczną 
i  samorządną organizacją skupiającą 
żołnierzy rezerwy i w stanie spoczyn-
ku oraz byłych pracowników Wojska 
Polskiego, członków ich rodzin oraz 
osób identy«kujących się z tym śro-
dowiskiem. Nazwa ,,Stowarzyszenie” 
oraz znak obrazujący Stowarzyszenie 
– dwa orły: piastowski orzeł 1. DP 
im. Tadeusza Kościuszki oraz orzeł 
Ludowego Wojska Polskiego są pod 
ochroną prawną.

Celem działania Stowarzyszenia 
jest między innymi:

– dobro Państwa Polskiego, 
umacnianie jego integralności, 
suwerenności oraz pomyślno-
ści Sił Zbrojnych,

– obrona godności, honoru i do-
brego imienia żołnierzy LWP,

– kultywowanie i utrwalanie tra-
dycji Ludowego Wojska Pol-
skiego z lat 1943-1989, a tak-
że Wojska Polskiego i formacji 
partyzanckich z  wyjątkiem 
kolaborujących z hitlerowskim 
okupantem,

– przeciwstawianie się fałszowa-
niu historii II wojny światowej, 
okresu powojennego i działal-
ności patriotycznej Ludowego 
Wojska Polskiego,

– ochrona pomników, tablic 
i  miejsc związanych z  walką 
o wolność i niepodległość Pol-
ski, opieka nad cmentarzami 
wojennymi żołnierzy LWP 
i  koalicji antyhitlerowskiej 
w Polsce i poza jej granicami.

12 marca 2011 r. odbyło się I Wal-
ne Zgromadzenie Członków, pod-
czas którego wybrano władze sta-
tutowe: Zarząd Główny, Główną 

Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. 
Prezesem Zarządu Głównego został 
wybrany płk dypl. Roman Orłowski. 

Po ukonstytuowaniu się władz 
Stowarzyszenia rozpoczął się okres 
tworzenia struktur na terenie kra-
ju. Pierwsze oddziały Stowarzysze-
nia powstały w  Warszawie, Grójcu 
i  Piekarach Śląskich, a  do końca 
2014 r. powstały jeszcze w: Tarnow-
skich Górach, Bytomiu, Chorzowie, 
Krakowie, Kielcach, Sanoku, Pucku 
i Krzeszowicach.

Cele statutowe realizujemy po-
przez współpracę – z  garnizonami 
Wojska Polskiego, która została jed-
nostronnie zerwana po wyborach 
parlamentarnych w 2015 r., samorzą-
dem terytorialnym, szkołami średni-
mi i wszystkimi, którzy chcą z nami 
współpracować.

Jesteśmy dumni ze współpracy 
z  młodzieżą szkolną, która polega 
na organizacji wycieczek o  charak-
terze patriotycznym do Katynia, 
Smoleńska, Lenino, Wilna, Zułowa 
i  innych miejsc pamięci narodowej. 
Organizujemy wycieczki do 42. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, zawody 
strzeleckie, podczas których prze-
kazujemy prawdziwą historię okresu 
międzywojennego, II wojny świato-
wej i okresu powojennego.

Z  przykrością stwierdzamy, że 
o wielu wydarzeniach historycznych 
młodzież nic nie wie lub wie w za-
kresie fragmentarycznym. Jest to 
efekt nauczania i  pisania historii na 
potrzeby rządzących. Historia nasze-
go kraju jest bardzo skomplikowana, 
ale naszym zdaniem nadszedł czas 
przedstawiania jej zgodnie z  fakta-
mi historycznymi uwarunkowanymi 
względami politycznymi, gospo-
darczymi koalicjantów bez wiedzy 
i  udziału samych zainteresowanych. 
Czas najwyższy ocenić własne błędy 
i wyciągnąć z nich właściwe wnioski. 
Do najbardziej aktywnych w  tym 
względzie należą oddziały w Grójcu, 
Tarnowskich Górach i  Krzeszowi-
cach.

W miarę dobrze układa się współ-
praca z samorządami w upamiętnia-
niu kolejnych rocznic wyzwolenia 
spod okupacji hitlerowskiej miejsco-
wości na terenie swojego działania.

Każdego roku uczestniczymy 
w  uroczystościach kolejnych rocz-
nic bitwy pod Lenino. Z  przykro-
ścią stwierdzamy, że władze nasze-
go kraju starają się za wszelką cenę 
zmniejszyć rolę tego wydarzenia 
historycznego do tego stopnia, że 
w 2015 r. ambasador RP w Mińsku 
– pomimo zaproszenia, nie wziął 
udziału w  obchodach 72. rocznicy 
tej bitwy.

W tym okresie zostały ufundowa-
ne sztandary organizacyjne w War-
szawie, Grójcu i  Krakowie, które 
biorą udział we wszystkich uroczy-
stościach o  charakterze patriotycz-
nym i państwowym.

14 marca 2015 r. odbyło się III 
Walne Zgromadzenie Delegatów 
Stowarzyszenia, na którym doko-
nano podsumowania działalności 
za okres kadencji 2011 – 2014, na-
kreślając kierunki działania na lata 
2015 -2018 oraz dokonano wyboru 
nowych władz.

Dotychczasowy prezes płk dypl. 
Roman Orłowski uchwałą Walne-
go Zgromadzenia został wybrany 
Honorowym Prezesem Stowarzy-
szenia Tradycji Ludowego Wojska 
Polskiego, natomiast funkcję Preze-
sa Zarządu Głównego powierzono 
mjr. inż. Kazimierzowi Rdzankowi, 
zaś funkcję Sekretarza Generalnego 
– ppłk. dypl. Bogdanowi Pokrow-
skiemu.

16 grudnia 2015 r. uchwałą Za-
rządu Głównego zatwierdzono pro-
jekt odznaczenia „Honorowy Krzyż 
Ludowego Wojska Polskiego”, który 
nadawany będzie za szczególne za-
sługi w kultywowaniu tradycji LWP.

Kazimierz Rdzanek

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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UBEZPIECZENIE. STAN LICZBY UBEZPIECZONYCH I WPŁACONYCH SKŁADEK na dzień 30.IX.2016 r.

Województwo Liczba osób Składka Śr. składka Struktura
Zmiana stanu osób do 
poprzedniego miesiąca

Małopolskie 1 944 135 503 69,7 32,2% 21
Lubelskie 558 40 242 72,1 9,3% -1
Lubuskie 517 37 317 72,2 8,6% -1
Wielkopolskie 434 29 946 69,1 7,2% 0
Mazowieckie 404 28 511 69,0 6,7% 0
Podkarpackie 403 27 789 70,6 6,7% 4
Pomorskie 344 24 454 71,1 5,7% 0
Warmińsko-mazurskie 291 21 387 73,7 4,8% 0
Dolnośląskie 271 19 403 71,6 4,5% 0
Śląskie 212 15 155 71,3 3,5% 2
Łódzkie 173 11 873 68,7 2,9% -1
Opolskie 165 11 776 71,4 2,7% -2
Świętokrzyskie 128 9104 71,2 2,1% -1
Kujawsko-pomorskie 99 6515 65,9 1,6% 0
Zachodniopomorskie 80 5538 69,2 1,3% 0
Podlaskie 9 646 71,4 0,1% 0
Suma końcowa 6032 425 157 70,5 100,0% 21

W niedzielę 25 września br. na Ja-
snej Górze miało miejsce XV spo-
tkanie środowiska policyjnego. 

Mszę w  intencji środowiska po-
licyjnego celebrował biskup Józef 
Guzdek, delegat Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Policji. 

W  uroczystości wzięli udział: wi-
ceminister spraw wewnętrznych 
i  administracji Jarosław Zieliński, 
kierownictwo KGP, komendanci wo-
jewódzcy policji, poczty sztandarowe 
komend wojewódzkich i wojewódz-
kich zarządów NSZZ Policjantów.

Wieniec w  imieniu SEiRP złoży-
ła delegacja: Zdzisław Czarnecki, 
Zdzisław Pietryka i Zdzisław Pełka.

Zdzisław Pietryka
Zdjęcie Aleksander Załęski

XV SPOTKANIE ŚRODOWISKA POLICYJNEGO  
NA JASNEJ GÓRZE

Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

RELACJE KORESPONDENTÓW

POSIEDZENIE ZARZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO SEiRP  
W BIAŁYMSTOKU

28 czerwca 2016 roku obradował 
Zarząd Wojewódzki SEiRP w  Bia-
łymstoku. Minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych działaczy Stowarzy-
szenia, w tym Ryszarda Łubińskiego, 
prezesa ZW w  Warszawie. Prowa-
dzący obrady Jerzy Hajduk, prezes 
ZW w  Białymstoku, przedstawił 
zebranym informację o  posiedzeniu 
Zarządu Głównego w  Sułkowicach 
oraz o problemach podlaskiej organi-
zacji, w tym m.in. o rozwiązaniu koła 
w Bielsku Podlaskim. 

Informacje uzupełnił skarbnik ZW 
w Białymstoku, Mikołaj Lebiedziń-
ski, wskazując na koła zalegające 
z opłacaniem składek członkowskich 
oraz na błędy w  sporządzaniu spra-
wozdań rocznych z działalności. 

Przewodniczący WKR Stefan Bo-
rowski poinformował o  wynikach 
kontroli w wybranych kołach.

Uczestniczący w  obradach Józef 
Kosno, przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Żołnierzy 
WP, przekazał zebranym serdeczne 
życzenia owocnej działalności. 

Zdzisław Bartula, skarbnik i rzecz-
nik prasowy ZG, uzupełnił informa-
cję o posiedzeniu ZG w Sułkowicach 
i  odpowiedział na pytania zawarte 
w  korespondencji Ryszarda Wysoc-
kiego skierowanej do prezesa ZG 
oraz do ZW w Białymstoku. 

Zdzisław Bartula
Zdjęcia Roman Dębski

WYCIECZKA Z ŁOMŻY
DO OSOWCA, TYKOCINA  
I CIECHANOWCA

16 września 2016 r. członkowie 
koła SEiRP w  Łomży wybrali się 
na wycieczkę do Osowca, Tykocina 
i Ciechanowca. 

Pierwszy etap wycieczki to ponad 
dwugodzinna wędrówka po obiek-
tach Twierdzy Osowiec. Zwiedzili-
śmy budowle forty«kacyjne, podzie-
mia i muzeum.

Kolejny etap to Tykocin. Zwie-
dziliśmy tu zamek, którego historia 
sięga 1.  połowy XIV wieku, a  któ-
rego kompleksowa rekonstrukcja, 
praktycznie od podstaw, rozpoczęta 

została w 2002 roku przez prywatne-
go inwestora, na podstawie odnale-
zionych w  archiwum w Petersburgu 
zachowanych planów warowni. Cie-
kawostką jest fakt, że za czasów pa-
nowania Zygmunta Augusta zamek 
był miejscem, gdzie przechowywano 
armaty oraz prywatny skarbiec i bi-
bliotekę króla sprowadzoną z Wilna.

Z  Tykocina udaliśmy się do Cie-

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Białymstoku.

Wycieczka z Łomży do Osowca, Tykocina i Ciechanowca.
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chanowca, gdzie zwiedziliśmy Mu-
zeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa 
Kluka, które znajduje się w  zespole 
pałacowo-parkowym z  połowy XIX 
wieku. Zbiory Muzeum liczą ponad 
28 000 eksponatów, w  tym m.in. 
ponad 300 maszyn i narzędzi rolni-
czych; w dworkowej wozowni z 1866 
r. – zabytkowe pojazdy konne, zabyt-
kowe obiekty architektury drewnia-
nej z XVIII – pocz. XX w. z pełnym 
wyposażeniem oraz muzeum wetery-
narii i muzeum pisanek.

Stefan Grodzki

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
XVII SPOTKANIE 
INTEGRACYJNE 
W TORUNIU

12 czerwca 2016 r. w  Forcie IV 
Twierdzy Toruń odbyło się coroczne, 
siedemnaste już spotkanie integra-
cyjne emerytów i  rencistów policyj-
nych oraz ich bliskich z  wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. 

Honorowym patronatem objął 
imprezę marszałek Piotr Całbecki. 
Uczestniczyło w  niej ok. 140 osób, 
najliczniej torunianie, 26-osobowa 
grupa z  koła Bydgoszcz-Szwedero-
wo i  po kilku przedstawicieli z  kół 
w Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocła-
wiu, Wąbrzeźnie i  Włocławku oraz 
z  zaprzyjaźnionego koła w Kwidzy-
nie (Pomorskie), a także 10-osobowa 
delegacja toruńskiego Klubu Seniora 
„Podgórski Walczyk”. 

Przybyli goście: przedstawiciel mar-
szałka Tomasz Grędzicki, zastępca 
komendanta miejskiego policji pod-
insp. Małgorzata Jorka, prezydent 
Mundurowego Klubu Motorowego 
RP Andrzej Woźniak przewodniczą-
cy Zarządu Terenowego NSZZ Poli-
cjantów KMP Jan Norkowski, prezes 
Regionu IPA w  Toruniu Tomasz 
Kamiński, przedstawiciele władz na-
szego Stowarzyszenia – członek Pre-
zydium Zarządu Głównego Janusz Spotkanie integracyjne w Toruniu.

Dagow, przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej Józef Piasec-
ki i  prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Roman Skrzeszewski. 

Spotkanie zorganizowało i  prowa-
dziło kilku członków Zarządu Koła na 
czele z prezesem Ryszardem Zioncą. 

Wspólne biesiadowanie, śpie-
wy, zabawa z  zespołem wokalno-
-muzycznym trwały siedem godzin. 
Współzawodnictwo i  radosne emo-

cje towarzyszyły trzem konkursom 
taneczno-sprawnościowym. Uczest-
nicy otrzymali nagrody – pamiątko-
we statuetki i medale oraz książki. 

Podczas imprezy eksponowane 
były roll-upy z  logo województwa 
i toruńskiego koła SEiRP.

Janusz Dagow
Zdjęcia Jacek Mroczek

 i Jerzy Piotrowski 
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WARTO
BYŁO OSZCZĘDZAĆ

Przekonali się o  tym członkowie 
i  sympatycy Koła SEiRP w Toruniu, 
uczestnicy wycieczki do Skandyna-
wii (44 osoby), którzy systematycznie 
oszczędzali na tę udaną, pięciodniową 
eskapadę. 

Po drodze na prom Scania do Świ-
noujścia zwiedziliśmy m.in. gotycką 
katedrę w Kamieniu Pomorskim, ob-
jechaliśmy wyspę Wolin z  licznymi 
atrakcjami i  spacerowaliśmy Aleją 
Gwiazd w Międzyzdrojach. 

Następnie nocą popłynęliśmy do 
Ystad, a  stamtąd autokarem przeje-
chaliśmy mosto-tunelem do Kopen-
hagi, gdzie zwiedzaliśmy i  podziwia-
liśmy malowniczy Nyhavan, Syrenkę, 
Cytadelę, Katedrę i  obserwowaliśmy 
uroczystą odprawę warty przed Ama-
lienborg – siedzibą Królowej. Atrakcją 
dnia był pobyt w zabytkowym browa-
rze Carlsberg i degustacja piwa. 

Trzeci dzień rozpoczęliśmy zwie-
dzaniem romańskiej katedry i uniwer-
sytetu w Lund, a potem w Malmӧ sta-
rówki z  ratuszem, Rynku Storforget, 
Turning Torso – najwyższego budyn-
ku w Szwecji i zamku Malmohus Slott. 
Zwieńczeniem dnia było odwiedzenie 
Kręgu Wikingów – kamiennego mo-
numentu w Ales Stenar oraz spacer po 
malowniczej starówce Ystad. Stamtąd 
nocnym rejsem promem Polonia po-
wróciliśmy do Świnoujścia, skąd po 
krótkim pobycie udaliśmy się na auto-
karowo-pieszą eskapadę do niemiec-
kich kurortów Ahlbeck i Heringsdorf 
(spacer po molo i promenadą). 

Atrakcją ostatniego dnia było zwie-
dzanie pięknego, zielonego Szczecina: 
zabytkowy cmentarz-park przyrod-
niczy, reprezentacyjne Jasne Błonia, 
Wały Chrobrego, Zamek Książąt Po-
morskich, a na koniec kawa na 22. pię-
trze wieżowca PŻM.

Wycieczka okazała się przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę, a uczest-
nicy długo będą pamiętać jej atrakcje. 
Największa w tym zasługa organizato-
rów: członka Zarządu Koła Mariana 
Wierzbowskiego, wiceprezesa Jerze-

go Piotrowskiego i prezesa Ryszarda 
Zaionca.

Zapobiegliwość oraz konsekwencja 
w  dążeniu do poznawania kolejnych 
zakątków kraju i Europy powodują, że 
wielu naszych członków już oszczędza 
na przyszłoroczną wyprawę. 

 Janusz Dagow
Zdjęcia Jerzy Piotrowski

FESTIWAL SMAKU
W  pogodną sobotę 20 sierpnia 

2016 r. wybraliśmy się 38-osobo-
wą grupą członków i  sympatyków 
Koła SEiRP w Toruniu na Festiwal 
Smaku do Gruczna k. Świecia n.Wi-
słą (woj. kujawsko-pomorskie). Ta 
impreza to nie tylko wyra«nowane 
smaki, ale i rozrywka. 

RELACJE KORESPONDENTÓW

Wycieczka do Skandynawii.
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W  wiosce w  regionie Dolnej Wi-
sły co roku pod koniec sierpnia od-
bywa się największe w  Polsce święto 
dobrego jedzenia i  rzemieślniczych 
producentów. Przedsięwzięcie groma-
dzi wielu wystawców. Są m.in.: aleje 
miodu, sera, chleba, pokazy kulinar-
ne. Do tego duży, prestiżowy konkurs 
nalewek i destylatów, konkurs „Smak 
Roku” oraz zawody dla profesjonal-
nych szefów kuchni. A  wszystko na 
kilku hektarach malowniczych łąk. 
Imprezę urozmaicają występy arty-
styczne i koncerty zespołów ludowych.

Atrakcji festiwalowych doświad-
czyliśmy i  smakołyków skosztowa-
liśmy dzięki inicjatywie kol. Haliny 
Ciesielskiej z  Zarządu Koła, która 
wyjazd do Gruczna zorganizowała 
po raz drugi i  zapewne nie ostatni. 
Już teraz jest bowiem spora grupa 
osób zainteresowanych przyszłorocz-
nym Festiwalem Smaku. 

Janusz Dagow
Zdjęcie Jerzy Piotrowski

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
WE WŁOCŁAWKU

10 czerwca 2016 r. Zarząd Koła 
SEiRP we Włocławku (woj. kujaw-
sko-pomorskie) zorganizował w Go-

łaszewie spotkanie integracyjne eme-
rytów i  rencistów policyjnych wraz 
z członkami ich rodzin. W spotkaniu 
wzięli udział także zaproszeni goście, 
prezes ZW SEiRP w Bydgoszczy R. 
Skrzeszewski, zastępca komendan-
ta miejskiego policji we Włocławku 
podinsp. Z. Ciesielski oraz delegacje 
sąsiednich kół z Torunia i Lipna na 
czele z  ich prezesami. W  delegacji 
toruńskiej uczestniczył członek Pre-
zydium ZG kol. J. Dagow.

Dla biesiadników zostały przygo-
towane potrawy z  grilla, żurek ku-

jawski oraz chleb ze smalcem. Do 
zabawy przygrywał lokalny zespół 
wokalno-muzyczny. Odbyły się rów-
nież zawody sportowo-sprawnościo-
we w kilku konkurencjach. W każdej 
kategorii pięciu pierwszych zawod-
ników zostało uhonorowanych na-
grodami rzeczowymi. Biesiada trwa-
ła do późnych godzin wieczornych.

W  imprezie wzięło udział 130 
uczestników, a  data 10 czerwca na 
długo zostanie w pamięci wielu osób.

K. Tarasek
Zdjęcia Jan Dzięcielewski

RELACJE KORESPONDENTÓW

Spotkanie integracyjne we Włocławku.

ZEBRANIE ZW SEiRP  
W GDAŃSKU ZS. W GDYNI

30 sierpnia 2016 r. w  świetlicy 
Komendy Miejskiej Policji w  So-
pocie odbyło się zebranie plenarne 
ZW SEiRP w Gdańsku zs. w Gdy-
ni, które prowadził prezes Jan Pie-
truszewski. Po powitaniu zapro-
szonych gości: byłego komendanta 
głównego policji, gen. insp. w  st. 
spocz. Krzysztofa Gajewskiego, 
insp. Piotra Bolina – komendanta 
miejskiego policji w Sopocie, pod-
insp. Michała Biedrawę – I  za-
stępcę KMP w  Sopocie, zapro-

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Gdańsk – posiedzenie plenarne.
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szone przedstawicielki BGŻ BNP 
PARIBAS zaprezentowały oferty 
założenia kont bankowych dla ZW 
i Kół SEiRP.

Następnie Jan Pietruszewski prze-
kazał informację z  posiedzenia 
ZG SEiRP w  Warszawie w  dniu 
27.07.2016 r. Kol. Hieronim Brzo-
zowiec – wiceprezes ZW przedstawił 
informacje: o  projekcie ustawy dot. 
emerytur oraz o projekcie zmian sta-
tutowych, a kol. Erwin Bruggemann 
– wiceprezes ZW, poinformował 
o  planowanym spotkaniu integracyj-
nym, które odbędzie się w dniach 7 – 
9.10. 2016 r. w Jastrzębiej Górze. 

Po dyskusji podjęto uchwały: 
w  sprawie udzielenia pełnomocnic-
twa do reprezentacji ZW SEiRP 
w Gdańsku zs. w Gdyni w bankach 
oraz o  przyznaniu odznak „Za Za-
sługi dla SEiRP." 

Uroczystym akcentem było wręcze-
nie gen. insp. w st. spocz. Krzysztofo-
wi Gajewskiemu Medalu XXV-lecia 
Stowarzyszenia za szczególny wkład 
pracy na rzecz polskich emerytów 
i  rencistów policyjnych, i dyplomów: 
rzecznikowi prasowemu ZW Hen-
rykowi Kaźmierskiemu i wicepreze-
sowi Koła w Kościerzynie kol. Józe-
fowi Landowskiemu – za aktywność 
w  nadsyłaniu materiałów do Biu-
letynu Informacyjnego ZG SEiRP. 
Krzysztof Gajewski podziękował za 
zaproszenie i  za wyróżnienie meda-
lem. Cieszył się, że jego pomysł spo-
tkań z seniorami jest kontynuowany. 

Tekst i zdjęcia Henryk Kaźmierski

„SOBÓTKI” W CZARLINIE
25 czerwca 2016 r. w  Czarlinie, 

po rocznej przerwie, Zarząd Koła 
SEiRP w  Kościerzynie zorganizo-
wał integracyjne spotkanie „Sobótki” 
dla członków koła oraz ich rodzin. 
W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

Warunki pogodowe zmieniały się 
błyskawicznie. Korzystając z przygo-
towanej bazy biesiadnej członka koła 
tradycyjnym rozpoczęciem imprezy 
było rozpalenie wędzarni ze świeżym 

Gdańsk – posiedzenie plenarne.

pstrągiem. W trakcie kilkugodzinne-
go wędzenia był czas na konsumpcję 
ciepłego bigosu myśliwskiego oraz 
ciasta, a przede wszystkim na wspól-
ne bycie ze sobą, integrowanie nasze-
go środowiska; do wspomnień, przy 
nastrojowym świetle świec, z  czasu 
młodości i lat służby dla Ojczyzny. 

Pomimo czasami niesprzyjającej 
pogody, spotkanie trwało po północy 
i wszyscy byli w dobrych nastrojach.

Józef Landowski 
Zdjęcia J. i M. Landowscy

Sobótki w Czarlinie.

85. URODZINY ZYGMUNTA 
MURGLINA 

4 lipca 2016 r. prezes Zarządu Koła 
SEiRP w  Kościerzynie Roman Je-
reczek i  członkowie koła – Brunon 
Raulin i  Witold Wendt odwiedzi-
li kol. Zygmunta Murglina, który 2 
lipca 2016 r. obchodził 85. urodziny. 
Jubilatowi wręczono „List gratulacyj-
ny” wraz z wiązanką kwiatów oraz pa-
miątkowy zegar z  logo Stowarzysze-
nia, życząc mu zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. 
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Zygmunt Murglin do Milicji Oby-
watelskiej wstąpił w  1955 r. Służbę 
rozpoczął w  KMMO Gdańsk, a  od 
1960 r. w  Komendzie Powiatowej 
Milicji Obywatelskiej w  Kościerzy-
nie, przechodząc kolejne odpowie-
dzialne stanowiska służbowe. Za-
kończył służbę jako dyżurny RUSW. 

Po przejściu na emeryturę w 1988 r., 
włączył się w pracę społeczną na rzecz 
mieszkańców powiatu kościerskiego, 
środowiska łowieckiego oraz emeryc-
kiego. Za wieloletnią służbę odzna-
czony: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, odznaczeniami resorto-
wymi, odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, medalem „Zasłużony 
dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej”, 
a w 2010 r. za pracę społeczną na rzecz 
naszego Stowarzyszenia – Odznaką 
„Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”. 

Józef Landowski

WYCIECZKA DO 
MALBORKA CZŁONKÓW 
PUCKIEGO KOŁA SEiRP

11 czerwca 2016 r. z  inicjatywy   
Zarządu Koła SEiRP w  Pucku, pod 
przewodnictwem prezesa Zygmunta 
Rohdy i  głównej inicjatorki Gabrieli 
Behmke – skarbnika, zorganizowano 
jednodniowe wyjazdowe   spotkanie 
integracyjne w  Malborku. W  spotka-
niu udział wzięło 50 osób – członko-
wie koła wraz z małżonkami. 

W  Malborku zwiedzano Muzeum 
Zamkowe, zapoznając się ze zbiorami, 
badaniami, historią zamku i zakonu od 
jego powstania – przechodząc przez 
poszczególne wnętrza i  wystawy: 
Zamku Wysokiego. Zamku Średniego, 
Pałacu Wielkich Mistrzów i  innych 
pomieszczeń. 

W  miejscowym barze przy kawie, 
herbacie i  cieście wspominano  cza-
sy młodości i  pracy oraz rozmawiano 
o dalszym integrowaniu koła puckiego. 

Zadowoleni z  wyjazdu uczestnicy, 
wracali do domu przy śpiewie i opo-
wiadaniu dowcipów. 

Zygmunt Rohda 
Zdjęcia Janusz Dereszewski

85 lat Zygmunta Murglina.

Wycieczka do Malborka.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
NA „FERMIE STRUSI”

Tradycyjnie, 25 czerwca 2016 r., 
z  inicjatywy Zarządu SEiRP koła 
wejherowskiego, a szczególnie preze-
sa Waldemara Nowoczyna, zorgani-
zowano dla ponad 35. członków i ich 
rodzin spotkanie integracyjne na fer-
mie strusi w Kniewie k. Wejherowa, 
połączone z  pieczeniem na ognisku 
kiełbasek oraz zawodów strzelec-

kich z broni pneumatycznej dla ko-
biet i mężczyzn pod nazwą „Strusie 
2016.”

Tańczono przy muzyce odtwarza-
nej z  płyt, smakowite jadło doda-
ło animuszu i  humory dopisywały. 
Wszyscy bawili się wspaniale. Im-
preza przebiegała w serdecznej, przy-
jacielskiej atmosferze.

Miłym akcentem było wręczenie 
nagród książkowych za aktywne zaan-
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gażowanie na rzecz koła: Tadeuszowi 
Trockiemu i  Zenonie Kołodziej-
skiej, zaś Markowi Żukowskiemu 
zegara z logo Stowarzyszenia.

Inicjatorem zawodów strzeleckich 
i prowadzącym był kol. Tadeusz Troc-
ki. Dla najlepszych w strzelaniu wrę-
czono również nagrody książkowe:

 W  kategorii kobiet: 1. Marii La-
skowskiej, 2. Zeni Kołodziejskiej, 3. 
Barbarze Migalskiej. 

W kategorii mężczyzn: 1. Mariano-
wi Golonce, 2.Tadeuszowi Otasiń-
skiemu, 3. Mieczysławowi Licau. 

Podczas pieczenia kiełbasek rozpę-
tała się nawałnica. Kilka drzew zła-
mała wichura, jedno z  nich zakryło 
ognisko i skończyło się pieczenie kieł-
basek. Mimo to wszystkie plany, które 
zostały zaplanowane zrealizowano. 

Henryk Kaźmierski 
Zdjęcia: Tadeusz Trocki

i Henryk Kaźmierski

RELACJE KORESPONDENTÓW

Spotkanie integracyjne na farmie strusi.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
ŚWIĘTO POLICJI 
W CIESZYNIE

21 lipca 2016 r. funkcjonariusze i pra-
cownicy cywilni Komendy Powiatowej 
Policji w  Cieszynie spotkali się w  sali 
sesyjnej Starostwa Powiatowego na uro-
czystym apelu z okazji Święta Policji. 

Wśród zaproszonych gości byli m. 
innymi: zastępca komendanta woje-
wódzkiego policji w Katowicach insp. 
Piotr Kucia, pierwszy wicewojewoda 
śląski Jan Chrząszcz, przedstawiciele 
władz samorządowych miast i  gmin 
powiatu cieszyńskiego, przedstawiciele 
instytucji, z  którymi cieszyńscy poli-
cjanci współpracują na co dzień. 

Tradycyjnie nie zabrakło emerytów 
i rencistów policyjnych. 

Podczas uroczystości wyróżniającym 
się funkcjonariuszom wręczono od-
znaczenia i awanse na kolejne stopnie 
służbowe.

W  swoich wystąpieniach zarówno 
zastępca komendanta wojewódzkiego Cieszyn – Święto Policji.

policji, jak i  komendant powiatowy 
policji – mł. insp. Jacek Bąk złożyli 
podziękowania policyjnym emerytom 
za trud, poświęcenie i  przygotowanie 
młodego pokolenia do pełnienia poli-
cyjnej służby.

W imieniu emerytów i rencistów po-
licyjnych cieszyńskiego koła życzenia 
złożył komendantowi powiatowemu 
prezes koła – Józef Hanzel.

Józef Hanzel
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ŚWIĘTO POLICJI 
W MYSŁOWICACH

11 lipca 2016 r. funkcjonariusze 
i  pracownicy cywilni Komendy Miej-
skiej Policji w Mysłowicach spotkali się 
w sali kinowej Mysłowickiego Centrum 
Kultury na uroczystym apelu z  okazji 
Święta Policji. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele parlamentu, 
władz miasta, prokuratury, sądu oraz 
pozostałych służb mundurowych. Ko-
mendę Wojewódzką Policji reprezen-
tował zastępca komendanta nadkom. 
Mariusz Krzystyniak. Wśród uczest-
ników apelu nie zabrakło również wielu 
emerytów i rencistów policyjnych, zrze-
szonych w kole nr 27 SEiRP. 

W  części o«cjalnej apelu zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji 
oraz komendant miejski policji w My-
słowicach mianowali na kolejne stop-
nie policyjne najbardziej zasłużonych 
policjantów oraz wręczyli im odzna-
czenia i nagrody.

Gratulacje mianowanym i wyróżnio-
nym policjantom złożył także Mieczy-
sław Skowron, prezes mysłowickiego 
koła SEiRP, przekazując na ręce insp. 
Arkadiusza Więcka list oraz symbo-
liczny bukiet kwiatów. 

Po apelu wszyscy spotkali się na uro-
czystym obiedzie, gdzie z  czynnymi 
policjantami wspominano czasy służby 
oraz dzielono się uwagami.

Tegoroczny udział emerytów i renci-
stów policyjnych w obchodach Święta 
Policji to efekt wcześniejszych rozmów 
i ustaleń poczynionych przez przedsta-
wicieli koła nr 27 SEiRP z komendan-
tem miejskim policji. Zapoczątkowana 
integracja emerytów i  rencistów poli-
cyjnych z  czynnym zawodowo środo-
wiskiem policyjnym wpłynie pozytyw-
nie na dalszą współpracę z  korzyścią 
dla obu stron.

Tekst i zdjęcia Zbigniew Ziomka

OBCHODY DNIA 
SENIORA POLICYJNEGO 
W MYSŁOWICACH

26. sierpnia 2016 r. w  Mysłowi-
cach-Wesołej spotkali się emeryci 
i  renciści policyjni, by jak co roku 

uroczyście uczcić „Dzień Seniora 
Policji”. W  spotkaniu uczestniczył 
Edward Lasok – prezydent miasta 
Mysłowice.

Po przywitaniu i krótkim podsumo-
waniu osiągnięć koła, najbardziej za-
służonym koleżankom i kolegom wrę-
czono odznaki „Za zasługi dla SEiRP 
z dyplomem” oraz honorowe odznaki 
Zarządu Wojewódzkiego. Wśród wy-

różnionych znaleźli się: Zdzisława 
Stoksik, Janusz Masłowski, Alek-
sander Tarka oraz Ryszard Padewski.

Chwilą ciszy uczczono pamięć ko-
leżanek i kolegów, którzy w tym roku 
odeszli na „wieczną służbę”.

Część nieo«cjalna uroczystości to 
degustacja potraw i wypieków, zaba-
wa przy muzyce mechanicznej oraz 
rozmowy i  wspomnienia z  czasów 

RELACJE KORESPONDENTÓW

Mysłowice. Święto Policji.

Mysłowice – obchody Dnia Seniora Policyjnego.
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służby. W  zgodnej opinii uczestni-
ków, tego typu spotkania są zawsze 
oczekiwane przez środowisko, gdyż 
integrują emerytów i rencistów poli-
cyjnych oraz ich rodziny.

Zbigniew Ziomka

SENIORZY 
W MYSŁOWICACH

6. czerwca 2016 r. w  Komendzie 
Miejskiej Policji w  Mysłowicach od-
było się spotkanie przedstawicieli 
koła terenowego nr 27 SEiRP z  insp. 
Arkadiuszem Więckiem komendan-
tem miejskim policji. Emerytów po-
licyjnych reprezentowali Mieczysław 
Skowron – prezes koła oraz Andrzej 
Makowski pierwszy wiceprezes.

W czasie spotkania poruszono wiele 
tematów ważnych zarówno dla eme-
rytów, jak i  czynnych zawodowo po-
licjantów. Omówiono między innymi 
sposób włączenia się seniorów poli-
cyjnych w obchody Święta Policji oraz 
udział policjantów w obchodach Dnia 
Seniora Policyjnego, na które komen-
dant został o«cjalnie zaproszony.

Rozmówcy uznali, że należy konty-
nuować tego typu spotkania, co będzie 
z korzyścią dla obu stron i pozytywnie 
wpłynie na integrację pokolenia byłych 
funkcjonariuszy z czynnym zawodowo 
środowiskiem policyjnym.

Mysłowice jako miasto, przystąpiły 
do Śląskiej Karty Seniora. Mogą z niej 
skorzystać wszyscy, którzy ukończyli 
60 lat i okazanym dowodem osobistym 
potwierdzą swój wiek. Dzięki karcie 
seniorzy mogą korzystać z  licznych 
zniżek oraz bezpłatnych zajęć. Oferty 
objęte kartą zaproponowały już Mysło-
wicki Ośrodek Kultury, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Biblioteka 
Miejska w Mysłowicach. Przedstawio-
na oferta obejmuje również inne miasta 
województwa śląskiego.

Pierwszymi inicjatorami utworze-
nia karty seniora na terenie Mysłowic 
byli członkowie mysłowickiego koła 
SEiRP, a zarazem radni Mysłowickiej 
Rady Seniorów: Mieczysław Skowron 
i Andrzej Makowski. 

Zbigniew Ziomka

PIKNIK RODZINNY Z IPA 
W JASTRZĘBIU ZDROJU

17.06. br. odbył się piknik rodzin-
ny zorganizowany przez Zarząd IPA 
Region Jastrzębie-Zdrój, na który 

zaproszeni byli członkowie i sympa-
tycy naszego koła należący również 
do tego Stowarzyszenia. 

Impreza odbyła się w  urokliwym 
zakątku przy zakładzie „Prymat” 

RELACJE KORESPONDENTÓW

Jastrzębie-Zdrój – wycieczka do Zakopanego.

Jastrzębie-Zdrój – piknik rodzinny z IPA.
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w  Jastrzębiu-Zdroju, gdzie gospo-
darze mile nas powitali. Następnie 
zaproszeni zostaliśmy na wspólne 
biesiadowanie, a przy ognisku, gdzie 
piekliśmy kiełbaski, wspominaliśmy 
miłe i  pełne wrażeń przeżycia ze 
wspólnych wycieczek zorganizowa-
nych przez IPA, w których braliśmy 
udział. Pogoda dopisała, więc spotka-
nie przeciągnęło się do późnych go-
dzin wieczornych.

Tekst i fot. Renata Żabińska

WYPRAWA DO KRAINY 
TYSIĄCA JEZIOR

W dniach 4 – 8 lipca br. odbyła się 
autokarowa wycieczka do Mikołajek 
i okolicznych miejscowości, zorgani-
zowana przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w  Zebrzydowicach. Wzięli 
w niej udział także członkowie koła 
SEiRP w Jastrzębiu-Zdroju. 

Po przyjeździe do Mikołajek jedni 
odpoczywali po podróży, inni wybra-
li się zwiedzić okolicę oraz na spacer 
po porcie jachtowym. Odwiedziliśmy 
też zabytkowy kościół ewangelic-
ko-augsburski Świętej Trójcy 
i  znajdujące się przy kościele 
Muzeum Reformacji Polskiej, 
założone przez proboszcza para-
fii luterańskiej w 1973 r. Zgro-
madzone w nim starodruki przypo-
minają o wierze dawnych Mazurów. 

Po kolacji wszyscy uczestnicy wy-
cieczki spotkali się na grillu, blisko 
jeziora, gdzie pieczono kiełbaski 
i  śpiewano biesiadne piosenki do 
późnych godzin wieczornych.

Następnego dnia pojechaliśmy do 
miejscowości Ryn, gdzie zwiedzi-
liśmy zamek krzyżacki, w  którym 
zachowały się oryginalne wnętrza, 
piękne gotyckie portale, bogaty zbiór 
rynsztunku wojsk krzyżackich i pol-
skich. Następnie odwiedziliśmy le-
gendarną Galindię w  miejscowości 
Iznota, czyli dawną osadę plemie-
nia Galindów, w  której ludzie żyli 
w przyjaźni z naturą, tworząc wspól-
notę opartą na tradycjach obycza-
jowych i  religijnych. Tam mieliśmy 

lekcję historii na wesoło. W  insce-
nizacji odtwarzającej dawne obrzędy 
Galindów, w główne role wcielili się 
uczestnicy naszej grupy, którzy prze-
brani w skóry zwierzęce,  biegali po 
lesie z włóczniami. 

W  wesołych humorach pojechali-
śmy dalej… do miejscowości Krutyń 
na spływ łodziami rzeką Krutynią, 
jedną z większych atrakcji na Mazu-
rach. Trasa spływu przebiega przez 
Rezerwat Krutyni, niepowtarzalnym 
świecie roślin i zwierząt. 

Na zakończenie pierwszego dnia 
zwiedzania tych malowniczych za-
kątków, udaliśmy się do klasztoru 
Starowierców, gdzie podziwialiśmy 
cenne ikony, a w głównej sali olbrzy-
mi srebrny żyrandol ufundowany 
w  1910 roku przez bogatego kupca 
ku pamięci zmarłej żony. Żyrandol 
ma 32 świece. Bowiem tyle lat miała 
żona darczyńcy, kiedy zmarła. 

Kolejny dzień zwiedzania „Krainy 
Tysiąca Jezior” rozpoczęliśmy od ba-
rokowego Sanktuarium Maryjnego 
w  Świętej Lipce, gdzie znajdują się 
piękne organy. Dla porównania ar-
chitektury odwiedziliśmy bazylikę 
św. Jerzego w Kętrzynie zbudowaną 
przez Krzyżaków w  stylu gotyckim. 
Następnym etapem naszej wyciecz-
ki były bunkry nazywane „Wilczym 
Szańcem”, gdzie mieściła się główna 
kwatera Hitlera w  Lesie Gierłow-
skim. To tu zapadało wiele najważ-
niejszych decyzji dotyczących II 
wojny światowej, a także tutaj doszło 
w  1944 roku do nieudanego zama-
chu na Hitlera, przeprowadzonego 
przez Clausa von Stau¸enberga. 

Dalej pojechaliśmy do Muzeum 
Mazurskiego w  Owczarni, które 
znajduje się w  starej chacie mazur-
skiej po byłym majątku ziemskim. 
W 1996 r. umieszczono w niej zbio-
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Wyprawa do Krainy Tysiąca jezior.
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ry poświęcone kulturze obejmującej 
okres od początku XIX w. do połowy 
XX wieku. Centralne miejsce w cha-
cie zajmuje szeroki komin, czyli czar-
na kuchnia.

Po obiedzie udaliśmy się do Gi-
życka, miasta położonego   pomię-
dzy jeziorami  Kisajno  i  Niegocin, 
gdzie spacerując molem i  promena-
dą, podziwialiśmy widoki, słuchając 
przewodnika opowiadającego cieka-
we historie związane z tym miastem, 
po czym powróciliśmy do Mikołajek.

Następnego dnia, pełni wrażeń, 
udaliśmy się w  drogę powrotną do 
domu.

Tekst i foto: Renata Żabińska

TYCHY – „PIKNIK 
WETERANA” 
W PAPROCANACH

 W  piątkowe popołudnie, 15. lipca 
2016 r. przy „zamówionej” pogodzie, 
kilkudziesięciu członków Koła nr 3 
Stowarzyszenia Emerytów i  Ren-
cistów Policyjnych w  Tychach wraz 
z  rodzinami spotkało się na terenie 
Kompleksu Sportowego MOSiR nad 
jeziorem Paprocańskim, na pierwszym 
„Pikniku Weterana”, zorganizowanym 
z  okazji Dnia Seniora Policyjnego. 
Wśród zaproszonych gości byli: mł. 
insp. Sławomir Wojtylak, zastępca 
komendanta miejskiego policji w Ty-
chach, insp. w st .spocz. Edward Le-
siewicz, wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP w Katowicach, asp. 
sztab. Marcin Wróbel przewodniczą-
cy Zarządu Terenowego NSZZ Poli-
cjantów oraz st. ogn. poż. w st. spocz. 
Krzysztof Rybicki Prezes Zarządu 
Koła nr 4 Związku Emerytów i Ren-
cistów Państwowej Straży Pożarnej.

Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił prezes Zarządu Koła Tade-
usz Szkarłat, który następnie powitał 
zaproszonych gości oraz wszystkich 
uczestników spotkania przekazując 
życzenia z  okazji Dnia Seniora Po-
licyjnego i  zbliżającego się Święta 
Policji. Po wystąpieniach zaproszo-
nych gości odbyła się uroczystość 
wręczenia legitymacji członkowskich 

9. nowoprzyjętym członkom Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Po-
licyjnych z naszego Koła.

Po zrobieniu pamiątkowego zdję-
cia nastąpiła część integracyjna, 
w trakcie której uczestnicy spotkania 
zostali poczęstowani smacznymi bie-
ruńskimi „kołoczami” i kawą oraz da-
niem obiadowym. Dużym popytem 
cieszyły się ogórki ukiszone przez 
małżonkę prezesa koła, Krystynę, 
natomiast sekretarz koła, Stanisław 
Duszyński, z żoną Anną, przygoto-
wali smaczny smalec. Nie zabrakło 
piwa z beczki. 

Oprawę muzyczną zapewnił sym-
patyk naszego koła. Zenek Stan-
kiewicz, którego granie na organach 
i  śpiew „porwał” do tańca prawie 
wszystkich uczestników, a obecne na 
pikniku panie nie miały nawet chwili 
wytchnienia, ze względu na „kolejkę” 
chętnych do tańcowania.

Zadowoleni i  w  dobrych nastro-
jach zakończyliśmy spotkanie. 

Tadeusz Szkarłat  
i Stanisław Duszyński 

Zdjęcia: Stanisław Duszyński 
i Patrycja Szkarłat

RELACJE KORESPONDENTÓW

Tychy – piknik weterana
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
37 LAT POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ 
W ŚRODOWISKU POLICYJNYM

3. lipca 2016 roku w Szczaworyżu 
koło Buska-Zdroju w  zabytkowym 
kościele para«alnym miała miejsce 
podniosła uroczystość. Ks. kanonik 
por. Stanisław Kondrak obchodził 
jubileusz 37 lat posługi duszpaster-
skiej w środowisku policyjnym. 

Na uroczystość przybyli z pocztem 
sztandarowym policjanci z  Komendy 
Powiatowej w  Busku-Zdroju, w  któ-
rej jubilat pełni funkcje kapelana, 
oraz z innych jednostek województwa 
świętokrzyskiego; duchowieństwo na 
czele z  ks. kan. dr. Dariuszem Gąci-
kiem – Wikariuszem Generalnym 
Kurii Diecezjalnej w Kielcach; przed-
stawiciele Stowarzyszenia Generałów 
Policji RP: gen. insp. Andrzej Mate-
juk i nadinsp. Henryk Tokarski oraz 
Stowarzyszenia Emerytów i  Renci-
stów Policyjnych: Zdzisław Czarnec-
ki, Zdzisław Pietryka, Zdzisław Bar-
tula i  Zygmunt Kowalczyk. Obecna 
była także delegacja Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 
1939” i szczaworyscy para«anie.

RELACJE KORESPONDENTÓW

37-lecie posługi kapłańskiej księdza Kondraka.

W trakcie celebrowanej mszy jubilat 
wyróżniony został tytułem „Honoro-
wego Członka Stowarzyszenia Gene-
rałów Policji RP”. Delegacja SEiRP 

złożyła księdzu kanonikowi życzenia 
wraz z  pamiątkowym grawertonem 
i wiązankę kwiatów dla jego matki. 

Tekst i zdjęcia Z. Bartula 

WOJEWÓDZKIE OBCHODY 
ŚWIĘTA POLICJI 
W KRASNYMSTAWIE

13 lipca w  Krasnymstawie odbyły 
się uroczystości wojewódzkie   Święta 
Policji połączone z wręczeniem sztan-
daru dla Komendy Powiatowej Poli-
cji w Krasnymstawie. W uroczystości 
wziął udział komendant główny Po-
licji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Zarząd Główny SEiRP reprezen-
towali: prezes ZG Zdzisław Czar-
necki oraz skarbnik, rzecznik praso-
wy Zdzisław Bartula

Tekst i zdjęcia Zdzisław Bartula

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Krasnymstawie.
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ZWYCIĘSKA DRUŻYNA 
STRZELECKA Z SERiP BIAŁA 
PODLASKA

Najlepsi strzelcy ze Stowarzy-
szenia Emerytów i  Rencistów Po-
licyjnych w  Białej Podlaskiej wzięli 
udział w  Powiatowych Zawodach 
Strzeleckich z  okazji Święta Policji, 
które odbyły w dniu 8 lipca 2016 r. 
na strzelnicy w Hrudzie.

W  zawodach udział uczestniczyli 
czynni zawodowo funkcjonariusze 
policji oraz emeryci policji, wojska 
i  reprezentacja Polskiego Związku 
Łowieckiego, Zarządu Łowieckiego 
Biała Podlaska – gospodarzy obiektu.

Po ubiegłorocznej, minimalnej po-
rażce (II miejsce), w  tym roku nasi 
zawodnicy w  składzie: Bronisław 
Czyżak, Adolf Kałun oraz Jerzy 
Cegłowski po raz kolejny pokaza-
li kunszt wyszkolenia strzeleckiego, 
zdobywając I miejsce. 

W  klasy«kacji indywidualnej II 
miejsce zajął nasz przedstawiciel 
Bronisław Czyżak. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy z  rąk ko-
mendanta KMP nadkom. Jerzego 
Czebreszuka, a  18 lipca br. podczas 
uroczystych obchodów Święta Policji 

statuetki zwycięzcom wręczył honoro-
wy patron imprezy – prezydent miasta 
Biała Podlaska – Dariusz Stefaniuk.

Włodzimierz Górecki
 Zdjęcia Bogdan Korniluk

RELACJE KORESPONDENTÓW

Zawody Strzeleckie w Białej Podlaskiej.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

Zebranie Koła SEiRP w Łowiczu.

ZEBRANIE KOŁA SEiRP 
W ŁOWICZU

25. lipca br. w sali OSP w Łowiczu 
odbyło się zebranie członków Koła 
SEiRP oraz osób niezrzeszonych. 
Okazją do spotkania była rocznica 
powołania Policji Państwowej.

Prezes koła Stanisław Kostrzewa 
powitał zaproszonych gości oraz po-
zostałe osoby, a następnie chwilą ci-
szy uczczono pamięć zmarłego wie-
loletniego członka Stowarzyszenia 
Henryka Urbanka.

Miłym akcentem spotkania było 
wyróżnienie kilku osób dyplomami 
uznania za pracę na rzecz koła. Spo-
tkanie było okazją do wspomnień 
z lat służby oraz wymianą poglądów 
na temat aktualnej sytuacji w  śro-
dowisku emeryckim, w  szczególno-

ści planom zmniejszenia wysokości 
emerytur i rent służb mundurowych.

Spotkanie zakończyło się re¹eksja-
mi na temat lepszej przyszłości.

 Stanisław Kostrzewa
 Zdjęcia Witold Maj
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w  celu uzyskaniu pomocy w  spo-
rządzeniu kwerendy list: katyńskiej 
i  ukraińskiej pomordowanych funk-
cjonariuszy Policji Państwowej celem 
pozyskania ich imion i nazwisk.

Wystąpiono do kol. Zdzisława 
Czarneckiego – prezesa ZG SEiRP, 
o  wyrażenie przez niego zgody na 
objęcie przedsięwzięcia patronatem 
honorowym.

Uroczystość zostanie poprzedzo-
na panelem historycznym na temat 
„Rola policji państwowej na terenach 
Kresów Wschodnich do dnia 16 
września 1939 roku”. 

Tekst Marek Predoń

WYCIECZKA Z PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO  
– DO KRAKOWA I OKOLIC

W dniach 18 – 19 sierpnia 2016 r. 
członkowie SEiRP z kół w Piotrko-
wie Tryb., Tomaszowie Maz. i  Ra-
domsku wzięli udział w wycieczce do 
Krakowa i okolic. 

Pierwszym etapem był Ojców, 
gdzie zwiedzano jaskinię króla Wła-
dysława Łokietka oraz ruiny zamku 
króla Kazimierza Wielkiego.

W  Krakowie zwiedzano m. in. 
uliczki Starego Miasta, zabytkowe 
budowle i obiekty, w tym Barbakan, 
Bramę Floriańską, Kościół Mariacki, 
Sukiennice, Trakt Krakowski, Wawel 
z katedrą oraz kościół o. Paulinów na 
Skałce, w  tym krypty z  sarkofagami 
pochowanych tam wielkich zasłużo-
nych Polaków.

Drugiego dnia zwiedzano Wielicz-
kę, w  tym zabytkową kopalnię soli, 
a następnie w Niepołomicach, ruiny 
zamku króla Kazimierza Wielkiego.

Wycieczka przebiegła w  sympa-
tycznej atmosferze. 

Marek Predoń
Zdjęcie Jerzy Miazga

SENIORZY WYPOCZYWALI 
W MRZEŻYNIE

W  dniach 3 – 17 września 2016 
r. członkowie Stowarzyszenia Eme-
rytów i  Rencistów Policyjnych oraz 
członkowie ich rodzin z  okręgu 
piotrkowskiego uczestniczyli w  tur-
nusie wypoczynkowo-rehabilitacyj-
nym w Mrzeżynie nad Bałtykiem.

 Pogoda była wspaniała. Uczestni-
cy wypoczywali, zażywając promieni 

TOMASZÓW MAZOWIECKI 
UPAMIĘTNIENIE 
FUNKCJONARIUSZY 
POLICJI PAŃSTWOWEJ

2. sierpnia 2016 r. Zarząd Koła 
SEiRP w  Tomaszowie Maz. podjął 
uchwałę popartą przez Prezydium 
ZO SEiRP w  Piotrkowie Tryb., 
w  sprawie upamiętnienia zamordo-
wanych przez NKWD w latach 1939 
– 1941 funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej, w tym wchodzących w skład 
formacji policji konnej, którzy uro-
dzili się, zamieszkiwali, pełnili służ-
bę w przedwojennym województwie 
łódzkim, a  następnie zostali prze-
formowani i  przeniesieni do dalszej 
służby na Kresy Wschodnie. Uchwa-
ła dotyczy umieszczenia ich nazwisk 
na tablicy pamiątkowej i wmurowa-
niu jej na frontonie budynku Ogniwa 
Policji Konnej Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w To-
maszowie Maz., znajdującego się 
w  m. Smardzewice k. Tomaszowa 
Mazowieckiego w  województwie 
łódzkim.

15. czerwca 2016 r. odbyło się spo-
tkanie robocze z komendantem wo-
jewódzkim policji w  Łodzi inspek-
torem Andrzejem Łapińskim, który 
poparł inicjatywę oraz wyraził zgodę 
na umieszczenie tablicy w propono-
wanym miejscu.

Uroczystości zaplanowano w listo-
padzie 2016 r. (dokładny termin wy-
znaczy komendant wojewódzki po-
licji w Łodzi), w  ramach obchodów 
Święta Niepodległości.

Podjęto współpracę z: Ogólno-
polskim Stowarzyszeniem Rodzina 
Katyńska 1939, Departamentem 
Dziedzictwa Kulturowego za Gra-
nicą i Strat Wojennych Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go w  Warszawie, Biurem Historii 
i Tradycji Policji Komendy Głównej 
Policji oraz Archiwum Instytutu Pa-
mięci Narodowej – Oddział w Łodzi 

RELACJE KORESPONDENTÓW

ZARZĄD OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Piotrków Trybunalski – wycieczka do Krakowa.
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słonecznych, spacerowali nadmorską 
plażą. Uczestniczyli w  wycieczkach 
i rejsie statkiem po morzu, zajęciach 
rehabilitacyjnych w  ośrodku, popra-
wiając zdrowie i  kondycję «zyczną; 
a  także we wspólnym grillowaniu 
oraz wieczorkach tanecznych. 

Wypoczynek oraz integracja prze-
biegły wspaniale. 

Tekst Marek Predoń
Zdjęcie Piramida Sustravel

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
ŚWIĘTO POLICJI 
W WYŻSZEJ SZKOLE 
POLICJI W SZCZYTNIE

3. sierpnia 2016 r. w Wyższej Szko-
le Policji w Szczytnie odbyły się wo-

RELACJE KORESPONDENTÓW

Piotrków Trybunalski – emeryci w Mrzeżynie

jewódzkie obchody Święta Policji. 
W  uroczystości udział wzięli człon-
kowie rządu RP, parlamentarzyści 
z naszego regionu, komendant główny 
Policji, metropolita warmiński, przed-

stawiciele wszystkich służb mundu-
rowych, szefowie instytucji państwo-
wych, samorządowych i  społecznych, 
współpracujących z policją na Warmii 
i Mazurach.

Spośród zaproszonych gości gospo-
darz uroczystości, komendant wo-
jewódzki Policji w  Olsztynie – insp. 
Tomasz Klimek przywitał m.in.: wi-
ceministra spraw wewnętrznych i  ad-
ministracji – Jarosława Zielińskiego, 
komendanta głównego policji – nad-
insp. dr. Jarosława Szymczyka, wice-
wojewodę warmińsko-mazurskiego 
– Sławomira Sadowskiego, marszał-
ka województwa warmińsko-mazur-
skiego – Gustawa Marka Brzezina, 
komendanta wojewódzkiego policji 
w  Białymstoku – insp. Daniela Koł-
nierowicza, prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Stowarzyszenia Emerytów 
i  Rencistów Policyjnych w  Olsztynie 
– Jerzego Kowalewicza, przewod-
niczącego Warmińsko-Mazurskiego 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Po-
licjantów w  Olsztynie – Sławomira 
Koniuszego.

Jak co roku Święto Policji stało 
się okazją do uroczystego wręczenia 
policjantom awansów w  stopniach, 
medali i  odznaczeń państwowych. 
W całym garnizonie awans w  stop-
niu otrzymało 961. policjantów. 
„Krzyż Zasługi za Dzielność”, nada-
wany przez Prezydenta Rzeczypo-Święto Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
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spolitej Polskiej zawisł na piersiach 6. 
warmińsko-mazurskich policjantów. 
33 policjantów uhonorowano zło-
tym, srebrnym i brązowym medalem 
„Za długoletnią Służbę”, ten medal 
również nadaje Prezydent RP. Zło-
tym, srebrnym i brązowym medalem 
„Zasłużony Policjant”, nadawanym 
przez ministra spraw wewnętrz-
nych i  administracji uhonorowano 
35. policjantów. Podczas szczycień-
skich uroczystości pamiętano rów-
nież o tych osobach, które w sposób 
szczególny zasłużyły się dla policji. 
16 osób otrzymało srebrne i brązowe 
medale „Za Zasługi dla Policji”.

Podczas uroczystości głos zabierali: 
wiceminister Jarosław Zieliński, ko-
mendant główny Policji – nadinsp. 
Jarosław Szymczyk, wicewojewoda 
warmińsko-mazurski – Sławomir Sa-
dowski, marszałek Województwa – 
Gustaw Marek Brzezin, poseł naSejm 
RP – Jerzy Antoni Gosiewski oraz 
przewodniczący Warmińsko-Ma-
zurskiego Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów w Olsztynie – Sła-
womir Koniuszy. Wspólnym mianow-
nikiem były podziękowania i wyjątko-
we uznanie dla profesjonalizmu policji, 
szczególnie widoczne podczas zabez-
pieczenia szczytu NATO i  Świato-
wych Dni Młodzieży, w  których to 
przedsięwzięciach uczestniczyli także 
policjanci z Warmii i Mazur. 

Minister Zieliński mówił o nowej 
wizji funkcjonowania polskiej poli-
cji, o konieczności odpowiadania na 
potrzeby społeczne zarówno w  wy-
miarze ogólnokrajowym, jak i  lokal-
nym – na poziomie gmin, osiedli, 
wsi. Szczególną rolę w polityce przy-
bliżania się policji do społeczeństwa 
przewidział dla dzielnicowych, któ-
rych obowiązki służbowe przemode-
lowane zostaną tak, aby byli cały czas 
wśród ludzi i z ludźmi, na rzecz któ-
rych pełnią służbę. Minister mówił 
o kolejnej edycji programu moderni-
zacji służb mundurowych, o koniecz-
ności wyposażenia policji w  takie 
instrumenty, aby o kilka kroków byli Wycieczka po Powiślu.
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w  stanie wyprzedzać przestępców; 
o środkach «nansowych przeznaczo-
nych na ten cel i na podwyżki upo-
sażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy 
oraz pracowników. 

Komendant Główny Policji, swoje 
wystąpienie oparł na dwóch wyzwa-
niach – Szczyt NATO i  Światowe 
Dni Młodzieży – wystawiając pol-
skim policjantom najwyższą z moż-
liwych ocen. Mówił o  kulisach tych 
operacji, o profesjonalizmie i ogrom-
nym zaangażowaniu każdego poli-
cjanta, który uczestniczył nie tylko 
w  bezpośrednich zabezpieczeniach, 
ale także w tym, co w związku z wi-
zytą Ojca Świętego odbywało się lo-
kalnie, na terenie niemal całej Polski.

Radosław Rząp
Zdjęcia Radosław Rząp 

i Zdzisław Wnukowicz

WYCIECZKA PO POWIŚLU
Koło SEiRP w Elblągu organizuje 

liczne imprezy tak rozrywkowe, jak 
i  integracyjne. Obecnie postanowi-
liśmy organizować też jednodniowe 
wycieczki krajoznawcze po naszej, 
jakże ciekawej okolicy.

26 sierpnia 2016 r. z Elbląga wyru-
szyła jednodniowa wycieczka autoka-
rowa do miejscowości: Sztum, Waple-
wo Wielkie i  Malbork. W  imprezie 

wzięło udział 24 członków koła.
Pierwszy postój urządziliśmy 

w Sztumie. Był to dawny dwór pru-
ski. Tu mała dygresja: Prusów często 
myli się z  Prusakami. Prusowie były 
to liczne plemiona bałtyckie, Prusacy, 
którzy później zaanektowali tę nazwę, 
to liczni osadnicy przybywający wraz 
z  Krzyżakami. Dwór zdobyli Krzy-
żacy i  zbudowali zamek; miasto po 
1466 r. znalazło się w granicach Prus 
Królewskich i pozostawało w nich do 
1772 r., czyli do I rozbioru Polski. 

W  Sztumie i  okolicy znajdowała 
się liczna Polonia. W  dawnym ko-
ściele św. Anny jest obecnie muzeum, 
które zwiedziliśmy. 

Następnie udaliśmy do Waplewa 
Wielkiego, gdzie w  dawnym pałacu 
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leżące do Wolnego Miasta Gdańska. 
Tu stacjonowali wówczas polscy celni-
cy, których zamordowano wraz z pol-
skimi kolejarzami we wrześniu 1939 r. 

W Kałdowie spożyliśmy obiad, po 
czym pieszo przez most na Noga-
cie (odnoga Wisły) udaliśmy się na 
zwiedzanie zamku krzyżackiego. 

Do Elbląga wróciliśmy wieczorem 
po dniu pełnych wrażeń.

Tekst i zdjęcia Karol Wyszyński

należącym do 1939 r. do rodu Siera-
kowskich, znajduje się Muzeum Tra-
dycji Ziemiaństwa. Sierakowscy była 
to rodzina polska dbająca o  tradycje 
polskie, czynnie działająca przy ple-
biscycie na Powiślu. Stanisław Sie-
rakowski aktywnie działał w  Związ-
ku Polaków w  Niemczech, Związku 
Mniejszości Narodowych w  Niem-
czech. Helena Sierakowska zakłada-
ła ogniska przedszkolne dla polskich 
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dzieci i organizowała nauczanie języka 
polskiego w okolicznych szkołach. Po 
dojściu do władzy Hitlera Stanisław 
Sierakowski wraz z żoną i córką z zię-
ciem, również działaczami polonij-
nymi, musieli opuścić swoje siedlisko 
i we wrześniu 1939 r. zostali zamordo-
wani przez hitlerowców. 

Kolejnym miejscem była dzielnica 
Malborka Kałdowo, niegdyś osobne 
miasteczko, a w latach 1920-1939 na-

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
WYCIECZKA  
W GÓRY STOŁOWE

2 lipca 2016 r. członkowie Koła nr 
10 SEiRP w Brzegu wraz z rodzinami 
wybrali się na dwudniową wyciecz-
kę krajoznawczą w  Góry Stołowe. 
W wycieczce, którą poprowadził prze-
wodnik sudecki Marian Stachuła (też 
członek naszego koła), wzięło udział 
36 członków, w tym jeden 83-latek. 

W  pierwszym dniu zwiedzaliśmy 
skałki i  labirynt skalny, potem najak-
tywniejsi zdobyli szczyt Szczeliniec 
Wielki 919 m n.p.m. Na szczycie 
przeszli labiryntem skalnym Diabel-
ska Kuchnia i Piekiełko. 

Po tych wyczynach grupa pojechała 
do Kudowy-Zdroju. Spacer po uzdro-
wisku zakończono w pijalni wód mi-
neralnych. 

Dzień następny rozpoczął się spa-
cerem po Dusznikach-Zdroju. Po-
dziwiano pokaz najwyższej fontanny 
w  Polsce. Uczestnicy wysłuchali pre-
lekcji przewodnika na temat pobytu 
Chopina w  Dusznikach oraz o  od-
bywających się corocznie Festiwalach 
Chopinowskich. Kolejnym obiektem 
do zwiedzania był otwarty w 2015 r. 
Park Miniatur Minieuroland. Piękne 
miniatury pałaców, zabytków budow-
lanych z całej  Europy wkomponowa-
ne w tysiące roślin i pięknych kwiatów 
tworzą niezapomniany urok. Gwoź-
dziem programu drugiego dnia był Wycieczka w Góry Stołowe.

spływ pontonami po przełomie rzeki 
Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie 
z  Ławicy do Barda. Spływy ponto-

nowe są doskonałą formą spędzenia 
czasu wolnego. Pontony oferowane 
przez organizatora spływu są na tyle 
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we, a  wspomnienia na długo zostaną 
w pamięci wszystkich uczestników.

Zbigniew Pasternak 
Zdjęcia Jerzy Kujawski

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OSTROŁĘCE
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bezpieczne, by mogły na nich pływać 
nawet osoby bez doświadczenia na 
wodzie. Trasa Nysa Kłodzka-Przełom 
Bardzki przy odpowiednio niskim sta-
nie wody jest proponowana nawet dla 

rodzin z  dziećmi, dla osób starszych 
i ludzi szukających spokoju i relaksu. 

Zmęczeni, ale zadowoleni z wyciecz-
ki wróciliśmy w  niedzielę wieczorem 
do Brzegu. Poznaliśmy miejsca cieka-

SOCHACZEW. PŁYNIEMY 
NA POMOC MICHAŁKOWI

Pod tym hasłem 17. lipca 2016 roku 
odbył się spływ kajakowy po rzece 
Bzurze, zorganizowany przez SEiRP 
Sochaczew przy współudziale Stowa-
rzyszenia Kajakarzy Sochaczewa oraz 
właściciela mobilnej wypożyczalni 
kajaków w  Sochaczewie. W  spływie 
udział wzięli zarówno członkowie SE-
iRP Sochaczew, jak i  zaprzyjaźnieni 
kajakarze ze Stowarzyszenia Kajaka-
rzy Sochaczewa, a  także członkowie 
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządo-
wej. Spływ trwał około 2. godzin. Była 
wyśmienita pogoda. Przepiękna dzika 
rzeka Bzura była przyjazna dla uczest-
ników, a  przyroda, jaką można było 
podziwiać, zostawiła niezapomniane 
wrażenia. 

Spływ został zakończony na mini 
przystani Stowarzyszenia Kajaka-
rzy Sochaczewa. Po spływie odbyło 
się wspólne pieczenie kiełbasek przy 
ognisku przygotowanym przez prezesa 
Stowarzyszenia Kajakarzy Andrzeja 
Cichońskiego. Głównym bohaterem 

spływu był dziesięcioletni Michałek, 
który płynął kajakiem z  Przemysła-
wem Turowskim. Michałek to dziesię-
cioletni chłopiec, którego zaatakował 
nowotwór złośliwy oraz białaczka lim-
foblastyczna. Wymaga on całodobowej 
opieki i rehabilitacji.

Spływ był zrealizowany dzięki wła-
ścicielowi mobilnej wypożyczalni ka-
jaków w  Sochaczewie, panu Przemy-
sławowi Turowskiemu który przekazał 
bezinteresownie karnety na ten cel. 
Karnety te podczas Pierwszych Tar-
gów Sztuki, które odbyły się w dniu 22. 
maja 2016 r. w  Gospodarstwie Agro-

Płyniemy na pomoc Michałkowi.

turystycznym Jeziorany, wylicytowało 
SEiRP Sochaczew.

Mariusz Bajurski
Zdjęcia:

Maryla Markowska-Bajurska

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
ŚWIĘTO KALISKIEJ POLICJI

22. lipca 2016 roku kaliscy poli-
cjanci obchodzili swoje święto. Uro-
czystość rozpoczęła się od złożenia 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
policjantów zamordowanych w 1940 
roku w  Ostaszkowie. Następnie zo-
stała odprawiona msza w  kościele 
garnizonowym, którą celebrował bi-
skup kaliski Edward Janiak. 

W Collegium Novum Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Kali-
szu odbyła się o«cjalna uroczystość. 
Przewodniczył komendant miejski 
policji w Kaliszu inspektor Mirosław 
Ścisły. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: insp. Karol Chmielarz – 
zastępca komendanta wielkopolskie-
go policji, Andrzej Plichta – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kalisza, 

Karolina Pawliczak i Piotr Kościel-
ny – wiceprezydenci Kalisza, przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych służb 
mundurowych, prokuratury i  wielu 
urzędów z  miasta i  okolic Kalisza. 
Najważniejszym punktem obchodów 
było wręczenie odznaczeń, medali 
i  aktów nominacji na wyższy sto-
pień służbowy w policji oraz wyróż-
nień w  postaci nagród «nansowych 
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za wzorową służbę. Stowarzyszenie 
Emerytów i  Rencistów Policyjnych 
wyróżniło insp. M. Ścisłego Me-
dalem Pamiątkowym XXV -lecia 
SEiRP, a  funkcjonariuszy: mł. insp. 
Waldemara Pawlaka, mł. asp. Annę 
Jaworską-Wojnicz i  Blankę Sob-
czak Odznaką Honorową SEiRP 
Południowej Wielkopolski za dobrą 
współpracę oraz pomoc emerytom 
i  rencistom policyjnym. Odznaki 
wręczali Z. Gąsiorek i H. Kubik. 

Podczas tych uroczystości z okazji 
20. rocznicy powstania Nieetatowej 
Grupy Realizacyjnej, wykonującej 
zadania specjalne na rzecz Komen-
dy Miejskiej Policji, grupa funkcjo-
nariuszy i  emerytów, biorąca udział 
w  realizacji tych zadań, otrzymała 
pamiątkowe medale. 

Spotkanie zakończył piknik rekre-
acyjny z udziałem rodzin.

Zbigniew Gąsiorek

KALISZ. ZAWSZE WIERNI 
OJCZYŹNIE

To hasło, które łączy Związek Żoł-
nierzy Wojska Polskiego i Stowarzy-
szenie Emerytów i  Rencistów Poli-
cyjnych. W  bieżącym roku, z  okazji 
Święta Wojska Polskiego, 12 sierp-
nia, w  starostwie powiatu kaliskiego 
odbyło się spotkanie seniorów woj-
ska, w którym uczestniczyli również 
aktywiści kaliskiego stowarzyszenia 
emerytów policyjnych. W  uroczy-
stości wzięli udział: starosta kaliski 
Krzysztof Nosal, komendant WKU 
w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, 
prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP 
płk w  st. spocz. Ryszard Opaliński 

oraz prezesi bratnich służb mundu-
rowych zrzeszeni w Federacji. 

Zebranych powitał prezes koła 
ZŻWP ppłk w  st. spocz. Jan Sta-
siełuk. Przypomniał ciekawe formy 
pracy integrujące środowisko emery-
tów wojskowych z bratnimi służbami 
mundurowymi. Następnie starosta 
wręczył pamiątkowe dyplomy za za-

sługi dla obronności kraju i działal-
ność społeczną. Wśród wyróżnio-
nych znajdowali się prezes kaliskiego 
SEiRP Zbigniew Gąsiorek i  jego 
zastępca Henryk Kubik. Natomiast 
medalami XXXV-lecia ZŻWP zo-
stali uhonorowani członkowie SE-
iRP: J. Bogólski, M. Szymański, 
E. Wisiecki, K. Wojciechowski. 

Święto kaliskiej Policji.

Kalisz. Święto Wojska Polskiego.

RELACJE KORESPONDENTÓW
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Defilada wojskowa w Warszawie, 15.08.2016 r.

Koło SEiRP w Stargardzie. Wycieczka do Choszczna.
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Zofia Łuszczek-Terczewska – hafciarka z Kalisza.

Wycieczka do Ogrodów Hortulus.
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Jastrzębie-Zdrój. Wycieczka na Mazury.

Jastrzębie-Zdrój. Wyprawa na Mazury.
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Rajd Karpacz 2016.

Toruń. Wycieczka do Skandynawii.

Kalisz. Wycieczka do Grecji – masyw Olimpu.

Majówka Koła Miejskiego w Szczecinie.
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W uznaniu za dotychczasową współ-
pracę Odznaką „Za zasługi dla SE-
iRP z  dyplomem” otrzymał starosta 
K. Nosal. Medalem XXV-lecia SE-
iRP wyróżniono ppłk. J. Stasiełuka 
i  ppłk. Cz. Kowalczyka a  ppłk. A. 
Krupińskiemu wręczono Honorową 
Odznakę XXV-lecia SEiRP Połu-
dniowej Wielkopolski.

15 sierpnia 2016 roku delegacja 
kaliskiego SEiRP brała udział w uro-
czystości odsłonięcia tablicy ku Pa-
mięci Stacjonowania Jednostek Woj-
skowych w Ostrowie Wlkp. Po mszy 
w  konkatedrze, uroczystość uświetnił 
przemarsz ulicami Ostrowa do daw-
nych koszar, orkiestry dętej, pocztów 
sztandarowych i  przedstawicieli woj-
ska i  policji. W  uroczystości wzięły 
udział także władze samorządowe, 
bratnie służby mundurowe oraz licznie 
przybyli mieszkańcy Ostrowa Wlkp. 

Eugeniusz Linkowski

KALISZ. SPOTKANIE 
Z OKAZJI XXXV-LECIA 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY 
WOJSKA POLSKIEGO

Pod takim hasłem 18 czerwca 2016 
roku w Ostrowie Wlkp. odbyło się spo-
tkanie z  okazji XXXV-lecia Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego. Organi-
zatorem uroczystości był Zarząd Rejo-
nowy ZŻWP w Kaliszu. Na spotkanie 
licznie przybyli członkowie Związku 
i weterani II wojny światowej reprezen-
tujący dawne województwo kaliskie, 
a  także zaproszeni goście: prezydent 
Ostrowa Wlkp. pani Beata Klimek, 
poseł RP Tomasz Ławniczak, staro-
sta powiatu, wójt Ostrowa, komendant 
WKU w  Kaliszu ppłk Andrzej Kru-
piński, komendant policji z Kalisza mł. 
insp. Mirosław Ścisły i  jego zastępca 
mł. insp. Andrzej Haraś oraz przed-
stawiciele kierownictwa komendy po-
wiatowej w Ostrowie Wlkp. 

Byli również przedstawiciele Fede-
racji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych: Eugeniusz Linkowski, Hen-
ryk Kubik, Zbigniew Gąsiorek, 
Krzysztof Jackowski i  Krzysztof 
Głuszczak. 

Spotkanie otworzył i  prowadził 
Antoni Łukomski, prezes ZŻWP 
z  Ostrowa Wlkp. Referat ukazujący 
XXXV-letnią działalność przedsta-
wił Ryszard Opaliński, prezes za-

rządu rejonowego ZŻWP w Kaliszu, 
mówiąc m.in. o  dorobku Związku 
w zakresie integracji służb munduro-
wych: wojska, policji, służby więzien-
nej i straży pożarnej. 
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Kalisz. Święto Wojska Polskiego.

Kalisz. XXXV-lecie Związku Żołnierzy WP.
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letu Walther P99. Tego typu broń 
jest na  wyposażeniu  polskiej policji. 
Dla niektórych osób uczestniczących 
w imprezie było to pierwsze strzela-
nie w życiu. 

Zawodników podzielono na ama-
torów i zawodowców. Dariusz Stęp-
niak reprezentujący Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policji w Ka-
liszu wśród zawodowców, z broni typu 
Walther zajął III miejsce, a  z  broni 
sportowej I  miejsce. W  kwali«kacji 
ogólnej zajął II miejsce. Nagrody 
wręczali zaproszeni goście: prezydent 
miasta Kalisza oraz zastępca komen-
danta policji w Kaliszu. Gratulujemy.

Roman Wojciechowski

DZIAŁACZ SPOŁECZNY 
Z KALISZA

Ryszard Koluśniewski, członek 
kaliskiego koła SEiRP, jest koordy-
natorem ds. ubezpieczeń zdrowot-
nych w  Zarządzie Wojewódzkim 
w  Poznaniu. Pełni również funkcję 
wiceprezesa kaliskiego koła SEiRP 
oraz sekretarza Zarządu Wojewódz-
kiego SEiRP w Poznaniu.

Należy do najaktywniejszych dzia-
łaczy społecznych w  Wielkopolsce. 
Każdą wolną chwilę poświęca na 
działalność popularyzującą ubezpie-
czenia grupowe „Program SEiRP 
2016” w  środowisku mundurowych 
i  ich rodzin. Ma stały i  dobry kon-
takt z brokerami ubezpieczeniowymi 
w Krakowie.

Opracował szeroki system infor-
macyjny, który popularyzuje ten 
program. Szczególną formą popu-
laryzacji są prowadzone przez niego 
spotkania z członkami SEiRP na po-
siedzeniach poszczególnych kół wo-
jewództwa wielkopolskiego. 

Na terenie Wielkopolski aktualnie 
ubezpieczone są 434 osoby. 

W  dowód uznania za bezintere-
sowną pracę społeczną został wy-
różniony: Odznaką „Za Zasługi 
dla SEiRP z  dyplomem”, Odznaką 
Honorową „XXV-lecia SEiRP Po-

Następnie odbyła się uroczystość 
dekoracji odznaczeniami zasłużo-
nych działaczy Związku oraz osób 
wspierających jego działalność. 
Wśród wyróżnionych Złotym Me-
dalem XXXV-lecia ZŻWP byli: 
M. Ścisły, A. Haraś, Z. Gąsiorek, 
H. Kubik, K. Głuszczak. Meda-
lem XXV-lecia SEiRP Południowej 
Wielkopolski wyróżniono ośmiu 
przedstawicieli ZŻWP. Były liczne 
podziękowania i  życzenia, wspo-
minano minione lata służby i  pracy 
dla Ojczyzny. Jednym z  wyróżnio-
nych na tej uroczystości był weteran 
II wojny światowej, który przeszedł 
cały szlak bojowy od Lenino do Ber-
lina, 97-latek, płk w st. sp. Kazimierz 
Lubryka, który mówił o szacunku do 
munduru, wierności Ojczyźnie i zgo-
dzie narodowej. 

Miłym akcentem uroczystości był 
chóralny występ młodzieży IV Gim-
nazjum z Ostrowa Wlkp., która za-
śpiewała pieśni patriotyczne.

E. Linkowski

STRZELANIE 
OBYWATELSKIE W KALISZU

Zawody strzeleckie z okazji Świę-
ta 3. Maja pod hasłem „Strzelanie 
Obywatelskie”, odbyły się w  sobotę 
14. maja, w Kaliszu na strzelnicy Ka-
liskiego Bractwa Strzelców Kurko-
wych.

„Strzelanie Obywatelskie”   przy-
ciągnęło 20 drużyn, reprezentujących 
lokalne zakłady pracy, «rmy i  insty-
tucje. Każdy uczestnik w ciągu pięciu 
minut musiał oddać dziesięć strza-
łów z odległości 25. metrów z pisto-
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Kalisz. XXXV-lecie Związku Żołnierzy WP.

Kalisz. Strzelanie obywatelskie.

Ryszard Koluśniewski.
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łudniowej Wielkopolski”; Odznaką 
Honorową „Za zasługi dla Federa-
cji Służb Mundurowych”, Meda-
lem „XXX-lecia Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego”.

Zbigniew Gąsiorek

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
KALISKICH EMERYTÓW 
MUNDUROWYCH

 Od kilku lat kaliskie Stowarzysze-
nie Emerytów i  Rencistów Policyj-
nych organizuje pikniki integracyjne 
na wolnym powietrzu.

2. września 2016 r. w spotkaniu se-
niorów na stanicy ZHP brało udział 
ponad 70 osób. Wśród obecnych 
oprócz emerytów policyjnych udział 
brali przedstawiciele bratnich służb 
mundurowych: wojska, straży pożar-
nej i  służby więziennej. Gościł też 
były komendant policji w Sycowie T. 
Kłodnicki i  inni członkowie sycow-
skiego koła SEiRP, z którymi na bie-
żąco współpracujemy.

Uczestników powitał prezes kali-
skiego SEiRP Zbigniew Gąsiorek.

Opisując to spotkanie uważam, że 
należy użyć słów jak zwykle: jedzenie 
było smaczne, wszyscy się doskonale 
bawili, atmosfera była fantastyczna, 
muzyka, tańce i śpiewy przyjacielskie 
i ciepłe….

Uczestnicy pikniku wyrażali opi-
nię, że takie spotkania są wskazane, 
gdyż łączą emerytów.

Roman Wojciechowski

EMERYCI MUNDUROWI 
Z KALISZA ZNOWU 
W HARCÓWCE

Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia 
Emerytów i  Rencistów Policyjnych, 
realizując swoje planowane działania 
zorganizował dla członków Federacji 
Służb Mundurowych piknik integra-
cyjny w harcówce. 

Frekwencja dopisała jak nigdy do-
tąd. Piknik cieszył się wyjątkowym 
powodzeniem. Gościliśmy się i  tań-
czyliśmy przy muzyce z  lat 60. i 70. 
Chętnych do tańca nie brakowało. 
Emeryci zapomnieli o  trudach ży-

cia codziennego. Wspominali daw-
ne czasy. Dobry nastrój udzielił się 
wszystkim. Występujące chwilowe 
kaprysy pogody sympatycznej atmos-
fery nie zakłóciły. Piknik pokazał, iż 
takie spotkania są nam potrzebne. 

Wojciechowski Roman 
 

WSPANIAŁE WCZASY 
W BUŁGARII

Kaliskie Stowarzyszenie Emery-
tów i Rencistów Policyjnych zorgani-
zowało w dniach od 9 do 22 czerwca 
2016 r. wyjazd wypoczynkowo-tu-
rystyczny do miejscowości Primor-
sko w Bułgarii. Funkcję pilota pełnił 
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Kalisz. Spotkanie integracyjne.

Kalisz. Piknik integracyjny w Harcówce.
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Dla 30-osobowej grupy zorgani-
zowany został wyjazd na zwiedzanie 
Stambułu.

 W  czasie pobytu odbyły się trzy 
spotkania przy muzyce. Pierwszy 
wieczór to spotkanie integracyjne, 
drugi to wieczór „biało-czerwony”, 
rozpoczynany tradycyjnie polonezem 
i trzeci pożegnalny to wieczór „zielo-
ny”. Byliśmy też w lokalu w pobliżu 
hotelu na wieczorze bułgarskim.

Z żalem opuszczaliśmy Primorsko 
i  po paru godzinach jazdy byliśmy 
w stolicy Bułgarii.

Rano wyruszyliśmy na południe 
w  kierunku gór Riła, aby zobaczyć 
przepiękny Monastyr Rylski. Faktycz-
nie obiekt robi niesamowite wrażenie.

Teraz już tylko nocleg w  Belgra-
dzie i powrót do Kalisza.

Roman Wojciechowski

WYCIECZKA DO GRECJI
Kaliska Federacja Stowarzyszenia 

Służb Mundurowych w dniach 9 -21 
września 2016 r. zorganizowała wy-
cieczkę do Grecji.

Głównym miejscem zakwatero-
wania było Korinos. Jest to ulubione 
miejsce wypoczynku Greków, z prze-
piękną piaszczystą plażą i  legendar-
nym boskim Olimpem w tle. 

Jak relacjonuje jeden z uczestników: 
– odbyliśmy wycieczkę po Riwierze 
Olimpijskiej. Ponadto w Grecji zwie-
dziliśmy: Meteory – wiszące klaszto-
ry, błota lecznicze w Alikes, Saloniki, 
grobowce królewskie w Werginii, wo-
dospady w Edessie i źródła termalne 

W hotelu tym mieszkaliśmy 10 dni. 
Wszyscy byli zadowoleni z  warun-
ków zakwaterowania oraz z  wyży-
wienia.

W  czasie pobytu odbyliśmy kilka 
wycieczek wzdłuż całego wybrzeża 
Bułgarii. Byliśmy m.in.: w  Burgas, 
w Neseberze, w Słonecznym Brzegu, 
w  Warnie, w  Bałcziku, w  Sozopolu 
i w Carewie. Odbyliśmy też rejs stat-
kiem po Zatoce Sozopolskiej.

członek naszego Stowarzyszenia kol. 
Waldemar Pawlak, który dostosował 
program wycieczki do potrzeb i wy-
magań emerytów. 

W  wycieczce uczestniczyło 70 
osób, z czego większość to członko-
wie Federacji Stowarzyszenia Służb 
Mundurowych oraz przyjaciele 
i znajomi z wielu miast Polski.

Oto jak relacjonuje przebieg wy-
cieczki kol. Waldemar Pawlak:

Po pierwszym noclegu w  Belgra-
dzie, przed wyruszeniem w  dalszą 
drogę udało się znaleźć trochę wolne-
go czasu i udaliśmy się na Kalemeg-
dan zwiedzać forty«kacje wybudowa-
ne za czasów celtyckich i  rzymskich. 
Twierdza znajduje się w  dzielnicy 
Stare Miasto i  jest jedną z  ważniej-
szych atrakcji turystycznych miasta. 
Z twierdzy roztacza się piękna pano-
rama na ujście rzeki Sawy do Dunaju.

W  Primorsku czekały na nas po-
koje w eleganckim hotelu z basenem. 
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Wczasy w Bułgarii.

Wyspa Sk-iathos – Grecja
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i w tym roku na wszystkich uczestni-
ków na mecie czekał obiad, imienne 
statuetki oraz imienne, numerowane 
certy«katy ukończenia rajdu. W tym 
roku kolejny już raz uhonorowane 
zostały także najliczniejsze grupy, 
jeden z  pucharów przypadł naszej 
drużynie jako najliczniejszej grupie 
z rejonu Kalisza. 

H. Kubik
Zdjęcia A. Wojcieszak 

w  Loutraki Aridea. Statkiem popły-
nęliśmy na wyspę Skiathos, upajając 
się widokami jednej z  najpiękniej-
szych plaż greckich w Koukonaries.

Roman Wojciechowski

„TOUR DE CALISIA”  
– VIII SETKA CYKLISTY

Rajd „Tour de Calisia”, nazywany 
również „Setką Cyklisty”, jest organi-
zowanym przez Klub Turystyki Kolar-
skiej „Cyklista” w Kaliszu ogólnopol-
skim rajdem turystycznym o długości 
100 km, którego trasa biegnie cieka-
wymi zakątkami naszych okolic – po-
wiatu kaliskiego i sąsiednich. 

W  2016 r., tradycyjnie w  pierwszą 
sobotę sierpnia, odbyła się ósma jego 
edycja. 

W tym roku w rajdzie uczestniczy-
ła także 12-osobowa grupa członków 
Koła PTTK „Z  Buta” przy Stowa-
rzyszeniu Emerytów i  Rencistów 
Policyjnych w Kaliszu, a  także poli-
cjanci z KMP w Kaliszu.

„Tour de Calisia” z  roku na rok 
przyciąga coraz większą rzeszę sym-
patyków jednośladów. W 2016 r. rajd 
zgromadził 350 rowerzystów z ponad 
150 miejscowości z całej Polski – za-
równo amatorów, jak i  osób jeżdżą-
cych na rowerze wyczynowo. Różnica 
wieku pomiędzy najmłodszym i naj-
starszym uczestnikiem rajdu wyniosła 
ponad 70 lat! (6,5 roku najmłodszy 
i 83 lata najstarszy). 

W 2014 i 2015 r. rajd został bardzo 
wysoko oceniony przez Wielkopolską 
Komisję Turystyki Kolarskiej, która 
dwukrotnie uznała go za najlepszy 
rajd rowerowy w Wielkopolsce w ka-
tegorii rajdów jednodniowych

Rajd nie ma charakteru wyścigu. 
Uczestnicy jadą podzieleni na gru-
py. Podczas przejazdu przewidziane 
są postoje w  szczególnie ciekawych 
krajoznawczo miejscach. Podobnie 
jak w  latach poprzednich, również 
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Grecja – Saloniki 
– pomnik Aleksandra Wielkiego.

Tour de Calisia.
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XXIV OGÓLNOPOLSKI RAJD 
GÓRSKI „KARPACZ 2016” 

W  dniach 20-24 września 2016 r. 
w Karpaczu odbył się XXIV Ogólno-
polski Rajd Górski Służb Munduro-
wych Resortu Spraw Wewnętrznych 
„Karpacz 2016”. 

W rajdzie uczestniczyło ogółem 350 
osób – funkcjonariuszy, pracowników, 
związkowców oraz emerytów Straży 
Granicznej i Policji, spośród których 
utworzono 30 drużyn pieszych.

Przez trzy wędrowały one po gór-

Rajd Karpacz 2016.

skich szlakach, brały udział w konkur-
sach strzelania (z broni długiej, krót-
kiej, łuku, rzutu lotkami) oraz wiedzy 
o terenie i piosenki turystycznej. 

W rajdzie, jak co roku, wzięła udział 
drużyna z Koła PTTK „Z Buta” przy 
Kaliskim SEiRP w składzie: Małgo-
rzata Poczekała, Adam Wojcieszak, 
Karol Jerczak, Krzysztof Głusz-
czak, Maciej Nowak oraz Arka-
diusz Sobczak.

Wieczorami uczestnicy Rajdu ba-
wili na dyskotekach.

Uroczyste zakończenie rajdu odby-
ło się w sobotę w głównej bazie rajdu, 
w Karpaczu.

Drużyna Koła PTTK „Z Buta” za 
udział w  rajdzie otrzymała Puchar 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we 
Wrocławiu, zs. w Jeleniej Górze.

Także nasza drużyna wręczyła pu-
char uczestnikom rajdu ufundowany 
przez Zarząd Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych w Ka-
liszu.

Roman Wojciechowski

ZARZĄD OKRĘGOWY W PILE
ZAWODY STRZELECKIE W PILE

3. września 2016 roku na strzelni-
cy „Tarcza” w Pile odbyły się Regio-
nalne Zawody Strzeleckie o  Puchar 
Prezesa Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Po-
licyjnych Zdzisława Czarneckiego.

Organizatorem zawodów był Za-
rząd Okręgowy SEiRP w Pile. 

Na zawody przybyli goście honorowi: 
Krzysztof Szewc – wiceprezydent Piły, 
insp. Piotr Skrzypkowiak – komen-
dant powiatowy policji w Pile, Zdzisław 
Czarnecki – prezes Zarządu Główne-
go SEiRP, Józef Kaniecki – prezes Piła. Zawody strzeleckie.

Związku Byłych Żołnierzy Wojska 
Polskiego, Zbigniew Struzik – pre-
zes KZR „Grot” LOK Wałcz, Marian 
Stankiewicz – prezes Zarządu Stołecz-
nego SEiRP w Warszawie, Franciszek 
Makles – wiceprezes Zarządu Okręgo-
wego SEiRP w Słupsku, Bogdan Płon-
ka – wiceprezes SEiRP w Kaliszu, Jan 
Zachciał – prezes Zarządu Wojewódz-
kiego SEiRP w  Poznaniu, Waldemar 
Mielczarek – prezes Zarządu Okręgo-
wego SEiRP w Pile.

Puchary dla zwycięzców w  kate-
goriach drużynowej i  indywidualnej 
ufundowali: prezes Zarządu Głów-

nego SEiRP (za I miejsce drużyno-
wo i  indywidualnie); prezydent Piły 
(za II miejsce drużynowo i  indywi-
dualnie); prezes Zarządu Okręgo-
wego SEiRP w  Pile (za III miejsce 
drużynowo i indywidualnie). 

RELACJE KORESPONDENTÓW
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W  zawodach strzeleckich uczest-
niczyło 12 drużyn, łącznie 36 za-
wodników, startujących w  rywali-
zacji drużynowej i  37 zawodników 
startujących w  klasy«kacji indywi-
dualnej.

Klasy«kacja drużynowa: I  miejsce 
– drużyna Koła SEiRP przy Komen-
dzie Powiatowej Policji w  Pile; II 
miejsce – drużyna LOK Wałcz; III 
miejsce – drużyna Zarządu Okręgo-
wego SEiRP w Słupsku.

Klasy«kacja indywidualna: I miej-
sce – Zenon Schulz – SEiRP w Pile 
– 96 pkt; II miejsce – Tadeusz Dęb-
ski – Koło SEiRP przy Szkole Policji 
w Pile – 93 pkt; III miejsce – Jakub 
Siemiński – LOK Wałcz – 92 pkt.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
OBRADY ZARZĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO SEiRP 
W RZESZOWIE

Prowadzący obrady prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Wiktor Kowal 
przedstawił obszerną informację 
z przebiegu obrad Zarządu Główne-
go w  dniach 25 i  26 kwietnia 2016 
roku w Sułkowicach.

Stwierdził, iż najwięcej czasu Za-
rząd poświęcił projektowi zmian 
w  statucie. Poinformował także 
o uchwałach przyjętych w czasie ob-
rad. M.in., że Zarząd Główny wy-
różnił z województwa podkarpackie-
go: odznaką „Za wybitne osiągnięcia 
dla SEiRP” – 14 osób, odznaką „Za 

zasługi dla SEiRP z  dyplomem” – 
19 osób, „Dyplomem uznania” – 19 
osób.

W  dalszej części posiedzenia 
przyjęta została informacja z  dzia-
łalności Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego i  o  uczestnictwie jego 
członków w najważniejszych wyda-
rzeniach począwszy od kwietnia do 
czerwca br.

Informację o  działalności komi-
sji socjalnej KW Policji i  udziela-
niu wsparcia z  funduszu socjalnego 
przedstawiła członek komisji Ste-
fania Rosińska. Informację o  stanie 
«nansów Zarządu Wojewódzkiego, 
realizowanych zobowiązaniach «-

nansowych i  o  opłacalności składek 
członkowskich przedstawiła skarb-
nik ZW Irena Kozak.

Prezydium przyjęło uchwały w na-
stępujących sprawach:
- akceptacji składu delegacji na spo-

tkanie z zarządem emeryckiej poli-
cyjnej organizacji w Sninie oraz «-
nansowania kosztów tego wyjazdu 
z  funduszu Zarządu Wojewódz-
kiego,

- wyróżnienia dyplomami uznania 
Zarządu Wojewódzkiego: Pio-
tra Pawlaka, Stanisława Wojcie-
chowskiego, Tomasza Chojnac-
kiego, Marię Czechurę, Dorotę 
Prajsner, Małgorzatę Durlej.

RELACJE KORESPONDENTÓW
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wiatowej policji w  Leżajsku prezes 
Zarządu Koła SEiRP Władysław 
Bryniarski wraz z I zastępcą komen-
danta wojewódzkiego policji insp. 
Zbigniewem Sową wręczyli dyplomy 
uznania Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia 10 funkcjonariu-
szom i pracownikom cywilnym oraz 
członkom Stowarzyszenia – Danie-
lowi Szaremu i Janowi Kucle przy-
znane przez Zarząd Główny odznaki 
„Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”.

Bogusław Trzpit

RZESZÓW.  
POWITANIE GENERAŁA

 5 września 2016 r. przed gmachem 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w  Rzeszowie, podczas uroczystego 
apelu, przywitano nadinspektora dr. 
Krzysztofa Pobutę, który 3 września 
br. odebrał generalską nominację. 
Obecna była kompania honorowa. 
Orkiestra Miejsko-Kolejowa z  Jasła 
odegrała hymn państwowy.

W  wystąpieniu okolicznościowym 
osobę generała, jego drogę zawodową 

z  prezesem ZW SEiRP wręczyli 
medal XXV-lecia SEiRP mł. insp. 
Bogusławowi Kani, a  odznakę „Za 
wybitne osiągnięcia dla SEiRP” – 
I  zastępcy komendanta miejskiego 
mł. insp. Konradowi Wolakowi. 

Wiktor Kowal w imieniu Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP wręczył mł. 
insp. Bogusławowi Kani list oko-
licznościowy, w którym pogratulował 
powołania go na stanowisko komen-
danta miejskiego oraz przekazał ży-
czenia świąteczne kierownictwu ko-
mendy, policjantom i  pracownikom 
z okazji Święta Policji.

W  Przeworsku, na uroczystym 
spotkaniu, prezes Zarządu Koła SE-
iRP Janina Ryszawa wręczyła ko-
mendantowi powiatowemu Marko-
wi Mendoniowi odznakę „Za zasługi 
dla SEiRP z dyplomem”, dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy odznakę 
„Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” 
oraz dyplom uznania Zarządu Woje-
wódzkiego staroście przeworskiemu.

13 lipca biorący udział w  uroczy-
stym spotkaniu w  komendzie po-

Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego solidaryzuje się z  treściami za-
wartymi w  liście prezydenta Zarządu 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych Zdzisława Czarneckiego 
z dnia 4 marca 2016 roku, skierowa-
nym do ministra spraw wewnętrznych 
Mariusza Błaszczaka, opublikowane-
go w  Biuletynie Informacyjnym ZG 
NR 1/58 z 2016 roku. Uważa, iż taką 
solidarność z treścią tego pisma winny 
wyrazić wszystkie zarządy wojewódz-
kie Stowarzyszenia. W  miarę możli-
wości pismo to powinno być opubliko-
wane w różnych środkach przekazu, by 
społeczeństwo dowiedziało się prawdy 
o  wysokości świadczeń emerytalno-
-rentowych byłych funkcjonariuszy 
organów bezpieczeństwa. 

Bogusław Trzpit

ŚWIĘTO POLICJI 
W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM

Spotkania we wszystkich jednost-
kach policji województwa miały 
charakter świąteczny. Uczestniczyli 
w nich (z wyjątkiem komendy miej-
skiej policji w Przemyślu) zaproszeni 
przez kierownictwa komend przed-
stawiciele kół SEiRP. 

W  Rzeszowie uroczystość odbyła 
się na dziedzińcu Komendy Miejskiej 
Policji. Przemówienie okoliczno-
ściowe wygłosili: mł. insp. Bogusław 
Kania – komendant miejski policji 
w Rzeszowie i insp. dr Krzysztof Po-
buta – komendant wojewódzki, który 
podziękował funkcjonariuszom i pra-
cownikom policji za owocną służbę 
oraz przekazał życzenia świąteczne.

Słowa podziękowania i  życzenia 
funkcjonariuszom i  pracownikom 
policji przekazali również: wojewoda 
podkarpacki dr Ewa Leniart i  staro-
sta rzeszowski Józef Jodłowski oraz 
w  formie listów okolicznościowych 
inne osoby uczestniczące w spotkaniu.

Akty nominacyjne, które wręczał 
insp. dr Krzysztof Pobuta z dr Ewą 
Leniart i mł. insp. Bogusławem Ka-
nią otrzymało 181 policjantek i po-
licjantów. Komendant wojewódzki 

Obrady ZW Rzeszów

Święto Policji w województwie podkarpackim.
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W uroczystości uczestniczyli: prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów asp. sztab. Józef 
Bąk oraz prezes Zarządu Wojewódz-
kiego SEiRP Wiktor Kowal, który 
podziękował odchodzącym ze służ-

ze służbą usłyszeli słowa podzięko-
wania i  uznania komendanta wo-
jewódzkiego, za pełnioną z  pełnym 
zaangażowaniem wieloletnią służbę. 
Inspektor Pobuta wręczył odchodzą-
cym okolicznościowe szable.

oraz zasługi dla Policji przedstawił 
I Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji insp. Zbigniew Sowa.

W  uroczystości uczestniczyli po-
licjanci, wojewoda podkarpacki dr 
Ewa Leniart, marszałek podkarpac-
ki Władysław Ortyl, przedstawi-
ciele Wojska Polskiego, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 
Służby Celnej, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowe-
go, duchowieństwo, reprezentanci 
związków zawodowych służb mun-
durowych na czele z  Józefem Bą-
kiem – przewodniczącym Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
oraz policyjni emeryci z  prezesem 
ZW SEiRP Wiktorem Kowalem.

Składający gratulacje nadinsp. dr. 
Krzysztofowi Pobucie podkreślali 
jego zasługi na zajmowanych dotych-
czas stanowiskach na rzecz porządku 
i  bezpieczeństwa w  województwie, 
znaczenie jego awansu dla autorytetu 
policji oraz walory osobiste.

Elementem zasługującym na pod-
kreślenie w  ramach współdziałania 
NSZZ Policjantów i  SEiRP było 
wręczenie przez szefów obu organi-
zacji nadisp. dr. Krzysztofowi Pobu-
cie wspólnego pisma gratulacyjnego.

Bogusław Trzpit

POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ 
NA PODKARPACIU

1 lipca 2016 r. z  odchodzącymi na 
emeryturę: naczelnikami wydziałów 
komendy wojewódzkiej policji, młod-
szymi inspektorami – Wiesławem Dy-
basiem, Małgorzatą Dorociak, Aleną 
Myrdą, komendantem miejskim po-
licji w  Tarnobrzegu insp. Edwardem 
Ząbkiem, zastępcami komendantów 
powiatowych policji w  Strzyżowie – 
mł. insp. Antonim Stojakiem i w Le-
żajsku mł. insp. Wacławem Sobolem, 
spotkało się kierownictwo komendy 
wojewódzkiej z komendantem insp. dr. 
Krzysztofem Pobutą na czele.

W uroczystej atmosferze – z udzia-
łem komendantów miejskich i  po-
wiatowych policji – zgodnie z  cere-
moniałem policyjnym, żegnający się 

Rzeszów. Powitanie generała Pobuty.

Rzeszów. List gratulacyjny dla generała Pobuty
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by za wspieranie działalności Sto-
warzyszenia, wyrażając szczególne 
słowa uznania za codzienną życzliwą 
i  merytoryczną pomoc naczelnikowi 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
mł. insp. Wiesławowi Dybasiowi. 
Korzystając z  obecności komendan-
tów miejskich i  powiatowych Policji, 
W. Kowal podziękował im za życzli-
wy stosunek i wspieranie działających 
w ich jednostkach kół Stowarzyszenia.

Bogusław Trzpit

DZIAŁANIA SEiRP  
NA RZECZ RZESZOWA

13. sierpnia 2016 roku w sali ratusza 
Rzeszowa odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zebranie członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Rzeszowa, zwołane 
z  okazji 72. rocznicy ustanowienia 
Rzeszowa stolicą województwa, czyli 
w  tym samym dniu i  miejscu, gdzie 
w 1944 roku podjęta została ta histo-
ryczna decyzja.

Podczas zebrania słowo wstępne 
dot. rocznicy wygłosił prezes zarzą-
du Towarzystwa Przyjaciół Rzeszo-
wa i  redaktor naczelny miesięcznika 
„Echo Rzeszowa” Zdzisław Daraż, 
a tło historyczne ważnego wydarzenia 
dla przyszłego województwa przed-
stawił Andrzej Szymanek – historyk 
i dyrektor II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Rzeszowie.

Prezydent miasta Tadeusz Ferenc 
i Zdzisław Daraż wręczyli zasłużonym 
działaczom Towarzystwa Przyjaciół 
Rzeszowa odznaki „Przyjaciel Rze-
szowa” oraz „Dyplomu uznania” tego 
Towarzystwa. Zdzisław Daraż wrę-

czył legitymacje członkowskie nowym 
członkom Towarzystwa, w tym człon-
kom SEiRP: Teresie Kowal, Stefanii 
Rosińskiej i  Danucie Gwóźdź, a  le-
gitymację przyznaną Ludwikowi Ku-
piszewskiemu odebrała jego małżonka 
Jadwiga.

Do Towarzystwa Przyjaciół Rze-
szowa – organizacji skupiającej naj-
bardziej aktywnych obywateli miasta – 
należy wielu naszych emerytów, w tym 
też członków Stowarzyszenia, między 
innymi: prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Wiktor Kowal, jego zastępca 
Ryszard Tyczyński, były komendant 
wojewódzki policji prof. dr hab. Stani-
sław Pieprzny, sekretarz ZW Stefania 
Rosińska, byli członkowie Prezydium 
ZW Jan Zaforemski i Bolesław Pez-
dan – obecnie przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Towarzystwa.

Wielu emerytów i  rencistów po-
licyjnych, w  tym członków naszego 
Stowarzyszenia swoją aktywnością, co 
podkreśla na spotkaniach z  naszym 
środowiskiem prezydent T. Ferenc, 
wzbogaca na nowych płaszczyznach 
potencjał miasta.

Za bardzo życzliwy stosunek do śro-
dowiska emerytów i rencistów policyj-
nych Tadeusz Ferenc został uhono-
rowany najwyższymi wyróżnieniami 
Stowarzyszenia.

Nasi emeryci, w  tym członkowie 
Stowarzyszenia, prowadzą na terenie 

miasta działalność gospodarczą, biorą 
aktywny udział w jego życiu kultural-
nym, prowadzą wykłady na wyższych 
uczelniach oraz w  szkołach i  na kur-
sach dla pracowników ochrony, dzia-
łają w  samorządach mieszkańców 
i w zarządach ogródków działkowych, 
są ławnikami w  sądach i  przewodni-
kami turystycznymi, jak na przykład 
wzięty przewodnik po Rzeszowie 
i  jego podziemnej trasie turystycznej 
Ryszard Lechforowicz, który został 
za swoją aktywność uhonorowany dy-
plomem Towarzystwa Przyjaciół Rze-
szowa; uczestniczą w organizowanych 
spotkaniach autorskich w klubach 
osiedlowych i bibliotekach oraz innych 
spotkaniach z ciekawymi ludźmi a tak-
że w  działalności Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Bogusław Trzpit

72. ROCZNICA 
WYZWOLENIA RZESZOWA

Po przełamaniu 23. lipca 1944 roku 
w Ubieszynie koło Sieniawy niemiec-
kiej obrony na Sanie, wojska I  Fron-
tu Ukraińskiego i  I  Armii Wojska 
Polskiego ruszyły na zachód. Nad 
ranem 2 sierpnia, oddziały radziec-
kie wkroczyły do miasta, wywołując 
powszechną euforię mieszkańców. 
Dokładnie 72 lata po tych wydarze-
niach grupa mieszkańców miasta z in-
spiracji lokalnych struktur Sojuszu Le-

Rzeszów. Pożegnanie ze służbą.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 
– Ryszard Lechforowicz. Rocznica wyzwolenia Rzeszowa.
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wicy Demokratycznej, spotkała się pod 
pomnikiem Zwycięstwa dla uczczenia 
tej rocznicy. Całość prowadził Jerzy 
Filipek, zaś wystąpienie rocznicowe 
wygłosił przewodniczący RW SLD 
Wiesław Buż. Złożono wieńce i wią-
zanki kwiatów, zapalono znicze. Nie 
zapomniano także o odwiedzinach na 
Cmentarzu Wojennym w Wilkowyi.

W  spotkaniu tym wzięli udział 
członkowie Stowarzyszenia Emery-
tów i  Rencistów Policyjnych: Wik-
tor Kowal, Mieczysław Czerwonka, 
Bolesław Pezdan, Jan Zaforemski 
i  Teresa Kowal, którzy są również 
działaczami Towarzystwa Przyjaciół 
Rzeszowa. Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP Wiktor Kowal zło-
żył pod pomnikiem od Stowarzyszenia 
wiązankę kwiatów.

Bogusław Trzpit

WSPÓŁPRACA 
RZESZOWSKICH 
I SŁOWACKICH EMERYTÓW 
POLICYJNYCH

W dniach 26 i 27 czerwca 2016 r. na 
zaproszenie prezydenta Klubu Eme-
rytowanych Funkcjonariuszy Korpusu 
Policji Republiki Słowackiej w  Sni-
nie Jozefa Fedorki, przebywała tam 
delegacja Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie 
w  składzie: prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Wiktor Kowal, I wicepre-
zes Ryszard Tyczyński i prezes zarzą-
du koła w Sanoku Mieczysław Sabat.

Celem wyjazdu na Słowację było 
podpisanie aneksu do umowy za-
wartej na okres jednego roku mię-

dzy obu organizacjami, 28. lipca 
2015 roku, podczas pobytu słowac-
kiej delegacji na wojewódzkiej uro-
czystości w  Rzeszowie poświęconej 
XXV rocznicy powołania SEiRP.  
Aneks zawarty został na czas nie-
określony z  możliwością wypo-
wiedzenia go każdej ze stron. 
Ze strony polskiej podpisali go Wik-
tor Kowal i  Mieczysław Sabat, zaś 
ze strony słowackiej Jozef Fedorko.

Uroczyste podpisanie aneksu do 
umowy odbyło się w  czasie pikniku 
w Sninie.

Bogusław Trzpit

70. ROCZNICA URODZIN 
TERESY KOWAL

13. lipca 2016 roku wieloletni czło-
nek Stowarzyszenia – Teresa Ko-
wal, obchodziła jubileusz 70. urodzin. 
W  zorganizowanym z  tej okazji spo-
tkaniu uczestniczyli przyjaciele z  obu 
zarządów Stowarzyszenia – woje-
wódzkiego i koła, którzy złożyli Jubi-
latce życzenia i wręczyli okazały bukiet 
kwiatów. Pismo jubileuszowe w  imie-
niu obu zarządów odczytała sekretarz 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Ste-
fania Rosińska. W piśmie tym została 

Rzeszów. Kontynuacja współpracy ze Słowacją.

podkreślona społecznikowska pasja Ju-
bilatki – kiedyś w organizacji młodzie-
żowej i związkowej, a po wstąpieniu do 
Stowarzyszenia w  pełnieniu w  prze-
szłości funkcji członka zarządu koła 
w  Rzeszowie. Jest od trzech kadencji 
ławnikiem Sądu Rejonowego w  Rze-
szowie. Bierze aktywny udział w pra-
cach Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa 
oraz Sojuszu lewicy Demokratycznej, 
w którym jest członkiem zarządu koła.

W końcowej treści pisma napisano:
„Droga Jubilatko!
Byłaś i  jesteś osobą barwną, rozpo-

znawalną i szanowaną w środowiskach, 
w których pracowałaś i działasz, a przede 

70-lecie urodzin Teresy Kowal.
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Z Rzeszowa wyprawa w Pieniny.

wszystkim w  naszym Stowarzyszeniu. 
W tym szczególnym dniu prosimy o przy-
jęcie od nas szczerych życzeń dalszych lat 
w  dobrym zdrowiu, wszelakich dobroci, 
nieustającej miłości płynącej z  serc naj-
bliższych oraz spełnienia najskrytszych 
marzeń, bowiem przedłużają młodość 
i ubarwiają życie. Potwierdzają też tezę, 
iż jesień życia może być piękna”. 

Bogusław Trzpit

STALOWA WOLA. 
WYCIECZKA DO WŁOCH

Koło SEiRP w  Stalowej Woli 
w  dniach 3-9 września 2016 roku 
zorganizowało autokarową wyciecz-
kę do Włoch.

W  trakcie podróży podziwialiśmy 
piękne krajobrazy austriackich i wło-
skich Alp. 

W Padwie zaznajomiliśmy się z hi-
storią słynnego na całą Europę ośrodka 
uniwersyteckiego, zwiedziliśmy ba-
zylikę św. Antoniego, Stare Miasto. 
We Florencji zwiedzaliśmy słynną 
katedrę, Pałac Medyceuszy, Baptyste-
rium i przespacerowaliśmy się po Zło-
tym Moście.

W Rzymie – Kapitol, Forum Ro-
manum, Koloseum, fontannę di Tre-
vi. Cały dzień poświęciliśmy na zwie-
dzanie Watykanu.

Na wzgórzu Monte Cassino od-
wiedziliśmy grób dowódcy II Kor-
pusu Wojska Polskiego gen. Wła-
dysława Andersa, gdzie złożyliśmy 
wiązankę biało-czerwonych kwiatów 
i zapaliliśmy okolicznościowe znicze.

Szczególnych doznań estetycznych 
doznaliśmy w  trakcie wycieczki na 
wyspę Capri.

Do Wenecji przypłynęliśmy stat-
kiem wycieczkowym. Podziwialiśmy 
pałac Dożów, plac św. Marka, po-
słuchaliśmy barkaroli w  wykonaniu 
gondolierów weneckich.

W wycieczce brało udział 34 osoby. 
Stanisław Garbuliński

Z RZESZOWA WYPRAWA 
W PIENINY

W dniach 10-11.09.2016 roku Koło 
nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Ren-

cistów Policyjnych w  Rzeszowie zor-
ganizowało dla swoich członków i ich 
rodzin wycieczkę krajoznawczą do 
Pienińskiego Parku Narodowego.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od spływu 
na tratwach Dunajcem. Początek trasy, 
która wiedzie poprzez PPN, to przystań 
¹isacka w  Sromowcach/Kątach, a  ko-
niec, po przepłynięciu wartkim nurtem 
długości 18 km, w Szczawnicy. Płynąc 

Stalowa Wola. Wycieczka do Włoch.

naturalnym pasem granicznym, jaki 
stanowi rzeka Dunajec, podziwialiśmy 
cypel Upradek, Macelową Górę, Góry 
Aksamitki, gdzie według legend prze-
bywał zbójnik Janosik, Trzy Korony – 
najwyższy szczyt Pienin, i wiele innych 
związanych z przełomem Dunajca.

Następnego dnia udaliśmy się do ko-
lejnego malowniczego miejsca Pienin, 
jakim jest Wąwóz Homole, położony 
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wzdłuż potoku Kamionka, w  otocze-
niu skał wapiennych wznoszących się 
nawet na wysokość 120 m, z których 
rozpościera się prześliczny widok na 
okoliczne tereny. W korycie rzeki znaj-
dują się olbrzymie głazy, po których 
spływają kaskady wody. Dla turystów 
przygotowane są mostki i schody uła-
twiające przejście. 

Krótki odpoczynek przy ku¹u zim-
nego piwa i powrót do Rzeszowa. 

Koło nr 1 serdecznie dziękuje ko-
mendantowi wojewódzkiemu policji 
w Rzeszowie nadinsp. dr. Krzysztofo-
wi Pobucie za udostępnienie autokaru.

Andrzej Kosik

WALNE POSIEDZENIE KOŁA 
SEiRP W LEŻAJSKU

14.05.2016 r. w Grodzisku Dolnym 
odbyło się Walne Posiedzenie Koła 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w  Leżajsku. Uczestniczy-
ły w nim 34 osoby, w tym zaproszeni 
przedstawiciele Zarządu Wojewódz-
kiego, z  prezesem Wiktorem Kowa-
lem na czele. Prezes koła Władysław 
Bryniarski złożył sprawozdanie z dzia-
łalności koła. Następnie prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego scharakteryzował 
powstanie Stowarzyszenia w  kraju 
i  województwie oraz rolę i  działa-
nia Zarządu Głównego i  jego prezesa 
Zdzisława Czarneckiego w  obronie 
nabytych praw socjalno-bytowych oraz 
dobrego imienia emerytów i rencistów 
policyjnych. Uzasadnił potrzebę istnie-
nia Stowarzyszenia jako jedynej i pro-
fesjonalnej organizacji reprezentującej 
nasze środowisko emeryckie.

EMERYCI LUBACZOWSCY 
NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

Zarząd Koła SEiRP w Lubaczowie, 
w  dniach 26.06.2016 – 02.07.2016 r. 
zorganizował szóstą z  kolei autoka-
rową wycieczkę dla swoich członków 
i ich rodzin. W tym roku wybrano się 
do dawnego Księstwa Cieszyńskiego. 
W  drodze do Wisły uczestnicy wy-
cieczki zwiedzili kopalnię soli w Wie-
liczce. 

W  samej Wiśle, oprócz malow-
niczego centrum, podziwiali także: 
piękno drewnianego zameczku my-
śliwskiego Habsburgów, am«teatr, 
Park Kopczyńskiego z Aleją Legend 
i Podań, Aleję Gwiazd Sportu, czeko-
ladowego Adama Małysza, jego gale-
rię ze zdobytymi trofeami oraz jego 
imienia skocznię narciarską w  Wiśle 
Malince, Wisłę Czarne – teren źró-
dliskowy rzeki Wisły, Jezioro Czer-
niańskie, zamek prezydencki – rezy-
dencję prezydenta RP. 

W  Ustroniu, po wyjeździe koleją 
linową na górną stację Polana Sto-
kłosica, ze szczytu Czantorii (995 m 
n.p.m.) podziwiali panoramę górską 
(w oddali, dzięki dobrej widoczności 
można było ujrzeć zabudowę Jastrzę-
bia-Zdroju). W  Cieszynie zwiedzili 
m.in.: Starówkę, Rynek, Teatr im. A. 
Mickiewicza, Studnię Trzech Braci, 
Cieszyńską Wenecję,  Browar Zam-
kowy, graniczny Most Przyjaźni, 
a w Czeskim Cieszynie Rynek i aleje 
Masaryka. 

Na Wzgórzu Zamkowym pozna-
li Rotundę Romańską z  XI wieku, 
a z Wieży Piastowskiej i  tarasu wido-
kowego oglądali panoramę Cieszyna 
i  Olzę. Malowniczymi krajobrazami 
zachwyciła Pętla Beskidzka i Żywiec-
ka. W  Istebnej, w  Chacie Kawuloka, 
Jan Kawulok wygłosił wesołą prelekcję 
o  życiu górali z  Trójwsi Beskidzkiej, 
oraz zaprezentował grę na instrumen-
tach pasterskich. 

W  Koniakowie uczestnicy wyciecz-
ki degustowali certy«kowane oscyp-
ki i  inne wyroby z  mleka owczego. 
W  Żywcu zachwycił ich swym uro-

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
dr Marian Szkodziński przedstawił 
sprawozdanie z  kontroli działalności 
koła i  jego zarządu. Prezesi: Wiktor 
Kowal i  Władysław Bryniarski wrę-
czyli członkom zarządu koła, dzia-
łaczom Stowarzyszenia oraz innym 
zaproszonym osobom medale i dyplo-
my. Wyróżnionych zostało pięć osób. 
Dalszą część spotkania przy poczę-
stunku uatrakcyjnił zespół muzyczny 
„Akropolis” melodiami z lat 70. i 80. 
ubiegłego wieku.

Ryszard Tyczyński

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
CZŁONKÓW KOŁA SEiRP 
W LEŻAJSKU

15 lipca 2016 r. Zarząd Koła w Le-
żajsku zorganizował spotkanie inte-
gracyjne dla emerytów i  rencistów 
policyjnych oraz członków ich ro-
dzin. Spotkanie odbyło się w  Gro-
dzisku Dolnym. Zebranych przywitał 
prezes koła Władysław Bryniarski. 
W dalszej części spotkania z rąk pre-
zesa odebrali odznaki „Za zasługi 
dla SEiRP” z  dyplomem, zasłużeni 
członkowie koła: Tadeusz Biały, Jan 
Chmiel, Waldemar Krzemieniew-
ski; dyplomy Jan Dąbek, Daniel 
Drąg, Marek Rejman i  Władysław 
Żurawski. Ponadto prezes wręczył 
legitymacje członkowskie nowo przy-
jętym członkom: Dariuszowi Misio-
wi i Wojciechowi Szpilmanowi. 

Po części o«cjalnej, przy dźwię-
kach muzyki bawiono się do późnych 
godzin wieczornych. 

Jan Kostek

Spotkanie integracyjne w Leżajsku.
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kiem Rynek, stary i nowy zamek oraz 
park zamkowy. Po wyjeździe kolejką 
linowo-terenową na szczyt Góry Żar 
(761 m n.p.m.) podziwiali panoramę 
Beskidów, kaskady rzeki Soły, Jezio-
ra Żywieckiego, Międzybrodzkiego 
i zbiornika wody na szczycie góry jako 
elementu elektrowni szczytowo-pom-
powej. 

W Republice Czech w Koprzywnicy 
zwiedzili Muzeum Techniki – Mu-
zeum „Tatry”- czeskiej marki samo-
chodów oraz ekspozycję poświęconą 
Emilowi Zatopkowi – legendarnemu 
czeskiemu biegaczowi. W  Sztram-
berku – urokliwym miasteczku na 
Morawach z pochyłym Rynkiem, po-
próbowali regionalnego przysmaku 
– sztramberskie uszy. Z  wieży wido-
kowej Sztramberska Rura malownicza 
kraina zachwyci każdego turystę tam 
przebywającego. 

Na Słowacji w  Starej Bystrzycy – 
Słowacki Orloj – największy na Sło-
wacji zegar astronomiczny wywarł 
swym wyglądem duże wrażenie na 
zwiedzających. Przejazd leśną kolejką 
wąskotorową, w sąsiedztwie skansenu 
wsi Kisuckiej w  Vychylovce, jako je-
dynej zachowanej na tym terenie, po-
zwolił zapoznać się ze sposobem zry-
wania i zwożenia drewna ze szczytów 
górskich metodą zwrotnic. W  Ter-
chovej, u  stóp Małej Fatry – rodzin-
nej miejscowości słynnego zbójnika 
Janosika, spacerowali na wzniesienie 
pod pomnik, wykonany z blachy, skąd 
roztacza się piękna panorama terenów 
jego działania.

Przekazywane informacje przez prze-
wodnika o zachodzących wydarzeniach 
podczas istnienia Księstwa Cieszyń-
skiego w latach 1290-1920, w okresie 
międzywojennym i po II wojnie świa-
towej na Śląsku Cieszyńskim sprawiały 
wrażenie, jakby wycieczka odbyła się 
w różnych okresach i dziejach. 

Mimo napiętego harmonogramu 
nie zabrakło czasu na grillowanie przy 
ognisku, a  własny zespół muzyczny 
„Akces” skocznie przygrywał do tańca. 

Marek Kisz

OGNISKO INTEGRACYJNE 
W NOWEJ DĘBIE

10.09 2016 r. Zarząd Koła SEiRP 
w Nowej Dębie zorganizował ogni-
sko integracyjne dla emerytów i ren-
cistów policyjnych.        

Koło w  Nowej Dębie działa przy 
Komisariacie Policji.

W  imprezie wzięli udział emery-
ci policyjni oraz zaproszeni goście 
z prezesem Zarządu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie kol. Wiktorem Kowa-
lem.

Impreza odbywała się w  miłej at-
mosferze przy ognisku do późnych 
godzin wieczornych.

Józef Baszak

ŚWIĘTO POLICJI W KPP 
PRZEWORSK

15 lipca 2016 roku Komenda Po-
wiatowa Policji w  Przeworsku ob-
chodziła uroczystości Święta Policji, 
w  których oprócz funkcjonariuszy 
wzięli udział zaproszeni goście: za-
stępca komendanta wojewódzkiego 

Emeryci z Lubaczowa na Śląsku Cieszyńskim.

Ognisko integracyjne w Nowej Dębie.

Przeworsk. Święto Policji.
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policji, mł. insp. Zbigniew Sowa, poseł 
na Sejm RP Anna Schmidt-Rodzie-
wicz, starosta przeworski Zbigniew 
Kiszka, burmistrz Przeworska dr Le-
szek Kisiel, przewodnicząca koła Sto-
warzyszenia Emerytów i  Rencistów 
Policyjnych Janina Ryszawa, a  także 
przedstawiciele samorządów gmin-
nych oraz instytucji współpracujących 
z policją. W trakcie uroczystości Janina 
Ryszawa pogratulowała funkcjonariu-
szom awansu na wyższe stanowiska 
i  życzyła im dalszych sukcesów za-
wodowych. Wręczyła insp. Markowi 
Mendoniowi, komendantowi powia-
towemu policji w Przeworsku, odznakę 
„Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem. 
Uhonorowała także Adama Zabłoc-
kiego, dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy, odznaką za wybitne zasługi dla 
Stowarzyszenia Emerytów i  Renci-
stów Policyjnych i dyplomem uznania 
starostę Zbigniewa Kiszkę, dzięku-
jąc wszystkim wyróżnionym za dobrą 
współpracę z emerytami policyjnymi.

Marian Jamroży

ŚRODOWISKOWA 
INTEGRACJA 
W TARNOBRZEGU

W  sierpniową sobotę 2016 roku 
zarządy ogniw organizacyjnych IPA, 
NSZZP oraz SEiRP zorganizowały 
spotkanie w obiektach Nadwiślańskie-
go Koła Polskiego Związku Łowiec-
kiego.

Prezes zarządu koła SEiRP Stani-
sław Czachurski przywitał gości: za-
stępcę komendanta miejskiego policji 
nadkomisarza Marka Pietrykowskie-
go, oraz rzeczniczkę prasową podin-
spektor Beatę Jędrzejewską-Wro-
nę, przewodniczącego ZW NSZZP 
w Rzeszowie Józefa Bąka wraz z  to-
warzyszącą mu szefową lokalnego 
ogniwa związkowego Marzeną Saj-
bot, przewodniczącego koła IPA Mar-
ka Gajdę, szefostwo Podkarpackiego 
ZW SEiRP: Wiktora Kowala, Tade-
usza Kagana, Stefanię Rosińską oraz 
Irenę Kozak.

Miłym akcentem było wręczenie 
wyróżnień osobom szczególnie ak-

tywnym w środowiskowej działalno-
ści. Uhonorowani zostali m.in.:

Odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia 
dla SEiRP” – Emil Janeczko, Stefan 
Staniec oraz Wiesław Wolak.

Odznaką „Za Zasługi dla SEiRP” 
z dyplomem – Beata Jędrzejewska-
-Wrona i Józef Nowak.

„Dyplom Uznania” ZG SEiRP 
– otrzymały trzy osoby, a  od ZW 
w Rzeszowie – siedem osób.

Pamiątkowe listy od Zarządu Koła 
– wręczono osiemnastu nowym we-
teranom policyjnym. 

W  imieniu wyróżnionych podzię-
kowała żona emeryta policyjnego 
Bożena Tryka.

Prezes Zarządu Koła SEiRP 
w  swoim wystąpieniu odniósł się 
między innymi do zamiarów rzą-
dzących państwem w sprawie zmia-
ny systemu emerytalno-rentowego, 
obejmującego byłych funkcjonariuszy 
resortu spraw wewnętrznych. Zwró-
cił uwagę na intensywność poczynań 
i  przewidywane skutki tej reformy 
dla rodzin omawianej grupy społecz-
nej. Dodał, że propaganda poprze-
dzająca procedury legislacyjne uza-
sadnia planowane zmiany wysokości 
pobieranych świadczeń, tylko tyle, 
że takie twierdzenie można chyba 
odnieść wyłącznie do małej grupy 
generałów, zwłaszcza tych, którzy 
odeszli ze służby po 1990 roku, mil-

Środowiskowa integracja w Tarnobrzegu.

czy się natomiast o tysiącach „roboli”, 
z których już wielu kwali«kuje się do 
korzystania z  dobrodziejstw Banku 
Żywnościowego, a wielu jest już tymi 
świadczeniobiorcami. 

Prezes Wiktor Kowal, wyrażając 
uznanie organizatorom spotkania 
dostrzegł w  nim wspólnotę intere-
sów, przybliżył zebranym etap prac 
nad zmianami statutu Stowarzysze-
nia oraz niektóre założenia projektu 
ustawy o  zmianie ustawy o  zaopa-
trzeniu emerytalnym emerytów i ren-
cistów byłych funkcjonariuszy MSW. 
Określił ją – w oparciu o jej uzasad-
nienie – jako dotkliwie restrykcyjną, 
zarzucającą dzisiejszym emerytom 
złe intencje działań w  czasie służby, 
zwłaszcza tym, którzy ją zakończyli 
przed 1990 rokiem. Dodał, że polskie 
projektowane rozwiązania ustawowe 
nie są znane w żadnym innym post-
komunistycznym kraju.

Z  zainteresowaniem wysłuchano 
również informacji Stefanii Rosiń-
skiej o  sprawach socjalnych, zwłasz-
cza lecznictwa w tym sanatoryjnego 
oraz dot. starań o zapomogi «nanso-
we.

Druga część spotkania przy poczę-
stunku i muzyce, w atmosferze ode-
rwania od codziennej rzeczywistości, 
trwała do późnej nocy. 

Bronisław Zimny
Zdjęcia Andrzej Chorodecki
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SZCZECIN. MAJÓWKA KOŁA 
MIEJSKIEGO

7. maja 2016 roku członkowie Sto-
warzyszenia Emerytów i  Rencistów 
Policyjnych w Szczecinie jak co roku 
wzięli udział we wspólnej majowej 
zabawie. Ponad 60 osób spędziło czas 
na pikniku, bawiąc się świetnie przy 
muzyce. 

Tradycyjnie prezes Koła SEiRP 
Ireneusz Koczan wręczył wyróżnie-
nia i dyplomy jubilatom, którzy mieli 
okrągłą rocznicę urodzin. Do życzeń 
przyłączyliśmy się wszyscy, śpiewając 
czcigodnym jubilatom gromkie „sto 
lat!” Było dużo radości, przyjemno-
ści i  wspólnego śpiewania. Nasi Ju-
bilaci byli szczerze wzruszeni i mile 
zaskoczeni, zwłaszcza mottem, które 
niech nam przewodzi jak najdłużej: 
„Ludzie nie dlatego przestają się ba-
wić, że się starzeją, lecz starzeją się, 
bo przestają się bawić”.

O  oprawę artystyczną naszej ma-
jówki zadbała jak zawsze, niezmor-
dowana i pełna pomysłów kol. Irenka 
Bąk. Wszyscy zadowoleni, zmęczeni 
po superzabawie, ale zrelaksowani 
wracali do domu. Aura dopisała, hu-
mory też, jak widać na załączonych 
zdjęciach.

Danuta Łosiniecka
Zdjęcia Lech Siemaszko

SZCZECIN. WYPRAWA DO 
OGRODÓW HORTULUS

Niedzielną przygodę 12. czerw-
ca br. rozpoczęliśmy przejazdem do 
Dobrzycy, do Ogrodów Hortulus, 
w  których dostępnych jest 28 róż-
nych ogrodów tematycznych. Łącz-
nie na powierzchni ponad 4 tys. ha, 
zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy 
gatunków i  odmian roślin, w  tym 
gatunki egzotyczne oraz unikalne. 
Są ogrody klasyczne, jak japoński, 
francuski, śródziemnomorski, oraz 
związane ze środowiskiem: ogród 
kamienny, skalny i  wodny, a  także 

Majówka koła miejskiego w Szczecinie.

ogrody użytkowe, jak ziołowy, czy 
warzywny.

Dużą atrakcją są partery bukszpa-
nowe symetryczne względem siebie, 
co powoduje, że ma się wrażenie ide-
alnie uporządkowanej przestrzeni. 
Przyjmują one formę haftu wykona-
nego z bukszpanu. Ogrody nazwane 
Ogrodami Magii, Energii, Czasu 
i Przestrzeni – trzeba tam pobyć, żeby 
tę magię poczuć wszystkimi zmysła-

mi. Jest to miejsce wyjątkowe, gdzie 
można połączyć relaks, wypoczynek 
i zabawę, z kontaktem z przyrodą. 

Ogrody zrobiły na nas duże wra-
żenie estetyczne, są upojeniem dla 
wszystkich zmysłów. Imponują bo-
gactwem roślin i  dekoracji, jak też 
ogromem wkładanej pracy (wielu 
z nas znalazło tu inspirację do swoich 
ogrodów). Imponujący efekt – poleca-
my tym, którzy go jeszcze nie widzieli! 

Wycieczka do ogrodów Hortulus.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
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Następnie przejazd do Kołobrze-
gu – spacer po urokliwej starówce ze 
słynną „Złotą Uliczką” i  neogotyc-
kim ratuszem. Zwiedziliśmy również 
Muzeum Oręża Polskiego.

Pełni wrażeń wróciliśmy do Szczeci-
na. Do zobaczenia na następnych wy-
cieczkach! Bo podróżować to żyć – jak 
powiedział Hans Christian Andersen.

Danuta Łosiniecka

SPOTKANIE W KOSZALINIE 
Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

10 sierpnia br. odbyło się spotka-
nie kierownictwa komendy miejskiej 
policji w  Koszalinie z  zarządami 
terenowych kół naszego Stowarzy-
szenia, dla uczczenia Święta Policji. 
W  spotkaniu uczestniczyli zastępcy 
komendanta miejskiego: podinsp. 
Sławomir Bober oraz mł. insp. Artur 
Lachowicz, którzy złożyli życzenia 
zebranym, a także krótko wspomnieli 

o najważniejszych sprawach, nurtują-
cych nasze środowisko. 

Należy podkreślić, że obecne kie-
rownictwo komendy miejskiej w  Ko-
szalinie, podobnie jak poprzedni ko-
mendanci, życzliwie podchodzi do 
spraw naszego emeryckiego środowi-
ska. Zawsze spotykaliśmy się z życzli-
wością, a niejednokrotnie z pomocą, za 
co dziękujemy!

Zo�a Krasa
Zdjęcia A. Krawczyk

TANECZNY JUBILEUSZ
29 lipca br. zorganizowana została 

zabawa z okazji Święta Policji. Sym-
patycznym akcentem zabawy było 
uczczenie jubileuszu 60-lecia Stefanii 
i Tadeusza Wesołowskich. Życzenia 
jubilatom, w imieniu Zarządu SEiRP, 
złożyła kol. Halina Zbieska-Pytel, 
a  uczestnicy zabawy (ok. 100. osób) 
odśpiewali tradycyjne „Sto lat”. 

Jubilaci uczcili swoje święto, czę-
stując zebranych lampką szampana. 
W  tej wspaniałej zabawie uczestni-
czyli ich bliscy, w  tym córka Lidia, 
która również jest członkiem nasze-
go Stowarzyszenia.

Zo�a Krasa
Zdjęcia Dariusz Gutowski

WYCIECZKA Z KOSZALINA 
DO RUMUNII I BUŁGARII

 W  okresie od 28 czerwca do 12 
lipca br. odbyła się dwutygodniowa 
wycieczka do Rumunii i  Bułgarii! 
Uczestniczyło w  niej 30. członków 
naszego Stowarzyszenia z Koszalina 
i jednostek terenowych.

 Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bu-
karesztu – stolicy Rumunii, metro-

polii nazywanej niegdyś „Paryżem 
Bałkanów” lub „Małym Paryżem’”. 
Zwiedziliśmy Pałac Parlamentu 
(przykład megalomanii Nicolae Ce-
ausescu, a  wg Księgi rekordów Gu-
innesa najcięższy budynek na świecie 
i największy budynek administracyj-
ny świata). Ogrom i przepych sal, ko-
rytarzy i  innych pomieszczeń, ścian 
oraz podłóg wykładanych marmura-
mi o  bogatej kolorystyce, pokrytych 
przepięknymi dywanami, oświetla-
nych kryształowymi, ogromnymi ży-
randolami budził zachwyt. 

Zwiedziliśmy Plac Uniwersytecki, 
stare miasto z ruinami XIV-wieczne-
go dworu hospodara Wlada Palow-
nika, cerkwią grecką i  pompatyczną 
dzielnicą bankową! Przejechaliśmy 
największymi bulwarami tego pięk-
nego miasta. 

Następnego dnia przejazd do Tran-
sylwanii. Zobaczyliśmy miejscowość 
Bran i  położony na przełęczy tzw. 
biały zamek, powszechnie znany 
jako zamek Drakuli, księcia ciemno-
ści, który tu ponoć kiedyś mieszkał. 
Następnie pojechaliśmy do Braszo-
wa, jednego z najlepiej zachowanych 

Koszalin. Spotkanie z okazji Święta Policji.

Koszalin. Spotkanie z okazji Święta Policji.

Koszalin. Jubileusz pp.Wesołowskich.
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średniowiecznych miast w Rumunii. 
Zobaczyliśmy tu saskie centrum mia-
sta, plac Sfatului z ratuszem, gotycki 
„Czarny Kościół” oraz szereg innych 
zabytków, w  tym najwęższą uliczkę, 
która za czasów Ceausescu była za-
mknięta z powodu lęku wodza przed 
możliwym gromadzeniem się tutaj 
potencjalnych przeciwników. 

Kolejny dzień to przejazd słynną 
Szosą Transfogarską, która przecina 
z północy na południe Góry Fogar-
skie, stanowiące najwyższe pasmo 
Karpat. Szosa wędruje pomiędzy 
najwyższymi szczytami Moldovenau 
i Negoiu, łączy miasta Sybin w Sied-
miogrodzie i Pitesti na Wołoszczyź-
nie. Główną atrakcją jest położone 
na wysokości 2034 m n. p. m. jezioro 
polodowcowe Balea. Jego powierzch-
nia to 4, 65 ha, a  głębokość ok. 11 
m. Ciekawostką i  swoistą atrakcją – 
zwłaszcza w  lipcu – jest leżący przy 
nim... śnieg, pozwalający nawet na 

obrzucanie się śnieżkami.... Szosa 
Transfogarska została zbudowana 
w  latach 1970 – 74 za czasów Ce-
ausescu jako jedno z licznych zabez-
pieczeń militarnych wodza i  symbol 
możliwości technicznych Rumunii. 

Odwiedziliśmy jedno z  głównych 
miast Siedmiogrodu – Sybin, okre-
ślane mianem miasta artystów, które 
w 2007 roku pełniło rolę Europejskiej 
Stolicy Kultury. Oprócz zabytkowego 
centrum miasta, wycieczkowiczów za-
intrygował żelazny „Most Kłamców”, 
według tradycji miał się on zawalić, 
gdy ktoś skłamie na tym moście. Wie-
czorem w jednym z gospodarstw od-
była się tradycyjna rumuńska kolacja, 
podczas której serwowano tradycyjne 
potrawy kuchni rumuńskiej.

 W piątym dniu wycieczki przejazd 
do Bukaresztu. Po drodze zatrzymali-
śmy się w  słynnym klasztorze Cozia, 
najpiękniejszym obiekcie sakralnym 
w  dolinie rzeki Olt. Dzięki zacho-

wanym freskom stanowi on skarbiec 
sztuki średniowiecznej Wołoszczyzny! 

W  Bukareszcie kontynuowaliśmy 
zwiedzanie m.in. dzielnicy sefardyj-
skich i chasydzkich Żydów. 

W następnym dniu przejazd w kie-
runku granicy z Bułgarią, i do Wiel-
kiego Tyrnowa – stolicy Drugiego 
Państwa Bułgarskiego. Zwiedziliśmy 
wznoszące się nad miastem wzgórze 
Carewiec oraz pozostałości twier-
dzy o  tej samej nazwie. Widzieliśmy 
wieże Baldwina, gdzie więziono oka-
leczonego władcę Cesarstwa Łaciń-
skiego, powstałego w  miejsce podbi-
tego przez krzyżowców Bizancjum. 
Widzieliśmy słynną Skałę Straceń, 
z  której zrzucano skazańców w  nurt 
rzeki Jantra. Następnie udaliśmy się 
do miasta Arbanasi. Urok tego miasta 
docenił Teodor Żiwkow, budując tu 
swoją letnią rezydencję. W słynnej wsi 
– muzeum Etyr zobaczyliśmy domy 
o  typowej architekturze odrodzenia 
bułgarskiego w  XVIII i  XIX wieku, 
bułgarski folklor i sekrety rozlicznych 
rzemieślników, jubilerów, garncarzy... 

Potem przez malownicze wznie-
sienia Starej Planiny przejechaliśmy 
do leżącego na skraju słynnej Doliny 
Róż miasta Kazanłyk. 

Wejscie do zamku Drakuli.Fragment budynku Parlamentu w Bukareszcie.

 Jeden z fragmentow trasy trasfogarskiej.
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W  kolejnym dniu kontynuowali-
śmy zwiedzanie Doliny Róż, pozna-
jąc przy okazji tajniki uprawy tych 
kwiatów i  produkcji olejku różane-
go, po czym udaliśmy się nad czar-
nomorskie wybrzeże do Nesebyru 
– jednego z  najpiękniejszych miast 
bułgarskich, którego stara część wpi-
sana jest na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Nesebyr jest dziś 
odwiedzany przez turystów z  całego 
świata. 

Po noclegu w  Warnie zostaliśmy 
przewiezieni do Złotych Piasków. 
Przez siedem dni korzystaliśmy ze 
wspaniałej słonecznej pogody, opala-
jąc się, kąpiąc i odpoczywając po tru-
dach intensywnego zwiedzania.

Tekst i zdjęcia Anna Śmilgin 

KONCERT NA BIS
W lipcu został zorganizowany przez 

Zarząd Koła SEiRP w Koszalinie, ko-
lejny, dwudniowy wyjazd do Gdyni. 
Uczestniczyło w nim 50 osób. 

Największą atrakcją był koncert 
w  Teatrze Muzycznym im. Danuty 
Baduszkowej. Z  przyjemnością wy-
słuchaliśmy światowych przebojów 
w  ciekawej aranżacji. Zobaczyliśmy 
interesujące zabawne skecze i  scen-
ki. Znakomita orkiestra towarzyszy-
ła wszystkim wykonawcom. Były to 
blisko 3 godziny znakomitej zabawy, 
którą licznie zgromadzona publicz-
ność nagradzała rzęsistym brawami! 
Teatr był wypełniony pod tzw. brzegi. 

Pełni wrażeń, po uprzednim krót-
kim spacerze i  zwiedzeniu okrętu 
wojennego „Błyskawica”, wróciliśmy 
do domu.

Zo�a Krasa 

ODWIEDZINY 
U MIECZYSŁAWA 
SŁODZIŃSKIEGO

Delegacja Zarządu SEiRP w  Ko-
szalinie odwiedziła Mieczyslawa 
Słodzińskiego, prezesa Koła SEiRP 
w  Szczecinku, który po przebytym 
skomplikowanym zawale skierowany 
został na rehabilitację do sanatorium 
w Kańsku! 

Spotkanie było niespodzianką dla 
naszego kolegi. Było też niezwykle 
wzruszające, zwłaszcza że kol. M. 
Słodziński jest przesympatycznym 
i  uczynnym człowiekiem, cieszą-
cym się od lat szacunkiem, zarówno 
w okresie służby, jak i teraz, w okresie 
pełnionej funkcji w Stowarzyszeniu! 

Pobyt w  tym urokliwym i  pięknie 
zalesionym miejscu, gdzie znajduje 
się sanatorium oraz opieka medycz-
na. powoduje, że kol. M. Słodziński 
szybko powraca do zdrowia!

Zo�a Krasa 
Zdjęcie A. Krawczyk

DĘBNO.  
ZAWODY WĘDKARSKIE

25.06.2016 r. Zarząd SEiRP Koła 
nr 4 w Dębnie zorganizował zawody 
wędkarskie spławikowo-gruntowe na 
jeziorze w  miejscowości Chlewice. 
W  zawodach uczestniczyli emeryci 
i renciści koła nr 4 SEiRP w Dębnie 
wraz z  rodzinami oraz zaproszeni 

funkcjonariusze z komisariatu policji 
w Dębnie.

 Rywalizowało 10 zawodników. 
Pierwsze miejsce zdobył Jerzy Kaw-
czyński, drugie – Grzegorz Jaku-
szewski, trzecie – Danuta Kawczyń-
ska (jedyna kobieta, która brała udział 
w zawodach). Zwycięzców uhonoro-
wano dyplomami, pucharami oraz 
nagrodami, pozostałych zawodni-
ków usatysfakcjonowano dyplomami 
i nagrodami pocieszenia.

Mimo bardzo wysokiej tempera-
tury powietrza, a  następnie burzy – 
spotkanie dopisało.

Tekst i zdjęcie 
Ryszard Mikłaszewski

ZAWODY WĘDKARSKIE 
W MYŚLIBORZU

4 czerwca 2016 roku Zarząd Koła 
Terenowego SEiRP Myślibórz zor-
ganizował „III Zawody w  wędkar-
stwie spławikowym o Puchar Prezesa 
Koła” połączone z piknikiem rodzin-
nym, w  którym uczestniczyły 33 
osoby. Zawody odbyły się na jeziorze 
Królewskim w  Myśliborzu, według 
zasady łowienia „no killing”. 

Do sportowej rywalizacji przy-
stąpiło 9 zawodników z  kół SEiRP 
w  Chojnie, Pyrzycach, Stargardu, 
Myśliborza oraz koła NSZZP KP 
Policji w Myśliborzu. Po trzygodzin-
nym wędkowaniu po raz drugi I miej-
sce zajął i zdobył Puchar Prezesa kol. 
Sylwester Momot z Chojny. Kolejne 

Koszalin. Odwiedziny M. Słodzińskiego.

Zawody wędkarskie w Dębnie.
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miejsca na podium zajęli: II – kol. 
Józef Grabowski z Myśliborza, a III 
– kol. Jacek Dolaciński, funkcjona-
riusz policji z Myśliborza. Zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc  otrzymali 
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
i  akcesoriów wędkarskich. Ponadto 
kol. J. Grabowski otrzymał nagrodę 
za wyłowienie największej ryby za-
wodów. 

Puchar, nagrody i  dyplomy w  asy-
ście prezesów: Jana Pacyny z Pyrzyc 
i Edwarda Stawińskiego ze Stargar-
du oraz członka ZW SEiRP w Szcze-
cinie Marka Kościańskiego, wręczał 
prezes myśliborskiego koła kol. Tade-
usz Dąbrowski. Wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali pamiątkowe dy-
plomy. Ponadto kol. prezes Edward 
Stawiński wręczył w  imieniu ZK 
NSZZP w Stargardzie okolicznościo-
wy puchar dla kol. Jacka Dolacińskie-
go. Okolicznościowymi medalami 
(złoty, srebrny i brązowy) ufundowa-
nymi przez ZW SEiRP Szczecin kol. 
Marek Kościański uhonorował zdo-
bywców trzech pierwszych miejsc. 

Druga część spotkania, na którą 
przybyli emeryci z  kół w  Pyrzycach 
i Myśliborzu, upłynęła na rozmowach, 
opowieściach „jaaaakie” to ryby „zeszły 

z haczyka”, wspominaniu, jak to „drze-
wiej” bywało w służbie i życiu codzien-
nym. Pogoda i humory dopisały.

Tekst i zdjęcia Zenon Rafalik

ZWIEDZANIE CHOSZCZNA
11. czerwca 2016 roku członkowie 

SEiRP w Stargardzie wybrali się na 
wycieczkę do Bierzwnika w  powie-
cie choszczeńskim. Po przyjeździe 
do Komendy Powiatowej Policji 
w  Choszcznie zostaliśmy powita-
ni przez komendanta powiatowego 
i jego zastępcę oraz przewodniczące-

go koła terenowego NSZZP. W to-
warzystwie komendanta zwiedzi-
liśmy nowy budynek KPP, łącznie 
ze wspaniałą strzelnicą pistoletową 
w podziemiach komendy. Następnie 
ruszyliśmy na zwiedzanie najbar-
dziej atrakcyjnych punktów miasta: 
kościoła gotyckiego wybudowanego 
przez joannitów i  panoramę miasta 
nad jeziorem. 

Następnie pojechaliśmy na pole 
golfowe „Modry Las”. Obiekt zapro-
jektowany przez Gary’ego Playera 
zyskał uznanie światowych eksper-
tów. Według ankiety przeprowadzo-
nej przez prestiżowy amerykański 
Golf Inc., „Modry Las” został «na-
listą rankingu na najpiękniejsze pole 
na świecie, otwarte w  sezonie 2009 
/ 2010. Sam Gary Player opisuje 
„Modry Las” jako „pole z klasą, wy-
rzeźbione w  pięknym, naturalnym 
krajobrazie wśród lasów sosnowych 
i jezior zasilanych wodą z pobliskiego 
źródła oraz połaci dzikich kwiatów – 
po prostu niesamowita lokalizacja.” 

Pod okiem miłego instruktora każ-
dy uczestnik wycieczki mógł wypró-
bować uderzenia kijem golfowym 
w piłeczkę. 

Stąd pojechaliśmy na zwiedzanie 
szkółki leśnej na terenie Nadleśnictwa 
Bierzwnik i  klasztoru pocysterskiego 
w  Bierzwniku, założonego w  1294 
roku, który jest znaczącym zabytkiem 
wczesnego gotyku ceglanego. Na tere-

Zawody wędkarskie w Myśliborzu.

Wycieczka do Choszczna.
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nie klasztoru prowadzone są badania 
archeologiczne. W  sezonie przy ko-
ściele i w  jego wnętrzu można oglą-
dać wystawę przedmiotów wydoby-
tych z ziemi, a także przyjrzeć się, jak 
wygląda warsztat pracy archeologów. 
Zakończeniem wycieczki był przejazd 
do miejscowości Wygoń i piknik w le-
sie nad jeziorem.

Tekst i zdjęcia 
Zdzisław Kasendra

ZARZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
ZS. W JELENIEJ GÓRZE

ŚWIĘTO POLICJI  
WE WROCŁAWIU

9. sierpnia 2016 r. przed Narodo-
wym Forum Muzyki na placu Wol-
ności we Wrocławiu miały miejsce 
uroczystości związane z 97. rocznicą 
powołania policji państwowej i  co-
rocznym Świętem Policji. W  uro-
czystości wzięli udział m.in.: insp. 
Jan Lach – zastępca komendanta 
głównego policji, Paweł Hreniak – 
wojewoda dolnośląski, Maciej Bluj 
wiceprezydent Wrocławia, Roman 
Potocki – starosta powiatu wrocław-
skiego.

Insp. Arkadiusz Golanowski, 
komendant wojewódzki policji we 
Wrocławiu, po okolicznościowym 
przemówieniu, w obecności pocztów 
sztandarowych, wspólnie z  insp. Ja-
nem Lachem i Pawłem Hreniakiem 

wręczył akty odznaczeń, mianowania 
i wyróżnień wyróżniającym się poli-
cjantom i pracownikom policji.

W uroczystości wzięła udział delega-
cja Zarządu Głównego SEiRP – Zdzi-
sław Pietryka i  Zdzisław Bartula. 
Zarząd Wojewódzki SEiRP we Wro-
cławiu reprezentował Henryk Grot-
kiewicz. 

Tekst i zdjęcia: Z.Bartula 

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 
NA DOLNYM ŚLĄSKU

22. lipca 2016 roku Koło nr 1 Sto-
warzyszenia Emerytów i  Rencistów 
Policyjnych w Jeleniej Górze zorga-
nizowało imprezę rocznicowo-rekre-
acyjną z okazji 97. rocznicy powoła-
nia polskiej policji. 

Prezes koła, kol. Leon Grzonkow-
ski, przedstawił w  zarysie historię 
powołania w 1919 roku polskiej poli-
cji państwowej. Wrocław. Obchody Święta Policji.
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Później impreza nabrała charakteru 
rekreacyjnego przy muzyce. Nie za-
brakło tradycyjnej grochówki i  kieł-
baski z  rożna. Spotkanie trwało do 
późnych godzin wieczornych i wzięło 
w nim udział około 70 osób, członków 
Stowarzyszenia wraz z rodzinami. 

W  tym samym dniu w  godzinach 
południowych przedstawiciele Zarzą-
du Koła nr 1 złożyli wiązankę kwiatów 
oraz zapalili znicze pod pomnikiem 
na cmentarzu komunalnym, ufundo-
wanym przez społeczeństwo Jeleniej 
Góry poległym, w pierwszych latach 
niepodległości Polski funkcjonariu-
szom i żołnierzom MSW, w obronie 
porządku i bezpieczeństwa na terenie 
powiatu jeleniogórskiego. 

W  większości pozostałych kół 
również organizowano spotkania 
okolicznościowe i  pikniki dla eme-
rytów z  udziałem przedstawicieli 
policjantów w  służbie czynnej oraz 
zaproszonych gości. Prezesi kół 
w powiatach uczestniczyli w o«cjal-
nych uroczystościach z okazji Świę-
ta Policji, a prezes ZW SEiRP wraz 
z delegacją wziął udział w obchodach 
Święta Policji we Wrocławiu.

Adam Różycki

LUBANIACY 
W SPREEWALDZIE 

Zarząd Koła w  Lubaniu (Dol-
ny Śląsk) zorganizował 18. czerwca 
2016 roku, dla swoich członków i ich 
rodzin, wycieczkę do zielonej We-
necji w  Niemczech – czyli na spływ 
kanałami Sprewy w  Lubbenau.    Po 
drodze zwiedzaliśmy park i  zamek 
księcia Hermanna Furt von Pückler-
-Muskau w Branitz, osoby niezwykle 
kontrowersyjnej, która w  życiu miała 
niezliczoną ilość kochanek, pomysłów 
i  przygód. Założył zadziwiające roz-
machem parki w Bad Muskau (Mu-
żakow) i  Branitz. Cenił go Goethe 
i  piękne intelektualistki, nienawidzi-
li pisarze z  kompleksami. Nawet po 
śmierci budził kontrowersje. W  roku 
2009 byliśmy z  wycieczką oglądając 
największe dzieło księcia Pücklera 
w Łęknicy i Bad Muskau.

Święto Policji na Dolnym Śląsku.

Kolejny punkt wycieczki to Hor-
now, gdzie znajduje się zakład poka-
zowo-produkcyjny, fabryka czekolady 
Felicitas. Degustowaliśmy płynną cze-
koladę i inne wyroby.

Ostatnim i  głównym celem wy-
cieczki było Lubbenau (Dolne Łuży-
ce) i spływ łodziami kanałami Sprewy, 
czyli poznawanie Spreewaldu w spo-
sób tradycyjny. Kraina jest uznana za 
rezerwat przyrody UNESCO. Tra«ł 
nam się ¹isak z rodowodem polskim, 
który w  naszym języku opowiadał 
historię i  piękno krajobrazów spre-

ewaldzkich. Łódkę prowadził ro-
mantycznym labiryntem rzecznym 
w mozaice małych pół i wiejskich za-
bytkowych zagród do dzisiaj zamiesz-
kałych.

Nie sposób nie wspomnieć o regio-
nalnych ogórkach, ogórkowym piwie 
i tradycyjnych nalewkach. 

Towarzyszyła nam piękna słoneczna 
pogoda i dopiero w drodze powrotnej 
do Lubania spadł rzęsisty deszcz. Wy-
cieczka była udana i wszyscy uczestni-
cy zadowoleni.

Michał Smyczek

Lubaniacy w Spreewaldzie.
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ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ZLOT „KRYMINALNYCH” 
W NIESULICACH

Już po raz XIX, w  dniach 24-25 
czerwca 2016 r. odbył się coroczny zlot 
emerytów i rencistów pionu kryminal-
nego województwa lubuskiego. 

Tym razem uczestniczyli zastępcy 
komendantów ds. operacyjnych i obec-
nie pracujący naczelnicy wydziałów 
kryminalnych i operacyjnych.

Miejscem spotkania były Niesulice, 
miejscowość położona nad pięknym 
jeziorem Niesłysz.

Uroczystego otwarcia dokonał za-
stępca komendanta wojewódzkiego 
policji w  Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy 
Głąbowski, a wśród zaproszonych go-
ści był również naczelnik wydziału kry-
minalnego KWP w  Gorzowie Wlkp. 
kom. Dariusz Kolanowski oraz prezes 
ZO SEiRP w Zielonej Górze (również 
wieloletni pracownik pionu kryminal-
nego) Jan Papis, którego wystąpienie 
nagrodzono gromkimi brawami.

Głównym organizatorem imprezy 
był prężnie działający w  środowisku 
emeryckim – I wiceprezes ZO w Zie-
lonej Górze – Eugeniusz Czerwiński.

Zlot kryminalnych jest spotkaniem, 
służącym do wymiany doświadczeń 
międzypokoleniowych, a zarazem 
przednią zabawą. Wspólne rozmowy, 
wspomnienia i  śpiewy (przy akompa-
niamencie gitary kol. E. Czerwińskie-
go) trwały do późnych godzin nocnych.

Nie zapomniano również o  tych, 
którzy odeszli z  naszych szeregów na 
wieczną wartę.

 Wszyscy odjeżdżali zadowoleni 
i z hasłem „było fajnie, do zobaczenia 
za rok na jubileuszowym XX Zlocie 
Kryminalnych”

Zbigniew Kobryń

DARY JESIENI
 „Idzie lasem Pani Jesień,
Różne dary w koszu niesie…”
„Dary Jesieni”– pod takim hasłem 

17.09.2016 roku w parku Klubu Spor-
towego Gwardia  spotkaliśmy się, spra-
gnieni zabawy, śmiechu, swojego towa-
rzystwa, my – emeryci policyjni z Koła 
nr 2, emeryci wojskowi z  Koła nr 16 
i zaproszeni przez nas goście. Na powi-
tanie każdy otrzymał emblemat z datą 
i hasłem przewodnim całej imprezy.

Zebranych przywitała jak zwykle 
ciepło, z  pięknym uśmiechem, nasza 
kochana, niezastąpiona Basia Milej 
i od razu zaprosiła do wzięcia udziału 
w konkursie strzeleckim.

W następnym konkursie także uży-
to broni – tym razem białej. Wyko-
rzystano noże, ach tam noże, to były 
maleńkie nożyki, dzięki którym można 
było popisać się umiejętnością takiego 
obierania jabłka, aby obierzyna była jak 
najdłuższa. Zawodnicy z  zawziętymi 
minami, skupieni na zadaniu walczy-
li jak lwy o  każdy centymetr. Wygrał 

kolega z koła wojskowego. Dumny jak 
paw odebrał nagrodę z rąk Basi.

W  przerwach pomiędzy konkursa-
mi, przy stołach ustrojonych w jesienne 
dary (dekoracją zajęły się Henia, Ba-
sia, Mirka) mogliśmy rozkoszować się 
wspaniałą grochówką, pysznymi plac-
kami ziemniaczanymi, że nie wspomnę 
o  szaszłykach, grillowanej karkówce, 
czy rozpływającym się w ustach serni-
ku. Dla koneserów smaku były wielkie 
pajdy chleba z aromatycznym smalcem. 
Pychota!

Prawdziwym hitem wieczoru oka-
zał się konkurs na najciekawszą rzeź-
bę z  ziemniaka. Nie wiedzieliśmy, że 
wielu naszych kolegów i koleżanek ma 
prawdziwy talent – jeż z  papierosem 
w pyszczku, ORP Orzeł, głowa ludzika 
(cudowna), wreszcie przepięknej urody 
muchomor otoczony mchem z zielonej 
bibuły, to nasze dzieła. Sesji zdjęciowej 
nie było końca! Najtrudniejsze zadanie 
postawiono jednak przed zawodnika-
mi, którzy musieli wykazać się dużą 
wiedzą z  zakresu ogrodnictwa i  zapi-
sać w określonym czasie jak najwięcej 
nazw warzyw. Zwyciężczyni podała ich 
ponad dwadzieścia. Brawo!

Piękna, ciepła noc, miła atmosfera, 
dobra muzyka i Basia, która pierwsza za-
czynała pląsy i zachęcała wszystkich do 
tańca, oto obraz piątkowego spotkania. 
Jakże szybko mija czas w dobrym towa-
rzystwie, tym bardziej, że było co wspo-
minać, bo przecież całkiem niedawno 
wróciliśmy z podróży po Bałkanach.

Bogusia Momot
Zdjęcia Eugeniusz CzerwińskiZlot kryminalnych.
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Henryk Józef Kozak (72 lata), to 
dzisiaj uznany lubelski poeta i  pro-
zaik, którego znakiem «rmowym jest 
przede wszystkim autentyczna, choć 
po latach nieco wyidealizowana mi-
łość i  tęsknota za krainą dzieciństwa 
i młodości – podlaską wsią z jej krajo-
brazem, obyczajowością i ludźmi.

Urodził się we wsi Krasna na Podla-
siu, ale dzieciństwo i wczesną młodość 
spędził w Sitniku k. Białej Podlaskiej.

W Leśnej Podlaskiej pobierał nauki 
w Liceum Pedagogicznym, a następ-
nie studiował w Lublinie na Wydziale 
Historii UMCS, zdobywając w 1967 
r. stopień magistra. W  tym też roku 
zadebiutował wierszem „Kamenie”.

W  Lublinie osiadł po studiach na 
stałe. Założył rodzinę, podjął służ-
bę w  resorcie spraw wewnętrznych, 
z  którego odszedł na emeryturę 
w 1990 roku.

W  latach 1990-1994 podróżował 
w charakterze gastarbeitera po Euro-
pie, był w Izraelu i USA. Ta wędrówka 
też znajduje swoje odzwierciedlenie 
w jego wierszach.

Do tej pory „Odyseusz podlaski”, 
bo i tak bywa nazywany, opublikował 
dwie powieści oraz 15 zbiorów wier-
szy; pisze też opowiadania i eseje.

WIECZNY MARZYCIEL Z PODLASIA
Jest laureatem wielu ogólnopolskich 

konkursów poetyckich i  zdobywcą 
nagród literackich, m.in. im. Józefa 
Czechowicza, Józefa Łobodowskiego, 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Anny 
Kamieńskiej.

Wiersze i  prozę Henryka Kozaka 
przetłumaczono na kilka języków: 
rosyjski, serbski, rumuński, białoruski 
i węgierski, a jego twórczość posłużyła 
za kanwę kilku poetyckich słuchowisk 
radiowych i była tematem prac magi-
sterskich.

Ostatni tomik wierszy (2015 r.) po-
ety nosi znamienny tytuł „Nostalgia”. 
Tytuł, który wyjaśnia wiele, a  może 
wszystko. Tradycyjna chłopska wieś, 
z  której się wywodzi i  z  którą tak 
naprawdę nigdy się nie rozstał, żyjąc 
w  dużym mieście, zdominowała na 
wskroś osobowość i  wyobraźnię po-
etycką twórcy lirycznych, bardzo oso-
bistych, a  nawet intymnych wierszy, 
w których odnajdujemy nadwrażliwe-
go, czasami zagubionego człowieka, 
poszukującego w  wewnętrznym mo-
nologu odpowiedzi na egzystencjalne 
i cywilizacyjne pytania oraz rozterki.

Piewca Podlasia ciągle tworzy, bo 
i nieustannie powraca do swoich pra-
źródeł: podlaskiej „małej ojczyzny”, 
która choć już nie istnieje w  takim 
kształcie jak kiedyś, to przecież żyje 
i  jest wyartykułowana w  jego mi-
tycznych, niekiedy sentymentalnych, 
słodko-gorzkich wierszach i  całej 
twórczości.

Aczkolwiek, trzeba to przyznać, po-
jawiają się w  niej teraz nowe akcen-
ty, które przynoszą: życie w  mieście, 
polityczne zawirowania i  obserwacja 
zmieniającej się rzeczywistości.

Kolejny tomik wiecznego marzy-
ciela Podlasia ma ukazać się w 2017 
roku i będzie nosić symboliczny tytuł: 
„Ocalała tylko droga”...

Henryk Kozak w  roku przyszłym 
będzie obchodzić piękny jubileusz 
50-lecia pracy twórczej, o  czym na 

pewno nie zapomną jego przyjaciele 
oraz koleżanki i koledzy z koła SEiRP 
przy KWP w Lublinie.

W. Popławski 

Chwile przed odjazdem

Siedzimy na progu matka brat i ja
I pies się plącze przy nogach

Wlecze się popołudnie
Jak podróż żeleźniakiem
W upale i kurzu wiejskiej drogi
Na odpust do krewnych w sąsiedniej 

wsi

Milczymy
I cisza rozrasta się jak bajkowe mon

strum
Rozlewa się po podwórku
Ciemnieje jak zmącona w stawie woda
Najpierw w porzeczkach na krańcu 

sadu
Potem powoli
Pod płot
I bliżej drogi podchodzi

Czas się żegnać
Zmierzcha
Zaraz podjedzie ostatni autobus

Wiersz przekorny o młodości
p. Tatianie N.

Och Pani iluż mędrców
Pragnie pozbawić mnie wspomnień
A jeszcze inni bezprzytomnie
Drwią z mojej młodości

Że siermiężna
Ludowa
I na baczność

Ale ja się jej przecież nie wyprę
Jak Ojczyzny
Matki
I Anny Marii Magdaleny
Sąsiada chachły
Który wieczorami
Po powrocie z miasta

Henryk Kozak
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Wyśpiewywał ukraińskie dumki
Albo rosyjskie romanse
A w soboty
W remizie
Nasze podlaskie
A wszystkie tęskne i łzawe
Jak kwilenie knyhawek
Nad czaharami
Za wsią

Ja Pani nawet nie marzyłem o innej
I aż wstyd się przyznać
Ja na przekór mędrcom
Wciąż tęsknię za nią

Nawet za tymi lipcami
Na polu za Zaroślami
Pokrzykiwaniami ojca żem leń i tępak
Bo nie umiem posługiwać się kosą
Czy pługiem
A to znacznie trudniejsze
Niż wylegiwanie się z książką
Pod gruszą

Och jakbym znów uciekł w sobotnie 
południe

Nad włodawskie jezioro
Czy do Serpelic nad Bugiem

Wiem że mi zazdrościsz Pani

Przemijanie 

Kończy się lato listonosz
Już nie przynosi kartek z wakacji
Coraz dłużej śpi słońce
Gdzieś przepadają ptaki

Pola znów
Wieś przezywa ścierniskami
A pastwiskiem łąki

Sąsiedzi mówią
Że w lesie za Worgulami
Zatrzęsienie kozaków
I borowików

Byłem tam przed pół wiekiem
Na maślakach z ojcem
Tylko że nie w lesie
A w sosnowym zagajniku

CO TO ZNACZY BYĆ POETĄ?

chały moich wierszy. Prezentowali 
je Grażyna Janota – znana poetka 
z Mysłowic, Jacek Turalik – mysło-
wicki propagator kultury, no i oczy-
wiście ja sam. Szczególnie cenię sobie 
obecność i  wypowiedzi autorytetów 
znanych w  środowisku poetyckim, 
pozytywnie oceniające moją twór-
czość, że jest interesująca i  porusza 
każdego czytelnika. Obecni na spo-
tkaniu pytali też o  różnorodność 
i  skrajności poruszanych w  moich 
wierszach problemów.

 Czy to wydarzenie coś zmieniło 
w Twoim życiu?

Zdecydowanie tak! Dowartościo-
wało mnie i  utwierdziło w  przeko-
naniu, że to co robiłem i  robię ma 
sens. Zdałem sobie sprawę, że moja 
twórczość wywołuje u innych odpo-

28 kwietnia 2016 r. w  Miejskim 
Ośrodku Kultury w  Mysłowicach 
odbyło się spotkanie autorskie Bene-
dykta Kamińskiego, poety, członka 
koła nr 27 SEiRP w  Mysłowicach, 
z  miłośnikami literatury i  poezji. 
Wzięło w  nim udział kilkadziesiąt 
osób. Niemal 2 miesiące później Be-
nek Kamiński odpowiada na moje 
pytania. 

 Jak doszło do spotkania?
Inicjatywa wyszła ode mnie. Pod 

koniec ubiegłego roku wysłałem pi-
smo do Mysłowickiego Ośrodka 
Kultury, w którym poprosiłem o oce-
nę mojej twórczości. Chciałem wie-
dzieć, czy to, co robię ma jakiś sens. 
Jako załącznik przesłałem swoje, pu-
blikowane wcześniej tomiki: Taniec 
Derwisza oraz Wiersze. Z udzielonej 
mi odpowiedzi wynikało, że w 2016 
r. Mysłowicki Ośrodek Kultury zor-
ganizuje spotkanie autorskie celem 
przybliżenia mojej twórczości miesz-
kańcom miasta.

 Jak oceniasz spotkanie z perspek-
tywy autora i zarazem głównego 
bohatera wydarzenia? 

Frekwencja, i  co najważniejsze 
aktywność uczestników, ciekawe 
motywacje poruszanej przeze mnie 
tematyki przeszły moje najśmiel-
sze oczekiwania. Przybyło mnóstwo 
osób, które z  zainteresowaniem słu-

Benedykt Kamiński
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wiednie reakcje i wzbudza emocje, co 
świadczyć może o jej wartości. Spo-
tkanie otworzyło mi także drogę do 
zaprezentowania moich wierszy do-
tychczas niepublikowanych oraz plo-
nu uczestnictwa w  różnego rodzaju 
konkursach. Mam wydruki prozy pt. 
Umrzeć na niby i Opowiadania, po-
siadające pochlebne opinie, lecz wy-
magają one jeszcze adjustacji. Dzięki 
spotkaniu stałem się również rozpo-
znawalny w swym mieście.

 Czy to, co się zdarzyło, będzie in-
spiracją do tworzenia czegoś no-
wego?

Moja dotychczasowa twórczość 
była rejestrowaniem emocji, które 
ujawniały się w  różnych okresach 
i  okolicznościach mojego życia. 
Z wiekiem – mam już 75 lat – emocje 
opadają, zatem jeśli już coś powsta-
nie, to raczej pojedyncze wiersze i ra-
czej nie będą nigdy zaprezentowane 
publicznie. Chciałbym dodać, że nie 
byłoby tego wszystkiego, gdyby nie 
moja żona. Była dla mnie nie tylko 
realną pomocą, lecz także pierwszym 
recenzentem. To ona utwierdzała 

mnie w przekonaniu, że to, co robię 
ma sens i powinienem w ten właśnie 
sposób odzwierciedlać swoje emocje.

 Dziękuję za rozmowę i życzę suk-
cesów w konkursach poetyckich.

Zbigniew Ziomka
Zdjęcia Mieczysław Skowron

Motyl

biegnę goniąc twój czas
bo mój stanął 
w miejscu
jak kamienny drogowskaz
na rozstaju między 
wczoraj a dziś

zniewolony drepczę
poganiając myśli 
każdym ruchem
zmieniam w ćmę 
mojego motyla
co wciąż
we mnie żyje
mamiąc barwą świat

bo tam dokąd zmierzam
niepotrzebne są jego kolory

WERNISAŻ KRYSTYNY BILEŃKI W RZESZOWIE

Wernisaż Krystyny Bileńki w Rzeszowie.

Gdzie ty jesteś...

byłaś muzyką
ciszą bezkresną
cierpieniem radością
tęsknotą każdego dnia

każdej nocy
wśród czerni nieba
oplecionego gwiazdami
twojego uśmiechu szukałem
a o wschodzie słońca
ślady twych stóp widziałem

a w szumie drzew
jęk spadających liści
kołysanych wiatrem
zroszonych kroplami deszczu
co spływały po twej twarzy
słyszałem

gdzie ty jesteś teraz
że przy mnie cię nie ma
i słów twoich nie słyszę
i śmiech w połowie zamiera
gdy dzwonek u drzwi terkocze
gdzie ty jesteś...

(wiersze z tomiku „Taniec derwisza”)

16 września 2016 roku w  nowo 
otwartej Galerii „TO TU” w  Rze-
szowie, z okazji 30-lecia działalności 
artystycznej otwarty został wernisaż 
prac malarskich Krystyny Bileńki.

W  otwarciu wzięło udział liczne 
grono przyjaciół artystki ze szkoły 
średniej, studiów, pracy zawodowej 
i fanów Jej twórczości, a w tym przy-
jaciół ze Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych.

Z  tej okazji Zarząd Wojewódzki 
Stowarzyszenia skierował do Jubilat-
ki list okolicznościowy, który wręczy-
li – prezes zarządu Wiktor Kowal 
i sekretarz Stefania Rosińska, zaś od 
zarządu koła Stowarzyszenia Jubilat-
ka otrzymała bukiet kwiatów.

Bogusław Trzpit
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KALISZ. ŚWIĘTO ULICY NIECAŁEJ

Święto ulicy Niecałej

Już czwarty rok z rzędu władze sa-
morządowe Kalisza organizują Świę-
to Ulicy Niecałej. Wszystkie imprezy 
odbywają się na wymienionej ulicy 
i  pobliskich terenach. W  bieżącym 
roku wystawiało swoje dzieła ponad 
100. wystawców z Polski i zagranicy. 
Oprócz tego w obchody zaangażowa-
ły się chóry, zespoły taneczne i  inni 
animatorzy kultury. Nasze Stowa-
rzyszenie po raz trzeci reprezentował 
artysta malarz Marian Ozdowski.

Realizując nasze założenia, że 
nic w Kaliszu nie dzieje się bez nas, 
uzgodniliśmy z  Marianem Ozdow-
skim, że wystawi on swoje wybrane 
dzieła związane z miastem Kaliszem. 
Malarz wybrał 20 obrazów. Wielu 

namalowanych przez niego obiektów 
już nie ma. Cieszyły się one wśród 
mieszkańców Kalisza ogromnym 
sentymentem, co przejawiało się 
westchnieniami oglądających obra-
zy osób starszych i przekazywaniem 
wiedzy o nich młodszemu pokoleniu. 

W uzupełnianiu historii tych obiek-
tów pomagał im sam artysta, który 
jest też członkiem Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Kalisza. 

Wystawa cieszyła się dużym powo-
dzeniem i była jedyną o tej tematyce. 

Roman Wojciechowski

Zo�a Łuszczek-Terczewska członek 
kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów 
i  Rencistów Policyjnych, przebywa-
jąc w  latach młodzieńczych w  zamku 
w  Łańcucie zafascynowała się tamtej-
szymi gobelinami. Epizod ten zadecy-
dował, iż zaczęła się interesować haftem. 
Początkowo haftowała haftem krzy-
żykowym i  tylko do użytku własnego. 
Kształcenie jej podążało w tym kierun-
ku, ukończyła technikum odzieżowe.

Od 2005 roku haftuje na szerszą 
skalę, a tematyka, którą się szczególnie 
zajmuje to pejzaże i kwiaty. Do tej pory 
wyhaftowała ok. 90 obrazów.

Haftuje systemem krzyżykowym, 
płaskim i  liczonym oraz korzysta 
z  programu komputerowego „ABA-
KAM”. Jak informuje, na początku 
liczyła kratki na papierze milimetro-
wym.

Jej ulubionymi malarzami są; Al-
fred Wierusz-Kowalski, Iwan Szysz-
kin, Beata i  Stanisław Sikorowie, 
Heywood Hardy ….. Obrazy ich wy-
korzystuje jako motywy w swej pracy.

3 hafty przekazała na licytacje do 
naszego kaliskiego Stowarzyszenia. 
Zebrane pieniądze przekazała na na-
sze bieżące wydatki. Za dotychcza-
sowe działania oraz zaangażowanie 
w  pracy SEiRP odznaczona została 
Brązowym Krzyżem Zasługi i inny-
mi resortowymi odznaczeniami.

Cieszymy się, że koleżanka jest 
w naszym gronie.

Roman Wojciechowski

HAFCIARKA – ARTYSTKA Z KALISZA

Zofia Łuszczek-Terczewska
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Mistrzostwa w Gdańsku.

IGRZYSKA DLA OSÓB
PO TRANSPLANTACJI I DIALIZOWANYCH

W  dniach 18-22.05.2016 r. na 
obiektach AWF w  Gdańsku odby-
ły się XI Ogólnopolskie Igrzyska 
dla Osób po Transplantacji i  Diali-
zowanych. Udział wzięło ponad 60 
zawodników w  konkurencjach lek-
koatletycznych, pływaniu, darcie, te-
nisie stołowym i ziemnym. 

Każde nasze zawody są promocją 
idei transplantacji i żywym dowodem 
życia sportowego po przeszczepie.

Startowałem w  6 konkurencjach, 
zdobywając 6 medali: złoty – w rzu-
cie oszczepem, dyskiem, piłeczką 
do krykieta, pchnięciu kulą; srebrny 
– w  tenisie stołowym oraz brązowy 
w darcie.

Osiągnięte wyniki dały mi prze-
pustkę do drużyny na IX ME w Hel-
sinkach.

Po przygotowaniu na obozie kon-
dycyjnym w Zakopanem udaliśmy się 
do Helsinek na Europejskie Igrzyska 
dla Osób po Przeszczepie i Dializo-
wanych, które odbyły się w  dniach 
10.07. do 17.07.2016 r. Nasza ekipa 
składała się z 16. zawodników i zdo-
była 18 złotych, 14 srebrnych i  21 
brązowych medali. Na startujące 23 
kraje zajęliśmy 6. miejsce.

Moją zdobyczą jest złoty medal 
w rzucie piłeczką do krykieta, srebr-
ny w rzucie oszczepem oraz brązowe 
medale w rzucie dyskiem i pchnięciu 
kulą.

Następy start to Igrzyska Świato-
we w  Hiszpanii, gdzie będę bronił 

Polska ekipa na mistrzostwa w Helsinkach.

Mistrzostwa w Helsinkach.

złotego medalu zdobytego w Afryce 
Południowej.

Krzysztof Górski, Lubartów

WERNISAŻ MALARSTWA
TADEUSZA TROCKIEGO W TCZEWIE

16. czerwca 2016 r. w  Fabryce 
Sztuk w  Tczewie odbył się werni-
saż malarstwa członka naszego koła 
kol. Tadeusza   Trockiego pt. „Stąd 
do ciekawego świata II”.   Wystawę 
otworzyła Pani Kamila Gilmeister 
(specjalista ds wystawienniczych FS).

 Tematami  obrazów są architektura 
i pejzaże różnych krajów, które autor 
osobiście oglądał na przestrzeni mi-
nionych lat. Pomimo zbliżającego się 

meczu Polska – Niemcy goście dopi-
sali i w miłej atmosferze przy lampce 
wina prowadzono ciekawe rozmowy.

Wernisaż Tadeusza Trockiego.
Henryk Kaźmierski 
Zdjęcie Ewa Trocka
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CHWILA RELAKSU I REFLEKSJI
ZŁOTE MAKSYMY
 Ludzie ograniczeni, a przy tym 

fanatycy, stanowią plagę ludz-
kości. Biada państwu, w któ-
rym tacy ludzie mają władzę. 
Są nietolerancyjni i pozbawieni 
wszelkich skrupułów, uważają, 
że cały świat kłamie, a tylko oni 
mówią prawdę.

Mikołaj Gogol

 Kto się boi, jest niewolnikiem. 
Seneka

 Ludzie wykonujący zawód fry-
zjera czy fabrykanta świec nie 
powinni być gnębieni przez 
państwo, lecz państwo jest 
gnębione, gdy takim ludziom 
pozwala się rządzić. 

Edmund Burke

 Do polityki garną się ludzie, 
którzy nic nie osiągnęli, a więc 
nieudacznicy i darmozjady. Po-
lityka to dla nich ostatnia deska 
ratunku, mogą godnie żyć, nie 
dając nic w zamian.

Józef Piłsudski

 Demokracja skończy się wte-
dy, gdy rząd zrozumie, że może 
przekupić ludzi ich własnymi 
pieniędzmi.

Alexis de Tocqueville

Janusz Maciej Jastrzębski z tomiku „Swawolnik”

AUTORYTETY
Wielkie autorytety dwa prywatnie się spotkały
Tajemnie, nocą, żeby się media nie dowiedziały.
Gawędząc piły koniak, wtem jeden z nich westchnął:
 – Panie,
Pan wie, gdzie w ciele swoim mam, to moje poważanie,
Ten prestiż, te honory, mir, godności i atencję.
Ja to po prostu w dupie mam!... 
Tu swoją innocencję1

Zaznaczył, oblewając twarz nadzwyczaj silnym pąsem,
Widząc, że jego „tetatet”, uśmiecha się pod wąsem.
Po czym z kieliszka tęgi łyk pociągnął dla kurażu,
Bowiem niczego nie bał się, tak jak się bał blamażu.
Lecz koniak rozgrzał jego krew i dodał mu odwagi,
Toteż w zwierzenia dalej brnął, bez żadnej już rozwagi,
Ze wstrętem otrząsając się odprawiał gorzkie żale:
– Zmęczyło mnie, i mam już dość stania na piedestale.
Na każdy muszę baczyć krok i cedzić każde słowo,
By czasem nie wyrwało się niegrzeczne to i owo.
Przykładem muszę świecić wciąż; ba, w tym nieszczęsnym losie
Nie mogę w domu, będąc sam, podłubać sobie w nosie.
Muszę przejmować ciągle się najmniejszym nawet bzdetem.
Autorytetem nie chcę być, ja pragnę być człowiekiem!
Jak człowiek zdrowo uchlać się, choć kilka razy w roku,
Potem rozwalić jakiś bar i zasnąć gdzieś w rynsztoku.
Pragnienie też gorące mam, by przyszły takie czasy,
Gdy dwóm pismakom w gębę dam lub wezmę pod obcasy.
Przy stole będę chlipał, czkał i oprę na nim łokcie,
Publicznie palec wsadzę w nos i będę gryzł paznokcie.
Stałym klientem będę też agencji towarzyskich.
Bliźnich na siebie będę szczuł z pobudek bardzo niskich.

Tu drugi autorytet wstał i koniak lał w kieliszki.
– Po tym wyznaniu stał się pan mi bardzo, bardzo bliski.
Bo ja od dawna robię tak – tu zęby zaczął szczerzyć 
– Lecz taki autorytet mam, że nikt w to nie chce wierzyć.

1 niewinność, czystość

Kazimierz Otłowski
Dworskie obyczaje
Dygnitarze lubią dworskie otoczenie,
bo im splendoru to dodaje.
Muszą na swój dwór mieć baczenie
i znać jego obyczaje.

Prawda tu wyłania się taka,
trzeba baczyć kogo się wybiera na 

dworaka,
bo gdy taki przestaje być dworakiem
o panie dworu mówi z niesmakiem

A gdy dwór, co pana otacza
Zbytnio mu kadzi
To niechybna oznaka,
Że rychło z siodła go wysadzi

Aby uniknąć takiej przykrości 
Pan wiedzieć musi co piszczy 

w dworze,
I nie powodować wśród dworaków 

złości
Wtedy dygnitarstwo uchronić może.

CHWILA RELAKSU I REFLEKSJI
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RYSZARD ŁUBIŃSKI
W  dniu 14 czerwca 2016 r. 
zmarł mjr w st. spocz.  Kolega Ry-
szard Łubiński, Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w  War-
szawie.
Ryszard wstąpił do naszego Stowa-
rzyszenia w 1991 roku. Od 1993 r. 
do chwili obecnej pełnił funkcję 
prezesa Koła nr 7 w Warszawie. W latach 2006 – 2010 
był wiceprezesem, a od 2010 roku do chwili obecnej,  pre-
zesem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Warszawie.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności spo-
łecznej był wielokrotnie odznaczany i  wyróżniany, 
w tym Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką 
„Za zasługi dla SEiRP z  dyplomem” i   „Za wybitne 
osiągnięcia dla SEiRP”.
Ryszard  był przyjazny wobec wszystkich, uczynny 
i  szczerze życzliwy. Zawsze myślał o  innych.  Czło-
wiek o tak wielkim formacie, jak On winien być wzo-
rem dla innych.

Czołem, Kolego Ryszardzie !!!
Zarząd Główny, Zarząd Wojewódzki w Warszawie 

Przyjaciele i Koledzy

STEFAN TUREK
(1933-2016)

16 maja 2016 roku zmarł porucznik 
w  stanie spoczynku Stefan Turek. 
Służbę pełnił w  KPMO Ostrze-
szów na stanowisku technika kry-
minalistyki. Posiadał w tym zakresie 
olbrzymią wiedzę i  doświadczenie, 
które potra«ł przekazać młodszym 
kolegom. Po przejściu w stan spo-
czynku aktywnie działał w Klubie Emerytów. 
W 1990 roku był jednym z założycieli koła Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Ostrzeszo-
wie i pierwszym prezesem. Funkcję prezesa koła pełnił 
przez dwie kadencje. Po rezygnacji z funkcji prezesa zo-
stał skarbnikiem koła. 
Za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia został 
uhonorowany „Odznaką za zasługi dla SEiRP z  dyplo-
mem”, „Odznaką za wybitne osiągnięcia dla SEiRP” i Me-
dalem Federacji Służb Mundurowych. W  uznaniu jego 
zasług na rzecz naszego środowiska Walne Zebranie Koła 
SEiRP nadało mu honorowy tytuł „Członka Seniora”. 
Był człowiekiem skromnym, unikającym rozgłosu, ale 
wśród członków naszego koła cieszył się uznaniem i po-
ważaniem. Odszedł człowiek bardzo oddany Stowarzy-
szeniu.

W 13. ROCZNICĘ ŚMIERCI SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI…
7. sierpnia 2016 roku w Będzinie odbyła się uroczystość o  charakterze religijnym, 
poświęcona tragicznie zmarłemu na służbie sierżantowi Grzegorzowi Załodze. 
13 lat temu z 9. na 10. sierpnia, na trzeciej zmianie rozpoczął służbę sierż. Grzegorz 
Załoga, policjant służby patrolowo – interwencyjnej Komendy Powiatowej Policji w  
Będzinie. Była to jego ostatnia służba przed urlopem. Około 23.00 udał się wraz 
z  kolegą radiowozem na interwencję do jednego z  mieszkań, gdzie sprawcy mieli 
dokonać napadu rabunkowego. Po zasięgnięciu informacji od pokrzywdzonego nie-
zwłocznie udali się w pościg za sprawcami, których po krótkim czasie zlokalizowali. 
Dwóch sprawców, w ciemności, w trudnym terenie rozbiegło się w różnych kierun-
kach. Sierżant Grzegorz Załoga pobiegł za jednym z uciekających przez nieużytki. 
W pewnym momencie z kierunku uciekającego padł strzał. Sierż. Grzegorz Załoga 
tra«ony kulą w głowę zginął na miejscu. Pozostawił w rozpaczy najbliższych, przy-
jaciół, kolegów ze służby. To tragiczne wydarzenie odbiło się echem w kraju i za gra-
nicą. Młody człowiek, wzorowy policjant poświęcił Ojczyźnie wszystko co miał… . 
Uroczystości ku czci sierż. Grzegorza Załogi organizowane przez miejscową policję i Kościół odbywają się każde-
go roku w Będzinie. W tym roku w uroczystości oprócz rodziny, przyjaciół, kolegów ze służby, licznie przybyłych 
mieszkańców Będzina udział wzięli m.in. nadinspektor dr Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, parla-
mentarzyści, władze samorządowe miasta Będzina i powiatu będzińskiego.

Mieczysław Skowron
Zdjęcia Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW
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ROMAN
TABISZ

Odszedł na 
wieczną służ-
bę. 17 wrze-
śnia br. zmarł 
nagle nasz ko-
lega, członek 
i  wiceprezes 
koła Stowa-
rzyszenia Emerytów i  Rencistów 
Policji w  Sopocie nadkom. w  st. 
spocz. Roman Tabisz – lat 67.
Nadkom. w st. spocz. Roman Ta-
bisz pełnił służbę od 1972 roku, 
wykonując obowiązki dzielnico-
wego, a  następnie po ukończe-
niu Wyższej Szkoły O«cerskiej 
w Szczytnie, zajmował stanowisko 
kierownika referatu dzielnico-
wych, kierownika referatu ruchu 
drogowego. Na zasłużoną emery-
turę odszedł w 1991 roku. 
Pogrzeb odbył się 22 września 
2016 roku na Cmentarzu Komu-
nalnym przy ul. Malczewskiego 
w  Sopocie, poprzedzony mszą 
w kościele para«alnym.
W  tej smutnej ceremonii udział 
wzięli oprócz rodziny, koleżanki 
i  koledzy emeryci – członkowie 
Koła SEiRP w Sopocie, jak i nie-
zrzeszeni, oraz liczne grono przy-
jaciół i  znajomych. Nad grobem 
zmarłego pożegnał prezes koła 
SEiRP w  Sopocie Andrzej Kur-
szewski. 
Komenda Miejska Policji w Sopo-
cie wystawiła przy trumnie wartę 
honorową.
Zmarły pozostawił po sobie na-
stępców, syn Robert jest o«cerem 
i pełni służbę w KMP w Sopocie, 
synowa zaś jest funkcjonariuszem 
policji w KWP w Gdańsku. 

 Cześć Jego Pamięci!
Andrzej Kurszewski

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38,
tel. policyjny: 22 60-129-13, tel. miejski: 22 646-26-11, 
fax: 22 60-146-08
e-mail: sekretariat@seirp.pl

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2016 r. 
dostępny jest na stronach:

www.mpips.gov.pl/bip www.ngo.pl
 

Od stycznia 2017 r. (aż do ewentualnego odwołania!) 
można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów  

i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku 
dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2016 r. 

stosownego wniosku zawierającego informacje:
1. nazwę OPP: 

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

DRODZY DARCZYŃCY
Przeznaczając 1% podatku na nasze Stowarzyszenie 

pomagacie byłym policjantom i ich rodzinom, 
którzy znaleźli się w potrzebie. 

Okażmy im serce.

Dziękuję
Prezes Zarządu Głównego SEiRP
Zdzisław Czarnecki

Numer rachunku bankowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, 

jako organizacji pożytku publicznego:

98 2030 0045 1110 0000 0412 7340

1 % PODATKU DLA SEiRP

ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW






