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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAD MORZE

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 
A R K A  w Jarosławcu 

Stefan Kwiatkowski
ul. Bałtycka 103 76-107 Jarosławiec

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

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

Organizujemy turnusy wczasowo-rehabilitacyjne 

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

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

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

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

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

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

 W ośrodku opłata miejscowa 
Posiadamy w ofercie również pokoje o podwyższonym standardzie hotelowym
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Drodzy Przyjaciele, Emeryci i Renciści Policyjni!
Mija kolejny rok! 
Wydaje się, że nie tak dawno obchodziliśmy 20-lecie działalności SEiRP. Stowa-

rzyszenie powoli staje się coraz dojrzalsze, co wcale nie znaczy, że się starzeje. Wprost 
przeciwnie. W tym roku przybyło wielu nowych członków, młodych stażem, pełnych 
zapału do pracy społecznej. Wiążemy z nimi wielkie nadzieje. 

Jak przystało na ludzi doświadczonych życiowo, patrzmy z ufnością w przyszłość. 
W rok 2012. Działajmy intensywnie na rzecz własnego środowiska i naszych rodzin. 
W jedności siła. Nie marnujmy energii na niepotrzebne waśnie i swary. Bądźmy sobie 
przyjaźni. 

Łączmy się w pomocy najsłabszym i najbiedniejszym. Nasze środowisko wspaniale re-
agowało na skutki wichur i powodzi dotykające rodziny emerytów i rencistów policyjnych. 
Nie poskąpiliśmy środków materialnych na pomoc potrzebującym. Jestem dumny z tego, 
że w obliczu potrzeby ludzie mogą liczyć na odruch naszych serc i znaleźć wsparcie.

Drodzy Przyjaciele!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowe-

go Roku, życzę wszystkim emerytom i rencistom policyjnym oraz ich rodzinom – przede 
wszystkim – dużo zdrowia, dobrego samopoczucia na co dzień. Życzę poczucia bezpie-
czeństwa, miłości i ciepła rodzinnego, oparcia zarówno w bliskich, jak też bliskich sercu 
koleżanek i kolegów – emerytów i rencistów policyjnych. Przy naszych stołach wigilijnych 
niech nie zabraknie miejsca i nakrycia dla niespodziewanego goście, potrzebującego na-
szej życzliwości. Niech nasze domy świecą blaskiem dobrej nadziei na lepsze jutro. 

Przy łamaniu się opłatkiem, składanych wzajemnie życzeniach i wspólnym śpiewie 
kolęd, łączmy tradycję z myślą o tych emerytach i rencistach policyjnych, którzy nie 
mają możliwości dzielenia wigilijnych i świątecznych doznań z bliskimi. Pamiętajmy 
też o współtowarzyszach służby, którzy nie doczekali kolejnych świąt, a pozostawili po 
sobie wdowy i sieroty 

Odczuwajmy satysfakcję z okazywanej pomocy i serca naszym bliskim, przyja-
ciołom, kolegom, znajomym. 

Drodzy! Życzę Wam z całego serca świąt wypełnionych radością i miłością, nio-
sących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, peł-
nego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

W imieniu Zarządu Głównego SEiRP 
Henryk Borowiński
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JACEK CICHOCKI
MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Ministrem Spraw Wewnętrznych w nowym rządzie premiera 
Donalda Tuska został dotychczasowy sekretarz stanu w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów – sekretarz Kolegium ds. Służb 
Specjalnych, Jacek Cichocki.

Urodził się 17 grudnia 1971 r. w Warszawie. Jest absolwen-
tem socjologii na Wydziale Filozofi i i Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W latach 1992-2008 pracował w Ośrodku Stu-
diów Wschodnich w Warszawie, kolejno jako ekspert ds. kon-
fl iktów zbrojnych i problemów etnicznych w krajach b. ZSRR, 
kierownik Zespołu ds. Kaukazu i Azji Centralnej, kierownik 
Działu Ukrainy, Białorusi i krajów bałtyckich. Od 2001 do 2004 
r. wicedyrektor, następnie, do 2007 r., dyrektor OSW. W latach 
1995-1997 pracował na stanowisku asystenta programowego 
w Fundacji im. Stefana Batorego, w programie Forum Europy 
Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w problematyce energe-
tycznej. Żonaty, ma trzy córki i syna.
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WIZYTA
U KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

9 listopada 2011 r. w gmachu Komendy Głównej odbyło się spotkanie komendanta głów-
nego Policji, gen. insp. Andrzeja Matejuka z prezesem Zarządu Głównego SEiRP Henry-
kiem Borowińskim. 

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor gabinetu KGP, mł. insp. Marek Walczak oraz przedstawi-
ciele ZG SEiRP – Edward Lesiewicz i Zdzisław Pietryka.

Głównym tematem spotkania była bieżąca współpraca Zarządu Głównego SEiRP z kierowni-
ctwem KGP. W trakcie spotkania prezes H. Borowiński podziękował za pamięć i życzliwość dla 
Stowarzyszenia, za umożliwianie korzystania z infrastruktury i obiektów policyjnych, a także za 
zapraszanie członków SEiRP na uroczystości policyjne. 

Poruszono także tematy:
– umieszczenia informacji o Stowarzyszeniu na stronie internetowej Komendy Głównej Policji 

w rubryce „Warto zobaczyć”;
– utrzymywania cyklicznych spotkań roboczych komendanta głównego z prezesem ZG SEi-

RP;
– wykorzystania potencjału tkwiącego w środowisku emerytów policyjnych np. w aspekcie 

zwiększonych zadań w trakcie EURO 2012;
– zatrudniania emerytów na etatach pracowników recepcji w komendach Policji,
– nieodpłatnego wykorzystania emerytów w akcjach propagandowych Policji.
W ramach integracji środowisk zaproponowaliśmy gotowość zorganizowania wspólnych zawo-

dów sportowych w takich dziedzinach, jak szachy i brydż sportowy. 
Generał Andrzej Matejuk z dużym zrozumieniem odniósł się do naszych postulatów, obiecując 

pomoc we wszystkich istotnych sprawach. Wyraził też pogląd, że emeryci policyjni powinni być 
traktowani z troską, jako starsi koledzy, a nie jak intruzi, którzy przeszkadzają w pracy.

W dalszej części spotkania prezes Borowiński poinformował komendanta A. Matejuka o współ-
pracy z organizacjami weteranów Policji na płaszczyźnie międzynarodowej, podkreślając, że rolę 
wiodącą przypisuje się tu właśnie naszemu Stowarzyszeniu. Wspomniał też o kolegach ze Słowacji, 
którzy propagują ideę powołania międzynarodowej, europejskiej organizacji emerytów policyjnych 
i jako członków założycieli upatrują Słowację, Polskę, Czechy i Węgry. 

Innym tematem, poruszonym przez Prezesa ZG, był przebieg procesów integracyjnych organiza-
cji służb mundurowych w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

W końcowej części spotkania Henryk Borowiński omówił główne kierunki pracy Zarządu Głów-
nego i zamierzenia na przyszłość, skupiając się na następujących zagadnieniach:

– zmiana Statutu,
– ankietyzacja warunków życia środowiska policyjnego,
– aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego,
– inicjatywa ustawodawcza waloryzacji płacowej w ramach Federacji Służb Mundurowych,
– awansowanie emerytów policyjnych w stopniu bez skutków fi nansowych,
– wykorzystanie statusu organizacji pożytku publicznego dla pomocy najbardziej potrzebują-

cym bez względu na przynależność organizacyjną,
– poprawa wizerunku emerytów i rencistów policyjnych w społeczeństwie.
W podsumowaniu, generał A. Matejuk wyraził gotowość współpracy z naszym Stowarzyszeniem 

oraz chęć dążenia do zacieśniania integracji między pokoleniami policjantów. 
Spotkanie upłynęło w serdecznej, przyjaznej atmosferze, co przyjęliśmy jako dobrą prognozę na 

przyszłość.

Zdzisław Pietryka
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KSIĘGA ZASŁUŻONYCH

25 listopada br., w Zarządzie Głównym SEiRP odbyła się uroczystość wpisania do Księgi 
Zasłużonych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, szczególnie wyróżniają-
cych się działaczy (ich sylwetki na następnych stronach Biuletynu).

Uroczystość prowadził I wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP Zygmunt Kowalczyk.
Witając zebranych, prezes ZG SEiRP Henryk Borowiński powiedział m.in.: – Spotkanie 

z okazji święta Niepodległości jest doskonałym momentem do zapoczątkowania nowej formy 
wyróżnień… Wytypowani, to najlepsi z elity naszych działaczy. 

Prezes ZG powitał serdecznie gości: wiceministra spraw wewnętrznych, generała Adama 
Rapackiego, reprezentującą komendanta głównego Policji, podinspektor Annę Kuźnię, prezesa 
Stowarzyszenia Generałów Policji, nadinspektora Leszka Lamparskiego, , zastępcę przewodni-
czącego związków policyjnych, Tomasza Krzemieńskiego, kapelana Policji, księdza Stanisława 
Kondraka.

Pozdrowienia, w imieniu kierownictwa Komendy Głównej Policji, przekazała podinsp. Anna 
Kuźnia. – Gratuluję wszystkim wyróżnionym, wielkiego uznania środowiska, zarówno emerytów 
i rencistów policyjnych, kolegów ze Stowarzyszenia, ale myślę, że generalnie środowiska policyj-
nego. Życzę wszystkim państwu, aby te chwile były niezapomniane. (…) Jako policjant w służbie 
czynnej podpisuję się pod waszą sentencją: „Bądźmy silni i zjednoczeni w pomocy, szacunku 
i koleżeństwie”.

Po omówieniu przez sekretarza ZG SEiRP, Antoniego Pietraszewskiego, podstaw prawnych 
wpisu do Księgi Zasłużonych SEiRP, zaprezentowane zostały sylwetki wyróżnionych. Otrzymali 
oni, z rąk wiceministra A. Rapackiego i prezesa H. Borowińskiego, okolicznościowe certyfi katy 
i złożyli podpisy w Księdze.

W imieniu uhonorowanych podziękował płk w stanie spocz. Andrzej Czopek. – Początki 
naszej pracy społecznej w latach dziewięćdziesiątych, przy tworzeniu organizacji były trudne – 
stwierdził. – Czas pokazał, że silna wola, że postanowienia naszego starszego pokolenia spowo-
dowały, że nasze Stowarzyszenie rozrosło się w siłę.

A. Czopek podkreślił znaczenie pomocy, jakiej udzielił organizującym się, ówczesny minister 
spraw wewnętrznych, Krzysztof Janik, a przede wszystkim szczególne zaangażowanie wicemi-
nistra Adama Rapackiego. – Gdyby nie ta osoba, naprawdę nie mielibyśmy tego, czym dzisiaj 
możemy się szczycić – powiedział Andrzej Czopek. Mówił też o  zasługach działaczy Stowarzy-
szenia, m.in. Jerzego Żyżelewicza, a zwłaszcza prezesa Zdzisława Czarneckiego: – To są ludzie, 
którzy rzeczywiście oddali serca dla naszej organizacji.

Gratulując uhonorowanym wpisem, minister Adam Rapacki powiedział m.in.: – Myślę, że 
Stowarzyszenie przez ponad dwadzieścia lat działania pokazało, że jest potrzebne nie tylko człon-
kom (…) ale też niezwykle potrzebne czynnym policjantom, którzy często może jeszcze tego 
nie odczuwają, lecz muszą mieć świadomość, iż przechodząc w zasłużony stan spoczynku, mają 
miejsce, gdzie mają przyjaciół, gdzie mogą wspólnie spędzać czas. (…) Stowarzyszenie jest po-
trzebne również po to, aby była kontynuowana tradycja i pamięć o policjantkach, policjantach, 
i to tych, którzy pracowali w różnych okresach. Mam nadzieję, że mamy już za sobą czas, kiedy 
dzielono na tych pracujących w słusznym okresie i mniej słusznym… Tak naprawdę, policjant czy 
milicjant to człowiek, który zawsze stał na straży prawa i którego celem było działanie na rzecz 
bezpieczeństwa obywateli.

Minister zaznaczył, że to spotkanie jest dla niego prawdziwą przyjemnością, bowiem rozpo-
znaje na sali wielu przyjaciół, z którymi miał przyjemność pracować w przeszłości. – Wpisanie 
do Księgi Zasłużonych to świetna tradycja – stwierdził A. Rapacki. – Chciałbym, żeby Stowa-
rzyszenie było rzeczywiście forum przyjaciół, którzy chcą się spotykać, działać, spędzać dobre 
chwile.

Z CENTRALI
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ppłk w st. spocz.
LECHOSŁAW BARTOSIAK

Urodził się 5 września 1940 r. 
Długoletni członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. Koordynator 
przekształceń organizacyjnych Stowarzyszenia po reformie administracyj-
nej kraju.
Inicjator i organizator „Biuletynu Informacyjnego” Zarządu Głównego SE-
iRP.
Członek – założyciel Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej do Sejmu w spra-
wie waloryzacji emerytur i rent służb mundurowych w roku 1999. 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie w roku 1998 i w latach 
2006-2010. Prezes Zarządu Głównego w latach 1998-2002, wiceprezes Za-
rządu Głównego w latach 2002-2006, członek Prezydium Zarządu Główne-
go w latach 2006-2008.
Honorowy prezes Zarządu Głównego od 2002 roku 
Za całokształt działalności społecznej został uhonorowany odznaką „Za wy-
bitne Zasługi” dla Stowarzyszenia w 2010 roku. 

ppłk w st. spocz.
MARIAN BULIŃSKI

Urodzony 19 sierpnia 1929 r. 
W latach 1958-1978 pełnił służbę w KW MO w Szczecinie. 
Ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę w 1978 r. 
Od 1979 do 2010 r. działał społecznie na rzecz środowiska emerytów 
i rencistów. W latach 1990-1995 uczestniczył w tworzeniu Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów RSW RP. Pełnił m. in. funkcje prezesa 
ZW w Szczecinie, członka Prezydium ZG SEiRP i I-go wiceprezesa 
ZG SEiRP oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. 
Za działalność społeczną został wyróżniony m. in. Złotym Krzyżem 
Zasługi. 
Jest honorowym wiceprezesem Zarządu Głównego.

Prezes A. Czopek przekazał generałowi A. Rapackiemu monografi ę autorstwa Piotra Sty-
czyńskiego „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 1990 – 2010”.

W części artystycznej, zespół muzyczny orkiestry reprezentacyjnej Policji, dał krótki koncert, 
dedykowany wpisanym do Księgi.

Prezes Henryk Borowiński podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystość i posługując 
się metaforą porównał wyróżnionych do wypełnionych wiatrem żagli statku, który dzięki nim płynie.

– Jesteście piękni i silni… Jesteście żaglami tego żaglowca, któremu na imię Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych.

jj
Fotoreportaż z uroczystości na str. 31 – 34 Biuletynu
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mjr w st. spocz.
ADAM CHATLIŃSKI

Urodził się 15 października 1925 r. w Pleszewie. 
Działalność w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Resortu Spraw 
Wewnętrznych podjął w 1990 roku. Stworzył grupę inicjatywną do jego 
powołania z siedzibą w Szczecinie. Autor pierwszego Statutu, programu 
działania i struktur organizacyjnych Stowarzyszenia. 
Orędownik współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawo-
dowym Policjantów. 
W latach 1990 – 1998 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Pełniąc tę funkcję dał się 
poznać jako dobry organizator.
W latach 1998 – 2002 był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyj-
nej.
Wysoko ceniony za wrażliwość na problemy nurtujące środowisko senio-
rów policyjnych. 
Należał do inicjatorów porozumienia Służb Mundurowych Rzeczpospoli-
tej Polskiej.
Wielokrotnie wyróżniany za szczególne osiągnięcia dla Stowarzyszenia. 

(wpis pośmiertny)

płk w stanie spocz.
JANUSZ CYR

Urodził się 2 maja1929 r. 
Służbę w MO rozpoczął jako wykładowca w OKT KG MO we Wroc-
ławiu. 
W latach 1962-1984 pełnił funkcje kierownicze w jednostkach milicji, 
m. in. jako komendant wojewódzki MO w Jeleniej Górze. 
W 1998 r. powołał w Jeleniej Górze pierwsze koło SEiRP resortu 
spraw wewnętrznych RP na ziemi dolnośląskiej i został jego prezesem. 
Współuczestniczył w tworzeniu Zarządu Wojewódzkiego Stowarzy-
szenia woj. jeleniogórskiego, przemianowanego po reorganizacji na 
Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze. Funk-
cję tę pełnił przez 12 lat. 
Przez 10 lat był również aktywnym członkiem Prezydium ZG SEiRP. 
Jest m. in. autorem wprowadzenia do Statutu instytucji członka hono-
rowego koła Stowarzyszenia.
Aktywnie przeciwstawia się próbom rozbijania jedności w Stowarzy-
szeniu i dyskryminacji starszych działaczy. 
Szczególne osiągnięcia odnotował jako członek Komisji ds. Kontak-
tów Międzynarodowych, przy nawiązaniu roboczych kontaktów z se-
niorami i związkami zawodowymi policjantów Republiki Niemiec. 
Zaangażowany w integrację emerytów i rencistów policyjnych. Wrażli-
wy na problemy socjalne policjantów pozostających poza służbą.
Za aktywność wyróżniony medalami, odznaczeniami i dyplomami na-
danymi przez SEiRP. Honorowy członek Prezydium Zarządu Główne-
go.



10 Z CENTRALI

podinsp. w st. spocz.
EUGENIUSZ CZAJKOWSKI

Urodził się 1 marca 1942 r.
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w listopadzie 1964 r. wstąpił 
do Milicji Obywatelskiej. Pełnił służbę w Bartoszycach na stanowiskach: 
dzielnicowego, referenta sekcji operacyjno-dochodzeniowej, ofi cera dy-
żurnego. 
W 1975 r. ukończył Wyższą Szkołę Ofi cerską w Szczytnie i został wy-
znaczony na kierownika sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej w powiecie 
Biskupiec Reszelski woj. olsztyńskie. 
W roku 1984 przeniesiony do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie do 1990 
roku był zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP.
Po przejściu na emeryturę w 1992 r. został wybrany w Piotrkowie Try-
bunalskim prezesem Zarządu Wojewódzkiego, a następnie Okręgowego. 
Funkcję tę sprawuje również obecnie.

insp. w st. spocz.
ZDZISŁAW CZARNECKI

Urodził się 10 listopada 1955 r. w Rzeszowie.
Służbę w Milicji Obywatelskiej podjął w roku 1976. 
Do roku 1987 służył w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Woje-
wódzkiej Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie, a następnie w jednostkach or-
ganizacyjnych KGMO i KGP. Służbę zakończył w 2002 roku na stanowisku 
dyrektora Biura Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej MSWiA.
Po przejściu w stan spoczynku podjął aktywną pracę społeczną jako sekre-
tarz Zarządu Głównego SEiRP IV kadencji. 
W latach 2006-2010 był prezesem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. Równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Porozumie-
nia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. 
Inicjator i współzałożyciel Federacji Służb Mundurowych RP, a do 2010 r. 
wiceprezydent Federacji.
Zaangażowany w sprawy emerytów i rencistów policyjnych. Upowszech-
nia problematykę bezpieczeństwa publicznego i integrację środowiska po-
licyjnego. 
W trakcie pełnienia funkcji Prezesa SEiRP kierował cały swój wysiłek 
na sprawne działanie Zarządu Głównego. Na własną prośbę zrezygnował 
z dalszego pełnienia funkcji prezesa ZG.
Za aktywną służbę i pracę społeczną na rzecz „seniorów policji” wielokrot-
nie wyróżniany i nagradzany m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i najwyższy-
mi odznaczeniami i dyplomami uznania SEiRP. 
Jest honorowym prezesem Zarządu Głównego i nadal aktywnie uczestni-
czy w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.

płk w st. spocz. 
ANDRZEJ CZOPEK
 
Urodził się 27 listopada 1939 r. w Nowym Sączu. 
W lutym 1962 r. przyjęty do służby w KW MO w Olsztynie. W latach 
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1962 – 1974 służył w KW MO w Warszawie, a następnie w Departamencie 
Kadr MSW.
W roku 1986 przeniesiony służbowo do Krakowa, gdzie do 1990 r. pełnił 
służbę na stanowisku zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw We-
wnętrznych.
W 1990 r., po przejściu na emeryturę, włączył się aktywnie w działalność 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, gdzie wykazał ogrom-
ne zaangażowanie, takt, upór i cierpliwość w realizacji trudnych zadań ma-
jących istotne znaczenie dla policji i jej emerytów. 
Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za aktywną pracę oraz działalność 
społeczną, m. in. – na wniosek Zarządu Głównego SEiRP – Krzyżem Ofi -
cerskim Orderu Odrodzenia Polski
Od 1996 r. do chwili obecnej prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódz-
kiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie.
W latach 1998 – 2010 r. łączył funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
z funkcją członka Prezydium, wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia i przewodniczącego Kapituły.
Od 2010 r. jest honorowym wiceprezesem ZG SEiRP.

mjr w st. spocz.
HENRYK GROBELNY

Urodził się 11 października 1951 r. 
Od 1972 r. funkcjonariusz w KPMO w Szubinie. WSO MSW ukończył 
jako prymus. 
W latach 1976 – 1982 służył w KWMO w Bydgoszczy. Od 1982 roku 
w Chojnicach jako zastępca komendanta miejskiego, a od 1983 roku za-
stępca szefa RUSW. 
Na emeryturę przeszedł w 1990 roku. 
W Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych działa od jego 
utworzenia, a od Zjazdu w Poznaniu w 1990 roku, nieprzerwanie do roku 
2010, jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego. Na VI Zjeździe SEi-
RP zostaje powołany na funkcję wiceprezesa. 
Od 2010 roku członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych RP.
W służbie i w pracy w MSW i MON wielokrotnie wyróżniany m. in. Krzy-
żem Kawalerskim OOP.
Za działalność na rzecz emerytów mundurowych wyróżniony wszystkimi 
tytułami i odznakami SEiRP.

płk w st. spocz.
ZDZISŁAW JAWORSKI 

Urodził się 2 stycznia 1925 r.
Służbę w Milicji Obywatelskiej podjął we wrześniu 1945 r. Następnie 
pełnił ją w jednostkach organizacyjnych MSW, w pionie kontrwywiadu 
i w służbie zagranicznej. W stan spoczynku przeszedł w roku 1990.
Już w 1988 r. współuczestniczył w tworzeniu Porozumienia Związków Za-
wodowych i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. 
Od 1991 r. zaangażował się w pracę społeczną na rzecz Komisji Socjalnej 
Klubu Emerytów i Rencistów przy KGP. 
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W latach 2002-2010 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego.
Inicjator i współtwórca istotnych przedsięwzięć dla SEiRP, m. in. nawią-
zania współpracy z międzynarodowymi związkami emerytów i rencistów 
policyjnych Niemiec, Czech i Słowacji.
Osobiście prowadził rozmowy z ministrami MSWiA w sprawie wręczenia 
sztandarów dla SEiR RSW RP oraz Zarządu Głównego SEiRP. 
Za zaangażowanie w działalności służbowej i społecznej otrzymał m.in. 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 
Jest honorowym wiceprezesem Zarządu Głównego. Nadal aktywnie uczest-
niczy w pracach Stowarzyszenia.

płk w st. spocz. 
KAZIMIERZ KALIŚ

Urodził się 20 października 1926 r.
Od 1946 do 1956 r. funkcjonariusz Służby Więziennej. W 1957 r. przenie-
siony do służby w MO. 
W latach 1959-1970 inspektor i zastępca naczelnika wydziału Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. Od 1970 do 
1978 r. zastępca komendanta miejskiego MO ds. prewencji w Katowicach.
Od 1980 roku przewodniczący Wojewódzkiej Rady Klubów Emerytów 
i Rencistów resortu Spraw Wewnętrznych.
W latach 90-tych tworzy wojewódzkie struktury SEiR RSW RP. Od roku 
1982 do 2004 prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW RP w Katowi-
cach, członek Zarządu Głównego.
 Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP.
Wiele lat życia, kosztem zdrowia, poświęcił pracy w Stowarzyszeniu. Nie-
strudzony społecznik dbający o godność i honor emeryta policyjnego.
Ceniony za otwartość, prawość i umiejętność rozwiązywania trudnych 
problemów naszego środowiska. 

(wpis pośmiertny)

płk w st.  spocz.
HENRYK KIEŁBASIŃSKI

Urodził się 23 maja 1928 r. 
W latach 1953-1978 pełnił służbę w jednostkach organizacyjnych re-
sortu spraw wewnętrznych.
Od października 1990 r. aktywnie włączył się w działalność Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów resortu spraw wewnętrznych RP. Na 
I Krajowym Zjeździe wybrany w skład Zarządu Głównego. W latach 
1990 – 2006 wiceprezes, a następnie prezes ZW w Bydgoszczy.
Wyróżnił się wielką aktywnością, wnosząc ogromny wkład w rozwój 
Stowarzyszenia na przestrzeni ponad 20-letniej działalności.
Jest współzałożycielem Stowarzyszenia. Aktywnie uczestniczył w jego 
Zjazdach przedstawiając wiele cennych wniosków i uwag do Statutu.
Za całokształt działalności zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. 
Krzyżem Ofi cerskim OOP.
Zarząd Główny SEiRP za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia wy-
różnił go najwyższymi uhonorowaniami i odznaczeniami.

Z CENTRALI
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gen. bryg. w st. spocz.
EDWARD KŁOSOWSKI

Urodził się 9 maja 1936 r. 
Do Milicji Obywatelskiej wstąpił w 1959 r. 
Służbę rozpoczął jako referent operacyjno-dochodzeniowy w KP MO 
w Lwówku Śląskim. Potem sprawował wiele funkcji na szczeblu kierow-
niczym, w tym komendanta KS MO w Warszawie i zastępcy komendanta 
KG MO i KGP.
Zaangażowany społecznie w działalność organizacji i związków sporto-
wych.
Inicjator i współtwórca Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospoli-
tej Polskiej w 2004 r., gdzie III kadencję pełni funkcję sekretarza Zarządu.
Jest wieloletnim działaczem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Po-
licyjnych. Doskonale zna i rozumie problemy środowiska policyjnego. 
Współdziałał w opracowywaniu programów i planów pracy ZG SEiRP, 
uczestnicząc w ich realizacji. Pryncypialny w ocenie działań podejmowa-
nych przez Stowarzyszenie. Niezwykle zaangażowany w upowszechnienie 
problematyki bezpieczeństwa publicznego i integrację środowiska policyj-
nego.
W uznaniu zasług otrzymał szereg wyróżnień i uhonorowań, m. innymi 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

płk w st. spocz.
LUCJAN KOŁODZIEJCZYK

Urodził się 9 stycznia 1940 r. 
Służbę w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie 
podjął w 1962 r. sprawując szereg odpowiedzialnych funkcji. 
Ze służby przeszedł w stan spoczynku w roku 1990 ze stanowiska zastępcy 
szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Białej Podlaskiej. 
W latach 1997 – 2010 prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 
Inspirator i promotor tworzenia kół terenowych SEiRP w woj. warmińsko-
mazurskim. Nadal aktywny w działalności Stowarzyszenia. Chętnie służy 
radą i pomocą w środowisku seniorów, wykorzystując bogate doświadcze-
nie życiowe. Zaangażowany na rzecz integracji środowiska policyjnego na 
szczeblu zarówno regionalnym jak i centralnym. 
Odznaczony za osiągnięcia w służbie i pracy społecznej m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Za szczególne zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz środowiska, wy-
różniany najwyższymi odznaczeniami Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych.
Od 2006 r. honorowy prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie.

asp. sztab. w st. spocz.
ALEKSANDER KOZŁOWICZ

Urodzony 27 maja 1946 r. 
Do Milicji Obywatelskiej wstąpił w 1982 r. Służbę pełnił w Komendzie 

Z CENTRALI
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Miejskiej Milicji Obywatelskiej, a potem w Policji w Elblągu.
Do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów wstąpił w 1999 r. Od tego czasu 
wykazał się ogromnym zaangażowaniem w rozwój miejscowej organizacji 
Stowarzyszenia i w pomoc dla członków i środowiska emerytów i renci-
stów.
Od roku 2002, trzecią już kadencję, jest przewodniczącym Głównej Komi-
sji Rewizyjnej SEiRP. 
Wrażliwy na problemy nurtujące środowisko seniorów Policji. Pryncypial-
ny w działalności społecznej. Kieruje się dobrem Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych.
Za całokształt służby, pracy i działalność społeczną został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami, w tym m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

asp. w st. spocz.
JERZY KRAJEWSKI
 
Urodził się 24 kwietnia1947 r. 
W 1968 r. wstąpił do Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. Pracował na róż-
nych stanowiskach służbowych w KMMO w Choszcznie i KWMO w Go-
rzowie Wielkopolskim. 
Po przejściu na emeryturę w 1992 r. został wybrany prezesem koła Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP i jednocześnie członkiem Za-
rządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Gorzowie Wielkopolskim i póź-
niej w ZW w Szczecinie. 
W okresie służby w organach milicji i policji był wyróżniany odznakami 
resortowymi i za działalność społeczną. 
Przez okres trzech kadencji członek Głównej Komisji Rewizyjnej. Od roku 
2010 wybrany na jej wiceprzewodniczącego. 
Wyróżnia się pryncypialnością w działalności kontrolnej. Posiada dużą 
wiedzę w zakresie interpretacji zapisów statutowych.
Jako działacz Stowarzyszenia wyróżniany odznaczeniami za zasługi i wy-
bitne osiągnięcia.
Oddany działalności społecznej środowiska seniorów policji.

st. chor. sztab. w st. spocz. 
JÓZEFA ŁOZIŃSKA
 
Urodzona 9 listopada 1935 r.
 Od grudnia 1957 r. pełniła służbę w KW MO w Krakowie, w wydziale 
ogólnym, dochodzeniowym i wydziale prewencji. 
Po przejściu na emeryturę w 1986 r., aktywnie działała w Klubie Eme-
rytów i Rencistów w kole Mogilska, pełniąc funkcję skarbnika, a następ-
nie członka Komisji Rewizyjnej SEiR RSW, w Wojewódzkim Zarządzie 
w Krakowie. 
W latach 1988-2010 członek Głównej Komisji Rewizyjnej, w której pełni-
ła funkcję wiceprzewodniczącej.
Od 2005 r. prowadzi dokumentację i współpracuje z PZU „Życie” w ra-
mach programu „SEiRP-2005” i „SEiRP-2009” w woj. małopolskim. 
Na VI Zjeździe Stowarzyszenia wybrana członkiem Prezydium Zarządu 
Głównego SEiRP.

Z CENTRALI
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Odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi.
Od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia. Jako 
wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej odwiedziła wszystkie 
zarządy wojewódzkie i okręgowe, niosąc fachową pomoc i udzielając cen-
nych rad. 
Powszechnie lubiana i ceniona za działalność społeczną.

kpt. w st. spocz.
LESZEK ORKISZ

Urodził się 14 grudnia 1945 r. 
Służbę rozpoczął 1 listopada 1966 r. w KPMO w Bytowie. Od 1 czerw-
ca 1975 r. w KWMO w Słupsku. Przeszedł w stan spoczynku 31 marca 
1990 r. 
Organizował struktury SEiR RSW RP w województwie słupskim. 
Pełni nieprzerwanie funkcję, najpierw prezesa Zarządu Wojewódzkiego, 
a w ostatnich latach Zarządu Okręgowego oraz członka Zarządu Głównego 
SEiRP. Jest aktualnie członkiem Prezydium ZG SEiRP.
Od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Medialnej ZG SEi-
RP.
Za zaangażowanie, rzetelność i gotowość do podejmowania nowych za-
dań w społecznej służbie w Stowarzyszeniu był wielokrotnie wyróżniany, 
w tym Złotym Krzyżem Zasługi.
W środowisku seniorów szczególnie wysoko ceniony za życzliwość, za-
angażowanie i otwartość na problemy nurtujące środowiska policyjne. 
Realizator dokumentów w technice wideo rejestrujących działalność Sto-
warzyszenia.

mjr w st. spocz.
JAN PAPIS
 
Urodził się 4 sierpnia 1933 r. 
Służbę w organach Milicji Obywatelskiej rozpoczął w 1954 r. Do roku 
1990 pełnił wiele funkcji na stanowiskach kierowniczych. Był m. in. ko-
mendantem miejskim w Zielonej Górze.
Po przejściu na emeryturę, włączył się w organizowanie Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów resortu spraw wewnętrznych na Ziemi Zielonogórskiej. 
Inicjator szeregu rozwiązań merytorycznych dla środowiska seniorów po-
licyjnych. 
Od roku 1998 wiceprezes SEiR RSW, a od roku 2002 prezes Zarządu 
Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zie-
lonej Górze.
W roku 2010 został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Odpowiada za współpracę mię-
dzynarodową w Europie z organizacjami o podobnym profi lu działania, 
a także za wizerunek Stowarzyszenia. 
Współpracuje aktywnie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawo-
dowym Policjantów i kierownictwem jednostek organizacyjnych Policji. 
Swoistym zaangażowaniem walnie przyczynił się do poprawy jakości Sta-
tutu.

Z CENTRALI
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Za całokształt działalności społecznej wyróżniony został wieloma nagroda-
mi i odznaczeniami m. in. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”.
Wielce zasłużony działacz o uznanym autorytecie.

kom. w st. spocz.
ZDZISŁAW PEŁKA
 
Urodził się 11 maja 1948 r. 
Pracę, a następnie służbę w resorcie spraw wewnętrznych pełnił w latach 
1972 – 1994. W latach 1989 – 1994 pełnił funkcję kierownika Klubu Eme-
rytów i Rencistów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 
Jako jeden z pierwszych założycieli NSZZ Policjantów, pełnił przez jedną 
kadencję funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP 
w Łodzi. Był założycielem i przewodniczącym Koła Emerytów i Renci-
stów NSZZP w Łodzi. Przez cztery kadencje jest prezesem Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP w Łodzi.
Jest wiceprezesem Zarządu Głównego.
W swej aktywnej działalności społecznej dąży do integracji środowiska 
seniorów policyjnych w regionie łódzkim. 
Zaangażowany w uporządkowanie spraw socjalnych emerytów i rencistów 
policyjnych. 
Aktywny w dziedzinie wczasów i rekreacji. Współpracuje z organizacjami 
społecznymi o podobnym profi lu działania w regionie, osiągając pozytyw-
ne efekty w tym zakresie.
Jest ceniony za swą życzliwość, skromność i pryncypialność.
Za społeczną działalność wyróżniany odznakami NSZZP i SEiRP.

płk w st. spocz.
JERZY ANDRZEJ ŻYŻELEWICZ

Urodzony 20 kwietnia 1940 r.
Od 2000 roku doradca prawny przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów RSW RP. Prezes Zarządu Głównego 2002-2007 
oraz przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych i Stowa-
rzyszeń Służb Mundurowych.
Serdecznie i bezinteresownie pomagał wielu członkom i działaczom Sto-
warzyszenia w rozwiązywaniu ich spraw osobistych i organizacyjnych. 
W latach 2002-2006 stał na czele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
dot. projektu ustawy o zmianie zaopatrzenia emerytalnego służb mun-
durowych. Brał czynny udział w posiedzeniach Sejmowej Podkomisji 
Polityki Społecznej i Rodziny, broniąc spraw emerytalnych seniorów 
policyjnych.
Prowadził rozmowy z kierownictwem MSWiA oraz KGP w sprawie 
służby zdrowia, funduszu socjalnego itp. Ceniony za zaangażowanie 
w zapewnienie godnych warunków życia emerytom i rencistom poli-
cyjnym.
Za działalność służbową i społeczną został m. in. uhonorowany Krzy-
żem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(wpis pośmiertny)

Z CENTRALI
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VI KONGRES APVV 

W dniach 28 – 30 września 2011 roku, w miejscowości Wielka Łomnica, w hotelu AGRO 
odbył się VI Kongres APVV – Związku Emerytów Policyjnych na Słowacji. 

W obradach Kongresu uczestniczyła trzyosobowa delegacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych: Henryk Borowiński – prezes Zarządu Głównego, Zdzisław Pie-
tryka – skarbnik Zarządu Głównego, Stanisław Smoleń – członek Komisji ds. kontaktów międzyna-
rodowych.

Zgodnie ze statutem APVV, 
kongresy sprawozdawcze odbywa-
ją się każdego roku, natomiast ka-
dencja władz trwa 3 lata i co trze-
ci rok organizowane są kongresy 
sprawozdawczo-wyborcze. 

Aktualnie do związku należy 
5348 członków skupionych w 42 
organizacjach terenowych. Struktu-
ra stowarzyszenia jest dwustopnio-
wa. Najliczniejsze koło to Braty-
sława V, które liczy 327 członków. 

Referat programowy wygłosił 
Prezydent APVV – Lubomir Svo-
rad. Sporo uwagi poświęcił omó-
wieniu współpracy zagranicznej, podkreślając zacieśniające się więzi między weteranami policyjnymi 
Słowacji, Polski, Czech i Węgier. Miłym akcentem dla nas była wysoka ocena pobytu delegacji APVV 
w Polsce, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 26-28 września 2011 roku. Szczegółowa 
relacja ze zwiedzania Sali Tradycji i pracowni dydaktycznych oraz obszerne omówienie wystąpień 
Jana Papisa – wiceprezesa SEiRP i przewodniczącego Komisji ds. kontaktów międzynarodowych 
oraz Henryka Borowińskiego – prezesa SEiRP spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników 
obrad. Zarówno w dyskusji plenarnej, jak też w rozmowach kuluarowych, problematyka kontaktów 
zagranicznych wywoływała żywą reakcję kolegów słowackich, którzy chcieliby utworzyć międzynaro-
dową organizację weteranów policyjnych z czterech krajów: Polski, Słowacji, Czech i Węgier.

Podczas obrad plenarnych, prezydent APVV – Lubomir Svorad uhonorowany został Odznaką SEi-
RP „Za wybitne zasługi”, którą wręczył mu prezes H. Borowiński.

Poza uczestnictwem w obradach kongresu, w programie pobytu delegacji polskiej zaplanowano 
wycieczkę do krainy Wysokich Tatr. Miejscowość Wielka Łomnica położona jest kilka kilometrów 
od Tatrzańskiej Łomnicy. W  najbliższej okolicy, oprócz Wysokich Tatr, znajdują się też Niskie Tatry, 
Pieniński Park Narodowy, Raj Słowacki, które słyną zarówno z letniej, jaki zimowej turystyki.

Samochodami pojechaliśmy do Starego Smokowca, gdzie przesiedliśmy się do kolejki elektrycz-
nej, którą udaliśmy się do miejscowości Štrbské Pleso. Szlak kolejowy przebiega u podnóża szczytów 
stanowiących łańcuch Wysokich Tatr. Z panoramicznych okien wagonu roztaczał się wspaniały widok 
ukazujący piękno przyrody i niespotykane walory krajobrazu. Dodatkową atrakcją wycieczki była sło-
neczna, ciepła pogoda podkreślająca barwy jesieni w roślinności Tatr. 

Oprócz naszej delegacji w obradach kongresu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji 
emerytów policyjnych z Węgier pod przewodnictwem generała Zoltana Havasi. 

Serdecznie dziękujemy kolegom Słowakom za zaproszenie naszej delegacji do udziału w Kongre-
sie. Mamy nadzieję, że był on pełen znaczącej wymiany myśli, doświadczeń i dobrej energii.

Zdzisław Pietryka

Z CENTRALI
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WYSTĄPIENIE PREZESA ZW SEiRP 
W WARSZAWIE DO RZECZNIKA

PRAW OBYWATELSKICH

Pani prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Profesor 

Zwracam się do Pani Profesor, w imieniu tysięcy emerytów i rencistów zrzeszonych w na-
szym Stowarzyszeniu, jak również w innych związkach, oraz wszystkich pozostałych niezrze-
szonych, o wsparcie naszych dążeń, mających na celu oczyszczenie naszego dobrego imienia, 
jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracowaliśmy przez wiele lat uczciwie dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, (innej Pol-
ski wtedy nie było), wypracowaliśmy emerytury jak większość obywateli w tym Kraju, i poza 
nielicznymi przypadkami, nikt nas przed sądami nie oskarżył i nie skazał za czyny będące na-
ruszeniem prawa, w związku z wykonywaną służbą.

Teraz po ponad 20 lat od transformacji ustroju Polski, okazało się, że jesteśmy obywatelami 
drugiej kategorii. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy [....] oraz ich rodzin (Dz.U.Nr 24, poz. 145), w majestacie 
prawa, oskarżono nas zbiorowo o czyny niegodne, skierowane przeciwko Narodowi Polskiemu 
(preambuła do Ustawy), ale również bez udowodnienia winy, ukarano odbierając dużą część 
emerytur tylko na podstawie informacji o przebiegu służby, sporządzonej przez historyków 
z Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Zastosowano przelicznik 0,7% za każdy rok służby w organach Służby Bezpieczeństwa 
(SB) – tak jak za okresy nieskładkowe w powszechnym systemie emerytalnym z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych (ZUS). Powstaje pytanie czy nasza służba nie była pracą w rozumieniu 
Kodeksu Pracy i czy np. okres służby można traktować, jako urlop macierzyński, wychowaw-
czy i tak przeliczać?

Nie miało znaczenia dla IPN, jaką pracę, kto wykonywał (sekretarka, czy dyrektor), liczyła 
się tylko nazwa Jednostki. Nie miało też znaczenia to, że większość z nas była pozytywnie 
zweryfi kowana w 1990 roku i pełniła dalej służbę w organach Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji (MSWiA), Urzędzie Ochrony Państwa (UOP), Komendzie Głównej Policji 
(KGP), utworzonych już w III RP. IPN nie wziął pod uwagę faktu, że jednostki organizacyjne 
w MSW dzieliły się na jednostki operacyjne i pomocnicze i niektóre z nich zostały rozwiąza-
ne w momencie utworzenia UOP (obecnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW), 
a jednostki pomocnicze cały czas wykonywały swoje zadania, a następnie zostały zreorganizo-
wane i w większości pozostały w strukturze MSW (obecnie MSWiA). (Zarządzenie Nr 43/90 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1990 roku – Załącznik Nr 1). 

Odnosimy wrażenie, że zdaniem urzędników IPN, każdego emeryta policyjnego można uka-
rać w majestacie prawa, bez udowodnienia mu winy (odbierając mu emeryturę), o ile służył 
do 1990 roku w jednostkach podległych MSW. Urzędnicy ci, często stosując nieuprawnioną 
interpretację rozszerzającą, bezzasadnie nabrali przekonania, że np. Wyższa Szkoła Ofi cerska 
w Legionowie (WSO Legionowo), Biura Informatyki, Biuro „C”, Departament Kadr, Biuro 
Ochrony Rządu (BOR), Zarząd Łączności, Gabinet Ministra, Departament PESEL (Państwowy 
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Elektroniczny System Ewidencji Ludności) i wiele innych jednostek organizacyjnych, stanowi-
ły integralne części Służby Bezpieczeństwa.

Często odpowiedzi z IPN na Nasze pisma z wątpliwościami, odnośnie błędnego zaliczania 
Jednostek do SB, kończą się informacją: „ostateczną decyzję, co do zasadności zaliczenia jed-
nostek organizacyjnych MSW do organów bezpieczeństwa państwa rozstrzygnie Sąd, przed 
którym będzie toczyło się postępowanie w tej sprawie”. 

IPN do tej pory nie opublikował opracowania dotyczącego ustalenia, które Jednostki i we-
dług jakich kryteriów (dokumentów normatywnych) są zaliczane do organów Służby Bezpie-
czeństwa. Wydaje się, że sami historycy z IPN mają duże wątpliwości w tym przedmiocie, 
czego przykładem może być wycofanie się z zakwalifi kowania PESEL oraz BOR do organów 
SB i zwrot emerytur.

Jest również wiele przypadków różnej kwalifi kacji przez urzędników IPN pracowników 
z tych samych Jednostek. Jedni, ich zdaniem, służyli w organach SB, zmniejszono im zatem 
drastycznie emeryturę, a inni, spełniający te same warunki, restrykcji takiej nie zostali pod-
dani. 

Mamy też wiele krytycznych uwag dotyczących możliwości dochodzenia przez emery-
tów policyjnych ich praw przed Sądem Okręgowym w Warszawie (Wydział XIII Ubezpieczeń 
Społecznych). Odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA) w większości przypadków zostały złożo-
ne przez emerytów w ZER MSWiA pod koniec 2009 lub na początku 2010 roku.

W ZER MSWiA odwołania te przeleżały pół roku i dłużej, czekając na sporządzenie opinii 
prawnej i dopiero po tak długim czasie zostały przesłane do Sądu Okręgowego w Warszawie 
oraz zarejestrowane w Wydziale XIII Ubezpieczeń Społecznych.

W Wydziale tym rocznie odbywało się około 800 spraw odwoławczych, toteż gdy na-
płynęło około 18 500 odwołań, powstał poważny problem organizacyjny i prawny. Zatrud-
niono wprawdzie dodatkowo 2 sędziów, a czas rozpraw ograniczono do 15 minut, lecz tylko 
w nieznacznym zakresie przyśpieszyło to pracę sądu. W 2010 roku w Wydziale XIII Sądu 
Okręgowego odbyło się 3 710 spraw, tak więc na rozpatrzenie ostatniego odwołania będzie 
się czekać kilka lat – prawdopodobnie do 2016 roku, a już w tej chwili sprawy te można uznać 
za przewlekłe.

Grupa informatyków (emerytów policyjnych) z byłego Biura Informatyki MSW wystoso-
wała petycję do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(petycje i odpowiedzi ministrów (zał. nr. 2, 3, 4, 5) z zapytaniem, jakie działania zamierzają 
podjąć, aby sprawy odwoławcze odbyły się w rozsądnym terminie a nie po śmierci powoda 
(emeryta). Zapytano między innymi, o możliwość przekazania odwołań do rozpatrzenia przez 
inne Sądy Okręgowe np. w miejscu zamieszkania powoda, bo według przepisów Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego jest to możliwe.

Minister Sprawiedliwości odpowiedział, że podejmował takie kroki, ale Dyrektor ZER MS-
WiA Pan Artur Wdowczyk nie wyraził na to zgody. Poza tym, jak można sądzić, Minister Spra-
wiedliwości zbyt optymistycznie podszedł do problemu ilości spraw, które uda się rozpatrzyć 
w tym roku w Wydziale XIII Sądu Okręgowego w Warszawie, ze sprawami odwoławczymi 
włącznie.

Dyrektor ZER MSWiA, (mimo, że petycja była skierowana do Ministra SWiA) odpowie-
dział, że wg prawa nie jest możliwe przesłanie odwołań do innych sądów niż Sąd Okręgowy 
w Warszawie i byłoby to niewygodne dla pracy jego Jednostki.

Powstaje zatem pytanie: który z ministrów ma rację i co w tym organizacyjnym i kompe-
tencyjnym rozgardiaszu mają czynić poszkodowani emeryci? ZER MSWiA został powołany do 
sprawnego obsługiwania spraw emerytalnych i rentowych, a nie do utrudniania dochodzenia 
roszczeń przez emerytów i rencistów policyjnych. Cały czas uważamy, że przewlekanie spraw 
w Sądzie spowoduje, że emeryt nie będzie w stanie stawić się na rozprawę (ze względu na 
podeszły wiek, stan zdrowia, ale także brak środków na podróże do Warszawy) lub też umrze 
i problem będzie rozwiązany.
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Emeryci policyjni są podwójnie ukarani: nie tylko odebrano im znaczną część świadczeń, 
ale również, jeśli ktoś miał 75% emerytury — tzn. tzw. emeryturę pełną, a obniżono mu ją 
np. do 40% (poniżej 75%), to również nałożono na niego ograniczenie w uzyskiwaniu do-
chodów z dodatkowej pracy, bo przy emeryturze 75% nie było tego ograniczenia. Jest ono 
stosowane bez względu na wiek emeryta. Ograniczenia takiego nie ma w ZUS jeśli kobieta 
ukończy 60, a mężczyzna 65 lat życia. Wielu emerytów nie zorientowało się lub nie wie-
działo o istnieniu tej normy i teraz, od znacznie obniżonej emerytury ZER MSWiA odtrąca 
im jeszcze karę za przekroczenie limitu zarobków – czyli już obniżona emerytura ponownie 
zostaje zmniejszona.

Czy emerytury policyjne są przywilejem i są znacznie wyższe od emerytur z powszech-
nego systemu emerytalnego z ZUS ? W załączniku nr 6 przedstawiamy aktualnie wypłacane 
przez ZER MSWiA emerytury i renty do wglądu.

Na co jeszcze liczą emeryci policyjni?
1. Na jak najszybsze rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny zapytania konstytucyj-

nego sygn. akt K 36/09 wystosowanego przez NSZZ Policjantów w sprawie niezgod-
ności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. z Konstytucją RP oraz z Europejską Konwencją 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. Wniosek ten został 
złożony w Trybunale Konstytucyjnym w czerwcu 2009 roku.

2. Podjęcie przez Ministra Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem SWiA sta-
nowczych działań, które rozładowałyby kolejkę przewlekłych spraw w Wydziale XIII 
Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Proponujemy zatem:
• przekazanie odwołań do rozpatrzenia w Sądach Okręgowych w miejscu zamieszkania 

powoda;
• pogrupowanie spraw odwoławczych w Sądzie Okręgowym w Warszawie wg Jednostek 

organizacyjnych byłego MSW i zajęcie się wszystkimi odwołaniami z danej jednostki 
(lub kilku z nich) przez ustalony skład sędziowski, co ułatwi i przyśpieszy pracę Sądu, 
bo kolejni sędziowie nie będą musieli zapoznawać się ze strukturą i działaniem jedno-
stek MSW;

• wyznaczenie wstępnego, przewidywanego terminu rozprawy dla każdego odwołania 
(nawet za 3 lub 5 lat) i powiadomienie o tym powoda;

• o ile odwołania będą rozpatrywane tylko w Wydziale XIII, sporządzenie zestawienia 
spraw i przewidywanych terminów oraz podanie orientacyjnego czasu wyczekiwania 
na rozpatrzenie odwołania.

Zdajemy sobie sprawę z możliwości dochodzenia naszych praw przed Trybunałem Praw 
Człowieka w Strasburgu, najpierw jednak zakończyć się musi procedura krajowa w tym za-
kresie. Nie wspominam już o słabnących siłach ludzi starych oraz niezbędnych fi nansowych 
środkach, których im najczęściej brakuje.

Czego oczekujemy od Pani Rzecznik?
1. Poparcia wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów sygn. akt K36/09 złożonego 

w Trybunale Konstytucyjnym w czerwcu 2009 roku i wystosowanie zapytania do Try-
bunału Konstytucyjnego o przewidywanym terminie rozpatrzenia tego wniosku.

2. Wystosowania zapytania o informację publiczną do Ministra Sprawiedliwości na temat 
ilości odwołań, które oczekują na rozpatrzenie w Wydziale XIII Sądu Okręgowego 
w Warszawie i o to, jakie kroki podejmie ten organ, aby przewlekłe sprawy zostały 
rozpatrzone bez zbędnej zwłoki i zgodnie z Konstytucją.

3. Wystosowania do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zapytania o informację pub-
liczną odnośnie wykazu jednostek, ilości przypadków oraz powodów wszelkich zmian 
w zakresie zaliczania funkcjonariuszy oraz jednostek MSW do Służby Bezpieczeń-
stwa, bądź pozbawianie ich takiej kwalifi kacji, a także prawnych podstaw orzeczeń 
w tym zakresie.
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Z góry dziękujemy za życzliwość i pochylenie się nad emerytami policyjnymi oraz ich 
życiowymi problemami. Chcielibyśmy pozostać w przekonaniu, że mamy takie same prawa 
jak pozostali obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i nie jesteśmy ignorowani przez rozmaite 
instytucje, tylko z racji niewłaściwego czasu urodzenia i pracy w instytucji, której szyld su-
biektywnie uznany został przez bliżej nieznane grono decydentów za niewłaściwy.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych w Warszawie, o podjętych przez Panią Profesor działaniach 
w naszej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
mjr mgr w st. spocz. Ryszard Łubiński

„POLSKA DROGA” 
SKUTECZNIE ZASTOPOWANA

Ostatnią „polską” nadzieją na podważenie „dobrodziejstw” ustawy dezubekizacyj-
nej pozbawiającej byłych funkcjonariuszy tzw. organów bezpieczeństwa państwa 
znacznej części emerytur, była skarga złożona w Trybunale Konstytucyjnym przez 
ZG NSZZ Policjantów 4 czerwca 2009 r. 

Długo nie kierowano jej na wokandę. Aż wreszcie w listopadzie 2011 r. okazało się, że 
sprawy… już nie ma. 25 października Trybunał w pełnym, piętnastoosobowym składzie, na 
posiedzeniu niejawnym (czytaj – tajnym) umorzył postępowanie w sprawie ustawy dezu-
bekizacyjnej z wniosku związkowców policyjnych (sygn. akt K 36/09). Skargę odrzucono 
„ze względu na zbędność wydania wyroku” (obowiązuje bowiem już ten wydany 24 lutego 
2010 r.) oraz „ze względu na niedopuszczalność wyroku”. Uzasadnienie liczy kilkanaście 
stron.

Współpracujący blisko ze środowiskami wojska i służb mundurowych europoseł SLD 
Janusz Zemke uważa to za „skandaliczne naginanie prawa”. O terminie posiedzenia TK NIE 
POWIADOMIONO BOWIEM WNIOSKODAWCY (ZG NSZZ Policjantów), jego pełno-
mocników prawnych, a także świadków, którymi chcieli być byli „solidarnościowi” mini-
strowie SW Krzysztof Kozłowski i Andrzej Milczanowski. 

W sytuacji, gdy sprawy podważenia prawomocności tej ustawy nie chce podjąć rzecznik 
praw obywatelskich (nie widzi wystarczających argumentów) ani przyjąć prokuratura (pisma 
do prokuratora generalnego RP kierowane przez pokrzywdzonych przez ustawę emerytów 
mundurowych – nie tylko z SB, ale i MO są odrzucane na szczeblu prokuratur rejonowych), 
a Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje się być ubezwłasnowolniony, praktycznie wyczerpa-
liśmy możliwość wywalczenia czegokolwiek w Polsce. Możemy liczyć tylko na obiektywne 
stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Tylko kiedy wyda on orzeczenie?

Marcel Tabor

WOKÓŁ EMERYTUR
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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
MA ROZPOZNAĆ WNIOSEK ZG NSZZ 

POLICJANTÓW

11 stycznia 2012 roku, godz. 9:00, w dużej sali rozpraw Trybunał Konstytucyjny ma roz-
poznać wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Po-
licjantów w sprawie zgodności art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie prze-
wodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Andrzej 
Wróbel.

OCHRONA PRAW NABYTYCH 
NIE DLA WSZYSTKICH OBYWATELI RP

10 grudnia 2011 r.,  na łamach „Rzeczpospolitej”, minister sprawiedliwości Jarosław Go-
win był uprzejmy poinformować, że nie można pozbawić sędziów i prokuratorów „stanu 
spoczynku” (tak jak zapowiadał pan premier D. Tusk), gdyż takie pozbawienie upraw-
nień oznaczałoby naruszenie „praw nabytych” (pewnie tych „słusznie” nabytych, które  
wprowadził do swojego orzecznictwa Trybunał Konstytucyjny, za czasów prof. A. Zolla). 
Ten sam pan Gowin, będąc posłem Sejmu VI kadencji, nie widział najmniejszej przeszko-
dy prawnej w wyrażeniu swojego poparcia dla inicjatywy posłów PO, przygotowania 
ustawy radykalnie zmniejszającej nasze emerytury. Co więcej, poseł Gowin głosował za 
przyjęciem tego projektu przez Sejm!!!

Pragnę podkreślić, iż ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy została przyjęta 
w dniu 18 lutego 1994 r., to oznacza, że jest w niej zapisana wola PARLAMENTU RZECZYPO-
SPOLITEJ POLSKIEJ, a nie wola parlamentu PRL. W tym samym mniej więcej okresie (lata po-
przedzające uchwalenie Konstytucji z 1997 r.) Sejm RP ustanowił „stan spoczynku” w pierwszej 
kolejności dla sędziów (co znalazło swoje oparcie w Konstytucji RP),  a w drugiej kolejności dla 
prokuratorów.

I teraz konkluzja: czy prawa nabyte zależą wyłącznie od woli urzędników administracji 
państwowej, nawet tych piastujących niekoniecznie najwyższe funkcje w RP?

Wnikliwie tę kwestię ocenił pan Andrzej Ring, nazywając działania ustawodawcy „hasaniem 
po prawach nabytych”!!!

A teraz informacja o zobowiązaniach prawno-międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Pol-
ska jest stroną szeregu porozumień, zabraniających dyskryminującego traktowania Jej obywateli: 

– Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 10 grudnia 1948 r. (art. 2 – prawo do 
korzystania na równi z innymi obywatelami z praw i wolności wyrażonych w Deklaracji, art. 
5 – zakaz upokarzającego traktowania, art. 7 – równość wobec prawa, zakaz jakiejkolwiek 
dyskryminacji, art. 10 – prawo do sądu, do sprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez 

WOKÓŁ EMERYTUR



Biuletyn Informacyjny nr 4 (42) 2011

23

niezależny i bezstronny sąd, art. 11 – nakaz udowodnienia winy, art. 12 – zakaz arbitralnego 
ingerowania w życie prywatne, domowe, rodzinne).

– Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu 19 grudnia 
1966 r. (art. 14 – prawo do sądu i rozpatrzenia sprawy w postępowaniu publicznym przez 
niezależny sąd, art. 17 – zakaz ingerencji w życie prywatne, rodzinne, zakaz bezprawnego 
zamachu na cześć i dobre imię).

– Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwarty do pod-
pisu 19 grudnia 1966 r. (art. 10 – ochrona rodziny).

– Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie 
4 listopada 1950 r. (art. 6 – prawo do rzetelnego procesu sądowego, art. 7 – zakaz karania 
bez podstawy prawnej, art. 8 – prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, art. 
13 – prawo do skutecznego środka odwoławczego, art. 14 – zakaz dyskryminacji, w związ-
ku z każdym prawem zagwarantowanym w Konwencji).

– Traktat o Unii Europejskiej w brzmieniu przyjętym Traktatem z Lizbony (art. 6 – pra-
wa podstawowe zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych państw 
członkowskich, stanowią część prawa Unii Europejskiej,  jako zasady ogólne prawa).

Pamiętajmy, że nikt nie może traktować innych obywateli w sposób dyskryminacyjny!!!

dr nauk prawnych  Barbara Ślusarczyk

NAROBIŁO SIĘ ?!
Jadąc do Olsztyna, powiedziałem naszemu skarbnikowi, że rozważam złożenie rezygna-
cji z członkostwa w Prezydium Zarządu Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia. Uwa-
żam, że nie odrobiłem lekcji, które mi zadało moje Koło i Walne Zebranie ZW.

Miałem wywołać temat unormowania kwestii naszych rekompensat i dodatków socjalnych. Nie 
odrobiłem również lekcji w kwestii, ogólnie mówiąc, tworzenia naszego image na forum publicz-
nym, jak znaczki organizacyjne, czy prawo noszenia mundurów resortowych, a zwłaszcza awansów 
na wyższe stopnie w stanie spoczynku. 

Zdaniem naszego giżyckiego Zarządu, zachodzi potrzeba podejmowania takich działań, aby na-
sze jestestwo na forum różnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń było widoczne, abyśmy 
wreszcie byli zauważalni, co najmniej w oczach naszych następców. 

W trakcie mojego wystąpienia i wysłuchaniu wypowiedzi innych uczestników naszego posiedze-
nia doszedłem do wniosku, ze najprościej powiedzieć: odchodzę, zabieram swoje zabawki i  róbcie 
sobie co chcecie. Teraz mogę stwierdzić, że jest to niegodne zachowanie emeryta służb, które zawsze 
musiały walczyć. 

Tak, tak… walczyć o interes Kraju, słusznej linii itp. itd, chociaż ostatnio walka o własny interes 
nam wychodzi tak jakoś dupnie. (Przepraszam, ale brak mi odpowiedniego określenia). Po prostu my 
o „swoje” walczyć nie potrafi my. 

Osobiście zwróciłem uwagę koledze z organizacji Związku Emerytów i Rencistów (prawdopo-
dobnie przy KWP w Olsztynie?!) aby dążyć do scalenia naszych organizacji, czego zaczątkiem jest 
federacja Służb Mundurowych, i okazało się, ...że odebrano moje wystąpienie jako napaść na swo-
bodę i suwerenność 600-osobowej organizacji. 

Jak zwykle my, twardziele broniący cudzych interesów, między sobą, w kwestiach nas dotyczących, 
nie potrafi my się dogadać. Pisałem już o tym w OBI, w kwestii ustawy deubekizacyjnej. Zdaniem 
IPN-u i pseudo-patriotycznych polityków, nawet palacz, który ogrzewał tyłki niegdysiejszych funkcjo-
nariuszy MO, SB a nawet UB jest zaliczany do podłego gatunku. O tych, którzy korzystali z tego ogrze-
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wania nie wspomnę. W tym momencie nie sposób nie podziękować, i czynię to naprawdę bardzo serio, 
J. Czajce i innym naszym kolegom, za ich naprawdę bezinteresowną pomoc, aby nasi poszkodowani 
przynajmniej psychicznie czuli się godnie. To co czyniliśmy w ramach służby nie do końca jest złem. 
Nawet w ocenie 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego nasze stanowisko zyskało aprobatę.

Wracając do odznaczeń i nagród. Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany, że w gronie tak zac-
nych osób zostałem odznaczony za pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia; ze spotkania, w którym 
uczestniczyłem w sierpniu w WSPol w Szczytnie, które dało mi wiele satysfakcji i osobistego zado-
wolenia, zwłaszcza spotkanie z ludźmi, którzy nie pomni na swoje stopnie ofi cerskie nas młodych 
kolegów ze służby, a dziś emerytów, traktowali jako następców, którym przekazywali swoje do-
świadczenie. Miałem wiele satysfakcji, że znalazłem się w tak szacownym gronie. 

W tym momencie, o ile moje skromne zdanie mogło by się liczyć, uważam że Zarząd Wojewódz-
ki winien organizować, a raczej zapraszać Koleżanki i Kolegów z zarządów terenowych do uczest-
nictwa w tego typu spotkaniach. Żeby zobaczyli na własne oczy, porozmawiali z ludźmi, którzy do 
nie dawna byli, na – jak to się mówi – wysokich stołkach, a obecnie są nierzadko tak samo bezradni 
w przeciwstawianiu się bzdurnym decyzjom.

Nas wszystkich przyrównuje się do jednego poziomu, w którym podziały są tylko dwa: chcących 
działać i wykazywać się w pracy na rzecz Koła, czy tylko malkontencko narzekać. Przed każdym 
z nas jeszcze ileś tam lat walki o przetrwanie w tym doczesnym życiu, ale życiu godnym, i nie ważne 
jaki się miało stopień, nasza godność kształtowana jest przez nas samych. Szanujmy się i tego ocze-
kujemy od innych.

Przypomniała mi się kwestia różnorakich form podejmowanych przez Zarząd Główny w celu 
poszerzania naszych szeregów przez grono nowo odchodzących na emerytury (renty). Hasło: „I Ty 
będziesz emerytem” nie wszystkim otwiera oczy, chociaż samo w sobie jest bardzo fajne. Te plakaty 
są tak samo odbierane jak w sklepie monopolowym wywieszki o treści: „Alkohol szkodzi zdrowiu”. 
Jak mi się wydaje, to klient wspomnianego sklepu, po odczytaniu takiego hasła obróci się na pięcie 
… i nie robi zakupu.

Wydaje się mi, że należy poczynić kolejny krok w sprawie ceremoniału policyjnego i emery-
ckiego. W chwili tworzenia nowej ustawy o Policji, można poprzez Związki Zawodowe NSZZP 
„dorzucić” do Ustawy tematy: awansów emeryckich, mundurów emeryckich, generalnie mówiąc 
ceremoniału emeryckiego oraz ujednolicenia warunków i sposobu korzystania z funduszu socjalne-
go. W miejsce przepisu blankietowego powinien być ustanowiony regulamin (jednolity) uchylający 
różnorakie Rozporządzenia Komendantów Wojewódzkich dot. funduszu socjalnego.

Oczyma wyobraźni widzę uroczystość z okazji Dnia Policji kiedy to na wspólnej uroczystości 
w jednym szeregu stoją awansowani emeryci i ich następcy. Takim działaniem próżnia, obecnie 
występująca, została by zatarta. Po przejściu na emeryturę, ten nowy stanął by jedynie w innym, 
dalszym czy bliższym szeregu, a nie jak to ma miejsce dziś „z boku”, nie rzadko dalekim, co widać 
na przykładzie KPP w Szczytnie.

Aby nie być posądzony o malkontenckie narzekanie, dodam, że my na dołach staramy się 
czynić wszystko, aby naszym kolegom ze służby pomóc „odnaleźć się” w tym ich odosobnieniu. 
Temu służą wspólne spotkania w różnych postaciach, o których już wspominałem w poprzednim 
swoim artykule.

Dzięki prezesom ZG i ZW naszego Stowarzyszenia rzeczywiście mamy możliwości coś do-
konać nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Przecież są w naszym gronie również tacy, którzy nie 
zawsze mają smykałkę, zapał do tego typu poczynań. Jednak każda pomoc się liczy i za to dziękuję 
nawet tym, malkontencko narzekającym, bowiem oni w jakimś stopniu sygnalizują nam o potrze-
bach, tych oddolnych, na które nie rzadko nie zwracamy uwagi. I nie bójmy się krytyki, jednak ma 
być ona rzeczowa i nie będąca jedynie wrogim działaniem, bowiem szczera krytyka zawsze jest 
dla nas przydatna. 

Tak Trzymać.
Bohdan Makowski s. Władysława

Giżycko dnia 23.11.2011
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Zdjęcia:
Janusz Jastrzębski

i Leszek Orkisz
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PREZYDENT KOMOROWSKI W WSO

Inauguracja roku akademickiego w wyższej uczelni jest zawsze wielkim wydarzeniem 
dla jej społeczności. W tym roku Wyższa Szkoła Policji przeżywała ten dzień w sposób 
szczególny. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski zaszczycił swo-
ją obecnością uroczystości inauguracyjne.

W inauguracji uczestniczyło wielu znamie-
nitych gości: posłowie, władze samorządowe 
województwa, powiatu i miasta, duchowień-
stwo, przedstawiciele innych zaprzyjaźnio-
nych wyższych uczelni z kraju i zagranicy.

Prezydent w ciepłym wystąpieniu, gratulo-
wał uczelni sukcesów w rozwoju naukowym, 
a także rozwoju bazy dydaktycznej na poziomie 
światowym. Mocno podkreślił model kształce-
nia, gdzie w jednych murach kształci się ludzi 
na potrzeby, bez mała, wszystkich służb resor-
towych, a także na potrzeby cywilnej admini-
stracji oraz bezpieczeństwa państwa. Zwrócił 
uwagę na fakt, że w wojsku, obecnie mniej 
licznym, powinność tę spełnia pięć szkół.

Po odśpiewaniu tradycyjnego Gaudeamus, komendant – rektor insp. dr hab. Arkadiusz Letkie-
wicz dokonał aktu immatrykulacji studentów I-go roku studiów. Po zakończeniu immatrykulacji 
prezydent i komendant – rektor dokonali uroczystego otwarcia najnowocześniejszego w Europie 
i świecie centrum badawczego Policji oraz nowoczesnej biblioteki uczelnianej. 

Jesteśmy dumni, że w tej uroczystości mogli wziąć udział przedstawiciele społeczności emery-
tów. – Obecny był cały zarząd Koła, który skorzystał z okazji zrobienia wspólnej fotografi i z panem 
prezydentem.

Było po prostu wspaniale.

WIEŚCI Z TERENU
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III PLENARNE POSIEDZENIE
ZW SEiRP W OLSZTYNIE

19 listopada 2011 r. Zarząd Wojewódzki SEiRP V Kadencji 
w Olsztynie spotkał się na III Plenarnym Posiedzeniu.

Tak jak poprzednio, obradowano w przestronnych i gościnnych pomieszcze-
niach konferencyjnych „Kasyna” przy ul. Granowskiego 18. To stałe miejsce posiedzeń SEiRP w Ol-
sztynie.

W części początkowej Posiedzenia uhonorowano członków SEiRP i osób wspierających pracę 
i rozwój Stowarzyszenia:

Odznaką Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP: Karola Kufl owskiego – doradcę ZW SEiRP w Ol-
sztynie, „ojca założyciela” struktur SEiRP w Olsztynie, Tadeusza Gadzałę – doradcę ZW SEiRP 
w Olsztynie, Wiesława Cioska – prezesa Koła SEiRP w Ostródzie, Ryszarda Macka – prezesa Koła 
SEiRP w Działdowie, Leszka Manistę – skarbnika Koła SEiRP w Olsztynie.

Odznaką Za Zasługi dla SEiRP z dyplomem: insp. mgr Sławomira Mierzwę, podinsp. Tomasza 
Stawarskiego.

Medalem XX-Lecia SEiRP: Annę Czerniawską, Ewę Napora, Janinę Kołodziejczyk, Euge-
niusza Jagiełłowicza, Benedykta Wincenciuka.

Tematem wiodącym posiedzenia była prezentacja przez Koła Terenowe swojej działalności, oce-
na przez Koła pracy Zarządu Wojewódzkiego i relacja Zarządu Wojewódzkiego o jego dokonaniach 
i planowanych przedsięwzięciach.

Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście: Henryk Borowiński, prezes ZG SEiRP, Alek-
sander Kozłowicz, przewodniczący GKR ZG SEiRP, insp. Tomasz Stawarski, przedstawiciel ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Joanna Leżanko, kierowniczka Sekcji Socjalnej 
KWP w Olsztynie, Zbigniew Perzanowski, przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów, Koło Środowiskowe w Olsztynie, Henryk Kołecki, wiceprzewodniczący Oddzia-
łu Terenowego NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Tak szeroka reprezentacja środowisk policyjno-emeryckich na posiedzeniu dowodnie potwierdza 
chęć i potrzebę ich integracyjnej współpracy. Współpracy zapoczątkowanej na posiedzeniu przez moż-
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liwość szerokiego wypowiedzenia się i przed-
stawienia nurtujących poszczególne środowiska 
problemów, które – jak się okazało – są wspólny-
mi dla wszystkich. 

W dyskusji podkreślano wyraźnie dobrą 
współpracę z komendantami jednostek tereno-
wych, która – jak podkreślił prowadzący spotka-
nie prezes ZW Jerzy K. Kowalewicz – zasadza 
się i wypływa z  przychylności i chęci współpra-
cy ze Stowarzyszeniem komendanta wojewódz-
kiego Policji w Olsztynie, insp. mgr. Sławomira 
Mierzwy. 

Prezesi Kół terenowych szeroko opowiadali 
o działalności w swoim środowisku. Były relacje ze spotkań integracyjnych, z wycieczek do ciekawych 
miejsc na „swoim” terenie i w Polsce, z turnusów sanatoryjnych i wczasowych; opowiadano o spot-
kaniach z lekarzami; duża część relacji dotyczyła pielęgnowania miejsc pochówków funkcjonariuszy 
i tablic upamiętniających miejsca tragicznych zdarzeń z przeszłości.

Sporą dyskusję wywołała sprawa konieczności cyfryzacji przekazu informacji i korespondencji ma-
ilowej. Przejście na cyfrowy przekaz informacji z Zarządu Głównego do Kół terenowych i Zarządów 
Wojewódzkich daje znakomite oszczędności, tak fi nansowe jak i czasu. Ważne, wymagające szybkiego 
„załatwienia” sprawy ZG może rozesłać do wszystkich zainteresowanych.

Z cyfryzacją i posiadaniem adresów mailowych (przynajmniej jednego w Kole) związana jest ja-
kość, wygoda i szybkość przekazywania wydawnictw prezentujących i obrazujących działalność Sto-
warzyszenia na „całą Polskę”. „Olsztyński Biuletyn Informacyjny” w formie cyfrowej jest atrakcyj-
niejszy od jego szaro brudnego ksero. W kuluarach wypłynęła też sugestia, by „Biuletyn Informacyjny 
ZG SEiRP”, oprócz formy, atrakcyjnego zresztą, wydania papierowego, był także dostępny jako plik 
w formacie PDF.

Jerzy K. Kowalewicz

WSPÓLNIE O NASZYCH SPRAWACH
22-23 października 2011 roku w Kowarach odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze, pod przewodnictwem prezesa 
Henryka Grotkiewicza.

W obradach uczestniczyli prezes Zarządu Głównego SEiRP, Henryk Borowiński, wiceprzewod-
niczący NSZZ Policjantów we Wrocławiu – Robert Husak i Jan Mądrecki oraz prezesi kół SEiRP 
województwa dolnośląskiego.

W wystąpieniach i dyskusji uczestników posiedzenia przewodnim tematem okazał się problem po-
stępującego zubożenia środowiska emerytów, jak 
i policjantów w czynnej służbie. Wobec powyż-
szego uznano za pilną potrzebę podjęcie działań 
i inicjatyw zarówno sferze prawnej, jak i ochrony 
socjalnej przez obie organizacje.

Efektem było opracowanie programu pracy 
Zarządu Wojewódzkiego na przyszły rok. Za 
priorytetowe działania uznano między innymi:

– kontynuację działań interwencyjnych 
w Europejskim Trybunale Praw Czło-
wieka w Strasburgu w obronie świadczeń 

WIEŚCI Z TERENU

Fo
to

: M
ar

ia
n 

Bi
ed

ul
sk

i



32

emerytalnych, które zostały obniżone byłym funkcjonariuszom resortu spraw wewnętrznych; 
inicjowanie działań promocyjnych Stowarzyszenia wśród funkcjonariuszy Policji, zamierza-
jących przejść na emeryturę lub rentę celem wzmocnienia liczebnego i merytorycznego orga-
nizacji na Dolnym Śląsku (w grupie siła);

– wzbogacanie statutowych form działania kół Stowarzyszenia, ukierunkowanych na organizo-
wanie turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, wczasów rekreacyjno-wypoczynkowych 
i imprez integracyjnych w celu konsolidacji środowiska oraz działań pomocowych w sferze 
socjalnej dla najbardziej potrzebujących; uaktywnienie członków Stowarzyszenia w działalno-
ści społecznej, samorządowej w środowiskach lokalnych pod kątem wykorzystania możliwości 
dofi nansowania bądź innej pomocy naszej organizacji.

Plenarne posiedzenie było również okazją do uhonorowania i wyróżnienia najbardziej zaangażo-
wanych w pracy społecznej na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych województwa dol-
nośląskiego, seniorów – inicjatorów i założycieli pierwszej organizacji stowarzyszeniowej emerytów 
i rencistów na ziemi jeleniogórskiej. Kolegów: Janusza Cyra, Wacława Zaracha, Mieczysława Za-
jąca i Zenona Dziwickiego uhonorowano tytułem – „Dożywotni Honorowy Członek SEiRP”.

Zarząd Główny SEiRP najbardziej aktywnym członkom przyznał odznaki ,,Za wybitne osiągnię-
cia’’ oraz ,,Za Zasługi”, a Janowi Mądrackiemu (NSZZP) pamiątkowy medal ,,XX lat SEiRP’’

Na zakończenie posiedzenia obie organizacje wyraziły potrzebę dalszej współpracy i spotkań robo-
czych w celu konsolidacji, integracji i obrony interesów środowisk policyjnego i emeryckiego.

Adam Różycki

WIŚLAŃSKIE OBRADY
ZW SEiRP W KATOWICACH

Tradycyjnie jesiennie, w dniach 16-18 września 2011 roku, na wyjazdowym posiedzeniu 
w Wiśle spotkał się Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach. Gościem honorowym był 
Henryk Borowiński, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Obrady prowadził Józef 
Krasucki.

Rozpoczęto od akcentów miłych. Uchwałą kapituły, Krystynie Lasoń z Lublińca, przyznano Ho-
norową Odznakę Za Zasługi dla ZW SEiRP w Katowicach. Andrzej Jąder, prezes koła SEiRP w Cho-
rzowie, odebrał godność Członka Honorowego SEiRP. Adam K. Podgórski przekazał prezydium ze-
brania opracowaną przez siebie „Kronikę XX-lecia ZW SEiRP w Katowicach”.

W części roboczej obrad prezes, Józef Krasucki, złożył informację o działalności Zarządu. 
Wywiązała się żywa i długa dyskusja. Ryszard Wiśniewski (Jastrzębie Zdrój) wyraził zaniepo-

kojenie stosunkowo niską liczebnością SEiRP, skupiającego około 10% ogółu policyjnych emerytów 
i rencistów. Postulował otwarcie się Stowarzy-
szenia na zewnątrz, akcent na inicjatywy skie-
rowane do rodzin, do policjantów aktywnych 
zawodowo. 

Henryk Mikosz (Gliwice) postulował 
szkolenia dla skarbników. Edward Krzyszto-
fi k (członek Prezydium ZW) zgłosił problem 
wystąpień członków SEiRP w mundurach po-
licyjnych, w kontekście ewentualnych inter-
wencji w sprawach obywateli. 

Edward Lesiewicz (członek Prezydium 
ZW) zachęcał do zrewidowania powielanej, 
a nieprawdziwej opinii o „znakomitej współ-
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pracy” ogniw SEiRP z kierownictwami jednostek poli-
cji, w sytuacji, gdy emeryci i renciści nie są wpuszczani 
do budynków policyjnych i traktowani niczym pośled-
ni petenci. Tę samą kwestię, jako wyraz „upokarzania 
emerytów”, podniósł Andrzej Niewiarowski (Żory). 

Mieczysław Skowron (Mysłowice, członek prezy-
dium ZW) powrócił do koncepcji ustanowienia Dnia 
Emeryta i Rencisty Policyjnego. Józef Hejczyk (Ty-
chy), po raz kolejny zauważył, że awansowanie policyj-
nych emerytów na wyższe stopnie służbowe wciąż jest 
zagadnieniem nie rozstrzygniętym.

Prezes ZG, Henryk Borowiński w obszernym 
wystąpieniu omówił najważniejsze sprawy Stowarzy-
szenia, działania na rzecz integracji środowisk służb 
mundurowych krajowych i europejskich, zdał relację 
z wyjazdu na Węgry i podsumował ostatni zjazd SEi-
RP. Zachęcał do zastanowienia się nad zmianą nazwy 
organizacji.

Był też czas na zabawę taneczną, wieczór przy og-
nisku, spacery w góry i zwiedzanie Wisły oraz muze-
um Beskidzkiego, czemu sprzyjała urokliwa, słonecz-
na i ciepła pogoda.

Tekst i zdjęcia – AKP

„BIAŁA SOBOTA” DLA WETERANÓW
SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŁODZI 

Na inicjatywę pełnomocnika ds. opieki zdrowotnej Zarządu Głównego Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego płk dr Czesława Marmury, o potrzebie zorganizowania w Łodzi badań 
profi laktyczno – lekarskich, tzw. „Białej Soboty”, dla weteranów służb mundurowych i żoł-
nierzy garnizonu oraz ich najbliższych, odpowiedział dyrektor szpitala MSWiA w Łodzi, mjr 
rez. dr n. med. Robert Starzec.

24 września 2011 r. w godz. od 8.00 do 14.00, 
w gabinetach specjalistycznych przychodni szpitala 
(kardiologa, laryngologa, okulisty, ortopedy, neuro-
loga, urologa, chirurga naczyniowego, ginekologa, 
USG serca, USG ogólne i EKG) zorganizował bada-
nia diagnostyczne dla ponad 200 pacjentów. 

Ta społecznie cenna inicjatywa w opiece zdro-
wotnej, oparta o wartości zawarte w ofi cerskiej mak-
symie „esprit de corps” (duch koleżeństwa), spotkała 
się z szerokim zainteresowaniem pacjentów – człon-
ków wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych w Łodzi, w sytuacji znanej nam 
wszystkim, a wykreowanej przez obowiązujące stan-
dardy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaintereso-
wanie badaniami wyrażało się zarówno dużą liczbą 
zapisów na „Białą Sobotę”, jak i frekwencją.

Na podkreślenie zasługuje sprawność i życzli-
wość zespołów specjalistyczno – lekarskich i admini-
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stracyjno – pielęgniarskich szpitala MSWiA w Łodzi, którzy tego dnia przyjęli, w każdym zespole, 
od 19 do 27 wdzięcznych pacjentów. 

Należy nadmienić, że dla niektórych pacjentów, będących w podeszłym wieku, możliwy czas ocze-
kiwania do lekarza specjalisty, w różnych innych przychodniach był określony na 4 – 6 miesięcy.

Tę sprawność organizacyjną i życzliwość całego personelu lekarsko-administracyjnego, dyrek-
tora Roberta Starca, biorącego udział w „Białej Sobocie” mógł zaobserwować minister Krzysztof 
Kwiatkowski, w tym przypadku przewodniczący Rady Społecznej szpitala MSWiA w Łodzi, który 
spotkał się w tym dniu w gabinecie dyrektora szpitala, także z patronami tego przedsięwzięcia: płk 
Januszem Kwietniem – wiceprezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i preze-
sem Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW, płk dr n. hum. Czesławem Marmurą – peł-
nomocnikiem ds. opieki zdrowotnej ZG ZŻWP, płk Eugeniuszem Kacprzykiem – zastępcą ds. 
służb mundurowych dyrektora oddziału łódzkiego NFZ, bryg. Ireneuszem Mańko – wiceprezesem 
ZG i prezesem ZW w Łodzi Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, komisarzem Zdzi-
sławem Pełką – wiceprezesem ZG i prezesem ZW w Łodzi Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych. 

Minister wysłuchał informacji o organizowanych w Łodzi przedsięwzięciach w obszarze opieki 
zdrowotnej dla weteranów służb mundurowych, a także odniósł się do propozycji uczestników spot-
kania, co do poprawy funkcjonowania tej opieki w Łodzi w najbliższych latach. W bezpośrednich 
rozmowach z pacjentami minister Kwiatkowski dowiedział się o problemach, z jakimi muszą bory-
kać się starsi ludzie, aby zadbać o podupadające zdrowie. Życzył wszystkim poprawy dostępności 
do lekarzy i szpitali, oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczególne podziękowania za zorgani-
zowanie „Białej Soboty” należą się naszemu koledze płk Czesławowi Marmurze, który jest w dal-
szym ciągu głównym organizatorem tego rodzaju akcji. Swoim zaangażowaniem, charyzmą potrafi  
zmobilizować innych do działania na rzecz osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia. 

Również dziękujemy panu dr Robertowi Starcowi, dyrektorowi szpitala za wsparcie naszej akcji.
Mamy nadzieję, że przy pomocy osób dobrej woli, w dalszym ciągu będziemy organizować akcje 

mające na celu ułatwienie dostępu naszym weteranom do badań profi laktycznych.

Tekst i  foto Ryszard Dziubek
 

WSPÓLNY CEL
W dniu 21.X.2011 r. w gościnnym klubie sportowym „Gwardia” w Zielonej Górze, odbyło 
się wspólne posiedzenie LZW w Gorzowie Wlkp. i ZO SEiRP w Zielonej Górze, w którym 
oprócz prezydiów zarządów, udział wzięli wszyscy prezesi kół terenowych województwa 
lubuskiego.

Tematem wiodącym było niezadowolenie emerytów policyjnych, a zarazem członków naszego Sto-
warzyszenia, ze zmian wprowadzonych do nowego Regulaminu świadczeń dla emerytów z funduszu 
socjalnego.

W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: prezes ZG SEiRP Henryk Borowiński, skarbnik ZG 
SEiRP Zdzisław Pietryka i z-ca komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze mł. insp. Sławomir 
Tomala. Obradom przewodniczyli na przemian prezes ZO Jan Papis i prezes LZW Zenon Pater-
czyk.

Dużo miejsca poświęcono zasadom podziału i praktycznym możliwościom korzystania z funduszu 
socjalnego emerytów, ujednoliceniu wypełniania wniosków do Wojewódzkiej Komisji Socjalnej oraz 
wnioskowaniu propozycji ewentualnych zmian w Regulaminie socjalnym, wynikających z praktycz-
nych potrzeb emerytów będących w trudnej sytuacji materialnej.

Szerokiej informacji o pracy ZG SEiRP udzielili prezes H. Borowiński, skarbnik Z. Pietryka oraz 
wiceprezes ZG Jan Papis, apelując między innymi do aktywu, o czynne wspieranie Stowarzyszenia 
jednym procentem z odpisów podatku za rok 2011, gdyż jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
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Owocna dyskusja na sali obrad przyczyniła 
się w efekcie do wypracowania uchwały, która po 
przegłosowaniu została przyjęta jednomyślnie.

Następnie odbył się turniej strzelecki z broni 
pneumatycznej, w kategorii kobiet i mężczyzn 
o puchar prezesa ZG SEiRP przeprowadzony na 
profesjonalnej strzelnicy KS „Gwardia”. Poziom 
był bardzo wysoki.

W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła 
Halina Świątkowska (LZW Gorzów Wlkp.), 
drugie – Gabriela Lubańska (LZW Gorzów 
Wlkp.), trzecie – Teresa Tomaszewska (ZO Zie-
lona Góra).

W kategorii mężczyzn  – pierwsze miejsce – 
Eugeniusz Czerwiński (ZO Zielona Góra), dru-
gie – Zenon Siebert (ZO Zielona Góra), trzecie 
– Lesław Juszczak (ZO Zielona Góra).

Puchary i dyplomy wręczyli: prezes ZG Hen-
ryk Borowiński i wiceprezes Jan Papis.

Za zorganizowanie turnieju strzeleckiego na 
obiektach KS „Gwardia” w obecności zawodowych sędziów klasy krajowej wyróżnić należy kol. Bar-
barę Milej – prezesa Koła nr 2 w Zielonej Górze.

Wspólna kolacja zakończyła kolejne miłe spotkanie obu Zarządów (Północy i Południa) wojewódz-
twa lubuskiego. Celność strzelecka zawodników oraz temat obrad nasunął pomysł związany z tytułem 
tego artykułu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Kobryń

„BIELUCHY” TO ZUCHY
Jesień to na ogół radosny i przyjemny czas, a wypróbowanym sposobem na aktywny 
tryb życia dla policyjnych seniorek i seniorów, z nadmiarem kondycji, są wycieczki i rajdy 
z zakresu kwalifi kowanej turystyki górskiej.

Od kilku już lat ta idea sprawdza się z dobrym skutkiem w kole turystycznym PTTK „Bieluchy”, 
które działa przy Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie woj. lubelskie.
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Patronem nazwy koła jest sławny Duch Bieluch, który podobno krąży w podziemnych pokredo-
wych wyrobiskach pod miastem. Koło skupia czynnych zawodowo policjantów, pasjonatów wspina-
czek górskich, ale przede wszystkim policyjnych emerytów i rencistów, którzy, o dziwo, wiodą prym 
i mają się czym pochwalić.

20-24 września br. w Wysowej odbył się XIX Rajd Górski Służb Mundurowych RSW, zorgani-
zowany przez Komisję Turystyki RSW wspólnie z KG Policji i KG Straży Granicznej. Impreza ta 
zgromadziła liczne grono zapaleńców z całej Polski, którzy nie tylko wędrowali po wytyczonych 
szlakach, ale także popisywali się wiedzą geografi czno-historyczną na tematy górskie, zdobywali 
punkty w konkursie piosenek turystycznych, na podstawie autorskich tekstów każdej drużyny rajdo-
wej oraz rywalizowali w zawodach strzeleckich.

Ekipa „Bieluchów” z Chełma okazała się bezkonkurencyjna i zajęła I miejsce oraz zdobyła pu-
char komendanta głównego Policji. Warto dodać, że jest to jedyna, jak na razie, zorganizowana grupa 
turystyczna reprezentująca środowisko policyjne Lubelszczyzny na imprezach tej rangi.

Czy przykład seniorek i seniorów z Chełma znajdzie naśladowców? Czas pokaże, ale chciałoby 
się powiedzieć: „w góry, w góry, miły bracie, tam przygoda czeka na cię…” 

Waldemar Popławski

Z DZIAŁALNOŚCI SEiRP
W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

Już od pewnego czasu zarząd Koła SEiRP w WSPol. pomaga w organizacji i rezerwacji tur-
nusów rehabilitacyjno – leczniczych, w różnych uzdrowiskach na terenie naszego kraju. 

W dniach 30-08/14-09-2011 r. członkowie Koła gościli w Bieszczadach, a konkretnie w Polań-
czyku, gdzie wypoczywało 27 kuracjuszy. Wypoczynek i „naprawa” swojego nadwątlonego wiekiem 
zdrowia odbywało się w sanatorium „Dedal”. 

Niewątpliwie opiewana przez Stana Borysa – Solina, nadal posiada wiele uroku, a szczególnie 
dodaje uroku zalesienie drzewostanu liściastego.
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Być może warto pomyśleć, o wyjeź-
dzie w następnym roku do uzdrowiska 
na terenie Sudetów?

*  *  *

Starym obyczajem, 8 października 
2011 r. zarząd Koła zorganizował dla 
członków i ich rodzin grzybobranie. 
W spotkaniu udział wzięło 95 osób. 
Zakończone zostało ogniskiem na tere-
nie ośrodka wypoczynkowego WSPol. 
w Wałpuszu. Prawdą jest, że w tym 
roku nie było wysypu grzybów, ale po-
jedyncze sztuki, wytrwali poszukiwa-
cze, znaleźli.

Przy ognisku były prowadzone roz-
mowy – wspomnienia z poprzednich 
tego typu imprez. Nie obyło się bez 
śpiewania piosenek biesiadnych, grillo-
wania i pieczenia kiełbasek. Jak zawsze 
przygrywał na akordeonie nasz prezes 
Ryszard, który prowokował – pozytyw-
nie, pozostałych, do śpiewu.

Atmosfera spotkania była wspania-
ła. Uczestnicy bawili się dobrze, a tańce 
były obowiązkowe. Pytano na zakończenie imprezy kiedy ponownie będzie podobne spotkanie? …

Prawdopodobnie na kuligu. 
A więc do następnego spotkania.

Zdzisław Wnukowicz

POCZTÓWKA Z PODRÓŻY
Jak przystało na miłośników tury-
styki i spotkań na żywo z przyrodą 
i historią, we wrześniu br. bardzo 
liczna, blisko 40-osobowa grupa 
członków SEiRP z Krasnegostawu 
i Szczebrzeszyna, woj. lubelskie, 
gdzie na co dzień brzmi sławny 
chrząszcz, wyjechała na całodzien-
ną wycieczkę turystyczno-krajo-
znawczą do Łańcuta i na Roztocze. 

W Łańcucie zwiedzano i podziwia-
no zamek – muzeum, dawną siedzibę 
Ordynacji Zamojskich, w tym pomiesz-
czenia pałacowe, stajnie, wozownie oraz 
ogrody. Scenariusz wycieczki wzboga-
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cono następnie o dłuższy pobyt na Roztoczu, przejazd autokarem leśnymi trasami Puszczy Solskiej, 
z przystankiem w Osuchach, gdzie złożono kwiaty i oddano hołd partyzantom AK i BCH, którzy 
polegli na tej ziemi, walcząc z okupantem o wolność Ojczyzny. 

Na metę tej atrakcyjnej wycieczki wybrano klejnot Roztocza – Susiec, gdzie „strumyk płynie 
z wolna”, a „Szumy” na Tanwi szczycą się prestiżowym tytułem „Cudu przyrody polskiej” w ple-
biscycie „Rzeczpospolitej”. Do późnej nocy wycieczkowicze bawili się i oddawali „szaleństwom” 
integracyjnego ogniska w tym urokliwym zakątku perły Lubelszczyzny. Ciąg dalszy wędrowania 
nastąpi, bo witalność płynąca z natury i roztoczańska przygoda zrobiły swoje.

Waldemar Popławski

NIEZWYKŁE MIEJSCA W POLSCE
We wczesnych godzinach porannych 8 października 2011 roku, 54 członków Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ze Szczecina wraz z rodzinami, wybrało się na 
dwudniową wycieczkę po Wielkopolsce.

Rano przyjechaliśmy do Pobiedzisk na zwiedzanie skansenu Miniatur (35 najważniejszych 
budowli Wielkopolski, miniatury wykonane w skali 1:20 takich obiektów jak: pałac w Rogalinie, 
Biblioteka Raczyńskich, zagroda wiejska Biskupin, kościół św. Wojciecha w Poznaniu, kościół 
św. Prokopa w Strzelinie, dwór w Koszutach, kościół św. Jana Mogilno, katedra w Gnieźnie, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie – iglica, muzeum w Rakoniewicach, Kolegium Trzemeszeń-
skie, Stary Rynek w Poznaniu), odbyliśmy spacer po mieście, zwiedziliśmy kościół św. Michała 
Anioła – jeden z najstarszych gotyckich kościołów w Wielkopolsce.

Następnie przejazd do Gniezna i zwiedzanie m.in. katedry Gnieźnieńskiej NMP i św. Wojcie-
cha z połowy XIV w., dzwony, drzwi katedry w Gnieźnie, podziemia katedry z pozostałościami 
starszych budowli romańskich, spacer do muzeum Początków Państwa Polskiego.

Przejazd do Biskupina i wejście do najbardziej znanego rezerwatu archeologicznego w Eu-
ropie Środkowej. Zwiedzaliśmy tutaj zabytki, eksponaty związane z życiem ludzi w osadzie 
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Biskupin. Rezerwat ma na celu 
przybliżenie zwiedzającym 
życia codziennego Piastów. 
Autentyczna piastowska osada 
przenosi zwiedzających w nie-
zwykły świat naszych przod-
ków. Gród w Biskupinie uzna-
ny został za pomnik historii 
Polski.

Drugi dzień naszej wyciecz-
ki rozpoczął się przyjazdem 
do Lichenia (najsłynniejsze 
sanktuarium maryjne w Pol-
sce) i przejściem do sanktua-
rium Matki Boskiej Licheńskiej 
(światło wpada do wnętrza 
przez tyle okien, ile jest dni 
w roku –365, a wejść do środka 
można przez tyle drzwi, ile rok 
ma tygodni – 52. Na placu przed 
bazyliką może zgromadzić się 
około 250 tys. wiernych) oraz 
zwiedzaniem muzeum im. ks. 
J. Jarzębowskiego.

Następnie przejazd do Kórnika (neogotycki zamek Działyńskich) na zwiedzanie zespołu za-
mkowo-parkowego. Jest to zabytek klasy zerowej. Odwiedziliśmy również Rogalin (przepiękny 
barokowo-klasycystyczny pałac z XVIII w. wybudowany przez Raczyńskich). Obecnie stanowi 
oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu z galerią malarstwa takich artystów jak: Matejko, 
Malczewski, Wyspiański, Wyczółkowski, Monet. Zwiedziliśmy pałac, kaplicę pw. św. Marcina 
i park (2000 zabytkowych dębów, z których najpotężniejsze mają pnie o obwodzie sięgającym 
9 m. Wśród nich stoją trzy najbardziej znane: Lech, Czech i Rus. Każde z nich liczy sobie co 
najmniej 700 lat).

Późnym wieczorem zadowoleni dotarliśmy do Szczecina, ponieważ mieliśmy możliwość po-
dziwiania niezwykłych miejsc, jakie poznaliśmy w Polsce. Miejsca ciekawe, warte odwiedzania, 
duża atrakcja nawet dla tych, którzy już tu byli.

KANIKUŁA
Jak to zwyczajowo bywa w okresie letniej kanikuły, członkowie kół SEiRP we Wrocławiu, 
także w tym w roku organizowali i korzystali z różnych grupowych form wypoczynku:

Koło w Jeleniej Górze na przełomie maja i czerwca zorganizowało wyjazd 60-osobowej grupy 
na 2 tygodniowy turnus wypoczynkowo – rekreacyjny do OWR ,,Arka” w Jarosławcu nad mo-
rzem. Program pobytu ukierunkowany był na wypoczynek i rehabilitację, w zależności od scho-
rzeń. Codziennie, przez osiem dni, każdy mógł skorzystać z czterech zabiegów rehabilitacyjnych, 
a poza tym wziąć udział w porannej gimnastyce bądź biegu. Każdego wieczora organizowano 
wieczorki integracyjne z dużą dozą ćwiczeń ruchowych.

W czasie tak forsownego dnia organizm potrzebował wiele kalorii, ale zadbał o to właściciel 
ośrodka oferując wspaniale i suto zastawione stoły. Uczestnikom pobytu zorganizowano również 
wycieczkę do Aquaparku w Darłówku oraz rejs statkiem po morzu.
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Pogoda i humory dopisały, wszy-
scy zadowoleni z pobytu zapowie-
dzieli w przyszłym roku ponowny 
powrót do tego ośrodka. Planów 
takich nie byłoby, gdyby nie profe-
sjonalizm, organizacja i opieka ze 
strony właściciela ośrodka, Stefana 
Kwiatkowskiego i jego personelu, 
za co wypoczywający serdecznie 
dziękują. 

Koła w Zgorzelcu i Lubaniu, jak 
przystało na sąsiadów, skonsolido-
wały się i zorganizowały w czerwcu 
br. wycieczkę do Drezna w Niem-
czech. Celem wycieczki było zwie-
dzanie zabytków miasta, z jego 
główną atrakcją, muzeum ,,Zwin-
ger’’. Zwiedzanie pawilonów, galerii 
ze zgromadzonymi tam arcydziełami 
sztuki światowej: malarstwa rzeźby, 
porcelany i innych dzieł, pozostawi-
ło niezapomniane wrażenia estetycz-
ne i duchowe.

W czasie zwiedzania miasta było 
bardzo upalnie, przewodnik nakre-
ślił ambitny plan marszu, wszyscy 
jednak, niezależnie od wieku, trudy 
wytrzymali. W celu zregenerowania sił zorganizowano przerwę na posiłek i wspólne pogaduszki, 
które zintegrowały wycieczkowiczów. Moc wrażeń, nowe przyjaźnie a może i miłości spowodo-
wały, że będą planowane kolejne wspólne wyjazdy, bądź spotkania członków tych kół.

W organizację wycieczki duży wkład wniósł wójt gminy Zgorzelec Kazimierz Janik, który 
od wielu lat życzliwy środowisku policyjnemu, pokrył koszty przejazdu autokarem. Organizato-
rzy i uczestnicy składają za to serdeczne podziękowania. 

Adam Różycki

RAZEM NA KNEDLE
1-2 października 2011 r., emeryci z Koła w Strzelinie wraz z policjantami KPP, członkami 
NSZZ Policjantów, przedstawicielami IPA regionu Kłodzko, udali się na zwiedzanie stoli-
cy Republiki Czeskiej, Pragi. 

Wspólne wyjazdy to już tradycja i efekt wieloletniej współpracy środowiska emerytów z poli-
cjantami w czynnej służbie.

Wymarzona pogoda pozwoliła na zwiedzanie zabytków i uroków Pragi. Hradczany, zamek praski 
będący siedzibą prezydenta, rejs statkiem po Wełtawie, most Karola, to tylko niektóre miejsca jakie 
zwiedzono.W wolnym czasie wycieczkowicze degustowali dania kuchni naszych południowych są-
siadów, oczywiście z knedlami, i wyroby czeskich piwowarów. Całodzienna wędrówka praskimi 
uliczkami mocno zdrożyła uczestników wycieczki, dlatego wieczorem przy muzyce miejscowej ka-
peli, w rytmie szlagierów „Jozin z Bazin”, „Malowany Dzbanku”, nabierali sił do zwiedzenia w dniu 
następnym. 
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Jednak rano przed zwiedzaniem Bozkowskich dolomitowych jaskiń oraz skoczni narciarskiej 
Harrahowie, uczestnicy wycieczki, lekko zmęczeni, zaczęli się zastanawiać co jest tego przyczyną, 
spacer po Pradze czy też szaleństwa na parkiecie.

Najważniejsze jednak, że wszyscy z wyjazdu byli zadowoleni i już zaplanowali na przyszłość 
wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne. 

Adam Różycki

EMERYCI POLICYJNI
DOCENIENI NA TARGACH KSIĄŻKI

Ważnym i oczekiwanym wydarzeniem Targów Książki w Katowicach, było ogłoszenie 
wyników plebiscytu „BOOK-TOP SILESIA – 50 książek najlepszych zdaniem Ślązaków”. 
Od stycznia internauci proponowali, głosowali i komentowali książki, tworząc kanon li-
teratury cennej dla mieszkańców i sympatyków regionu. Zanotowano dziesiątki tysięcy 
wejść na stronę internetową 
plebiscytu oraz tysiące głosów 
i opinii.

Wyniki konkursu zaprezento-
wał profesor dr. hab. Krzysztof 
Kosiński, dyrektor Instytutu Nauk 
o Literaturze Polskiej w Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach. 
Uczestnicy zgłosili 182 książki. 
Na liście najbardziej poczytnych, 
pożytecznych i polecanych znala-
zło się 50. Lista obejmuje znaczące 
pozycje z literatury polskiej i kra-
jowej, świadczy o preferencjach 
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czytelniczych Ślązaków, i z pewnością będzie stanowiła swoisty drogowskaz dla czytelników na 
najbliższe lata.

I. miejsce przypadło pracy Barbary i Adama Podgórskich: Słownik gwar śląskich. Godómy po 
naszymu czyli po śląsku. Na III. miejscu ulokowała się najnowsza książka Barbary i Adama Podgór-
skich: Mitologia śląska. Przywiarki śląskie. Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej. Obie 
wydało Wydawnictwo KOS, w Katowicach.

Barbara i Adam Pogórscy są emerytami policyjnymi, działaczami obywatelskimi i dziennika-
rzami obywatelskimi. W dorobku twórczym mają 41 książek (48 wydań) i około 3300 publikacji 
w mediach. Są założycielami i aktywnymi działaczami wielu organizacji pozarządowych, przede 
wszystkim Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofi arom Przestępstw oraz Rudzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Drzew, obu będących posiadaczami statusu organizacji pożytku publicznego.

Byli wyróżniani za promowanie idei regionalizmu oraz propagowanie śląskiej mowy i śląskich 
tradycji kulturowych. Ich opracowania z zakresu kultury obyczajowo – obrzędowej uzyskały po-
zytywne recenzje naukowców, przed ukazaniem się, a ponadto doczekały pochlebnych opinii na 
łamach periodyków specjalistycznych: „Przeglądu Religioznawczego”, „Res Humana”, „Nomosu”, 
a nawet w „Slawianowiedieniu”, wydawanym przez Rosyjską Akademię Nauk w Moskwie.

Biogramy Podgórskich ukazały się w wydanej niedawno „Encyklopedii Policji”.

Sebastian Brudys
Skany: Autor

MAŁOPOLSKIE SPOTKANIE „ANDRZEJKOWE”
30 listopada 2011 roku, w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych w Krakowie, odbyło się „andrzejkowe” spotkanie. 

Jego inicjatorami byli „andrzejkowi” solenizanci: Andrzej Czopek, Andrzej Brożek oraz Andrzej 
Jurga oraz przeszli i przyszli solenizanci: Wiesław Lipkowski, Janusz Dziedzic i Natasza Halij. 

Imprezę swoją obecnością zaszczycił Henryk Borowiński – prezes ZG SEiRP, a także prezesi 
niektórych małopolskich kół SEiRP oraz liczne grono przyjaciół i sympatyków solenizantów. Co 
prawda Andrzejki przypadają w noc z 29 na 30 listopada, w wigilię św. Andrzeja, ale z przyczyn 
oczywistych te „andrzejki” odbyły się w samo południe. 
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Żadna zabawa andrzejkowa nie może obejść się bez wróżb. Na pewno każdy z nas chciał-
by dowiedzieć się, co go czeka w przyszłości. Są różne sposoby, żeby to zrobić. Jedni chodzą 
do wróżki, która przepowiada z kart, inni wróżą sobie sami, czy studiują horoskopy. We środę 
wszyscy chętni mogli przenieść się w świat wróżb i marzeń. Każdy mógł dowiedzieć się czegoś 
o sobie i o tym, co czeka go w niedalekiej przyszłości. Do najbardziej znanych wróżb andrzejko-
wych należy lanie roztopionego wosku na wodę, więc wszyscy chętni, zarówno solenizanci, jak 
i ich goście, lali wosk przez klucz, a na podstawie kształtu woskowej fi gurki przewidywali swoją 
przyszłość.

U niektórych wróżby wzbudziły emocje, u innych zażenowanie, jednak nikt nie narzekał, bo 
wszyscy dobrze wiedzieli, że najważniejszą rzeczą jest dobra zabawa. Spotkanie uświetniły, nie 
wspominając już o przepysznym poczęstunku w postaci wędlin i ciast, wspaniałe, ale jednocześnie 
skromne prezenty dla solenizantów, przygotowane przez Irenę Kawalec. 

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze.
Piotr Styczyński

PROPAGATORZY EKOLOGII
28 września 2006 r., z inicjatywy Barbary i Adama Podgórskich oraz Stanisława Włodar-
czyka, powstało Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Od tego momentu RTPD prowa-
dzi stale, przynoszącą efekty, działalność popularyzatorską i promującą kształtowanie 
postaw proekologicznych mieszkańców miasta i regionu. 

W 2011 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
W latach 2008 – 2010 roku RTPD zrealizowało autorskie projekty „Ruda a zielona”, w trakcie 

których wytyczono w terenie, opisano i sfotografowano 26 tras turystyczno-edukacyjnych o charak-
terze historyczno-przyrodniczym, obejmujących dzielnice Rudy Śląskiej oraz miast i gmin sąsied-
nich. Wydano 4 książkowe przewodniki „Ruda a zielona”, które bezpłatnie przekazano szkołom, bi-
bliotekom, instytucjom i osobom w celach promocyjnych. Wyznaczone trasy są dostępne na witrynie 
http://www.rtpd.eu. Obecnie RTPD przymierza się do opracowania kolejnych 8 szlaków turystycz-
nych o walorach ekologiczno-kulturowych oraz do wydania 5 części z cyklu przewodników.

RTPD zainicjowało i urzeczywistni-
ło duże akcje sadzenia drzew w mieście, 
pod nazwami „50 drzew na 50-lecie Rudy 
Śląskiej” i „Drzewa na 650-lecie Kochło-
wic”. Towarzyszyły temu inne przedsię-
wzięcia, zbieranie surowców wtórnych, 
konkursy plastyczne, zajęcia edukacyj-
ne, wystawy, w których nagrodami były 
książki, czasopisma, foldery, dyplomy. 
Mieszkańcom i uczniom przekazano 
łącznie do zasadzania około 1000 sadzo-
nek drzew, które rosną obecnie w Rudzie 
Śląskiej.

Stowarzyszenie było również współ-
realizatorem, po raz drugi, wraz ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Ekologii Ecoterra, 
II Rudzkich Dni Recyklingu, w trakcie 
których za przyniesione elektrografy i su-
rowce wtórne rozdano około 500 mło-
dych drzewek.
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Obecnie dla zaakcentowania własnego jubileuszu, RTPD realizuje, pod honorowym patronatem 
Grażyny Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska, akcję ekologiczno-edukacyjną pod nazwą „500 
drzew na 5-lecie RTPD”. Szacuje się, że mieszkańcy miasta otrzymają do posadzenia dalszych 700 
sadzonek różnych gatunków drzew.

Tekst i zdjęcia Sebastian Brudys

KRONIKA XX-LECIA ZW SEiRP 
W KATOWICACH

Prawie półtora roku zajęła Adamowi K. Podgórskiemu, rzecznikowi prasowemu i człon-
kowi prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, praca nad Kroniką XX –le-
cia śląskiej organizacji. 

Trzytomowe „dzieło” autor przekazał na 
ręce prezesa Józefa Krasuckiego w obecności 
prezesa ZG SEiRP, Henryka Borowińskiego, 
podczas wyjazdowych obrad ZW w Wiśle.

Kronika zawiera oryginały bądź kopie 
dokumentów, zdjęć, materiałów prasowych 
dokumentujących powstanie i rozwój Stowa-
rzyszania, do chwili jego narodzin, sylwetki 
działaczy i ich dokonania oraz najważniejsze 
wydarzenia z historii. W ciągu tych 20. lat or-
ganizacja trzykrotnie zmieniała nazwę, kilka-
krotnie dokonywała zmian statutu, ale zawsze 
dbała o należyte reprezentowanie środowiska 
policyjnych emerytów i rencistów.

Tekst i zdjęcie BAP

W TYCHACH INTEGRACYJNIE
W Tychach spotkali się członkowie Koła SEiRP z kierownictwem komendy miejskiej Policji. 
W związku z rocznicą bitwy pod Lenino, 
zaproszono ppłka rez. WP, Tadeusza Adam-
czyka, prezesa Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych w Tychach.

Obecny na spotkaniu członek prezydium 
ZW SEiRP w Katowicach, insp. w st. spoczyn-
ku Edward Lesiewicz, w obecności prezesa 
koła, mł. insp. w st. spocz. Jozefa Hejczyka, 
wręczył Odznakę Honorową Stowarzyszenia 
z Dyplomem, mł. insp. Romanowi Wątro-
bie, zastępcy komendanta rejonowego Policji 
w Tychach.

Na podstawie relacji J. Hejczyka opracował AKP

WIEŚCI Z TERENU

Fo
to

: K
oł

o 
SE

iR
P 

w
 T

yc
ha

ch



Biuletyn Informacyjny nr 4 (42) 2011

45

WRĘCZENIE ODZNAK W WEJHEROWIE
25 listopada 2011 r. w gabinecie komendanta powiatowego Policji w Wejherowie, 
w obecności prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Jana Pietruszewskiego i wicepreze-
sa Hieronima Brzozowca, komendant powiatowy Policji w Wejherowie mł. insp. Krzysztof 
Lawer wręczył przyznane przez Zarząd Główny SEiRP odznaki „Za Zasługi z Dyplomem” 
dwóm zasłużonym członkom Wejherowskiego Koła, Adamowi Pawelcowi  i Waldemarowi 
Nowoczynowi. 

Przy kawie i herbacie wspominano czas służby, dobre i złe chwile, które wryły się w pamięć 
emerytom policyjnym.

Adam Pawelec, mimo podeszłego wieku (87 lat), cieszy się bardzo dobrą pamięcią. Wspominał 
o czasach służby – był zastępcą komendanta powiatowego Milicji w Wejherowie w latach 1963 
-1973. Mówił o sprawach rodzinnych, z żoną Janiną żyją już 66 lat. Mają czworo dzieci – dwaj sy-
nowie są emerytowanymi ofi cerami Wojska Polskiego. 

Stowarzyszenie nawiązało bliższą współpracę z komendantem powiatowym Policji.
Obie strony były bardzo zadowolone ze spotkania.

Henryk Kaźmierski

MINĘŁO SZEŚĆ LAT
Koło Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wieruszowie powstało sześć lat temu. Jest jed-
nym z najmłodszych w województwie łódzkim. Potrzebę jego powstania stworzyło życie, 
w powiecie od dawna nie funkcjonowała emerycka organizacja policyjna, a emerytów 
i ich różnorodnych potrzeb przybywało.

Kilku entuzjastów i stworzenie właściwej atmosfery do zawiązania Koła przez kierownictwo Ko-
mendy Powiatowej Policji spowodowały, że w dniu 25 października 2005 roku takie Koło powstało. 
Pierwotnie liczyło 16 członków, i jak zwykle, jego początki obfi towały w wiele trudności: brak środ-
ków fi nansowych i doświadczenia, niepewność jego trwałości. 

Dziś Koło liczy 36 członków zwyczajnych i 26 wspierających, i jest niezwykle zintegrowane. 
Z roku na rok powiększa repertuar tematów swojej działalności- integracyjnych spotkań okazjonal-
nych, wycieczek, imprez kulturalnych, organizacji wypoczynku oraz bazy socjalno- pomocowej. 
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Bardzo ciekawy jest skład osobowy naszej organizacji, mamy bowiem grupę osób muzykujących, 
uprawiających twórczość poetycką (mamy własny hymn), byłych i aktualnych radnych miejskich 
i powiatowych, bardzo liczną grupę autentycznych działaczy społecznych o różnorodnych kierun-
kach działania, członków OSP, także pełniących funkcje kierownicze a nawet sołtysa. Prezentowana 
kultura członków Koła, ich rzetelność, zdyscyplinowanie, stanowią o autorytecie Koła.

Od samego początku utrzymywaliśmy dobre układy z władzami samorządowymi miasta i powia-
tu, Komendą Powiatową Policji i innymi organizacjami emeryckimi.

Nie mogę pominąć bardzo dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, a przede wszyst-
kim z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Łodzi, szczególnie z jego prezesem Zdzisławem Pełką 
(aktualnie wiceprezesem Zarządu Głównego) naszym częstym i mile przyjmowanym uczestnikiem 
spotkań, a także naszym formalnym opiekunem wiceprezesem Leonardem Klimczakiem, którzy 
zawsze służą nam dobrymi radami.

Dziś trudno sobie wyobrazić braku naszego Koła na terenie powiatu, które swoją różnorodnością 
działania niezwykle ożywiło policyjne środowisko emeryckie, umożliwiło wielu rodzinom przeży-
wanie satysfakcji z działalności, zawiązywanie nowych przyjaźni, dzielenia się swoimi radościami 
i wątpliwościami.

 Zarząd Koła, znakomicie pracujący, ma tego pełną świadomość.
Stanisław Ośródka

PODWÓJNE DIAMENTOWE GODY
Członkowie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wąbrzeźnie (woj. 
kujawsko-pomorskie), na czele z prezesem Stanisławem Kwiatkowskim świętowali 60-le-
cie pożycia małżeńskiego Teresy i Bogdana Hemmerling oraz Leokadii i Kazimierza Na-
dachewicz.

Uroczystość uświetnili: sekretarz powiatu Józef Krawczyk, wiceburmistrz Wojciech Bereza, 
wójt gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski, komendant powiatowy Policji Marcin Zaleśkie-
wicz i członek prezydium ZW SEiRP Janusz Dagow. Były gratulacje, życzenia kolejnych pięknych 
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Od lewej siedzą: Teresa i Bogdan Hemmerling oraz Leokadia i Kazimierz Nadachewicz.
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rocznic oraz kwiaty i upominki. J. Dagow wręczył  małżeńskim parom okolicznościowe adresy z ży-
czeniami i gratulacjami prezesa ZW Stowarzyszenia oraz medale 20-lecia SEiRP panom Bogdanowi 
i Kazimierzowi, którzy po długoletniej służbie wstąpili do wąbrzeskiego koła i aktywnie działają od 
początku jego istnienia. 

Zebrani w sympatycznej atmosferze przy kawie i słodyczach wysłuchali opowieści i wspomnień 
jubilatów. Państwo Hemmerling i Nadachewicz jako recepty na swoje długoletnie udane związki 
małżeńskie wymieniali miłość, zgodę i wzajemne zrozumienie. Z zadowoleniem podkreślali, że im 
się udało, choć nie zawsze było łatwo. Panie w dużej mierze same musiały sobie radzić z wycho-
waniem dzieci, bo mężowie zwykle byli w służbie i mieli mało czasu dla rodziny. Hemmerlingowie 
wychowali dwóch synów (jeden z nich  – Jerzy jest też emerytem policyjnym), a Nadachewiczowie 
dwie córki i dwóch synów.

Janusz Dagow

ROCZNICE URODZIN
W rodzinnej atmosferze odbyło się 18.10.2011 r. spotkanie Koła Miejskiego SEiRP w Ło-
dzi, na którym wręczono jubilatom obchodzącym okrągłe (60, 70, 75 itd.) rocznice uro-
dzin, listy gratulacyjne z życzeniami oraz rocznicowe statuetki.

W uroczystości uczestniczyli: zastępca komendanta miejskiego w Łodzi mł. insp. Dariusz Pa-
pużyński, przewodniczący Komisji Socjalnej KWP Adam Antczak oraz przedstawiciel NSZZ Poli-
cjantów KWP asp. szt. Grzegorz Rudecki. Miłą atmosferę, piękne życzenia oraz atrakcyjny poczę-
stunek zapewniła prezes Koła Miejskiego w Łodzi Janina Walczyńska. 

Każde takie wydarzenie, choć generalnie niby zwyczajne, to w wymiarze indywidualnym widać 
było, że stanowi dla jubilatów wielkie przeżycie.

Spotkanie przyjaciół, znajomych, atmosfera akceptacji i szacunku oraz wizyta czynnych w służ-
bie funkcjonariuszy to wartości dla członków SEiRP nie do przecenienia.

WIEŚCI Z TERENU
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KRAJOWE ZAWODY STRZELECKIE
Z okazji obchodów Święta Policji, Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych w Pile zorganizował, już po raz piąty,  Krajowe Zawody Strzeleckie o Pu-
char Prezesa Zarządu Głównego SEiRP.

Kierownikiem zawodów był 
przewodniczący zarządu Tadeusz 
Dębski. 

Do obiektów Szkoły Policji 
w Pile i klubu strzeleckiego Inter 
Continental z Piły, mieszczących 
się przy ul Bydgoskiej, przybyli za-
wodnicy z Piły, Chodzieży, Trzcian-
ki, Lubonia, Złotowa i Szczecina. 
Nad wszystkim czuwali sędziowie 
w składzie: Andrzej Makowski, 
Zenon Schulz i Jarosław Urban.  
Sędziom przewodniczył Eugeniusz 
Osesek. 

W zawodach wzięły udział trzy-
osobowe drużyny z zaprzyjaźnio-
nych organizacji emeryckich: Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego, 
Policji, Służby Więziennej. Swoje 
umiejętności strzeleckie mogli rów-
nież sprawdzić członkowie rodzin 
i przyjaciele mundurowych. Każdy 
z uczestników musiał oddać do tar-
czy 10 strzałów z pistoletu sportowe-
go 5,6 mm, z odległości 25 metrów. 

Drużynowo I miejsce i puchar 
prezesa Zarządu Głównego SEiRP 
w Warszawie wywalczyli reprezen-
tanci SEiRP z Komendy Powiato-
wej Policji w Pile, zdobywając 282 
punkty na 300 możliwych. II miejsce 
i puchar komendanta Szkoły Policji 
w Pile (wręczył  go, reprezentujący 
komendanta, naczelnik Wydziału 
Organizacji Szkolenia i Dowodzenia 
mł.  insp. Artur Godlewski) zdobyła 
drużyna strzelców Inter Continen-
tal z Piły  262 punktami.  III miejsce 
i puchar przewodniczącego NSZZ 
Policjantów z Poznania zdobyli za-
wodnicy z Zarządu Okręgowego 
SEiRP w Słupsku, zdobywając dru-
żynowo 257 punktów. 

W klasyfi kacji indywidualnej 
zwyciężył Zenon Schulz, emeryt 
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z koła Komendy Powiatowej w Pile zdobywając 96 punktów na 100 możliwych, drugie miejsce z 96 
punktami (mniej o jedną dziesiątkę) zajął Andrzej Połeć ze Słupska, a trzecie –  reprezentant Koła 
przy Szkole Policji w Pile Wiesław Leszczyszyn, uzyskując 95 punktów. Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry ufundowane przez starostę powiatu Pilskiego, prezydenta miasta Piły i ZG SEiRP w Warszawie. 

Za pierwsze miejsce w kategorii pań, puchar ufundował prezes Zarządu Głównego SEiRP w War-
szawie. Puchar ten otrzymała Wioletta Pietrzyk za wynik 88 punktów, który  jednocześnie uplasował 
ją w pierwszej dziesiątce klasyfi kacji ogólnej. 

Niektórzy mieli gorszy dzień i nie udało im się zademonstrować swoich umiejętności strzeleckich. 
Taka ewentualność również została przewidziana przez organizatorów, którzy ufundowali puchar po-
cieszenia.

Zawody połączone były z piknikiem, który zawsze wspaniale integruje ludzi. Miło jest przy wspól-
nym stole spotkać kolegów z dawnych lat, poznać nowych, porozmawiać, powspominać i dopingować 
się nawzajem. 

Wioletta Pietrzyk

STRZELECKI TURNIEJ W ZAWIERCIU
W Zawierciu, w ramach obchodów święta Policji odbył się XI Turniej Strzelecki o puchar 
komendanta powiatowego Policji. 

Uczestniczyły 23 reprezenta-
cje rozmaitych formacji. I miej-
sce wystrzelała reprezentacja fi r-
my Grom HP. 

Policyjni emeryci udowod-
nili, że również potrafi ą strze-
lać. Drużyna strzelecka z Koła 
SEiRP w Sosnowcu w składzie: 
Jerzy Brudnicki, Tadeusz Ci-
borowski i Jan Kniat zdobyła 
miejsce II. Wśród kobiet naj-
celniej do tarczy Ts-2 strzelała 
Justyna Pucek, a najlepszym 
strzelcem został Andrzej Ko-
czur, były zawierciański komen-
dant powiatowy. 

Medale i dyplomy wręczyli triumfatorom insp. Adam Pałucha, komendant powiatowy Policji 
w Zawierciu oraz prezydent miasta, Ryszard Mach.

Na podstawie relacji Jerzego Brudnickiego opracował Adam K. Podgórski

CHORIN – NIEDERFINOW
Zgodnie z powiedzeniem „Raz w roku odwiedź miejsce gdzie jeszcze nie byłeś” członko-
wie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Szczecinie, 1 grudnia 2011 r. 
wybrali się na jednodniową wycieczkę do Chorin-Niederfi now w Niemczech.

Przyjazd do Chorin i zwiedzanie klasztoru cystersów, którego początek zabudowy datowany jest 
od 1273 r., jest unikalnym dziełem północnoniemieckiego gotyku ceglanego. Klasztor cystersów 
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Chorin to jeden z najpiękniejszych i najbardziej znaczących architektonicznych zabytków niemie-
ckiej sztuki ceglanej. Mieliśmy możliwość podziwiania wczesnogotyckiego stylu i fascynujących 
przestrzeni dawnego kościoła klasztornego o niepowtarzalnej atmosferze. 

Dookoła przepiękne okolice, las z zadbanymi alejkami i jezioro Amtsee koło klasztoru. Miejsce 
to potrafi  oczarować.

Następnie udaliśmy się do Niederfi now. Znajduje się tutaj podnośnia statków, prawdziwe dzieło 
inżynierii – pomnik sztuki budowlanej. Można podziwiać wpływające i wypływające statki, ruchy 
wanny podnośni, operacje otwierania zapór lub po prostu napawać się pięknym krajobrazem z plat-
formy widokowej dla zwiedzających. Mieliśmy możliwość wejścia na górną platformę i obejrzenia 
śluzowania barek. Ma już 76 lat. Rocznie przepływa przez nią ok. 20 000 statków, które przy jej 
pomocy pokonują 36 m zmianę wysokości terenu na kanale Odra-Hawela. Miejsce to prawdziwa 
symbioza człowieka z wodą. Niestety zdjęcia tego nie oddadzą. Budowla jest imponująca.

Potem była przerwa na posiłek na jarmarku świątecznym. Świąteczne jarmarki – Weihnachtsmark-
ty w Niemczech, to coś więcej niż tylko zakupy. Zwiedzającym towarzyszy świąteczna muzyka, za-
pach pieczonych kiełbasek, kasztanów i grzanego wina z korzeniami, które jest ulubionym napojem 
Niemców w okresie przedświątecznym.

Do domu dotarliśmy zmęczeni ale szczęśliwi. Była to kolejna świetna wycieczka.

DZIEŃ WETERANA
24 września 2011r. w Słubicach na placu Bohaterów odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Weterana Służby Granicznej i Święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Patronat honorowy nad uroczystościami objął komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzańskim, płk SG Michał Kogut. Organizatorem był zarząd oddziałowy 
ZEiR SG w Słubicach, przy wsparciu Komendanta  Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 
SG, burmistrza Słubic, starosty słubickiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszy SG. Na uroczystość przybyło wielu gości: byli żołnierze WOP i funkcjonariusze 
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SG, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji wraz z pocztami sztandarowymi oraz 
młodzież i mieszkańcy Słubic. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezydent Federacji Stowa-
rzyszeń Służb Mundurowych gen. dyw. w stan. spocz. Adam Rębacz, gen. bryg. SG w st. spocz. 
Szymon Wieczorek, zastępca komendanta NO SG mjr SG Waldemar Hołodniuk, poseł na Sejm RP 
Bogusław Wontor, burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. 

OBRADY W SZCZECINIE
24 listopada 2011 r. o godz. 11-tej w sali konferencyjnej komendy wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie, odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych. 

Obrady prowadził prezes ZW SEiRP Czesław Zuziak, który serdecznie powitał zebranych.
Multimedialny wykład „Polskie Kontygenty Wojskowe w operacjach wojskowych” począwszy 

od lat 50-tych w Korei do dnia dzisiejszego, wygłosił ppłk rez. Grzegorz Ciechanowski.
W sprawach organizacyjnych omawiano m.in.:
– przebieg zjazdu nadzwyczajnego ZG SEiRP,
– wizytę 4 osobowej delegacji emerytów poli-

cyjnych ze Szczecina i Świnoujścia w Neu-
brandenburgu – Grupa Okręgowa Emerytów 
Związków Zawodowych,

– informację fi nansową ZW,
– projekt prac na 2012,
– wymianę legitymacji,
– imprezy kulturalne.
Kończąc posiedzenie prezes złożył wszystkim 

członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom życzenia 
świąteczne i noworoczne.
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PASJONAT ROCZNIK 1926
Dla wielu byłych funkcjonariuszy służb mundurowych 
życie emeryta czy rencisty to – co wydaje się paradok-
salne – okres podwyższonej aktywności, bo wreszcie 
znajdują oni czas na to, na co kiedyś nie mieli.

Ludzi pozytywnie „zakręconych”, hobbystów, pasjona-
tów, oryginałów, w naszym środowisku policyjnym nie bra-
kuje.

Do tego pocztu dołączył kpt. MO w st. spoczynku Włady-
sław Orłowski, członek Koła SEiRP Puławy, który od 1983 
roku przebywa na emeryturze.

Przez wiele lat nasz emeryt zbierał materiały do rodzinne-
go albumu, by w 2010 roku przygotować w formie monogra-
fi cznej dzieje rodów Orłowskich, Śpiewaków i Sucheckich, 
całej swojej rodziny po mieczu i po kądzieli.

Dzieje te opisane zostały na szerszym tle społeczno-poli-
tycznym życia mieszkańców wsi Lucimia gm. Janowiec i są-
siednich, przy czym najwięcej miejsca zajmują wspomnienia 
autora z okresu przed wybuchem II wojny światowej, czasy 
PRL i III RP, a więc okres dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałego, w tym służby w szeregach MO.

W poszukiwaniu swoich korzeni genealogicznych Władysław Orłowski zadał sobie wiele trudu 
i przeprowadził pracochłonną kwerendę w różnych archiwach, docierając aż do protoplasty rodu – Pio-
tra Orłowskiego, który w XVII wieku,  za wykazane męstwo w walkach, pasowany został na rycerza.

Biografi a Władysława Orłowskiego przypada na burzliwy okres przedwojenny i powojenny, opi-
sana jest jego działalność w Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, czasy konspiracji i partyzanckie 
w Gwardii Ludowej, a osobny rozdział to długie lata służby w MO, aż do przejścia w stan spoczynku.

Autor monografi i rodzinnej wstąpił w szeregi PPR w 1947 roku, służbę w MO rozpoczął w 1951 
roku w posterunku w Kozienicach, gdzie po ukończeniu SOMO w Szczytnie kierował jednostką przez 
pewien okres. Od 1969 roku związał się z KPMO Puławy, 
w której przez wiele lat kierował sekcją do walczania prze-
stępstw kryminalnych.

Za zasługi odznaczony został m.in. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1987 r.).

85-latek z Puław jest człowiekiem spełnionym, dumnym 
ze swoich przodków, ze swojej rodziny, dzieci i wnuków, wie-
rzy, iż jego kronikarskie dzieło życia będzie kontynuowane 
i pielęgnowane przez następców z rodu Orłowskich. Nota 
bene. jego córka Wiesława nadała imiona odległych przod-
ków swoim synom – Piotrowi i Pawłowi, a to zobowiązuje.

Rodzinna monografi a emeryta z Puław ma także walor 
uniwersalny, bo niektóre rozdziały czyta się jak zbeletry-
zowany paradokument historyczny o „małej ojczyźnie” 
autora.

Trzeba dodać, że w monografi i rodu Orłowskich nie bra-
kuje opisu barwnych rodzinnych legend i anegdot, przeka-
zywanych z pokolenia na pokolenie, które pasjonat historii 
ocalił od zapomnienia.

Waldemar Popławski
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Modlitwa wigilijna

Spójrz, Boże, za szybą tak bursztynowo – od światła i od uśmiechów;
Choć w jeden wieczór, mój Boże, tyle człowieka w człowieku...

Patrz... na bawiące się dzieci w blasku świec choinkowych,
Na szklane oko starca i świeże usta młodych;
Na serca karminowe, które tylko raz w roku
Goszczą świadomość istnienia – błękitu łagodny spokój;
Na Czas Najszczęśliwszy – bez strachu o ojców, kolegów...
Bez kanonady, eksplozji, bez róż... rozkwitłych na śniegu.

Kieruję do Ciebie, Panie, te słowa wyjątkowe.
Spraw, aby ludzkie marzenia spełniły się, chociaż w połowie.

Modlę się także o to, abyś w ten wieczór, Panie,
W sprawie ludzi samotnych – po prostu, zmienił zdanie.
Okryj ten świat zmęczony, płaszczem podszytym wiarą
I dłonie obdaruj pamięcią, nim znów się od siebie oddalą.
Za głodnych w Afryce się modlę i tych, którym przyszło żyć w strachu,
Za kaleki bez kończyn i tych... od krwawych zamachów,
Za chorych, za ubogich i jeszcze – za świat bez granic.
Za wszystkich, którzy cierpią – i to zupełnie za nic.

I o mnie też nie zapomnij; wiesz, o czym myślę, chyba...
Dla Ciebie to tak niewiele; że jestem zbyt śmiała – wybacz.
Ach, byłabym zapomniała! Za łąk majowych śpiewanie,
Za srebro zimy, arię serca... bardzo dziękuję Ci, Panie.

A teraz, dobranoc, Boże. Wiem, Tobie także brak snu...
Lecz podziel się jak opłatkiem, Dobrocią Swoją – na pół;
Niech trafi  do rezydencji i w slamsów najdalszy kąt.
No to, do jutra, Boże. WESOŁYCH ŚWIĄT.

Wiesława Balcerska
Skierniewice

SPOTKANIE Z WIERSZEM
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Z cyklu „Groteska niebieska”

Donos

„Arab” ofi arą padł złodzieja i wiosna też „arabska” była.
Straszą kryzysem – mamy wierzyć, że fi nansjera się pogubiła…
Ludzie się mnożą jak króliki aż trzeszczy przeludniona Ziemia –
Jak nic wymyślą nową wojnę, bo przecież innej drogi nie ma.
Kopytnym kurczą się pastwiska, ptaki bezpieczne są w przestworzach –
Jedne startują pomyłkowo…, inne lądują… bez podwozia.
Wpływowi piorą się po pyskach – o wpływy idzie im, wiadomo;
Padają rządy, a kolejne… swoje „talenta” też odsłonią.
Orędownicy „prawdy świętej” walczący, jako mieczem – płodem,
Kiedyś poczętych, dziś dorosłych na siłę skracać chcą o głowę.
Wzór krzyża kością jest niezgody, dobro ze złem też się krzyżuje.
Zrób coś, to w końcu Twoja branża – tym razem może nie spudłujesz…
Potraktuj gromem (nomen omen) tych, którzy lepkie łapy mają
I daj po łapach tym od piłki…, jako że dziwnie w piłkę grają…
O, Sprawiedliwy i Wszechmocny, skoro żeś ten bałagan stworzył,
Zainterweniuj! Bez wymówek – od czego w końcu palec boży?!

PS.
Oszczędź jedynie emerytów – licz się z ich zdrowiem, tudzież wiekiem;
Odpuść im grzechy, co Ci szkodzi. Weź ich, choć Ty, pod swą opiekę.

balLADYna

Skierniewice, 27 listopada 2011 roku.

SPOTKANIE Z WIERSZEM
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Święta… i po …

Święta... wiatr w kieszeni – fanaberie pańskie;
Najpierw zarżnięto budżet domowy, później drzewa iglaste.
Na ich czuby wetknięto szklane kicze, 
Na ich martwych ramionach zapalono znicze...
Mienią się złoto i srebrzyście... by było uroczyście;
I cóż, że ronią szmaragdowe łzy – świątecznie byleby...
W kolejce na śmierć czekały indyki – wedle amerykańskiej praktyki;
Tuczono je wbrew i siłą, by... było dostatnio i miło.
Wreszcie pora przyszła na karpie – najwcześniej świątecznie nażarte;
Nie protestują, bo jak protestować
Skoro w Noc Wigilijną nie mogły już dojść do słowa?
I tylko ironicznie łypie szklane oko
I rybie pada pytanie – chodziło oto?

* * *
Skrzeczą świerkowe szkielety oparte o sztachety...
Walają się rybie wnętrzności, głowy, ogony i ości...
Ptasie oblicza „ze łzą w oku”... 
Jak co roku
Obrazek prozaiczny na wysypisku tradycji;
Po prostu status quo.
Święta, święta i już po.

P.S. Nie była to oda do naturalizmu,
Ani też (szkoda) do idiotyzmu...
Nie była to kartka z krainy OZ -
Ot, niepokorny sumienia głos.

balLADYna



56 ODESZLI Z NASZYCH SZEREGÓW

podinsp. w st. spocz.

Marek Rutkowski
(1950-2011)

Ze smutkiem i żalem pożegnaliśmy na cmentarzu zielonogór-
skim, naszego wypróbowanego kolegę i przyjaciela, który całe życie 
zawodowe poświęcił trudniej pracy policyjnej walcząc z przestęp-
czością kryminalną – podinsp. w stanie spocz. Marka Rutkowskiego. 
Pracę zawodową rozpoczął w Milicji Obywatelskiej w 1972 r. w Wydziale Kryminalnym 
w którym pracował nieprzerwanie do odejścia na zasłużoną emeryturę.

Jego hobby to uprawa działki rekreacyjnej i żeglarstwo morskie (uzyskał stopień sterni-
ka morskiego). Na emeryturze chciał poświęcić czas rodzinie: żonie, dzieciom i wnukom, 
lecz choroba przerwała mu tą piękną wizję. Nie nacieszył się długo życiem na emerytu-
rze. 

Za pracę zawodową odznaczany był wieloma odznaczeniami państwowymi, resorto-
wymi i regionalnymi. Osierocił żonę, dwóch synów i troje wnucząt. Odszedł od nas w wie-
ku 61 lat. 

Cześć jego pamięci

ppłk w st. spocz.

Franciszek Greń
(1928-2011)

1 lipca 2011 r. zmarł ppłk w st. spocz. Franciszek Greń. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 7 lipca 2011 roku na cmentarzu Komunalnym 
w Zgorzelcu.

Pochodził z Kresów Wschodnich. W czasie zawieruchy wojennej 
trafi ł do Krasnystawu, i w wieku 17 lat wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Za zaangażowanie 
i zasługi w służbie skierowany został do Szkoły Ofi cerskiej MO w Szczytnie, gdzie po jej ukoń-
czeniu i uzyskaniu stopnia ofi cerskiego, pozostał wykładowcą.

W 1962 roku mianowany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego MO w Leg-
nicy. W 1969 roku objął stanowisko komendanta powiatowego MO w Zgorzelcu i kierował tą 
jednostką przez kolejnych 13 lat, aż do przejścia w stan spoczynku. Będąc na emeryturze udzie-
lał się społecznie na rzecz miasta Zgorzelca oraz środowiska emerytów. Był między innymi 
wieloletnim prezesem koła łowieckiego.

W czasie 37 letniej służby, pełniąc funkcje wykonawcze i kierownicze, swoim postępowa-
niem cieszył się szacunkiem współpracowników, podwładnych, którzy wspominają go jako wy-
magającego szefa i dobrego człowieka. Za zasługi i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wy-
różniany szeregiem odznak resortowych i odznaczeń państwowych w tym Krzyżem Ofi cerskim 
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi.

W pogrzebie uczestniczyła rodzina, liczne grono środowiska emeryckiego, przyjaciele i ko-
ledzy.

Cześć Jego Pamięci 
Adam Różycki



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

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

e-mail: owk.arka@wp.pl

Terminy turnusów 14 i 7 dniowych OWR ARKA w Jarosławcu

Turnus
Cena

za osobę
/14 dni

Standard 
podwyższony 
cena za osobę

/14 dni

07.04 - 20.04.2012
1200
(turnus

wielkanocny)

1500
(turnus

wielkanocny)

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

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

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Turnus
Cena

za osobę
/7 dni

Standard 
podwyższony 
cena za osobę

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



Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
(KRS) 0000043188
nr konta 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000
dla wpłat na fundusz pożytku publicznego




