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      W dniu 8 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie Noworoczne 
emerytów i zaproszonych gości w tym kierownictwo O.Z.Z.K. i 
przedstawicieli Aresztu Śledczego. Spotkanie przebiegło w przyjaznej 
atmosferze. Spotkanie otworzył dyr. OZZK płk Wacław Kozera witając 
zebranych, jednocześnie złożył wszystkim emerytom i rencistom 
życzenia noworoczne. Przewodniczący Klubu H. Zieliński podziękował 
obecnym za tak liczne przybycie, a kierownictwu OZZK za udział w 
spotkaniu i dotychczasową pomoc. W imieniu emerytów wyraził 
życzenie aby podobne spotkania odbywały się dwa razy w roku. W 
spotkaniu uczestniczyło 60 osób w tym 6 kobiet.                                                                           
Spotkanie w dniu 3 lutego b.r. było krótkie, warunki niedogodne, 
udział wzięło 21 osób. Poza refleksjami ze spotkania noworocznego z 
Kierownictwem OZZK i Ar. Śl. Nie omawiano istotnych spraw. Każdy 
podkreślał, że takie spotkania powinny częściej się odbywać. 
      W m-cu marcu spotkanie nie doszło do skutku. Podstawowa 
przyczyna to brudne i niedogrzane pomieszczenie. 
      Na spotkanie  w dniu 6 kwietnia b.r. przybyło 20 osób. Spotkanie 
trwało krótko, nie było przewodniczącego z powodu choroby. W 
dalszym ciągu problem lokalowy nie sprzyja spotkaniom klubowym. 
      Spotkanie majowe miało mieć charakter zebrania wyborczego, 
odbyło się już w wyremontowanej kawiarence w dniu 4-go b. roku.  Z 
uwagi na nieprzygotowane sprawozdanie, przewodniczący H. 
Zieliński oznajmił, że zebranie wyborcze odbędzie się w następnym 
miesiącu. Poprosił koleżanki Zawieruchę i Stanek o przygotowanie 
sprawozdania, zwrócił się do zebranych aby przygotowali swoje 
uwagi i ewentualne propozycje co do działalności Klubu. 
       W dniu 8 czerwca b. roku odbyło się zapowiedziane zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze. Zebranie zagaił przewodniczący H. 
Zieliński, który na wstępie przeczytał odpowiedni punkt statutu o 
obowiązku wybierania nowego zarządu co dwa lata. Następnie 
zaproponował na przewodniczącą zebrania kol. Stanek, propozycję 
przyjęto. Z kolei kol. Stanek przedstawiła porządek zebrania: 
1) odczytanie sprawozdania; 
2)dyskusja i wolne wnioski; 



3)wybory zarządu 
Sprawozdanie odczytał dotychczasowy przewodniczący H. Zieliński, a 
następnie kol. K. Sokół odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Z 
kolei prowadząca zebranie poprosiła zebranych o udział w dyskusji i 
zastanowienie się nad kandydatami do nowych władz Klubu. 
Pierwszy zabrał głos tow. Dąbrowski, który zaproponował na 
przewodniczącego tow. Zielińskiego, z kolei tow. Piątek zgłosił 
kandydaturę tow. Dąbrowskiego. W dyskusji zabrał głos jako 
zaproszony gość kierownik działu kadr OZZK  tow. Jan Dziewoński, 
który zebranym przedstawił się jako nowy szef kadr, podkreślił, że 
więzi z emerytami będą utrzymywane, chociaż nie wszystkie postulaty i 
prośby emerytów jesteśmy w stanie pozytywnie załatwić, docenił 
społeczną działalność zarządu Klubu oraz życzył emerytom dużo 
zdrowia. Ponieważ został przeniesiony służbowo z Krakowa 
zaproponował aby nowy zarząd nawiązał kontakt z klubem emerytów 
w Krakowie. Dotychczas brak jest uregulowań prawnych co do 
finansowania klubów emerytów, ale coraz aktywniejszy ruch 
emerytów zmusi władze S.W. do rozwiązania tej kwestii. 
Do nowego zarządu ostatecznie wytypowano osoby: 
1) Henryk Zieliński                           6) Władysława Stanek 
2) Tadeusz Skowyra                          7) Józef Piątek 
3) Tadeusz Dąbrowski                      8) Władysław Jeruzal 
4) Zofia Zmysłowska                         9) Stanisław Gazda 
5) Zofia Zawierucha 
Wymienieni zostali jednogłośnie wybrani do władz Klubu. Tow. 
Stanek odczytała zarządzenie Ministra ( Sprawiedliwości) Spraw 
Wewnętrznych z dnia 17.04.1976 r. w sprawie statutu Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów jako Stowarzyszenia Wyższej 
Użyteczności. Tow. Zieliński nadmienił, że kluby emerytów powstały w 
więziennictwie, natomiast w Milicji i Wojsku dopiero się nad tym 
zastanawiają. Zwrócił się do kierownika działu kadr aby dokładnie 
sprawdził czy odczytane zarządzenie obejmuje także kluby emerytów w 
Więziennictwie. Ostatecznie władze klubu ukonstytuowały się 
następująco: 
przewodniczący                  -  Tadeusz Dąbrowski 
z-ca przewodniczącego       - Henryk Zieliński 
z-ca przewodniczącego       - Zofia Zmysłowska 
sekretarz                              - Zofia Zawierucha 



skarbnik                               - Władysława Stanek 
członek zarządu                   - Stanisław Gazda 
 
                      Komisja Rewizyjna 
przewodniczący                    - Tadeusz Skowyra 
członkowie                           - Władysław Jeruzal 
                                              - Józef Piątek      
                     Kolegium Redakcyjne 
                                               - Stanisław Gazda 
                                               - Władysława Stanek 
                                               - Zofia Zawierucha 
Zabierając głos w dyskusji opiekun Klubu tow. M. Zaskórski 
podziękował za dotychczasową współpracę i zapewnił, że ze swej 
strony będzie starał się udzielać Klubowi wszelkiej możliwej pomocy, 
życząc jednocześnie nowemu zarządowi owocnej działalności. 
Na zakończenie zabrał głos nowo wybrany przewodniczący T. 
Dąbrowski, który podziękował za udzielone mu zaufanie i prosił o 
masowe przybycie na kolejne spotkanie, na którym zarząd przedstawi 
plan pracy. Prosił aby na spotkaniach poruszać wszelkie sprawy 
nurtujące członków Klubu. Wyraził nadzieję, że OZZK udzielać będzie 
Klubowi pomocy jak również organizacja partyjna dla dobra 
wspólnego. Przewodniczący podziękował przedstawicielom OZZK i 
Ar. Śl. za udział w zebraniu i przekazane życzenia. 
        W dniu 15.06.1976 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo 
wybranego zarządu, wszyscy członkowie byli obecni. Omówiono 
zadania na najbliższy okres i postanowiono: 
- nawiązać kontakt z Klubem Emerytów S.W. w Krakowie, 
-wyznaczyć stałego przedstawiciela do kontaktów z Komisją 
Pracowniczą OZZK – T. Skowyra i St. Gazda, 
-rozeznać bliżej sprawy bytowe niektórych emerytów i rencistów, 
-zwrócić się do OZZK o samodzielne pomieszczenie, 
-uzupełnić deklaracje przynależności do Klubu, 
-przygotować spotkanie noworoczne. 
Wycieczki organizowane będą w każdym miesiącu, a najbliższe 
zaplanowano do: 
w lipcu         - do Ojcowa i Pieskowej  Skały, 
w sierpniu    - do Krakowa, 
we wrześniu – do Kul 



W październiku przewiduje się pieczenie ziemniaków. 
        Spotkanie ogólne odbyło się w dniu 6 lipca w obecności 28 osób. 
Przedmiotem obrad były niżej wymienione zagadnienia: 

1) zapisy na ziemniaki 
2) sprawa przynależności do Z.B.oW.iD, dotyczy osób, którzy 

rozpoczęli służbę w Więziennictwie w latach 1944-1947, 
3) sporządzenie ewidencji należących do klubu dla potrzeb działu 

kadr OZZK. 
4) wymiana legitymacji, 
5) wycieczkę w lipcu zmieniono do m. Porąbka, na 14.07.godz. 7,00 

     Kolejne spotkanie miało miejsce w dn. 3.08.1976 r. Istotnych 
spraw nie poruszano, przewodniczącego nie było, przebywał na 
wypoczynku. Spotkanie prowadziła z-ca przewodniczącego Z. 
Zmysłowska. Podano do wiadomości, że wycieczki w sierpniu 
nie będzie, nie ma kompetentnej osoby w Areszcie, by można 
było uzgodnić przydzielenie autokaru. Postanowiono, by na 
przyszłość odpowiedzialny członek zarządu przed ogólnym 
spotkaniem uzgodnił rezerwowanie autokaru. 
    We wrześniu spotkania klubowego nie zorganizowano. 
Na spotkaniu październikowym w dniu 5.10 .b. roku omawiano 
następujące sprawy: 
1) ustalono wycieczkę do Kul na dzień 12.10.b.r, na której 

przewidziano pieczenie ziemniaków, 
2) przewodniczący podał do wiadomości, że należy dopłacić do 

zamówionych ziemniaków po 75 zł na 100 kg, 
3) wkrótce wszyscy emeryci uzyskają podwyżkę emerytur, 

oczywiście także renciści, w toku załatwiania są także 
dodatki mieszkaniowe 

4) przewodniczący T. Dąbrowski wraz z zastępcą H. Zielińskim 
odwiedzili przebywających w szpitalu chorych emerytów i 
rencistów. 

  Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy kawie i herbacie,   
uczestniczyło 28 osób. 
          Na spotkaniu w dniu2.11.b.r. omawiano: 

1) zastępca przewodniczącego H. Zieliński poinformował,  że 
uzyskał w kadrach wiadomość, że podwyżki emerytur i rent są w 
trakcie realizacji i do końca roku wszyscy je otrzymają, 



2) w listopadzie wycieczki nie będzie, zarząd planuje wycieczkę 
dwudniową 2-3 grudnia b.r. do Warszawy, 

3) poinformowano, że zmarł członek Klubu Stefan Okularczyk a 
pogrzeb odbędzie się w dniu 3.11. b.r. o godz. 15,00 w 
Sosnowcu. 

      Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 7 grudnia b. roku w 
obecności 30 osób. Przewodniczący przedstawił następujące sprawy: 

1) na wszystkich członkach Klubu ciąży obowiązek wymiany 
legitymacji, więc należałoby to dokonać jak najszybciej, 

2) nie zostało jeszcze prawnie uregulowane wyodrębnienie dla 
emerytów oddzielnego funduszu na zapomogi itp .potrzeby, na 
razie zapomogi przydzielane sporadycznie w wypadkach 
losowych, 

3) w tym miesiącu będzie zorganizowane spotkanie z 
kierownictwem OZZK i A. Śl. Wszyscy otrzymają pisemne 
zaproszenia, 

4) istnieje możliwość zapisania się na ryby, do odbioru przed 
świętami, 

5) sporządzono listę osób, którzy jeszcze nie otrzymali podwyżek i 
przekazano do Działu Kadr. 

 
         Noworoczne spotkanie zapowiedziane na ostatnim spotkaniu 
klubowym miało miejsce w dniu 28.12. b. roku. Spotkanie upłynęło w 
przyjacielskiej atmosferze, na którym nie brak było wspomnień, 
toastów, bowiem poczęstunek przygotowano różnorodny ku 
zadowoleniu uczestniczących.  
               
                                                                                    cdn. 


