
Rok 1978 
 

 
     Pierwsze spotkanie klubowe w nowym roku odbyło się 3 stycznia przy udziale 26 osób. 
Przewodniczył T. Dąbrowski, który przekazał następujące informacje: 

1) spotkanie noworoczne odbędzie się w dniu 7 stycznia o godz. 11 przy tradycyjnej 
lampce wina, 

2) ukazało się zarządzenie o podwyżce emerytur i rent, 
3) jest prośba zarządu o składanie wniosków do planu pracy klubu na 1978 r., 
4) zainteresowani otrzymaniem wczasów winni składać w dziale kadr OZZK w 

terminie do 7.01. b. roku stosowne wnioski. 
 

       W dniu 7 stycznia miało miejsce wcześniej zapowiadane spotkanie noworoczne, w 
którym udział wzięło 35 emerytów i rencistów oraz przedstawiciele OZZK i Aresztu Śl. z 
dyrektorem OZZK na czele. Dyrektor OZZK płk mgr W. Kozera w serdecznych słowach 
złożył emerytom najlepsze życzenia noworoczne wznosząc toast za zdrowie obecnych i ich 
rodzin. Jak zwykle wiele było wspomnień z przeszłości w czym brylowali najstarsi emeryci 
i renciści. Słowa uznania skierowano pod adresem pracowników działu gospodarczego za 
wzorowe przygotowanie spotkania. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.. 
 
       Kolejne spotkanie klubowe odbyło się w dniu 7 lutego b.r. przy udziale 34 osób. 
Przewodniczący Klubu T. Dąbrowski omówił następujące sprawy: 

1) wkrótce gotowe będzie nowe pomieszczenie Klubu w związku z tym konieczne będą 
dyżury emerytów, 

2) zaapelował do zebranych, ażeby osoby mające doświadczenie w pracy społecznej 
podzielili się swymi doświadczeniami, musimy zaprowadzić ewidencję czynów 
społecznych, 

3) ponieważ spotkanie marcowe przypada w przeddzień Dnia Kobiet prosił, ażeby na 
tym spotkaniu obecne były wszystkie kobiety, 

4) wyjaśnił, że decyzje o podwyżce emerytur nadchodzić będą stopniowo w miarę 
sporządzania przez Dz. Kadr OZZK. 

 
Spotkanie w dniu 7 marca b.r. poświęcone było członkiniom Klubu jako, że 
nazajutrz obchodzone było Święto Kobiet. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
kierownictwa OZZK w osobach: zastępca dyrektora płk mgr Z. Krużel, I sekretarz 
POP przy OZZK mgr J. Trólka oraz opiekun Klubu mgr M. Zaskórski. 
Przedstawiciele OZZK złożyli kobietom serdeczne życzenia i wspólnie z 
przewodniczącym Klubu wręczyli kobietom tradycyjne kwiaty. Spotkanie przy 
lampce wina upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze. 

          
        Na spotkanie w dniu 2.05. b.r. przybyło 26 osób. Poruszono następujące sprawy: 

1) na dzień 6 czerwca b.r. zwołane zostało zebranie wyborcze ponieważ upłynął już 
statutowy okres działania zarządu Klubu, 



2) członek zarządu St. Gazda odczytał pismo dyrektora OZZK informujące o 
wysokości dodatkowych zarobków zatrudnionych emerytów i rencistów, 

3) poinformował także, że w niektórych decyzjach o wysokości podwyżek emerytur od 
1.I. 78 r. nastąpiły pomyłki, w związku z tym wysyłane są sprostowania, 

4) zaplanowano wycieczkę na dzień 19.05. b.r. do Porąbki. 
 

     W dniu 6.06.1978 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo – wyborcze na które 
przybyło 48 osób. Spotkanie otworzył przewodniczący T. Dąbrowski, który powitał 
zebranych informując o celu zebrania, jednocześnie zaproponował na 
przewodniczącego zebrania kol. Bandurę, propozycja została przyjęta. Następnie 
prezes Dąbrowski odczytał szczegółowe sprawozdanie z działalności zarządu i 
Klubu za okres od 8.06.76 r. do 6.06.78 r. Sprawozdanie zostało przyjęte bez 
zastrzeżeń. Z kolei kol. Piątek odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej , które 
przyjęto do wiadomości. Po sprawozdaniu miała miejsce dyskusja,  w trakcie której 
przedstawiono kandydatów do władz Klubu. Po zaakceptowaniu kandydatów do 
zarządu, grono wybranych udało się na naradę i w wyniku tego nowe władze Klubu 
ukonstytuowały się następująco: 
przewodniczący                        - Tadeusz Dąbrowski 
I zastępca                                  - Henryk Zieliński 
II  zastępca                               - Salomon Morel 
sekretarz                                    - Zofia Zawierucha 
skarbnik                                     - Władysława Stanek 
członek zarządu                        - Stanisław Gazda 
członek zarządu                        - Tadeusz Skowyra 
 
Komisja Rewizyjna: 
przewodniczący                         - Eugeniusz Adamiak 
członek                                       - Tadeusz Bandura 
członek                                       - Józef Piątek 
 
Zespół Redakcyjny: 
przewodniczący                          - Stanisław Gazda 
członek                                       - Władysława Stanek 
członek                                       - Zofia Zawierucha 

          
       Na zakończenie przewodniczący Dąbrowski podziękował za wybór i zapewnił, że 
będzie starał się utrzymywać stały kontakt ze wszystkimi członkami Klubu oraz dyrekcją 
OZZK. Poinformował, że przy pomocy OZZK planuje się zagospodarowanie i urządzenie 
piwnicy budynku dla potrzeb Klubu. Poprosił też, ażeby zgłosiły się 2 osoby do 
prowadzenia kawiarenki pod egidą Ruchu, istnieje możliwość uzyskania dodatkowego 
zarobku do 3000 zł. Zaplanowano wycieczkę do Złotego Potoku na 23.06. b.r. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze. 
 



        Po upływie zaledwie kilkunastu dni od ukonstytuowania się zarządu Klubu okrutna 
wiadomość dotarła do emerytów i rencistów oraz funkcjonariuszy okręgu katowickiego o 
nagłym zgonie dobrze znanego i cenionego zarówno przez emerytów jak również 
funkcjonariuszy czynnych, bo przecież niespełna dwa lata przebywającego na emeryturze 
ppłk Tadeusza Dąbrowskiego przewodniczącego Klubu emerytów i rencistów w 
Katowicach. 
       Nagła śmierć w dniu 18 czerwca 1978 r. przerwała spokojne życie niespełna 60 – 
letniego, niezwykle cenionego przez emerytów i rencistów Tadeusza Dąbrowskiego 
jednogłośnie wybranego do zarządu Klubu a następnie powołanego przez zarząd na jego 
przewodniczącego już na drugą kadencję.  Uroczystość pogrzebowa miała charakter 
świecki, w której udział wzięły delegacje zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu 
katowickiego oraz niemal wszyscy emeryci i renciści często z członkami rodzin. Wartę 
honorową przy trumnie zmarłego pełnili funkcjonariusze starsi i członkowie zarządu 
Klubu, a w kondukcie żałobnym prowadzonym przez naczelnika A. Śl. w Sosnowcu ppłk 
Pietrusiewicza uczestniczyli umundurowani funkcjonariusze, oczywiście pogrążona w 
smutku małżonka z rodziną i masowo emeryci i renciści z rodzinami, delegacja CZZK, 
przedstawiciele Milicji Obywatelskiej, Prokuratury, Sądownictwa, Urzędu Miejskiego i 
wielu przedsiębiorstw państwowych współpracujących z Więziennictwem. Na czele 
konduktu żałobnego maszerowała orkiestra wojskowa z jednostki KBW. Nad grobem na 
cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach zmarłego pożegnał w imieniu 
funkcjonariuszy SW i emerytów dyrektor OZZK w Katowicach płk mgr Wacław Kozera. 
 
    Spotkanie klubowe w dniu 4.07. b. roku odbyło się w atmosferze smutnej, przyćmionej 
zgonem Tadeusza Dąbrowskiego, człowieka prawego, zaangażowanego w działalność 
Klubu o czym z żalem powiedział zastępca przewodniczącego Henryk Zieliński otwierając 
spotkanie. Dla uczczenia pamięci przewodniczącego Klubu prowadzący spotkanie 
zaproponował, aby przez kilka miesięcy nie wybierano nowego przewodniczącego. 
Propozycję zebrani zaakceptowali. Kol. Stanisław Gazda upoważniony do załatwiania 
spraw dot. wczasów poinformował, że w OW w Kulach zorganizowane zostaną 
dodatkowe wczasy w nowym budynku w miesiącach od lipca do października o ile będą 
chętni do skorzystania, poprosił o składanie na jego ręce wniosków o przydzielenie 
wczasów. Na spotkaniu uzgodniono wycieczkę na dzień 11.07. b.r. do Kul. Planowana 
wycieczka w czerwcu do Złotego Potoku nie odbyła się ze względu na zgon 
przewodniczącego ppłk T. Dąbrowskiego. 
 
   Spotkanie w dniu 8 sierpnia b.r. prowadził członek zarządu St. Gazda. Na spotkanie 
przybyło 33 osoby. Prowadzący spotkanie omówił następujące sprawy: 

1) zapoznał obecnych z rozdziałem wczasów na m-c wrzesień, podając 
zainteresowanym turnusy i konkretne pokoje w budynkach, 

2) przypomniał o terminie zapisów na ziemniaki i prosił chętnych o zapisywanie się, 
3) zaplanowano wycieczkę również do Kul. 
 
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 5.09. b. roku, które prowadził zastępca 
przewodniczącego H. Zieliński w obecności 32 osób. Na spotkaniu obecny był opiekun 



ze strony OZZK – przewodniczący Komisji Pracowniczej ppłk Marian Zaskórski. 
Ponieważ nie było istotnych do poruszania spraw klubowych, prowadzący spotkanie 
udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Pracowniczej, który zreferował sprawę akcji 
ziemniaczanej. Najważniejsze w tym roku o czym poinformował to: 
1) obowiązuje zarządzenie Wojewody, że osoby będące właścicielem  ponad 10 ar. nie 

mogą korzystać z akcji ziemniaczanej prowadzonej przez zakłady pracy, dlatego 
każdy musi podpisywać stosowne oświadczenie w tej sprawie. 

2) Cena ziemniaków jeszcze nie jest ustalona, opłaty pobierane będą przy dostarczaniu 
ziemniaków. 

 
Zaplanowano wycieczkę do Złotego Potoku w dn. 12.09.78 r. połączoną z 
pieczeniem ziemniaków. Z kasy Klubu przeznacza się 1000,- zł na ten cel. 
 
Spotkanie klubowe w dniu 3.10. b.r. prowadził H. Zieliński, obecnych było 42 
osoby. Prowadzący przedstawił następujące sprawy: 

1) istnieje możliwość otrzymania z OZZK samochodu na wyjazd celem zakupu 
owoców i warzyw na zimę, sprawą tą zajmuje się kol. Piątek, 

2) cena ziemniaków w tegorocznej akcji ziemniaczanej wynosi 275 zł za 100 kg 
3) ze względu na zbyt mało chętnych wycieczka w m-cu październiku nie 

dojdzie do skutku, natomiast planuje się wycieczkę w listopadzie do 
Wieliczki ; prowadzący spotkanie zwrócił uwagę, że zbyt dużo zapisujących 
się na wycieczki w ostatniej chwili rezygnuje z wyjazdu nie podając powodu, 
praktyki takie są niedopuszczalne, 

4) na wniosek prowadzącego  dokooptowano do zarządu Klubu kol. 
Mieczysława Zmysłowskiego. W związku z przypadającą w dniu 4.10. 
rocznicą powołania Służby Więziennej, kol. Zieliński przekazał od 
kierownictwa OZZK serdeczne życzenia wszystkim emerytom i rencistom 
SW. 

 
Spotkanie listopadowe w dn. 7 b.r. w obecności 40 osób zaowocowało 
powiększeniem się Klubu, ponieważ przyjęto nowych członków. Nie dojdzie do 
skutku wycieczka do Wieliczki ze względu na chorobę kierowcy autokaru. 
Przewodniczący H. Zieliński poinformował, że w przyszłym tygodniu 
dowiezione będą jabłka i cebula, można będzie się zaopatrzyć. 
 
Na spotkaniu klubowym w dniu 5.12. b.r. poruszono następujące sprawy: 
1) zarząd Klubu w uzgodnieniu z kierownictwem OZZK postanowił, że 

noworoczne spotkanie odbędzie się w dniu 16 stycznia 1979 roku o godz. 14, 
wszyscy członkowie Klubu otrzymają odpowiednie zaproszenia, 

2) chętni do zakupu na święta ryb mogą zapisywać się u kol. Zawieruchy 
3) w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 

przewodniczący Zieliński złożył obecnym i ich rodzinom życzenia 
świąteczne i noworoczne.  

                                                                                           c.d.n. 



       
 

  
 
     


