
Pożegnanie ze służbą nadinsp.Zdzisława Stopczyka

W dniu 24 grudnia 2015 roku odwołany został ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Rzeszowie nadinsp.Zdzisław Stopczyk.

  

Było to dla niego zaskoczeniem, bowiem jeszcze 22 grudnia uczestniczył w spotkaniu
opłatkowym w Komendzie Głównej Policji nie spodziewając się tak nagłej decyzji.
W związku z tą decyzją w dniu 24 grudnia ub.r. skierował pismo 
do prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktora Kowala, w którym w ciepłych słowach
podziękował za współpracę i z uznaniem odniósł się do życzliwych wzajemnych kontaktów.
Równocześnie prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia - mając informację o odwołaniu
Komendanta skierował do nadinsp.Z.Stopczyka z datą 24 grudnia pismo, w którym dziękując za
współpracę w okresie kierowania Podkarpackim Garnizonem Policji podkreślił bardzo życzliwy
stosunek ze strony Komendanta  do Stowarzyszenia i sprzyjaniu jego działalności.

  

Doceniając zasługi generała dla podkarpackiej Policji, bardzo dobrą współpracę z NSZZ
Policjantów oraz bardzo do bre relacje z organizacją emerytów policyjnych a także z redakcją
"Echa Rzeszowa" zrodziła się myśl w tych środowiskach z udziałem redaktora Romana Małka,
iż nadinsp.Z.Stopczyk zasłużył na uroczyste rozstanie ze służbą w Policji. Stąd też obie
organizacje, związkowa i emerycka, podjęły działania uroczystego pożegnania generała.

  

Zorganizowały na tę okoliczność w dniu 13 lutego 2016 roku w zajeździe "Podkowa" w
Trzebownisku pod Rzeszowem uroczystość z udziałem swoich sztandarów organizacyjnych i
sporej grupy członków z należnym generałowi ceremoniałem włącznie z marszem generalskim
w wykonaniu orkiestry złożonej z członków Stowarzyszenia i spontanicznym powitaniu Jego
osoby. Po tym odbyła się celebra spotkania, którą prowadził redaktor Małek wraz ze
st.sierż.Moniką Skawińską-Berkowicz. Roman Małek w serdecznych słowach powitał generała
a okolicznościowe wystąpienie wygłosił przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Józef Bąk.
 Natomiast prezes ZW SEiRP Wiktor Kowal odczytał list dziękczynny skierowany do Pana
Generała. Wystepował również przedstawiciel Wojewódzkiego Porozumienia Związku
Zawodowego Służb Mundurowych oraz biorący udział w spotkaniu kapelan wojewódzki Policji
ks.Marek Buchman. We wszystkich wystąpieniach dominowały wyrazy wdzięczności i
najwyższego uznania za życzliwą współpracę i skuteczną pomoc w codziennym życiu
organizacyjnym.

  

Generał otrzymał od związkowców i Stowarzyszenia wiązankę kwiatów oraz od innych osób
okolicznościowe upominki. W swoim wystąpieniu nie krył zaskoczenia i satysfakcji z takich
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wyrazów uznania i wdzięczności, czego się nie spodziewał. Nie krył również wzruszenia,
bowiem z rzeszowskim środowiskiem - nie tylko policyjnym - zdołał się mocno zżyć.

  

 Prowadzący spotkanie redaktor Małek zaprosił uczestników spotkania na drugą jego
konsumpcyjną część, gdzie podczas wznoszenia toastów orkiestra zagrała generałowi
tradycyjne "Sto lat".
Przy sposobności spotkania przewodniczący Józef Bąk udekorował insp. w st.spocz.Bronisława
Buniowskiego medalem 25-lecia NSZZ Policjantów.
Opuszczając spotkanie nadinsp. w st.spocz. pożegnał się z uczestnikami spotkania uściskując
każdemu z nich dłoń przy akompaniamencie marsza generalskiego.
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