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Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym,
demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem
działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
"Prawo o stowarzyszeniach". Związek kontynuuje chlubny dorobek
i tradycje Wojska Polskiego.
Głównymi celami Związku są:

Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych
Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i
suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w
czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej.
Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.
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Noworoczne Spotkanie Opłatkowe ZR ZŻWP w Przemyślu
Spotkania opłatkowe stają się okazją do
wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju
Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego
Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera
towarzyszyła
noworocznemu
spotkaniu
wigilijnemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Przemyślu w dniu 17 stycznia 2013r. w
restauracji hali sportowej w Przemyślu.
Rolę gospodarza pełnili Prezes Zarządu
Rejonowego ZŻWP kol. Zbigniew Łąka, który
wszystkim przybyłym złożył życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich członków związku.
Słowo boże wygłosił ks. kapelan komdr ppor. Wojciech Szerszeń.
W uroczystości brali udział poseł PO Marek Rząsa, dowódca 5 bsp ppłk Dariusz Czekaj,
komendant WKU w Jarosławiu ppłk Marian Wardęga, ks. kapelan komdr ppor. Wojciech
Szerszeń, prezes ZKRPiBWP płk Henryk Burdon i radny Józef Leja.
W bożonarodzeniowy nastrój gości
wprowadził kol. Józef Koza przedstawiając
wymowę
symboliki
Świąt
Bożego
Narodzenia i choinki. Pułkownik Koza
mówił m.in. „Choinka nie od zawsze była
symbolem świąt Bożego Narodzenia.
Pierwotnie
związana
była
z
przedchrześcijańską tradycją ludową i
kultem wiecznie zielonego drzewka.”
Tradycja choinek narodziła się w Alzacji,
gdzie wstawiano drzewka i ubierano je
ozdobami z papieru i jabłkami (nawiązanie
do rajskiego drzewa). Nieco później obyczaj
ten
przejął
Kościół
katolicki,
Poseł Marek Rząsa
rozpowszechniając go w krajach Europy
Północnej i Środkowej. W XIX wieku choinka zawitała w Anglii i Francji, a potem do krajów Europy
Południowej. Od tej pory jest najbardziej rozpoznawanym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Do
Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów)
i początkowo spotykana była jedynie w miastach.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie
się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy
wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy,
podyskutować o minionym czasie i o nadziejach
związanych z Nowym Rokiem. Nigdy dość takich
spotkań, gdzie możemy popatrzeć sobie głęboko w
oczy, powiedzieć co za nami, co przed nami, życzyć
sobie tego co dobre i namawiać się do wzajemnej
współpracy.
Prezes Zbigniew Łąka, radny Józef Leja
i poseł Marek Rząsa
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Szkolenie 5 bsp z Przemyśla w Ośrodku Szkolenia Poligonowego
Wojsk Lądowych w Nowej Dębie
W dniu 12 marca 2013 roku dowódca 5 batalionu strzelców
podhalańskich z Przemyśla wchodzącego w skład 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich ppłk Dariusz CZEKAJ zaprosił
władze samorządowe z Przemyśla i powiatu, organizacje
społeczne na pokazowe szkolenie bojowe pododdziałów na
poligonie w Nowej Dębie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Starosta Przemyski Jan Pączek, Burmistrz Radymna Wiesław
Pierożek, Wójtowie Gmin Mariusz Śnieżek, Janusz Szabaga,
Bogusław Słabicki, Marek Iwasieczko oraz gen. Jan Brzeżawski
Komendant SOK w Przemyślu, Jan Geneja Komendant Straży
Miejskiej w Przemyślu, płk Henryk Burdon prezes ZO
ZKRPiBWP, były dowódca 14 das z Jarosławia ppłk Kazimierz Piotrowicz, ponadto delegacja Zarządu

Rejonowego ZŻWP w Przemyślu: prezes Zbigniew Łąka, wiceprezes Józef Guściora i rzecznik
prasowy Zbigniew Zembrzuski. Szkolenie rozpoczął
dowódca ppłk Dariusz Czekaj powitaniem gości, oraz
krótkim przedstawieniem batalionu i planu dnia, następnie
wszyscy przemieścili się na pas taktyczny, gdzie odbyła się
główna część pokazowego szkolenia. Ćwiczyła kompania
wsparcia i 2 kompania zmechanizowana, która odbyła w
ramach ćwiczenia kierowanie ogniem kompanii w obronie.
Widzowie byli pod wrażeniem warkotu silników BWP,
strzałów z rożnej broni, zgrania działania. W czasie
strzelania podhalańczyków wspierały moździerze z kompani
wsparcia oraz pluton przeciwpancerny, którego żołnierze
wystrzelili przeciwpancerny pocisk kierowany SPIKE.
Bojowe strzelanie z takich pocisków to dla wojska gratka,
dlatego, że to dość kosztowna operacja, jeden pocisk wart 100 tys. dolarów. Spike to jedne z najnowocześniejszych
pocisków kierowanych na świecie. Pocisk przeciwpancerny bezbłędnie trafił w oddalony o niespełna trzy kilometry
wrak czołgu. Jego maksymalny zasięg działania to 4000 metrów. Ponadto dla oddania realizmu pola walki saperzy
z 16 batalionu saperów z Niska zapozorowali ogień artylerii przeciwnika. Zaproszeni gości mieli okazję także
obejrzeć pokaz zabezpieczenia logistycznego batalionu podczas szkolenia poligonowego.

Po tej części pokazowej wszyscy zaproszeni goście
udali się na bojową strzelnicę piechoty, gdzie nie lada
atrakcją dla nich była możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w strzelaniu do celów z karabinka
szturmowego wz.96 Beryl kal. 5,56 mm, Mini-Beryl kal.
5,56 mm oraz karabinu maszynowego PK (Pulemiot
Kałasznikowa) kal. 7,62 mm. Można było też zapoznać
się z danymi technicznymi wozów bojowych, broni
strzeleckiej i rodzajami używanej amunicji.
Dzień szkolenia zakończył się żołnierskim
poczęstunkiem, oczywiście typową grochówką żołnierską
Zbigniew Łąka strzela z karabinka Beryl oraz podziękowaniami za ciekawie spędzony czas.
Dowódca batalionu wszystkim zaproszonym gościom wręczył certyfikaty uczestnictwa w ćwiczeniach
5bsp. W trakcie obiadu Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zbigniew
Łąka w krótkich słowach podziękował za dotychczasową współpracę i w imieniu Prezesa Zarządu
Głównego ZŻWP gen. Adama Rębacza odznaczył ppłk Dariusza Czekaja honorową odznaką „Za
zasługi dla Związku Żołnierzy WP”.

IX ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP
W PRZEMYŚLU
W klubie żołnierskim 5 batalionu strzelców
podhalańskich w dniu 20 maja 2013 roku odbył się IX
Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego ZŻWP w
Przemyślu. Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zbigniew
ŁĄKA przywitał serdecznie przybyłych delegatów oraz
zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili zjazd
m.in.: Marek Rząsa Poseł RP, płk Józef Mroczka
członek Prezydium ZG ZŻWP, mjr Józef Bednarczyk
członek ZG ZŻWP, Jan Motyka Dyrektor WBE w
Rzeszowie, mjr Rafał Klus zastępca dowódcy 5 bsp, gen.
Jan Brzeżawski Komendant Regionu SOK, kpt.
Sławomir Bieniarz przedstawiciel WKU w Jarosławiu,
st.chor.sztab. Krzysztof Lach p.o. Komendant ŻW w Rzeszowie, płk Henryk Burdon prezes Związku
Kombatantów RP, st.chor.sztab, Józef Bojarski prezes Związku Inwalidów Wojennych, chor.
Eugeniusz Tamaka prezes 39 Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy, kpt. Tadeusz Dobrowolski
przewodniczący TOZEiR SG, pani Krystyna Garbarczyk kierownik Klubu Żołnierskiego 5 bsp oraz
panie Katarzyna Babiś, Irena Łomańska i Zdzisława Łobaza.

Prezes Zbigniew Łąka odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Rejonowego ZŻWP
w Przemyślu w VIII kadencji tj. w latach 2009 – 2013. Głównym celem obecnego zjazdu jest dokonanie
analizy i oceny pracy Zarządu i całej organizacji oraz nakreślenie kierunków działań na następną
kadencję – powiedział Zbigniew Łąka i przeszedł do szczegółów sprawozdania. W swoim sprawozdaniu
wymienił najważniejsze przedsięwzięcia z 4-letniej kadencji, m.in. obchody XXX-lecia ZŻWP,
uczestnictwo w jubileuszach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, w
święcie 5 batalionu strzelców podhalańskich i 1 batalionu czołgów oraz 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich w Radymnie, delegacje ZR brali udział także w ćwiczeniach poligonowych w Nowej
Dębie 1 batalionu czołgów z Żurawicy i 5 batalionu strzelców podhalańskich. Ponadto członkowie
związku czynnie brali udział różnych uroczystościach państwowych, m.in. w Święcie Niepodległości w
Przemyślu i Birczy, obchodach wybuchu II wojny światowej, obchodach Święta Konstytucji 3 Maja,
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rocznicach w Borownicy, Jasielu i Krzywczy, a także poza granicami kraju. Podkreślił także, że
poszczególne koła same organizowały także różne ciekawe uroczystości jak chociażby Koło Nr 2 w 2010
roku zorganizowało Bal Niepodległościowy czy też Spotkanie Kadry 11 pułku kolejowego. Na wielkie
słowa pochwały zasługuje także zorganizowanie przez ppłk Zbigniewa Sebzdę Ligi Strzeleckiej, która
działa od 2009 roku i to działa z wielkim powodzeniem i jest chyba jedyna taka w Polsce. Ponadto kol.
Łąka omówił problematykę organizacyjną, socjalno-bytową i zdrowotną. Na zakończenie swojego
wystąpienia podziękował całemu Zarządowi oraz prezesom poszczególnych kół i wszystkim członkom za
wspieranie i pomoc w realizowaniu postawionych zamierzeń na VIII Zjeździe.
Ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci biorący udział w IX Zjeździe
udzielili absolutorium. Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości oraz dyskusji przystąpiono do
wyboru nowych władz.
W wyniku tajnego głosowania wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy w
składach:
Zarząd Rejonowy ZZWP w Przemyślu:
1. st.chor.sztab. Zbigniew Łąka
- prezes ZR ZŻWP w Przemyślu
2. ppłk Józef Guściora
- wiceprezes ds. organizacyjnych
3. st.chor.sztab. Marian Baran
- wiceprezes ds. socjalnych
4. ppłk Zbigniew Sebzda
- wiceprezes ds. proobronnych
5. st.chor.sztab. Jan Starzak
- wiceprezes ds. społecznych
6. kpt. Tadeusz Dec
- sekretarz ZR
7. st.chor.sztab. Józef Bojarski
- skarbnik ZR
8. sierż. Jan Łukaczyk
- członek ds. gospodarczych
9. kpt. Zbigniew Zembrzuski
- członek ds. kontaktów z mediami – rzecznik prasowy
Komisja Rewizyjna:
1. ppłk Leszek Grzyb
2. mjr Piotr Gniwek
3. kpt. Piotr Wiśniewski

- przewodniczący komisji
- członek komisji
- członek komisji

Sąd honorowy:
1. ppłk Boghdan Powęska
2. ppłk Jan Ostrowski
3. płk Stanisław Sząbara

- przewodniczący
- członek
- członek

Podczas trwania zjazdu wręczono odznaczenia związkowe dla zasłużonych członków związku oraz

dyplomy i podziękowania. M.in. płk Józef Mroczka wręczył srebrny medal „Za zasługi dla ZŻWP”
prezesowi Zbigniewowi Łące.
W przerwie zjazdu uroczystość umilał występ zespołu wokalno-muzycznego pod kierownictwem
Elżbiety Bernatek z klubu żołnierskiego 5 bsp.

Obrady IX Zjazdu
Delegatów ZŻWP
w Przemyślu

Odznaczeni:
Zbigniew Łąka, Henryk Burdon,
Tadeusz Dec,Józef Guściora
i Józef Bojarski

Głosowanie
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Odznaczenie sztandaru Zespołu Szkół im. Straży Granicznej
w Łazach złotą odznaką "Za zasługi dla ZŻWP"

21 maja 2013 roku na terenie Gminy Radymno w Zespole Szkół im. Straży Granicznej w Łazach
odbyła się uroczystość odznaczenia sztandaru złotą odznaką „Za zasługi dla ZŻWP”.
Odznaczenia sztandaru dokonał prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w
Przemyślu st.chor.sztab. rez. Zbigniew ŁĄKA i płk SG Robert ROGOZ Zastępca Komendanta
Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu. Wśród znakomitych zaproszonych gości byli
przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP (ppłk Józef Guściora, kpt. Zbigniew Zembrzuski), kapitan
SG Bogdan Czternastek Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Korczowej, inż.
Stanisław Ślęzak Wójt Gminy Radymno, Ryszard Bocian Przewodniczący Rady Gminy Radymno,
Kazimierz Kiełt Radny Gminy Radymno, ksiądz Ryszard Buryło, st.chor.sztab. rez. Józef Bojarski
Prezes Zarządu Rejonowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Przemyślu, chor. rez. Eugeniusz
Tamaka Prezes 39 Oddziału Spadochroniarzy Polskich w Przemyślu, st,chor.sztab. SG Zdzisław
Welszyng Prezes Koła nr 3 Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu, Aleksander Marciak Dyrektor
Zespołu Szkół w Duńkowicach, Jan Kojder Dyrektor Zespołu Szkół w Nienowicach, Jan Fusiek Prezes
OSP w Łazach, Zuzanna Czyż Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach.
Rolę gospodarza tej uroczystości pełnił dyrektor Zespołu Szkół im. Straży Granicznej w Łazach
pan Stanisław Kojder. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Zespołu Szkół im. Straży
Granicznej w Łazach, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach.
Podczas tej doniosłej uroczystości prezes Zbigniew Łąka odznaczył także brązowymi odznakami
„Za zasługi dla ZŻWP” wójta Gminy Radymno pana Stanisława Ślęzaka i dyrektora Zespołu Szkół w
Łazach pana Stanisława Kojdera.

Zbigniew Łąka w swoim
wystąpieniu złożył na ręce
dyrektora
szkoły
i
grona
pedagogicznego
gratulacje
i
podziękowania za podejmowane
działania,
za
budowanie
historycznej
i
patriotycznej
świadomości młodego pokolenia.
Z ust przemawiających bardzo
często padało „Bóg, Honor,
Ojczyzna”.
Po oficjalnej części odbył się
występ
słowno-muzyczny
uczniów Zespołu Szkół w Łazach,
który przygotowały panie Joanna
Petynia i Agnieszka GlazarMazurek. W tej części dzieci
przedstawiły historię naszego
państwa i patrona szkoły. Dzieciaki – jak zawsze – stanęły na wysokości zadania i spisały się na medal.
Były podniosłe pieśni i utwory literackie.

Na zakończenie odbył się pokaz sztuk walki w wykonaniu grupy z Jarosławia. Pokaz cieszył się
wielkim zainteresowaniem, a zwłaszcza wzbudzał podziw u najmłodszych widzów.
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Dzień Weterana
Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku,
ustanowiła ogólnopolskie święto weteranów - Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To
święto wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z
polecenia Rzeczypospolitej, wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granicami. W tym roku 29
maja we Wrocławiu na Rynku Głównym odbędzie się Centralne Święto - Dzień Weterana Działań
Poza Granicami Państwa.
W Przemyślu na placu alarmowym 5 batalionu strzelców podhalańskich w dniu dzisiejszym

odbyło się uroczyste rozprowadzenie 5bsp z okazji Święta – Dzień Weterana Działań Poza Granicami
Państwa. W uroczystości tej wzięli udział także związkowcy z ZR ZZWP w Przemyślu – prezes
Zbigniew Łąka, sekretarz Tadeusz Dec, wiceprezes Józef Guściora, rzecznik prasowy Zbigniew
Zembrzuski oraz Józef Bojarski, a także prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych płk Henryk Burdon. Na początku uroczystości dowódca 5bsp ppłk
Dariusz Czekaj wraz z delegacją ZR ZŻWP złożył
wiązankę kwiatów pod pomnikiem ś.p. kpr. Michała
Kołka żołnierza 5bsp poległego w czasie VI zmiany
PKW w Afganistanie. Podczas tej uroczystości dowódca
bataliony ppłk Dariusz Czekaj wręczył wyróżnienia
żołnierzom. A prezes ZR ZŻWP Zbigniew Łąka
wręczył podziękowania żołnierzom, którzy pomagali
w organizacji IX Zjazdu Delegatów ZR ZŻWP, który
odbył się w klubie żołnierskim 5bsp. Ponadto w
imieniu prezesa 39 Oddziału Związku Polskich
Spadochroniarzy kol. Józef Bojarski wręczył
odznaczenie dowódcy batalionu ppłk Dariuszowi
Czekajowi.
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

Odznaczenie sztandaru Zespołu Szkół im. WOP
w Duńkowicach złotą odznaką "Za zasługi dla ZŻWP"
W Duńkowicach, gmina Radymno,
w dniu 6 czerwca 2013 roku odbyła się
uroczystość odznaczenia sztandaru Zespołu
Szkół im. Wojsk Ochrony Pogranicza złotą
odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego”. Wyśmienitą okazją do
odznaczenia sztandaru był jubileusz 40-lecia
nadania szkole imienia WOP. Uroczystość
rozpoczęła się od mszy świętej w kościele
parafialnym
prowadzonej
przez
ks.
proboszcza ks. Krzysztofa Szczygielskiego.
Wójt Gminy Radymno Stanisław Ślęzak
pełniący
rolę
gospodarza
przywitał
znakomitych gości, którzy zaszczycili swoją
obecnością tą uroczystość. Wśród znakomitych zaproszonych gości byli przedstawiciele Zarządu
Rejonowego ZŻWP (kpt. Zbigniew Zembrzuski, kpt. Tadeusz Dec), ppłk SG Jacek Szcząchor
Komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej, Ryszard Bocian Przewodniczący Rady Gminy
Radymno, ksiądz Krzysztof Szczygielski, st.chor.sztab. rez. Józef Bojarski Prezes Związku Inwalidów
Wojennych RP w Przemyślu, chor. rez. Eugeniusz Tamaka Prezes 39 Oddziału Spadochroniarzy
Polskich w Przemyślu, st,chor.sztab. SG Zdzisław Welszyng Prezes Koła nr 3 Zarządu Rejonowego
ZŻWP w Przemyślu, Jan Kojder Dyrektor Zespołu Szkół w Nienowicach, Stanisław Kojder dyrektor
Zespołu Szkół w Łazach, Grzegorz Błaszczyk Prezes OSP w Duńkowicach.
Głównym inicjatorem i współorganizatorem uroczystości w Duńkowicach i Łazach był kol. Zdzisław
Welszyng prezes Koła Nr 3. Warto w tym miejscu wspomnieć, że członkowie Koła nr 3 są
spadkobiercami Wojsk Ochrony Pogranicza – członkowie to w głównej mierze byli żołnierze WOP.
Odznaczenia
sztandaru
dokonał
członek Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP
płk Józef Mroczka i prezes Zarządu
Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Przemyślu st.chor.sztab. rez.
Zbigniew ŁĄKA oraz płk SG Robert
ROGOZ
Zastępca
Komendanta
Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu.
W uroczystości uczestniczyły poczty
sztandarowe: Zespołu Szkół im. Straży
Granicznej
w
Duńkowicachh,
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu, Zarządu Rejonowego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w Przemyślu oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Duńkowicach.
Podczas tej doniosłej uroczystości płk Józef Mroczka odznaczył także brązowymi odznakami „Za zasługi
dla ZŻWP” Przewodniczącego Rady Gminy Radymno pana Ryszarda Bocian i dyrektora Zespołu Szkół
w Duńkowicach pana Aleksandra Marciaka. Po oficjalnej części odbył się występ słowno-muzyczny
uczniów, który przygotowały panie Elżbieta Szymczycha i Beata Jankowska. W tej części dzieci
przedstawiły historię naszego państwa i patrona szkoły. Dzieciaki – jak zawsze – stanęły na wysokości
zadania i spisały się na medal. Były podniosłe pieśni i utwory literackie.
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XV JUBILEUSZOWY SEJMIK
Głosu Weterana i Rezerwisty
13 czerwca 2013 roku zorganizowany został w Gnieźnie XV Jubileuszowy Sejmik
Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty”. W trakcie Sejmiku podsumowano działalność
Redakcyjną oraz uhonorowano korespondentów oraz autorów publikacji za 2012 rok.
W części oficjalnej wystąpili:
- Redaktor Naczelna Agnieszka Wołk-Łaniewska;
- Przewodniczący Rady Redakcyjnej płk Zbigniew Moszumański;
- Prezes Spółki VETS&ARMY płk Jan Kacprzak.
Wyróżniono następujących korespondentów:
− SOWĘ im. Antoniego Witkowskiego, którą ufundowała Pani Małgorzata Witkowska-Brańska
otrzymał Jerzy Bławat z Elbląga;
SOWY Redakcyjne otrzymali:
- SUPER SOWĘ Piotr Białokozowicz z Warszawy;
- SOWĘ DEBIUT Andrzej Lewandowski z Warszawy;
- SOWA OSIĄGNIĘCIA ROKU Tadeusz Böhm z Poznania.
− ZŁOTY ENTER za niepowtarzalną i twórczą aktywność w redagowaniu portali związkowych
www.zzwp.pl i www.gwir.pl otrzymali: Andrzej Dargacz z Inowrocławia, Stanisław Miernik z
Gołdapi oraz Zbigniew Zembrzuski z Przemyśla.
− PATENT KORESPONDENTA „Głosu Weterana i Rezerwisty” otrzymali: Henryk Budzyński
z Warszawy; Zbigniew Kozłowski z Gdańska.
− MEDAL za Zasługi dla „Głosu Weterana i Rezerwisty” otrzymali: - Agnieszka WołkŁaniewska z Warszawy; Józef Cieślak z Krosna Odrzańskiego; Waldemar Serocki z Gniezna.
− DYPLOMY UZNANIA „Głosu Weterana i Rezerwisty” otrzymali: Ryszard Dąbrowski z
Łodzi; Witold Mameła z Malborka.

Redaktor Naczelna Agnieszka Wołk-Łaniewska wręcza nagrodę Złoty Enter

Pożegnanie kapelana Garnizonu Przemyśl

23 czerwca br. w kościele garnizonowym odbyła się uroczystość pożegnania ks. kapelana komdr
ppor. Wojciecha Szerszenia, który po dwóch latach pobytu w Przemyślu wraca nad morze. Ksiądz
Wojciech Szerszeń podczas swojej posługi kapłańskiej dał się poznać jako wspaniały duszpasterz,
niezłomny kapłan, pełen ujmującego optymizmu i szczerości, mimo tak krótkiego pobytu w garnizonie
Przemyśl. Zawsze chętnie uczestniczył w naszych związkowych uroczystościach. Prezes Zbigniew Łąka
odznaczył księdza Wojciecha brązowym medalem "Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP" w asyście
związkowego pocztu sztandarowego i praktycznie całego zarządu.

Odznaczenia kombatanckie dla członków ZŻWP w Przemy ślu
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu ściśle
współpracuje ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Przemyślu.
W siedzibie Zarządu Okręgowego Związku
Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych w
Przemyślu przy ul. Stachiewicza prezes płk Henryk
Burdon i prezes Zbigniew Łąka podpisali porozumienie
o współpracy. W dalszej części spotkania Prezes Zarządu
Okręgowego ZKRPiBWP płk Henryk BURDON
zasłużonych działaczy naszego związku odznaczył
Krzyżem Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i
BWP. Powyższe odznaczenia otrzymali koledzy: Tadeusz Dec, Józef Guściora, Wiesław Więch,
Krzysztof Lach. Ponadto płk Henryk Burdon odznaczył dowódce 5 bsp
ppłk Dariusza Czekaja Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej
Samoobrony, Krzyżem Zwycięzcom – 1945.
Natomiast z okazji zakończenia II wojny światowej w siedzibie
ZKRPiBWPodbyła się uroczystość, podczas której najwyższym
odznaczeniem kombatanckim został odznaczany kol. Józef Bojarski.
Prezes Zbigniew Łąka otrzymał takie odznaczenie podczas obchodów
Święta Niepodległości w Birczy w ubr.
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Liga Strzelecka – sezon 2012/2013
Liga Strzelecka cieszy się dość dużym powiedzeniom, sezon „strzelecki” trwa od września do
czerwca, raz w miesiącu byli żołnierze i nie tylko, bo także przychodzą dzieci, wnuki naszych członków i
wspólnie uczestniczą w tej jakże atrakcyjnej i pouczającej imprezie. Oprócz oddania strzałów do tarczy i
uzyskania określonego wyniku jest to sposobność na spotkanie się, na rozmowy, a nawet na załatwienie
różnego rodzaju spraw związkowych. Pierwsze miejsce zgodnie z oczekiwaniami zajął kol. Zbigniew
Sebzda z wynikiem 958 pkt (średni wynik to prawie 96 pkt!), natomiast o drugie miejsce toczyła się
zacięta walka do ostatniej edycji między kol. Piotrem Gniwkiem i kol. Józefem Guściorą, zwyciężył
ten pierwszy różnicą 5 pkt. Głównym inicjatorem, prowadzącym i sędzią jest ppłk Zbigniew Sebzda,
któremu należą się słowa uznania za jego poświęcenie i wytrwałość.
Wyniki: 1. Zbigniew SEBZDA 958 pkt 2. Piotr GNIWEK 931 pkt 3. Józef GUŚCIORA 926 pkt 4. Józef
BOJARSKI 921 pkt 5. Janusz MUSZ 909 pkt 6. Józef GRUSZKA 903 pkt 7. Zbigniew ZEMBRZUSKI 901 pkt 8.
Eugeniusz TAMAKA 900 pkt 9. Zdzisław WELSZYNG 875 pkt 10. Zbigniew ŁĄKA 873 pkt

Sezon 2011/2012

Najlepszy strzelec sezonu 2012/2013
Zbigniew SEBZDA

Święto Wojska Polskiego w 5 batalionie strzelców
podhalańskich w Przemyślu
Święto Wojska Polskiego, przypadające na

dzień 15 sierpnia, to święto upamiętniające
jedno z największych zwycięstw oręża
polskiego odniesione w Bitwie Warszawskiej
1920 roku nad Rosją Sowiecką., które zostało
ustanowione ponownie w dniu 30 lipca 1992
roku. Przed II wojną światową Święto
Żołnierza w II Rzeczypospolitej ustanowił
Minister Spraw Wojskowych gen. broni
Stanisław Szeptycki rozkazem z dnia 4
sierpnia 1923 roku. Podano w nim: „W dniu
tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę
oręża polskiego, której uosobieniem i
wyrazem jest żołnierz. W rocznicę
wiekopomnego
rozgromienia
nawały
bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i
niepodległość Polski”.
Dla żołnierzy i pracowników 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu, którzy uczcili to
wyjątkowe święto w ramach uroczystej zbiórki w dniu 14 sierpnia 2013 roku, jest to dzień długo
oczekiwany ponieważ wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe: m.in. medale „Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyzny” , „Za Zasługi Dla Obronności Państwa”, oraz inne wyróżnienia w postaci awansów,
dyplomów, pochwał, urlopów nagrodowych i nagród pieniężnych. Wśród wyróżnianych znalazł się także
członek Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk rez. Józef Guściora pracownik cywilny 5bsp, którego
dowódca batalionu Pan ppłk Dariusz Czekaj nagrodził za długoletnią służbę i pracę.
Na tą doniosłą uroczystość dowódca batalionu zaprosił przedstawicieli Zarządu Rejonowego
ZŻWP w osobach ppłk Józef Guściora, kpt. Tadeusz Dec, kpt. Zbigniew Zembrzuski oraz prezesa
Związku Kombatantów RP i BWP płk Henryka Burdonia.
Na początku uroczystości dowódca 5bsp ppłk Dariusz Czekaj wraz z delegacją ZR ZŻWP złożył
wiązankę kwiatów pod pomnikiem ś.p. kpr. Michała Kołka żołnierza 5bsp poległego w czasie VI
zmiany PKW w Afganistanie.

Sekretarz ZR ZŻWP kpt. Tadeusz Dec i wiceprezes ppłk Józef Guściora z okazji Święta Wojska
Polskiego w imieniu prezesa złożyli na ręce ppłk Dariusza Czekaja podziękowanie za dotychczasową
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współpracę i pomoc przy organizowaniu różnych imprez i uroczystości oraz wręczyli medale "XXX
Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Zawsze Wierni Ojczyźnie" żołnierzom batalionu, którzy
wspomagali i angażowali się na rzecz związku. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 5
batalionu strzelców podhalańskich.

Obchody 74. Rocznicy wybuchu II wojny światowej
Msza św. w przemyskiej Archikatedrze z
udziałem pocztów sztandarowych, w tym poczet
wystawiony przez ZR ZŻWP w Przemyślu i
orkiestry wojskowej rozpoczęła obchody 74 rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej. Główna część
uroczystości odbyła się przy Grobie Nieznanego
Żołnierza na Cmentarzu Wojskowym. Wśród
zaproszonych
gości
głos
zabrali Andrzej
Matusiewicz Senator RP oraz Robert Choma
Prezydent Miasta. W swoim wystąpieniu Prezydent
dziękował szczególnie za obecność Kombatantom, świadkom tragicznych wydarzeń. To oni rok rocznie
przybywają, aby poprzez uczestnictwo w uroczystości uczcić pamięć rodziny, najbliższych, przyjaciół i
kolegów którzy odeszli. Zaapelował do dyrektorów szkół, aby organizowali oni lekcje z udziałem
Kombatantów. Po oficjalnych wystąpieniach odczytany został apel poległych, a dla uczczenia ich

pamięci oddana salwa honorowa. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa. Na
zakończenie przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W
imieniu naszego związku kwiaty złożyli kol. Tadeusz Dec i Józef Guściora z płk Henrykiem
Burdonem prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

kpt. Tadeusz Dec, płk Henryk Burdon, ppłk Józef Guściora

Z życia kół ....
KOŁO NR 2
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
W dniu 11 kwietnia 2013 roku w Sali Tradycji Zarządu Rejonowego ZŻW w Przemyślu odbyło się
zebranie sprawozadawczo-wyborcze koła nr 2. Prezes koła ppłk Stanisław Kępczyński przywitał
serdecznie przybyłych członków koła oraz przedstawił porządek zebrania.
W swoim wystąpieniu prezes przede wszystkim
podsumował działalność koła w ostatniej kadencji.
Wspominał m.in. o tym iż zarząd i członkowie koła w
ostatnim czteroleciu zorganizowali I Piknik Strzelecki,
Spotkanie Kadry 11 pułku kolejowego (50 rocznica
powstania pułku i 30 rocznica rozformowania pułku), Bal
Niepodległości, Spotkania Opłatkowe, Spotkanie
Integracyjne koła nr 1 i 2, wręczono wiele odznaczeń dla
członków koła, udział i współorganizowanie Jubileuszu
XXX-lecia ZŻWP, udział w Lidze Strzeleckiej z wielkimi
sukcesami koła i członków, udział dwóch członków w XI
Centralnych Zawodach sportowo-obronnych Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w Wesołej, udział Jana Starzaka we wszystkich uroczystościach
państwowych w poczcie sztandarowym ZR ZŻWP, udział innych członków w różnych uroczystościach
państwowych. Na dużą uwagę zasługuje fakt, iż z koła nr 2 czterech członków zasiadają we władzach
Zarządu Rejonowego ZŻWP w Przemyślu: Józef Guściora, Leszek Grzyb, Marian Baran i Zbigniew
Zembrzuski. Jest to duży sukces członków koła jak i również fakt, który dowidzi o sile koła nr 2.
W podsumowaniu ppłk Stanisław Kępczyński powiedział, że ceni sobie, że ZŻWP funkcjonuje,
że można się spotkać z kolegami, uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach, uroczystościach i
jubileuszach. Podziękował także za dotychczasową współpracę i zaangażowanie wszystkim z zarządu i
członkom koła. Następnie odbyła się dyskusja, gdzie głos zabierali m.in. ppłk Józef Guściora, który
omówił bieżące sprawy ZŻWP, a przede wszystkim zbliżający się Zjazd ZR ZŻWP w Przemyślu i
przekazywanie 1% podatku na OPP.
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Po tej części zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz koła. W wyniku głosowania komisja
skrutacyjna obliczyła głosy i przedstawiła wybrany nowy Zarząd Koła Nr 2, który sam wybrał władze
koła:
Prezes koła - ppłk Stanisław Kępczyński
Wiceprezes koła - ppłk Leszek Grzyb
Sekretarz - st.chor.sztab. Marian Baran
Skarbnik - st.sierż.sztab. Tomasz Rogal
Członek - st.chor.sztab. Józef Bojarski
Członek - st.chor.sztab. Jan Starzak
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: płk Adam Kiełczyński
Członek : st.sierż.szatb. Zbigniew Sokołowski
Członek : st.sierż.szatb. Eugeniusz Koralewicz.
Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Zarządu Rejonowego:
Koledzy Józef Bojarski, Jan Starzak, Tomasz Rogal, Adam Kiełczyński, Zbigniew Zembrzuski,
Stefan Wiatr, Wiesław Fronc, Piotr Gniwek, Krzysztof Lach oraz z urzędu Stanisław Kępczyński,
Leszek Grzyb, Marian Baran, Józef Bojarski i Józef Guściora.
Nowy zarząd podziękował za wybranie i zaufanie.

Piknik Strzelecki Koła Nr 1 i 2
3 czerwca 2013 roku Zarządy Kół Nr 1 i 2 zorganizowały Piknik
Strzelecki połączony ze spotkaniem integracyjnym. Spotkanie
rozpoczęło się na strzelnicy LOK przy ul. Słowackiego, gdzie odbyły
się zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego. W tych
zawodach nie był ważny wynik, ale sam fakt uczestniczenia i oddania
10 strzałów do tarczy.
Po zakończeniu strzelania uczestnicy spotkania przeszli ulicami
Przemyśla do ogródka grillowego w restauracji Wirtualna, gdzie przy
kiełbaskach z grilla i zimnym piwie kontynuowano spotkanie. Był to
czas na rozmowy, wspomnienia, a przede wszystkim bycie samych z sobą.
Spotkanie integracyjne w sposób wzorcowy zorganizowali ppłk Stanisław Kępczyński i ppłk Henryk
Bosacki, którzy jak zwykle świetnie zdali egzamin z organizacji tego typu imprez.

Tekst i zdjęcia kpt. Zbigniew Zembrzuski

KOŁO NR 3
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
W dniu 15 stycznia 2013 roku o godz. 11:00 w BiOSG
w Przemyślu, po czteroletniej kadencji, odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła nr 3
ZR ZŻWP.
Po zatwierdzeniu przedstawionego porządku zebrania
sprawozdawczo-wyborczego i przywitaniu zaproszonych
gości w osobach: - ppłk. SG Roberta Rogoza –
Zastępcy Komendanta BiOSG, - Zbigniewa Łąki –
Prezesa ZR ZŻWP w Przemyślu,- mjr. SG Jerzego
Ostrowskiego – Zastępcy Naczelnika Wydziału
Prezydialnego BiOSG,- ppłk. rez. Henryka Patrzałka
– Zastępcy Przewodniczącego Koła nr 1 TOZ EiR NSZZ FSG, głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego
ZŻWP kol. Zbigniew Łąka, który podziękował ustępującemu Zarządowi za dotychczasową pracę i
zaangażowanie włożone na rzecz Koła i Związku. Wręczył listy gratulacyjne. Kolegę mjr rez. Wacława
Kabałę odznaczył brązową odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”. Wystąpił również z wnioskiem o nadanie
kol. ppłk. w stanie spoczynku Janowi OSTROWSKIEMU tytułu „HONOROWEGO PREZESA
KOŁA”, gdzie tę propozycję zebranie przyjęło jednogłośnie. Zarząd Koła podziękował Prezesowi Janowi
Ostrowskiemu za wieloletnią pracę społeczną i duże zaangażowanie. Wręczył list gratulacyjny oraz
album.
Ppłk SG Robert Rogoz zabierając głos, pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym
kolegom oraz życzył zdrowia, długich lat życia, satysfakcji z pracy społecznej a także wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Następnie ustalono, że wybory do władz Koła będą
odbywać się w głosowaniu jawnym. Po czym przystąpiono do wyborów, gdzie najpierw wybrano
członków Zarządu Koła, który na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się i spośród siebie wybrał
prezesa, obsadził pozostałe funkcje w zarządzie, później komisję rewizyjną i delegatów na zebranie ZR
ZŻWP.
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Zarząd Koła nr 3 ZR ZŻWP w Przemyślu, po wyborach, na kadencję 2013 – 2016 tworzą:
- Zdzisław WELSZYNG – Prezes Koła
- Tadeusz STANISŁAWEK – Wiceprezes
- Wacław KABAŁA
– Wiceprezes
- Daniel DODA
– Sekretarz
- Jan WŁUKA
– Skarbnik
Skład Komisji Rewizyjnej:
- Stanisław ŁABINOWICZ - Przewodniczący
- Tadeusz DOBROWOLSKI - Zastępca Przewodniczącego
- Tadeusz MICHALCZYK – Członek
Na zebranie delegatów ZR ZŻWP wybrani zostali: Jan OSTROWSKI, Tadeusz DOBROWOLSKI,
Daniel DODA, Wacław KABAŁA, Stanisław ŁABINOWICZ, Tadeusz MICHALCZYK, Tadeusz
STANISŁAWEK, Zdzisław WELSZYNG, Jan WŁUKA.
Po zrealizowaniu wszystkich punktów zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 3 ZR ZŻWP
zostało zakończone.
Tekst i zdjęcia Zdzisław Welszyng

Wycieczka integracyjna
W dniu 28 maja 2013 r. Koło Nr 3 ZŻWP wspólnie w ramach współpracy z Kołem Nr1 TOZ
EiR FSG zorganizowało wycieczkę na trasie Przemyśl – Bobrka – Żarnowiec - Krosno – Odrzykoń –
Prządki - Bachórz - Przemyśl. O godz. 6.30 wyruszyliśmy z Przemyśla wynajętym autokarem z Firmy
Usługowo - Transportowej "ALMAR" w kierunku Bóbrki, gdzie o godz. 9.00 czekał na nas przewodnik,
który oprowadził po Muzeum Przemysłu Naftowego. Po zakończeniu zwiedzania w kawiarence

muzealnej przy kawie i ciasteczku miały miejsce dwa wydarzenia okolicznościowe. Pierwsze to 50-lecie
pożycia małżeńskiego przez Państwo Karpińskich, drugie to otrzymanie odznaczenia "Za Ofiarność i
Odwagę" przez kol. Tadeusza Kochanowicza. Po złożeniu życzeń, odśpiewaniu sto lat i krótkim
odpoczynku udaliśmy się w dalszą drogę, do kolejnego punktu naszej wycieczki, do Muzeum Marii

Konopnickiej w Żarnowcu.
Po zwiedzeniu muzeum i dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu udaliśmy się na obiad do
Kasyna Family w Krośnie, gdzie po obiedzie w towarzystwie pani przewodnik zwiedziliśmy
najważniejsze miejsca na starówce. Kolejnymi miejscami jakie zwiedzaliśmy tego dnia były ruiny zamku
w Odrzykoniu i Rezerwat Przyrody w Prządkach. Po zwiedzeniu tych miejsc udaliśmy się do Bachórza,
gdzie przy ognisku odbyło się grillowanie kiełbasek.
O godz. 20:00 zakończyliśmy pierwszą w tym roku wspólną imprezę integracyjną żołnierzy WOP
i emerytów Straży Granicznej, która dzięki perfekcyjnemu przygotowaniu i realizacji programu
zaplanowanej wycieczki przez kol. Tadeusza Stanisławka zakończyła się pełnym sukcesem i
zadowoleniem uczestników, którzy tym samym składają serdecznie podziękowania dla kolegi Tadeusza.
Tekst i zdjęcia Zdzisław Welszyng

68. Rocznica powstania WOP
Uroczystości poświęcone były 68 rocznicy
powstania Wojsk Ochrony Pogranicza i
upamiętnienia
żołnierzy
WOP
i
funkcjonariuszy
MO
poległych
i
zamordowanych podczas walk z bandami
UPA w rejonie Strażnicy Jasiel oraz
kurierów beskidzkich ZWZ/AK. Z tej też
okazji dokonano wręczenia odznaczeń, medali
i odznak honorowych osobom zasłużonym dla
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Następnym punktem programu był występ
słowno–muzyczny drużyny harcerskiej z
Zespołu Szkół z Komańczy. Po tym programie
nastąpiło składanie wieńców i wiązanek
kwiatów oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem
pomordowanych żołnierzy WOP ze Strażnicy Jasiel oraz obeliskiem Kurierów Beskidzkich 1939 roku,
przez poszczególne delegacje biorące udział w tych uroczystościach
Uroczystości zakończyły się
wspólnym integracyjnym spotkaniem
przy pysznym bigosie, kaszance oraz
chlebkiem ze smalcem i skwarkami
oraz kiszonym ogórkiem. Nie zabrakło
też ciepłych i zimnych napoi. O
godz.14:00 zakończyliśmy kolejną w
tym roku imprezę integracyjną, która
zakończyła się pełnym zadowoleniem
uczestników, którzy tym samym
składają serdecznie podziękowania dla
organizatorów tych uroczystości.
Tekst
Zdzisław
zdjęcia Wacław Kabała
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Welszyng,

32. Rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Koła Nr 3 ZŻWP w dniu 13 czerwca 2013 roku, przy pięknej słonecznej pogodzie,
zorganizował patriotyczną uroczystość pod pomnikiem „ Poległych żołnierzy WOP” na terenie
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Okazją była 68 rocznica powstania Wojsk
Ochrony Pogranicza i 32 rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W uroczystości udział wzięli: delegacja Oddziałowego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy BiOSG w Przemyślu, w składzie: por. SG
Bartłomiej Galanty, mjr Leszek Kogut i kpt. Krzysztof Cwenar, członek Zarządu Rejonowego ZŻWP i
Prezes Zarządu Oddziałowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Przemyślu kol. Józef Bojarski,
delegacja Koła Nr 1 Terenowej Organizacji Związkowej Emerytów i Rencistów Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy BiOSG w Przemyślu, na
czele z jej przewodniczącym kol. Tadeuszem Dobrowolskim, Tadeuszem Stanisławkiem i
Grzegorzem Wieczorkiem, specjalista w zakresie historii wojskowości mjr SG dr Piotr Kozłowski,
przedstawiciele Wydziału Prezydialnego BiOSG Barbara Welszyng i st.chor. sztab. Adam Kruk.
Po przywitaniu przez Prezesa Koła
nr 3 Zdzisława Welszynga przybyłych
gości i odczytaniu nadesłanych życzeń
oraz krótkiej przemowie ostatniego
Dowódcy Bieszczadzkiej Brygady Wojsk
Ochrony Pogranicza w Przemyślu płk
Tadeusza
Markiewicza
nastąpiło
składanie wiązanek kwiatów i zapalenie
zniczy
pod
pomnikiem
przez
poszczególne delegacje biorące udział w
tych
uroczystościach.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu
zniczy, udaliśmy się autokarem Straży
Granicznej do Zamku Dzieduszyckich w
Zarzeczu na drugą część spotkania, gdzie

w programie było: zwiedzenie muzeum i zamku, poczęstunek kawą, herbatą i ciastkiem, prelekcja na
temat „Granice państwa w świadomości społeczeństwa, przebieg i oznakowanie granicy Polski w XX
wieku”, którą wygłosił mjr SG dr Piotr Kozłowski.
Po zrealizowaniu ww. punktów udaliśmy się do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Kaszyce
przy autostradowym odcinku A4, węzeł Pawłosiów – węzeł Przemyśl, gdzie zwiedziliśmy infrastrukturę
tego miejsca oraz spożyliśmy grillowaną kiełbaskę, kaszankę z konserwowym ogórkiem i innymi
dodatkami przygotowaną przez kol. Wacława Kabałę i Daniela Dodę. O godz. 16:00 zakończyliśmy
kolejną udaną pod każdym względem imprezę integracyjną w tym półroczu.

Zarząd Koła Nr 3 składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które umożliwiły i
przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia pokoleniowego spotkania.
Tekst Zdzisław Welszyng, zdjęcia Wacław Kabała

21. Rocznica śmierci gen. Dyw. Czesława Stopińskiego
W przeddzień 21 rocznicy tragicznej śmierci gen. dyw. Czesława Stopińskiego, która miała miejsce w
dniu 29 czerwca 1992 roku na trasie
Gdańsk – Warszawa, delegacja
członków Koła Nr 3 ZR ZŻWP w
składzie: Stanisław Łabinowicz, Józef
Olchowy, Jan Ostrowski, Jacek
Rybienik, Jan Starzak, Zdzisław
Welszyng, w dniu 28.06 2013 roku
uczciła pamięć, składając wieniec i
zapalając znicze na grobie znajdującym
się na Cmentarzu Wojskowym w
Przemyślu.
Generał dywizji Czesław
Stopiński urodził się 23 lipca 1922
roku w Przemyślu, (zm. 29 czerwca
1992 r.) - dowódca Wojsk Ochrony
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Pogranicza w latach 1971-1983. Absolwent przemyskiego liceum (1944r.) i Oficerskiej Szkoły Piechoty
w Inowrocławiu. Żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza od 1.10.1945r., oficer kwaterunkowy i technik
budowlany. W latach 1945-1948 służył w Przemyślu. Od 1.01.1951 szef sztabu 26 Brygady WOP,
następnie 5 i 12 Brygady WOP. W latach 1958-1961 studiował w Akademii Sztabu Generalnego, po czym
został dowódcą 15 Bałtyckiej Brygady WOP w Koszalinie, a później 12 Pomorskiej Brygady WOP w
Szczecinie. W październiku 1968 mianowany generałem brygady. We wrześniu 1971 został dowódcą
WOP (do maja 1983). Od 1983 inspektor Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w lipcu 1984 zwolniony ze
służby wojskowej, następnie przeniesiony w stan spoczynku.
Zginął wraz z żoną w wypadku samochodowym koło Nidzicy na Warmii i Mazurach. Został
pochowany na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu.
Tekst Zdzisław Welszyng, zdjęcia Wacław Kabała

Wycieczka integracyjna do Baranowa Sandomierskiego
i Sandomierza
W dniu 24 lipca 2013 r. Koło Nr 3 ZŻWP w ramach współpracy, wspólnie z Kołem Nr 1 TOZ EiR
FSG zorganizowało wycieczkę na trasie: Przemyśl - Rzeszów – Baranów Sandomierski – Ujazd –
Sandomierz – Przemyśl.
O godz. 5:30 wyruszyliśmy z Przemyśla wynajętym
autokarem z Firmy Usługowo - Transportowej
"ALMAR" w kierunku Baranowa Sandomierskiego,
gdzie o godz. 9:00 czekała na nas pani przewodnik, która
oprowadziła i zapoznała z historią baranowskiego zamku.
W
Baranowie
Sandomierskim
znajduje
się
późnorenesansowy zamek, ze względu na podobieństwa
zwany Małym Wawelem. Siedziba rodu Leszczyńskich
została zbudowana według projektu Santi Gucciego w
latach 1591-1606. Zbudowany został na fundamentach
istniejącej tu wcześniej twierdzy. Zamek otoczony jest 16
hektarowym obszarem parkowym. Za zamkiem ogród w
stylu angielskim, po lewej od głównego wejścia ogród w stylu włoskim i w stylu francuskim.
W kawiarence zamkowej „Magnacka” przy kawie i ciasteczku mieliśmy krótki odpoczynek, a po
nim udaliśmy się w dalszą drogę, do kolejnego punktu naszej wycieczki, do ruin zamku „Krzyżtopór ” w
Ujeździe w województwie świętokrzyskim. Krzyżtopór (dawniej Krzysztopór) – pałac mylnie zwany
zamkiem wznoszony w XVII wieku, nigdy nie został ukończony. Obecnie znajduje się w stanie ruiny.
Historia powstania pałacu i jego świetności pozostaje wciąż nie do końca poznana.
Jest to powodem do narastania wokół niego legend. Jedną z nich jest opowieść o zastosowaniu w pałacu
symboliki liczb nawiązującej do kalendarza: okien miał tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni; sal
wielkich tyle, ile miesięcy, a cztery narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów.

Po zwiedzeniu „Krzyżtopóru” udaliśmy się na obiad do karczmy zamkowej w Sandomierzu,

gdzie po obiedzie w towarzystwie pani przewodnik zwiedziliśmy najważniejsze miejsca Sandomierza,
między innymi : katedrę, dom Długosza, trasę podziemną, Bramę Opatowską.
Po obejrzeniu zabytków ostatniego miasta na szlaku naszej wycieczki, udaliśmy się w drogę
powrotną do Przemyśla, gdzie o godz. 20:00 zakończyliśmy trzecią w tym roku imprezę integracyjną,
która dzięki perfekcyjnemu przygotowaniu i realizacji ustalonego wcześniej programu przez kol.
Tadeusza Stanisławka zakończyła się powodzeniem i zadowoleniem uczestników, którzy tym samym
składają serdecznie podziękowania dla kolegi Tadeusza.
Tekst i zdjęcia Zdzisław Welszyng

Jednodniowa wycieczka z Przemyśla na Ukrainę
Tym razem w dniu 21 sierpnia 2013 r. „wopowskie” Koło Nr3 ZŻWP w ramach współpracy z
Kołem Nr 1 TOZ EiR NSZZ FSG zorganizowało dla swoich członków i ich rodzin jednodniową
wycieczkę na Ukrainę. Trasą objazdową była historyczna i urokliwa złota podkowa Lwowa, prowadząca
przez miejscowości: Lwów– Olesko – Podhorce – Złoczów– Uniów. O godz. 4.30 wynajętym autokarem
z Firmy Usługowo - Transportowej "ALMAR" wyruszyliśmy z Przemyśla w kierunku wschodniej
granicy RP, na przejście drogowe Medyka – Szeginia, gdzie po odprawie paszportowej udaliśmy się do
Lwowa,
pierwszego
miasta
na
zaplanowanym
szlaku
turystyczno-krajoznawczym.

Po przybyciu do wcześniej wspomnianego miasta, zwiedzeniu dworca kolejowego, przejażdżce
wąskimi i zatłoczonymi uliczkami miasta, udaliśmy się w dalszą podróż po terenie Ukrainy, na szlak
złotej podkowy, do Oleska, a później do Podhorców i Złoczowa
Po przybyciu do Złoczowa i zwiedzeniu dziedzińca, pomieszczeń zamku oraz eksponatów
muzealnych udaliśmy się na obiad do restauracji zamkowej, znajdującej się obok zamku. Po kilku
minutowym odpoczynku w urokliwym miejscu udaliśmy się do Uniowa, ostatniego miasta na szlaku
naszej wycieczki. Po zwiedzeniu Manasteru w Uniowie udaliśmy się w drogę powrotną do Przemyśla. O
godz. 21:30 zakończyliśmy czwartą w tym roku imprezę integracyjną emerytów. Dzięki perfekcyjnemu
przygotowaniu i realizacji programu przez pilotkę i przewodnik panią Elżbietę Sawicką, wyjazd nasz
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zakończył się pełnym sukcesem i zadowoleniem uczestników, którzy pani Eli składają serdeczne
podziękowania za przekazanie cennych informacji historycznych zwiedzanych miejscowości.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Welszyng

ZARZĄDY KÓŁ

Zarząd Koła Nr 1
Prezes koła
Wiceprezes koła
Wiceprezes koła
Skarbnik
Członek
Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz

Henryk Bosacki
Ludwik Pioruń
kpt.
Zbigniew Sebzda
ppłk
Tadeusz Pilch
st.chor.
Adam Świec
sierż.
Komisja rewizyjna
Janusz Musz
mjr
Eugeniusz Tamaka
st.chor.
Witold Spławski
st.chor.
ppłk

Zarząd Koła Nr 2
Prezes koła
Wiceprezes koła
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek
Przewodniczący
Zastępca
Członek

Stanisław Kępczyński
Leszek Grzyb
ppłk
st.chor.sztab. Marian Baran
st.sierż.sztab. Tomasz Rogal
st.chor.sztab. Józef Bojarski
st.chor.sztab. Jan Starzak
Komisja rewizyjna
Adam Kiełczyński
płk
st.sierż.sztab. Zbigniew Sokołowski
st.sierż.sztab. Eugeniusz Koralewicz
ppłk

Zarząd Koła Nr 3
Prezes koła
Wiceprezes koła
Wiceprezes koła
Sekretarz
Skarbnik
Przewodniczący
Zastępca
Członek
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Zdzisław Welszyng
st.chor.sztab. Tadeusz Stanisławek
Wacław Kabała
mjr
Daniel Doda
kpt.
Jan Włuka
ppłk
Komisja rewizyjna
Stanisław Łabinowic
ppłk
Tadeusz Dobrowolski
kpt.
Tadeusz Michalczyk
ppłk
st.chor.sztab.

Zarząd Koła Nr 4
Prezes koła
Wiceprezes koła
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Przewodniczący
Zastępca
Członek

Józef Koza
Władysław Obuch
kpt.
Tadeusz Dec
kpt.
st.sierż.sztab. Kazimierz Król
Piotr Wiśniewski
kpt.
Komisja rewizyjna
Mirosław Kuszpit
kpt.
Edward Gorzelnnik
Zygmunt Kalita
ppłk
ppłk

Zarząd Koła Nr 5
Prezes koła
Honorowy prezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Przewodniczący
Zastępca
Członek

Józef Bednarczyk
Jan Pacuła
płk
Bogdan Powęska
ppłk
Tadeusz Płachta
ppłk
Izabela Rzepka
Komisja rewizyjna
Jan Orawiński
ppłk
st.sierż.sztab. Henryk Plezia
Krystyna Idzik
mjr

Poczet Sztandarowy
Zarządu Rejonowego
ZŻWP w Przemyślu

KOMENTARZE
Komentarz rzecznika prasowego ...
Mimo swej skromności nie omieszkam wspomnieć, że podczas Jubileuszu Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Gnieźnie, a zwłaszcza podczas XV Sejmiku Korespondentów GWIR piszący ten tekst
został wyróżniony i uhonorowany nagrodą ZŁOTY ENTER za „niepowtarzalną i twórczą aktywność w
redagowaniu portali związkowych ...”. Oczywiście jestem, byłem mile zaskoczony tym wyróżnieniem,
które na pewno zmotywuje mnie do jeszcze lepszej pracy, ale ... Ale w tym miejscu chciałbym
podziękować przede wszystkim Zarządowi na czele ze Zbigniewem Łąką i członkom związku za to, że to
Oni organizowali rożnego rodzaju uroczystości, imprezy i to dzięki Nim mogłem opisywać te wszystkie
wydarzenia. Ich praca była motorem napędowym dla mnie. Nie mógł bym zapomnieć o ppłk Leszku
Grzybie, który mnie chyba najbardziej motywował do pracy, to On namówił mnie w 2009 roku do
wstąpienia do związku i to On jest głównym recenzentem moich poczynań na naszej stronie
internetowej.
W Nr 1 Aktualności Związkowych zamieściłem wszystkie najważniejsze wydarzenia naszego
związku, tak Zarządu Rejonowego jak i poszczególnych kół. Na tej podstawie śmiało można użyć
stwierdzenia, że w Przemyślu dzieje się i to dużo! Ci, którzy są działaczami związku działają i to
z poświęceniem i efektywnym skutkiem! Martwi mnie jedynie fakt, iż z roku na rok ubywa członków, że
nie garną się do działalność społecznej „młodzi”, świeżo upieczeni emeryci wojskowi bądź żołnierze
z czynnej służby. Powodów takiego stanu może być wiele, ale chyba jednym z najważniejszych jest
utożsamieniem się z całym naszym społeczeństwem, który od jakiegoś czasu jest nastawiony na „branie”,
a nie „dawanie”. A działalność społeczna to przede wszystkim „dawanie”.
Myślę, że dobrym przykładem na pokazanie społecznika jest członek Zarządu Rejonowego (skarbnik) kol.
Józef Bojarski, który w kwietniu br. został wybrany prezesem Związku Inwalidów Wojennych RP
w Przemyślu i mimo nowych obowiązków w dalszym ciągu z wielkim zapałem realizuje zadania stawiane
przez Zarząd ZŻWP! Oczywiście w naszym związku, jak wcześniej stwierdziłem, jest więcej takich osób,
jest wręcz grupa osób poświęcających się działalności związkowej, społecznej, którzy nie oczekują na
poklask, po prostu robią swoje i trudno w tym miejscu wymienić wszystkich z nazwiska, gdyż mógłbym
kogoś niesłusznie pominąć. Na pewno w tej grupie znajdują się wszyscy członkowie zarządu z prezesem
Zbigniewem Łąką na czele.

Kpt. Zbigniew Zembrzuski
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Lata ubiegłe w fotografii ...

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.zzwpprzemysl.manifo.com

Opracowanie kpt. Zbigniew ZEMBRZUSKI
rzecznik prasowy ZR ZŻWP w Przemyślu

zbizem@o2.pl

