MAJOWO-CZERWCOWE UROCZYSTOŚCI ZŻWP W PRZEMYŚLU
Zarząd
Rejonowy
ZŻWP
w Przemyślu wraz z członkami
związku ostatnie kilka tygodni mieli
bardzo pracowite. A wszystko
zaczęło się od dużej uroczystości
jakim był IX Zjazd Delegatów
i wybory nowych władz w dniu 20
maja 2013 roku. Zjazd jak i inne tego
typu uroczystości był perfekcyjnie
przygotowany. Wśród znakomitych
gości był m.in. Poseł na Sejm RP Pan
Marek Rząsa, który cyklicznie
zaszczyca swą obecnością nasze
uroczystości, podobnie jak Pan gen.
Jan
Brzeżawski
Komendant
Regionu SOK, płk Henryk Burdon
prezes ZKRPiBWP czy też Pan ppłk Dariusz Czekaj dowódca 5 batalionu strzelców
podhalańskich. Oczywiście trudno w tym omówieniu wymienić wszystkich gości. Już następnego
dnia delegacja związku na czele z prezesem kol. Zbigniewem Łąką udali się do miejscowości Łazy
w gminie Radymno, gdzie odbyła się uroczystość odznaczenia sztandaru Zespołu Szkół im,. Straży
Granicznej złotą odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP”. Oprócz sztandaru podczas tej
podniosłej uroczystości prezes ZR Zbigniew Łąka odznaczył także wójta Gminy Radymno Pana
Stanisława Ślęzaka i dyrektora szkoły Pana Stanisława Kojdera brązowym medalem „Za zasługi
dla Związku Żołnierzy WP”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że informację na temat tego
wydarzenia zamieścił miejscowy tygodnik „Życie Podkarpackie” na swojej stronie internetowej.
Podobna uroczystość, tym razem w Duńkowicach, odbyła się 6 czerwca br., gdzie został
odznaczony sztandar Zespołu Szkół im. Wojsk Ochrony Pogranicza. Głównym inicjatorem
i współorganizatorem tych dwóch uroczystości 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. Tam także prezes Zbigniew
Łąka odznaczył dyrektora szkoły Pana Aleksandra Marciaka i Przewodniczącego Rady Gminy
Radymno Pana Ryszarda Bociana.
Na zaproszenie dowódcy 5bsp ppłk Dariusza Czekaja
Zarząd Rejonowy uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia
Weterana. Uroczystość ta odbyła się na terenie batalionu
w dniu 29 maja, gdzie prezes Łąka podziękował dowódcy,
a także żołnierzom za pomoc w organizacji IX Zjazdu
Delegatów i wręczył podziękowania, a także uczestniczył
w delegacji składających wiązankę kwiatów pod pomnikiem
ś.p. kpr. Michała Kołka żołnierza 5 bsp poległego podczas
VI zmiany PKW w Afganistanie.
Natomiast 23 czerwca 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.

Należy także wspomnieć o jednej
z priorytetowych imprez jaką od kilku lat
organizuje Zarząd Rejonowy, a mianowicie
Liga Strzelecka, która właśnie zakończyła
się. Liga ta 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. Brawo Panie Zbyszku !
Zarząd Rejonowy ZŻWP w Przemyślu ściśle współpracuje ze Związkiem Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu. I tak m.in. z okazji zakończenia II wojny
światowej w siedzibie ZKRPiBWP na zaproszenie prezesa płk Henryka Burdona odbyła się
uroczystość, podczas której najwyższymi odznaczeniami kombatanckimi zostali odznaczeni nasi
członkowie: Józef Bojarski, Tadeusz Dec, Józef Guściora, Krzysztof Lach, a wcześniej prezes
Zbigniew Łąka.
To główne uroczystości, gdzie uczestniczyli członkowie naszego Zarządu. W tym miejscu
można byłoby podsumować działalność naszego związku w ostatnim okresie, ale przecież oprócz
Zarządu poszczególne koła także organizują rożnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania czy
też uczestniczą w innych uroczystościach. W niektórych uroczystościach wystawiany jest tylko
poczet sztandarowy. I tak na przykład poczet sztandarowy uczestniczył w obchodach 222 Rocznicy
Konstytucji 3 Maja w Przemyślu, przedstawiciele związku, a w szczególności członkowie Koła
Nr 3 pojechali na uroczystości pod pomnikiem „Ku czci poległych żołnierzy WOP” w nieistniejącej
już wiosce Jasiel, 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 dniu 3 czerwca 2013 roku
Zarządy Kół Nr 1 i 2 zorganizowały Piknik
Strzelecki
połączony
ze
spotkaniem
integracyjnym. Spotkanie rozpoczęło się na
strzelnicy LOK, 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 i spotkania się.

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.
Myślę, że dużym sukcesem jest też fakt, że jeden z naszych członków Zarządu Rejonowego
(skarbnik) kol. Józef Bojarski 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!
Reasumując można powiedzieć, że w Przemyślu dzieje się i to dużo! Ci, którzy są
działaczami związku działają i to z poświęceniem i efektywnym skutkiem! W tym podsumowaniu
przedstawione zostały tylko uroczystości z ostatnich dwóch
miesięcy, a przecież w poprzednich miesiącach też się wiele działo
począwszy od corocznego Spotkania Opłatkowego w styczniu.
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”.

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski
– rzecznik prasowy ZR ZŻWP w Przemyślu

