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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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"Twoja solidarność z drugim człowiekiem jest jak ciepły
promień słońca, gdziekolwiek się zatrzyma, pozostawia
ciepło, które promienieje dalej, dając świadectwo
wskazujące, jak wielką wartością jest dla Ciebie Ojczyzna ."
(ks. Józef Tischner)
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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.
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 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 bsp.
Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski

str. 3

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
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74. Rocznica Walk Obronnych w Borownicy
W niedzielę 08.09.2013r. w uroczystościach
obchodów 74 Rocznicy Walk Obronnych
w Borownicy wzięli udział przedstawiciele ZR
ZŻWP w Przemyślu Zbigniew Łąka, Józef
Bojarski. Ponadto w uroczystości udział wzięli
najbliżsi krewni płk. dypl. Beniamina Piotra
Kotarby,
kombatanci,
parlamentarzyści,
wojewódzkie, powiatowe i gminne władze
samorządowe,
przedstawiciele
wojska,
ochotniczej straży pożarnej, straży granicznej,
delegacje szkół wraz z młodzieżą szkolną,
pracownicy
lasów
państwowych,
przedsiębiorcy działający na terenie gminy
Bircza, członkowie organizacji pozarządowych,
mieszkańcy Borownicy i mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie wart honorowych przy krzyżu i obelisku na Wzgórzu
nad "Czarnym Potokiem", przy pomniku pomordowanych mieszkańców Borownicy oraz na cmentarzu na
grobie płk. Beniamina Piotra Kotarby. Posterunki honorowe pełnili żołnierze z 1 Batalionu Piechoty
Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk Beniamina Kotarby, Harcerze z Hufca Ziemi Przemyskiej.
Oficjalnego powitania uczestników uroczystości dokonał Pan Andrzej Atamańczuk. Następnie o zabranie
głosu poproszono Pana Józefa Żydownika Wójta Gminy Bircza. "Naszą powinnością jest zachowanie
pamięci o tych ludziach i wydarzeniach, także obowiązek wobec tych, którzy przeżyli koszmar najbardziej
krwawego konfliktu XX wieku” mówił do zebranych.
W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście: Poseł na Sejm RP Pan Marek Rząsa oraz
Przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Waldemar Szumny.
Podczas
uroczystości
poszczególne
delegacje
złożyły
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Pan
płk w st. spocz. Henryk Burdon
wręczył odznaczenia państwowe za
zasługi dla Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych. Mszę
świętą
w intencji
poległych
i pomordowanych żołnierzy 17 Pułku
Piechoty oraz mieszkańców Borownicy
odprawił ks. Antoni Moskal.
Grupa
Rekonstrukcji
Historycznych „Zgrupowanie Żmija –
Warszawa 44”, którą kieruje daleki
krewny płk. dypl. Beniamina Kotarby
Pan Jan Kotarba ze Świątnik Górnych pod Krakowem odtworzyła wydarzenia z kampanii wrześniowej.
Całość uroczystości uświetniała Orkiestra Dęta OSP z Medyki. Po zakończeniu oficjalnej części
uroczystości, odbył się występ zespołu z Klubu Garnizonowego z Rzeszowa oraz piknik na polu
namiotowym z uczestnikami uroczystości i mieszkańcami Borownicy.
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Nad całym przebiegiem uroczystości czuwał Pan płk dypl. w st.sp. Józef Mroczka i Pan Komendant
OSP w Birczy Andrzej Atamańczuk.

płk. dypl. Beniamin Piotr Kotarba - urodził się 22.XI.1893 r. w Świątnikach Górnych. Gimnazjum ukończył
w Drohobyczu. W 1914 r. powołany został do armii austro–węgierskiej. Służył na froncie rosyjskim, a
następnie włoskim. Od grudnia 1918 r. w Wojsku Polskim. Podczas kampanii ukraińskiej był dowódcą
plutonu, a potem kompanii w 37 pp. Podjął studia na AGH w Krakowie, ale w lutym 1920 r. powrócił do 37
pp. gdzie doszedł do funkcji dowódcy batalionu (przebywał krótko w niewoli bolszewickiej, z której zbiegł)
W 1923 r. ukończył Wyższą Szkołę Wojenną i uzyskał stopień majora Sztabu General ego. W następnych
latach pełnił służbę w Sztabie Generalnym, Ministerstwie Spraw Wojskowych, 6 pspodhal, sztabie 14 DP w
Poznaniu (szef sztabu) i dowództwie KOP. W 1935 r. został przeniesiony do Szkoły Podchorążych dla
Podoficerów w Bydgoszczy na stanowisko dyrektora nauk, a po likwidacji szkoły – do 66 pp w Chełmie. 1
IV 1039 r. objął komendę 17 pp, którym dowodził w kampanii wrześniowej 1939 r. Poległ 12. IX. 1939 r. w
Borownicy, prowadząc osobiście żołnierzy do ataku. Rozkazem Naczelnego Wodza z 1.1.1946 r. został
pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika dypl. i odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militarii.
BOROWNICA, wieś na zachodnim skraju Pogórza, niedaleko Ulucza, o zabudowie malowniczo
rozproszonej na stokach wzgórz. Borownica powstała prawdopodobnie dopiero w XIX w. jako osada przy
założonej tu hucie szkła. Zamieszkiwali ją w większości Polacy. W pierwszych latach XX w. wznieśli oni w
dolnej części wsi murowany kościół. Do II wojny światowej Borownica była przysiółkiem Jawornika
Ruskiego. Przed II wojną światową właścicielką tutejszego majątku liczącego 66 ha była M. Dydyńska. W
1939 r. mieszkało tu 760 osób (750 osób wyznania rzym.-kat. i 10 Żydów). Dziś Borownica liczy tylko
kilkanaście domów. Ocalał murowany kościół parafialny.
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Dzień Weterana Służby Granicznej
Dzień Weterana Służby Granicznej zorganizowany w dniu 12 września br. przez Zarząd Koło Nr 3
ZŻWP w Przemyślu rozpoczął się pod pomnikiem poległych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Zebrali
się byli żołnierze WOP, byli funkcjonariusze SG, członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP, kombatanci i
zaproszeni goście. Delegacja emerytowanych żołnierzy WOP zapaliła znicze pod pomnikiem, a następnie
wszyscy udali się do sali historycznej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
Jednym
z
głównych
punktów
uroczystości było przekazanie Odznaki Korpusu
Ochrony Pogranicza Za służbę graniczną przez
st.chor.sztab. rez. Józefa Bojarskiego. Kol.
Józef
Bojarski
przekazał
tą
odznakę
Komendantowi
Bieszczadzkiego
Oddziału
Straży Granicznej.
Odznaka KOP została zatwierdzona przez
ministra spraw wewnętrznych 31 października
1928 roku i wprowadzona w życie rozkazem
dziennym Korpusu Pogranicza nr 85/28.
Odznaka ta jest bardzo cennym eksponatem i
wśród kolekcjonerów militariów odznaka ta
jest jedną z najcenniejszych. Odznaka znajdzie swoje honorowe miejsce w sali tradycji BiOSG. Ponadto kol.
Bojarski przekazał tablicę pamiątkową Wieczna chwała Kolegom poległym z Centralnej Szkoły
Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza – Osowiec.
W dalszej części uroczystości pan płk Henryk Burdon prezes Zarządu Okręgowego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaczył za szczególne zasługi dla ZKRPiBWP –
Komandorią ppłk Jana Ostrowskiego oraz medalami Za Zasługi dla ZKRPiBWP panów ppłk Jana Włuka,
mjr Daniela Doda, mjr Wacława Kabała, kpt Tadeusza Dobrowolskiego, st. chor. sztab. Tadeusza
Stanisławka, st.chor.sztab. Zdzisława Welszynga.
Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w
Przemyślu Zbigniew Łąka odznaczył brązową
odznaką Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP
pana Komendanta BiOSG płk SG Waldemara
Skarbka oraz Medalem XXX-lecia ZŻWP Zawsze Wierni Ojczyźnie panów płk SG
Roberta Rogoz i ppłk SG Wiesława
Czajkowskiego. Natomiast Komendant BiOSG
płk SG Waldemar Skarbek wręczył Odznakę
Pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału SG
st.chor.sztab. rez. Józefowi Bojarskiemu i
st.chor.sztab. rez. Zdzisławowi Welszyngowi.

Zarząd Koła Nr 3 wręczył :
− Listy gratulacyjne z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej panom:
por. Stanisławowi Pominkiewiczowi,
płk Janowi Płatek,
płk Bolesławowi Rozbaczyło
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− Listy gratulacyjne z okazji rocznicy urodzin otrzymali:
płk Bolesław Rozbaczyło
– 85 urodziny,
sierż.sztab. Czesław Kwaśny – 85 urodziny,
ppłk Stanisław Ciupiński
– 80 urodziny,
ppłk Eugeniusz Wróbel
– 75 urodziny,
mjr Michał Skrzypek
– 75 urodziny,
chor. Józef Olchowy
– 70 urodziny.

W uroczystości tej wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP
st.chor.sztab. w st.sp. Zbigniew Łąka, ppłk rez. Józef Guściora, kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski,
st.chor.sztab. rez. Jan Starzak i st.chor.sztab.
rez. Józef Bojarski, prezes Zarządu
Okręgowego ZKRPiBWP płk. w.st.sp. Henryk
Burdon, natomiast wśród gospodarzy oprócz
wyżej wymienionego Pana Komendanta
uczestniczyli także zastępca Komendanta ds.
Logistycznych płk SG Piotr Sienkiewicz i
Główny Księgowy płk SG Witold Dorosz.
Po tej uroczystości udaliśmy się na
przejścia graniczne w Medyce i Korczowej,
gdzie pan Komendant PSG Medyka mjr SG
Robert Inglot oraz pan Komendant PSG
Korczowa ppłk SG Jacek Szczęchor służyli nam
za przewodników. Mieliśmy okazję zwiedzić i dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o przejściach
drogowych, kolejowych i pieszych. Mieliśmy także okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt techniczny jakim
posługują się funkcjonariusze SG. Ponadto pan mjr SG dr Piotr Kozłowski opowiedział nam o historii KOP i
WOP.
Na zakończenie jakże ciekawego dnia udaliśmy się do Strażnicy Granicznej w Korczowej, gdzie ppor
str. 8

SG Janusz Łukaszów z zespołem w sposób wzorcowy przygotowali dla nas ognisko.
W tym miejscu należą się słowa uznania dla organizatorów Dnia Weterana Służby Granicznej,
którzy perfekcyjnie całość zorganizowali. Koledzy Zdzisław Welszyng, Tadeusz Stanisławek, Wacław
Kabała, Daniel Doda i pewnie jeszcze wielu innych z precyzją wojskową i wielkim zaangażowaniem
wszystko zaplanowali i zorganizowali.

Przejście graniczne
w Medyce

Przejście graniczne
w Korczowej

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski
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74. Rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę
17 września obchodziliśmy 74 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, po raz kolejny
miejskie uroczystości połączone były ze Światowym Dniem Sybiraka.
Agresja
ZSRR
na
Polskę
była
bezpośrednią
konsekwencją
paktu
Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939r., w
którym Niemcy i Związek Sowiecki uzgodnili
likwidację Państwa Polskiego oraz podział jego
terytorium pomiędzy obydwa te kraje. Traktat
wyznaczał strefy wpływów Niemiec i ZSRR w
Europie Środkowo - Wschodniej. Linia je
wyznaczające biegła wzdłuż Narwi, Wisły i
Sanu. Przemyskie obchody rozpoczęła Msza
Święta w intencji ofiar sowieckiej agresji oraz
zmarłych i żyjących Sybiraków, odprawiona w
Archikatedrze. Uczestnicy na dalszą część
obchodów rocznicowych przenieśli się na
Cmentarz Wojskowy, gdzie przy Grobie Katyńskim w otoczeniu pocztów sztandarowych, w tym pocztu ZR
ZŻWP w Przemyślu, orkiestry wojskowej odbyła się uroczystość patriotyczna. Z krótkimi wystąpieniami do
zgromadzonych zwrócili się: Stanisława Żak Sekretarz Oddziału Związku Sybiraków, Marek Rząsa Poseł na
Sejm RP, Andrzej Matusiewicz Senator RP oraz Robert Choma Prezydent Miasta. Po odczytaniu apelu
poległych i odegraniu hymnu Sybiraków, delegacje złożyły przy Grobie Katyńskim wieńce i wiązanki
kwiatów.
Wiązankę kwiatów w imieniu Zarządu Rejonowego ZŻWP złożyli ppłk Józef Guściora i kpt. Tadeusz
Dec z płk Henrykiem Burdonem prezesem Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP.

Przy Grobie Katyńskim
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Rozpoczęcie nowego sezonu
Ligii Strzeleckiej
19 września 2013 roku inaczej niż dotychczas, bo w dawnym kasynie WOP
przy ul. Mickiewicza rozpoczęła nowy sezon Liga Strzelecka ZŻWP w Przemyślu. Nim jednak uczestnicy
stanęli przed tarczami to prezes Zarządu Rejonowego Zbigniew
Łąka dokonał podsumowania poprzedniej edycji Ligi Strzeleckiej

Zbigniew SEBZDA
najlepszy strzelec sezonu 2012/2013

i ... wręczył medale i dyplomy najlepszym strzelcom ligi. Wyniki z sezonu 2012/2013 zostały zamieszczone
w poprzednim numerze Aktualności.
W I Edycji sezonu 2013/2014 wzięło udział 31 uczestników, którzy oddali po 10 strzałów z
karabinka laserowego. Najlepszym „strzelcem” okazał się kol. Zdzisław Welszyng, który uzyskał wynik 97
pkt. , drugi był kol. Wacław Kabała (96 pkt), a trzecie miejsce Zbigniew Sebzda i Janusz Musz (95 pkt.).

Wyniki I Edycji
Lp. Nazwisko i Imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19.09.2013

WELSZYNG Zdzisław
KABAŁA Wacław
SEBZDA Zbigniew
MUSZ Janusz
KRUCZEK Jerzy
GUŚCIORA Józef
GRUSZKA Józef
BOJARSKI Józef
LACH Krzysztof
GNIWEK Piotr
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97
96
95
95
92
92
92
91
90
90

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ROGAL Tomasz
OKOCZUK Cezary
WIŚNIEWSKI Piotr
WALIS Henryk
KĘPCZYŃSKI Stanisław
ZEMBRZUSKI Zbigniew
TAMAKA Eugeniusz
OSTROWSKI Jan
ŁĄKA Zbigniew
DEC Tadeusz
PIOTROWICZ Maciej
STANISŁAWEK Tadeusz
JANDECZKO Władysław
DODA Daniel
KOZA Józef
BARAN Marian
WIĘCH Wiesław
STARZAK Jan
ŚWIEC Adam
PILCH Tadeusz
KOWALIK Norbert

89
89
88
88
88
87
87
86
86
86
85
81
80
80
79
79
78
74
70
70
68

Wyniki drużynowe
Lp.

1
2
3
4
5
6

Klub

ZPS Oddział 39 P-śl
ZE SG
KOŁO Nr 2
KOŁO Nr 3
KOŁO Nr 1
KOŁO Nr 4

Wynik

472
453
452
440
439
417

II Edycja Ligii Strzeleckiej odbędzie się w dniu 16.10.2013 roku w godz. 17:30 – 19:30 przy ul.
Mickiewicza 20 z karabinka pneumatycznego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
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Podwójny jubileusz
ppłk Stanisława Kępczyńskiego

W dniu 19 września br. nasz kolega ppłk Stanisław Kępczyński (prezes Koła
Nr 2) obchodził podwójny jubileusz, 65 urodziny i 40 lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w imieniu
Zarządu Rejonowego prezes Zbigniew Łąka w tym dniu, dniu Jubileuszów na ręce Stanisława
Kępczyńskiego złożył moc najserdeczniejszych życzeń i prosił o przekazanie życzeń małżonce oraz wręczył
jubilatowi dyplomy i gratulacje.

Święto spadochroniarzy
W sali tradycji ZR ZŻWP w dniu 20 września br. w godzinach
popołudniowych odbyła się uroczystość z okazji święta Związku Polskich
Spadochroniarzy. Zarząd XXXIX Oddziału w Przemyślu na tą uroczystość
zaprosił członków Zarządu Rejonowego ZŻWP. Na wstępie spotkania prezes
Eugeniusz Tamaka przywitał wszystkich przybyłych i przekazał głos
honorowemu prezesowi Władysławowi Jandeczko, który pokrótce
przedstawił historię związku oraz historię spadochroniarzy w Polsce.
Jandeczko powiedział m.in. że związek powstał 7 września 1989 roku w
Warszawie. Zrzesza blisko 4 tysiące członków skupionych w 20 Oddziałach
w Polsce i jednym w Berlinie. Członkowie Związku dzielą się na:
rzeczywistych, honorowych i wspierających. Działalność statutowa Związku
opiera się na pracy społecznej jego członków. Podstawowym ogniwem Związku są Oddziały. W dalszej
części swego wystąpienia emerytowany komandos opowiedział historię wojsk powietrznodesantowych:
Pierwszą polską jednostką powietrznodesantową była powstała podczas II wojny światowej – 1
Samodzielna Brygada Spadochronowa, która wzięła udział w operacji Market Garden. Po wojnie
pierwszą tego typu jednostkę wojskową utworzono dopiero w 1957 była to 6 Pomorska Dywizja
Powietrznodesantowa w Krakowie, której żołnierze jako pierwsi założyli bordowe berety. W latach 80 XX
w. dywizję przeformowano w brygadę, a następnie na jej bazie w 1989 utworzono 6 Pomorską Brygadę
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Desantowo-Szturmową, a dwa lata później 6 Brygadę Desantowo-Szturmową. Od 2010 6 brygada i jej
pododdziały ponownie mają nazwę jednostek powietrznodesantowych. Równolegle w 1961 sformowano
1 Samodzielny Batalion Szturmowy w Dziwnowie.

Władysław Jandeczko służył w 26. Batalionie Rozpoznawczym w Lublińcu, który od 1993 roku został
przeformowany i otrzymał nazwę 1. Pułk Specjalny Komandosów w Lublińcu - jednostka podległą
bezpośrednio Dowódcy Wojsk
Specjalnych przeznaczoną do
prowadzenia działań specjalnych
w kraju i poza jego granicami w
warunkach pokoju, kryzysu i
wojny. Z dniem 1 października
2011 roku 1 Pułk Specjalny
Komandosów przeformowany
została do nowego etatu i
otrzymał
nazwę
Jednostka
Wojskowa Komandosów.

Tekst i zdjęcia kpt. rez. Zbigniew Zembrzuski
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Z życia kół ....
KOŁO NR 3
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.
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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 turystycznokrajoznawczym.
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
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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
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
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Z życia ZG ZŻWP
XII EDYCJA ZAWODÓW SPORTOWO-OBRONNYCH
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
W dniu 29 sierpnia br. na obiektach 1
Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza
Kościuszki w Wesołej odbyły się tradycyjne XII
Centralne
Zawody
Sportowo-Obronne
Żołnierzy Rezerwy Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego. W zawodach uczestniczyło 22
zespoły reprezentujące poszczególne zarządy
wojewódzkie i rejonowe Związku oraz zespół
oficerów rezerwy z koła przy Kopalni Węgla
Brunatnego w Bełchatowie. Zawody stały na
bardzo wysokim poziomie. Walka była tak
zacięta, a osiągane wyniki tak wysokie, że o
niektórych wynikach musiała rozstrzygać
komisja sędziowska. Do tradycyjnej walki między Warszawą a Poznaniem włączyli się zawodnicy z Bielska
Białej, Koszalina, Lublina, Piły, Rzeszowa, Sanoka, Wrocławia i Zielonej Góry, którzy zdobyli całkiem sporo
pucharów i dyplomów.
Pierwsze miejsce zespołowo w trójboju wojskowym i
puchar Prezesa Związku zdobył zespół Wielkopolskiego
Zarządu Wojewódzkiego, drugie miejsce zajął zespół z
Warszawy, a trzecie z Zielonej Góry. O poziomie świadczy
różnica zaledwie jednego punktu między Poznaniem, a
Warszawą.
W strzelaniu zespołowym z karabinka Beryl najlepszym
okazał się zespół z Rzeszowa, kolejne miejsca na podium
zajęły zespoły z Zielonej Góry i Bielska Białej. Podobnie jak
w trójboju różnica między pierwszym, a drugim zespołem
wyniosła 1 pkt.
Najlepszymi w strzelaniu z pistoletu okazały się zespoły z Zielonej Góry, Warszawy i Koszalina.
Bezkonkurencyjnym w rzucie granatem okazał się zespół z Warszawy, kolejne miejsca zajęły zespoły z
Poznania i Wrocławia.
W konkurencjach indywidualnych toczyła się bardzo zacięta walka.
W strzelaniu z karabinka Beryl trzech zawodników „wystrzelało” po 97 pkt., mając taką samą liczbę
dziesiątek i dziewiątek. O kolejności rozstrzygnęła komisja sędziowska na podstawie liczby trafień
centralnych. Pierwsze miejsce zdobył ppłk Witold Borawski z Lublina, drugie por. Mirosław Kluz z
Rzeszowa, a trzecie chor. sztab. Zbigniew Milczarek z Zielonej Góry.
Podobnie miała się rzecz w strzelaniu z pistoletu wojskowego. Dwóch zawodników: chor. sztab. Zbigniew
Milczarek oraz sierż. Tomasz Wałaszczyk z Sanoka „wystrzelało” po 97 pkt. O zwycięstwie tego pierwszego
zdecydowała większa liczba dziesiątek. O trzecie miejsce walczyło trzech zawodników z wynikiem po 96
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pkt. Decyzją komisji sędziowskiej z rywalizacji tej zwycięsko wyszedł st. sierż. Lech Sznaza z Piły, który
strzelił jedną dziesiątkę centralną.
W rzucie granatem na celność trzech zawodników osiągnęło maksymalną liczbę punktów. O kolejności
rozstrzygnęła suma odległości miejsca upadku granatów od środka koła. Zwycięzcą okazał się kpr. Tomasz
Giżewski z Poznania, kolejne miejsca zajęli kpt. Marek Szulc oraz kpt. Zbigniew Gumółka, obaj z
Warszawy.
Najrówniej strzelającym i rzucającym zawodnikiem okazał się kpt. Marek Szulc z Warszawy, który zajął I
miejsce indywidualnie w trójboju wojskowym, kolejne miejsca zajęli sierż. sztab. Roman Czarniak z
Poznania oraz chor. sztab. Zbigniew Milczarek z Zielonej Góry.

Przeprowadzenie zawodów nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz pomocy dowództwa, żołnierzy i pracowników 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Swój
udział miały także 26 Wojskowy Odział Gospodarczy, który zapewnił smaczny obiad oraz broń, amunicję i
inne niezbędne akcesoria oraz Dowództwo Garnizonu Warszawa zapewniając autobus.
Tekst: płk Henryk BUDZYŃSKI
Foto: Alina NOWACKA
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Sprawozdanie z udziału w 3. Posiedzeniu Międzynarodowego
Komitetu Konsultacyjnego Stowarzyszeń Oficerów Rezerwy
(IAC) - odbywającego się pod hasłem
"Misja Pokoju i Przyjaźni"
ZŻWP reprezentowali gen. dyw. Adam Rębacz i płk Henryk Budzyński. Organizatorami byli:
Sekretariat Międzynarodowego Komitetu Konsultacyjnego Stowarzyszeń Oficerów Rezerwy, Ministerstwo
Obrony Republiki Kazachstanu, Stowarzyszenie „Weterani Sił Zbrojnych Republiki Kazachstanu”. Koszty
podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywali organizatorzy.
W
posiedzeniu
uczestniczyli:
Przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających
żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku z:
Austrii, Azerbejdżanu, Armenii, Bułgarii,
Czarnogóry, Litwy, Jordanii, Hiszpanii, Izraela,
Jordanii, Kirgistanu, Łotwy, Macedonii, Polski,
Rosji, Serbii, Słowacji, Tadżykistanu, Republiki
Czeskiej, Kazachstanu, Ukrainy, Węgier,
Ambasador Republiki Słowackiej w Moskwie
Jozef Migaš, Przewodniczący Światowej
Organizacji
Weteranów,
Przedstawiciele
stowarzyszeń weteranów – ofiar wojen z: Izraela, Francji, Szwecji, Holandii, RPA, Przedstawiciele
parlamentu, rządu, resortu obrony, sił zbrojnych oraz organizacji pozarządowych zrzeszających weteranów
wojny w Afganistanie Republiki Kazachstanu.
Posiedzenie i imprezy towarzyszące zorganizowane były na bardzo wysokim poziomie.
Towarzyszyła im bogata oprawa medialna. Gospodarzom zależało na jak najlepszym zaprezentowaniu się.
Uroczystość złożenia wieńca i kwiatów przed pomnikiem OTAN ANA odbyła się z honorami wojskowymi.
Udział w niej wzięli: przewodniczący parlamentu, minister obrony narodowej, przedstawiciele
administracji rządowej, członkowie parlamentu, liczna grupa weteranów Sił Zbrojnych Kazachstanu z
rodzinami.
Posiedzenia odbywały się w najbardziej reprezentacyjnych obiektach Astany. W oficjalnych
wystąpieniach, w pierwszym dniu posiedzenia, mówcy podkreślali, że najlepszymi obrońcami pokoju są
żołnierze, ponieważ znają grozę wojny. Akcentowali rolę byłych żołnierzy w działalności na rzecz
utrzymania pokoju i bezpieczeństwa oraz wychowania młodego pokolenia w duchu utrzymywania
tradycyjnych wartości ogólnoludzkich, w tym szacunku do weteranów, osób niepełnosprawnych oraz
potrzebujących wsparcia i pomocy. Przedstawiciel parlamentu Uzbekistanu (uczestnik wojny w
Afganistanie) zwrócił uwagę na potrzebę otaczania opieką żon oraz matek żołnierzy „Afgańczyków” i
docenia ich cierpień. Jedną z form podziękowania jest ustanowienie w Uzbekistanie medalu „Za
cierpienia”, który wręczany jest żonom żołnierzy.
W drugim dniu posiedzenia niektóre delegacje zaprezentowały materiały o działalności swych
stowarzyszeń. Delegacja ŻŻWP zaprezentowała 20 egzemplarzy „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz
książkę o historii Związku. Materiały te rozeszły się błyskawicznie.
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Delegaci jednogłośnie przyjęli w poczet członków IAC następujące stowarzyszenia: Związek
Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Oficerów Rezerwy Bułgarii, Związek Stowarzyszeń Żołnierzy Węgier,
Stowarzyszenie Żołnierze Przeciw Wojnie z Czech, Stowarzyszenie Weteranów i Rezerwistów Obrony i
Bezpieczeństwa Republiki Macedonia, Klub Generałów i Admirałów Republiki Serbii, Stowarzyszenie
Weteranów Republiki Serbii, Stowarzyszenie Emerytów Wojskowych Republiki Czarnogóry, Związek
Weteranów Poszkodowanych ZAHAL „ZDVO” z Izraela, Stowarzyszenie Weteranów Wojny Sił Obrony
Izraela – TZEVET.
Postanowiono powołać Radę Państw Europy Południowej z siedzibą w Belgradzie. W skład Rady
wchodzić będą przedstawiciele stowarzyszeń państw Bałkańskich. Siedzibą Rady będzie Belgrad.
Sekretarz Wykonawczy IAC Anatolij M. Kumachow przedstawił najważniejsze zamierzenia pracy
sekretariatu i zapowiedział zorganizowanie systemu wymiany informacji między członkami IAC, do tego
czasu forum wymiany może być strona internetowa IAC.
W trakcie dyskusji wielu występujących przedstawiało swe doświadczenia we współpracy z
resortami obrony. Zdecydowana większość stwierdzała, że resorty obrony wspierają ich działalność, w
tym finansowo (Hiszpania, Węgry, Bułgaria, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Ukraina).
Prezes Związku gen. dyw. Adam Rębacz w swym krótkim wystąpieniu bez wdawania się w
szczegóły stwierdził, że Związek ma dobre i niezbyt dobre doświadczenia we współpracy z MON.
Prezydent IAC A. N. Kanszin zaproponował zmianę formuły posiedzeń IAC.
Stwierdził, że należy zrezygnować z corocznych posiedzeń plenarnych IAC. Zamiast tego, co roku winny się
odbywać posiedzenia poszczególnych Rad Regionalnych, a posiedzenia plenarne, co 2 lata. Propozycja ta
został przyjęta.
Zaproponował również rozważenie możliwości organizowania kongresów biznesowych i wystawy
poświęconych „Bezpieczeństwu i ochronie jednostki, społeczeństwa i państwa”. Na
zakończenie posiedzenia przyjęto projekt deklaracji Międzynarodowej Akcji Humanitarnej „Misja Pokoju i
Przyjaźni”. Ostateczna wersja zostanie dopracowana przez Sekretariat i rozesłana członkom IAC.
Tekst: Gen. dyw. Adam Rębacz, płk Henryk Budzyński
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X Jubileuszowy
Krajowy Zjazd
Delegatów
ZŻWP
Obradujący, w dniach od 24 do 25
września 2013 r. w Warszawie, Zjazd ZŻWP
wypełnił statutowe cele i zadania: dokonał
oceny działalności Stowarzyszenia w
kadencji 2009-2013, wytyczył nowe obszary aktywności i zadania oraz wybrał władze naczelne na
kadencję 2013-2017.
24 września br. w części roboczej Zjazdu, delegatów powitał gen. dyw. Adam Rębacz Prezes
Związku, który następnie otworzył obrady.
Na wstępie polecił wprowadzenie Sztandaru Związku, a po wysłuchaniu hymnu państwowego i
pieśni związkowej minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów, którzy odeszli z naszego
grona od września 2009 roku. Przypomniał krótko wybrane sylwetki zmarłych: płk. Antoniego
Witkowskiego redaktora naczelnego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, Zygmunta Broniarka wybitnego
redaktora i felietonisty, Wojciecha Siemiona znakomitego aktora oraz płk. Antoniego Macioszka prezesa
Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Rzeszowie.
Następnie powołano organy funkcyjne Zjazdu: Prezydium wraz z Przewodniczącym płk. Józefem
Mólem i Wiceprzewodniczącym płk. Kazimierzem Kolasą.
Wybrano także komisje zjazdowe. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu do
podejmowania uchwał oraz przyjęcie Regulaminu i Porządku Obrad pozwoliły na właściwą pracę X Zjazdu.
Działalność Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w kadencji 2009-2013 była przedmiotem
wystąpienia wygłoszonego przez Prezesa Związku gen. dyw. Adama Rębacza. Pozytywną ocenę pracy
Zarządu Głównego ZŻWP dały także Główna Komisja Rewizyjna oraz Główny Sąd Koleżeński. Delegaci dali
wyraz swojej aprobaty do działań ustępującego Zarządu, przyjęli sprawozdania ustępujących władz
naczelnych i udzielili absolutorium Zarządowi Głównemu.
Najważniejszym zamierzeniem roboczej części Zjazdu było przeprowadzenie wyborów do władz
naczelnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W ich wyniku obowiązki Prezesa Związku zostały
powierzone gen. dyw. Franciszkowi Puchate.
Komisje: statutowa oraz uchwał i wniosków przedstawiły wyniki swoich prac, które zostały
zaakceptowane.
Kolejnym punktem Zjazdu była dyskusja programowa dotycząca działalności Związku. Była ona do
oceny przedstawionych prac i dokonań ustępującego Zarządu oraz do wskazania potrzebnych Związkowi
działań i aktywności w nowej kadencji. W wypowiedziach nie zabrakło także głosów krytycznych pod
adresem sprawozdań, a także niektórych aspektów działalności Zarządu Głównego.
Podsumowaniem obrad zjazdowych było przyjęcie uchwał, które wytyczają kierunki i obszary
aktywności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a w szczególności Zarządu Głównego.
X Zjazd podjął także uchwałę szczególną ważną, o nadaniu gen. dyw. Adamowi Rębaczowi
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godności Honorowego Prezesa Związku, co spotkało się z ogólną aprobatą delegatów.
Wystąpił również nowy Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. Franciszek Puchała,
który po podziękowaniu delegatom za okazane zaufanie powiedział m.in.: „Osobiście zobowiązuję się, że
dołożę starań, działając w ramach Statutu Związku i obowiązujących przepisów prawnych, aby interesy tej
naszej społeczności żołnierskiej były godnie reprezentowane wszędzie tam gdzie trzeba, a także, aby nasze
potrzeby były w miarę możliwości zaspokajane. Życzę Wam, Szanowni Delegaci dużo zdrowia, wiele
szczęścia w życiu osobistym oraz wytrwałości w pracy związkowej”.
25 września 2013 r. otwierając część oficjalną Zjazdu, Prezes Związku gen. dyw. Franciszek Puchała powitał gości Honorowych: Marszałka Senatu Longina Pastusiaka, Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień SG
WP gen. bryg. Krzysztofa Domżalskiego, Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Wojskowej Służby
Kobiet, Przewodniczącą Rady ds. Kobiet w SZ RP kmdr. Bożenę Szubińską, Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych MON kmdr. Wiesława Banaszewskiego, Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego, Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP dr inż.
Mariana Kazubskiego, Prezesa Zarządu Głównego SEiRP ppłk. Henryka Borowińskiego, Przewodniczącego
Zarządu Głównego KZEiR SW Janusza Kwietnia oraz innych przedstawicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń
i instytucji. W wystąpieniach gości uczestnicy Zjazdu wysłuchali wiele podziękowań za swoją dotychczasową
społecznikowską
pracę
oraz
za
rolę,
jaką
mają
jeszcze
do
spełnienia.
Bardzo miłym akcentem było nadanie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Honorowej Odznaki Organizacyjnej „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP”. Aktu udekorowania sztandaru ZG
ZŻWP dokonał Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
Zgodnie z decyzjami Kapituły Odznak Związkowych działającej przy ZG ZŻWP
wyróżniono oraz odznaczono wielu zasłużonych i wybitnych działaczy w osobach: gen. dyw. Bogusława Packa Komendanta-Rektora Akademii Obrony Narodowej, płk. Józefa Mroczki, płk. Jana Chojnackiego, ppłk. Romualda Detmera i wielu innych. Są to osoby legitymujące się uznanym dorobkiem społecznikowskim i zawodowym, których aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego i organizacyjnego przynosi chlubę Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego oraz całemu środowisku. Rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek w swoim wystąpieniu podziękował za wyróżnienie, twierdząc, że w jego ocenie jest to uhonorowanie bardziej Akademii Obrony Narodowej
niż jego osobistych zasług. Zapewnił o otwartości uczelni na wspólne działania oraz zachęcał
tych, którzy zdjęli już mundur, ale posiadają
ogromne doświadczenie i wiedzę, do udziału w
realizacji różnych przedsięwzięć edukacyjnych i
wychowawczych. - Na to nigdy nie jest za późno - przekonywał gen. Pacek. - Ronald Reagan
został prezydentem w wieku ponad 70 lat. To
jeden z dowodów na to, że liczy się nie wiek,
ale doświadczenie. Zdjęcie munduru nie oznacza odcięcia się od wojska. Akademia Obrony
Narodowej zatrudnia generałów w stanie spoczynku, którzy swoją wiedzą dzielą się ze studentami i kursantami – dodał.
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Zjazd zamknął Prezes Związku gen. dyw. Franciszek Puchała, czemu towarzyszyły życzenia owocnej
pracy społecznej w nowej kadencji, podejmowanych przez wielu uczestników nie tylko naszego Związku.
Na koniec obrad zwrócił się z prośbą o wyprowadzenie sztandaru ZŻWP i zamknął obrady X Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Czas dziesiątego, jubileuszowego Zjazdu był też okazją do zadzierzgnięcia nowych i umocnienia istniejących relacji koleżeńskich i towarzyskich, czemu służyły wieczory, spędzane w serdecznej, pełne życzli wej i przyjaznej atmosferze. Teraz następuje czas wdrażania zadań wytyczonych przez X Zjazd, ZŻWP, co
wymagać będzie kolosalnej mobilizacji całej naszej społeczności. To stanowi, nade wszystko, o przełomowym znaczeniu tegoż Zjazdu w historii Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w budowaniu jego lepszej przy szłości.

Tekst płk Miłosz Biały -rzecznik prasowy ZG ZZWP
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Gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA
Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Gen. dyw. dr Franciszek Puchała na X Krajowym Zjeździe Delegatów został wybrany
prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Gen. dyw. dr Franciszek Puchała (ur. 18 lutego 1941 r. w m.
Przecławka (Ponidzie) na Ziemi Świętokrzyskiej) - polski dowódca wojskowy
i sztabowiec, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds.
operacyjnych, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.
Gen. dyw. Franciszek Puchała służbę wojskową rozpoczął w 1959 r.
jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Promowany na
podporucznika w 1962 r. Po promocji dowódca plutonu ogniowego w
Podoficerskiej Szkole artylerii 5 Brygady KBW. W 1966 r. mianowany
porucznikiem. Po ukończeniu w 1971 r. ASG w Rembertowie - starszy
pomocnik kierownika Naukowej Informacji Wojskowej ASG WP. Dalej służył w
2 pcz 10 DPanc w Opolu. W 1971 r. awansowany do stopnia kapitana.
W latach 1972 - 1973 szef sztabu 10 pcz w 10 DPanc. Od 1973 r. szef
wydziału operacyjnego 10 DPanc. W latach 1974 - 75 szef sztabu 10 DPanc. W
1974 r. mianowany do stopnia majora. W 1978 r. po ukończeniu ASG Sił
Zbrojnych ZSRR objął stanowisko szefa oddziału operacyjnego - zastępcy szefa
sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 1979 r. mianowany do stopnia pułkownika. Od 1980 r. w
Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego WP jako: szef oddziału gotowości bojowej, zastępca szefa
Zarządu, od 1983 r. szef Zarządu Operacyjnego. W 1984 r. mianowany generałem brygady. W 1989 r. został
zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP ds. operacyjnych oraz został mianowany generałem dywizji. Od
1990 r. I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. Uczestniczył w opracowywaniu planów integracji Polski w
ramach NATO. Od 1993 r. inspektor Grupy Inspektorów Kierownictwa SG WP, od 1997 r. szef Zespołu
Grupy Głównych Inspektorów MON, także asystent szefa Sztabu Generalnego WP.
Analityk i strateg wojskowy. Współautor modernizacji WP oraz jej integracji z NATO. Brał udział w
przygotowaniu programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

Źródło: www.zzwp.pl
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Skład Zarządu Głównego ZŻWP i jego Prezydium
Prezydium Zarządu Głównego
•

gen. dyw. Franciszek PUCHAŁA

- Prezes Związku

•

płk Jan KACPRZAK

- Sekretarz Generalny Zarządu Głównego

•

gen. dyw. Bolesław IZYDORCZYK

- Wiceprezes ZG ds. Obronnych

•

płk dr Kazimierz KOLASA

- Wiceprezes ZG ds. Społecznych

•

płk Czesław MARMURA

- Wiceprezes ds. Socjalno-zdrowotnych

•

płk Marek BIELEC

- Wiceprezes ds. ekonomicznych / skarbnik ZG

•

płk Miłosz BIAŁY

– Rzecznik prasowy

•

płk Henryk BUDZYŃSKI

– Dyrektor Biura i Sekretarz Komisji Odznaczeń

•

płk Stanisław KALSKI

- członek ZG

•

płk Aleksander KUBACKI

- członek ZG

•

płk Bogdan MILLER

- członek ZG

•

płk Józef MÓL

- członek ZG

•

płk Józef MROCZKA

- członek ZG

•

płk Lech PIETRZAK

- członek ZG

i Wyróżnień

pozostali członkowie Zarządu Głównego
•

Tadeusz BUZUK

•

Ryszard KOWALSKI

•

Leszek CHUMEK

•

Janusz KRAUKLIS

•

Ryszard CZARNOTA

•

Adam LIPERT

•

Marian DĄBROWSKI

•

Celina MROWIŃSKA

•

Romuald DETMER

•

Andrzej OSSOWSKI

•

Czesław GAJDA

•

Zbigniew OWCZAREK

•

Wawrzyniec JÓZEFOWSKI

•

Franciszek PIECUCH

•

Henryk KANIA

•

Mirosław SIEDLECKI

•

Józef KISIELNICKI

•

Czesław TOMASZEWSKI

•

Tadeusz KOSIŃSKI

•

Jerzy WÓJCIK

•

Józef KOSNO
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.zzwpprzemysl.pl

Opracowanie

kpt. rez. Zbigniew ZEMBRZUSKI
rzecznik prasowy ZR ZŻWP
w Przemyślu
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