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6. Słowo Prezesa WZW 

Koleżanki i Koledzy Związkowcy! 

Po raz pierwszy nie wiem co mam napisać, jaki podjąć problem lub temat. Co prawda 
jestem w przededniu Zjazdu Krajowego Związku, nie wiem dlaczego X a nie IX, dopiero 

Sekretarz Generalny uświadomił mnie, że IX to był nadzwyczajny. Jestem przed wyjazdem 
do Warszawy, dosyć sceptycznie i pesymistycznie do niego nastawiony. Niestety nie 
spodziewam się żadnych, pozytywnych zmian, które mogłyby tchnąć promyk nadziei i 

optymizmu. 
Mój pesymizm pogłębił się po przeczytaniu projektu porządku obrad i sprawozdania z 

działalności Zarządu Głównego w latach 2009-2013. W porządku obrad na dyskusję nad 

sprawozdaniami przewidziano 55 min. /5 wystąpień po 10 min. zgodnie z regulaminem. 
Natomiast sprawozdanie, nie wiadomo kto opracował /brak informacji na ten temat/, jest 
napisane zbyt ogólnikowo, moim zdaniem, zawiera szereg nie prawd, a jeżeli podjęty został 

problem to jego winą obarcza się członków Związki albo Koła, np.: Systematycznie maleje 
ilość członków Związku /podczas kadencji o ponad 5,500 tys/, tym samym ilość Kół /o 
prawie 90/. Podstawową przyczyną takiego stanu, zdaniem sprawozdawcy, jest zerwanie 

więzi między Kołami a jednostkami patronackimi i nie uwzględnienie zmian w mentalności 
członków Związku, wadliwa organizacja pracy Kół i mała atrakcyjność zebrań, spotkań 

koleżeńskich. Co za hipokryzja, jak daleko członkowie Prezydium Zarządu Głównego oddalili 
się od rzeczywistości od spraw codziennych w tzw. terenie. Może z punktu widzenia 
Warszawy tak to wygląda. 

W działalności promocyjno-medialnej czytamy o pozyskiwaniu patronów medialnych i 
przekazach informacji w radio i TV z obchodów 30. lecia powstania Związku w Warszawie i 
uroczystości 32. rocznicy, połączonej z wręczeniem sztandaru w Gnieźnie. Kto widział lub 

słyszał takie komunikaty, ja nie – a może miałem niefart. 
 W sprawozdaniu finansowym za okres kadencji czytamy o rocznych przychodach na 

działalność statutową Związku w kwocie średnio 190 tys. zł. Niestety w kosztach widzimy 

wydatki roczne tylko na administrację ok. 120 tys. Brakuje choćby wzmianki o Spółce 
Vest&Armii i informacji o jej finansach – informacje tajne/poufne. 

W zakończeniu sprawozdania, informacji o działalności GWiR czytamy „…można 

stwierdzić, że miesięcznik dobrze spełnia swoją związkową, statutową rolę oraz ponadto 
poprzez portal internetowy wzbogaca i uatrakcyjnia działalność związkową. Nic dodać nic 
ująć, grunt to samozadowolenie. A wystarczy tylko zaglądnąć do ostatniego numeru GWiR 

/Nr 9 – wrzesień 2013/. Na stronie tytułowej komunikat o X Zjeżdzie z datą obrad. Na 
stronie 1 wzmianka o Zjeżdzie autorstwa Rzecznika Prasowego Związku. Tak właśnie organ 
prasowy Związku żyje problemami i najważniejszym wydarzeniem Związku w VIII kadencji. 

To skandal, nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. A może ja jestem za młodym członkiem 
Związku. Poczekajmy – zobaczymy co nam pisane. 

 
Zygmunt Maciejny – delegat na X Zjazd 

 

 

7. Zadania programowo-organizacyjne 

* Najważniejsze zadania, które realizowaliśmy w III kwartale: 
- przygotowanie naszych delegatów do udziału w obradach IX Krajowego Zjazdu Związku 

odbywało się planowo, tj. w ramach posiedzeń Prezydium WZW, na spotkaniach z Zarządami 
Kół oraz rozmowy między delegatami.  
- mija termin wpłaty, przez Koła, składki członkowskiej za 2013 rok. Na chwilę obecną 



brakuje pełnych danych o aktualnym stanie. Proszę być przygotowanym na rozmowę 
telefoniczną z Prezesami Kół, które nie dotrzymają terminu. 

- w sierpniu uczestniczyliśmy w spotkaniu z Zarządem Koła w Witkowie. Sądzimy, iż kwestię 
opłaty sztandaru została wyjaśniona i uchwała WZW zostanie zrealizowana. Oczekujemy na 

podobne działanie Koła im. Ziemi Gnieźnieńskiej. 
- braliśmy czynny udział w uroczystościach: Święta Wojska Polskiego i rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, poczet sztandarowych zgodnie z planem wystawiło Koło Żandarmerii 

Wojskowej. Niestety, chciałoby się powiedzieć, było jak zwykle, frekwencja nie dopisała. 
- minął termin planowania działań na 2014 rok w ramach współdziałania z Ministerstwem 
Obrony Narodowej. Proszę Prezesów Kół o informacje w tym zakresie /jakie i kiedy zostały 
zaplanowane i zaakceptowane przedsięwzięcia i z jakimi JW. lub instytucjami/. 
- we wrześniu rozpoczął się remont biura WZW, który jak sądzę potrwa do końca miesiąca. 
Proszę przedstawicieli Kół: Żwirki i Wigury oraz Nr 2 przy 2. SLT o kontakt w sprawie 

zawartości szaf i weryfikacji materiałów przed ich powrotnym transportem. 
- Zjazd Krajowy Związku odbędzie się/odbył się w dniach 24-25 września br. w AON 
Warszawa. 

 
* Najważniejsze zadania na III kwartał: 

- w Kołach dokonać analizy i podjąć stosowne działania w sprawie opłacenia składek człon. 

za 2013 r. 
- do końca listopada należy obligatoryjnie uchwalić wysokość składki członkowskiej na 2014 

rok na potrzeby Koła; 
- zgodnie z Planem 10 grudnia br. o godz. 10.00 w Klubie 2 SLT, wejście przez biuro 
przepustek – od ul. Kościuszki, Plenarne Posiedzenie WZW, planistyczno – przedświąteczne. 

Planujemy przedstawić Plan/Terminarz działania WZW w 2014 r. oraz Preliminarz, a także 
złożyć sprawozdanie z przebiegu X Zjazdu Krajowego Związku. Oczekujemy do końca 
października propozycji z Kół do Porządku Posiedzenia. Drugą część spotkania planujemy w 

Restauracji „Pod Sosenką” – Golęcin. Wpłaty po 25 zł od osoby w dniu spotkania, natomiast 
do końca Listopada br. oczekujemy na deklaracje telefoniczne lub osobiście w biurze WZW. 
   Na spotkanie zapraszamy reprezentację WZW na zawody krajowe. 

- Przed nami udział w: 
 - Święcie Niepodległości 11.11.br – poczet flagowy wystawia Koło Pancerniak; 
 - Rocznica Powstania Wielkopolskiego 27.12.br – poczet wystawia Koło Nr 2 przy 2 

SLT. 
 

3. Działalność socjalno – zdrowotna 

Nigdy za dość informacji o której wielokrotnie mówiono i pisano. Dlatego ponownie 

informuję Szanownych Kolegów śledzących i studiujących zawartość informacji w kolejnym 
biuletynie aby zachęcili podzielić się tymi informacjami z Członkami Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego (ZZWP), także świadczeniobiorcami Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) 

poprzez swoich przedstawicieli – wolontariuszy komisji socjalno – zdrowotnej jak również 
poprzez Członków Związku naszego Stowarzyszenia wrażliwych i wyczulonych  na 
niedostatek i biedę naszego środowiska. Tylko w ten sposób możemy pomóc naszym 

świadczeniobiorcą WBE w rozwiązywaniu częściowego niedostatku i biedy które dotyka nie 
tylko tych najbiedniejszych, ale i tych średniozamożnych. Dlatego informuję z czego mogą 
korzystać nasi świadczeniobiorcy WBE: 

- zapomogi pieniężnej 
- zwrot kosztów opieki paliatywno- hospicyjnej 
- częściowy zwrot kosztów leczenia w sanitariatach, uzdrowiskach oraz zakładach 

rehabilitacyjnych 
Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż na kwartał. 



Opieka paliatywno- hospicyjna realizowana przez WBE  dla  osób z grupą inwalidzką z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji na podstawie rachunków, faktur oraz 

zaświadczenia lekarskiego  o przewlekłej chorobie i konieczności opieki nad chorym który ma 
do wykorzystania 7432,39 złotych w ciągu roku. 

- Częściowy zwrot pobytu i leczenia w sanatorium, uzdrowisku oraz w zakładach 
rehabilitacyjnych świadczeniobiorcy (albo członkowi rodziny) przyznaje się raz na dwa lata 
kalendarzowe 249,35zł. 

- Łączna kwota przydzielonych świadczeń socjalnych nie może przekroczyć w ciągu 
roku  8258,22zł. Z wyłączeniem opieki paliatywno- hospicyjnej. 

Oprócz podopiecznych którzy korzystają z refundacji WBE nieprzekraczających progu 

dochodowego na członka w rodzinie 2244,11 złotych. Osoba samotna nieprzekraczająca 
progu dochodu 2368,78złotych. Mamy również podopiecznych którzy przekraczają dozwolony 
próg dochodu i opiekę socjalno-zdrowotną opłacają z własnych funduszy. Dla tych 

podopiecznych i nie tylko tym jest udzielana pomoc w zorganizowaniu opiekunki domowej, 
umawianie personelu medyczno rehabilitacyjnego a także informowanie i pomaganie, 
doradzanie w otrzymaniu sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego z Ośrodka Pomocy 

Rodzinie.  
 
Informuję Szanownych Prezesów Zarządów Kół o szkoleniu Przewodniczących- 

Wolontariuszy Komisji Socjalno Zdrowotnej w dniu 27-11-2013 o godzinie 12:00 w siedzibie 
WZW Związku ZWP w Poznaniu. Proszę o potwierdzenie telefoniczne w udziale na  szkoleniu 

wolontariuszy do dnia 15-11-2013 roku. 
Do dnia 10-11-2013  należy złożyć sprawozdanie z działalności socjalno- zdrowotnej  

przeprowadzone przez działaczy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Koła. 

   Organizator i Koordynator opieki socjalno-zdrowotnej 
        Stanisław Klimczyński 

 

4. Przygotowania do krajowego Zjazdu ZŻWP 

Przygotowania do X Zjazdu Krajowego Związku /tak X, gdyż Sekretarz Generalny w 

szerokim uzasadnieniu zaliczył Zjazd Nadzwyczajny jako IX/ były długie i wielo-wątkowe. 
Rozpoczęły się na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Kołach, IX Zjeździe 
Wojewódzkim /patrz Uchwała programowa/ oraz na Plenarnych Posiedzeniach WZW, 

posiedzeniach Prezydium WZW i spotkaniach z niektórymi Zarządami Kół /w Witkowie, koło 
Pancerniak/. Delegaci na Krajowy Zjazd wybrani na IX Zjeździe Wojewódzkim: kol. Henryk 
Kania i kol. Zygmunt Maciejny przedstawiają tezy swoich wystąpień, które po rozwinięciu 

planują, o ile się uda /10 min. na wystąpienie/,  przedstawić na Zjeździe: 
 
Delegat, Kol. H. Kania: 

 
I. Działalność organizacyjna.  
Statut Związku w Rozdziale 1 §4 porusza kwestie związane z posiadaniem sztandaru,  

pieczęci i odznak. 
- Zarząd Główny, niektóre zarządy wojewódzkie i rejonowe oraz koła Związku  posiadają 
sztandar.                                                                              - W Ustawie z 19 lutego 

1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej czytamy m. innymi, że sztandar jest 
symbolem „ sławy wojennej i tradycji oraz  wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna 

wymaga od swych żołnierzy”.  
- Jednostki organizacyjne naszego Związku posiadające sztandar powinny wyjść z „ukrycia”  i 
prezentować ten symbol „wierności, honoru i męstwa” na wszystkich uroczystościach 

narodowych, państwowych i wojskowych, np. apelach poległych i  pamięci, capstrzykach,  
paradach wojskowych, pogrzebach itp. 



- Uroczystość wręczenia sztandaru WZW w Poznaniu (12.04.2013 r.) i wręczenia sztandaru 
ZG ZŻWP w Gnieźnie (14.06.2013 r.) były wspaniałymi uroczystościami patriotyczno-

religijnymi i promocji naszego Związku. Szkoda tylko, że w uroczystości w Gnieźnie nie 
wszystkim członkom Związku zagospodarowano czas po zakończeniu ceremonii do występu 

Zespołu Reprezentacyjnego WP. Wielu po prostu pojechało do domu.  
Członkowie Związku zrzeszeni w Wielkopolskiej organizacji stawiają pytanie Zarządowi 
Głównemu:    
Dlaczego nie ma sztandaru Związku na uroczystościach narodowych i państwowych przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie? 
Dlaczego ta uroczystość była głównie dla władz i mieszkańców Gniezna oraz wybranych 
członków Związku z Warszawy i przedstawicieli władz naczelnych?  
  
II. Działalność socjalno-zdrowotna. 

MON nie przyznało dotacji na organizację i prowadzenie opieki specjalnej w domu chorego w 
2013 r..  
- Zarząd Główny przesłał  do Prezesów Zarządów Wojewódzkich/ Rejonowych pismo nr 

136/13 z dnia 23. 04. 2013 r. m. innymi informując, „że dotacje na przedmiotowy cel leżą w 
gestii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej… Pan Minister ON obiecał, że wesprze nasze 
starania o dotacje w MPiPS na 2014 r.”. W punkcie 3 tego pisma dowiadujemy się, że po 

przesłaniu sprawozdania statystycznego do 30 listopada 2013 r. z organizowania i 
prowadzenia opieki  specjalnej (paliatywnej) dane będą podstawą „do wystąpienia o dotację 

na opiekę specjalną (paliatywną) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r.”          
Jak więc ma się ta deklaracja do odpowiedzi udzielonej Pani Ewie Kopacz Marszałek Sejmu 
RP na zapytanie Posła Pawła Arndta przez Podsekretarz Stanu w MPiPS Panią Elżbietę 

Seredyn, która wyjaśnia: „Minister Pracy i Polityki Społecznej nie ma tytułu prawnego do 
przekazywania środków pieniężnych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, i dalej: „ 
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego może wystąpić do gminy z ofertą świadczenia usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych i przystąpić do konkursu. Ponadto 
uprzejmie informuję, że corocznie Minister Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkursy w 
określonym obszarze (np. w zakresie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, bezdomności). 
Podmioty które złożą najlepsze oferty, otrzymają środki na ich realizację. Informacje o 
konkursach na www.mpips.gov.pl . 

Dlaczego do tego czasu Komisja Socjalno-Zdrowotna ZG nie przedstawiła swojej oferty i czy 
zamierza podjąć działania związane z pozyskaniem środków na opiekę specjalną w ramach 
Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych nie oczekując na „obiecanki” Pana Ministra 
Obrony Narodowej? 
                                                                                    

Delegat, Kol. Z. Maciejny: 

 
* Działalność Zarządu Głównego i Prezydium: 

   Analizując Sprawozdanie z działalności ZG ZŻWP nasuwa się szereg spostrzeżeń i refleksji, 
a przede wszystkim sporo pytań: 
Na początku pytanie zasadnicze, kto jest autorem tego sprawozdania. Czyżby zabrakło 
odwagi do ponoszenia odpowiedzialności za zaniechania? Dlaczego w sprawozdaniu jest 
szereg kwestii, delikatnie mówiąc, mijających się z prawdą lub jak kto woli przedstawione w 
kolorowym świetle licząc na to, że delegaci przeczytają je bez zrozumienia lub bez wnikliwej 
analizy. 
 
  Przechodząc do szczegółów: 
- Dlaczego Prezydium ZG nie podjęło szeregu problemów zawartych w Uchwale Programowej 
VIII Krajowego Zjazdu, np.: 

http://www.mpips.gov.pl/


   - nie podjęcie działań mających na celu przywrócenie waloryzacji płacowej naszych rent i 
emerytur, a postulat został zapisany we wstępie owej Uchwały; 

   - zamiast racjonalizacji kosztów funkcjonowania Związku to trwonienie finansów 
związkowych /koszty administracyjne w 2012r.- ponad 117.000 zł., na m.in. zatrudnianie 

nadmiernej ilości pracowników w biurze, brak sprawozdania finansowego Spółki West&Armii 
/co z finansami za medale i odznaczenia/. Z posiadanych informacji wiadomo, iż koszt 
uroczystości w Gnieźnie wyniósł 30 tys. zł – na co? na co wydano 30 tys. zł  

   - zamiast odchodzenia od biurokratycznych metod działalności Prezydium, to połajanki, 
pouczenia, odsyłanie do Monitorów, Ustaw i Rozporządzeń, wysyłanie zespołów kontrolnych, 
domaganie się od Zarządów Wojewódzkich/Rejonowych sprawozdań, wniosków na 

sformalizowanych, nikomu nie potrzebnych drukach, domagając się nikomu nie potrzebnych 
danych. 
- brak merytorycznych i koleżeńskich relacji z niektórymi członkami Prezydium ZG, mała, 

naszym zdaniem, aktywność członków Prezydium z wyboru /zdominowali pracownicy etatowi 
biura/. 
   Dlaczego nie podejmuje się problemu systematycznego zmniejszenia się ilościowego 
naszych szeregów, problemu starzenia się naszych członków? Jeżeli podejmowano to 
zapewne w kuluarach i bez skutecznie. 
   Będziemy zdecydowanie popierać obecnego Prezesa Związku gen. dyw. A. Rębacza, 
którego funkcja obliguje do reprezentowania Związku i uczestniczenia w ważnych 
przedsięwzięciach w terenie i robi to uroczyści! 
   Niestety wyartykułujemy i zgłosimy brak votum zaufania dla Sekretarza Generalnego: 
tworzenie klik, zatrudnianie swoich pracowników i wypłata pensji ze składek członkowskich, , 
brak kierowania Prezydium ZG, między posiedzeniami Zarządu Głównego, nie 
przygotowywanie stosownych materiałów na posiedzenia ZG, podważanie autorytetu 
Prezydium i Prezesa WZW, nie przestrzeganie Statutu Związku – prowadzenie rozmów z 
Kołem w Gnieźnie bez powiadomienia WZW, wyróżnianie bez zasięgania opinii Prezydium 
WZW. 
   Dlaczego Prezydium ZG pod kierownictwem Sekretarza Generalnego zatraca ideowości i 
charakter Związku, kto dla kogo?, uroczystości dla „Warszawki”, gdzie wsparcie dla Kół i 
ZW/ZR /dotacje do sztandaru/ itp. 
 
 

INFORMACJA PO X KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 

 

W dniach od 24 do 25 września 2013 r. w Warszawie obradował X Zjazd Delegatów Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego.  W pierwszym dniu obrad, nazwanym dniem roboczym, podjęto 
próbę oceny działalności Związku, określenia głównych kierunków działania oraz wybrano 

władze naczelne na kadencję 2013-2017 (wystąpienia: Prezesa Związku, Przewodniczącego 
Głównej Komisji Rewizyjnej , Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz 17 delegatów). Delegaci 

przyjęli przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i na wniosek Głównej 
Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. W wyniku 
przeprowadzonych wyborów Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został wybrany 

gen. dyw. Franciszek Puchała. Wybrano również Zarząd Główny liczący 34 członków oraz 
Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński w składzie po 9 członków. W skład 
Zarządu Głównego został wybrany na prawach członka wiceprezes WZW ppłk w st. spocz. 

mgr Henryk Kania.                                                                                                                                        
Pracą Związku bezpośrednio kieruje 13 osobowe Prezydium Zarządu Głównego składające się 
z Prezesa Związku, Sekretarza Generalnego, 4 wiceprezesów i 7 członków. Obowiązki 

Sekretarza Generalnego pełni płk Jan Kacprzak a obowiązki wiceprezesów ZG: gen. dyw. 
Bolesław Izydorczyk - ds. obronnych, płk Kazimierz Kolasa - ds. społecznych, płk Marek 
Bielec - ds. ekonomicznych (skarbnik), płk Czesław Marmura - ds. socjalno-zdrowotnych.                                                                                                                          



Głównej Komisji Rewizyjnej przewodniczy płk Zbigniew Domański a Głównemu Sądowi 
Koleżeńskiemu płk Jan Gazarkiewicz.                                                                                                                       

W drugim dniu obrad delegaci wysłuchali opinii i wniosków komisji statutowej dotyczącej 
zmian i poprawek w Statucie ZŻWP oraz projektu uchwały programowej przedstawionej przez 

komisję programową (uchwał i wniosków). Po przegłosowaniu projekty stały się uchwałami 
Zjazdu. Praktycznie rzecz ujmując Zarząd Główny dał sobie cztery lata na wprowadzenie 
poprawek do Statutu. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili Zjazd goście na czele z 

Wicemarszałkiem Sejmu RP prof. Longinem Pastusiakiem. W końcowej części Zjazdu 
uhonorowano członków ZŻWP wręczeniem im „do ręki” odznaczenia związkowego (zamiast 
przypiąć je np. do patki kołnierza marynarki).  Po odśpiewaniu Pieśni ZŻWP „To przecież nie 

tak dawno” i odprowadzeniu sztandaru ZG Związku, X Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego zakończył obrady. 
 

                                                                         Wiceprezes WZW ZŻWP ppłk w st. 
spocz. Henryk Kania 
 
 

5. Komunikaty, sprawy bieżące 
 

** Na prośbę Kolegów ponawiamy informację dotyczącą organizacji pogrzebu, członka 
Związku – byłego Żołnierza Wojska Polskiego /kolejność postępowania/. 

 Należy uzyskać świadectwo zgonu od lekarza lub administracji szpitala. Ze 
świadectwem zgony oraz dowodem osobistym zmarłego udajemy się do Urzędu Stanu 

Cywilnego po akt zgonu i skreślenie z ewidencji mieszkańców /kilka egzemplarzy: rodzina, 
ZUS, WBE itp./. 

 Wybrać zakład pogrzebowy: ustalić datę, godzinę i miejsce ceremonii pogrzebowej. 

Zakład pogrzebowy zapewnia odpłatnie: trumnę, przygotowanie grobu, transport, wieńce, 
nekrolog i inne na życzenie. Za usługi należy żądać faktur/rachunków VAT, potrzebne w 

WBE, ZUS. 
 W komendzie Garnizonu, Poznań ul. Marcelińska 15A /w tym samym bloku co WBE/ 

tel. 618 57 24 00 zgłosić/ wypełnić wniosek/ o zorganizowanie pogrzebu z wojskową asystą 

honorową podając: datę, godzinę, miejsce /cmentarz/ charakter pogrzebu /- świecki czy z 
udziałem kapelana/księdza/. Ustalić termin przekazania czapki zmarłego, odznaczeń i będzie 

ktoś przemawiał/ dziękował. 
 Ceremonię pogrzebowa z udziałem kapelana należy uzgadniać w biurze parafialnym 

Kościoła Garnizonowego przy ul. Szamarzewskiego 3./ proboszcz-618 57 23 85; biuro 

618 473 691/. 
 Zgon członka ZŻWP należy zgłosić do Koła/ Prezesa lub biura WZW tel. 618 57 27 44. 

Związek pomaga w organizowaniu pogrzebu, organizuje poczet sztandarowy i  delegacja 
uczestniczy w ostatniej drodze zmarłego. 

 Formalności związane z pokryciem kosztów pogrzebu zmarłego /częściowym/ 

załatwiać w Wojskowym Biurze Emerytalnym /WBE/ Poznań ul. Marcelińska. Należy 
dostarczyć: akt zgonu, kserokopię świadectwa zgonu, legitymację emeryta/rencisty 

wojskowego oraz oryginały faktur/rachunków związanych z kosztami pogrzebu. 
 
** Otrzymałem kilka sygnałów na temat występowania członków Związku w mundurach 

wojskowych. Za tym zwracam się do wszystkich członków WZW o przedyskutowanie tego 
problemu w Kołach i najbliższym otoczeniu. Propozycja Prezydium jest następująca: co 

najmniej 2 razy w roku : Święto Wojska Polskiego i … 
/ czekam na propozycje/ 
Wszyscy, którzy mają mundur, zmieszczą się w nim i mogą się swobodnie poruszać 

zakładają mundur. 



** Chcemy w kolejnych rocznych planach ujmować i świętować Święta rodzajów wojsk, np.: 
Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, Żandarmerii Wojskowej, Święto Lotnictwa, 

Przeciwlotników itp. a gospodarzami byłyby poszczególne Koła, przy udziale i wsparciu 
WZW. Będę oczekiwał na opinie i propozycje w tej kwestii. 

 

XII Centralne Zawody Sportowo-Obronne Żołnierzy Rezerwy 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

(Informacja zamieszczona w „aktualnościach” strony GWiR) 

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 
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 Oddział Gospodarczy, który zapewnił smaczny obiad oraz broń, amunicję i inne 

niezbędne akcesoria oraz Dowództwo Garnizonu Warszawa zapewniając autobus. 



Do zobaczenia za rok. 

płk Henryk Budzyński 

 
 
XII Centralne Zawody Sportowo-Obronne Żołnierzy Rezerwy Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego to ogromny sukces naszej reprezentacji. W klasyfikacji zespołowej I miejsce z 
wynikiem 666 pkt. oraz II miejsce zespołowo w konkurencji rzutu granatem. II miejsce 
indywidualnie (w trzech konkurencjach) kol. Roman Czarniak i I miejsce indywidualnie w 

konkurencji rzutu granatem kol. Tomasz Giżewski.  
                             Serdecznie gratulujemy znakomitych wyników. 

ppłk rez. Stanisław Wrona 
 


