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WIERSZ JUBILEUSZOWY ! 
 
 

 Koledzy Związkowi dobrze wiecie, 
 że zbliża się pierwsze 30. lecie 

 naszego szanownego Związku, 

 więc piszę wiersz ten z obowiązku. 
 

Marzę, że gdyby tak wszystkie Koła 
robiły to, co się zrobić zdoła 

i gdyby tak wszyscy Opiekunowie 

sprzyjali związkowej odnowie? 
 

To mniej obciążone byłyby wyższe Zarządy 
i mniej krytyczne byłyby o Związku sądy, 

bo Zarządy Kół wszystko potrafią 
i z ciepłym słowem do członków trafią. 

 

Wtedy też Zarząd Wojewódzki 
będzie w kontaktach bardziej ludzki 

i tego z serca wszystkim życzę, 
w czym na aktywność kolegów liczę. 

 

Na przyszłość życzę „nowych 30. lat”, 
bo wierzę, że wtedy zmieni się świat, 

a jeżeli się okaże, że czasu tego za mało, 
to na 100. lecie sprawdzimy następców jak im się udało. 

 

Zatem życzę 100 lat ! 
     

    
Stanisław Markiel 
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WSTĘP 
 

 Folder XXX lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przedstawia 

działalność stowarzyszenia w latach 1981 – 2011, zmieniając nazwy od Związ-
ku Byłych Żołnierzy Zawodowych do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 

 Idee powołania odrębnej organizacji, skupiającej byłych żołnierzy 
zawodowych Wojska Polskiego narastały wśród aktywnych rezerwistów, którzy 

przystąpili do tworzenia struktur i statutu przyszłego Związku. 

 Do najaktywniejszych rezerwistów należeli: 

 płk Henryk Kudła – wiceprzewodniczący ZG LOK ds. oficerów rezerwy; 

 płk Bernard Heydrych; 
 płk Edward Berezowski; 

 płk Bolesław Grędka; 
 płk pil. Bolesław Kleszczak; 

W lutym 1981 roku na naradzie w MON uzgodniono założenia nowe-

go Związku i powołano Komitet Organizacyjny Związku Byłych Żołnierzy Za-
wodowych, który podjął działania w celu przygotowania Wojewódzkich Zjaz-

dów oraz powołania kół przy jednostkach i instytucjach wojskowych. Opraco-
wany w Poznaniu projekt statutu wprowadzono w życie Związku. 

Pierwsze zebrania założycielskie kół odbyły się w lutym i marcu 1981 
roku, zaś Wojewódzki Zjazd Założycielski w dniu 24. kwietnia 1981 r. 

W Zjeździe uczestniczyło 100 delegatów, wybranych w 17 kołach, re-

prezentujących niemal 900 członków. 

Wśród zaproszonych gości w Zjeździe uczestniczyli: 

 Dowódca Wojsk Lotniczych - gen. dyw. pil. Tadeusz Krępski 
 Z-ca Dowódcy WL – gen. bryg. Edward Łukasik 

 Szef WSzW – gen. bryg. Witold Wereszczyński 

 Dowódcy Jednostek i Opiekunowie Kół instytucji wojskowych. 

I Zjazd wybrał 21. osobowy Zarząd w składzie: 

Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został płk Henryk Kudła, a sekre-
tarzem płk Zygmunt Pawlak. 

I Krajowy Zjazd Delegatów odbył się 13-14. czerwca 1981 r., na któ-

rym przyjęto Statut 
I Prezesem Zarządu Głównego został płk dr Roman Leś. 

Do władz Krajowych wybrano 4. delegatów z Poznania: 
 płk Henryka Kudłę – na członka Prezydium ZG 

 płk Bartosiaka – na członka ZG 
 płk Heydrycha – na sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej, a w drugiej 

kadencji został jej Przewodniczącym. 

 płk Dudę - na sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

Zjazdy Krajowe i Wojewódzkie odbywają się co 4 lata. Uwzględniając 

fakty, główne wydarzenia i zachodzące istotne zmiany w historii Wielkopolskiej 
organizacji Wojewódzkiej Związku, nasze 30. lecie podzielono umownie na 3 

okresy. 
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I OKRES 
I - III Zjazd (1981 – 1993) 

 

Po I Zjeździe Wojewódzkim głównym zadaniem Związku było wypra-
cowanie zasad organizacyjnych i wprowadzenie ich do zakresu odpowiedzial-

ności osób funkcyjnych Zarządów, a zwłaszcza samodzielności i odpowiedzial-
ności Prezesów Kół. Stowarzyszenie rozwijało się. 

13. grudnia 1981 r. ogłoszono Stan Wojenny, który zapobiegł inter-
wencji zbrojnej, a może i bratobójczej wojnie domowej. Członkowie Związku 

czynnie włączyli się do spotkań z ludźmi w zakładach pracy i do terenowych 

grup operacyjnych. 
Po wprowadzeniu Stanu Wojennego wzrosła potrzeba troski o po-

prawę warunków bytowych i zdrowotnych emerytów wojskowych i ich rodzin, 
a także zapobieganie niekorzystnym zmianom zasad waloryzacji emerytur i 

rent wojskowych. 

Po II Zjeździe Wojewódzkim dominowała troska o poprawę warun-
ków socjalnych i zdrowotnych oraz potrzeby obrony członków przed naciskiem 

prosolidarnościowych i antykomunistycznych działaczy zwalczających pozosta-
łości PRL i LWP. 

Charakterystyczna była wzajemna informacja Zarządu Wojewódzkie-
go z dowódcą Wojsk Lotniczych i Komendantem WSO Wojsk Pancernych. Była 

też troskliwa opieka nad Kołami jednostek wojskowych i instytucji. 

Uznaniem dla Związku było wręczenie pierwszego sztandaru w 43. 
rocznicę bitwy pod Lenino, to jest w dniu 10-10-1986 r. 

 

 
 

Sztandar cenimy jako wyraz patriotycznej więzi z narodem i jako god-
nego reprezentanta Związku na uroczystościach wojskowych i państwowych, a 

także na Zjazdach pożegnaniach zmarłych kolegów. Sztandar Związku Byłych 
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Żołnierzy Zawodowych ufundowany przez kadrę zawodową poznańskich jed-
nostek jest też wyrazem ciągłości żołnierskich więzi. 

Sztandar wręczał w Pałacu Kultury dowódca Wojsk Lotniczych      

gen. dyw. pil. Tytus Krawczyc, a odbiorcą był Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
płk Henryk Kudła. 

W roku 1986 jeszcze przed III Zjazdem Wojewódzkim funkcję sekre-
tarza ZW, Zarząd Wojewódzki powierzył płk Janowi Czajorowi, powtarzając ten 

wybór na III Zjeździe, a potem jeszcze trzykrotnie. III Zjazd wybrał też nowe-
go prezesa ppłk Zdzisława Andrzejewskiego. 

W tym duecie Prezes akceptował podejmowane decyzje i działania 

sekretarza, dzięki czemu osiągali wysoko oceniane przez Zarząd Główny wyniki 
Zarządu Wojewódzkiego. Prezesem Zarządu Głównego był wtedy gen. bryg. 

Brunon Marchewka. 
Po czerwcowych wyborach w 1989 r. i historycznej transformacji 

ustrojowej Związek stanął przed nowymi wyzwaniami. Nowe władze rozpoczę-

ły rozliczanie się z pozostałością po PRL, w tym także z byłymi żołnierzami 
zawodowymi LWP. Od współpracy z ZBŻZ odstępowały niektóre partie oraz 

instytucje, takie jak Kuratorium Oświaty i Wychowania. Tak zwane organizacje 
niepodległościowe i politycy nazywali byłych żołnierzy „sierotami po PRL”, a 

faktycznymi sierotami zrobił nas parlament obniżając należne świadczenia 
emerytalne ze 100% na 75% oraz zmieniając waloryzację z płacowej na ce-

nową. 
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II OKRES 

IV – VI Zjazd (1993 – 2005) 

 
Zarząd Wojewódzki działał pod tym samym kierownictwem Prezesa 

Andrzejewskiego i Sekretarza Jana Czajora. Zmieniali się tylko niektórzy człon-
kowie Zarządu i WKR. 

Sytuacja Związku pogorszyła się na skutek wstrzymania dotacji MON, 
których nie zastąpiło podpisane Porozumienie Ministra Obrony Narodowej ze 

Stowarzyszeniami emerytów i rencistów wojskowych, a potem wprowadzone 

dla dowódców jednostek zakazy bezpłatnej pomocy i nakazy pobierania opłat 
za korzystanie z wojskowych środków medialnych. 

W dniu 13. kwietnia 1994 r. w Śremie odbyła się narada Prezesów 
Kół, poświęcona aktualnej sytuacji w kraju. Naradę prowadził sekretarz ZW płk 

Jan Czajor i dowódca jednostki wojskowej w Śremie, a głównymi referentami 

byli członkowie Prezydium Zarządu Głównego płk Józef Piotrowicz i płk Stani-
sław Osiński. 

W 1997 r. w Kiekrzu odbyła się kolejna narada zorganizowana przez 
Zarząd Główny z udziałem Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Zarządów 

Rejonowych oraz z gościnnym udziałem Szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. 
Tadeusza Wileckiego. Omówiono aktualną sytuaję w kraju, w ZBŻZ i w Wojsku 

Polskim oraz podjęto ważną decyzję o organizowaniu corocznych Sejmików 

Korespondentów i twórców GWiR w nowym wydaniu GWiR od roku 1995. 
Pierwszy Sejmik zorganizowano w 1999 r. w Augustowie. Pierwszym autorem 

roku i zdobywcą złotej sowy został jeszcze przed Sejmikami w 1998 r. płk 
Marian Anusz z Łodzi, a potem już na sejmikach Autorom Roku wręczano 

złote, srebrne i brązowe sowy. 

W Zarządzie Głównym na IV Zjeździe wybrano I Prezesa ZG płk An-
toniego Przestaszewskiego, a potem na V i VI Zjeździe wybierano dwukrotnie I 

Prezesem ZG płk dr inż. Zenona Biesagę. 

Na V Zjeździe Krajowym dokonano zmiany nazwy Związku na ZBŻZ i 

ORWP, dodając do nazwy ZBŻZ dopisek „i Oficerów Rezerwy Wojska Polskie-

go”. Niestety, istniejący w ramach LOK Związek Oficerów Rezerwy nie przyczy-
nił się do liczącego napływu Oficerów Rezerwy do ZBŻZ. 

Po zmianie nazwy Związku ufundowano nowy sztandar z nową nazwą 
przez fundatora Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz przez 

kadrę WSOWP i wojskowych instytucji garnizonu, a także przez koła ZBŻZ i 
ORWP Zarządu Wojewódzkiego. 
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Wręczenie sztandaru przez Prezesa ZG płk Zenona Bisagę odbyło się  

dniu 7. maja 1999 r. na placu alarmowym WSOWP przy udziale komendanta 
WSOWP gen. bryg. Krzysztofa Pajewskiego oraz kadry i członków Związku. W 

perspektywie po nowej zmianie nazwy Związku czeka nas zmiana nazwy na 

sztandarze na „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego”. 

Na początku lat 2000 reaktywowano wojewódzkie zawody sportowo-

obronne o puchar przechodni Prezesa ZW. Zawody odbywały się na strzelni-
cach w Śremie i w Biedrusku, a udział brały zespoły kół oraz zaproszone repre-

zentacje stowarzyszeń, związków oraz jednostek i instytucji wojskowych Wiel-

kopolski. Wysoki poziom i zwycięstwa uzyskiwał zespół koła z Wrześni Prezesa 
Władysława Wosia. Reprezentacja zwycięskiego koła reprezentowała Zarząd 

Wojewódzki na zawodach centralnych, organizowanych przez Zarząd Główny 
Związku w Wesołej, gdzie zdobywali puchary Prezesa ZG. Zasługą Prezesa 

Wosia jest współpraca z LOK Wrześni oraz udział we wspólnych treningach i 
zawodach LOK. 

Wojewódzka organizacja od wielu lat jest w czołówce prenumerato-

rów GWiR ze wskaźnikiem 1 egzemplarz na 2-3 członków Związku. 

Aktywna współpraca trwa z Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim 

LOK, zwłaszcza z Prezesem gen. bryg. Zdzisławem Głuszczykiem i z jego dy-
rektorami. 

Aktywna współpraca w V i VI kadencji Zjazdu trwała z Szefem WSzW 

płk dypl. Władysławem Hammerem oraz z Rektorem Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych prof. Iwaszkiewiczem. 

W latach 1981 – 2000 ze Związku odeszło na wieczną wartę około 
500 członków oraz zrezygnowało z członkostwa około 300 członków. Różne 

były powody odejścia - wiek, choroby,  niechęć do płacenia składek członkow-

skich i załamanie się sytuacją wewnętrzną w kraju. 
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III OKRES 

VII - VIII Zjazd (2005 – 2011) 

VII Zjazd Wojewódzki w Poznaniu odbył się w dniu 27. kwietnia 2005 
roku. W Zjeździe uczestniczyło 61 delegatów oraz zaproszeni goście, m.in: 

 Członek Prezydium ZG – gen broni Antoni Jasiński, 
 Wojewoda Wielkopolski – Andrzej Nowakowski, 

 Dyrektor Gabinetu Marszałkowskiego – płk dr Jerzy Barełkowski, 
 Szef WSzW – płk dypl. Wojciech Reszka, 

 Dyrektor WBE – ppłk Tomasz Sikora, 

 Przedstawiciele Związku Kombatantów i Stowarzyszeń współpracujących 
z Zarządem Wojewódzkim. 

Obradom Zjazdu przewodniczył sprawnie członek Prezydium ZW i za-
razem Prezes Koła nr 1 przy CSWL - płk dr Kazimierz Mołodecki. 

Do rzeczowych wystąpień delegatów przyczyniły się dostarczone 

wcześniej materiały zjazdowe oraz realizm sprawozdań Zarządu Wojewódzkie-
go. 

Generał Jasiński w imieniu Prezydium Zarządu Głównego wysoko 
ocenił przebieg Zjazdu i całokształt działalności Zarządu Wojewódzkiego oraz 

wyróżnił ZW i trzy jego Koła za zdobycie w konkursie Prenumeratorów GWiR 
tytułami „Zasłużonego Organizatora i Prenumeratora GWiR”. 

Goście Zjazdu wyrażali uznanie dla Zarządu Wojewódzkiego za 

współdziałanie z władzami wojewódzkimi Wielkopolski oraz za podejmowane 
próby integracji środowiska byłych żołnierzy Wojska Polskiego. Wyróżniono 

także Koło Przeciwlotników za godne uczczenie 80. lecia Wielkopolskiej Obrony 
Przeciwlotniczej pięcioma Tablicami Pamięci. 

VII Zjazd Wojewódzki wybrał nowy Zarząd Wojewódzki i Prezydium  

w składzie 
 Prezes ZW – ppłk Zdzisława Andrzejewskiego, 

 Wiceprezesów – ppłk Stanisława Klimczyńskiego              
i mjr Grzegorza Karolczyka, 

 Sekretarza ZW – kpt. Stanisława Zabłockiego, 

 Skarbnika – ppłk Teofila Łopaczewskiego, 
 Przewodniczącym WKR został ppłk Bogusław Nowak, 

 Przewodniczącym WSK ponownie został płk Edward Biela, 
 w 2007 r. na członka Prezydium dokoptowano płk Stanisława Markiela, 

Delegatami na Zjazd Krajowy wybrano płk Jana Czajora i płk dr Zyg-
munta Maciejnego. W Zjeździe uczestniczył z urzędu Prezes ZW ppłk Zdzisław 

Andrzejewski. 

VII Zjazd Krajowy odbył się w dniu 25-11-2005 roku. Nowym Preze-
sem ZG został gen. dyw. Adam Rębacz. Zjazd uhonorował dotychczasowego 

Prezesa ZG płk dr inż. Zenona Biesagę tytułem „Honorowy Prezes ZG”, a 
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Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego płk Jana Czajora tytułem 
„Honorowy Członek ZBŻZ i ORWP” 

W toku działalności ZW po VII Zjeździe nie sprawdził się sekretarz ZW 

Stanisław Zabłocki. Zabrakło mu poczucia odpowiedzialności za obowiązki 
sekretarza ZW i zaniedbał opracowywanie planów i sprawozdań ZW i Prezy-

dium. Po wielu rozmowach  z Prezydium oraz z WKR i WSK w roku 2006 został 
zwolniony z funkcji sekretarza ZW. Nowym sekretarzem ZW wybrano płk dr 

Zygmunta Maciejnego – członka ZW i ZG. 

Jego mocnym wejściem było uporządkowanie dokumentacji Zarządu 

Wojewódzkiego oraz zaprogramowanie, przygotowanie i wzorowe przeprowa-

dzenie Jubileuszu 25. lecia ZBŻZ i ORWP. 

Jeszcze przed Jubileuszem w 2006 roku odbył się 8 Sejmik GWiR w 

Drawsku i na Pomorzu z udziałem płk dr Zygmunta Maciejnego i dwóch Kore-
spondentów poznańskich kol. Czajora oraz kol. Markiela. Dla nas Poznaniaków 

był to zaszczytny sejmik, bo kol. Stanisław Markiel w Szczecinie odebrał z rąk 

Prezesa ZG gen. dyw. Adama Rębacza złotą sowę i tytuł Autora Roku 2005. 

Poznański Jubileusz 25. lecia ZBŻZiORWP odbył się uroczyście w hi-

storycznej stolicy Polski w Gnieźnie w dniach 2 i 3 czerwca 2006 r. Tam zapro-
ponowano nam najkorzystniejsze warunki i pełne zaangażowanie Starosty 

pana Jacka Kowalskiego i jego współpracowników oraz władz świeckich i ko-
ścielnych, a także dwóch naszych Kół Gniezna z ich Prezesami kol. Waldema-

rem Serockim i kol. Janem Golasikiem na czele 

Starosta powiatu przyjął honorowy patronat nad obchodami, a w ko-
mitecie organizacyjnym znaleźli się koledzy: Kazimierz Mołodecki i jego syn 

ppłk Bogusław - Komendant WKU Gniezno, kol. Serocki i Glasik z Gniezna oraz 
z Zarządu Wojewódzkiego kol. Bulzacki, Karolczyk, Dworzecki i Kubiak. 

Całą uroczystość prowadził Sekretarz ZW kol. Zygmunt Maciejny w 

towarzystwie Prezesa ZW Zdzisława Andrzejewskiego. 

Uczestniczyli honorowi goście lub ich przedstawiciele - wojewody, 

marszałka, posłanki SLD pani K. Łybackiej, wiceprezes ZG płk Kazimierz Kolasa, 
a także Prezesi Zarządów Rejonowych Wielkopolski i przedstawiciele współpra-

cujących z ZW stowarzyszeń, związków i organizacji. 

Głównymi uczestnikami uroczystości byli Jubilaci 25. lecia wyróżnieni 
medalami i dyplomami ZG oraz chętni członkowie Związku Organizacji Woje-

wódzkiej, dowożeni autokarem. 

W czasie głównej uroczystości Autor Roku 2005 płk Stanisław Markiel 

odebrał z rąk wiceprezesa ZG płk Kazimierza Kolasy prezent Dowódcy Sił Po-
wietrznych gen.broni pil. Stanisława Targosza – statuetkę pomnika lotnika. 

W bogatym programie uroczystości była też msza z patriotyczną homi-

lią księdza kapelana. 
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Wieczorem było wspólne ognisko, kiełbasi oraz wiersze i śpiewy. W 

następnym dniu było zwiedzanie okolic Skorzęcina oraz Bazy Lotnictwa Trans-

portowego w Powidzu. 

 

Pojubileuszowe refleksje: 

Bardzo ożywione spotkania i wspomnienia z 25. lat. Ożyły Kroniki ca-

łych 25 lat. 

Obok zadań doskonalących oraz aktywizacji i dyscyplinowania Zarzą-

dów Kół pilną potrzebą pojubileuszową stał się wzrost szeregów i odmładzanie 

Zarządów wszystkich szczebli. W tym względzie kolejne Zjazdy podejmują 
Uchwały i zmiany Statutowe, wymagające wdrażania i trafiania z ich zapisami 

do obecnych i przyszłych członków Związku. 

Wzorując się na obchodach 25. lecia Związku już w czerwcu 2010 ro-

ku rozpoczęto przygotowania do obchodów 30. lecia Związku, powołując 

Uchwałą Plenum WZW dwa ogniwa, przygotowujące materiały 30. lecia: 

- Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem kol. Henryka Kani, 

- Zespół Redakcyjny Folderu pod przewodnictwem kol. Zygmunta 
Bulzackiego. 

Bogaty program XXX lecia jest w załączniku nr 5 
 

 
 

W 2007 roku odbył się Wojewódzki Zjazd Nadzwyczajny, który zwolnił 
na własną prośbę ppłk Zdzisława Andrzejewskiego z funkcji Prezesa ZW, a 

doceniając jego wieloletni wkład na tym stanowisku Zjazd nadał mu tytuł „Ho-
norowego Prezesa. Jest on zawsze z nami na posiedzeniach Prezydium i służy 

radą oraz doświadczeniem. 
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Nowym Prezesem ZW wybrano dotychczasowego sekretarza ZW i 
członka ZG płk dr Zygmunta Maciejnego. Słuszny wybór potwierdził VIII Zjazd 

ponownym wyborem go na Prezesa ZW. 

Prezes Maciejny jest również Prezesem koła „Pancerniak” i Prezesem 
Stowarzyszenia Czołgistów Polskich. Jest też aktywnym członkiem ZG i środo-

wiskowym działaczem Poznania, odbudowującym pomnik poświęcony żołnie-
rzom II Armii WP, wyzwolicielki Wielkopolski. 

VIII Zjazd Wojewódzki odbył się w dniu 22. kwietnia 2009 roku. 
Wybrano 13 osobowy Zarząd Wojewódzki w składzie: 

a) Prezydium ZW (7 osób) 

Prezes ZW – płk dr Zygmunt Maciejny 
Wiceprezes – ppłk Stanisław Klimczyński 

Sekretarz – ppłk Henryk Kozarzewski 
Skarbnik – ppłk Teofil Łopaczewski 

Przew. Komisji – ppłk dr Stanisław Wrona 

Przew. Komisji – mjr Jerzy Pankowski 
Przew. Komisji – płk Stanisław Markiel 

b) Pozostali członkowie ZW (6 osób) 
ppłk Zdzisław Andrzejewski 

mjr Grzegorz Karolczyk 
mjr Lucjan Maćczak 

ppłk Jan Nowak 

st. chor. szt. Jerzy Kaaz 
st. chor. Waldemar Serocki 

Ponadto wybrano 3 osobową Komisję Rewizyjną pod przew. mjr Hen-
ryka Kani i 3 osobowy Woj. Sąd Koleżeński pod przew. płk Edwarda Bieli. 

Delegatami na VIII Zjazd Krajowy wybrano Prezesa Zygmunta Ma-

ciejnego oraz st. chor. szt. Juliana Dworzeckiego i płk Władysława Podeszwic-
kiego. 

Zmieniono nazwę na WZW – „Wielkopolski Zarząd Wojewódzki”. 
Zmiany statutowe wprowadzono po ich rejestracji przez Sąd Rejonowy z dniem 

26-10-2010 roku. 

VIII Zjazd Krajowy odbył się w dniach 22-23.09.2009 roku. Prezesem 
ZG wybrano ponownie gen. dyw. Adama Rębacza. 

VIII Zjazd podjął ważne decyzje m.in. o zmianie nazwy Związku na 
„Związek Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz o zmianie Statutu, uściślającego 

zasady członkostwa, rozszerzonego o żołnierzy rezerwy oraz członków rodzin 
wojskowych i wdowy po byłych żołnierzach. 

W III okresie działania (VII i VIII Zjazdu) w WZW wiele się zmieniło i 

wydarzyło. Prezes Maciejny był bardzo owocny, wyróżniający się stylem kiero-
wania opartym na większej samodzielności i współodpowiedzialności wszyst-

kich osób funkcyjnych w organizacji wojewódzkiej, pozytywnym myśleniu, 
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optymizmie w działalności społecznej w myśl zasady „co ja mogę dać dla orga-
nizacji, a nie prezentować postawy roszczeniowej lub biernej”. 

Prezes w działalności Prezydium WZW wdrożył kompetencyjny zakres 

odpowiedzialności, wybierając tylko jednego wiceprezesa Stanisława Klimczyń-
skiego, który m.in. koordynuje i organizuje opiekę socjalną, zdrowotną i spe-

cjalną, będąc jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i 
Rencistom Wojskowym. 

Prezes ożywił działalność 4 Komisji Społecznych: 

1. ds. społecznych i pomocy zdrowotnej, której przewodniczy kol. Stani-

sław Klimczyński; 

2. ds. sportu i obronności – po przew. kol. Stanisława Wrony; 
3. ds. korespondentów i prenumeraty GwiR pod przew. kol. Stanisława 

Markiela; 
4. ds. odznaczeń i wyróżnień pod przew. kol. Henryka Kozarzewskiego – 

sekretarza WZW. 

Komisja ds. korespondentów oprócz prenumeraty popularyzuje WZW 
i koła licznymi artykułami w GwiR oraz dokształca korespondentów Kół. Od 4 

lat wydaje przy pomocy Prezesa i Prezydium kwartalny Biuletyn Informacyjny, 
będący dopełnieniem bieżących informacji, zadań i ocen, wyrażanych w „Sło-

wie Prezesa WZW” i w zadaniach na następny kwartał. 

Niektóre koła m.in. Przeciwlotników i Pancerniak powielają biuletyny 

dla członków kół. 

Prezes WZW inspiruje nowe formy organizacyjne działań i zebrań. Do 
takich form należą coroczne zebrania integracyjne członków i ich rodzin w 

CSWL, a ostatnio też spotkania integracyjne ze służbami mundurowymi. 

Wzorując się na tych spotkaniach Koło Przeciwlotników  zorganizowa-

ło 1. września 2010 r. spotkanie integracyjne Przciwlotników Poznania. 

Wielkim wyzwaniem i wydarzeniem w Poznańskiej Organizacji Związ-
kowej była organizacja X Jubileuszowego Sejmiku Korespondentów i Twórców 

GwiR. 

Jubileuszowy X Sejmik odbył się w dniach 22 – 25. kwietnia 2008 r. 

 Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był niezawodny Prezes 

ZW płk dr Zygmunt Maciejny, a jego współorganizatorami byli Redaktor Na-
czelny płk Antoni Witkowski oraz płk Jan Czajor i Stanisław Markiel. 
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Nie omijając nikogo odbywaliśmy rozmowę i sondaże z Wojewodą 
Wielkopolskim, Marszałkiem, Prezydentem i Starostą, z dowódcami i szefami 

instytucji wojskowych oraz z dyrekcją w Kiekrzu i kierowniczką kasyna w Krze-

sinach, a także z Ambasadą w Berlinie przez płk Kazimierza Kolasę. W efekcie 
obrady sejmiku i noclegi hotelowe zapewniono w Kiekrzu. 

W obradach Sejmiku uczestniczyli goście: 

 Z-ca Szefa Sztabu Gen. – gen. broni Lech Konopka 

 D-ca Śląskiego OW – gen. dyw. Zbigniew Głowenia 
 Prezes ZG – gen. dyw. Adam Rębacz 

 Dyrektor gabinetu Prezydenta – oprowadzający po Ratuszu pan Marek 

Kalemba 
 Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – pan Jacek Kowalski 

 Funkcję marszałka Sejmiku pełnił płk Jan Czajor. 

  Wyróżnieni zostali tytułami Autora Roku: 

 Złotą Sową – płk Jerzy Wiśniewski 

 Srebrną Sową – płk Jan Czajor 
 Brązową Sową – kol. Mieczysław Kowal 

 Medale za zasługi dla GwiR otrzymali niektórzy zasłużeni działacze i 
Autorzy Roku, w tym Prezes WZW – płk dr Zygmunt Maciejny i Autor Roku 

2005 – płk Stanisław Markiel. Podziękowanie i Ryngraf ZG otrzymał z rąk Pre-
zesa ZG organizator Sejmiku płk dr Zygmunt Maciejny. 
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 Interesującym elementem programu Sejmiku był wyjazd do Poczda-

mu i Berlina, jego zwiedzanie oraz pobyt w Ambasadzie Polskiej i spotkanie z 
kierownictwem Związku Rezerwistów Bundeswehry, w czym znacznie pomógł 

nam kol. Kazimierz Kolasa, były Attache Wojskowy. 

 Spotkania nasunęły nam błędy popełnione przez MON w zakresie nie 
organizowania jednolitego Związku Rezerwistów Wojskowych i nie dotowania 

jednolitego Związku, a rozproszeniu skromnych dotacji MON na nowe Stowa-
rzyszenia. W Niemczech nawet Prezes Związku i jego Zastępca są deputowa-

nymi do Bundestagu. 

 Wniosek Końcowy: 

 Osiągnięcia WZW nie byłyby możliwe bez współpracy WZW z Preze-

sami Kół i bez ich Zarządów, wszak Zarząd Wojewódzki „Kołami stoi”. 
 Jako pełniący funkcje społeczne traktujemy je jako Służbę społeczną 

nakazującą dyscyplinę wykonawczą. 

 Więc służmy Związkowi i ludziom potrzebującym. 

 30. Jubileusz określi zadania na dalsze lata i jak określa to wiersz aż 

do Stulecia działania. 
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INFORMACJE Z KÓŁ I ICH CHARAKTERYSTYKA 
 

Na koniec roku 2010 w Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim istnie-

je 15 kół, a w nich 454 członków. Koła są różnej wielkości liczby członków od 
112 do 7 i różnej aktywności działania – patrz dane w załączniku nr 3. 

W działalności Kół dużo zależy od stylu kierowania zarządem i kołem, 
od wymagalności oraz poczucia odpowiedzialności i pozytywnego myślenia „co 

ja robię dla organizacji” bez roszczeń, „co ja z tego będę miał”. 

Najtrudniejszym zadaniem Prezesa jest nie poddawanie się roszcze-

niowym nastrojom, bo to osłabia wolę, chęci i hart członków do działań spo-

łecznych. W skrajnych przypadkach prowadzi to do rozwiązania Koła. 

Wzorem dla Prezesów Kół w tym względzie jest Prezes WZW płk rez. 

dr Zygmunt Maciejny. 

 

1) Koło „PANCERNIAK” 

Aktualny Prezes – kol. Zygmunt Maciejny, który jest równocześnie 
Prezesem WZW. Koło zostało założone 20-03-1981 r. z liczbą 80 członków. 

Pierwszym Prezesem był kol. Henryk Kudła, ale po wyborze go na Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Prezesem Koła został kol. Tadeusz Małecki, a sekreta-

rzem kol. Kazimierz Warchoł i skarbnikiem kol. Jerzy Kluja. Koło się rozrastało 
od 80 członków założycieli do 160 w latach 1985 – 1992. W tamtych latach 

podzieliło się na dwa – nr 1 – 78 członków i nr 2 – 82 członków. Koła odbywały 

wspólne zebrania, ale działały samodzielnie. 

Koła miały szczęście do troskliwych Opiekunów osobiście przez kolej-

nych Komendantów WSOWL gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka, a potem gen. 
bryg. Krzysztofa Pajewskiego, który miał Opiekunów pomocniczych w osobach 

Dziekanów, a jednym z nich był obecny Prezes kol. Zygmunt Maciejny. 

Nic dziwnego, że tak doświadczony Prezes, mając oparcie w zgranym 
Zarządzie inspiruje wciąż nowe formy działania w ponownie połączonym kole 

„Pancerniak”. Takimi formami są coroczne spotkania integracyjne członków i 
ich rodzin w CSWL w Dniach Otwartych Koszar i na pokazach sprzętu. W 2010 

roku było też integracyjne spotkanie z przedstawicielami Służb Mundurowych. 

Na te spotkania w dniu patrona szkoły Stefana Czarnieckiego zapro-
szeni są członkowie wszystkich kół z rodzinami, gdzie oprócz pokazów i strze-

lań jest poczęstunek wojskową grochówką. Będąc na zebraniu koła stwierdzi-
łem dużą aktywność i twórczą dyskusję oraz solidnie przygotowane projekty 

uchwał. Koło regularnie wywiązuje się z obowiązków statutowych, w tym 
wszystkich terminów i obowiązujących płatności składek oraz cegiełek Fundacji 

Pomocy. Koło liczy obecnie 54 członków. Więcej takich kół. 
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2) Koło Przeciwlotników im. 79 Poznańskiego Pułku 
Rakietowego 

Zebranie założycielskie odbyło się 24. marca 1981 roku (było 38 

członków). Kolejnymi Prezesami Koła byli: kol. Stanisław Owczarczak, kol. 
Andrzej Węgrzyn, kol. Janusz Plwoński, kol. Włodzimierz Baraniak, kol. Stani-

sław Markiel. 

 Aktualnie Koło liczy 28 członków, a wśród nich są założyciele: kol. 

Franciszek Wójtowicz, kol. Wiesław Nowak, kol. Kazimierz Stokłosa, kol. Euge-
niusz Wiśniewski. 

Aktualny Zarząd: 

Prezes – kol. Stanisław Markiel  
Wiceprezes – kol. Kazimierz Skopiak  

Skarbnik – kol. Zdzisław Wolaszczyk  
Członek – kol. Włodzimierz Droszcz  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Mieczysław  Sip  

Przed podziałem Koła było 87. członków – w marcu 1981 r. oddzieliły 
się Babki. Koło kontynuuje tradycje poznańskich Przeciwlotników: 

7. poznańskiego dywizjonu Plot. 
7. poznańskiego pułku z II Korpusu gen. Andersa 

14. i 79. poznańskiego pułku rakietowego. 
Opiekunem Koła jest d-ca 76. dywizjonu ppłk Grzegorz Wiśniewski. 

Koło szczyci się ufundowaniem 5. tablic pamięci 17r17ministra17ków 

oraz w roku 2010 uroczystym spotkaniem Przeciwlotników w dniu Święta 
Wojsk Obrony Plot. Spotkaniem uczczono 85. lecie Wielkopolskiej Obrony 

Przeciwlotniczej. 
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3) Koło im. Żwirki i Wigury 

Obecne Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Żwirki i Wigury miał-

ło swych poprzedników w postaci Koła ZBŻZ przy – „Dowództwie Wojsk Lotni-

czych oraz Kole ZBŻZ i OR WP im. Żwirki i Wigury. Powołane zostało na zebra-
niu Założycielskim 27. marca 1981 roku przez emerytów i rencistów DWL. Na 

zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd Koła ZBŻZ w składzie: 
Prezes – kol.  Bolesław Grędka  

Wiceprezes – kol.  Jerzy Bartosiak    
Sekretarz – kol.  Tadeusz Janc   

Skarbnik – kol. Stanisław Ratajczyk  

W okresie minionego 30. lecia prezesami byli m.in.: kol. Tadeusz Wo-
dziczko, kol. Kazimierz Pieniążek, kol. Mieczysław Knap, kol. Jan Felczak, kol. 

Zygmunt Bulzacki, kol. Bolesław Jankowski. Aktualnie, już trzecią kadencję pre-
zesem koła ponownie wybrano kol. Z. Bulzackiego wyróżnionego tytułem „Ho-

norowego Prezesa Koła”. 

W listopadzie 1985 roku Koło przyjęło nazwę „im. Żwirki i Wigury”. 
Członkowie Koła rekrutowali się z pośród członków Koła Oficerów Re-

zerwy przy Klubie Garnizonowym w Poznaniu oraz emerytów i rencistów z 
DWL. Koło liczyło początkowo ponad 100 członków, których liczba rosła by w 

roku 1982 osiągnąć ponad 200 osób. Miało opiekunów w osobie Dowódcy WL 
gen. dyw. pil. Tadeusza Krępskiego oraz gen. dyw. pil. Tytusa Krawczyca. W 

swej działalności wspierane było przez komórki organizacyjne sztabu WL. Tak 

liczne Koło podzielone zostało na 4 grupy rejonowe, którym kierowali kol. St. 
Trybus, kol. W. Kukliński, kol. St. Wietrzyński i kol. Golecki. 

Koło współdziałało z DWL w organizowaniu świąt państwowych, woj-
skowych i rocznic historycznych. Było współorganizatorem Zlotu uczestników 

szturmu Berlina w maju 1945 r., konferencji historycznych z okazji 40. lecia 

PRL, 50. rocznicy Zwycięstwa w II wojnie światowej, obchodów Święta Lotnic-
twa oraz 80. lecia powstania Lotnictwa Wojskowego w Polsce oraz 80. lecia 

Powstania Wielkopolskiego. 
Kadrowej sytuacji w Kole nie poprawiła zmiana nazwy Związku na 

ZBŻZ i Oficerów Rezerwy WP. W 2005 roku Koło liczyło 68, w 2008 – 49,  a 

obecnie już tylko 38. 0 stanie tym zadecydowały także rozluźnienie związków 
z MON, brak opiekuna i wsparcia jednostki opiekuńczej – DWL przeniesiony 

do Warszawy. Wielu członków zrezygnowało z działalności ze względu na 
wiek i stan zdrowia. Aktualnie w kole ponad 70% członków liczy 80 i więcej 

lat. 
Koło nasze zawsze cechowało się aktywnością swych członków. 

Członkowie Koła wybierani byli do władz Wojewódzkich i Naczelnych Związku. 

Byli to np. kol. J. Bartosiak kol. W. Pleszczak, kol. Z. Pawlak, kol. T. Janc, kol. 
Z. Andrzejewski – wieloletni i Honorowy Prezes, członek Zarządu Wojewódz-

kiego, kol. J. Bieruta czy kol. Z. Bulzacki. 
Za działalność społeczną ponad 15. członków odznaczono orderami i 

medalami „Za Załugi dla obronności Kraju”. kol. Z. Andrzejewski został odzna-

czony Krzyżem Oficerskim OOP. Ponad 30 członków wyróżniono Odznaką 
Honorową  „Za zasługi d1a ZBŻZ i ORWP”,  innych wyróżniono medalem 25. 

lecia Związku, wpisem do „Księgi Zasłużonych dla Związku” – kol.  Z. Bulzacki, 
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dla województwa – kol. Wojciech Pleszczak, tytułem „Człowieka Roku” –  kol. 
Z. Bulzacki. Wielu członków otrzymało dyplomy i listy pochwalne za swą dzia-

łalność. W Kole jest jeszcze 12 kombatantów –  uczestników walk o niepodle-

głość. 

4) Koło Babki przy JW. 2748 

 
24. marca 1981 roku utworzono jedno wspólne koło Przeciwlotników i 

Radiolokacji w jednostce przy ul. Rolnej w Poznaniu, a w dniu 11-01-1997 r. 
nastąpiło rozdzielenie koła na dwa niezależne – Koło im. 79 poznańskiego 

pułku rakietowego i Koła Babki przy JW. 2748. Nowe koło liczyło 37 członków i 

wybrało swój Zarząd w osobach: 
Prezes – kol.  Stanisław Klimczyński  

Wiceprezes – kol. Lucjan Maćczak – obecny Prezes 
Sekretarz – kol. Henryk Kania 

Skarbnik – kol. Jerzy Pankowski 

członek – kol. Franciszek Szczepaniak 
Przew. Komisji Rewizyjnej – kol. Franciszek Jerszyński 

 

 

Prezesem Koła od 09-12-2008 r. był kol. Julian Dworzecki, a od      

12-11-2010 r. ponownie kol. Lucjan Maćczak. 

Koło rozrastało się do roku 2002 i liczyło 41 członków, zaś obecnie li-

czy 30 członków. Wielu członków Koła pełni funkcje w WZW ZŻWP: 

 kol. Stanisław Klimczyński – wiceprezes WZW i członek Zarządu Fundacji 
pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Jako honorowy Prezes Koła 
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jest wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych Zarządu 
Głównego. 

 kol. Henryk Kania – przewodniczący WKR i obecnie Przewodniczący Ko-

mitetu Organizacyjnego XXX lecia Związku. 
 kol. Jerzy Pankowski – Przewodniczący Komisji Socjalno-Zdrowotnej. 

 kol. Lucjan Maćczak – członek WZW. 
 kol. Krzysztof Stolc – dyrektor biura WZW. 

 kol. Tadeusz Böhm – aktywny korespondent wyróżniony patentem GwiR, 
kronikarz koła i członek redakcji Folderu XXX lecia. 

 

Do osiągnięć Koła należą ciekawe koleżeńskie spotkania integracyjne i 
wspólne wycieczki krajoznawcze z kołem Oddziału Żandarmerii Wojskowej 

oraz aktywny udział w obchodach świąt państwowych i rocznic wojskowych. 
Corocznie wspólnie organizowany jest „Dzień Kobiet”. 

 

 Zarząd Koła z takimi aktywistami planuje godnie uczcić XXX rocznicę 
utworzenia ZŻWP w dniu 10. czerwca 2011 roku. 
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5) Koło Ziemi Gnieźnieńskiej 
 

Do ważniejszych wydarzeń organizacyjnych w Kole należą: 

 W 2006 roku, wraz z Zarządem Wojewódzkim ZBŻZiORWP w Pozna-
niu w Gnieźnie, Powidzu i Skorzęcinie gnieźnieńskie Koło współorganizuje 25-

lecie tej organizacji. 
3 Zdjęcia: Waldemar Serocki 

                    
 

 

 
 

 
 

Od lewej stoją: Kazimierz Kolasa,                   W Skorzęcinie                                  W Gnieźnie przed 
Zdzisław Andrzejewski                                pomnikiem B. Chrobrego 
Waldemar Serocki i Grzegorz Karolczyk 

 
W środowisku gnieźnieńskim Waldemar Serocki wraz z Zarządem Ko-

ła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskie-

go, trwale wpisał się w jego historię, przez wmurowanie i odsłonięcie w Koście-
le Garnizonowym w Gnieźnie tablicy polsko-niemieckiego pojednania Walczyli, 
by się Pojednać.                        
3 zdjęcia: Waldemar Serocki  

 
 

 

 
 

 
 

 
Odsłonięcie tablicy   w Kościele Garnizonowym 
     w Gnieźnie         Po uroczysto- 
            ściach 

 

Tablicę odsłonili:  ówczesny ambasador Republiki Federalnej Niemiec 

w Polsce dr Reinhard Schweppe oraz gen. dyw. rez. Adam Rębacz – Prezes 

Zarządu Głównego ZBŻZiORWP w Warszawie. Tablicę poświęcił  proboszcz 
parafii wojskowej w Gnieźnie ks. kapelan ppłk dr Leonard Nałęcz-Sadowski .  

Wraz z oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
RP przy Zarządzie Głównym w Poznaniu, jako wiceprzewodniczący komitetu 

organizacyjnego czynił starania o budowę, na terenie 31 Bazy Lotniczej na 

Krzesinach, pomnika pojednania lotników polskich i niemieckich. 
Wśród wielu innych uroczystości i przedsięwzięć, gnieźnieńskie Koło 

ZŻWP uhonorowało tytułem Honorowego Prezesa Koła kol. Zbigniewa Głu-
chowskiego, za ogromny wkład pracy społecznej – przez kilka kadencji – 

zwłaszcza w trudnych czasach ustrojowych na stanowisku prezesa tego Koła. 
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2 fotografie wykonał Urząd Miasta Gniezna 

 

Wiosną bieżącego roku Zarząd Koła Ziemi Gnieźnieńskiej powołał ko-
mitet organizacyjny w celu  zorganizowania I Zjazdu Żołnierzy Garnizonu Gnie-

zno. W skład komitetu weszli: kol. Ilnicki Marian, kol. Wojciech Jerzakowski, 
kol. Klemens Lemieszek, kol. Stanisław Sajewski i kol. Waldemar Serocki. 

 Zjazd odbył się w dniu 17 września 2010 roku. Rozpoczął się uroczy-
stą mszą świętą w Kościele Garnizonowym w Gnieźnie, podczas której odczy-

tano apel poświęcony 74 zmarłym żołnierzom gnieźnieńskiego garnizonu. Mszy 

przewodniczył ks. kapelan ppłk Mariusz Stolarczyk.  
Prezes gnieźnieńskiego Koła Ziemi Gnieźnieńskiej skierował słowa 

szczególnego podziękowania do: Prezydenta Miasta Gniezna pana Jacka Ko-
walskiego, księdza kapelana Mariusza Stolarczyka, Tomasza Budasza – prezesa 

MPK w Gnieźnie. Gnieźnieńskiemu Zespołowi Muzycznemu „E-mol”, pod kie-

rownictwem pani Aleksandry Puchalskiej, za uświetnienie uroczystości.  Podzię-
kował również wszystkim uczestnikom zjazdu, a w sposób szczególny jego 

organizatorom w osobach: Wojciechowi Jerzakowskiemu i majorowi Klemen-
sowi Lemieszowi za trud, zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowania 

oraz przebieg zjazdu.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Zdjęcie: Jerzy Andrzejewski 
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6) Koło przy WZRB w Gnieźnie 

 Zebranie założycielskie Koła odbyło się w dniu 26. marca 1981 r. Było 

to Koło liczące 72. członków byłych żołnierzy zawodowych JW. 1125 i 1469 

oraz WKU Gniezno i Delegatury WSW w Gnieźnie. Powołano jedno wspólne 
Koło. 

 Wybrano Zarząd Koła w składzie: 
Prezes – kol. Zenon Budniak 

Wiceprezes – kol. Zygmunt Podemski 
Sekretarz – kol. Jerzy Świerczyński 

Skarbnik – kol. Edward Kołdras 

5 członków Zarządu – kol. Edmund Banaszyński, kol. Stefan Cichowicz, kol. Jan 
Komorowski, kol. Marian Krajewski i kol. Lucjan Łużniak. 

Koło zyskiwało duże uznanie i w 1986 roku liczyło już 150. członków. 
Ze względu na trudności w kierowaniu Kołem dokonano podziału na 2 Koła. 

Zebranie organizacyjne podziału odbyło się 19. stycznia 1987 r. na Koło przy 

27. pułku inżynieryjno-budowlanym, obecnie WZRB – 81. członków i drugie 
Koło przy WKU, obecnie im. Ziemi Gnieźnieńskiej. 

Wybrano nowy 9. osobowy Zarząd Koła, powierzając funkcję Prezesa 
kol. Edwardowi Kołdrasowi. 

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowego Prezesa – 
byłego d-cę 27 pułku Jana Golasika, którą to funkcję pełnił przez 20 lat. 20. 

listopada 2008 r. został uhonorowany tytułem „Honorowy Prezes Koła”. Wy-

brano wówczas nowy Zarząd Koła w składzie: 
Prezes – kol. Jan Stefanek 

Wiceprezes – kol. Mieczysław Pociałkowski 
Sekretarz – kol. Franciszek Ścisło 

Skarbnik – kol. Włodzimierz Lewicki 

członek – kol. Edmund Jagodziński 
  Na spadek liczebności Koła i brak możliwości samodzielnego 

organizowania atrakcyjnych imprez znaleźliśmy sposób: zainicjowaliśmy 
współpracę z Kołem Emerytów i Rencistów Policji w Gnieźnie już w 1997 ro-

ku. Były to spotkania Prezesów Kół, następnie Zarządów, zaprosiliśmy chęt-

nych do udziału w podróży wojskowo-historycznej szlakiem walk o „Wał Po-
morski” i ta współpraca na płaszczyźnie rekreacyjno-wypoczynkowej trwa 

nadal i rozwija się. Raz w roku Nasze Koło organizuje 5-7 dniowe podróże 
najpierw do Kołobrzegu – do dawnej bazy socjalnej WZRB, a po jej przeka-

zaniu do AMW Szczecin – do WDW Unieście. Poniżej zdjęcie z takiej podróży 
w 2010 roku.  
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Dwa razy w roku organizowane są dla środowiska emerytów i renci-
stów służb mundurowych wycieczki do Teatru Muzycznego w Poznaniu – dla 

grupy 40-45 osób. 

Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Gnieźnie – przy WZRB 
Gniezno liczy sobie 21 członków. Jest jednym z nielicznych Kół naszego stowa-

rzyszenia, które ma nieodpłatną siedzibę na terenie instytucji wojskowej. Uzy-
skuje dość szerokie wsparcie od Dyrekcji Wojskowego Zakładu Remontowo-

Budowlanego. Dzięki życzliwości Dyrekcji Zakładu, a w szczególności Dyrekto-
ra płk rez. mgr inż. Zbigniewa Flakowskiego Koło ma możliwość organizowania 

nieodpłatnie atrakcyjnych imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych 

takich jak: wyjazdy na grzybobranie, wycieczka do teatru muzycznego w Po-
znaniu i innych. Popularną formą nieodpłatnego udziału w imprezach kultural-

nych na wysokim poziomie artystycznym są wyprawy 15-20 osób do Teatru 
im. A. Fredry w Gnieźnie na spektakle premierowe i inne. 

Współpraca z Zarządem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji 

w Gnieźnie, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy 
Zakładzie Karnym w Gębarzewie oraz z Kołem Emerytów i Rencistów Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, a także z Kołem ŻZWP Ziemi Gnieźnień-
skiej daje możliwości szerszej integracji środowiska służb mundurowych oraz 

lepszą pozycję do współpracy z władzami Miasta Gniezna i władzami Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Cyklicznie: raz w roku organizowane są otwarte zebrania 

koła z udziałem Prezydenta Miasta Gniezna oraz Współpracującego z kołem 

posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego. 

Do najbardziej aktywnych członków należą członkowie założyciele na-

szego Koła: kol. Zygfryd Podemski oraz kol. Józef Czaban, kol. Włodzimierz 
Lewicki, kol. Mieczysław Puciałkowski, kol. Józef Czaban, kol. Franciszek Ścisło, 

kol. Edmund Jagodziński i kol. Stanisław Lewandowski za działanie na rzecz 

integracji naszego Środowiska. 

 

7) Koło Śrem 

Koło zostało założone  – 4. kwietnia 1981 r. Członków założycieli było 

28. Wybrano Zarząd Koła: 

Prezes – kol. Karol Pietrzak 
Wiceprezes – kol. Józef Jeż 

Sekretarz – kol. Roman Kasprzak 
Członkowie – kol. Piotr Walada, mjr Jan Pałka 

Przew. Komisji Rewizyjnej – kol. Jan Piątek 
Czł. Komisji Rewizyjnej –  Zdzisław Knopik, kol. Wiesław Korcz 

Największa ilość członków była w III i IV kadencji – 83, a potem ta 

liczba malała do 32 w 2009 r. Kolejnymi Prezesami koła byli: kol. Karol Pietrzak, 
kol. Zdzisław Knapik, kol. Bolesław Małaszczuk, kol. Kazimierz Kotewicz (przez 

2 lata), od 1995 roku do tej pory – kol. Ryszard Wróbel. 
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Aktualny skład Zarządu Koła: 
Prezes – kol. Ryszard Wróbel 

Wiceprezesi – kol. Dżendżera, kol. Stanisław Walkowiak 

Sekretarz – kol. Andrzej Korneluk 
Skarbnik – kol. Jerzy Częstochowski 

Członkowie –  kol. Benedykt Strzelec, kol. Stanisław Drzewiecki 
Przew. Komisji Rewizyjnej – kol. Franciszek Chiliński 

Uhonorowano Odznaką „Za zasługi dla ZBŻZiORWP” 61 członków 
oraz pułk dowodzenia SP. Wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Głównego: 

kol. Ryszard Wróbel, kol. Kazimierz Kotewicz. Wpisem do Honorowej Księgi w 

Zarządzie Wojewódzkim – 7 członków Koła. Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim 
OOP: kol. Zdzisław Knapik, kol. Ryszard Bońkowski. Odznaczeni medalami „Za 

zasługi dla Obronności Kraju”: złotym (6 członków), srebrnym (5 członków), 
brązowym (2 członków). 

Najważniejsze zrealizowane inicjatywy i osiągnięcia Koła: 

Ufundowanie, sztandaru dla Koła i zorganizowanie wzorowej uroczys-
tości wręczenia, a także zjazdu honorowych gości. 

Organizowanie słynnych, corocznych zawodów strzeleckich z udzia-
łem drużyn wielu kół z Województwa Poznańskiego oraz lokalnych organizacji 

społecznych i paramilitarnych. Odbywały się z okazji Dnia Zwycięstwa. 

Dobrze układa się współpraca z kołami ZK RP i BWP oraz Towarzy-

stwem Miłośników Ziemi śremskiej. Wspólne organizowanie i zabezpieczanie – 

co 5 lat – wychowanków Podoficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 dla Małoletnich. 
Zorganizowano kilka takich zjazdów. W organizacji tych imprez duży udział 

miała również nasza patronacka jednostka wojskowa. Od początku istnienia 
koła po dzień dzisiejszy prowadzona jest kronika Koła. (cztery tomy z bogatą 

treścią pisaną i ikonograficzną). 

 Koło posiada własną stronę internetową, której wartość utrzymuje na 
wysokim poziomie kol. Andrzej Korneluk. 

 Utrzymywany jest kontakt ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy i 
Sympatyków 31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego OP. Od początku aktual-

nej kadencji władze Koła utrzymują ścisłe towarzysko-rekreacyjne stosunki z 

Klubem Seniorów z Chwałkowa Kościelnego, a także ze Światowym Związkiem 
Polskich Żołnierzy Łączności i Informatyki, którego oddział jest w Śremie, a 

kilku kolegów naszego Koła pełni funkcje we władzach naczelnych tego związ-
ku. 

8. Koło przy WSzW  

W 1981 roku grupa inicjatywna utworzyła Komitet Założycielski Koła, 
na czele którego stanęli min. kol. Bernard HEYDRYCH, kol. Edward 

BEREZOWSKI, kol. Stefan JAŁOSZYŃSKI. 

W dniu 13 kwietnia 1981 roku, za zgodą ówczesnego Szefa Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu gen. bryg. Witolda 

WERESZCZYŃSKIEGO odbyło się w Sali Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, 
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Zebranie Założycielskie Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy 
WSzW w Poznaniu. 

Pierwsze Zebranie Założycielskie poprowadził kol. Bernard 

HEYDRYCH. W zebraniu uczestniczyli min. Szef Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego w Poznaniu gen. bryg. Witold WERESZCZYŃSKI, przewodniczący 

Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjno-Założycielskiego ZBZŻ kol. Henryk 
KUDŁA. 

Uczestnicy Zebrania wybrali: Zarząd Koła, Komisję Rewizyjna, oraz 
delegatów na Wojewódzki Założycielski Zjazd ZBZŻ. 

Pierwszym Prezesem Koła został – kol. Bernard HEYDRYCH 

Sekretarzem Zarządu wybrano – kol. Stefana SOCZÓWKĘ 
Skarbnikiem Koła wybrano – kol. Franciszka GIRAMZĘ 

Członkami Zarządu zostali – kol. Stanisław RAKOWSKI i kol. Stefan 
JAŁOSZYŃSKI 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: 

Przewodniczący – kol. Władysław BOROWICZ 
Członkowie – kol. Bronisław RADOŃ i kol. Czesław GERBER 

Ponadto wybrano 5-cio osobową delegację na Wojewódzki Założycielski Zjazd 
ZBZŻ w składzie: kol. Bernard HEYDRYCH, kol. Edward BEREZOWSKI, kol. 

Tadeusz STRUSZYŃSKI, kol. Janusz SARZYŃSKI, kol. Stefan JAŁOSZYŃSKI. 

Liczba członków Koła przy WSzW w Poznaniu szybko rosła i już w 

1983 roku Koło liczyło 162 członków, a z uwagi na trudności w kierowaniu tak 

dużą organizacją, na Posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 20. lutego 1984 roku 
przygotowano Uchwałę o podziale Koła na trzy samodzielne wg właściwości 

zamieszkania: 
 Koło przy WSzW w Poznaniu – z 52 członkami 

 Koło przy WKU Poznań 1 – z liczbą 44 członków (pierwsze zebranie 

założycielskie w dniu 27.03.1984 r.) 

 Koło przy WKU Poznań 2 – z liczbą 41 członków (pierwsze zebranie 

założycielskie w dniu 26.03.1984 r.) 

Odpływ członków związku rozpoczął się w latach 1991-2000, gdy z  
szeregów ubyło 36 członków, a w latach 2001 do 2010 ubyło dalszych 53 

członków. 
Obecnie na koniec 2010 roku nasze Koło zrzesza 15. członków, w tym 

około 12. bierze czynny udział w pracach naszego Koła. 

W latach 1983 – 1988 – liczba członków Koła wynosiła 111. 
Prezesem Zarządu Koła w 1981 r. wybrano – kol. Wacław 

KOLECKIEGO. 
Po nim od 1988 r. funkcję tę pełnili kolejno: kol. Tadeusz 

STRUSZYŃSKI, kol. Czesław KURASZKIEWICZ (od 1997 r.), kol. Grzegorz 
KAROLCZYK (od 2001 r.) i jest nim do tej pory. 

W latach 1988 – 1992 – liczba członków Koła wynosiła 79. 

W latach 1992 – 1997 – liczba członków Koła wynosiła 69. 
Na lata 1997 – 2000 – liczba członków Koła wynosiła 60.  

W latach 2001 – 2004 – liczba członków Koła wynosiła 59. 
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 W latach 2005 – 2008 – liczba członków Koła wynosiła – 33, a obec-
nie liczy 21 członków. 

Ponadto wybrano 2. osobową delegację na VIII Wojewódzki Zjazd Dele-

gatów ZBZŻiOR WP w składzie: kol. Grzegorz KAROLCZYK, kol. Kazimierz 
INCZEWSKI. 

 Koło zajmuje się głównie sprawami socjalno-zdrowotnymi i udziałem 
w uroczystościach państwowych i wojskowych w garnizonie. 

 

9. Koło nr 2 przy 2 SLT 

 Koło to, jeszcze za czasów DWL powołano do działania 28-01-1984 r. 

w wyniku podziału Koła nr 1 przy DWL w Poznaniu na dwa Koła: 
Koło nr 1 zrzeszające kadrę sztabu DWL, 

Koło nr 2 zrzeszające kadrę pozostałych jednostek, podległych DWL. 

 Stan członków nowopowstałego Koła nr 2 wynosił 120 członków, w 

tym 8 założycieli ZBŻZ Koła nr 1 przy DWL dotychczas działających. Są tu 

koledzy: Cichy, Dąbrowski, Górny, Gutowski, Korzeniowski, Stein, Szczupak i 
Wierzbicki. 

 Pierwszym Prezesem Koła został wybrany kol. Marian Gutowski, a 
pierwszy zarząd Koła wybrano 31-01-1984 r. w składzie: kol. Gutowski, Dą-

browski, Frątczak, Górny, Fleszerowicz, Kombar, Kwiatkowski,  Lubawski, Lu-
ciński, Lis, Pietruczenia, Plewczyński, i Szczupak. 

 Kolejnymi Prezesami Koła byli: kol. Gutowski Marian (do 1985 r.), kol. 

Celewicz Zygmunt (1985 – 1996), kol. Szczęsny Antoni (1996 – 1998), kol. 
Kowala Mieczysław (1998 – 2005), kol. Dąbrowski Ryszard od 2007 r. do chwili 

obecnej. 
 Istotne zmiany jakie następowały w Kole, to: 

W maju 1986 r. odeszli z Koła członkowie wywodzący się z JW. 1902. W dniu  

10-03-1986 r. opiekunem Koła została JW. 2255 z Ławicy i dopiero w roku 
1992 zakładem opiekuńczym Koła została 2. BLT w Poznaniu, a w roku 1998 

do Koła nr 2 przyłączyło się Koło przy ul. Ułańskiej w składzie 30 członków, 
zwiększając liczbę członków do 140. Od tego czasu następuje ubytek członków 

do 108 w roku 2000, a w 2007 r. do 42 członków. Aktualnie w Kole jest 32 

członków w podeszłym wieku. 
Koło uczestniczy aktywnie we wszystkich imprezach i uroczystościach, 

współdziała z organizacjami młodzieżowymi i społecznymi oraz w zarządach 
Związku wyższych szczebli. Organizuje towarzyskie spotkania rodzin oraz 14 

wycieczek historyczno-krajoznawczych. 
Do najaktywniejszych członków zarząd Koła zalicza kolegów: Berna-

kiego, Kazimierza, Czaję Zygfryda, Dąbrowskiego Ryszarda, Górnego Stefana, 

Gutowskiego Mariana, Kleina Stanisława, Cichego Mariana, Kowali Mieczysła-
wa, Szczupaka Teofila, Stefańskiego, Słomiskiego, Siarkowskiego, Moskala i 

zmarłego Chocholskiego Tadeusza. 
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W całym okresie działalności Koła członkowie byli wyróżniani: Krzy-
żem Kawalerskim OOP – 1 

 Krzyżami Zasługi – 9 (2 złote i 7 srebrnych) 

 medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju – 20 (13 złotych i 7 srebrnych) 
 medalem Zasłużony dla Lotnictwa – 8 

 odznakami Za Zasługi dla ZBŻZ – 19 
 wpisem do Księgi Zasłużonych dla Org. Wojewódzkiej – 2 

 medalami 25. lecia – wszyscy jubilaci 
 honorowymi Odznakami Miasta i Województwa – 25 

 Kordzikiem – 1 

 dyplomami ZG i ZW – 84 
 awansem do stopnia ppłk – 1 

 

10. Koło przy oddziale Żandarmerii Wojskowej 

Należy do aktywnych Kół w WZW. Założone w marcu 1981 r. przez 

50 założycieli. Prezesem Koła został kol. Stanisław Stangierski. Jego dzieło 
godnie kontynuuje obecny Prezes kol. Ryszard Jaroń. 

Koło liczy 40 członków i organizuje podróże wojskowo-historyczne i 
krajoznawcze dla swoich i wojewódzkich członków Związku. Prezes Koła ak-

tywnie współdziała z Prezydium i Prezesem WZW. 

 

11. Koło przy CSWL 

Koło założono w dniu 30-03-1981 r. i liczyło wtedy 60 członków. 

Aktualnie Prezesem jest kol. Marian Zawitowski, a aktywnym człon-

kiem Koła jest były sekretarz ZW kol. Jan Czajor. Obecnie jest 12 członków. 

Koło aktywnie współorganizuje spotkania integracyjne członków z ro-

dzinami w dniu rocznicowym patrona CSWL Stefana Czarnieckiego. 

 
12. Koło Ziemi Wrzesińskiej 

Istnieje od 29-03-1981 r. z 23 członkami, nieustannie pod Prezesem 
ppłk Władysławem Wosiem. 

Wykonując związkowe zadania statutowe koncentruje się na współ-

działaniu ze środowiskiem, a zwłaszcza z LOK, z którym organizuje treningi i 
zawody strzeleckie. Koło ma najlepszych strzelców do reprezentacji wojewódz-

kiej, którzy zdobywają większość pucharów wojewódzkich i już dwukrotnie 
puchar Prezesa ZG gen. dyw. Adama Rębacza. 

Za działalność Prezes był wielokrotnie wyróżniany i w 2007 r. uhono-
rowany Członkiem Roku Zarządu Wojewódzkiego. 

Koło liczy 10 członków. 
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13. Koło WKU Poznań 

Koło powołano do życia w marcu 1981 r. 
Obecnym Prezesem Koła liczącego 15 członków jest kol. Witold Łohy-

nowicz. Jest on równocześnie Prezesem Koła Kombatantów. Dzięki aktywizacji 

członków wq rozmowach indywidualnych związkowych i kombatanckich Koło 
uzyskuje 100% prenumeratę GwiR oraz terminowe opłaty składek członkow-

skich i innych. Systematycznie prowadzi zebrania w interesującej formie, przy 
wykorzystaniu artykułów z GwiR oraz nowego Statutu. Za długoletnią, aktywną 

działalność Prezes Koła był awansowany do stopnia pułkownika i odznaczony 
Krzyżem Oficerskim OOP oraz honorowymi medalami, wpisami do Księgi Za-

służonych i honorowymi dyplomami zasługi. Członkowie Koła systematycznie 

uczestniczą w uroczystościach państwowych, wojskowych i regionalnych. 
 

 
14. Koło przy WZI Poznań 

Zebranie założycielskie przy WRZKB odbyło się 23. marca 1981 r. Koło 

to utworzono na bazie członków istniejącego już Koła Oficerów Rezerwy, pod-
legającego pod LOK w Poznaniu. Członków założycieli było 17. 

Pierwszy Zarząd Koła wybrano w składzie: 

Prezes – kol. Ryszard Kostrzewa 
Sekretarz – kol. Edmund Jankiewicz 

Skarbnik – kol. Czesław Stanik 
Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący – kol. Bolesław Dziuba 

Członkowie – kol. Edmund Zaręba, kol.  Jan Szydło 
Delegat na Zjazd Wojewódzki – kol. Edmund Zaręba 

Kolejnymi Prezesami Koła byli: kol. Ryszard Kossakowski (od 1983 r.) 
12-12-2003 r. Kol. Ryszard Kossakowski rezygnuje z funkcji Prezesa. 

Zebranie wyborcze nadało mu tytuł Honorowego Prezesa Koła. Nowym Preze-
sem Koła został kol. Ryszard Tomaszewski. 

Wszyscy członkowie Koła byli wielokrotnie wyróżniani, w tym Prezes 

kol. Tomaszewski wpisem do Księgi Zasłużonych dla Związku Organizacji Wo-
jewódzkiej. 

Koło liczyło 58 członków (w 1988 r.), w 2010 stan członków Koła wy-
nosi 7 członków. 

Na zebraniach członkowie są zapoznawani ze Statutem i z zagadnie-

niami historycznymi i społeczno-politycznymi oraz z biuletynem WZW. 
 

15. Koło Witkowo 

W dniu 20.03.1981 r. powołano Komitet założycielski Związku Byłych Żoł-
nierzy w składzie: 

kol. Marian Gradek  

kol. Stanisław Najdek 
kol. Franciszek Świderski. 
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Na wniosek powstałego Komitetu w dniu 11-04-1981 r. odbyło się 
ogólne zebranie założycielskie, które wybrało władze Koła w składzie; 

Przewodniczący Zarządu Koła – kol. Marian Gradek 

Zastępcy przewodniczącego – kol. Tadeusz Stysiak, kol. Stanisław Hejdek . 
Sekretarz – kol. Stefan Popowniak 

Skarbnik – kol. Andrzej Rytel, 
Członkowie – kol. Zbigniew Kacza, kol. Jan Nowak, kol. Henryk Ksycki, kol.  

        Florian Bykowski 
Komisja Rewizyjna: 

przewodniczący – kol. Eugeniusz Chmielowicz 

członkowie –  Zygmunt Dragan, kol. Stefan Górny. 
W powstaniu Koła i jego organizacji dużą pomoc udzielił Szef Woje-

wódzkiego Sztabu Wojskowego w Koninie płk dypl. Roman Górny oraz Do-
wództwo Jednostek stacjonujących w Garnizonie Powidz. W dniu powołania 

Koła w Garnizonie Powidz ilość członków wynosiła 49 osób. 

Na koniec roku 1981 stan członków powiększył sie do 70 osób. Na 
pierwszym zebraniu organizacyjnym dokonano wyboru delegatów na I Woje-

wódzki Zjazd Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w liczbie – 30 delegatów. 
W kolejnych latach liczba członków Koła była zmienna i tak w 2004 r. – 180 

członków do 108 w roku 2011. W dniu 9-07-1986 r. Zarząd Główny Związku 
podjął uchwałę o nadaniu dla Koła Sztandaru Związkowego. W dniu 23-08-

1986 r. odbyło się uroczyste wręczenie Sztandaru dla Koła Związku w Garnizo-

nie Powidz. 
W imieniu Zarządu Głównego wręczenia Sztandaru dokonał D-ca 

Garnizonu Powidz płk dypl. Stanisław Lubojański na ręce Prezesa Koła Związku 
Byłych Żołnierzy Zawodowych kol. Zbigniewa Kaczy. 

Od chwili założenia Koła Związku funkcje Prezesa Koła pełnili: kol. Ma-

rian Gradek (1981), kol. Zbigniew Kacza (1985), kol. Marian Gradek (1988), 
kol. Jan Nowak (1990), kol. Zygmunt Muszalski (2005), kol. Ludwik Rajsel 

(2008), kol. Jan Nowak (2009). 

Dużą pomoc w swej działalności Koło otrzymuje od Dowództwa Gar-

nizonu i Jednostek Wojskowych w nim stacjonujących oraz władz administra-

cyjnych Miasta i Gminy Witkowo. 

 

W ostatnich dwóch kadencjach rozwiązanych zostało 6 Kół należących 
do Zarządu Wojewódzkiego. 

1) Koło w Krzesinach 
Rozwiązano uchwałą Koła, bo po odejściu Prezesa Koła zabrakło 

chętnych do objęcia jego funkcji i rozpadu Zarządu. 

2) Koło przy 111 Szpitalu Wojskowym 

Odchodziło wielu członków – lekarzy, a u innych zabrakło zaintereso-

wania społecznego, przerzuconego na problemy zatrudnienia poza szpitalem 
wojskowym. Do Zarządu koła zabrakło chętnych 
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3) Koło w Biedrusku 

 Zaniedbał Prezes Stanisław Zabłocki, ówczesny sekretarz ZW. Nie 

robił zebrań, nie opłacał składek, ale nie chciał oddać dokumentacji Koła ani 

władzy swojemu zastępcy. 

 Nie pomagały wielokrotne rozmowy Prezydium , ani działania WKR i 

WSK. W rezultacie ZW zwolnił Prezesa ze wszystkich funkcji i rozwiązał Koło 
Uchwałą ZW. 

4) Koło nr 1 przy CSWL Prezesa kol. K. Mołodeckiego. 

Było to Koło przy byłej WSO Kwatermistrzowskiej i brak opieki oraz 

wsparcia spowodował wśród członków rozluźnienie dyscypliny wykonawczej. 

Mimo wymagalności Prezesa na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zabrakło 
chętnych do Zarządu Koła i w rezultacie zebranie podjęło Uchwałę o rozwiąza-

niu Koła. Niektórzy członkowie przeszli do innych Kół. 

5) Koło przy Węźle Łączności 

Chciało się uniezależnić od Zarządu Wojewódzkiego, zwłaszcza od na-

kazanego systemu płacenia składek. Podjęli uchwałę niezgodną ze Statutem, 
której Zarząd Wojewódzki nie zaakceptował, więc Koło się rozwiązało. 

6) Koło w Koninie 
Po rozwiązaniu Zarządu Rejonowego zostało przydzielone do Zarządu 

Wojewódzkiego, ale mimo całorocznych starań do uratowania Koła przed 
samorozwiązaniem się nie doszło, bo Prezes ze względów zdrowotnych nie był 

zdolny do kierowania Kołem, a wyznaczony jego zastępca nawet nie rozpoczął 

pełnienia funkcji Prezesa. Koło nie opłaciło rocznych składek i mimo wielu 
monitów telefonicznych i pisemnych nie przedstawiło, ani nie przekazało ZW 

żadnych dokumentów, ani uchwały. więc dla ZW to Koło nie istnieje. 

 

W rezultacie Wielkopolski Zarząd Wojewódzki współdziała z 

15 Kołami, z którymi przygotowuje się do obchodów XXX rocznicy 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Termin Jubileuszu 13–14 maja 

2011 roku. 
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WYRÓŻNIENIA 
 

 Byli żołnierze zawodowi jako Związkowcy otrzymują najwięcej uhono-

rowań i wyróżnień Związkowych, do których należą: 
1)  „Honorowy Członek Związku” 

 płk Henryk Kudła 

 płk Bernard Heydrich 

 płk Jan Czajor 

 ppłk Zdzisław Andrzejewski 

2) Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego – 16 członków wśród nich Stanisław Markiel. 

3) Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolski – ppłk Zdzisław 
Andrzejewski. 

4) Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej  

ZBŻZiORWP – 119 członków. 
5) Honorowa odznaka Za Zasługi dla ZBŻZiORWP – 120 członków. 

6) Odznaki pamiątkowe Za Zasługi dla ZBŻZiORWP. 
7) Tytuły honorowe „Człowiek roku WZW”: 

2007  – ppłk Władysław Woś 

2008  – ppłk Stanisław Klimczyński – działacz 
   – płk Wiktor Łohynowicz – prezes 

2009  – ppłk Teofil Łopaczewski – działacz 
 – płk Zygmunt Bulzacki – prezes 

2010  – mjr Henryk Kania – działacz  
 – płk dr. Zygmunt Maciejny – prezes 

8) Za Zasługi dla GwiR 

– płk dr Zygmunt Maciejny –  Medal Za Zasługi dla GwiR i Ryngraf za or-
ganizację X sejmiku 

9) Medal – dla autora Roku – Stanisława Markiela 
10) Dyplomy honorowe od Rady Redakcyjnej i z okazji 15. lecia GWiR ZŻWP – 

dla Stanisława Markiela. 

Odznaczenia państwowe i awanse ewidencjonowane w WKU i w WSzW 
oraz wręczane w wymienionych urzędach. 

Na jubileusz XXX lecia Zarząd Główny wydał odznaki i medale pamiątko-
we XXX lecia oraz odznaki honorowe i medale – brązowe, srebrne, złote i złote 

krzyże „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. 
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LISTA WPISANYCH DO KSIĘGI ZASŁUŻONYCH DLA ZWIĄZKU 

 

1. płk dypl. Henryk Kudła  –  1988 r. 

2. płk Henryk Heydrych  –  1988 r. 
3. płk mgr inż. Zygmunt Celewicz  –  1981 r. 

4. płk Tadeusz Chocholski  –  1993 r. 
5. płk Klaudiusz Szeszycki  –  1993 r. 

6. płk Jan Czajor  –  1994 r. 
7. kmdr por. Władysław Lędzion  –  1994 r. 

8. płk Ryszard Wróbel  –  1998 r. 

9. ppłk Władysław Woś  –  1999 r. 
10. płk Wiktor Łohynowicz  –  2000 r. 

11. ppłk mgr Zdzisław Andrzejewski  –  2000 r. 
12. ppłk Teofil Łopaczewski  –  2001 r. 

13. płk Jan Golasik  –  2002 r. 

14. ppłk Stanisław Klimczyński  –  2003 r. 
15. kpt. Czesław Szczałba  –  2004 r. 

16. płk Zygmunt Bulzacki  –  2005 r. 
17. płk mgr inż. Stanisław Markiel  –  2007 r. 
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Zespół redakcyjny w składzie: 

Przewodniczący  płk Zygmunt Bulzacki 

Z-ca przewodniczącego płk Jan Czajor 

Sekretarz  płk Stanisław Markiel 

Członkowie:  płk Kazimierz Warchoł 

   płk Ryszard Wróbel 
   kpt. dr Tadeusz Böhm 
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Tabela nr 1 
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Tabela nr 2 
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Tabela nr 3 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 

 

 
 

 


