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SANOK: W maju w świetlicy WKU
w Sanoku odbyło się walne zebranie Sanockiego Koła ZŻWP im. 2
Pułku Strzelców Podhalańskich,
poświęcone 33. rocznicy powstania Związku i Koła. Uczestniczyli
w nim członkowie Koła oraz zaproszeni goście: komendant WKU
w Sanoku ppłk Marek Staroń, dyrektor WBE w Rzeszowie ppłk Jan
Motyka, prezes Bieszczadzkiego
Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk
Marek Borkowski, sekretarz ZW
ZWiRWP Adam Sieczkowski,
prezes Koła ZKRPiBWP Anna
Darabasz, kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Baligrodzie
Krzysztof Chytła oraz prezes
Firmy Transportowo-Turystycznej „Avanti” Bolesław Wolanin.
Zebranie otworzył prezes Koła
ppłk Andrzej Iskrowicz, serdecznie witając przybyłych. Prowadził
je natomiast płk Tomasz Kędra
– wiceprezes Koła. Referat okolicznościowy na temat Związku
oraz historii Koła przedstawił jego
sekretarz mjr Ryszard Pawlak.
Koło powstało 20 marca 1981
roku. Początkowo nosiło nazwę
Koło nr 4 ZBŻZ przy WKU w Sanoku. Z grupy pierwszych jego
członków do dzisiaj są w związkowych szeregach 92-letni pierwszy
jego prezes płk Tadeusz Orłowski
i 90-letni członek, prezes Miejsko-Gminnego Koła Związku Inwalidów Wojennych RP, por. Andrzej
Woźny. Obecnie nosi ono nazwę
Sanockie Koło ZŻWP im. 2 Pułku
Strzelców Podhalańskich. Należy
do najliczniejszych i najaktywniejszych wśród kół na terenie
działania BZR. Ma duże zasługi
w upowszechnianiu patriotycznych tradycji oraz popularyzowaniu problematyki proobronnej
wśród młodego pokolenia. Na
uwagę zasługuje fakt podpisania
porozumień o współpracy z czterema szkołami: Gimnazjum nr 4
w Sanoku im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, Zespołem Szkół nr 1
im. Karola Adamieckiego w Sanoku, Gimnazjum im. gen. Prugara-Ketlinga w Trześniowie, Szkołą
Podstawową w Mchawie koło
Baligrodu. Owocuje to udziałem
młodzieży w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych oraz
w pogadankach na temat historii
i tradycji wojskowych. Istotnym
punktem zebrania było uroczyste

wręczenie medali i odznaczeń
resortowych i związkowych.
Z. CZERNICKI
R. PAWLAK
SŁUPSK: 16 kwietnia 2014 r. odbyła
się bardzo ważna dla Koła nr 2
„Czarne Berety” ZŻWP w Słupsku

uroczystość związana z jubileuszem 16 Dnowsko- Łużyckiego
Pułku Czołgów Średnich. Reaktywowano bowiem obchody święta
tej jednostki, z której wywodzi się
większość członków Koła. W środowisku byłych żołnierzy Pułku
powstała myśl, by nawiązując do
jego historii, powrócić do tradycji
obchodów święta 16 kwietnia
każdego roku, tak jak dawniej
bywało. Rozwijając tę myśl, Koło
nr zorganizowało uroczystość,
na którą oprócz członków Koła
przybyli m.in.: dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża płk dypl.
Robert Orłowski, zastępca prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP
w Słupsku płk dypl. Jan Karaś oraz
płk Mirosław Nowak z Koszalina,
który również pełnił służbę w 16
Pułku. Uroczystość poprowadził
prezes Koła nr 2 „Czarne Berety”
mjr Marek Piaskowski. W swoim
wystąpieniu przypomniał zebranym historię Pułku wchodzącego
w skład 8 Dywizji Zmechanizowanej i jego osiągnięcia aż do momentu rozformowania. Wspominał
żołnierzy, którzy wywodzą się z tej
jednostki. Długo rodziła się myśl
reaktywowania święta Pułku. Na
koleżeńskim spotkaniu w Słupsku, w którym uczestniczył m.in.
generał Waldemar Skrzypczak,
członek Koła, padły trzy propozycje: wmurowanie tablicy pamiątkowej na cmentarzu Komunalnym
dla uczczenia pamięci zmarłych
żołnierzy 16 Pułku Czołgów; powołanie kapituły i ustanowienie
odznaki Koła nr 2 „Czarne Berety”;
reaktywowanie obchodów święta
16 Dnowsko-Łużyckiego Pułku
Czołgów Średnich. Początki zawsze są trudne, może
dlatego było nas stosunkowo mało na
zorganizowanej uroczystości. Wierzymy,
że z upływem czasu
i po rozpropagowaniu
święta będzie w nim
uczestniczyć coraz
więcej kolegów, byłych żołnierzy Pułku.

To my musimy pamiętać o naszej starej jednostce wojskowej i
o tych, którzy w niej służyli. A byli
to m.in. generałowie: Wojciech
Kubiak, Zdzisław Goral, Waldemar
Skrzypczak, Ryszard Wiśniewski,
Jan Dziedzic. Powinniśmy także
pamiętać o tych, którzy odeszli
na „wieczną wartę”, o naszych
nieżyjących dowódcach: płk. Stanisławie Frączku, płk. Sylwestrze
Strąku czy płk. Marku Budzyńskim.
Pamiętamy o naszych następcach:
płk. Janie Stolarskim i płk. Antonim
Zglińskim oraz o coraz większej
liczbie kolegów spoczywających na
słupskim cmentarzu. Nigdy o nich
nie zapomnimy. Na zakończenie
uroczystości delegacje Koła nr 2,
7 Brygady Obrony Wybrzeża i ZR
ZŻWP w Słupsku złożyły wiązanki
kwiatów pod tablicą upamiętniającą zmarłych żołnierzy 16 Pułku
Czołgów Średnich. Następnie
odbyło się spotkanie integracyjne
w restauracji „Szafran” w Słupsku,
które było okazją do wspomnień
z okresu wspólnej służby.
Marek PIASKOWSKI
Dariusz IWIŃSKI
foto: Marcin LASOŃ
SULECHÓW: Zarząd Koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Sulechowie, którym kieruje Bogusława
Wojewoda, w maju br. przekazał
swój sztandar 5 Lubuskiemu Pułkowi Artylerii w Sulechowie. Po
powrocie Ziemi Sulechowskiej do

macierzy osiedliło się tu około 500
frontowych żołnierzy i partyzantów,
którzy walczyli o wolność Polski
zarówno w I wojnie światowej, jak
i uczestniczyli w zmaganiach z hitlerowskim okupantem aż do jego
kapitulacji w 1945 roku. Według
ewidencji z 1995 roku do sulechowskiego Koła należało ponad 300
byłych żołnierzy. Byli to uczestnicy
walk w 1918 roku, powstańcy wielkopolscy, żołnierze wojny obronnej
we wrześniu 1939 roku oraz całego
okresu II wojny światowej. Tych
było najwięcej – żołnierze 1 i 2
Armii WP stanowili ponad 50%
członków Koła. Niektórzy z nich
walczyli w Berlinie i widzieli, jak
na gruzach tego miasta powiewała polska flaga biało-czerwona.
Większość z nich pełni już wieczną
wartę na Ziemi Sulechowskiej.
Sztandar, który został przekazany
5 Lubuskiemu Pułkowi Artylerii,

będzie zdobił salę tradycji. Będą
się na nim wychowywać młode
pokolenia i brać przykład ze swoich
poprzedników, którzy walczyli, by
Polska była wolna.
Zenon BREMBOR
SZCZECIN: W ramach współpracy
polskich i niemieckich rezerwistów Zarząd Wojewódzki ZŻWP
w Szczecinie otrzymał od Krajowego Dowództwa Meklemburgii –
Pomorze Przednie zaproszenie do
udziału w zawodach strzeleckich

na poligonie Parow (Niemcy), które
odbyły się w dniach 25–27 kwietnia
2014 roku. Nie pierwszy już raz
uczestniczyła w nich drużyna ze
Stargardu Szczecińskiego, którą
tworzyli przedstawiciele Koła nr 19
(prezes st. chor. sztab. Artur Król)
oraz nr 20 (prezes ppłk Andrzej
Jachniak). W jej skład wchodzili:
mł. chor. sztab. Marek Szwed, mł.
chor. sztab. Krzysztof Szpaczyński,
mł. chor. Jacek Matysiak (z Koła
nr 20) oraz st. sierż. sztab. Antoni
Bucior (z Koła nr 19). W zawodach
startowało 9 drużyn rezerwistów
i żołnierzy służby czynnej Bundeswehry oraz drużyna ze Stargardu
Szczecińskiego. Rozgrywano następujące konkurencje:
strzelanie z pistoletu P-8
na 20 i 50 m w pozycji stojącej, strzelanie
z karabinka G-36 na 25
i 100 m w pozycji stojącej
i leżącej, strzelanie z karabinu maszynowego
MG-3 na 100 i 200 m
w pozycji leżącej seriami
oraz strzelanie z wiatrówki. Drużyna ze Stargardu w łącznej punktacji
zajęła II miejsce, a mł. chor. sztab.
Marek Szwed zajął indywidualnie
I miejsce. Drużyna otrzymała puchar, a najlepszy strzelec puchar
przechodni, medal i dyplom.
Kazimierz KIEŁTYKA
WITKOWO: 7 maja br. Zarząd Koła
ZŻWP w Witkowie zorganizował
spotkanie otwarte dla wszystkich
świadczeniobiorców z garnizonu
Powidz oraz mieszkańców Witkowa z dyrektorem Wojskowego
Biura Emerytalnego w Poznaniu.
Wziął w nim udział opiekun Koła
– zastępca dowódcy 33 BLTr w Powidzu płk Dariusz Płóciennik. Frekwencja na spotkaniu była bardzo
duża. Omawiano na nim sprawy,
którymi są żywotnie zainteresowani
wojskowi świadczeniobiorcy.
Ludwik RAJZEL

