Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
podsumował rok działalności.
W dniu 1 grudnia – zgodnie z rocznym planem pracy – punktualnie o godzinie 16.00 rozpoczęło się
ostatnie w tym roku zebranie członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.
Miało ono charakter uroczysty. Jak co roku w grudniu podsumowaliśmy rok działalności. Na nasze
zebranie zaprosiliśmy:
- Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i BWP w Jeleniej Górze płk
Edwarda Jakubowskiego W jego zastępstwie przybyli zastępca prezesa Jan Błaszczyk oraz
Sekretarz Związku Janina Grzywna;
- Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Jeleniej Górze Stanisława Dziedzica;
- Członka Zarządu Ligi Obrony Kraju w Jeleniej Górze Szymona Dadaczyńskiego;
- Przewodniczącego Zarządu Powiatowego SLD w Jeleniej Górze Piotra Paczuskiego;
- Sekretarza Zarządu Powiatowego SLD Roberta Obasa;
– Prezesa Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR ppłk Marka
Gołębiowskiego wraz z członkami Zarządu Stowarzyszenia.

Zebranie członków ZŻWP w Jeleniej Górze.
Pierwszy z prawej prezes ZR mjr Tadeusz Smoliński obok Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stanisław Dziedzic.

Podsumowania rocznej działalności ZŻWP
dokonuje prezes ZŻWP w Jeleniej Górze.
Prezes koła ppłk Edward Basałygo przedstawił w kilku słowach przedsięwzięcia jakie były
realizowane w mijającym roku. Rok 2011 był bogaty w wiele przedsięwzięć i nie był to rok łatwy.

Niejednokrotnie odczuwaliśmy ból działania ale też odczuwaliśmy i radość istnienia. Z zadań
realizowanych były to między innymi:
- Systematyczna i nieprzerwana praca socjalno – zdrowotna wśród emerytów wojskowych
i ich rodzin. W zakresie tej działalności należy stwierdzić, że my prowadzimy tą działalność
dla osób niezrzeszonych w Związku – ale wymagających naszej koleżeńskiej pomocy. Nie
zapominamy również o żonach naszych zmarłych kolegów. O szczegółach tej działalności
informowaliśmy w listopadzie br.
- Podróż historyczno – wojskowa włoskim szlakiem walk armii gen. Władysława Andersa.
Szczegóły tej podróży również zostały przedstawione w końcu maja.
- Obchody XXX rocznicy powstanie Związku. Podczas obchodów święta powstania Związku
Żołnierzy WP zostało wyróżnionych wielu naszych członków:
a. krzyżem zasługi dla ZŻWP – 11 członków + 5 sympatyków
b. medalem XXX lecia ZŻWP – 13 członków + 5 sympatyków
c. dyplomem ZG ZZWP – 14 członków + 7 sympatyków
d. wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻWP w JG – 2 członków
Pamiętaliśmy również o kolegach z nami współpracującymi. Wcześniej wymienieni
sympatycy to są właśnie ci koledzy, z którymi wspólnie działamy na rzecz środowiska
emerytów wojskowych.
- Opracowaliśmy kronikę Związku obejmującą 30 letni okres działalności. Kronikę tą
umieściliśmy w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej do publicznej wiadomości.
- Budowa i odsłonięcie pomnika Wolność Krzyżami się Mierzy. Tutaj szczególne słowa
uznania należą się dla Stowarzyszenia RADAR. Współpracowaliśmy w budowie tego
pomnika również z Związkiem Kombatantów RP i BWP, Parafią Garnizonową w Jeleniej
Górze oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.
Myślę, że żadna z wymienionych organizacji nie zawłaszczy tego pomnika, a będzie on
wspólnym sukcesem nas wszystkich, którym leży na sercu pamięć o poległych żołnierzach
za wolność naszej Ojczyzny.
- Uczestniczymy w obchodach patriotycznych uroczystości państwowych i wojskowych
organizowanych przez władze miasta.
- Organizowaliśmy kilka spotkań z kandydatami do parlamentu RP. Z kandydatów których
promowaliśmy podczas kampanii wyborczej do Sejmu otrzymały mandat Pani Małgorzata
Sekuła – Szmajdzińska oraz Pani Zofia Czernow.
- Rozpoczęliśmy aktywniej współdziałać z władzami miasta w ramach współpracy
stowarzyszeń pozarządowych. Dzięki tej współpracy – między innymi - otrzymaliśmy
możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w miesiącu listopadzie. O terminach
tych porad informowałem na bieżąco poprzez pocztę internetową;
- Prowadzimy akcję informacyjną poprzez wysyłanie informacji na indywidualna pocztę
internetową. Mamy już zgromadzone ponad 140 adresów kolegów do których wysyłamy
informacje. Są to różne ogłoszenia, artykuły naszych członków, życzenia, informacje
bieżące, oferty, sprawozdania, opisy imprez organizowanych przez nasz Związek, przez
Stowarzyszenie RADAR czy Związek Kombatantów. Rozsyłamy również zaproszenia na
imprezy kulturalno – rozrywkowe, szczególnie takie które mają wstęp wolny. Prezentujemy
tam także osiągnięcia naszych kolegów w różnych dziedzinach.
- Sprawy finansowe. Jak wiemy, nasza działalność oparta jest tylko i wyłącznie o nasze własne
składki członkowskie. Chcę wyrazić szczególne podziękowanie członkom za wzorowe
opłacenie składek członkowskich w roku bieżącym. Szczegółowe rozliczenie wpłat

finansowych przedstawimy na zebraniu sprawozdawczym w styczniu.
- Coraz bardziej zauważamy potrzebę wpłacana 1% z podatku na Związek. Dzięki tej
formie pomocy w działalności organizacyjnej mamy możliwość przeprowadzenia zawodów
strzeleckich o puchar Prezesa ZR ZŻWP.
- To co działo się w naszym Związku w Jeleniej Górze było opisywane w naszym
czasopiśmie Głos Weterana i Rezerwisty. W roku bieżącym na łamach Głosu ukazywały
się artykuły tylko moje. Myślę, że w roku następnym autorów piszących do Głosu Weterana
będzie więcej. Potencjał intelektualny wśród naszych członków jest przecież ogromny.
- Jednym z działań prowadzonych przez członków jest walka o stosowanie prawa
w stosunku do naliczania naszych emerytur. W styczniu wystosujemy specjalne pismo do
ZG z zapytaniem jak jest realizowany punkt uchwały zjazdu naszego Związku, który mówi
o podejmowaniu w kadencji działań w zakresie zmiany sposobu naliczania naszych
emerytur.
- Jednym z chyba ważnych przejawów naszej działalności były towarzyskie spotkania
z kolegami. Takich spotkań było w roku bieżącym kilka. Po zebraniu udawaliśmy się do
lokalu na piwo i tam dalej wspominaliśmy nasze młode lata. Te spotkania będziemy
kontynuować i każdy chętny może do nas dołączyć.
- Pamiętamy również o życzeniach świątecznych dla kolegów i przyjaciół. Wysyłamy
życzenia poprzez internet między innymi z okazji Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, Dnia Kobiet.
- Nie udało się nam stworzyć osobnej strony internetowej Związku w Jeleniej Górze. Jest to
jeszcze przed nami.
- Zgodnie z tradycją jak co miesiąc na zebraniach składamy życzenia urodzinowe dla
jubilatów – członków naszego koła:
a. 4.11 – 74 rocznica urodzin – płk Andrzej Chmura;
b. 9.11 – 75 rocznica urodzin– ppłk Emil Leśniak;
c. 29.11 – 83 rocznica urodzin – ppłk Zygmunt Wójcik;
d. 17.12 – 82 rocznica urodzin st. chor. szt. Jan Brzozowski;
e. 21.12.- 82 rocznica urodzin– st. chor. szt. Konstantyn Trochimiak.
Dla jubilatów życzymy wszystkiego najlepszego.
–
Było jeszcze wiele innych zrealizowanych zadań szczegółowych, ale o nich
będziemy mówić w styczniu podczas zebrania sprawozdawczego.

Wręczenie legitymacji dla członków Związku. Na zdjeciu lewym legitymacje otrzymuje
płk dr Zdzisław Grzybacz, na zdjęciu prawym legitymacje otrzymuje st.sierż szt. Bogdan
Celejewski.

Dwóm członkom koła wręczyliśmy legitymacje członkowskie. Byli to koledzy:
- płk dr Zdzisław Grzybacz
– st. sierż. szt. Bogdan Celejewski

Krzyże Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przygotowane do wręczenia.
Uchwałą Nr 1/2011/K Kapituły Krzyża za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP Krzyżem
Zasługi dla ZŻWP wyróżnieni zostali:
- płk Jan Korczak
- płk Waldemar Jóźwiak
- ppłk Henryk Walinowicz.
Wręczenia krzyży w imieniu Przewodniczącego Kapituły dokonał Prezes Zarządu Rejonowego mjr
Tadeusz Smoliński.

Dekoracja płk Waldemara Jóźwiaka Krzyżem Zasługi dla ZŻWP.

Dekoracja płk Jana Korczaka Krzyżem Zasługi dla ZŻWP.

Dekoracja ppłk Henryka Walinowicza Krzyżem Zasługi dla ZŻWP.
Tą samą decyzją Krzyżami Zasługi dla Związku Żołnierzy WP wyróżnieni zostali także:
- gen bryg. Bronisław Peikert
- ks. płk Andrzej Bokiej
- płk Henryk Mroczko
- ppłk Andrzej Kuczkowski
Ceremonia wręczenia krzyży dla tych kolegów odbędzie się w styczniu podczas spotkania w
Stowarzyszeniu RADAR.
Decyzje podpisał Przewodniczący Kapituły Krzyża Zasługi dla ZŻWP gen. dyw. Adam Rębacz.
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP medalem XXX lecia ZŻWP wyróżnieni zostali:
- płk Waldemar Jóźwiak
Wręczenia medalu w imieniu Prezesa ZG ZŻWP dokonał Prezes Zarządu Rejonowego mjr Tadeusz
Smoliński
Tą samą decyzją medalem XXX lecia ZŻWP wyróżnieni zostali:
- gen. bryg. Bronislaw Peikert

- ks. płk Andrzej Bokiej
- płk Henryk Mroczko
- ppłk Andrzej Kuczkowski
Ceremonia wręczenia medali dla tych kolegów odbędzie się w styczniu podczas spotkania w
Stowarzyszeniu RADAR.
Zarząd Rejonowy ZŻWP wyróżnił nw. członków koła dyplomami pamiątkowymi:
1. ppłk Edward Basałygo;
2. ppłk Wawrzyniec Pióro;
3. mjr Henryk Erentraut;
4. st chor. szt. Czesław Kasperek;
5. ppłk Henryk Walinowicz;
6. st. chor. szt. Jan Brzozowski;
7. płk Tadeusz Kuś;
8. mjr Kazimierz Kopaniarz;
9. ppłk Emil Leśniak;
10.mjr Kazimierz Szybakowski;
11.ppłk Jerzy Turbiński;
Jednocześnie Zarząd Koła wyróżnił w/w kolegów medalami pamiątkowymi.
Dyplomy wręczył Prezes Zarządu Rejonowego mjr T. Smoliński.

Skarbnik ZR st.chor. szt. Jan Brzozowski oraz skarbnik ZŻWP w Jeleniej Górze mjr Henryk
Erentraut po wyróżnieniu dyplomami pamiątkowymi przez prezesa ZR.
Zarząd ZŻWP w JG wyróżnił wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Koła nw.
Kolegów:
1. ppłk Henryk Walinowicz – w dziedzinie działalności socjalno – zdrowotnej;
2. st. chor. szt. Jan Brzozowski – w dziedzinie działalności organizacyjnej.
Szczegółowe charakterystyki kolegów wyróżnionych wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych
dla Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze przedstawiam w dalszej części.

Wyróżnieni wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy WP w Jeleniej
Górze. Na zdjęciu lewym ppłk Henryk Walinowicz, na zdjęciu prawym st.chor. szt. Jan
Brzozowski odbiera certyfikat potwierdzający wpis do Księgi Zasłużonych.
Zarząd ZŻWP w JG wyróżnił podziękowaniami i listami gratulacyjnymi współpracujące ze
Związkiem Żołnierzy WP W Jeleniej Górze organizacje społeczne:
- Związek Kombatantów RP i BWP w Jeleniej Górze – za pomoc w prowadzeniu działalności
statutowej poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu w Domu Kombatanta;
- Zarządu Powiatowego SLD w Jeleniej Górze – za pomoc w prowadzeniu działalności
statutowej poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu do prowadzenia zebrań członków;
- Ligi Obrony Kraju w Jeleniej Górze – za pomoc w prowadzeniu działalności patriotyczno –
obronnej;
- Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR – za wspólne
realizowanie przedsięwzięć patriotyczno – społecznych oraz aktywizacji społecznej
środowiska emerytów wojskowych;
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze za społeczną
aktywizacje emerytów, w tym emerytów wojskowych.
Jednocześnie Zarząd Koła wyróżnił wyżej wspomniane organizacje medalami pamiątkowym.
Dyplomy wręczył prezes Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze ppłk Edward Basałygo.

Podziękowanie za współprcę ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
składamy na ręce Sekretarz Zarządu Związku Kombatantów pani Janiny Grzywny.
Tą samą decyzją dyplomy pamiątkowe za współpracę w realizacji przedsięwzięć patriotycznych –
szczególnie w realizacji Pomnika Wolność Krzyżami się Mierzy – otrzymują:

1. gen bryg. Bronisław Peikert
2. ks. płk Andrzej Bokiej.
Wręczenie dyplomów dla tych dwóch osób odbędzie się podczas spotkania w Stowarzyszeniu
RADAR.

Prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia RADAR ppłk Marek Gołebiowski prezentuje książkę
pt: 60 lat Wojsk Radiotechnicznych. Zarys Historii”.
Zarząd ZŻWP w Jeleniej Górze wyróżnił nw. członków dyplomami pamiątkowymi:
1. płk Andrzej Chmura;
2. ppłk Zdzisław Gębala;
3. płk Zdzisław Grzybacz;
4. płk Jan Jagielski;
5. płk Jan Korczak;
6. ppłk Adam Kornijecki;
7. ppłk Stanisław Kot;
8. ppłk Henryk Majewski;
9. ppłk Stefan Muczek;
10.ppłk Józef Pawłowski;
11.ppłk Ryszard Rusin;
12.ppłk Jan Szałaj;
13.ppłk Anatol Szetela;
14.ppłk Zenon Szukała;
15.st. chor. szt. Konstantyn Trochimiak;
16.ppłk Czesław Urban;
17.ppłk Zygmunt Wójcik;
18.st. sierż. Marian Czarnecki;
19.mjr Tadeusz Smoliński;
20.ppłk Zygmunt Klimczak;
21.mjr Józef Klamecki;

22.st. sierż. szt.. Bogdan Celejewski;
23.mjr Lech Piotrowski;
24.chor. Stanisław Domino;
25.Szymon Dadaczyński.
W/w kolegów wyróżniono również medalami pamiątkowymi.
Dyplomy oraz medale pamiątkowe wręczył Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej
Górze ppłk Edward Basałygo w towarzystwie sekretarza mjr Kazimierza Kopaniarza.

Dyplomy oraz medale pamiątkowe otrzymują ppłk Henryk Majewski oraz mjr Lech
Piotrowski.

Dyplomy oraz medale pamiątkowe otrzymują ppłk Jan Szałaj oraz mjr Kazimierz
Szybakowski.

Dyplomy oraz medale pamiątkowe otrzymują ppłk Jerzy Turbiński oraz ppłk Czesław
Urban.
Sekretarz Zarządu Związku Kombatantów RP i BWP pani Janina Grzywna podziękowała za
zaproszenie na tak doniosłą uroczystość oraz życzyła Związkowi wielu dalszych sukcesów w prasy
społecznej. Podziękowania za współpracę składał również prezes stowarzyszenia RADAR ppłk
Marek Gołębiowski, który 4 członkom Związku wręczył pamiątkowe egzemplarze książki pt. „60
lat Wojsk Radiotechnicznych. Zarys Historii”. Pamiątkowe egzemplarze otrzymali prezes ZR mjr
Tadeusz Smoliński, płk Tadeusz Kuś, ppłk Wawrzyniec Pióro i ppłk Edward Basałygo. Wielu
kolegów wspominało swoje wojskowe wspomnienia. Między innymi o służbie wojskowej
wspominał Piotr Paczuski – szef jeleniogórskiego SLD, który na spotkaniu spotkał swojego
dowódcę- wychowawcę płk Jana Korczaka. Po oficjalnej części uroczystości rozpoczęło się
spotkanie towarzyskie, które trwało do godziny 22.00.

Wiceprezes Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze ppłk Wawrzyniec Pióro otrzymuje z rąk
ppłk Marka Gołebiowskiego pamiątkową księgę o historii wojsk radiotechnicznych.

Członkowie i Zarząd ZŻ WP w Jeleniej Górze postanawiają wyróżnić
ppłk w st. spocz. Henryka Walinowicza
wpisem do HONOROWEJ KSIĘGI ZASŁUŻONYCH
DLA ZŻ WP w Jeleniej Górze
w dziedzinie działalności socjalno – zdrowotnej.
Ppłk Henryk Walinowicz urodził się 13 stycznia 1932 roku w miejscowości Murlinka,
gmina Rudomino woj. Wilno. Dzisiaj tereny rodzinne ppłk Walinowicza leżą na terenie Litwy. Imię
ojca Bolesław, imię matki Zofia z domu Jacewicz. Posiada 5 braci i jedną siostrę. Szkołę
podstawową rozpoczął w 1939 roku w Rudominie. Edukacje przebiegała różnie ze względu na
okupację wojenną oraz zakaz nauczania w języku polskim. Po zakończeniu wojny, w ramach
repatriacji w 1946 roku wraz z rodziną wyjeżdża do Polski i osiedla się w miejscowości Biała,
gmina Brzezie powiat Człuchów. Kontynuuje dalej naukę w Białym Borze. W 1947 roku
rozpoczyna naukę w Gimnazjum Fermentacyjnym w Białym Borze. Specjalność produkcja wina,
piwa i drożdży. Było to gimnazjum zakonne. Po krótkim pobycie w tym gimnazjum przenosi się do
Szkoły Przysposobienia Przemysłowego w Będzinie na Śląsku. Specjalność hutnik. Dalszą naukę
kontynuuje w państwowym Liceum w Ozimku i w 1952 roku uzyskuje dużą maturę i tytuł technika
odlewnika. Dostaje nakaz pracy do Huty im B. Bieruta w Częstochowie. 19 listopada 1952 roku
został powołany do zasadniczej służby wojskowej do jednostki wojskowej w Krakowie. Po okresie
unitarnym zostaje awansowany do stopnia kaprala i otrzymuje funkcje pisarza – kreślarza sztabu
dywizji dowodzonej przez gen. bryg. Frey – Bieleckiego. W 1953 roku otrzymuje skierowanie do
Oficerskiej Szkoły Piechoty w Rembertowie. Po jej ukończeniu awansuje do stopnia chorążego
i zostaje skierowany do wojsk lotniczych do Słupska na Szefa Służby Chemicznej. Po roku zostaje
przeniesiony do 11 plm w Debrznie. Tam pełnił obowiązki Szefa Zabezpieczenia Chemicznego i st.
pomocnika Szefa Sztabu. Od 1970 roku służy w 26 Brygadzie Artylerii Rakietowej w Szczecinie.
W międzyczasie kończy zaocznie Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Chemicznych. W 1978 roku
zostaje przeniesiony do Bemowa Piskiego do Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk OPK na
stanowisko starszego wykładowcy. 10.07 1981 roku otrzymuje kolejne przeniesienie do WOSR
w Jeleniej Górze do Cyklu Taktyki na stanowisko starszego wykładowcy. Za działalność służbową
był wielokrotnie wyróżniany, między innymi Krzyżem Kawalerskim OOP. W 1988 roku przechodzi
na emeryturę. Od pierwszych dni na emeryturze wstępuje do Związku Byłych Żołnierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. W związku pełni wiele funkcji z wyboru,
w większości w Komisjach Rewizyjnych. Podczas VIII Zjazdu Rejonowego zostaje wybrany na
stanowisko wiceprezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP. Jest odpowiedzialny za
działalność socjalno zdrowotną w rejonie. Pełni także funkcję pełnomocnika Fundacji Pomocy
Emerytom Rencistom i Inwalidom Wojskowym. To dzięki zaangażowaniu ppłk Henryka
Walinowicza wielu emerytów wojskowych otrzymuje pomoc prawną, organizacyjną i materialną.

Za działalność w Związku był wielokrotnie wyróżniany dyplomami uznania. W 2006 roku został
wyróżniony złotą odznaką związkową. Dyplom od Prezesa Zarządu Głównego gen dyw. Adama
Rębacza otrzymał w czerwcu ubiegłego roku. W roku 2011 został wyróżniony Krzyżem Zasługi dla
Związku Żołnierzy WP.
W 1956 roku żeni się z Marią Dalik. Maja dwie córki oraz czworo wnucząt i jedną
prawnuczkę.
Członkowie a także Zarząd ZŻWP w Jeleniej Górze uważają, że wyróżnienie ppłk w st.
spocz. Henryka Walinowicza wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻ WP w Jeleniej
Górze będzie wyrazem szacunku dla społecznikowskiej pasji naszego członka.
Heniu, tą drogą dziękujemy Ci za Twoje zaangażowanie w działalność związkową.

Prezes Zarządu
ppłk rez. mgr inż. Edward Basałygo

Członkowie i Zarząd ZŻ WP w Jeleniej Górze postanawiają wyróżnić chor.
szt. w st. spocz. Jana Brzozowskiego
wpisem do HONOROWEJ KSIĘGI ZASŁUŻONYCH
DLA ZŻ WP w Jeleniej Górze
w dziedzinie działalności organizacyjnej.
Chor. szt. Jan Brzozowski urodził się 17 grudnia 1929 roku w miejscowości Trębaczew pow.
Rawa Mazowiecka w rodzinie chłopskiej. Imię ojca Michał , imię matki Józefa z domu Kępińska.
Szkołę Podstawową rozpoczął w 1936 roku i ukończył ja w roku 1943. W 1944 roku rozpoczął
w Mogielnicy koło Warszawy naukę w zawodzie szewsko – cholewkarskim. W 1946 roku przenosi
się do Warszawy i tam kontynuuje naukę w zawodzie. W 1949 roku wykonuje obuwie dla aktorów
biorących udział w operze Straszny Dwór granej w kinie Roma w Warszawie. 18 maja 1950 roku
zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej i skierowany do szkoły podoficerskiej. Od 1
października 1952 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w stopniu plutonowego. Na
początku służby wojskowej służył w jednostce wojsk wewnętrznych w ochronie kopalni uranu

w Kowarach. Rozpoczął też naukę zawodu zbiorowego żywienia w wojsku. W latach 1962 – 1967
kończy Technikum Ekonomiczne w Jeleniej Górze. W tym też roku po rozwiązaniu jego jednostki
wojskowej zostaje przeniesiony do jednostki do Łodzi, do Służby Żywnościowej w Klubie
Garnizonowym. W latach 1973 – 1976 służył w miesiącach letnich w SNDW w Ustce. Po 32 latach
w służby mundurze dalej pracował w jednostkach wojskowych jako cywil. W resorcie Obrony
Narodowej przepracował i przesłużył łącznie 52 lata. Za działalność służbową był wielokrotnie
wyróżniany, między innymi Krzyżem Kawalerskim OOP.
Do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych wstąpił 1 sierpnia 1982 roku. Podczas VIII
Zjazdu Rejonowego zostaje wybrany na stanowisko skarbnika Zarządu Rejonowego Związku
Żołnierzy WP. Jest odpowiedzialny za działalność finansową Zarządu Rejonowego oraz dodatkowo
aktywnie włącza się w działalność socjalno zdrowotną wspomagając ppłk Henryka Walinowicza
w jego profilowej działalności. Za działalność w Związku był wielokrotnie wyróżniany dyplomami
uznania. W 2006 roku został wyróżniony złotą odznaką związkową. Dyplom od Prezesa Zarządu
Głównego gen dyw. Adama Rębacza otrzymał w czerwcu ubiegłego roku. W roku 2011 został
wyróżniony Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy WP.
W 1954 roku żeni się. Żona Amelia. Mają dwie córki. Starsza jest nauczycielką w Jeleniej
Górze. Młodsza córka mieszkała w Holandii. W 2008 roku po ciężkiej chorobie zmarła. Mają trzy
wnuczki i prawnuczke.
Członkowie a także Zarząd ZŻWP w Jeleniej Górze uważają, że wyróżnienie chor. szt. w st.
spocz. Jana Brzozowskiego wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻ WP w Jeleniej
Górze będzie wyrazem szacunku dla społecznikowskiej pasji naszego członka.
Janek, tą drogą dziękujemy Ci za Twoje zaangażowanie w działalność związkową.

Prezes Zarządu
ppłk rez. mgr inż. Edward Basałygo

Zarząd Związku Żołnierzy WP w Jeleniej
Górze składa podziękowanie wszystkim
członkom i zaproszonym gościom za tak
liczną obecność na spotkaniu (40 osób).
Jednocześnie życzymy wszystkim emerytom
wojskowym i ich rodzinom wszystkiego
najlepszego w nadchodzącym nowym 2012
roku oraz życzymy Wesołych Swiąt Bożego
Narodzenia.
ZARZĄD ZŻ WP W JELENIEJ GÓRZE.

