
SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU  KOŁA  NR   6 IM.  ŻOŁNIERZY  2  ARMII WP ZWIĄZKU  
ŻOŁNIERZY       WOJSKA  POLSKIEGO   PRZY  DOWÓDZTWIE  GARNIZONU  
WARSZAWA  ZA OKRES  2009 – 2013 R.

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym  w lutym 2009 r.  wybrano zarząd koła 
w składzie:

Kpt. Jan Dżwigała – prezes;

Płk Jerzy Wiśniewski – wiceprezes;

St. chor. Paweł Witecki – wiceprezes;

Por. Tadeusz Ciski – sekretarz;

St. chor. szt. Mirosław Hajduk – skarbnik;

Płk Jerzy Gąska  - członek;

Płk Eugeniusz Gradoń – członek;

Ppłk Grzegorz Serocki – członek;

St. chor. Piotr Żurawik – członek.

W trakcie kadencji rezygnacje z pełnionych funkcji  złożyli  koledzy: Tadeusz Ciski 
z powodu konieczności sprawowania wydajniejszej opieki nad chorą mamą, 
Mirosław Hajduk- ze względów zdrowotnych i przemęczenia oraz Piotr Żurawik – 
ze względów zdrowotnych. Na nowego sekretarza wybraliśmy dwa lata temu mł. 
chor. szt. Jacka Jankowskiego. Niestety, rok temu kolega Jankowski, bez podania 
przyczyn, zaprzestał pracy w zarządzie. W tej sytuacji  zarząd poprosił kolegę płk. 
Józefa Turlejskiego aby ten, mając wieloletnią praktykę w pracy na stanowisku 
sekretarza koła, zechciał przez rok, do końca kadencji, pracować na tym 
stanowisku. Oczywiście propozycję naszą przyjął.  Na nową skarbniczkę została 
wybrana, najmłodsza wówczas, kol. Agata Jastrzębska.  Jej sytuacja losowa tak się 
potoczyła, że musiała zmienić pracę. Wykonywanie obowiązków skarbnika stało 
się niemożliwe. W marcu ubiegłego roku zarząd zaproponował pracę na tym 
stanowisku kol. Marzenie Kruk. Propozycja została przyjęta.  W miejsce kol. Piotra 
Żurawika nie wybieraliśmy zastępstwa. W miejsce zmarłego Jurka Wiśniewskiego 
członkowie koła wybrali na wiceprezesa – płk. Zbigniewa Wronę.

Przedstawię bardzo skrótowo zakresy obowiązków poszczególnych członków 
zarządu.                       Jan Dźwigała – ogólne kierowanie zarządem i kołem, 
kontakty zewnętrzne;                                 Zbigniew Wrona – zastępowanie 
prezesa, kontakty z instytucjami wojskowymi, rozwój szeregów koła; Paweł 
Witecki- załatwianie spraw administracyjnych, dowóz i przywóz pilnych przesyłek 
z ZWM, pomoc obłożnie chorym, zabezpieczanie transportowe  potrzebującym 
członkom koła;                   Jerzy Gąska – odpowiadał za kontakty z DGW, dowódca 
naszego pocztu sztandarowego;                                                                                
Eugeniusz Gradoń – odpowiadał za opracowywanie okolicznościowych wystąpień i 
pogadanek, był członkiem zespołu do spraw opracowania kroniki koła;                   
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Grzegorz Serocki – był szefem zespołu do spraw opracowania kroniki koła, w 2010 
r. został „naczelnym projektantem” sztandaru koła, wykonywał większość 
plakietek pamiątkowych na różne okazje;                                                                 
Piotr Żurawik – był członkiem zespołu do spraw opracowywania kroniki koła.

Na wspomnianym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym została wybrana i 
przetrwała w niezmienionym składzie komisja rewizyjna:

Płk Józef Turlejski – przewodniczący, a jednocześnie członek zespołu do spraw 
opracowania kroniki koła;                                                                                          
chor. szt. Stanisław Pieczara – wiceprzewodniczący, a jednocześnie nasz prawie 
etatowy sztandarowy pocztu sztandarowego naszego koła;                                     
chor. Ryszard Zienkiewicz – członek komisji.

Z wielkim smutkiem przypominamy, że w latach 2009 – 2012 odeszli od nas „na 
wieczną wartę” następujący koledzy : 25.03.2009 r. -gen. bryg. Kazimierz  
Bogdanowicz , 1.05.2009 r. – ppłk Alojzy Wicha,  22.05.2009 r. – sierż. szt. 
Edmund Dąbrowski;  11.07.2009 r. -  mjr Zenon Kazimierski, 2.12.2009 r. – ppłk 
Mieczysław Świderski, 25.01.2010 r. – płk Jerzy Wiśniewski, 13.10.2010 r. - mjr 
Witold Ciszkowski,  29.11.2010 r. -  płk Tadeusz Stolarski, 30.11.2010 r. - płk 
Eugeniusz Gadulski, 12.10.2011 r. – płk Henryk Wasielewski,  22.02.2012 r. -  ppłk 
Józef Jarzycki, 26.06.2012 r. - sierż. Zbigniew Lippe – były wiceprezydent m. st. 
Warszawy, 6.07.2012 r. - chor. Marek Dźwigała, 15.09.2012 r. - st. chor. Piotr 
Żurawik.

Decyzją zarządu zostali w dniu 3.02.2011 r.  skreśleni z listy członków koła i 
związku : kpt. Andrzej Morawicz i ppłk Krzysztof Turski.

30 czerwca 2011 r. ubył z naszego kola, wskutek zmiany miejsca zamieszkania, 
płk Jan Młynarczyk. Jego dokumenty zostały przesłane do do Wielkopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego. 

Rezygnację z przynależności  do koła i związku złożył por. Edward Stanisławski. 
Decyzją zarządu z dnia 14.09. 2012 r. rezygnacja została przyjęta.

Mijającą dziś kadencję rozpoczynaliśmy w gronie 59 członków. Dziś  koło liczy 110 
osób,  w tym  27 kobiet i stanowią  one prawie  25% stanu koła. Jesteśmy chyba 
jednym z nielicznych kół , które mogą się pochwalić takimi osiągnięciami. W 
naszych szeregach znajdują się dwie najmłodsze panie w całym związku i uwaga 
– jedyny ksiądz w naszym związku. Uchwałą zarządu z dnia 7 lutego 2013 r. ks. 
Wojciech Wojno został powołany na kapelana naszego koła! Co na taki sukces się 
skład? 

Po pierwsze to przesympatyczna atmosfera naszych spotkań i dobór ich tematyki. 
Na naszych zebraniach można spokojnie wypić kawę lub herbatę i coś do tego 
„skubnąć”, być przesympatycznie, za niewielką opłatą, obsłużonym przez panie z 
Ochockiego Oddziału  PKPS. W tym miejscu zarząd koła składa serdeczne 
podziękowanie za przyczynienie się do znakomitej atmosfery na zebraniach i za 
udostępnienie tego lokalu : koledze, od 13 grudnia 2012 r. członkowi  naszego 
koła,  prezesowi  tej organizacji – st. szer. pchor. Józefowi Idzikowskiemu, 
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koleżance, od 4.10.2012 r. członkini  naszego koła, wiceprezesowi tej organizacji – 
Zdzisławie Żochowskiej oraz podziękowania szczególne koledze, od 6.09.2012 r. 
członkowi naszego kola,  plut. pchor. Krzysztofowi Krukowi, wiceburmistrzowi 
Ochoty a jednocześnie przewodniczącemu  Dzielnicowego Komitetu Ochota Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Czcimy naszych weteranów i kombatantów. 
Dawaliśmy wielokrotnie temu wyraz we wnioskach o różnego rodzaju 
wyróżnienia. Nigdy nie zapominamy skąd przyszliśmy.  Corocznie, raz lub więcej 
razy w roku delegacja koła spotyka się z byłym prezydentem – gen. Armii 
Wojciechem Jaruzelskim, który żywo interesuje się naszym działaniem. 
Prowadzimy z nim także korespondencję. 

Po drugie to zaangażowanie członków, prawie wszystkich! Każdemu z osobna 
dobro koła i jego sukcesy leża na sercu. Dużą rolę spełniają szeroko pojęte media 
i autentyczne działanie . Dzięki Zbyszkowi Wronie i jego synowi mamy stronę 
internetowa i możliwość prowadzenia korespondencji mailowej. Dzięki temu 
mamy możliwość bieżącego informowania o życiu koła. Są na naszej stronie 
artykuły dotyczące najważniejszych, bieżących spraw kola. Na wszelkiego rodzaju 
korespondencji umieszczamy logo koła , oznaczenie strony i adres. Ogromne 
zainteresowanie działalnością koła obserwujemy  w czasie organizowanych przez 
nas  z oprawą wojskową - uroczystości pogrzebowych na różnych cmentarzach, 
nie tylko na terenie Warszawy. Dla przykładu jeden z uczestników uroczystości 
pogrzebowych, organizowanych przez nasze koło, oświadczył, że warto należeć 
do naszego koła chociażby po to aby mieć zapewniony godny pochówek.  Obok  
uroczystości związanych z pochówkiem wymienionych wcześniej kolegów, 
organizowaliśmy takowe dla innych kolegów – żołnierzy nie będących naszymi 
członkami  i ich rodzin, razem sześć takich uroczystości. Wspominamy tu bardzo 
dobrze układającą się od wielu lat naszą współpracę z  Domem Pogrzebowym 
„STYKS” pana Leszka Rychlika. Zakład ten prezentuje najwyższy stopień 
profesjonalizmu, a usługi zamawiane z naszego polecenia są traktowane na 
szczególnych zasadach.   Z uwagi na wzrastająca liczbę pań w naszym kole 
zarząd powołał zespół do spraw kobiet w składzie: Wiesław Wypych – 
przewodnicząca, Agata Jastrzębska i Janina Turlejska. Zespół ten pracuje bardzo 
prężnie i troszczy się o sprawy naszych koleżanek, ale nie tylko. Delegacja 
naszych pań była w ubiegłym roku na spotkaniu z prezydentową Komorowską. 
Panie biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach organizowanych przez koło, 
w tym przed Grobem Nieznanego Żołnierza i przed Pomnikiem Wdzięczności 
Żołnierzom Armii Czerwonej. Wszystkim koleżankom zarząd składa serdeczne 
podziękowanie, szczególne kieruje do ich „szefowej” – Wiesi Wypych. Wielce 
cenione są przez naszych członków, ich rodziny i znajomych utrwalone już 
tradycje obchodów w czasie naszych spotkań imienin, „okrągłych „ rocznic  
urodzin i zawarcia związków małżeńskich. W tym miejscu zarząd apeluje o 
podanie dat zawarcia związków małżeńskich naszych członków. Z ogromnym 
pozytywnym odbiorem spotyka się odwiedzanie grobów zmarłych naszych 
członków , innych żołnierzy, ich rodzin oraz zasłużonych dla Polski. Zarząd podaje, 
że w 2012 r. delegacje naszego koła odwiedziły 54 groby naszych członków i 
bliskich oraz 12 innych, położonych na 14. cmentarzach w Warszawie i okolicach 
na terenie o średnicy ok. 100 kilometrów. Było to, jak na warunki koła, potężne 
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wyzwanie logistyczne i finansowe. Byliśmy  we wszystkich miejscach podanych 
na naszej stronie.  Na każdej odwiedzanej mogile zapaliliśmy znicze i 
zostawiliśmy plakietki z logiem i nazwą strony internetowej naszego koła. 
Niebagatelną sprawą jest prenumerata i współpraca z „Głosem Weterana i 
Rezerwisty”. Publikacje o naszym kole dają nam wielką satysfakcje ale i rozgłos. 
Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z grupą oficerów – członków naszego 
koła z Departamentu Obronnego  Ministerstwa Rolnictwa z płk. Mieczysławem 
Mosakowskim na czele. Duży rozgłos o naszym kole daje współpraca z Polskim 
Związkiem Działkowców. Do tego związku przynależy ponad 20% naszych 
członków. W ubiegłym roku podjęliśmy uchwałę w obronie tych ogrodów. 
Sympatycznie wspominamy spotkanie z prezesem ZG Eugeniuszem Kondrackim i 
z prezesem OZM – panią Grażyną Franke, którą mieliśmy honor tu gościć. Wielkie 
znaczenie w tej współpracy ma fakt, że nasi członkowie zajmują eksponowane 
stanowiska w  strukturach PZD. I tak: kol. płk Stanisław Zawadka jest 
wiceprezesem OZM, prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych są:  „Rakowiec” 
-  Ryszard Niedbała, „Stolica” – Stanisław Pieczara,  Włodzimierz Sibilski – „Na 
Wirażu”, Janusz Ciechan – „Kępa Służewiecka”. Pozytywne opinie o naszym kole 
rozpowszechnia  członek naszego koła, człowiek z wielkim autorytetem,  
wieloletni radny dzielnicy Ochota, wiceprzewodniczący Dzielnicowego Komitetu 
Ochota Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa -  ppor. Jan Molo.  Podobnie 
czyni wielokrotny mistrz Polski w biegach długodystansowych ppłk Henryk 
Piotrowski. Poczyniliśmy działania aby wypełnić zadanie z uchwały sprzed 
czterech lat dotyczącej opracowania kroniki koła. Obecnie, obok komisji , 
intensywnie nad nią pracuje nasza nowa koleżanka – Emilia Borkowska. Według 
niej termin zakończenia prac to koniec bieżącego roku. W tym miejscu pragniemy 
poinformować, że dzięki Staszkowi Pieczarze znakomicie prowadzona jest Księga 
Pamiątkowa naszego koła. Wśród nas jest kilku bardzo zaangażowanych 
myśliwych. Jednym z nich jest st. chor. szt. Andrzej Utkowski , prezes jednego z 
kół łowieckich. Drugim to płk Jerzy Gąska. Staramy się udzielać, na miarę 
skromnych możliwości, pomocy naszym członkom. Często udzielamy różnego 
rodzaju porad: majątkowych, podatkowych i t. p. Sporządzamy osobom, które się 
zgłoszą, zeznania podatkowe. Przy okazji im sugerujemy, dosyć skutecznie, aby 
odpis 1% podatku trafiał na konto naszego związku. Oceniamy, że dzięki temu do 
kasy związku, za naszym „przyłożeniem ręki ” trafia ok. 500 – 700 zl rocznie. 
Piętą achillesową naszego koła są wszelkiego rodzaju zawody sportowe i 
strzeleckie. Musimy dołożyć starań  aby to zmienić.                                                 
Po trzecie  życzliwe podejście i pomoc jaką kieruje do nas Dowództwo Garnizonu 
Warszawa. Dzięki Jurkowi Gąsce mamy możliwość szybkiego kontaktu i 
pozytywnego podejścia . Szczególnym przedsięwzięciem była organizacja wielkiej 
uroczystości wręczenia sztandaru naszemu kołu przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza z udziałem wielu delegacji i mieszkańców Warszawy w dniu 27 kwietnia 
2011 r. Inną ważna uroczystością było oddanie do użytku siedziby zarządu 
naszego koła w ROD „Na Wirażu”. Dwukrotnie korzystaliśmy z sali tradycji DGW 
dla uświetnienia ważnych przedsięwzięć. Coroczną tradycja stały się uroczystości 
przed GNŻ w rocznice bitwy pod Lenino, organizowane przez koło dla wszystkich 
chętnych. Serdeczne podziękowanie kierujemy do dowódcy  – gen. bryg. 
Wiesława Grudzińskiego, zastępcy dowódcy – płk. Andrzeja Śmietany, do płk. 
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Mariusza Kubarka,  mjr. Adama Kunickiego i kpt. Sebastiana Cichosza. Współpraca 
z jedną z agend DGW  Stowarzyszeniem Klub Jeździecki „Legia – Kozielska”, 
którym kierują członkowie naszego koła: płk Jerzy Gąska – prezes i kpt. Andrzej 
Nowak – dyrektor,  także dawała nam możliwość reklamowania się dla 
warszawiaków podczas zawodów jeździeckich.                                                         
Po czwarte współpraca z  innymi organizacjami społecznymi daje nadzwyczaj 
wymierne efekty. Na pierwszym miejscu wymieniamy tu  Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych „O godność do końca…” gdzie funkcje w zarządzie pełnią 
m. in. nasi członkowie: plk Zbigniew Wrona – prezes, Marzena Kruk – sekretarz, st. 
chor. Marek Parasiak – skarbnik, st. chor. st. Stanisław Pieczara – członek zarządu. 
Na drugim  Mazowiecki Zarząd Wojewódzki  i Zarząd Główny naszego związku. W 
tym miejscu zarząd kieruje serdeczne podziękowanie za pomoc, życzliwość i 
współpracę do: płk. Bogdana Millera – prezesa MZW, gen. dyw. Adama Rębacza – 
prezesa ZG za wręczenie sztandaru i otwarcie siedziby, płk. Jana Kacprzaka – 
sekretarza generalnego naszego związku, przyjaciela i częstego gościa naszego 
koła. Dzięki naszym związkowym przełożonym możliwym było przyjęcie przez 
nasze koleżanki i kolegów  dużej ilości wyróżnień. I tak w minionej kadencji dwóch 
spośród nas zostało mianowanych na kolejne stopnie wojskowe: Jan Dźwigała – na 
stopień majora, Stanisław Pieczara – na stopień starszego chorążego sztabowego. 
Odznaki i medale były wręczane ponad 100 razy, w tym osobom spoza koła. 
Wiązało się to z dużym wysiłkiem finansowym. Licząc przeciętnie 40 zł za jedna 
sztukę daje to nam niebagatelną kwotę ponad 4.000 zl, które trafiły do kasy 
związku! Na kolejnym miejscu wymieniamy Oddział Warszawski Stowarzyszenia 
Tradycji Ludowego Wojska Polskiego i jego prezesa – płk. Kazimierza Wtorka, z 
którym to mamy stałe kontakty i wspólnie organizujemy niektóre uroczystości. Za 
duży zaszczyt poczytujemy sobie współpracę z panem Sebastianem Wierzbickim 
– wiceprzewodniczącym Rady Warszawy i szefem warszawskiego SLD. Na niego 
zawsze można liczyć, bez względu na pogodę. Bierze udział w organizowanych 
przez nas uroczystościach oraz w naszych spotkaniach. Jednostkowym, co 
prawda,  wydarzeniem jest postawa  ks. st. kpr. Wojciecha Wojno, który w  swoich 
homiliach podkreśla wartości patriotyczne oraz wartość zasadniczej służby 
wojskowej , jaką odbył w początku lat osiemdziesiątych w 10. Pułku 
samochodowym.

Z uwagi na to, że komisja rewizyjna dosyć szczegółowo przedstawia corocznie 
sprawozdania z działalności, zarząd poprzestaje na powyższym sprawozdaniu. 
Aby było ono jednak pełne postanowiliśmy wymienić te osoby, które są 
ponadprzeciętnie dyspozycyjne,  a postawą i zaangażowaniem w pracę koła dają 
przykład innym. Są to: gen. bryg. Mieczysław Baka z żoną Zofią, por. Ludwik 
Bender, chor. szt.  Janusz Ciechan, mł. chor. szt. Józef Dźwigała, płk Jerzy Gąska, 
mjr Ryszard Gospodarski, ppłk Marek Górka, st. chor. szt. Mirosław Hajduk, Halina 
Hawełka,  płk Julian Jastrzębski, st. chor. szt. Władysław Jończyk, st. chor. szt. 
Kazimierz Kamiński, st. chor. Leszek Klimek, Teresa Kraśniak, Krzysztof Kruk, 
Marzena Kruk, mjr Zbigniew Lichocki, Jadwiga i por. Zdzisław Łuczakowie, Ewa 
Macyszyn, płk Tadeusz Makarewicz, chor. szt. Jan Mazur, płk Ryszard Mąkolski, st. 
chor. szt. Jan Mędzela, Ewa Mikołajczyk , płk Romuald Młynarczuk, płk Antoni 
Moroz, chor. Krzysztof Mucha, Ryszard Niedbała, płk Marian Nowacki, kpt. Andrzej 
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Nowak, st. chor. Bolesław Okrutnik, ppłk Kazimierz Parasiak, st. chor. Marek 
Parasiak, st. chor. szt. Stanisław Pieczara,  ppłk Henryk Piotrowski, st. chor. Jacek 
Piórkowski, płk Mieczysław Respondek, ppłk Grzegorz Serocki, płk Paweł Sepecik, 
ppłk Józef Szaniawski, płk Eugeniusz Szulfer, Janina Turlejska, st. chor. szt. Andrzej 
Utkowski z małżonką Marią, Maria Urbaniak, chor. Eugeniusz Wasyk z żoną 
Franciszką, ppor. Jan Węgierek, ppłk Teodor Wikliński, st. chor. Paweł Witecki, płk 
Zbigniew Wrona, Wiesława Wypych, płk Stanisław Zawadka, chor. Ryszard 
Zienkiewicz, Maria Żurawik, Zdzisława Żochowska.

Na ostatnim  posiedzeniu zarząd postanowił wystąpić  o przesłanie pisemnych 
podziękowań od Zarządu Głównego niżej wymienionym niezwykle zasłużonym 
członkom koła, którzy zrezygnowali        z dalszego zasiadania w naszych 
władzach. Są to:

1. Płk Eugeniusz Gradoń, honorowy prezes naszego koła;

2. Płk Józef Turlejski, wieloletni, niezwykle zaangażowany przewodniczący 
komisji rewizyjnej.

Ponadto zarząd wystąpił z wnioskami o nadanie srebrnych odznak „Za Zasługi dla 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego niżej wymienionym osobom :

1. Józef Idzikowski;

2. Wojciech Wojno;

3.  Zdzisława Żochowska.

Uzasadnienia tych wniosków przytoczyliśmy wcześniej.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Na tym sprawozdanie 
zakończono.

                                                                                Za Zarząd:             PREZES

                                                                                                         mjr Jan 
Dźwigała

                                                                                                          


