W ELBLĄSKIM
KOLE NR 2
Pierwsze w tym roku
spotkanie członków
Koła nr 2 ZBŻZiORWP
w Elblągu zbiegło się
z dniem 8 marca. Prezes Koła kpt. rez. Jan
Flisiński rozpoczął je
od przekazania Pa- Pamiątkowe zdjęcie wykonane przed czołniom symbolicznych giem, symbolem walki 1 Brygady Pancernej
życzeń i skromnego im. Bohaterów Westerplatte, jedynej pamiątki
upominku. Dzień Ko- która pozostała po 1 Warszawskim Pułku
biet, już od wielu lat, Czołgów tego samego imienia.
odkąd panie uzyskały
prawo wstępowania do Związku, ma swoją tradycję i szczególną
oprawę i atmosferę.
Prezes Koła poinformował również zebranych o porozumieniu
MON ze ZBŻZiORWP,
co zostało przyjęte z
ulgą i zadowoleniem.
Marcowe spotkanie
członków Koła było
okazją do wręczenia
okolicznościowych dyCzłonkinie Koła nr 2 w dniu swojego święta. plomów i przekazaniu
życzeń kolejnym jubilatom, wśród których byli: st. chor. Stanisław Bajor – 80 lat,
pani Stefania Spalik – 75 lat, kpt. Stefan Strzelecki – 60 lat,
pani Halina Ciołek – 60 lat.
Wręczono również złotą odznakę Związku chor. rez. Marianowi
Masłowskiemu.
Koło nr 2 liczy obecnie 56 członków w tym 13 pań i jeden
pracownik cywilny wojska. Pierwszym prezesem był nieżyjący
już płk Stanisław Majewski były dowódca 1 Pułku Czołgów.
Koło funkcjonuje nadal w koszarach swojej byłej macierzystej
jednostki, w której stacjonuje 16 Batalion Zaopatrzenia przy 16
PDZ. Kadra tego batalionu na czele z jego dowódcą ppłk mgr.
Jerzym Neumannem bardzo życzliwie i przychylnie odnoszą się
do wszystkich problemów i próśb związkowców.
Jerzy BŁAWAT

W KALISZU

ŚWIĘTO NASZYCH
PAŃ
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono przez lata
z wielką czcią i szacunkiem.
Obecnie do tego święto podchodzi się z obojętnością, a nawet niechęcią. Związek Byłych
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP w Kaliszu w
świętowaniu tej uroczystości jest wierny tradycji.
Corocznie 8 marca organizujemy spotkanie z paniami naszego
Koła, wdowami po zmarłych kolegach, które należą do Koła i z
żonami członków naszej organizacji.
W sali Urzędu Starostwa wypełnionej po brzegi witał Panie
Zespół Muzyczny i Trio z naszego Koła w składzie: kol. kol.
Anna Wąsowicz, Apolinary Szaciłło, Edward Filipiak. Prezes
Rejonowego Zarządu płk Hieronim Jokś z okazji Święta Kobiet
złożył Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia,
zadowolenia z życia i pomyślności. Poseł na Sejm p. Leszek
Aleksandrzak przekazał Paniom symboliczne róże i życzenia
w specjalnym liście. Gościnny nam zawsze Urząd Starostwa
Kaliskiego reprezentował wicestarosta Andrzej Dolny.
Franciszek KALAFARSKI

ŻOŁNIERSKA „RODZINA NALAZKÓW”
przygotowuje 30 i 31
sierpnia 2008 r. swój
PIERWSZY zjazd.
Organizatorzy proszą
wszystkich zainteresowanych o kontakt
na adres:
Antoni Słaba, ul.
Kusocińskiego 8/70,
80-287 Gdańsk;
tel. 058 348 78 62,
kom. 0 605 533 633; email:aslaba@remtor.
pl lub remtorgdansk@
wp.pl

KRAKÓW. Gościliśmy młodzież z Ukrainy, uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy
Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Morysa w
Kielcach. Zespół trzech dziewcząt – to krewne i dzieci
kadry wojskowej z Ukrainy. Po zwiedzeniu Krakowa
wystąpiły gościnnie z koncertem dla członków Koła
nr 33 SKMP ONZ oraz 13 Koła ZBŻZiORWP w sali
kinowej Centrum Młodzieży im. dr Henryka
Jordana przy ul. Krowoderskiej 8. Dzieci
otrzymały upominki ufundowane przez
sponsorów naszych kół.
W Kielcach odbył się konkurs finałowy oraz gala laureatów XII
MF, w którym wystąpiły Tatiana Szarhan i Khrystyna Smachyło
z Ukrainy. Wszystkim, którzy udzielają pomocy w organizowaniu
pobytu młodzieży ukraińskiej w Polsce serdecznie dziękujemy
mając nadzieję, że spotkania te dadzą Państwu okazję do
przeżyć artystycznych, jak i możliwość zapoznania się z pięknymi strojami i pieśniami naszych sąsiadów ze Wschodu, a w
przyszłości do nawiązania współpracy i wymiany wspomnień
ze wspólnych działań w Misjach Pokojowych ONZ
Edward POTOCKI

NASZ KORESPONDENT
uczestniczący w X Sejmiku, kolega Mieczysław Kowal absolwent szkoły podoficerskiej z Rzeszowa szlify
współpracownika redakcji zdobywał przed 52 laty we
Wrocławiu kiedy pisał artykuły do “Żołnierza Ludu”.
Na zdjęciu ówczesny szef Sztabu ŚOW gen. bryg.
Czesław Waryszak wręczył kpr.
Kowalowi nagrodę pieniężną i
urlop. W głębi dowódca okręgu
gen. dyw. Ostap Steca.

Uwaga!
Ukazał się

