Wpisani do księgi honorowej
zasłużonych dla zżwp w 2011 i 2012 roku
Komandor JANUSZ RATOWSKI
s. MIECZYSŁAWA
ur.19.04.1934 r. w Wyszkowie. Z wykształcenia radioelektronik,
absolwent OSMW
i WAT. Zawodową
służbę wojskową rozpoczął na stanowisku
dowódcy działu na
ORP „Ślązak”, a po ukończeniu studiów pełnił
obowiązki wykładowcy i starszego wykładowcy
w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Po
przejściu w 1974 roku do rezerwy przez wiele
lat pracował na potrzeby Marynarki Wojennej.
W kwietniu 1981 roku wstąpił do Koła nr 25,
działającego przy WSMW. Przez pierwszą kadencję pełnił funkcję wiceprezesa, a przez dwie
kolejne prezesa Zarządu Koła. Jednocześnie
był członkiem Komisji Socjalno-Bytowej ZW
w Gdańsku. Skromny, uczynny, o wysokich
walorach etyczno-moralnych, w działalności
związkowej i społecznej wykazujący niezwykłe zaangażowanie. Odznaczony wieloma
odznaczeniami państwowymi, resortowymi
i związkowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką
za Zasługi dla ZBŻZiORWP, Brązową Odznaką
za Zasługi dla ZŻWP oraz Medalem XXX-lecia
ZŻWP. W 1991 roku został wpisany do HKZ dla
ZW w Gdańsku.
Pułkownik JERZY
GAJEWSKI s. MATEUSZA ur. 1.09.1930 r.
w Warszawie. Służbę
w Wojsku Polskim pełnił
w latach 1948–1980
na dowódczych stanowiskach. Początkowo
służył w OSP nr 1, a po
ukończeniu ASG w X
Zarządzie Mobilizacyjnym Sztabu Generalnego WP. Następnie
w Wydziale Organizacyjnym Sztabu WOW, w 7
pz i do końca służby w Studium Wojskowym
UMCS w Lublinie. Do ZBŻZ wstąpił w 1982 roku.
Jest współzałożycielem Koła nr 12 w Lublinie,
w którym aktywnie włączył się w działalność
różnych problemowych komisji. Od roku 2004
pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła. Niestrudzony organizator zawodów
strzeleckich, propagator wiedzy o obronności
kraju, służbie wojskowej i historii. Wysoko
ceniony i szanowany przez miejscowe władze,
środowisko lubelskie i kolegów za nienaganną
postawę, wysoką kulturę osobistą i zaangażowanie w działalność związkową i społeczną.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Lublina za wkład w rozwój Lubelszczyzny
oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla ZBŻZiORWP. W 2009 roku został wpisany do HKZ
dla ZW w Lublinie.
Podpułkownik SYLWESTER MATYJA s.
STANISŁAWA ur. 16.12.1929 r. w Rąbinie,
pow. Kościan. Służbę w Wojsku Polskim pełnił
w latach 1950–1979. Po ukończeniu Oficerskiej
Szkoły Politycznej w Łodzi służył na dowódczych stanowiskach w jednostkach wojskowych
w Bartoszycach, Przemyślu i do końca służby
w Grudziądzu. Do ZBŻZ wstąpił w 1982 roku.
Od trzeciej kadencji jest prezesem Koła nr 27

w Olsztynie, a od piątej
pełni funkcję skarbnika
w Zarządzie Wojewódzkim. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu
patriotycznych uroczystości historyczno-rocznicowych oraz imprez
sportowych. W działalności społecznej skupia
się na propagowaniu
wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej problematyki obronności kraju,
kultywowania tradycji polskiego oręża oraz
kształtowania patriotycznych postaw. Jako przewodniczący Komisji WBE w Olsztynie zajmuje
się pomocą finansową i opieką paliatywną dla
członków Związku i ich rodzin. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Za
zasługi dla Związku został uhonorowany Medalami XX-, XXV- i XXX-lecia Związku, Odznakami
Honorowymi za Zasługi dla ZBŻZ, za Zasługi
dla ZBŻZiORWP oraz za Zasługi dla ZŻWP IV
klasy oraz wpisem do HKZ dla ZW w Lublinie.
Pułkownik ADOLF
MAREK s. FRANCISZKA ur. 16.12.1932 r.
w Ksawerówce, woj. lubelskie. Ukończył PSC
w Ełku, OSWPiZ, KDO
w Poznaniu, WKDO
w Rembertowie oraz
Kurs Komendantów
WKU w Łodzi. Zawodową służbę w Wojsku
Polskim pełnił od 1952 roku. Zajmował stanowiska od dowódcy batalionu do szefa Sztabu 28
pcz w Czarnem, a następnie w 20 DP w Szczecinku. W kolejnych latach był komendantem
WKU w Czarnkowie, a do końca służby, tj.
do grudnia 1991 roku, komendantem WKU
w Pile. W 1992 roku wstąpił do ZBŻZ i został
wybrany do Zarządu Koła nr 6, w którym przez
jedną kadencję pełnił obowiązki wiceprezesa,
a następnie przez trzy kadencje prezesa. Dał
się poznać jako świetny organizator, zaangażowany w działalność społeczną i związkową,
wysoko ceniony i szanowany. W uznaniu zasług
otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Koła. Odznaczono go m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. W 2000 roku został wyróżniony Honorową Odznaką za Zasługi dla ZBŻZiORWP oraz
wpisem do HKZ dla ZR w Pile.
Podpułkownik FELIKS FIEDORUK s.
JÓZEFA ur. 6.11.1929
r. w Stanisławowie
(Ukraina). Jest absolwentem WAT oraz
WAP. Służbę w Wojsku
Polskim pełnił w latach
1950–1978, zajmując
dowódcze i kierownicze
stanowiskach w pionie
technicznym i dydaktycznym szkolnictwa
wojskowego oraz w jednostkach wojskowych.
W 1981 roku wstąpił do ZBŻZ i aktywnie włączył
się w działalność związkową. W pracy społecznej wykazał się niezwykłym zaangażowaniem,
pracowitością i dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Pełnił wiele funkcji w ZW w Pile. Był

m.in. przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej, następnie wiceprezesem ZW. Obecnie jest
sekretarzem ZR oraz wiceprzewodniczącym
RSK. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a także wyróżniony Honorową Odznaką za
Zasługi dla ZBŻZiORWP oraz wpisem do HKZ
dla ZR w Pile.
BARBARA SZYMAŃSKA c. CZESŁAWA ur. 3.02.1940 r.
w Łomży. Zdobyła
wyższe wykształcenie
pedagogiczne. Jest absolwentką Państwowego Instytutu Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu
Łódzkiego. Przez 35
lat zajmowała się opieką i nauczaniem dzieci
specjalnej troski w specjalistycznych placówkach szkolno-wychowawczych w Kutnie,
Łęczycy i Płocku. Za zaangażowanie w pracy
i działalność społeczną została odznaczona
wieloma odznaczeniami resortowymi, m.in.
Medalem KEN. Po śmierci męża płk. Kazimierza Szymańskiego, byłego komendanta
WKU w Płocku, wstąpiła w 2000 roku do
zorganizowanego przy ZR w Płocku Koła „Rodzina Wojskowa” (obecnie Koło nr 4 ZŻWP),
w którym powierzono jej funkcję prezesa. Pełni
ją do dzisiaj. W pracy społecznej i związkowej
jest zaliczana do liderów. Szczególny wysiłek
wkłada w integrację wdów po zmarłych żołnierzach zawodowych ze środowiskiem. Jest założycielką Kabaretu Seniorów, który występuje
w domach opieki, klubach i szpitalach oraz na
imprezach wojskowej społeczności. Wysoko
ceniona przez władze Związku, lubiana i szanowana przez środowisko i kolegów. Została
odznaczona Honorową Odznaką za Zasługi
dla ZŻWP, Brązową Odznaką Honorową,
Medalem XXX-lecia ZŻWP oraz wpisem do
HKZ dla ZR w Płocku.
HANNA TRZECIAK
c. STANISŁAWA
(z d. CICHURSKA) ur.
18.03.1941 r. w Czarnem, pow. Lipno. Od
1966 roku jest żoną
żołnierza zawodowego
WP. Od tego czasu
włączyła się aktywnie
do działalności społecznej w Stowarzyszeniu „Rodzina Wojskowa”. Mimo ogromu
obowiązków domowych i rodzinnych (wychowała siedmioro dzieci) znajdowała czas dla
innych, zwłaszcza dla osób schorowanych
i niedołężnych. W 2000 roku wstąpiła do
ZBŻZiORWP. Przez dwie kadencje była sekretarzem Koła. Od 2009 roku jest członkiem
Zarządu Rejonowego w Płocku, przewodniczącą Komisji Socjalno-Bytowej i głównym
organizatorem związkowego wolontariatu.
Zawsze jest tam, gdzie niezbędna jest pomoc schorowanym koleżankom i kolegom.
Za działalność była wielokrotnie nagradzana
i wyróżniana, m.in. Honorową Odznaką za Zasługi dla ZBŻZiORWP, Brązową Odznaką za
Zasługi dla ZŻWP, Medalem XXX-lecia ZŻWP
i licznymi dyplomami oraz została wpisana do
HKZ dla ZR w Płocku.

