Wpisani do księgi honorowej
zasłużonych dla zżwp w 2011 i 2012 roku
Pułkownik HENRYK ZAWITOWSKI s. JÓZEFA ur.
25.11.1924 r. w Kowalu, pow. Włocławek. W szeregi Wojska Polskiego wstąpił
w 1945 roku. Brał
czynny udział w walkach z bandami UPA
na Rzeszowszczyźnie.
Po ukończeniu szkół podoficerskiej i oficerskiej pełnił służbę w kilku garnizonach, na
stanowiskach od dowódcy kompanii i komendanta szkoły podoficerskiej do dowódcy
jednostki wojskowej. Po przejściu do rezerwy
zaangażował się w działalność społeczną
w LOK. W 1981 roku współtworzył ZBŻZ na
terenie woj. wielkopolskiego oraz zorganizował Koło nr 3 przy WSOSK, którego był
prezesem przez dwie kadencje. Po kilkuletniej przerwie ponownie drugą kadencję pełni
funkcję prezesa Koła.
W działalności związkowej od 30 lat wykazuje się niezwykłą aktywnością i troską
o sprawy socjalno-bytowe byłych żołnierzy zawodowych. Kładzie duży nacisk na
współpracę z młodzieżą szkolną i wojskową.
Dzieli się z nią doświadczeniem życiowym
i rozległą wiedzą na temat historii oręża
i obronności kraju. Wyróżniono go wieloma
odznaczeniami państwowymi, resortowymi
i związkowymi, m.in. Medalem Zwycięstwa
i Wolności, Złotym i Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką za Zasługi dla Związku, Medalami XXV- i XXX-lecia
Związku oraz Brązową Odznaką za Zasługi
dla ZŻWP. W 1997 roku został wpisany do
HKZ dla ZW w Poznaniu.
Starszy sierżant ADOLF HUS s. JAKUBA
ur. 30.03.1939 r. w miejscowości Piątkowa.
Po ukończeniu w 1960 roku Podoficerskiej
Szkoły Łączności w Mrągowie został skierowany do JW 3533 w Sandomierzu, gdzie
jako łącznościowiec pełnił służbę na różnych
stanowiskach do czasu przejścia w 1972 roku
na rentę. W czerwcu 1981 roku wstąpił do
Koła nr 2 ZBŻZ w Rzeszowie. Jest jednym
z jego najaktywniejszych działaczy, członkiem
Zarządu Koła szóstej i siódmej kadencji. Niestrudzony propagator wartości patriotycznych
i prawdy historycznej, zwłaszcza w środowisku młodzieży. Świetny organizator różnego
rodzaju spotkań patriotycznych, rocznicowych
i kulturalnych. Od lat zajmuje się dystrybucją
GWiR. Za działalność społeczną był wielokrotnie odznaczany medalami resortowymi,
m.in. Brązowym Medalem za Zasługi dla
Obronności Kraju oraz Brązowym Medalem
Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Otrzymał
również Honorową Odznakę za Zasługi dla
ZBŻZiORWP oraz został wpisany do HKZ dla
ZW w Rzeszowie.
Podpułkownik BRONISŁAW KOWALCZUK s. BAZYLEGO ur. 1.12.1940 r.
w Łopatynie na Kresach Wschodnich. Służbę
w Wojsku Polskim rozpoczął w roku 1960.
Ukończył OSWCh w Krakowie, Akademię
Rolniczo-Techniczną i Uniwersytet AM w Poznaniu. Zawodową służbę wojskową pełnił
na kierowniczych stanowiskach w służbach
zabezpieczenia chemicznego, a w latach

1971–1990 był wykładowcą i kierownikiem
szkolenia w SW Politechniki Poznańskiej.
Był też autorem wielu
artykułów publikowanych w periodykach
wojskowych. Po wstąpieniu w 1992 roku
do Koła nr 1 ZBŻZ
w Mielcu został członkiem Zarządu Koła, następnie skarbnikiem.
W latach 1996–2008 pełnił funkcję prezesa
Koła i członka ZW w Rzeszowie. Jest osobą
niezwykle aktywną, organizatorem imprez
kulturalnych i zawodów sportowo-obronnych,
inicjatorem spotkań z młodzieżą szkolną, na
których propaguje tradycje polskiego oręża,
historię, etykę i zwyczaje wojskowe. Wiele
czasu poświęca sprawom socjalnym. Od lat
jest korespondentem GWiR, laureatem nagrody Złota Sowa. Działa również w Radzie
ds. KiOR przy staroście powiatu mieleckiego.
W uznaniu zasług był wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżami
Zasługi, Medalami (wszystkich stopni) za
Zasługi dla Obronności Kraju oraz Siły
Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem „Pro
Memoria”, Zasłużony Działacz Kultury i Kombatanckim Krzyżem Zasługi. Za działalność
związkową został wyróżniony Honorową
Odznaką za Zasługi dla ZBŻZ, Medalami
XX- i XXX-lecia Związku oraz wpisem do
HKZ dla ZW w Rzeszowie.
Podpułkownik
FRANCISZEK SZYDŁAK s. WAWRZYŃCA ur. 17.12.1930
r. w Bryay-En-Artois (Francja). Służbę
w Wojsku Polskim
pełnił w latach 1949–
1987. Po ukończeniu OSBPanc i KDO
w Poznaniu zajmował
odpowiedzialne stanowiska w jednostkach
wojskowych w Poznaniu, Elblągu, Braniewie,
Zambrowie i Sanoku. W 1981 roku, jeszcze
w czasie pełnienia służby wojskowej, tworzył struktury ZBŻZ, w tym Koło przy WKU
w Sanoku, w którym początkowo pełnił
funkcję prezesa, będąc jednocześnie członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Krośnie.
Przez kilka kadencji był przewodniczącym
Komisji Socjalno-Bytowej, a następnie KR
Koła. Jest niezwykle aktywnym organizatorem działalności związkowej i społecznej
na terenie Sanoka. Podczas spotkań ze
szkolną młodzieżą krzewi patriotyczne idee
oraz wiedzę historyczną i obronną. Ściśle
współpracuje z władzami samorządowym,
ZKRPiBWP, ŚZŻAK i LOK. Organizuje
z ramienia Związku obchody rocznicowe
i uroczystości wojskowe. Za działalność
otrzymał wiele odznaczeń państwowych
i resortowych, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny
Krzyż Zasługi, Medale (wszystkich stopni)
za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Siły
Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Odznakę
za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego. Za działalność związkową otrzymał
Honorową Odznakę za Zasługi dla ZBŻZ
oraz za Zasługi dla ZŻWP IV klasy.

Pułkownik WŁADYSŁAW JASIEŃSKI
s. ZYGMUNTA ur.
11.12.1929 r. w Jasionce, gm. Dukla.
W Wojsku Polskim
służył od roku 1949.
Po ukończeniu OSI
we Wrocławiu rozpoczął zawodową służbę
wojskową w 26 bsap 1
KA w Szczecinie. Brał udział w rozminowaniu
kraju i akcjach przeciwpowodziowych. Po
ukończeniu studiów w WAT – Wydziału Inżynierii Lądowej zajmował stanowisko dowódcy
1 bsap 1 DZ, a następnie służył w Szefostwie
Wojsk Inżynieryjnych MON na stanowisku
starszego oficera, po czym szefa wydziału oraz
szefa oddziału. Po przejściu w 1989 roku na
emeryturę wstąpił do Koła nr 31 ZBŻZiORWP.
Aktywnie włączył się do działalności związkowej i społecznej. W latach 1989–1997 pełnił
funkcję prezesa Koła. Udzielał pomocy jego
członkom w rozwiązywaniu socjalnych problemów, w przywracaniu odebranych uprawnień.
Jest współzałożycielem, członkiem i działaczem Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Dzięki jego staraniom zadbano o ich prawa
w nowelizowanej ustawie inwalidzkiej. Za wieloletnią służbę i działalność społeczną został
odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
wieloma odznaczeniami resortowymi. W 1992
roku wyróżniono go Honorową Odznaką za
Zasługi dla ZBŻZiORWP, a w 1995 wpisem do
HKZ dla Organizacji Mazowieckiej.
Pułkownik ED-WARD KONDAREWICZ s. WŁADYSŁAWA ur. 9.01.1929 r.
w Siechniewiczach na
Polesiu. Służbę w Wojsku Polskim pełnił w latach 1944–1975, przeniesiony z Armii Czerwonej. W szeregach 30
Samodzielnej Kompanii
Łączności przebył jej szlak bojowy od Warszawy
do Berlina. Po ukończeniu OSS w Pile i studiów
w WAT pełnił służbę na różnych kierowniczych
stanowiskach w służbach samochodowych,
m.in. w 1 WDZ, w WOW, w Szefostwie Służby
Samochodowej MON oraz do 1975 roku w OPR
w Szefostwie Służby Czołgowo-Samochodowej
MON. Pracował w niej po przejściu w stan spoczynku do 1990 roku. W 1981 roku był jednym
z założycieli Koła nr 4 ZBŻZ przy Szefostwie.
Przez jedną kadencję pełnił obowiązki członka
Komisji Rewizyjnej Koła, a przez następne
cztery – skarbnika. W czasie wieloletniej działalności dał się poznać jako osoba niezwykle
zaangażowana w sprawy obronności kraju,
prawdy historycznej i pomagania innym. Za 46
lat nienagannej służby i pracy został odznaczony
m.in. Medalami Zasłużony na Polu Chwały i za
Warszawę 1939–1945, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym
Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi. Za długoletnią pracę
związkową był wyróżniany dyplomami uznania,
medalami pamiątkowymi z okazji kolejnych
jubileuszy Związku oraz Honorową Odznaką za
Zasługi dla ZBŻZiORWP. W 2005 roku został
wpisany do HKZ dla Organizacji Mazowieckiej.

