Stowarzyszenie Chemików Wojskowych RP ma nowe
władze. Prezesem został Tomasz Włodarczyk
XIII Zjazd Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, który w ubiegłą sobotę
(4 czerwca 2016 roku) obradował we Wrocławiu, wybrał nowe władze oraz
uchwalił plan działania na kolejną kadencję. Gościem honorowym zjazdu był
komandor Jacek Barański, dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń,
który reprezentował płk. dr. Sławomira Kleszcza, szefa Obrony Przed Bronią
Masowego Rażenia w Inspektoracie Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego
WP. Delegaci na zjazd, reprezentujący koła terenowe z Wrocławia, Krakowa,
Zgorzelca i Żagania, minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ubiegłym roku
kolegów, w tym między innymi Jana Zydronia, Andrzeja Leosza, Leszka
Fortunę i Janusza Tomczyka.
Podczas obrad zjazdu wybrano
nowego
prezesa
Zarządu
Stowarzyszenia
Chemików
Wojskowych
RP.
Został
nim
ppłk Tomasz
Włodarczyk,
szef
Wydziału
Dydaktycznego
we
wrocławskim Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
im. gen. Jakuba Jasińskiego. Funkcję I wiceprezesa powierzono Krzysztofowi
Cyganowi z wrocławskiego koła, a II wiceprezesem został Janusz Marcinkowski
z Krakowa. Z kolei sekretarzem ponownie został Leszek Krawczyk z wrocławskiego
koła. Funkcję skarbnika ponownie będzie pełnił również Grzegorz Grudziński
z Wrocławia. W składzie zarządu znaleźli się także: Franciszek Dryja z Krakowa,
Mirosław Fiedorowicz ze Zgorzelca, Kazimierz Kuźnicki z Żagania oraz
przedstawiciele wrocławskiego koła: Wojciech Zieliński, Przemysław Cwynar
i Aureliusz Socha.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: Jerzego Leśniaka (przewodniczący)
z wrocławskiego koła oraz Bogdana Wadyniuka z Żagania, Mariana
Smokowskiego ze Zgorzelca, Zbigniewa Wojciechowskiego z Wrocławia i Józefa
Rzepeckiego z Krakowa.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP przedstawił
Tomasz Włodarczyk, który mówił m.in. o organizowanych przez stowarzyszenie
imprezach integracyjnych, w których z każdym rokiem uczestniczy coraz więcej
członków wraz z rodzinami. Wspomniał także o dobrze układającej się współpracy
stowarzyszenia z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych,
4 Regionalną Bazą Logistyczną, wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz
Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano
wystąpień
przedstawicieli
z
kół
terenowych.
Janusz
Marcinkowski
stwierdził m.in., że zarząd krakowskiego
koła SChW RP, realizując swoje
statutowe
obowiązki,
stara
się
działalnością
stowarzyszenia
zainteresować jak największą rzeszę
byłych chemików wojskowych, a tym
samym zachęcić ich do wstępowania
w szeregi naszej organizacji. Najlepszym
potwierdzeniem tej działalności było
wręczenie legitymacji członkowskich Józefowi Rzepeckiemu i Romualdowi
Hrabiemu, którym podczas zjazdu wręczono legitymacje, a tym samym stali się oni
oficjalnie członkami krakowskiego koła SChW RP i naszego stowarzyszenia. Janusz
Marcinkowski zaapelował także do przedstawicieli wszystkich delegatów, aby
zarządy ich kół działalnością stowarzyszenia w większym stopniu zainteresowały
żołnierzy zawodowych czynnej służby wojskowej.
Mirosław Fiedorowicz w swoim wystąpieniu stwierdził, że największym sukcesem
zgorzeleckiego koła, pomimo znacznego spadku ilości członków, jest to, że koło
wciąż istnieje. Dziś zgorzelecka organizacja spod znaku SChW RP liczy
24 członków, ale już w najbliższym czasie powiększy się o kolejnego chemika.
Sporymi osiągnięciami może poszczycić się także żagańskie koło. Jak podkreślał
Bogdan Wadyniuk, chemicy z Żagania skupieni w stowarzyszeniu, każdego roku,
organizują spotkania świąteczno – noworoczne, imprezy integracyjne z okazji Dnia
Chemika i Dnia Dziecka. 1 lipca będą uczestniczyć w spotkaniu pokoleń
w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. -W najbliższym czasie więcej miejsca i czasu
chcemy postawić na spotkania z czynnymi chemikami wojskowymi i zachęcić ich
do wstępowania w nasze szeregi – powiedział Bogdan Wadyniuk.
-Nasze koło także organizuje liczne imprezy integracyjne – mówił Kazimierz
Szyszka, członek zarządu wrocławskiego koła. - Są to spotkania noworoczne,
z okazji Dnia Kobiet i Dnia Chemika. Dzięki dobrej współpracy z 4 Regionalną Bazą
Logistyczną, która użyczała nam autobus organizowaliśmy wyjazdy do lasu
na grzyby w okolice Milicza. Życzliwość komendy 4RBLog sprawia, że każdego roku
możemy także organizować większe imprezy w ich sali klubowej. Na organizowanie
zebrań sprawozdawczo – wyborczych, czy też dzisiejszego zjazdu swojego lokum
użycza nam także wrocławskie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych.
Zbigniew Guz, dodał, że we wrocławskim kole zrodziła się inicjatywa znakowania
grobów zmarłych kolegów porcelanowymi klepsydrami ze znakiem Stowarzyszenia
Chemików Wojskowych RP. Do tej pory logiem stowarzyszenia oznakowano groby:

prof. dr hab. Danuty Prelicz, płk. Leszka Fortuny, ppłk. Andrzeja Leosza
i ppłk. Kazimierza Boczka. W najbliższym czasie porcelanowe plakietki
umieszczone zostaną na grobach ppłk. Franciszka Młostka i płk. Jana Zydronia.
Wrocławska inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem delegatów. Podobne
plakietki na grobach swoich kolegów chce zamieszczać m.in. krakowskie koło.
-Nasze koło zainicjowało także reaktywację „Chemika” Biuletynu Stowarzyszenia
Chemików Wojskowych RP – powiedział Zbigniew Guz, przewodniczący
wrocławskiego koła. - Mamy już prawie wszystkie materiały do wydania numeru.
Jesteśmy również gotowi pokryć koszty druku, jednocześnie oczekujemy pomocy
finansowej od innych kół terenowych, tym bardziej, że kilka lat temu koła
zadeklarowały się, każdego roku, od jednego członka odprowadzać po 9 zł na
wydanie „Chemika”.
Chęć partycypacji w wydaniu „Chemika” zadeklarowało już żagańskie koło. Pomoc
zadeklarował również Jacek Barański, który jednocześnie pogratulował Tomaszowi
Włodarczykowi wyboru na prezesa Zarządu Stowarzyszenia Chemików Wojskowych
RP i wręczył mu pamiątkowy ryngraf Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.
Na zakończenie obrad głos zabrał Tomasz
Włodarczyk, który podziękował delegatom
za uczestnictwo z zjeździe oraz za wybór
go na prezesa stowarzyszenia. Zapewnił
jednocześnie, że podejmie rozmowy
z żołnierzami zawodowymi z Centrum
Szkolenia
Wojsk
Inżynieryjnych
i Chemicznych
i
zachęci
ich
do
wstępowania w szeregi Stowarzyszenia
Chemików Wojskowych RP. XIII Zjazd
Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP
połączony został z obchodami Dnia Chemika.
Z tej okazji na terenie Ośrodka Wodnego
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i
Chemicznych na wrocławskich Osobowicach
odbył się piknik, w którym uczestniczyli nie
tylko delegaci, ale również członkowie
wrocławskiego koła z rodzinami.
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