ZA NAMI UDANY ROK
Za nami kolejny pracowity rok. W listopadzie zebranie sprawozdawcze
wrocławskiego koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP podsumowało
roczną działalność (od 26 listopada 2016 do 18 listopada 2017 roku), która
koncentrowała się głównie na integracji środowiska wojskowych chemików.
Sprzyjały temu między innymi spotkania organizowane z okazji Nowego Roku,
Dnia Kobiet, Dnia Chemika i wycieczka na grzybobranie.

W poprzednich latach spotkania noworoczne oraz Dzień Kobiet organizowaliśmy
w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 28 - wspomina Zbigniew
Guz, prezes wrocławskiego koła SChW RP. - W tym roku, z powodu remontu
wojskowej placówki, było to niemożliwe. Wybór padł więc na wrocławską Cukiernię –
Kawiarnię Wolak przy ulicy Legnickiej 158. Był to strzał w dziesiatkę. Obie imprezy
przebiegały bowiem w bardzo miłej atmosferze i przy suto zastawionych stołach..
W spotkaniu noworocznym, które odbyło się 14 stycznia, uczestniczyło 40 osób.
Natomiast z zaproszenia na Dzień Kobiet skorzystały 22 osoby.

W podobnej atmosferze przebiegał piknik rodzinny na terenie Ośrodka Wodnego
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych na wrocławskich
Osobowicach, zorganizowany 24 czerwca z okazji Dnia Chemika. Uczestniczyli
w nim nie tylko członkowie wrocławskiego koła, ale również przedstawiciele kół
terenowych ze Zgorzelca, Żagania i Krakowa, którzy byli delegatami, odbywającego
się tego samego dnia, XIV Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Chemików
Wojskowych RP.

Wrocławskie koło na XIV Zebraniu Sprawozdawczym SChW RP reprezentowali:
Alicja Bokało, Krzysztof Cygan, Jan Drajczyk, Ryszard Grabizna, Grzegorz
Grudziński, Zbigniew Guz, Lesław Krawczyk, Jerzy Leśniak, Ryszard Mulek,
Stanisław Poprawski, Stefan Sawczak, Kazimierz Szyszka i Wojciech Zieliński.
Integracji wojskowych chemików sprzyjała również wycieczka na grzybobranie, na
którą 23 września wybraliśmy się do Gruszeczki koło Milicza. Po trzech godzinach
przeczesywania gęstych zagajników oraz przeszukiwaniu większych kompleksów
leśnych, porośniętych sosnami, dębami i bukami, do autobusu wróciliśmy z koszami
wypełnionymi pod brzegi borowikami, kozakami i podgrzybkami.

Po grzybobraniu zatrzymaliśmy się w kwaterze myśliwskiej z Niezgodzie. Tam
czekała na nas smaczna wojskowa grochówka, przygotowana przez kucharzy
z wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.
- Szkoda tylko, że w grzybobraniu wzięło udział tylko 17 osób - mówi Zbigniew Guz.
Podczas zebrania sprawozdawczego wspomniano także o nieformalnej współpracy
wrocławskiego
koła
Stowarzyszenia
Chemików
Wojskowych
RP
ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Dzięki tej współpracy wojskowi
chemicy od trzech lat uczestniczą w Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzy .
Każdego też roku zdobywają wysokie lokaty.
-W tym roku najlepszym strzelcem wśród chemików został Stefan Sawczak, który
kwalifikacji indywidualnej, w strzelaniu z karabinka kbks i pistoletu pneumatycznego
zdobył łącznie 169 punktów i zajął czwarte miejsce. W nagrodę został uhonorowany
pucharem Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia – informuje Ryszard Mulek,

przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk oraz sekretarz
wrocławskiego koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP.

Wśród prawie 90 zawodników, doskonale radzili sobie także pozostali chemicy.
Ryszard Grabizna (147 pkt.) uplasował się na 19 pozycji, a Ireneusz Szyszka
(145 pkt.) na 22. Alicja Bokało (125 pkt.) zajęła 51 miejsce, a Jan Drajczyk
(118 pkt.) wywalczył 65 pozycję. Z kolei Annie Drajczyk (99 pkt.) przyznano
79 lokatę. Niezależnie od uzyskanego miejsca wszyscy zawodniczy zostali
nagrodzeni. Było to możliwe dzięki sponsorom, którzy ufundowali atrakcyjne
nagrody rzeczowe.
Strzelania to nie jedyne formy współpracy Stowarzyszenie Chemików Wojskowych
RP ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. W tym roku, chemicy
aktywnie włączyli się do akcji zbierania książek dla Polskiej Biblioteki, powstającej
przy Sobotniej Szkole Języka Polskiego, działającej przy Polsko – Ukraińskim
Towarzystwie Kulturalno – Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Czortkowie.
Na ten szczytny cel, wiele cennych książek przekazali między innymi Wojciech
Zieliński i Aureliusz Socha. Za ich przykładem poszli między innymi członkowie
wrocławskiego koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz
Związku Weteranów i Rezerwistów WP,
a także byli żołnierze
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego z Żagania.
Dzięki ofiarowacom Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk zebrało ponad
3000 książek, które wzbogaciły Polską Bibliotekę z Czortkowie.
Zbigniew Guz, przewodniczący wrocławskiego koła SChW RP: - W przyszłym roku
zaplanowaliśmy zorganizować wiele podobnych imprez integracyjnych. Już
w styczniu bawić będziemy się na spotkaniu noworocznym, a 8 marca na spotkanie
towarzyskie zaprosimy nasze małżonki. W maju reprezentacja naszego koła weźmie
udział w XXXVII Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzy. W czerwcu bawić
będziemy się na pikniku z okazji Dnia Chemika oraz wybierzemy się na spływ
kajakowy po Dolinie Baryczy. W planach mamy także wycieczkę na grzybobranie
oraz zorganizowanie zawodów wędkarskich.
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