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Informacja o Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  

przedstawiona 16 września 2014 roku przez 

Prezesa Związku gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę 

dla uczestników spotkania Zarządu Głównego ZŻWP 

z młodzieżą klas mundurowych we Włocławku 
 

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym, 

pozarządowym stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy – „Prawo o 

stowarzyszeniach” oraz Statutu ZŻWP.  

Nasze stowarzyszenie istnieje już 33 lata, kontynuuje tradycje Wojska Polskiego i 

dziedziczy: 

a) wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy RP oraz jego następców, w 

tym Związku Oficerów Służby Stałej II RP i Związku Kadetów II RP; 

b) dorobek Klubów Oficerów Rezerwy oraz Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i 

Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. 

Związek w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i zasadę 

tolerancji światopoglądowej. Dewizą Związku jest hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie”. 

Głównymi celami Związku są: 

1) integrowanie środowisk byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych 

państwa polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i 

suwerenność; 

2) wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych, udzielanie 

im pomocy prawnej i socjalnej; 

3) utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy. 

Związek jest organizacją pożytku publicznego. Jest założycielem Fundacji Pomocy 

Emerytom i Rencistom Wojskowym. 

Terenem naszej działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Związek zrzesza 

ponad 14 tys. członków, w tym około 2 400 rezerwistów, 9 800 żołnierzy w stanie spoczynku, 

około 40 żołnierzy zawodowych, ponad 430 kobiet i około 2 000 weteranów działań poza 

granicami kraju. Do związku należy ponad 8 660 oficerów, w tym 67 generałów, około 4 390 

podoficerów i około 170 szeregowych.  

Działalnością związku kieruje Zarząd Główny oraz 42 zarządy wojewódzkie i rejonowe. 

Członkowie związku zrzeszeni są w 423 kołach, które są podstawowym ogniwem 

organizacyjnym związku.  

Zarządy wszystkich szczebli oraz koła posiadają sztandary fundowane przez władze 

samorządowe, społeczeństwo i członków związku. Są one uroczyście wręczane przy okazji 

ważnych świąt państwowych i wojskowych. W ubiegłym w Gnieźnie sztandar otrzymał 

Zarząd Główny Związku. W ciągu rocznej kadencji nowego Zarządu Głównego wybranego 

na X Zjeździe Delegatów Związku uroczyste wręczenie sztandarów odbyło się w 

Bydgoszczy, w Olsztynie, w Zielonej Górze i w Pile, w Białej Podlaskiej i w Tarnowskich 

Górach. Z dużym uznaniem spotykają się uroczyste dekoracje sztandarów placówek 

oświatowo-wychowawczych (na przykład sztandar Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

imienia gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy oraz organizacji społecznych (na przykład 

Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP). Posiadamy związkową 

odznakę oraz pieśń. Niezwykle ważnym wątkiem pieśni związkowej jest nasza swoista 

deklaracja: Chociaż nie zawodowi to niechaj Polska wie, że także dziś gotowi na rozkaz 

stawić się.  
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Osoby oraz instytucje zasłużone dla związku wyróżniamy odznakami związkowymi 

różnej rangi. Do najwyższej rangi należy Złota Odznaka z Gwiazdą, a wśród jej Kawalerów 

jest m.in. Pan Bernard Ładysz czy Prymas Polski Józef Kowalczyk. Związek ma swoje 

święto, które przypada na dzień 14 czerwca. 

 

Związek organizuje lub jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć służących 

realizacji jego celów statutowych. Należą do nich na przykład:  

- wieloszczeblowe zawody sportowo-obronne;  

- spotkania z młodzieżą; 

- wspieranie działalności związanej z funkcjonowaniem klas mundurowych (najlepszym 

przykładem tego jest praca struktur naszego związku we Włocławku); 

- wspomaganie działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec”; 

- organizacja przeglądów polskich pieśni żołnierskich i patriotycznych ( na przykład w 

Mrągowie i w Bydgoszczy); 

- uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach dotyczących bezpieczeństwa i 

obronności kraju; 

- publicystyka na tematy historyczne dotyczące zwłaszcza najnowszych dziejów Polski i 

Wojska Polskiego oraz udział w dyskusjach publicznych na tematy związane ze 

zmianami w strukturach organizacyjnych wojska, a zwłaszcza w systemie kierowania i 

dowodzenia siłami zbrojnymi i kierowania obronnością państwa; 

- opieka nad pomnikami walk i męczeństwa Narodu Polskiego; 

- inicjowanie budowy nowych pomników oraz tablic pamiątkowych (na przykład pomnik 

103 pułku lotniczego na lotnisku Babice w Warszawie, pomnik żołnierzy 2.Armii 

Wojska Polskiego na Cytadeli Poznańskiej); 

- opieka nad mogiłami zmarłych kolegów; 

- specjalna opieka zdrowotna dla potrzebujących i wiele innych.  

Ostatnio centralne zawody sportowo obronne odbyły się w Wesołej. Wzięło w nich 

udział ponad 20 drużyn, w tym uczestnicy Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy Jurka 

Owsiaka.  

Współpracujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej, jednostkami wojskowymi, a także 

innymi stowarzyszeniami żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych w ramach 

ogólnopolskiej federacji. Bierzemy udział w działalności organizacji międzynarodowych 

skupiających oficerów i podoficerów rezerwy EUROMIL czy Międzynarodowego Komitetu 

Konsultacyjnego Stowarzyszeń Oficerów Rezerwy (IAC). Wydajemy czasopismo 

związkowe. Jest to miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty” wydawany w wersji 

drukowanej i elektronicznej. Czuwa nad nim powołana Rada Redakcyjna. Każdy, kto zechce 

może go prenumerować. Aktualne informacje o naszej działalności można znaleźć na 

internetowej stronie związkowej www.zzwp.pl. 

  

Ważnym celem naszej działalności jest wpływanie na kształtowanie postaw 

patriotycznych społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży. Bierzemy udział w uroczystych 

obchodach związanych z rocznicami ważnych wydarzeń w życiu Narodu i Wojska Polskiego, 

jak na przykład:  

- wojna obronna Polski 1939 roku; 

- Bitwa pod Monte Casino; 

- Bitwa pod Lenino;  

- Powstanie Warszawskie;  

- wyzwolenie Warszawy;  

- wybory czerwcowe w Polsce w1989 roku i powrót do demokracji. 
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Co uważamy za patriotyzm, co on oznacza, w czym się wyraża w czasie pokoju i 

wojny? To przede wszystkim: 

- solidna nauka i praca;  

- poszanowanie prawa - w tym przepisów dotyczących znaków państwowych (godło, 

flaga, hymn); 

- poszanowanie języka ojczystego, poprawna polszczyzna, unikanie wulgaryzmów i 

zachwaszczania obcymi naleciałościami;   

- znajomość i poszanowanie historii i tradycji narodowych (Powstanie Warszawskie a 

Pałac Kultury, nieznajomość treści hymnu polskiego, flaga niezgodna z przepisami lub 

nadużywana przy różnych okazjach); 

- poszanowanie tradycji walk o niepodległość Polski, a także walk Polaków za wolność 

Naszą i Waszą, w tym udziału żołnierzy WP w misjach poza granicami kraju - 

począwszy od 1953 roku;  

- szacunek dla polskiego munduru; 

- przygotowanie do służby w szeregach Wojska Polskiego, a także do innych ról zgodnie 

z polskim ustawodawstwem; 

- przeciwdziałanie podziałom i niestabilności sceny politycznej, które działają na korzyść 

państw obcych, sprzyjają osłabianiu bezpieczeństwa kraju; 

- solidarność międzypokoleniowa, (młodzi też kiedyś będą emerytami);  

- umiłowanie i poszanowanie piękna kultury, a także polskiej przyrody;  

- obrona Ojczyzny w razie wojny.  

 

Uważamy, że wszyscy powinniśmy być dumni z faktu, iż Polska osiągnęła wielki sukces 

w postaci niemal bezkrwawego przełomu ustrojowego.  Za wielki sukces uważamy także 

przynależność Polski do NATO i do Unii Europejskiej.  

Warto podkreślić, że dokonało się to nie w wyniku działalności mitycznego szpiega w 

Sztabie Generalnym WP, a w rezultacie ważkich atutów, jakimi dysponował nasz kraj i 

polskie społeczeństwo. Należą do nich zwłaszcza: położenie geopolityczne, obszar 

operacyjno – strategiczny w postaci ponad 312 tys. km kwadratowych terenu, którego 

warunki geograficzne sprzyjają prowadzeniu zarówno działań obronnych jak i ofensywnych, 

potencjał demograficzny i możliwości w zakresie gromadzenia licznych zasobów żołnierzy 

rezerwy, potencjał bojowy Wojska Polskiego i możliwości polskiego przemysłu 

zbrojeniowego, przemiany ustrojowe - w tym demokratyzacja życia społecznego, do których 

przyczyniła się „Solidarność”. Niezwykły w nich udział miał papież – Polak, Jan Paweł II. 

Nie można pomijać faktu, że Polska wnosi liczący się wkład w potencjał obronny Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. Możemy być dumni ze wzrostu roli Polski Unii Europejskiej. 

Wyrazem tego jest między innymi fakt, że w jej strukturach coraz ważniejsze stanowiska 

zajmują Polacy. 

 

Czego nie możemy akceptować?  

 

Jesteśmy przeciwni różnicowaniu wartości żołnierskiej krwi według kryteriów 

politycznych. Danina krwi, a nawet życia złożona walce o wolność naszej Ojczyzny przez 

żołnierzy idących do Polski zarówno ze Wschodu jak i Zachodu, a także walczących w 

okupowanym kraju jest godna najwyższego szacunku.   

 

Nie godzimy się na szarganie godności i honoru żołnierzy służących w Wojsku 

Polskim po II wojnie światowej. Nie można nas posądzać o brak patriotyzmu. Warto 

pamiętać, że niezależnie od stopnia ograniczenia suwerenności państwa, w pierwszym rzędzie 

przysięgaliśmy służyć Narodowi Polskiemu, a ten istniał zawsze – nawet w czasach zaborów.  
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Martwią nas negatywne zachowania części naszych rodaków na cmentarzach. 
Kiedyś grzebano tam wyłącznie zmarłych. Obecnie coraz częściej grzebie się na nich 

zwyczaje, elementarne poczucie smaku, dobry styl i zwykłą przyzwoitość.  Nie zważa się 

nawet na zasady płynące z antropologii teologicznej Jana Pawła II, z podstawowego wymogu 

poszanowania godności ludzkiej. 

 

Za niewłaściwe uważamy zachowania polegające na nie uczestniczeniu w wyborach. 

Ostatnio dotyczyło to wyborów do Parlamentu Europejskiego. To bardzo dziwne, że 80 % 

Polaków jest zadowolonych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a jednocześnie niemal 

80 % zignorowało te wybory. Nie mniej ważny jest nasz udział w zbliżających się wyborach 

samorządowych, prezydenckich i do parlamentu krajowego. To ważne prawo płynące z 

demokracji, ale i z poczucia obywatelskiego obowiązku.  

 

Zebranej tu wspaniałej młodzieży życzę, aby mogła żyć i rozwijać się w nowoczesnej 

i bezpiecznej Polsce, aby swoje najskrytsze marzenia realizowała tutaj, aby towarzyszyła jej 

powszechna życzliwość, szczęście i uśmiech, aby w przyszłości mądrze spożytkowała nabytą 

wiedzę i umiejętności i nie musiała zdawać egzaminu w postaci najwyższej próby 

patriotyzmu – poświecenia krwi, a nawet życia w obronie Ojczyzny gdyby zaszła taka 

konieczność. 

 

Trzeba jednak pamiętać, że do takiego egzaminu musimy zawsze być gotowi. Pokój, 

wolność i niepodległość nie są dane na zawsze.  

 

Pięknie ktoś kiedyś powiedział: Polska jest ważna, bronić jej trzeba. Kto Polski broni 

pójdzie do nieba. Obowiązek obrony Ojczyzny dotyczy wszystkich obywateli. Wynika to 

z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

 


