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ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

     – zwany Związkiem, jest dobrowolnym oraz samorządnym stowarzyszeniem
działającym na podstawie przepisów z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku nr 79 poz 855 z późn. zm.) i statutu
zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym z nazwą „ZWIĄZEK
ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO” – 

Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto stołeczne Warszawa. Związek
posiada osobowość prawną i tworzy (rozwiązuje) terenowe jednostki organizacyjne.

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:
- Organizacje wojewódzkie (rejonowe) i Koła.

przy Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

(MZW ZŻWP), jest terenową działającą jednostką organizacyjną Związku.

Koło „ZIEMI OLKUSKIEJ” ZŻWP zostało powołane na zebraniu statutowym

w dniu 22 października 2015 roku i przyjęło dorobek KOŁA Nr 25 ZBŻZ

powołanego 20 stycznia 1983 r.

     W 2022 roku mija 23 lat działalności Koła „ZIEMI OLKUSKIEJ” ZŻWP

we współdziałaniu z władzami samorządowymi powiatu olkuskiego.

KOŁO „ZIEMI OLKUSKIEJ”

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO



ZWIĄZEK
ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

"Naród i wojsko to jedność i nie może być
żadnych między nimi rozgraniczeń".
                           Stefan "GROT" Rowecki

    Koło "ZIEMI OLKUSKIEJ" ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
    w Olkuszu

Stanisław Bartoszcze (2016)

Z początkiem 1999 roku w kraju przywrócono powiatową samorządową
administrację z jednoczesnym wprowadzeniem szesnastu województw. 
Powiat olkuski wrócił do województwa w Krakowie. Zmiana organizacji 
administrowania krajem miała wpływ na zmiany w statutowych 
organizacjach wojskowych.

X Zjazd w 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zapisuje
wojskową organizację statutową z nazwą „ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY 
WOJSKA POLSKIEGO” a zarządy wojewódzkie, rejonowe i koła 
odpowiednio przyjęły nazwę.

W 2016 roku, wcześniej założone koło na swoim zebraniu statutowym 
przyjęło nazwę: KOŁO „ZIEMI OLKUSKIEJ” ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY 
WOJSKA POLSKIEGO przy Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim ZZWP.

Olkusz 2016



Zarząd koła, odpowiednio od lewej:

(trzeci) - prezes, (drugi) wice, (czwarty) sekretarz, (szósty) skarbnik

• ppłk Stanisław Bartoszcze
• ppłk Marek Lasek
• st. chor. sztab. Jerzy Dubaj
• st. chor. sztab. Stanisław Murdzek

- prezes
- wice
- sekretarz
- skarbnik

2022

• ppłk Stanisław Bartoszcze (7.04.1939). Na drodze życia, lotnictwo sportowe (1956-1959).
(pil. szyb.) Matura 1957 (technik). Oficerska Szkoła Radiotechniczna 1959-1962.
Zestawy rakietowe, nauka eksploatacji i budowy. Oficer WP. Specjalista rakietowy Wojsk OPK.
Rakietowa obrona przestrzeni powietrznej 1962-1981. Politechnika Śląska 1964-1969 (inż.).
Wojskowa Akademia Techniczna 1974-1977 (mgr inż.). Zakłady uzbrojenia, remont sprzętu
elektronicznego Wojsk radiotechnicznych 1981-1991. Studium podyplomowe 1983-1984.
Rezerwa 1991. Trzydzieści jeden lat zajęć wśród młodzieży (nauczyciel - elektroniki),
Ponad 20 lat pracy w Kole "Ziemi Olkuskiej" ZŻWP

• ppłk nawig. Marek Lasek - absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotnicznej w Dęblinie.

• st. chor. sztab. Jerzy Dubaj (20.02.1950). Droga życia. Matura 1967 I LO w Olkuszu.
Zasadnicza służba wojskowa 1970-1972. Służba wojskowa 1973-1995, PSZW Olkusz 1975,
WKU Kraków – Krowodrza, WKU Mysłowice. Szkoła Chorążych Administracji Wojskowej.
Rezerwa 1995. Inspektor d/s obronnych w Sądzie Rejonowym w Olkuszu. Członek Koła
„Ziemi Olkuskiej” ZŻWP.

• st. chor. sztab. Stanisław Murdzek (30.12.1952). Droga życiowa/ 3 letnia zasadnicza Szkoła
Zawodowa 1969-1971 Krosno. Podoficerska Szkoła Zawodowa przy CSS WR Bemowo Piskie
1971-1972. Matura 1987 Olkusz. Służba w 16 dywizjonie rakietowym OPK Podpolis k/Bukowna
1972-1989. 36 BRT Kraków 1990-2002. Rezerwa 2002. Członek Koła „Ziemi Olkuskiej” ZŻWP.
Ponad 20 lat pracy w Kole.

e-mail - zzwp.olkusz@wp.pl



SYMBOLE ORGANIZACJI

Koło "ZIEMI OLKUSKIEJ"
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

2015 maj

Tło – start rakiety, poligon krajowy
Wicko Morskie. 

2021 październik

Granica powiatu i lot rakiety z miejsca
stacjonowania.

Małopolski Zarząd Wojewódzki
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
                                       w Krakowie

Związek
Żołnierzy Wojska Polskiego



PROPORCZYK – Koła „ZIEMI OLKUSKIEJ”

Łącznik Koła z władzami samorządowymi
i mieszkańcami Olkusza.

Trzy orły piastowskie na czerwonej tarczy 
– Starostwo Powiatowe – logo gospodarza, 
teren stacjonowania 16dr i 20dt.

Orzeł symbol organizacji wojskowej – 
ZZWP

Poligon zalesiony ze startem rakiety – 
Wicko. Na obłoku startującej rakiety 
ugrupowanie rakietowe 13 DR OPK, do 
obrony przestrzeni powietrznej Górnego 
Śląska i zachodniej części województwa 
krakowskiego.



Kolejne lata to porządkowanie historii obrony powietrznej
w powiecie olkuskim. Wydano książkę (2017). Była iskrą
zmiany proporczyka z podkreśleniem publikacji
uzupełniającą historię powiatu.

Wprowadzono logo koła (2021). Granice 
powiatu olkuskiego z opisem koła.

Grafika powtórzona z książki „Obrona 
Powietrzna…”



Rok 2022. W sześćdziesiątą rocznicę proporczyk
w opisie graficznym z organizacją obrony przestrzeni
powietrznej kraju.

W czerwcu 1962 powołano siły zbrojne – 
Wojska Obrony Powietrznej Kraju do 
obrony przestrzeni powietrznej. Dywizjon 
rakietowy – pododdział - do niszczenia 
obiektów bezpośrednio na kierunku
w ugrupowaniu taktycznym 13 DR OPK.

Koło
"Ziemi olkuskiej"



Członkowie KOŁA „ZIEMI OLKUSKIEJ” ZŻWP we współdziałaniu

z władzami samorządowymi powiatu olkuskiego uczestniczą

w rocznicach:

• Świąt: 11 listopad, 15 sierpień, 3 maj

• W uroczystości upamiętniającej poległych za Ojczyznę: 1 wrzesień,

   8 maj

• Zbrodni Katyńskiej: 13 kwiecień

• Powstań Narodowych: 5 maj

W okresie 1795-1918 (123 lat) państwo polskie nie istniało na mapie świata.

11 listopad 1918 rok to początek II Rzeczypospolitej Polski. Okupacja niemiecka

(1.09.1939-8.05.1945), wkroczenie Rosji sowieckiej (17.09.1939) to IV rozbiór Polski.

II RP przestała istnieć.

GENEZA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Po 8 maja 1945, to okupacja „Polski” – PRL – przez Rosję Sowiecką w nowych granicach między 
Bugiem a Odrą. 4 czerwiec 1989 przerwał istnienie Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Zaistniała na 
mapie Europy Rzeczpospolita Polska (RP III), ale w granicach po 1945.

„Niepodległość nie jest dana raz na zawsze”!
„Naród i wojsko to jedność , nie może być żadnych między nimi rozgraniczeń”.

2022 rok.2022 rok. Trzydzieści cztery lata trzeciej RP. Dwudziesty czwarty luty 2022, Rosja rozpoczęła wojnę 
w Europie, napadając na Ukrainę. Sto dwa lata od wojny rozpoczętej przez Rosję bolszewicką (1920). 
Osiemdziesiąt trzy lat od  IV rozbioru II RP. 





POLEGŁYM za OJCZYZNĘ, pomordowanym przez Niemcy
                                                                                               hitlerowskie.

1 września 1939 wojska niemieckie wkroczyły zbrojnie na teren Polski i zajęty obszar do 
rzeki Bug. Niewiele upłynęło dni, bo 17 września wojska sowieckie dokonały zbrojnej napaści 
na II RP ze wschodu. Zajmując teren do linii przyjętej przez Niemców. IV rozbiór II RP 
dokonany. Państwo polskie przestało istnieć 17 września 1939.

Niepodległość zginęła.
Rozpoczęła się tułaczka wojenna żołnierza polskiego szukającego pomocy wsparcia 

państw Europy. Formowane oddziały wojskowe z żołnierzy polskich na wszystkich frontach II 
wojny światowej walczyły z okupantem i zaborcą. 

8 maja 1945.  Zakończenie wojny. Naród polski w nowej ojczyźnie z wizją nowej 
okupacji – sowieckiej –  na czas bliżej nieokreślony.

4 czerwiec 1989. To nowy rozdział Polski niepodległej. Wróciła Rzeczpospolita Polska, 
ale na obszarze z 8 maja 1945 (PRL).

Uroczystości  – 1 września, 8 maja

Miejsce: Park, skrzyżowanie ulic Mickiewicza Sławkowska, Olkusz

2016

1939 – 1945



IV rozbiór II Rzeczpospolitej Polski dokonały Niemcy hitlerowskie 1 września 1939 i Rosja 
sowiecka 17 września 1939 (Linia rzeka Bug)

1940 KATYŃ.  „Zbrodnia katyńska to mord Rosji sowieckiej na żołnierzach
i funkcjonariuszach narodu polskiego”

Rok 2022. Dziś nie ma spokoju na grobach w Katyniu!

Rok 2015. Olkusz, cmentarz ul. M. Karwińskiego ul. Fr. Nullo

Wielkie dzieło zostawił po sobie Pan Mieczysław Karwiński finansując „Pietę Katyńską”, 
rzeźbę dłuta Wiesława Nadymusa.



NARODOWE POWSTANIE STYCZNIOWE 1863
                                                                                KRZYKAWA

2013
Członkowie Koła „ZIEMI 
OLKSUKIEJ” uczestniczą 
w uroczystościach.

150 rocznica śmierci płk. Francesco Nullo. Cmentarz olkuski
 Ambasador Włoch patronował jubileuszowym uroczystościom.
Gospodarz uroczystości Burmistrz M i G w Olkuszu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Fr. Nullo.

Pomnik płk. Fr. Nullo, Uczestnik powstania 1863. Zginął 5 maja, Krzykawa.



Zakończenie roku 
szkolnego.

2016

Wśród młodzieży - koniec roku szkolnego - członkowie Koła „Ziemi 
Olkuskiej” ZZWP.

Członkowie Koła „ZIEMI OLKUSKIEJ” ZŻWP wśród młodzieży szkolnej

          Rok 1989 to początek zmian w powszechnym obowiązku obrony Ojczyzny. Siły zbrojne (do
1989) były tworzone na powszechności obowiązku do służby wojskowej wszystkich obywateli,
którzy spełniali warunki wiekowe i zdrowotne. Służba trwała 2 lata (była 3 letnia). Wszyscy
poborowi tworzyli w siłach zbrojnych zasadniczą służbę wojskową, która obok zawodowej była
ilościowo znacząca (nawet do dwóch trzecich całego stanu osobowego). Do 2022 roku w tworzeniu
wykwalifikowanych pododdziałów żołnierzy rezerwy pojawiły się trudności. Po 1989 roku
w licznych szkołach publicznych rozpoczęły się nauczania młodzieży w klasach mundurowych.
Członkowie koła już z początkiem 2012 roku przyszli z pomocą w Zespole Szkół w Olkuszu. 

Pierwsza pomoc to zajęcia strzeleckie. Nauka w prowadzeniu ognia na strzelnicy
do nieruchomych tarcz. Zawody strzeleckie były sprawdzianem postępu nauki.



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9 
im. ppłk pil. Stanisława Skarżyńskiego 

w Olkuszu

Do patrona szkoły lotnika, 
który przyleciał do Ameryki Południowej 
i odbył lot dookoła Afryki, szkoła 
dołączyła i przyjęła pod swe lotnicze 
skrzydła pamięci, pilotów:
•   płk. pil. Zdzisława Cieślika (2008)
•  mjr pil. Arkadiusza Protasiuka (2010)

Wszystkich pilotów łączy – 
„przerwany lot” – miejsca różne!

2022 rok. Sto dwudziesta rocznica 
urodzin konstruktora szybowców – 
olkuszanina.

   ANTONI 
KOCJAN urodził się 12 sierpnia 1902 
w miejscowości Skalskie/Olkusz. Do 
dziś nie trafił pod skrzydła pamięci,
a łączy go jak wszystkich pilotów 
„przerwane życie”.

 Na drodze lotnictwa 
sportowego w różnych miejscach 
szkolenia byłem nie raz za sterem 
szybowca  konstrukcji A. Kocjana. 
Trzyletni czas latania szybowcem 
upoważnia mnie i nakazuje przywołać 
do pamięci z Imienia i Nazwiska:

Antoniego Kocjana olkuszanina,

    pilot szyb.
Stanisław Bartoszcze

konstruktora szybowców, pilota



GÓRSKA WYCZYNOWA

CZAS LATANIA SZYBOWCEM
    na lotniskach:

  nakazuje przywołać do pamięci z Imienia
i Nazwiska w sto dwudziestą rocznicę urodzin

 ANTONIEGO KOCJANA - OLKUSZANINA - konstruktora szybowców.

 Na drodze lotnictwa sportowego (1956-1959), byłem za sterem szybowca:
WRONA, SROKA, KOMAR.

pilot szyb. Stanisław Bartoszcze

Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu
Bezmiechowej k/Leska
Szkoły Szybowcowej w Lęborku
Górskiej Wyczynowej Szkoły Szybowcowej A.P.R.L. „ŻAR”
           w Międzybrodziu k/Żywca

120 rocznica urodzin Antoniego Kocjana 1902-1944





2022 rok

Naród i wojsko to jedność i nie może być
żadnych między nimi rozgraniczeń.

Stefan "GROT" Rowecki

Olkusz, 15.08.2022

Sześćdziesiąta rocznica przybycia dywizjonu do miejscowości Podpolis/Bukowno. Początek

obrony przestrzeni powietrznej Górnego Śląska i zachodniej części województwa krakowskiego.

Dwadzieścia siedem lat powiat olkuski był gospodarzem stacjonowania dywizjonów. To czas

służby kilku tysięcy żołnierzy - żołnierzy służby zasadniczej. Dziś, dziękujemy żołnierzom za

trud wojskowy, a mieszkańcom za szacunek dla wojska stacjonującego na Ziemi Olkuskiej.     



Droga z Zawiercia (do Olkusza) prowadzi
do 20 dt OPK Hutki i dalej przez Bolesław,
Bukowno i pustynię Starczynowską do
16 dr Podpolis/Bukowno

do ugrupowania 17 dr Oświęcim

...dywizjony rakietowe i techniczny OPK w powiecie
olkuskim i zawierciańskim z ugrupowania rakietowego
13 DR OPK w latach 1962-1989.

15 dr OPK

do ugrupowania
18 dr Pszczyna



Od czasu rozwiązania jednostki przez 10 lat różne były koleje tego terenu.

Rok 2000 okazał się szczęśliwym czasem dla Państwa Weroniki i Mirosława.

Zastawnik, uzyskali prawo zagospodarowania obiektu.

Od 2009 r. Dom Seniora rozpoczął działalność opiekuńczą.

Dzięki wysiłkowi Państwa Zastawnik, obiekt koszarowy godnie służy

człowiekowi.

Obiekt Koszarowy z 1962
 „Dom Seniora” z 2009

poligon

DOM SENIORA „Leśna Polana”   2009

2009



Literatura:

1. ILKUSIANA Nr 14 Olkusz maj 2016
miesięcznik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
tytuł: Jednostki rakietowe obrony przestrzeni powietrznej na terenie powiatu
   olkuskiego (1962-1989).

2. Przewodnik po gminnych szlakach turystycznych. Turystyczne Bukowno 2014
 Na stronach 31, 34, 36 informacja o jednostce wojskowej.
3. Dzieje Bukowna J. Sypień  O. Dziechciarz. Bukowno 2017.

Informacja: Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej kraju, str. 230-233.

Koło „Ziemi Olkuskiej” ZZWP w latach 2012-2022
   Opracowania. Autor Stanisław Bartoszcze.

1. Obrona Powietrzna 1962-1989. Jednostki wojskowe, organizacje wojskowe,
Olkusz - Powiat Olkuski. Olkusz 2017.   Nakład 200 egz.

2. Dolina Sztoły z miejscowościami Polis i Podpolis.
Materiały uzupełniające do „Przewodnika po gminnych szlakach turystycznych”.

Turystyczne Bukowno 2014. Miejsce koszarowe w 2022 roku. Opracowania graficzne
dla koła „Ziemi Olkuskiej” ZZWP.


