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Zebranie Zarządu Głównego ZOR RP
Wrocław 27 czerwca 2015 roku – materiał do dyskusji (pkt 5 porządku obrad)

I. Ogólnopolski Konkurs Historyczny – przykład łamania regulaminu?
Poniżej treść notatki zamieszczonej na stronie Zarządu Głównego ZOR RP zorpoznan.pl. Wytłuszczoną 
czcionką w kolorze czerwonym autor tego opracowania przedstawił wątpliwości i zapytania adresowane
do organizatora konkursu „95. rocznica Bitwy Warszawskiej”, jak i wcześniejszych edycji konkursu.

W Kujawsko-Pomorskim Okręgu ZORRP 18 maja 2015 roku zakończono etap ogólnopolskiego 
konkursu dla młodzieży szkolnej pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”. Na jakiej podstawie w tym 
terminie, przecież jest to niezgodne z regulaminem?  W zakresie realizowanych przedsięwzięć 
konkursowych ściśle współpracowano z kuratorami oświaty kujawsko-pomorskim i warmińsko-
mazurskim. W Bydgoszczy do tych działań włączył się wojewoda i marszałek województwa.  Od tych 
instytucji organizatorzy otrzymali stosowną pomoc i nagrody z upominkami dla laureatów. Dziwne, 
ale na stronach ww. kuratoriów trudno znaleźć informację, że taki konkurs w ogóle był 
zorganizowany, nie mówiąc już informacji o samej imprezie podsumowującej, to samo dotyczy 
Urzędów Wojewody i Marszałkowskiego. Zapewne skierowanie wniosków do tych instytucji
o udostępnienie informacji publicznej byłoby cennym i rzetelnym źródłem informacji w tym zakresie.

Uroczyste podsumowanie konkursu przeprowadzono w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej
w Bydgoszczy, a poprzedzona została udziałem młodzieży w ceremonii pożegnania Narodowego 
Elementu Wsparcia udającego się na misję do Kosowa. Wszystko odbyło się zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym.

Następnie młodzież wraz z opiekunami prac konkursowych i członkami ZORRP obejrzała prace  a na 
Sali Tradycji 1 B. Log. z udziałem jej dowódcy – płk Dariusza Żuchowskiego oraz miejscowego aktywu 
ZOR RP wręczono laureatom nagrody książkowe od wojewody, kuratora i rzeczowe od marszałka 
województwa. W 70. rocznicę zakończenia wojny zasłużonym działaczom ZORRP wręczono medale 
„Zwycięstwa”: por. Irenie Anikiejew, kapitanom Janowi Mocarskiemu i Eugeniuszowi Siemaszko oraz 
porucznikom Zygmuntowi Półtorakowi i Wacławowi Leganowi. Nazwa medalu zgodnie z zapisem
w legitymacji jest całkiem inna, a skrót B. Log. powinien być zapisany bez kropek.

Za duże zaangażowanie  wyróżniono dyplomami szkoły a pucharem wojewody - VIII Liceum 
Ogólnokształcące z Bydgoszczy i  Szkołę Podstawową nr 11 z Inowrocławia - pucharem kuratora. 
Puchar wojewody, puchar kuratora, a na stronach tych instytucji żadnej wzmianki
o konkursie, nie mówiąc już o tym, że w notatce nie wspomniano kto reprezentował te instytucje 
na podsumowaniu, prawdopodobnie nikt, co jest co najmniej dziwne wobec faktu fundacji nagród
(patrz wyżej – wniosek o udostępnienie informacji publicznej). Uczestnicy konkursu i organizatorzy 
byli zadowoleni. Laureaci z dyplomami, nagrodami i upominkami przy poczęstunku wymieniali swoje 
doświadczenia z konkursowego działania.

Prezes okręgu ppłk Roman Misiak i najbardziej zaangażowany w przeprowadzenie konkursu
kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski  otrzymali stosowne podziękowania. Od kogo otrzymali te 
podziękowania, od samych siebie, przecież to oni byli organizatorami konkursu na tym etapie?

Natomiast zgodnie z zamieszczonym na stronie zorpoznan.pl

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

organizowanego w 2015 r. przez

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Stanisława Kozieja.

Co z tym patronatem wobec  planowanej zmiany w sierpniu 2015 roku obsady stanowiska Szefa BBN? 
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  Temat konkursu: „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.

I.     Cele konkursu:

 Mobilizacja szkół, nauczycieli, dzieci i młodzieży wokół idei odzyskania w 1918 r. przez Polskę 
niepodległości.

 Ukazanie myśli strategicznej Marszałka Józefa Piłsudskiego w rozstrzygnięciu Bitwy 
Warszawskiej w 1920 roku.

 Ukazanie znaczenia Bitwy Warszawskiej dla Europy i Świata.

 Uświadomienie znaczenia zakresu przygotowania organizacyjnego, logistycznego i 
sztabowego jako gwaranta zwycięskich działań polskich pododdziałów i oddziałów.

 Pokazanie postawy młodego pokolenia Polaków w masowym napływie ochotników w szeregi 
Wojska Polskiego.

 Bitwa Warszawska wyrazem jedności narodu w walce o niepodległość.

II.   Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
drużyn harcerskich na terenie całego kraju.

III. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

pierwszy etap na szczeblu okręgów Związku i Kuratoriów oświaty:

13.03. – 19.09.2015 r.  Jak ten termin ma się do ww. notatki podsumowującej zmagania 
pierwszego etapu w Bydgoszczy, nie mówiąc już o samej treści ogólnikowej notatki, z której nie 
wynika jaki był skład komisji oceniającej prace, ile prac zgłoszono, ile szkół wzięło udział, kto 
konkretnie zwyciężył w poszczególnych kategoriach wiekowych, które z nadesłanych prac Komisja 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego kwalifikuje do oceny przez Centralną Komisję Konkursową?

drugi etap na szczeblu krajowym:

21.09. – 30.10.2015 r.

Finał konkursu odbędzie się 21 listopada 2015 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
.
.
.
X.  Informacje dodatkowe:

  b)   Prezesi okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informują 
współpracujące z Zarządem Okręgu szkoły o regulaminie konkursu. Czyżby w konkursie brały co 
najwyżej szkoły współpracujące już w przeszłości z Okręgiem, podobnie jak w Okręgu 
Wielkopolskim 3-4? Dotychczasowa historia pokazuje, że według danych znanych tylko Panu 
Prezesowi Zarządu Głównego i być może wybranym członkom Centralnej Komisji Konkursowej ten 
bardzo marniutki wskaźnik po wakacjach w ciągu tylko dwóch tygodni zapewne osiągnie wartość 
kilkuset, a może i przekroczy nawet tysiąc szkół uczestników. Dotyczy to również pozostałych 
organizowanych przez Związek w przeszłości konkursów, gdzie organizator i komisje prezentowały
w mojej ocenie mocno zawyżone dane w zakresie ilości uczestniczących szkół, a wyróżnione na szczeblu 
centralnym prace zawierały oczywiste błędy merytoryczne, co w niekorzystnym świetle stawia 
rzetelność prac Komisji Konkursowych, przypomnę Panów z tytułami profesorskimi. W sprawie 
konkursu „70. rocznica Powstania Warszawskiego” organizator nie opublikował nawet zmienionego 
regulaminu, gdzie zgodnie z nadal widniejącym na stronie Związku regulaminem dotyczył on tylko 
uczniów szkół warszawskich i województwa mazowieckiego. W przeddzień upływu terminu, przez 
cztery miesiące od ogłoszenia konkursu tuż przed wakacjami letnimi zgłosiły się słownie tylko cztery 
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szkoły, o czym informował Pan płk Borecki, a po działaniach znanych tylko Panu Prezesowi
płk. Tomaszkiewiczowi po wakacjach, 27 września ogłaszając w Kutnie wyniki tej imprezy podano liczbę 
aż 347 uczestniczących szkół, a wśród laureatów nie było w ogóle przedstawicieli województwa 
mazowieckiego. Tym samym nasuwa się pytanie: na podstawie jakiego i gdzie opublikowanego
regulaminu laureaci tej imprezy i pozostałe ponad trzysta szkół mogli w ogóle w niej wziąć udział?
Na chwilę obecną, wobec posiadanej przeze mnie wiedzy we wszystkich edycjach konkursów 
organizowanych przez Związek uczestniczyło niestety kilkanaście, może kilkadziesiąt dyżurnych, 
dyspozycyjnych wobec organizatora szkół z całego kraju, a nie jak podano w oficjalnych komunikatach 
tysiące. Nie mogę zrozumieć czemu ma służyć kolejny przykład zakłamywania związkowej 
rzeczywistości przez Pana Prezesa płk. Tomaszkiewicza? Wobec prawdopodobieństwa wielu 
nieprawidłowości i podawania danych liczbowych dotyczących uczestników niezgodnych z faktami 
wnoszę do Pana Prezesa płk. Tomaszkiewicza, który zatwierdzał protokoły wszystkich dotychczasowych 
konkursów o podanie imiennych list szkół uczestniczących w poszczególnych edycjach konkursów 
organizowanych przez Związek w rozbiciu na poszczególne okręgi. Uprzedzając fakty, w mojej ocenie 
będzie niemożliwym, aby liczba uczestników poszczególnych edycji konkursu na tych wykazach była 
zgodna z oficjalnie opublikowanymi danymi, co niestety będzie ogólnie mówiąc nie fair play wobec 
samych uczestników konkursów oraz osób, które objęły te przedsięwzięcia swoim patronatem 
honorowym i wsparły ich organizację. Trudno sobie wyobrazić, że na prośbę i w wyniku działań Pana 
Prezesa płk. Tomaszkiewicza tysiące osób (dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie) będą skłonni 
poświadczyć nieprawdę. Ponadto informuje się zainteresowanych, iż Zarząd Główny Związku zwróci 
się do Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej oraz kuratoriów Oświaty
 prośbą o umieszczenie regulaminu konkursu na ich stronach internetowych. Jaki jest namacalny 
efekt tych działań, gdzie taka informacja został opublikowana? Zarząd Główny, czyli kto konkretnie 
napisał stosowne pisma w tej sprawie? Po co taki zapis jak nikt go nie zrealizował, nikt też nie 
rozlicza na Zarządzie Głównym z takiej bezczynności organizatora konkursu, a samo
zainteresowanie konkursem wśród młodzieży szkół Okręgu Wielkopolskiego, jak i w całym kraju 
oględnie mówiąc jest znikome poza, jak pisałem wyżej szkołami dyżurnymi na co dzień 
współpracującymi z organizatorem. Moja konkluzja: jaki regulamin, jaka organizacja, takie były
i będą wyniki, które organizator przed jawną kompromitacją podawał i zapewne będzie nadal 
prezentował „z kapelusza”. Takie działania organizatorów konkursów niestety w moim ocenie są 
kolejnym przykładem zakłamywania przez Pana Prezesa płk. Tomaszkiewicza związkowej 
rzeczywistości, obok ilości członków, struktury, finansów, a kończąc na sprawach kadrowych. W moim
odczuciu nie korespondują one z dewizą zapisaną na sztandarze stowarzyszenia:  Bóg – Honor – Ojczyzna.

W obliczu wyżej przedstawionych faktów, zasadnym jest na jutrzejszym zebraniu postawienie
pytania członkom Zarządu Głównego, przedstawicielom ośmiu pozostałych struktur Związku 
odpowiedzialnych za rozstrzygnięcia pierwszego etapu konkursu, ile dotychczas tj. na pierwszy 
dzień wakacji letnich wpłynęło prac i z ilu szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych,
a przedstawicieli Okręgu Kujawsko-Pomorskiego zapytać o wątpliwości sformułowane powyżej
w treści notatki kolorem czerwonym. Natomiast Panu Prezesowi płk. Tomaszkiewiczowi zadaję
pytania o wątpliwości przedstawione powyżej w treści regulaminu czcionką koloru czerwonego.
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II.Procedura wstępowania do Związku

Wobec powyższej notatki, zamieszczonej na stronie Zarządu Głównego Związku, nasuwa się 
pytanie: Kto wystąpił z inicjatywą przyjęcia JM Rektora w poczet członków Związku? Jeśli to ma być 
członkostwo zwyczajne, to inicjatywa powinna leżeć po stronie zainteresowanego poprzez złożenie 
wypełnionej deklaracji, a decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Koła. Jeśli sprawa dotyczy 
członkostwa honorowego (czyżby JM Rektor mylił te dwa pojęcia), to jest to w gestii Zarządu 
Głównego (takiego punktu porządku obrad nie ma), a nie Pana Prezesa (§ 15 pkt 2 i § 24 pkt 14 Statutu).



- 5 -

III. Prezes Tomaszkiewicz prezesem stowarzyszenia płk. Kabaty?

Jak nietrudno zauważyć z tego pisma zamieszczonego na stronie Zarządu Głównego Związku Pan 
Prezes płk Tomaszkiewicz według JE Ambasadora dr. Jerzego Margańskiego jest prezesem nie 
naszego stowarzyszenia, ale zgodnie z zapisem Krajowego Rejestru Sądowego działającego legalnie 
na terenie kraju stowarzyszenia, którego prezesem jest płk Alfred Kabata.

Należy nadmienić, że płk Alfred Kabata, prezes Związku Oficerów Rezerwy RP nadal widnieje
w KRS, wyciągu dotyczącym naszego stowarzyszenia. Nadal figurują tam również osoby, które już 
nawet nie żyły podczas obrad ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów. Sprawa aktualizacji KRS 
dotyczącego naszego stowarzyszenia była przedmiotem posiedzenia Zarządu Głównego wiosną 
2014 roku w Bydgoszczy. Zarząd Główny podjął wówczas uchwałę w tej sprawie dając bodajże 
Panu Prezesowi czas trzy miesiące na zamknięcie tematu. Minął rok i nadal KRS dotyczący naszego 
stowarzyszenia nie jest zaktualizowany, a ponad 1/3 składu tam przedstawionego jest nieaktualna.
Co w tej sprawie zrobił Pan Prezes, Sekretarz ZG i całe Prezydium? Kiedy podjęta przed ponad 
rokiem uchwała zostanie wykonana przez Pana Prezesa?
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IV. Sprawa powołania Okręgu Miasta Stołecznego Warszawa

Czego dotyczyła Uchwała Nr 1 w dokumentacji Okręgu Miasta Stołecznego Warszawa, jak dopiero 
Uchwała Nr 2 powołuje Okręg? Okręg może powołać Zarząd Główny mocą uchwały (§ 24 pkt 5 
Statutu), a o uchwale tej treści nie ma mowy w informacji zamieszczonej na stronie zorpoznan.pl
po zebraniu. W związku z powyższym zasadnym jest złożenie do porządku obrad wniosku, aby 
protokoły z zebrań Zarządu Głównego wraz z treścią podejmowanych uchwał mogły być dostępne 
członkom Zarządu Głównego, np. w terminie do 30 dni po zebraniu, aby każdy z obecnych na tym 
zebraniu mógł wnieść ewentualne poprawki, a ostateczny protokół powinien być zatwierdzany 
przez Zarząd Główny na kolejnym posiedzeniu. Natomiast nieobecni na zebraniu mogliby zapoznać 
się z treścią tych dokumentów. Z dotychczasowej praktyki widać, że zebrania, protokoły i realizacja 
uchwał po zebraniach to nie zawsze zbieżne sprawy, w większości znane chyba tylko Panu 
Prezesowi. Trudno ocenić w tej sytuacji potrzebę istnienia Zarządu Głównego. Na chwilę obecną 
jest to tylko organ legalizujący często czynione wbrew statutowi poczynania Pana Prezesa, bo 
wątpię by całego Prezydium. Z reguły posiedzenia Zarządu Głównego ograniczają się do 
wystąpienia zaproszonego Gościa oraz samego Prezesa. Uzupełnienie porządku obrad graniczy
z cudem i jest prawie niemożliwe. Treści wnoszonych przez Pana Prezesa uchwał są podawane do 
wiadomości członków Zarządu Głównego z reguły dopiero w trakcie samego zebrania, będąc
w wielu przypadkach dla nich zaskoczeniem, a także dokumentami niewiele wnoszącymi do 
bieżącej działalności stowarzyszenia. Tym czym powinien zajmować się zgodnie ze Statutem Zarząd 
Główny zajmuje się Pan prezes jednoosobowo poza zebraniami. Wobec powyższego trudno mówić
o poprawnym działaniu Prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej czy też Sekretariatu Zarządu 
Głównego. Są to struktury często poprzez swoją bezczynność, nieznajomość przepisów czy nawet 
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samego Statutu legalizujące jednoosobową działalność Pana Prezesa. Przykładem takiej tezy niech 
będzie chociażby niezrozumiała dla wielu prawie tajna działalność kadrowa Pana Prezesa, 
opierająca się na kolesiostwu (patrz Słownik Języka Polskiego) i brak jakichkolwiek reguł znanych 
ogółowi członków w tym zakresie, a także nagminne odznaczanie medalami „Za Zasługi dla ZOR”
z pominięciem Zarządu Głównego, nie tylko przez Pana Prezesa, ale również i na szczeblu Okręgów, 
łamiąc w ten sposób zapis § 54 pkt 3 Statutu. Czy Sekretariat Zarządu Głównego dysponuje 
jakąkolwiek ewidencją nadanych medali zgodną z liczbą zamówionych u ich producenta oraz ewidencją
Członków Honorowych Związku? W mojej ocenie wątpię w istnienie takich rzetelnych wykazów.

Wracając do wyżej przedstawionego pisma, to według jego autora skrót „nr” pisze się z kropką,
a Piłsudski przez „z” (Piłsudzkiego). Zarząd Okręgu może być w czteroosobowym składzie, co łamie 
zapisy § 35 pkt 1, 4 Statutu, gdzie jest zapisane, że skład Zarządu Okręgu powinien być minimum 
10-osobowy, a samo Prezydium minimum 5-osobowe. A tymczasem mamy tutaj przykład, jak
kilkuosobowe Koło Nr 4 przemianowało się w Okręg, podobnie jak to miało miejsce wcześniej
w Gdyni. Rodzi się na tych dwóch przykładach pytanie, jaka jest różnica między Kołem a Okręgiem?
A co mówić o okręgach, które nawet kół nie posiadają, o których wiedziałby Sekretariat Zarządu 
Głównego. Moja konkluzja: to wstyd dla stowarzyszenia, że takie działania i pisma z naruszeniem 
Statutu, nie mówiąc już o błędach ortograficznych powstają i jeszcze na dodatek ich treść jest 
udostępniana publicznie. Wstyd dla stowarzyszenia przedstawia zawartość publikowanych na 
stronie Zarządu Głównego niektórych informacji zaprezentowanych w przedstawionym materiale.
A przecież została powołana komisja ds. mediów. Na czym polega jej działalność, czym ona się 
zajmowała od czasu swojego powołania, jakie są jej dotychczasowe sukcesy? Czy też jest to kolejny 
twór nie wiadomo za co odpowiedzialny i przez nikogo nie rozliczany? Kto imiennie odpowiada, za 
to co jest publikowane na stronie Związku? Na żadnym z posiedzeń Zarządu Głównego nie 
wspomniano o całkiem odmiennej polityce informacyjnej prowadzonej poprzez stronę www Okręgu 
Wielkopolskiego (http://zorrpwlkp.pl), zdaniem wielu znacznie lepiej zorganizowaną od strony 
Zarządu Głównego. Znane są natomiast z posiedzenia Zarządu Głównego w Krzesinach wygłaszane 
publicznie krytyczne oceny działań prezesa Okręgu Wielkopolskiego czynione przez Pana prezesa, 
szczególnie krzywdzące, że czynione wobec nieobecności krytykowanej osoby czy też podawane przez 
Pana prezesa na Zarządzie Głównym nie wiadomo po raz kolejny w jakim celu nieprawdziwe znacznie 
zawyżone dane dotyczące liczby członków Związku. Ilość udokumentowanych i co ważne publicznie 
dostępnych działań w Okręgu Wielkopolskim przewyższa skalę działań wszystkich pozostałych Okręgów 
liczonych łącznie, opublikowanych na stronie Zarządu Głównego. Wiele działań prowadzonych
w Okręgu Wielkopolskim ma charakter nowatorski, podejmowane są z własnej inicjatywy, również 
poza obszarem działalności Okręgu i często we współpracy z innymi stowarzyszeniami, gdyż na 
władze naczelne Związku nie ma co liczyć, a nawet często trzeba się niestety wstydzić. Przykładem 
niech będą: konkursy historyczne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
organizacja obchodów 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego czy też planowana 
organizacja Marszu Czynu Niepodległościowego. Pan Prezes płk Tomaszkiewicz wraz z całym Prezydium
najwidoczniej zapomnieli o okrągłej rocznicy naszego Patrona.

V.Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt podający 
informację w zakresie dopełnienia obowiązku przez Koła i Okręgi 
złożenia sprawozdań finansowych za rok 2014, o czym mowa była 
na posiedzeniu Zarządu Głównego w Krzesinach jesienią 2014 roku.

       Wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego
               Członek Zarządu Głównego 

                                                                                                       mjr w st. spocz. mgr inż. Jacek Behrendt


