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Jubileusz ... 

W tym roku mija 75 rocznica działalności Związku Inwalidów Wojennych 
RP, która datuje się od 19 kwietnia 1919 r. 

Zarząd Oddziału ZIW w Pruszkowie kontynuuje działalność swych 
poprzedników, którzy swym czynem zbrojnym przyczynili się do powstania 
Niepodległej Polski w 1918 r. 

Ich następcy zrzeszeni w naszym związku w czasie drugiej wojny 
światowej, walczyli o tę samą świętą sprawę - za Polskę na wszystkich 
frontach działań wojennych. 

Nie zabrakło ich w szeregach Obrońców Helu, Warszawy, Narwiku, 
Tobruku, zwycięzców spod Monte Cassino i Falaise, żołnierzy spod Lenino, 
partyzantów Wileńszczyzny i Wołynia, obrońców powstańczych barykad. 

Są wśród nas ci, którzy w oswobodzonej Polsce od hitlerowskiego 
jarzma, lecz nie w wolnej Polsce, przeszli przez mury Rakowieckiej i 
Wronek, przez druty Jaworzna i Workuty. 

Z roku na rok nasze szeregi topnieją w zastraszającym tempie. Pozo-
stało w naszym związku już tylko 105 członków zwyczajnych i 50 podopie-
cznych po zmarłych inwalidach. 

Naszym zadaniem jest popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej 
rangi inwalidztwa wojennego w służbie Ojczyzny, rozpowszechnianie pa-
triotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność i niepodległość 
kraju, organizowanie i rozwijanie szczególnej opieki i pomocy najciężej 
poszkodowanym inwalidom wojennym oraz sierotom i wdowom po zmar-
łych inwalidach. 

Mimo sędziwych lat i pogarszającego się zdrowia, część naszych 
członków ofiarnie wywiązuje się z powierzonych zadań. Szczególnie należy 
wymienić tu: kol. Grażynę Jazdowską, Zofię Wiśniewską, Dionizę Haber, 
Zygmunta Wołowskiego, Zbigniewa Kaczora, Stanisława Witkowskiego, 
Tomasza Wardzińskiego, Leona Pośnika. 

Nasze środki finansowe przeznaczone na naszą działalność organiza-
cyjną i pomoc doraźną dla najbardziej potrzebujących są bardzo skromne, 
dlatego też za każdą najdrobniejszą kwotę będziemy wdzięczni naszym 
ofiarodawcom. 

Za wpłatę na nasze konto: Nr 1733 - 723 -132 w PKO Oddział Pruszków 
serdecznie z góry dziekujemy. 
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Sztandar Związku Inwalidów Wojennych 
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