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KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU WETERENÓW I REZERWISTÓW 
WP DOLNEGO ŚLĄSKA W 2011 ROKU 

 
04.01.2011 – na stronie internetowej „Polski Zbrojnej” opublikowano notkę ppłk Krzysztofa 
MAJERA „Żołnierskie spotkanie przyjaciół” oraz 3 zdjęcia. 
Podczas posiedzenia Zarządu Koła M-G w Zgorzelcu zapoznano się ze sprawozdaniem 
opisowym za 2010 r. opracowano wstępną wersję planu pracy na 2011 r., nadano wyróżnienia 
Koła – Statuetki Chwały.  
W świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1. Podsumowano 
działalność Koła w 2010 r. i omówiono przygotowania do spotkania integracyjnego członków 
Koła. 
05.01 – wydrukowano w formie broszurowej sprawozdanie za 2010 r. i plan pracy Koła M-G 
w Zgorzelcu na 2011 r. i wysłano do ZD i ZP oraz członkom Zarządu. 
06.01 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER zaapelował do członków i sympatyków Związku o 
wsparcie nominacji dziennika „Polska The Times: Gazeta Wrocławska” do nagrody 
„Człowiek dekady 2001-2010 na Dolnym Śląsku" dla Poseł Lidii GERINGER de 
OEDENBERG. 
08.01 – w biurze ZKRP i BWP w Zgorzelcu odbyło się spotkanie noworoczne członków 
związku. ZP ZWiR WP reprezentowali kol.: por. Ryszard LEPAROWSKI, płk Mirosław 
FIEDOROWICZ i st. sierż. Kazimierz POPIELARZ, który przekazał skompletowany i 
oprawiony rocznik pisma „Polsce Wierni”. 
10.01 – prezes ppłk Krzysztof MAJER przesłał do ZG wnioski o nadanie pamiątkowych 
odznak „Krzyż LWP” dla: mjr mgr Jerzego JURKIEWICZA /Wrocław/ i kpr. mgr Bogusława 
WIŚNIEWSKIEGO /Oława/, a do DZW ZKRPiBWP wniosek o „Kombatancki Krzyż 
Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM-1945” dla: ppor. mgr Władysława RAKA, st. sierż. Andrzeja 
ZAWADZKIEGO, st. plut. Marka ŚWIĄTKA i st. chor. szt. Adama MRZYGŁÓDA 
/Głogów/ i mjr mgr Jerzy JURKIEWICZ /Wrocław/ oraz odznakę „Za Zasługi dla 
ZKRPiBWP” dla mjr mgr Wacława NOWAKA /Oława/. 
Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI złożył pisemne oferty do Urzędu 
Miasta Zgorzelec, Urzędu Gminy Zgorzelec i Starostwa Zgorzeleckiego celem pozyskania 
środków finansowych na zaproponowane projekty. 
13.01 – na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Koła nr 1. Omówiono 
ostatnie przygotowania do spotkania członków Koła. 
14.01 – p.o. sekretarza Klubu ppłk Krzysztof MAJER skierował do Premiera Donalda 
TUSKA następujące pismo:     Z inspiracji grupy kombatantów skupionych w Klubie 
Kawalerów Orderu Wojennego we Wrocławiu chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera na 
trwającą od kwietnia 2010 r. nienormalną sytuację związaną z brakiem kierownika Urzędu 



 2
d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 15.04.2010 r. obowiązki p.o. Kierownika 
Ud/sKiOR pełni dr Jan Stanisław CIECHANOWSKI. Naszym zdaniem tak ważne stanowisko dla 
weteranów i kombatantów powinna pełnić osoba gwarantująca wysoką fachowość i 
bezstronność, wyłoniona w drodze konkursowej. Niestety obserwując działania Urzędu oraz 
ich obraz w publikacjach Biuletynu „KOMBATANT”, trudno nie mieć wrażenia, iż nadal 
kombatanci są uznawani za lepszych i gorszych zwłaszcza, iż kolejni szefowie mają rodowód 
IPN-owski. Bardzo trudno znaleźć w publikacjach biuletynu i bieżących działaniach Urzędu 
przejawy życzliwości dla najliczniejszej grupy kombatantów tj. uczestników walk 1 i 2 Armii 
WP. Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu wynika, że w efekcie 
„naboru” na stanowisko kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych nr K/UDSKIOR-1/10 zgłosili się kandydaci: Aleksander ŁUCZAK 
/Legionowo/, Jan Stanisław CIECHANOWSKI /Warszawa/, Tomasz  SZURMAK /Kluczbork/. 
Termin zgłoszeń minął 20 sierpnia 2010 r. Czy w tej sytuacji można mówić o dbałości władz 
państwowych dla wyłonienia osoby szczególnie odpowiedzialnej za kierowanie sferą opieki i 
rzecznictwa grupy kombatantów, o których Konstytucja RP stanowi w art. 19 „Rzeczpospolita 
Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów 
wojennych”? Rozumiejąc wiele obowiązków Pana Premiera wynikających z ostatnich 
wydarzeń w kraju i na świecie, liczymy jednak na szybkie podjęcie decyzji w sprawie 
wyłonienia najlepszego kandydata i powołanie go na stanowisko Kierownika Ud/sKiOR dla 
dobra wszystkich kombatantów i osób represjonowanych. 
15.01 – na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła nr 1. 
W spotkaniu, przy obficie zastawionych stołach, uczestniczyło 19 członków Koła. 
19.01 – na zebraniu ogólnym Koła Miejskiego im. 18 Karkonoskiego Pułku 
Przeciwlotniczego w Jeleniej Górze przyjęto uchwałę o wystąpieniu z naszego Związku i 
przejściu do Związku Żołnierzy WP oraz utworzeniu odrębnego koła. 

   
21.01 – aktyw związkowy spotkał się w siedzibie Zarządu Powiatowego w Lubinie. Gośćmi 
zaproszonymi na spotkanie byli: prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER i kombatant por. 
Stanisław KUPCZYK z Wrocławia. Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń. 
Prezes ZD kol. Krzysztof MAJER wręczył rosyjski medal «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» kombatantowi ppor. Władysławowo ŁOJKOWI, a 
„Krzyż  Czynu Zbrojnego Samoobrony na Kresach Wschodnich RP”: ppor. Tadeuszowi 
CZYŻOWSKIEMU i ppor. mgr Wilhelmowi KASPERSKIEMU. Rozmawiano o 
dotychczasowych działaniach i proponowano kierunki najbliższych przedsięwzięć. Zwrócono 
też m.in. uwagę na brak reakcji MON na wnioski awansowe dla członków naszego 
stowarzyszenia. 
Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek SKORUPA przesłał prezesowi ZD ppłk 
Krzysztofowi MAJEROWI podziękowania za przesłane gratulacje z okazji wyboru na 
stanowisko, zapewnił o swoim zainteresowaniu sprawami kombatantów, weteranów i osób 
represjonowanych oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę opartą na dialogu i zasadach 
dobrego partnerstwa. 
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Oddział M-G w Złotoryi zorganizował w Domu Kultury wraz z Klubem Seniora i 
Stowarzyszeniem Dzieci Wojny „Dzień Babci i Dziadka”. Inicjatorem była kol. Joanna 
SKIBA i kpr. Jan WĘGRZYN. Panie ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny przygotowały 
poczęstunek z własnych wypieków, a Dyrektor Domu Kultury udostępnił salę kinową, ·w 
której prezentowano zespoły estradowe złotoryjskich szkół i przedszkoli. Burmistrz  
i Starosta ufundowali słodycze dla występujących dzieci. Wzorem ubiegłego roku 
przystąpiono do zorganizowania dla naszych członków i sympatyków akcji wypoczynkowej i 
rehabilitacyjnej w oparciu o ośrodki rehabilitacyjne w Mielnie i wypoczynkowy w 
Świnoujściu.  
Na spotkaniu noworocznym członków Koła M-G w Zgorzelcu podsumowano przebieg 
realizacji zadań w ub. roku i przedstawiono plan zamierzeń na 2011 r. Wręczono wyróżnienia 
własne Koła dla kol.: Romana KONOPSKIEGO, Jana JAWORSKIEGO i Waldemara 
KULIKOWSKIEGO. Następnie odbyła się część towarzyska przy poczęstunku. 
Na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła Miejsko – 
Gminnego w Zgorzelcu. W spotkaniu brali udział wszyscy członkowie Koła. Wręczono 
odznaczenia własne Koła dla kol.: Romana KONOPSKIEGO, Jana JAWORSKIEGO i 
Waldemara KULIKOWSKIEGO. 
Powiatowa Komisja Rewizyjna w Zgorzelcu przeprowadziła kontrolę pracy Koła Miejsko – 
Gminnego w Zgorzelcu za okres 2010 r 
24.01 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER na wniosek ZP w Złotoryi zwrócił się pismem do 
Bogdana KLICHA, Ministra ON z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości poparcia 
wniosków o nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Gwiazdy Iraku 
dla kombatanta płk doc. dr hab. med. Jerzego PESZKO. 
25.01 – wiceprezes ZG d/s koordynacji działalności w terenie ppłk Krzysztof MAJER 
przeprowadził rozmowę telefoniczną z ppor. pil. Antonim SALETNIKIEM z Nowej Soli w 
sprawie utworzenia Koła. Deklaracje członkowskie wypełniło 6 osób, a będą kolejne. 
Uzgodniono, że na zebraniu założycielskim koła kol. Krzysztof MAJER wręczy nowe 
legitymacje członkowskie. 
28.01 – w wydanym przez Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu pamiętniku pisanym w latach 
1946-55 przez ówczesną uczennicę, zamieszczono komentarz odnoszący się do sytuacji z 
tamtych lat, w tym nawiązujących do okresu wojny. Prezes Koła M-G kol. Kazimierz 
POPIELARZ wniósł uwagi do zapisów wskazujących na tendencyjne zwroty dotyczące gen. 
Karola ŚWIERCZEWSKIEGO, reakcję Armii Radzieckiej na trwające Powstanie 
Warszawskie oraz ocenę walk o wyzwolenie Warszawy. Skarbnik Koła kol. Sławomir 
KOLIŃSKI zebrał składki członkowskie od wszystkich członków koła i rozliczył się ze 
skarbnikiem ZP w Zgorzelcu. 

    
29.01 - w Sali Rycerskiej Klubu SOW odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiR 
WP. Porządek posiedzenia: Podsumowanie związkowej działalności programowo – 
organizacyjnej w 2011 roku. Kondycja finansowa instancji terenowych i Oddziału 
Dolnośląskiego. Stan realizacji zadań wynikających ze zmiany nazwy Związku oraz 
ufundowania sztandaru. Propozycje głównych przedsięwzięć programowo-organizacyjnych w 
br. Sprawy różne. Miłym akcentem rozpoczynającym posiedzenie było wręczenie dyplomów 
honorowych prezesów dla kol.: ppłk Jana KOBESA, sierż. Michała SABADACHA i kpt. 
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Juliana LECHA. Z relacji obecnych prezesów wynika, że działalność mimo zróżnicowania 
realizowana była na dobrym poziomie. Najliczniejsza nasza organizacja zgorzelecka 
koncentrowała się na działaniach na rzecz renowacji Cmentarza Żołnierzy 2 AWP w 
Zgorzelcu. Dbano o wysoki poziom wielu uroczystości z okazji rocznic i świąt wojskowych 
organizowantch wspólnie z innymi stowarzyszeniami. Nie zapominano o licznych 
przedsięwzięciach rekreacyjnych, spartakiadach patriotyczno-obronnych i zawodach 
strzeleckich. Skutecznie pozyskiwano pomoc finansową od samorządów lokalnych. 
Współorganizowano powiatowe konkursy wiedzy o WP i miejscach pamięci narodowej dla 
młodzieży. Nawiązano ścisłą współpracę z 23 Samodzielną Brygadą Artylerii i WKU w 
Bolesławcu oraz Nadleśnictwem Ruszów. Niestety nasz członek płk Mirosław 
FIEDOROWICZ w II turze wyborów nie uzyskał fotela burmistrza. Oddział miejski we 
Wrocławiu stanowi intelektualną podporę wielu przedsięwzięć wojewódzkich. Na 
comiesięcznych zebraniach głos zabierali m.in. prof. dr hab. Józef WOŁOCH, doc. dr Józef 
ŁUCZAK, ppłk dr Józef FRĄCZEK, zaś por. mec. Bronisław TURCZANIK opracowywał 
comiesięczne pisemne informacje będące bazą do dyskusji. Redaktorem serii wydawniczej 
ZD jest kpt dr inż. Janusz FUKSA /26 pozycji, a kolejna w przygotowaniu/. Na ogromne 
słowa uznania zasługują Andrzej i Tomasz NAWROTOWIE redagujący na wysokim 
poziomie naszą stronę internetową. Wzorcowo układa się realizacja „Porozumienia” 8 
wrocławskich stowarzyszeń, którego prezydencję w ub. roku sprawował ppłk Krzysztof 
MAJER. Szczególne znaczenie dla członków dolnośląskiej organizacji miały spotkania 
plenerowe w Uniejowicach w maju, lipcu i październiku, gdy jednorazowo świętowało sto 
kilkadziesiąt osób. Muzeum uniejowickie i osobiście kol. Michał SABADACH stali się 
bohaterami kilkudziesięciu artykułów prasowych w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi oraz 
czterech audycji telewizyjnych stacji rosyjskich. A na II Krajowym Kongresie 
Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej w sierpniu 2010 
r. kol. Michał SABADACH został wybrany na funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego. 
Zarząd M-G w Złotoryi dobrze współpracował z wieloma związkami, organizując 
uroczystości w miejscach pamięci narodowej i działania rekreacyjno-rozrywkowe. Warto 
podkreślić, że kol. st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI jest prezesem Zarządu Oddziału 
Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce, a wśród aktywistów Stowarzyszenia warto wymienić 
naszych członków kol.: Henryka NASZKOWSKIEGO, Zdzisława GRACZYKA, Zofię 
GRYNICZ, Bogdana BEZEGA, Józefa WĘGRZYNA. 

   
Oddział Jaworski kultywował i rozwijał współpracę z 10 Wrocławskim Pułkiem 
Dowodzenia, który zapewniał wojskową oprawę honorową jaworskich uroczystości w 
miejscach pamięci narodowej. Dobrze układa się współpraca naszego Związku na forum 
Powiatowej Rady Kombatanckiej. Oddział Powiatowy w Wałbrzychu ściśle współpracował z 
kołami Związku Sybiraków. ZKRPiBWP i LOK. Organizowano spotkania naszych 
kombatantów z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Świebodzicach im. Sybiraków. Oddział 
głogowski ściśle współpracował z miejscowymi jednostkami wojskowymi, Kołem ZŻ WP i 
Kołem Polskiego Związku Filatelistów /pomoc przy organizacji Międzynarodowej Wystawy 
Filatelistycznej „Głogów 2010” 11-13.11.2010 r./. Wystąpiono z inicjatywą remontu 27 
mogił żołnierskich na cmentarzu komunalnym w Głogowie, czego podjął się kol. sierż. 
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Ryszard KEMPIAK. Delegacja głogowska wzięła udział w pogrzebie marszałka Jerzego 
SZMAJDZIŃSKIEGO. 

    
Warto odnotować współpracę naszych oddziałów we Wrocławiu, Zgorzelcu i Głogowie z 
biurami poselskimi Lidii GERINGER de OEDENBERG. W efekcie Pani Poseł zaprosiła: w I 
kadencji – 30, a w II kadencji – 14 naszych członków do zwiedzenia Parlamentu 
Europejskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni prezesowi ZW w Białymstoku kol. płk 
Mieczysławowi CHODYNIECKIEMU za umożliwienie dolnośląskiej delegacji udziału w 
„Pociągu Przyjaźni” pod Lenino w rocznicę historycznej bitwy. Ubiegłoroczne wybory 
samorządowe przyniosły w efekcie wybór naszych członków - wójtami gmin zostali w I 
turze: gminy Zagrodno Mieczysław SŁONINA, gminy Zgorzelec Kazimierz JANIK, 
mandaty radnych uzyskali: powiatowych – w Zgorzelcu Andrzej TYC, Kazimierz SŁABICKI 
i Stanisław ŻUK, w Złotoryi Paweł OKRĘGLICKI i Józef SUDOŁ, który został wybrany na 
stanowisko starosty; miejskich – w Zgorzelcu Marek WOLANIN i Waldemar WODNIAK, w 
Jaworze Andrzej KOBES; gminnego w Przewornie Feliks POLEHOJKO, któremu na drugą 
kadencję powierzono funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Nasz przyjaciel – 
kasztelan zamku Grodziec Zenon BIERNACKI został przewodniczącym Rady Powiatu 
Złotoryjskiego.  

    
Dzięki życzliwości Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP kilkudziesięciu 
naszych członków otrzymało odznaczenia kombatanckie: „Krzyż  Czynu Frontowego 1 i 2 
Armii WP 1943-1945”, „Krzyż  Czynu Zbrojnego Samoobrony na Kresach Wschodnich RP”, 
„Kombatancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM-1945” , zaś Oddział Dolnośląski został 
odznaczony „Krzyżem  Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945”. Wystąpiliśmy o 88 
rosyjskich medali „65 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, który otrzymało 17 
kombatantów. Wnioskowaliśmy o 56 awansów, z których 6 zostało zaakceptowanych. 
Oddział Dolnośląski ZWiR WP na 31.12.2010 r. skupiał 547 członków, w tym: 461 
rzeczywistych, 51 podopiecznych, 35 wspierających, 187 byłych żołnierzy zawodowych i 
funkcjonariuszy, 115 kombatantów i osób represjonowanych oraz 73 kobiety. Nastąpił spadek 
o 36 członków, w tym 13 zmarło. Tradycyjnie prezes ZD opracował „Kalendarium...” naszej 
działalności za 2010 rok, które wręczono prezesom. Z podsumowania wpływów i wydatków 
oddziałów i kół wynika, że stan finansów kształtował się na poziomie ub. roku. Mimo 
dwukrotnego podniesienia wysokości składki członkowskiej w 2010 r. zebrano od 324 
członków 7.760 zł, gdy w 2009 r. od 355 członków 7.156 zł. Warto podkreślić, że średnio, co 
5 nasz członek jest zwolniony lub ma obniżoną składkę. Na bieżąco regulowano należności 
na prenumeratę „Wojska Ludowego”. Nie osiągnięto przełomu w zbiórce funduszy na 
sztandar związkowy, na który wpłynęły wpłaty: Zgorzelec – 100, Złotoryja OP – 100, 
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Złotoryja M-G – 60, Głogów – 59, Wałbrzych – 236, Jawor – 265, lubuskie – 30 /razem 869, 
a w 2010 r. – 1.160 zł/. Uzgodniono prenumeratę „Wojska Ludowego”: Wrocław – 20, 
Zgorzelec – 3, Złotoryja M-G – 2, Złotoryja OP – 1, Jawor – 8, Wałbrzych – 7, Głogów – 2, 
Legnica – 1, Lubin – 3, Świdnica – 1, Dzierżoniów – 2, Mieroszów – 1, Milicz – 1, Lubuskie 
– 1, Nowa Sól – 1 /razem 54/. W dyskusji podkreślono, że nie nastąpiła widoczna zmiana 
profilu publikacji w „Wojsku Ludowym” – oczekuje się więcej informacji z „życia” Związku.  

    
Pewne emocje wzbudziła informacja prezesa ZD ppłk Krzysztofa MAJERA, który 
przedstawił swoje stanowisko w sprawie nowego logo, znaczka i legitymacji. Uważa, że 
decyzję należy podjąć na najbliższym Prezydium Zarządu Głównego. Pierwsze kryterium to 
cena - znaczek i legitymacja powinny kosztować do 10 zł. Drugie kryterium to prostota, a 
zwłaszcza: - logo - może być w formie owalu, trzy orły, flaga, ale bez skrótu nazwy Związku; 
- znaczek - mały na zapinkę, metalowy bez emalii - trzy orły i skrót nazwy Związku 
/rozbudować graficznie można odznakę "Zasłużony dla ZWiRWP"/; - legitymacja - 
dwustronna kartonowa, na 1 stronie nazwa i logo - plus ewentualnie logo Federacji; 2 strona - 
numer, imię i nazwisko, data wstąpienia, pieczęć, podpis prezesa. We własnym zakresie lub 
poprzez oddział legitymacje można zafoliować. Zastrzeżenie zgłosił kol. płk Adam JAROS, 
który uważa, że legitymacja powinna mieć zdjęcie. Kol. Michał SABADACH zaprosił do 
Uniejowic członków Związku na obchody Dnia Zwycięstwa 8 maja br. na godz. 12.00, a na 
kolejne spotkania plenerowe 17 lipca i 9 października 2011 r. Prezes ZD przypomniał o 
godnym uczczeniu rocznic wyzwolenia w 1945 r. przez ACz miejscowości, w których są 
nasze oddziały i koła. 
Przyjęte uchwały i wnioski: 

1. Skreślić z ewidencji Koło Miejskie im. 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego w 
Jeleniej Górze, które na zebraniu 19.01.2011 r. przyjęło uchwałę o wystąpieniu z 
naszego Związku i wstąpieniu do Związku Żołnierzy WP oraz Koło Nr 1 w Oławie ze 
względu na zakończenie pracy, a pozostałych członków przyjąć na ewidencję 
Oddziału Miejskiego we Wrocławiu.   

2. Przyjąć rezygnację kol.: ppłk mgr inż. Andrzeja NAWROTA i kpt. mgr Jerzego 
LISIEWICZA z członkostwa w Zarządzie Dolnośląskim ze względu na wystąpienie z 
ZWiR WP. 

3. Zaakceptować wniosek ppor. pil. Antoniego SALETNIKA o włączenie nowo 
organizowanego Koła ZWiR WP w Nowej Soli w struktury Oddziału Dolnośląskiego 
we Wrocławiu. 

4. Zobowiązać Zarząd Powiatowy w Wałbrzychu do sfinalizowania do końca lutego br. 
lokalizacji siedziby związkowej. 

5. Poprzeć wniosek Zarządu Powiatowego ZWiR WP w Zgorzelcu do Zarządu Głównego 
w sprawie ustanowienia związkowego medalu pamiątkowego „Bohaterom Nysy 
Łużyckiej”. 

6. Podjąć przygotowania do ustanowienia dolnośląskiej związkowej odznaki na bazie 
graficznej wpisania orłów piastowskiego i jagiellońskiego w tle współczesnego orła 
wojskowego. 
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7. Zaapelować do wszystkich członków naszego Związku i sympatyków z 

terenu Dolnego Śląska o większą ofiarność wpłat na sztandar związkowy. 
8. Przypomnieć i zaapelować do członków ZWiR WP oraz członków ich rodzin o wpłaty 

1% podatku od osób fizycznych na rzecz Fundacji Pomocy Weteranom LWP. 
9. Zainspirować Zarząd Główny do wystąpienia do władz państwowych o formalne 

ujednolicenie przepisów dotyczących uznawania /weryfikacji/ posiadanych stopni 
naszych członków wywodzących się z resortów MSWiA i MS w stosunku do stopni 
wojskowych. 

01.02 –  prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER przesłał Poseł Lidii GERINGER de 
OEDENBERG e-mail:                   Kochana Lidio!  Szczerze i najserdeczniej gratuluję Ci 
zwycięstwa w plebiscycie "Gazety Wrocławskiej" i zdobycie tytułu "Człowiek dekady 2001-
2010 na Dolnym Śląsku". Niewątpliwie za dotychczasowy wkład pracy zawodowej oraz 
społecznej i godne reprezentowanie nas na forum międzynarodowym z pełni nań zasłużyłaś. 
Mam drobną satysfakcję, iż mogłem się, choć w drobny sposób przyczynić do Twojego 
sukcesu,   zachęcając do głosowania przyjaciół i znajomych z kręgów związkowych i 
harcerskich. Łączę mocny uścisk dłoni. 
Opowiedź:      Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele. Z wielką radością dowiedziałam się z "Polska 
The Times Gazeta Wrocławska", o tym, że zostałam laureatką plebiscytu "Hit Dekady" w kategorii 
"Człowiek Dekady na Dolnym Śląsku". To dzięki Państwa głosom spotkał mnie ten wielki zaszczyt. 
Pragnę zatem bardzo gorąco Państwu podziękować za zaufanie i zaangażowanie, dzięki któremu 
osiągnęłam fantastyczny rezultat ponad 35% poparcia. Uzyskany wynik jest dla mnie nie tylko 
wyróżnieniem, ale także stanowi bodziec do dalszej działalności na rzecz mieszkańców naszego 
regionu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam. 
W związku trudną z sytuacją w Egipcie kol. st. chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI udzielił 
wywiadu dla telewizji TVN 24, w którym podzielił się swoimi wspomnieniami ze służby na 
Bliskim Wschodzie w latach 70-ch pod flagą ONZ. 
„Głos Weterana i Rezerwisty” zamieścił notkę kol. Krzysztofa MAJERA o wręczeniu naszym 
kombatantom rosyjskich medali w grudniu ub.r. 
W miesięczniku PTTK „Na Szlaku” został opublikowany obszerny artykuł kpt. dr inż. 
Janusza FUKSY „Adżaria”. 
02.02 – odtwarzając eksponaty w związkowym mini muzeum mieszczącym się w świetlicy 
ZP w Zgorzelcu, członkowie Koła MG przekazali, po konserwacji kilka eksponatów 
wzbogacających ekspozycję. Przygotowywane są kolejne. 
04.02 - Powiatowa Komisja Rewizyjna w Zgorzelcu przeprowadziła kontrolę Koła nr 1 za 
okres 2010 r. 
05.02 – na naszej związkowej stronie internetowej zanotowaliśmy 12 tysięcy „wejść” 
internautów. 
06.02 – Powiatowa Komisja Rewizyjna w Zgorzelcu przeprowadziła kontrolę Koła Miejsko – 
Gminnego w Węglińcu za okres 2010 r. 
07.03 – przekazane przez prezesa ZP w Zgorzelcu kol. Ryszarda LEPAROWSKIEGO 
egzemplarze „Wojska Ludowego” z 2010 r. zostały przez członków Koła M-G oprawione i 
włączone do zbiorów bibliotecznych ZP. 
08.02 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do DZW ZKRPiBWP 
wnioski o nadanie odznak pamiątkowych dla naszych aktywistów: „Krzyż  Czynu 
Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945” - plut. Ireneusz BOREJKO, szer. Władysław 
DĄBROWSKI, kpr. Czesław GOŁUCH, kpt. dr med. Wiktor PIOTROWSKI, szer. Czesław 
STAWIŃSKI, szer. Waldemar WILCZYŃSKI, „Krzyż  Czynu Zbrojnego Samoobrony na 
Kresach Wschodnich RP” - por. mgr inż. Jerzy HERMAN, st. szer. Franciszek 
RAJCZAKOWSKI, „Kombatancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM-1945” - mar. 
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Stanisław KOWALSKI, Odznaka „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” - sierż. Tadeusz 
CENDLEWSKI, ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, plut. Mieczysław GÓRSKI, ppor. mgr 
Wilhelm KASPERSKI, kpr. Kazimierz KOŁODZIEJ, kpr. Adam ZAJĄCZKOWSKI. 
Powiatowa Komisja Rewizyjna w Zgorzelcu przeprowadziła kontrolę Kół nr 2, 3 i 4 za okres 
2010 roku. 

     
09.02 – grupa członków naszego Związku na zaproszenie Stowarzyszenia Wiedzy 
Obywatelskiej we Wrocławiu uczestniczyła w ciekawym spotkaniu z senatorem dr 
Włodzimierzem CIMOSZEWICZEM, które prowadził dr Józef PINIOR. Do dyskusji 
włączyli się m.in. ppłk dypl. Marian GORZĄD, ppłk mgr Krzysztof MAJER, dr Ryszard 
CZARNECKI, dr inż. Jacek UCZKIEWICZ. 
11.02 – w Złotoryi została zorganizowana zabawa karnawałowa dla członków  
i sympatyków naszego Związku oraz Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Organizatorzy 
udostępnili kilka miejsc dla członków współdziałających organizacji: Związku Emerytów i 
Rencistów oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Piotr BORYS zaprosił kol. hm. Krzysztofa MAJERA do 
wyjazdu studyjnego do Brukseli, jako laureata konkursu „Wpisani w 100-lecie harcerstwa”. 

   
12.02 – odbyły się uroczystości 66-lecia powrotu Jawora do Macierzy. Delegacje m.in. 
naszego Związku pod wodzą prezesa ppłk Jana KOBESA, składały kwiaty przy Pomniku 
Sybiraków na Placu Kościoła św. Marcina.  

 14.02 – w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia odbyło się 
spotkanie dowódcy - płk Zygmunta MALCA z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji 
kombatanckich oraz patriotyczno-obronnych współpracujących z jednostką. ZM w Jaworze 
reprezentowali ppłk Jan KOBES i kpt. Bogdan BEZEG. Część oficjalną spotkania 
zakończyło wręczenie ppłk Janowi KOBESOWI listu z podziękowaniami oraz miniaturki 
oznaki rozpoznawczej 10 WDP. 
15.02 – na posiedzeniu Zarządu Koła M-G w Zgorzelcu zapoznano się z elektroniczną wersją 
„Kalendarium... 2010 r.” i wyrażono zadowolenie, iż zapisy o działalności Koła ujęto 32 razy. 
16.02 – wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER odbył w Nowej Soli konsultacje z ppor. pil. 
Antonim SALETNIKIEM w sprawie przygotowań do zebrania konstutywnego nowego Koła. 
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17.02 – delegacja OM w Jaworze uczestniczyła w obchodach powrotu miasta 
do macierzy. Wraz z przedstawicielami innych stowarzyszeń złożono kwiaty pod pomnikami 
martyrologii i uczestniczono w akademii w Teatrze Miejskim. 

    
23.02 – prezes ppłk Krzysztof MAJER został zaproszony na uroczyste spotkanie środowiska 
kombatanckiego, które odbyło się w Klubie NOT w Wałbrzychu. Inicjator spotkania płk 
Adam JAROS wręczył grupie kombatantów pamiątkowe krzyże kombatanckie ZKRPiBWP.  

    
Honorowe dyplomy Zarządu Koła ZKRPiBWP w Szczawnie Zdrój otrzymali kpt. Julian 
LECH i ppłk Krzysztof MAJER. Poinformowano, że Wałbrzyski Zarząd Powiatowy ZWiR 
WP ma nową siedzibę w Szczawnie Zdrój przy ul. Sienkiewicza 6. Była też okazja do 
wspomnień i długich dyskusji na aktualne tematy. 

  25.02 – zebranie oddziału wrocławskiego było 
okazją do wręczenia wyróżnień, które otrzymali: srebrny m. ZZdOK st. sierż. Genowefa 
GRAŻYŃSKA-PIORUN, a Zarząd Koła M-G ZWiR WP w Zgorzelcu wyróżnił: por. 
Bronisława TURCZANIKA medalem honorowym, a st. chor. Andrzej NAWROT 
pamiątkową odznaką za zasługi dla Koła. Referaty wprowadzające wygłosili mjr mgr inż. 
Jerzy JURKIEWICZ i por. mgr Bronisław TURCZANIK, które jak zwykle wywołały 
emocjonalną dyskusję. 

  
 
 
Powiatowa Komisja Rewizyjna w Zgorzelcu przeprowadziła kontrolę Koła Miejsko – 
Gminnego w Bogatyni za okres 2010 roku. 
28.02 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER przesłał informację do Starostwa Powiatowego i 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, że Wałbrzyski OP ZWiR WP zmienił siedzibę na 
Szczawno Zdrój ul. Sienkiewicza 6 /Koło ZKRPiBWP/. 
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01.03 –  prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Zarządu Głównego 
wnioski o nadanie medali Za Zasługi dla Obronności Kraju: złote - sierż. Witold KARGUL 
/Wrocław/, por. Mieczysław MAŁKOWICZ /Głogów/, st. sierż. Antoni PIOTROWSKI 
/Lubin/, kpr. mgr hm. Jerzy SOSNOWSKI /Wrocław/, st. chor. szt. Jerzy STEPANIUK 
/Zgorzelec/, mł. chor. sztab. Władysław SWIATŁOWSKI /Zgorzelec/, ppor. Czesław 
URYCZ /Wrocław/, por. Franciszek WALINOWICZ /Wrocław/; srebrne - kpt. pil. inż. Piotr 
ZBOROWSKI /Wrocław/; brązowe - st. szer. Jan ANDRZEJEWSKI /Złotoryja/, szer. 
Kazimierz BAK /Wrocław/, ppor. mgr Mirosław DĄBROWSKI /Głogów/, mgr Teresa 
FRUZIŃSKA /Wrocław/, Teresa JACKOWSKA /Wrocław/, por. mgr inż. Jacek JOŃCZYK 
/Zgorzelec/, ppor. mgr Zbigniew KOZŁOWSKI /Zgorzelec/, szer. mgr inż. Władysław 
OKOŃ /Zgorzelec/, Maria OŁDAK /Wrocław/, kpr. Edward PIWOWARCZYK /Lubin/, szer. 
Jan PRZYBYSZEWSKI /Zgorzelec/, ppor. pil. Antoni SALETNIK /Nowa Sól/, kpr. Jan 
SITARZ /Zgorzelec/, szer. hm. Marek STOCHMIAŁEK /Wrocław/, st. szer. Krzysztof 
TARKO /Lubin/, szer. mgr Jan ZUBOWSKI /Głogów/. 
Na posiedzeniu Zarządu Powiatowego w Głogowie omówiono sprawy organizacyjne, wyjazd 
do Zgorzelca i przygotowania do zebrania sprawozdawczego. 
W miesięczniku PTTK „Na Szlaku” został opublikowany obszerny artykuł kpt. dr inż. 
Janusza FUKSY „Rica”. 
04.03 – dokumentację Koła M-G w Zgorzelcu z działalności w 3020 r. zebrano i oprawiono 
w rocznik, który oznaczono numerem 8. 

    
06.03 – na wrocławskim Rynku pod pomnikiem Aleksandra Fredry odbyła się manifa na 
rzecz praw pracowniczych kobiet zorganizowana przez Demokratyczną Unię Kobiet. Nie 
mogło zabraknąć przedstawicielek Partii Kobiet, ale też płci obojga członków Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej. Demonstrowano m.in. pod hasłami: Sprawiedliwość społeczna 
drogą wyzwolenia kobiet, Demokracja bez kobiet = aborcja demokracji, 100 lat 
Międzynarodowego Dnia Kobiet, O godne warunki porodu i macierzyństwa, Kobiety 
wszystkich płci łączcie się, Feminizm – od buntu do praw, Płaca za pracę, nie za płeć, 
Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną, Każda inna, wszystkie za wolnym wyborem, 
Matka Polka ma już dość, Demokracja bez kobiet to pół demokracji, Dom to nie ring – koniec 
z prawem pięści! Jesteś wierząca? Uwierz w siebie. W większości jednak kobiecą 
manifestacją "dowodził" mężczyzna - aktor Dariusz LECH. Wykrzykiwał przez megafon 
hasła, które za nim powtarzał zgromadzony tłum. Uczestniczki manify domagały się m.in. 
zapłaty za prace domowe, większej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, szerszej 
edukacji seksualnej, refundacji środków antykoncepcyjnych oraz bezpłatnych znieczuleń 
podczas porodów. Przyznały też symboliczne czerwone karki tym, którzy według nich nie 
sprzyjają równouprawnieniu kobiet. Wśród uczestników manifestacji dali się m.in. zauważyć: 
przewodnicząca DUK Renata BERENT - MIESZCZANOWICZ, radny dolnośląski dr hab. 
Piotr ŻUK, dyrektor biura parlamentarnego SLD Agnieszka KOWOL – STACHOWIAK, 
przewodniczący dolnośląskiej FMS Patryk WROŃSKI oraz dr inż. Jacek UCZKIEWICZ. 
Istotnym elementem imprezy było rozdanie przez delegację Związku Weteranów i 
Rezerwistów WP w składzie: st. chor. Andrzej NAWROT, st. chor. szt. Zbigniew 
KOTAPSKI, mjr Stanisław WAWRZYNIAK i ppłk Krzysztof MAJER, zgromadzonym 
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paniom ponad dwustu róż ufundowanych przez Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Lidię GERINGER de OEDENBERG. 

    
08.03 – ppłk Krzysztof MAJER skierował wraz z dwoma załącznikami e-mail do 
Przewodniczącego RK SLD posła Grzegorza NAPIERALSKIEGO:     W imieniu 
wrocławskiego środowiska kombatantów i weteranów WP chciałbym wyrazić nasze 
oburzenie dla wsparcia przez posłów SLD projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Nie możemy zrozumieć, dlaczego posłowie lewicy 
mogli się włączyć w gloryfikację bandyckiego podziemia? Czy władze SLD uczyniły to 
świadomie, wspierając "politykę historyczną" IV RP w duchu PiS? Czy też były tego inne 
przyczyny? Nastroje starszego pokolenia ludzi lewicy dobrze oddają refleksje kmdr dr 
Zbigniewa A. CIEĆKOWSKIEGO i dr Macieja KIJOWSKIEGO, które załączam oraz artykuły 
w ostatnich numerach tygodnika "Przegląd". Licząc, że Pan Przewodniczący zechce się do 
nich ustosunkować - pozostaję z poważaniem. 
09.03 – firma „JAKOPOL” z Wrocławia wydrukowała 5 tyś. nowych legitymacji 
członkowskich ZWiR WP. 
10.03 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu 
Głównego w Warszawie. Złożył obszerną informację z działalności Oddziału Dolnośląskiego. 
Kierownictwo Związku wysoko oceniło naszą pracę społeczną. Przewodniczący GKR płk 
Roman BEDNASZEWSKI prosił o przekazanie słów uznania dla kpt. Janusza FUKSY za 
dotychczasową pracę naszej WKR. Prezydium zaakceptowało wniosek ZP w Zgorzelcu i 
regulamin nadawania medalu pamiątkowego „Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej-1945”. 
12.03 – członkowie Koła SDL „Wiarus-2” wzięli udział w Walnym Zebraniu SLD we 
Wrocławiu. Kol. Krzysztof MAJER został wybrany w skład Rady Miejskiej SLD, a 
zabierając głos w dyskusji m.in. bardzo krytycznie wypowiedział się o głosowaniu posłów 
SLD za ustawą o ustanowieniu Dnia „Żołnierzy Wyklętych”. Warto odnotować e-mail, który 
otrzymał od Alicji LEWANDOWSKIEJ:          Krzysztof, jaka szkoda, że nie potrafimy docenić 
historii własnego kraju - te dobre i te złe jej strony. Ludzi pracujących dla odbudowy po wojennych 
zniszczeniach, dzisiejsi pseudohistorycy i historycy prawicowej opcji deprecjonują swoimi 
wypowiedziami i odznaczają ich morderców. Polska została przez światowe mocarstwa w czasie drugiej 
wojny światowej sprzedana w Jałcie i Teheranie. Dla czcicieli powojennego podziemia ważniejsza jest 
bratobójcza walka i jej gloryfikacja niż rzetelna ocena dokonań pokolenia powojennego, dzięki któremu 
wielu (o ile nie wszyscy) dzisiejszych prawicowców mogło skończyć szkołę, bardzo często studia, 
otrzymać mieszkanie, itd. Szkoda, że podobną postawę mają nasi parlamentarzyści. Szkoda, że 
zapomnieli o historii własnego kraju - jak powiedziałam były to nie tylko jasne karty. Ale przez wiele 
wieków Polska była jedynym krajem, w którym nie płonęły stosy, bo Polacy szanowali innych. Szkoda, 
że teraz jesteśmy postrzegani bardzo często, jako kraj ludzi ciemnych, nietolerancyjnych, by nie 
powiedzieć ciemnogród. Szkoda, że my Polacy nie szanujemy swojej historii, a przede wszystkim jej nie 
znamy - przykład choćby ojca Kordeckiego, który chciał poddać bez walki klasztor, a teraz jest 
wynoszony. Takich przykładów jest wiele i nie zapominajmy o tym. Walczmy o prawdziwą historię 
naszego kraju. 
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12-15.03 – na zaproszenie poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli została zaproszona grupa naszych szczególnie aktywnych 
członków kol.: Grażyna WIEWIÓRA, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, por. Ryszard 
LEPAROWSKI i st. chor. szt. Jan SOKOŁOWSKI. Jak zwykle wizyta studyjna miała 
wielorakie aspekty poznawcze. 

    
15.03 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do dr Jana Stanisława 
CIECHANOWSKIEGO Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 
wnioski o nadanie Medali Pro Memoria dla członków ZWiR WP szczególnie zasłużonych w 
popularyzowaniu tradycji i historii WP, organizacji imprez rocznicowych w miejscach 
pamięci narodowej, kształtowaniu postaw patriotyczno-obronnych młodego pokolenia oraz w 
uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci o walce narodu polskiego o niepodległość z okazji 
Dnia Zwycięstwa: ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, kpt. dr inż. Janusz FUKSA, ppłk Jan 
KOBES, kpt. Julian LECH, ppłk mgr Krzysztof MAJER, sierż. Michał SABADACH, kpt. 
mgr Monika STRĄCZEK, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, płk mgr inż. Remigiusz WIRA, 
por. prof. zw. dr hab. Józef WOŁOCH. 
16.03 – Prezes OP w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI podpisał umowy o 
dofinansowanie działań Związku w 2011 r. z Urzędem Miasta Zgorzelec na kwotę 2.000,00 zł 
i z Urzędem Gminy w Zgorzelcu na kwotę 1.000,00 zł. 
18.03 – z Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu otrzymaliśmy 
elektronicznie kolejną listę nadanych medali rosyjskich 65-lecia Zwycięstwa w Wielkiej 
Wojnie Ojczyźnianej dla naszych kombatantów. Które otrzymali: ppor. Marian BYRKA, płk 
Antoni CHOJCAN, ppor. Mieczysław CZAJKOWSKI, kpt. Alfons DASZKIEWICZ, por. 
Dymitr KALINOWSKI, por. Julia KOŁOSOWSKA, por. Marian KOWALIK, ppor. 
Bogusław ŁOZOWSKI, por. Franciszek MAZURAK, por. Franciszek MICKIEWICZ, por. 
Piotr MIELNIK, por. Jan MLECZKO, por. Bronisław MULAWKA, kpt. Florian 
NOWOMIEJSKI, płk Jerzy PESZKO, mjr Witold SOKOŁOWSKI, kpt. Fabian 
STRZAŁKOWSKI, ppor. Jan SZYNKIEWICZ, ppor. Wanda TALMA. Prezes ZD ppłk 
Krzysztof MAJER zasugerował, aby medale zostały wręczone z okazji związkowych 
obchodów Dnia Zwycięstwa w Uniejowicach. 
22.03 – uchwałą nr 73/P/11 z dnia 22.03.2011 r. Prezydium Zarządu Dolnośląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczono 
członków Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu: srebrnym medalem „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” – Bronisław KRÓL, brązowym – Grażyna WIEWIÓRA, Stanisław 
WOLANIN. 
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25.03 – na zebraniu oddziału wrocławskiego nowe legitymacje otrzymali członkowie, którzy 
opłacili bieżące składki. Prezes ZD kol. Krzysztof MAJER przedstawił bieżącą informację. 
Następnie referaty wprowadzające wygłosili: mjr mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ i por. mec. 
Bronisław TURCZANIK, które tradycyjnie wywołały burzliwą dyskusję wśród zebranych. 

     
26-29.03 – na zaproszenie posła Piotra BORYSA /PO/ do instytucji europejskich w Brukseli 
został zaproszony ppłk hm. Krzysztof MAJER, jako laureat konkursu „Wpisani w 100-lecie 
Harcerstwa”. Zapoznano się z funkcjonowaniem parlamentu i biura poselskiego oraz Stałego 
Przedstawicielstwa RP przy UE. Zwiedzano wiele zabytków, Królewskie Muzeum Armii i 
Atomium. 

      
29.03 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER otrzymał od pracownika Departamentu Kadr 
MON ppłk dr Mariusza RUTKOWSKIEGO informację, że wniosek o odznaczenie płk 
Jerzego PESZKO Krzyżem Komandorskim OOP został załatwiony odmownie, ale 
zaakceptowano wniosek o nadanie mu Gwiazdy Iraku. 
30.03 – w Głogowie przeprowadzono zebranie ogólne – sprawozdawcze. Podsumowano 
działalność w 2010 roku i przyjęto plan pracy na br.  
31.03 – w siedzibie ZO ZIW RP odbyło się spotkanie kierownictw związków i stowarzyszeń 
żołnierskich, które reprezentowali: ZKRPiBWP – por. mgr inż. Konstanty IGNACZAK i płk 
mgr Stefan POMORSKI, ZŻ WP – płk dypl. pil. Janusz TOMCZYK, płk mgr inż. Roman 
TEPER i płk dypl. Bogdan SĘDZIAK, ZIW RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, TWO – 
płk mgr Aleksander PODOLSKI, IBN – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI i ppłk mgr Maciej 
MUSIAŁ, ZWiR WP – ppłk mgr Krzysztof MAJER i mjr Stanisław WAWRZYNIAK. 

   
Omówiono najważniejsze uwarunkowania i zadania i przyjęto „Plan wspólnych 
przedsięwzięć związków i stowarzyszeń wojskowych we Wrocławiu w roku 2011”. Obradom 
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przewodniczył prezes ZW ZŻ WP płk Janusz TOMCZYK, który zaprosił prezesów na 
uroczyste obchody 30-lecia Związku, które odbędą się na terenie WSLąd. 4 czerwca br. 

   
31.03 – Minister Obrony Narodowej Postanowieniem Nr 546/Kadr. z dniem 3 maja br. 
mianował do stopnia starszego sierżanta kol. sierż. Michała SABADACHA. Warto 
podkreślić, że w skali całego naszego Związku „przeszło” tylko 6 awansów. Tym bardziej 
serdecznie gratulujemy kol. Michałowi SABADACHOWI w pełni zasłużonego awansu! 

   
01.04 – w Parku Słowiańskim przy pomniku Koalicji Antyhitlerowskiej w Głogowie odbyły 
się uroczystości z okazji 66. rocznicy zakończenia walk o Głogów, w których wzięła udział 
liczna delegacja członków ZWiR WP.  

   
Spotkanie było okazją do wręczenia przez szefa WSzW płk Jerzego PANASA medali 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a także nadania stopnia podporucznika żołnierzom 
rezerwy głogowskich jednostek wojskowych. Złote medale OMPN otrzymali: ppłk Adam 
KĘSTOWICZ, por. Marian MARCINIAK, ppor. Wiktor WOLSKI i sierż. Ryszard 
KEMPIAK; srebrne: st. chor. szt. Adam MRZYGŁÓD, kpt. Janusz SZMOŁDA i chor. szt. 
Bronisław KARBOWSKI. Uroczystości zakończył wspólny żołnierski obiad. 

   
W „Raporcie ZIW RP” nr 1(29) zamieszczono informację kol. Krzysztofa MAJERA 
„Spotkanie współpracujących organizacji” oraz komunikat „Nowe odznaki” o ustanowieniu 
odznaki „Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej” przez ZP ZWiR WP w Zgorzelcu. 
W miesięczniku PTTK „Na Szlaku” został opublikowany obszerny artykuł kpt. dr inż. 
Janusza FUKSY „Jałta”. 
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02.04 – na starym cmentarzu w Oławie odbyła się ceremonia pogrzebowa kol. st. 
szer. Włodzimierza BUDZYNA – pryncypialnego człowieka lewicy, współzałożyciela 
naszego Koła w Oławie. 

   
03-06.04 – w 45. wizycie parlamentarnej na zaproszenie poseł do PE Lidii GERINGER de 
OEDENBERG w Strasburgu wzięli udział kol.: st. chor. Jerzy NAGODA i st. chor. szt. 
Henryk NASZKOWSKI. W programie pobytu znalazły się zarówno całodzienna wizyta w 
Parlamencie Europejskim, spotkanie z Panią Poseł, która wygłosiła prelekcję o pracy 
instytucji, przyglądanie się obradom sesji plenarnej z trybuny dla gości, pamiątkowa sesja 
fotograficzna, jak również zwiedzanie Dzielnicy Europejskiej połączone z odwiedzinami w 
Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz zwiedzanie Starówki i rejs statkiem po rzece 
Ill. 

   
04.04 – w świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Miejsko – 
Gminnego w Zgorzelcu. Tematem posiedzenia było: podsumowanie działalności Koła za I 
kwartał 2011 r., opracowanie zadań Koła na II kwartał 2011 r, nadanie odznaczeń, ustalenie 
terminu zebrania ogólnego członków Koła, przyjęcie rezygnacji z działalności, sprawy różne. 
05.04 – na stronie internetowej posła do PE Piotra BORYSA i Starszyzny ZHP został 
opublikowany artykuł kol. Krzysztofa MAJERA „W nagrodę do Brukseli” wraz ze zdjęciami. 

   
07.04 – na zaproszenie dowódcy 23 Samodzielnej Brygady Artylerii w Bolesławcu płk dypl. 
Jarosława KRASZEWSKIEGO, Prezes OP ZWiR WP w Zgorzelcu por. Ryszard 
LEPAROWSKI uczestniczył w przysiędze Narodowych Sił Rezerwy, która odbyła się w 
Bolesławcu. Prezes Ryszard LEPAROWSKI odznaczył sztandar 23 SBA Złotym Medalem 
„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. 
06.04 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała plut. Zdzisławowi RÓŻANKOWI 
srebrny medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. 
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08.04 – delegacja aktywu wrocławskiego ZWiR WP w składzie: płk Marian REINBERGER, 
ppłk Marian GORZĄD, ppłk Krzysztof MAJER i szer. Kazimierz BAK oraz liczni 
przedstawiciele środowisk lewicowych, w przeddzień 59. urodzin, uczciła pamięć 
wicemarszałka Sejmu RP Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO pod jego tablicą na budynku WKS 
„Śląsk” przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu.  

  
10.04 – na świetlicy ZP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku. 
W trakcie posiedzenia omówiono stan opłacalności składek w poszczególnych kołach, 
przygotowania do remontu świetlicy Związku, przygotowania do obchodów 66. rocznicy 
forsowania Nysy Łużyckiej na Cmentarzu Żołnierzy II Armii WP w Zgorzelcu, stan 
wykonania medalu pamiątkowego „Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej -1945”. 
11.04 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER opracował i przesłał do Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy WP we Wrocławiu list:              Przyjmijcie z okazji jubileuszu 30-lecia 
powstania Waszego Związku najserdeczniejsze pozdrowienia od Zarządu Dolnośląskiego 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP. Rocznicowe obchody to 
okazja do podsumowania bogatej działalności programowo – organizacyjnej, będącej 
kontynuacją tradycji ZBŻZ i ORWP oraz do szerokiej prezentacji i upowszechniania bogatego 
dorobku Wojewódzkiej Organizacji Związkowej. Jesteście środowiskiem żołnierskim 
kultywującym patriotyzm i oddanie dla Ojczyzny, czego dowodziliście w okresie odbudowy 
Polski z ruin i zniszczeń oraz służby wojskowej w kolejnych dekadach. Jest mi szczególnie miło 
podkreślić, że od 1997 r. nasze Związki realizując zawarte wojewódzkie porozumienie m.in. 
wraz z ZKRP i BWP, ZIW RP, TWO oraz Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa” stale 
współpracują przy organizacji uroczystych rocznic i świąt wojskowych w miejscach pamięci 
narodowej. Jesteśmy razem obecni w wielu działaniach wojskowych naukowców i 
dziennikarzy oraz działalności wydawniczej i edytorskiej. Dopominamy się wspólnie o godne 
traktowanie pamięci walk polskich żołnierzy i partyzantów na wszystkich frontach II wojny 
światowej, protestując przeciwko próbom burzenia pomników, zmianom nazw ulic oraz 
godnej pamięci o naszych frontowych dowódcach i powojennych przełożonych. Kolejnych 
wspólnych wyzwań na przyszłość nam nie zabraknie, a zwłaszcza w sferze wychowania 
patriotyczno – obronnego młodego pokolenia, dopominania się realizacji naszych praw 
nabytych oraz popularyzacji tradycji i historii WP w środowisku cywilnym. Życzymy wszystkim 
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członkom Waszego Związku, ich rodzinom i najbliższym w całym województwie zdrowia, 
sił i wytrwałości w społecznym działaniu oraz satysfakcji z dokonań dla dobra naszej 
Ojczyzny. 
Na stronie internetowej Hufca ZHP Wrocław została zamieszczona relacja hm. Krzysztofa 
MAJERA „W nagrodę do Brukseli” wraz z galerią zdjęć. 
W Zespole Szkół Zawodowych im. Bohaterów II AWP odbył się finał IX edycji 
powiatowego konkursu wiedzy „O Wojsku Polskim i Miejscach Pamięci Narodowej” pod 
patronatem Poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG. I miejsce zajął Przemysław 
KOROTUSZ, uczeń II klasy  ZSZ i L im. Górników i Energetyków Turowa. Nagrodę w 
postaci wyjazdu do Europarlamentu ufundowała Pani Lidia GERINGER de OEDENBERG 
oraz Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu. 
13.04 – Minister ON decyzją Nr 679/Kadr z dniem 03.05.2011 r. mianował do stopnia 
kapitana kombatanta por. prof. zw. dr hab. Józefa WOŁOCHA z Wrocławia. 
14.04 – członkowie Oddziału M-G w Złotoryi zostali zaproszeni na uroczystość 
zorganizowaną przez Koło Związku Sybiraków związaną z deportacjami na Syberię, mordem 
katyńskim i katastrofą smoleńską. Następnie delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą zsyłkę syberyjską.  
Żołnierze batalionu logistycznego 10 WPD uczestniczyli w podróży wojskowo – 
historycznej, po malowniczych okolicach Ziemi Jaworskiej. Pierwsza część wyprawy 
poświęcona była zwiedzaniu Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy. Podróż pogłębiła wiedzę 
historyczną uczestników na temat byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego oraz 
skłoniła do zadumy i refleksji. 

   
Podczas drugiej części podróży żołnierze podziwiali uroki Rezerwatu Przyrody Wąwozu 
Myśliborskiego, stworzonego w celu ochrony jedynego na Dolnym Śląsku stanowiska 
paproci języcznika zwyczajnego. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły także 
ciekawe formy geologiczne, takie jak Maczuga czy Skała Olbrzyma. Obowiązki przewodnika 
pełnił kpt. Bogdan BEZEG – wiceprezes ZM w Jaworze.  
15.04 – na ręce Prezesa OP por. Ryszarda LEPAROWSKIEGO wpłynęło pismo Biura 
Poselskiego Lidii GERINGER de OEDENBERG z informacją, ze Pani Poseł osobiście 
odwiedzi OP ZW i R WP w Zgorzelcu w dniu 18.06.2011 r. 

 16.04 – tradycyjnie bardzo podniosły charakter miały uroczystości 66. 
rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej, które odbyły się na Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP 
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w Zgorzelcu. Licznie przybyli przedstawiciele władz lokalnych, 
stowarzyszeń oraz związków kombatanckich i żołnierskich, policji, straży pożarnej, instytucji 
i zakładów pracy regionu jeleniogórskiego. Nie zabrakło też harcerzy, młodzieży szkolnej i 
mieszkańców Zgorzelca. Uroczystość rozpoczął meldunek dla zastępcy dowódcy 23 Śląskiej 
Brygady Artylerii z Bolesławca płk Mirosława MISORA, który przywitał się z przybyłymi 
pocztami sztandarowymi. Następnie wystąpienia okolicznościowe wygłosili: prezes ZO 
ZKRPiBWP w Jeleniej Górze płk Edward JAKUBOWSKI, który przypomniał, że podczas 
forsowania Nysy oraz pod Budziszynem i Dreznem poległo prawie 5 tys. żołnierzy, około 2 
800 zaginęło lub dostało się do niewoli, a 10 500 odniosło rany i kontuzje, większość z 
poległych spoczywa na cmentarzu w Zgorzelcu /w 3392 mogiłach pochowano 3420 
poległych i zmarłych z ran żołnierzy/ oraz burmistrz Zgorzelca Paweł GRONICZ, a modlitwę 
w intencji wyzwolicieli Ojczyzny odmówił ks. kanonik Maciej WESOŁOWSKI – dziekan 
dekanatu zgorzeleckiego. 

 
Uroczystość stała się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień osobom, które wniosły 
znaczący wkład w dbałość o zachowanie w pamięci potomnych wysiłku zbrojnego polskiego 
żołnierza. Na wniosek Zarządu Powiatowego ZWiR WP w Zgorzelcu Minister ON wyróżnił 
złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju kol. Wiesława NOWAKOWSKIEGO, 
który wręczył płk Mirosław MISIOR w asyście ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa ZG 
ZWiR WP. Zarząd Główny ZWiR WP wyróżnił „Krzyżem LWP” Mirosława ZAWIEJA, 
Andrzeja ŁUKA i Jacka OKONIA, które wręczył ppłk Krzysztof MAJER w asyście 
wiceprezesa Zarządu Dolnośląskiego por. Ryszarda LEPAROWSKIEGO. Na wniosek 
Zarządu Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w 
Zgorzelcu, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie odznaczyła medalami 
„Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”: złotym – Romana WALKOWIAKA i Mirosława 
ŁUKJANOWICZA, srebrnym – Zbigniewa HOLINKA, Tomasza OZIMOWSKIEGO i 
Zdzisława WNĘKA, które wręczył prezes SKOMP Ryszard LEPAROWSKI.  

   
Po raz pierwszy zostały wręczone medale pamiątkowe ustanowione przez ZP ZWiR WP w 
Zgorzelcu „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945”, które wręczył prezes ZP por. 
Ryszard LEPAROWSKI w asyście burmistrza Zgorzelca Pawła GRONICZA, a które 
otrzymali: Krzysztof MAJER, Ryszard BRAUN, Eugeniusz DOMAŃSKI, Stanisław 
WOLANIN, Kazimierz JANIK, Marek WOLANIN, Zbigniew KOZŁOWSKI, Wiktor 
KUCHTO, Bronisław KURLEJ, Grażyna WIEWIÓRA, Bronisław KRÓL, Adam GILARA, 
Mariusz WRZESZCZ, Grzegorz NOWATKOWSKI, Henryk PAWŁOWSKI, Bolesław 
MAZUR, Jan WĘGRZYN, Tadeusz CZYŻOWSKI, Antoni PIOTROWSKI, Wilhelm 
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KASPERSKI, Jakub SARACEM, Janusz CZAPLICKI, Tadeusz KUPISZ, Józef LIS, 
Dymitr KALINOWSKI, Zbigniew ANDRZEJEWSKI, Jerzy ŚLIWA, Zenon SZPILKA, 
Adam JAROS, Ryszard OLESZKIEWICZ, Franciszek MAZURAK, Jerzy NAGODA, 
Andrzej ZAWADZKI, Marek ŚWIĄTEK, Adam KĘSTOWICZ, Stanisław PRZYBYLSKI 
oraz sztandar 23 Śląskiej Brygady Artylerii.  

   
Na wniosek Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji medalem 
XX-lecia Stowarzyszenia został wyróżniony kol. Ryszard LEPAROWSKI, a odznaczenie 
wręczył ppłk Ryszard SZYNGIER wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego w asyście burmistrza 
Pawła GRONICZA. Decyzją Prezesa ZG ZKRPiBWP Zespól Szkół Zawodowych im. 
Bohaterów II Armii WP w Zgorzelcu został wyróżniony Kombatanckim Krzyżem 
Pamiątkowym „ZWYCIĘZCOM 1945”. Sztandar szkoły udekorował płk Edward 
JAKUBOWSKI w asyście starosty Artura BIELIŃSKIEGO, dyrektor Lasanny GŁÓWCZYK 
i gen. bryg. Bronisława PEIKERTA b. komendanta WOSR. Zaś odznaki „Za Zasługi dla 
ZKRPiBWP” otrzymali”: Zofia BARCZYK, Krzysztof CZERKASOW, Andrzej ROJEK i 
Władysław MRÓZ. W skupieniu wysłuchaliśmy Apelu Poległych, wrażenie zrobiła salwa 
wykonana przez żołnierzy kompanii honorowej oraz „Rota” odegrana przez orkiestrę PGE 
GiEK S.A. - Oddział KWB Turów. Część oficjalną zakończyło złożenie wieńców i wiązanek 
kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Pomnikiem Orła. Na zakończenie kombatanci i 
zaproszeni goście zostali zaproszeni na wojskową grochówkę, która została przygotowana 
przez kuchnię Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu. Warto podkreślić, że w 
uroczystościach oprócz gospodarzy uczestniczyły delegacje oddziałów i kół naszego Związku 
z Wrocławia, Wałbrzycha, Złotoryi, Głogowa, Lubina i Szczawna Zdrój. 

   
Spotkanie zgorzeleckie po części uroczystej stało się okazją do omówienia współpracy z 
wojskiem reprezentowanym przez zastępcę dowódcy 23 ŚBA płk Mirosława MISIORA, 
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu ppłk Andrzeja ŁUKĘ, przez 
kierownictwo ZD i ZP, które reprezentowali: ppłk Krzysztof MAJER, por. Ryszard 
LEPAROWSKI, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, st. chor. Andrzej NAWROT, st. chor. 
Bronisław KRÓL i kpr. Stanisław WOLANIN. 
18.04 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Zarządu Głównego 
wnioski o nadanie medali Za Zasługi dla Obronności Kraju: srebrne Alfreda 
DZIEWIĄTKOWSKA-JACH /Wrocław/, plut. Eugeniusz DOMAŃSKI /Zgorzelec/, 
brązowe Joanna KOŚCIUSZKIEWICZ /Wrocław/, bomb. Tadeusz SITARZ /Zgorzelec/. 
19.04 – w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w 
Zgorzelcu odbył się finał III powiatowego konkursu wiedzy „O Wojsku Polskim i Miejscach 
Pamięci Narodowej” dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego. W 
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finale wzięło udział 27 uczniów z 9 gimnazjów powiatu zgorzeleckiego. 
Inicjatorem konkursu był Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w 
Zgorzelcu, a patronat nad konkursem objęła Pani Poseł Lidia GERINGER de OEDENBERG 
oraz Koło nr 2 ZWiR WP w Zgorzelcu. Finał konkursu był również okazją do podsumowania 
i zakończenia projektu „Odkrywamy na nowo Miejsca Pamięci Narodowej”, który był 
skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu powiatu. 
Efektem tego programu było między innymi utworzenie witryny internetowej 
/www.mpnzgorzelec.cba.pl/. Fundatorami nagród w finale konkursu oraz zakończeniu 
programu był Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej oraz Koło nr 2. 
23.04 – życzenia wielkanocne przesłali: poseł do PE Lidia GERINGER de OEDENBERG, 
płk mgr Ludwik ROKICKI – prezes ZWiRWP, płk dypl. Roman ORŁOWSKI – prezes 
Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga, ppłk Adam KĘSTOWICZ - 
prezes Koła ZŻ WP im. Ziemi Głogowskiej, płk mgr Aleksander PODOLSKI – Regent 
Polskiej Unii Ugrupowań Monarchistycznych, płk Adam JAROS – prezes Koła ZKRPiBWP 
w Szczawnie Zdrój, ks. abp prof. dr hab. Marian GOŁĘBIEWSKI – Metropolita Wrocławski, 
płk Jerzy PANAS – Szef WSzW we Wrocławiu, por. Czesław WIŚNIEWSKI – prezes i st. 
kpr. Artur PAWLUS – sekretarz ZO ZIW RP w Dzierżoniowie oraz kpt. mgr Florian 
NOWOMIEJSKI – prezes Koła ZWiRWP w Dzierżoniowie, płk dr Franciszek 
PODGÓRECZNY – LOK Wrocław, st. sierż. Kazimierz POPIELARZ – prezes Koła M-G 
ZWiRWP w Zgorzelcu, kpt. Julian LECH – prezes ZP ZWiRWP w Wałbrzychu, płk dr 
Władysław TKACZEW – prezes Stowarzyszenia Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej 
Oddział TWO we Wrocławiu, gen. bryg. Marek SOBIECHOWSKI –dowódca 3 BRT, mjr 
Stanisław WAWRZYNIAK – wiceprezes ZD ZWiRWP, st. chor. Andrzej NAWROT – 
skarbnik ZD ZWiRWP, sierż. mgr Stanisław TERNES – skarbnik ZG ZWiRWP, st. chor. szt. 
Marek CEMBRZYŃSKI – członek ZD ZWiRWP, ppłk mgr Jan. S. JEŻ, Leokadia 
GAWRACZYŃSKA, dr Ryszard S. CZARNECKI, mjr Witold SOKOŁOWSKI, mjr mgr inż. 
Jerzy JURKIEWICZ, – Wrocław, kpt. Krzysztof ROBAK – ZWiRWP Łódź, Rafał 
GRONICZ – burmistrz Zgorzelca, kpt. pil. inż. Piotr ZBOROWSKI – członek Zarządu 
Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych, ppłk mgr inż. 
Marian MASIUKIEWICZ – honorowy prezes Koła ZŻ WP im. Piastów Śląskich, płk mgr 
Marian ANYSZ – ZŻ WP Łódź, mjr mgr Wacław NOWAK – Oława, płk mgr Wojciech 
OLENDEREK – prezes ZO ZIW RP. 
25.04 – na posiedzeniu Zarządu Powiatowego w Głogowie omówiono przygotowania do 
udziału w majowych uroczystościach rocznicowych i wyjazdu do Uniejowic. 
26.04 – na stronie internetowej „Głosu Weterana i Rezerwisty” zamieszczono artykuł ppłk 
Krzysztofa MAJERA „To już 66 lat forsowania Nysy Łużyckiej” oraz 7 zdjęć z obchodów 
zgorzeleckich. 

    
29.04 – ciekawy przebieg miało zebranie OM we Wrocławiu. Prezes mjr Stanisław 
WAWRZYNIAK zaproponował przyjęcie do Związku Barbary DZIEKAN. Następnie prezes 
ZD ppłk Krzysztof MAJER wręczył srebrny medal ZZdOK kol. Annie BRONOWSKIEJ i 
przedstawił najbliższe plany działań oraz poinformował o podpisaniu porozumienia o 
współpracy ZWiR WP z MON. Następnie por. mec. Bronisław TURCZANIK przedstawił 
najważniejsze tezy swojego swego konspektu nr 4, a płk Jan KARWACIŃSKI podzielił się 
osobistymi wspomnieniami wojennymi i refleksjami w związku z ustanowieniem „Dnia 
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Żołnierzy Wyklętych”. Na zakończenie o najważniejszych wydarzeniach militarnych w 
kraju i na świecie mówił mjr Jerzy JURKIEWICZ. 

   
30.04 – w samo południe grupa członków ZWiR WP oraz Klubu Weteranów Lewicy wzięła 
udział w uczczeniu pamięci Ferdynanda Lassalle`a – twórcy socjaldemokracji niemieckiej, na 
cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej we Wrocławiu. Uroczystość zagaiła Helena TRELA – 
przewodnicząca RM SLD, następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: Michał 
SYSKA – dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a i Janusz KRASOŃ 
– poseł na Sejm RP, przewodniczący RD SLD. Nasz Związek reprezentowali: ppłk Krzysztof 
MAJER, st. chor. Andrzej NAWROT i szer. Zdzisław SMOLAREK. Wieczorne „FAKTY” 
TV Wrocław wyemitowały migawkę z tej imprezy.   

    
01-03.05 – członkowie naszego Związku wzięli udział w lokalnych uroczystościach 
organizowanych z okazji Międzynarodowego Święta Pracy, Święta Flagi i 220. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 
01.05 – pod kierunkiem kol. Janusza FUKSY został przygotowany i wydany kolejny XXIV 
tom serii wspomnienia z Kijowa „Wychowankowie Politechniki Kijowskiej”. 
06.05 – w „Gazecie Wrocławskiej” red. Piotr KANIKOWSKI zamieścił obszerny artykuł 
„Medale kombatantów” o rocznicowych uroczystościach w Uniejowicach. 
W ramach współpracy z miejscowością Anion we Francji, Urząd Miasta Zgorzelec 
przydzielił do wykorzystania dwa miejsca na wyjazd przez aktywistów ZP w Zgorzelcu. 
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07.05 – o zmierzchu na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego i Dowódcy 
Śląskiego OW odbyły się uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa na Cmentarzu Żołnierzy WP 
na Oporowie. Nasz Związek i Klub Weteranów Lewicy reprezentowali kol.: Barbara 
DZIEKAN, Teresa JACKOWSKA, Stanisław WAWRZYNIAK, Krzysztof MAJER, Andrzej 
NAWROT, Janusz FUKSA, Jan JANISZEWSKI, Marian REINBERGER, Kazimierz BAK. 

    
07-10.05 – na zaproszenie poseł do PE Lidii GERINGER de OEDENBERG w 45. wizycie 
parlamentarnej do instytucji europejskich w Strasburgu w nagrodę za aktywną działalność 
społeczną wziął udział kpr. Stanisław WOLANIN – skarbnik ZP w Zgorzelcu. 

    
08.05 – rano w Sali Klubu „Bacalarus” w Złotoryi spotkali się członkowie Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP oraz Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Gośćmi byli – 
wicepreprezes Zarządu Głównego ppłk Krzysztof MAJER i skarbnik Zarządu Dolnośląskiego 
st. chor. Andrzej NAWROT oraz prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i związków. Po 
okolicznościowym wystąpieniu prezesa Zarządu Oddziału st. sierż. Henryka 
PAWŁOWSKIEGO zostały wręczone odznaczenia. Z upoważnienia Konsula Generalnego 
FR w Poznaniu ppłk Krzysztof MAJER wręczył rosyjski medal 65-lecia Zwycięstwa w 
Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, który otrzymali por. Jan BOGDAN i por. Józef PETTERS, a 
dyplomy uznania hm. Ewa MIARA – komendantka Hufca ZHP, Bartosz JEZIORSKI i 
Przemysław MARKIEWICZ ze Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi AUREUS MONS.  

    
Następnie prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Złotoryi w asyście ppłk Krzysztofa 
MAJERA wręczyła odznaczenia nadane przez ZG ZKRPiBWP, które otrzymali: Krzyż Czynu 
Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-45 - szer. Władysław WALCZAK, kpr. Jan WĘGRZYN, 
sierż. Waldemar CHABIOR, szer. Jan WOŹNICZAK, Nadieżda MAJOR; Czyn Zbrojny 
Oddziałów Samoobrony Kresów Wschodnich - ppor. Stanisław FUDALI, plut. Józef 
WĘGIERSKI, mjr Balicki Kazimierz BALICKI; Kombatancki Krzyż Pamiątkowy 
„Zwycięzcom 1945” - ppor. Stanisław ŁYSIAK, st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI, płk Peszko 
Jerzy PESZKO, por. Józef PETTERS. Z kolei prezes st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI 
wręczył 8 aktywistom Złote Krzyże SDP i 2 Medale Okolicznościowe SDP. Zaprosił 
zebranych na część rekreacyjną uroczystości 10-lecia Oddziału Stowarzyszenia Dzieci 
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Wojny, którą zaplanowano po południu nad Zalewem Złotoryjskim z występami, 
śpiewaniem piosenek wojennych i wojskowych oraz grillowaniem.  

    
Tradycyjnie w samo południe zgromadzili się w Uniejowicach k/Złotoryi kombatanci i 
weterani skupieni w różnych stowarzyszeniach, których serdecznie powitał gospodarz 
Muzeum LWP i Pamiątek po AR st. sierż. Michał SABADACH. Wiceprezes ZG ZWiR WP 
ppłk Krzysztof MAJER przypomniał wysiłek zbrojny polskich żołnierzy na lądzie, morzu i w 
powietrzu w czasie II wojny światowej oraz życzył wszystkim zgromadzonym kombatantom 
dobrego zdrowia. Złożył też serdeczne gratulacje kol. Michałowi SABADACHOWI z okazji 
awansu na stopień starszego sierżanta, jako jedynemu w br. na Dolnym Śląsku. 

    
Świetną polszczyzną konsul Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Jurij 
ROŻKOW-JULIEWSKI wygłosił posłanie do polskich kombatantów i weteranów. 
Poinformował, że Prezydent Federacji Rosyjskiej przyznał medale 65 lat Zwycięstwa w 
Wielkiej Wojnie Oczyźnianej, które wręczył polskim kombatantom: ppor. Marianowi 
BYRKA, ppor. Mieczysławowi CZAJKOWSKIEMU, kpt. Alfonsowi DASZKIEWICZOWI, 
por. Dymitrowi KALINOWSKIEMU, por. Julii KOŁOSOWSKIEJ, por. Marianowi 
KOWALIKOWI, ppor. Bogusławowi ŁOZOWSKIEMU, por. Franciszkowi 
MAZURAKOWI, por. Franciszkowi MICKIEWICZOWI, por. Janowi MLECZKO, por. 
Bronisławowi MULAWKA, płk Jerzemu PESZKO, kpt. Fabianowi STRZAŁKOWSKIEMU, 
ppor. Wandzie TALMA /dla części chorych odznaczonych medale odebrali ich bliscy/.  

    
Zarząd Główny ZWiR WP przyznał nasze najwyższe wyróżnienie organizacyjne Krzyże 
LWP, które prezes Krzysztof MAJER wręczył ppor. Antoniemu SALETNIKOWI i kpt. 
Ryszardowi SZMOŁDA, który otrzymał również medal XV-lecia Związku Żołnierzy LWP. 
Kawaler Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari kpt. Julian LECH wręczył Kombatancki 
Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom 1945” – ppor. Henrykowi FENDORFOWI i kpt. 
Zdzisławowi GRACZYKOWI, a Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-45 st. sierż. 
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Jerzemu PAŁCE. Z kolei wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego por. Ryszard LEPAROWSKI 
wręczył medale Za Zasługi dla Pożarnictwa: srebrny – st. chor. Bronisławowi KRÓLOWI, 
brązowy – Grażynie WIEWIÓRA.  

    
 Zarząd Powiatowy ZWiR WP w Zgorzelcu przyznał medale pamiątkowe Bohaterom 
Forsowania Nysy Łużyckiej, które wręczyli prezesi por. Ryszard LEPAROWSKI i ppłk 
Krzysztof MAJER kol.: kpt. Ryszardowi LANCMANOWI, st. chor. szt. Henrykowi 
NASZKOWSKIEMU, st. chor. Henrykowi JAWORSKIEMU, st. chor. szt. Adamowi 
MRZYGŁODOWI, st. kpr. Stanisławowi PRZYBYLSKIEMU, st. chor. szt. Jerzemu SZUL, 
sierż. Witoldowi KARGULOWI, por. Franciszkowi WALINOWICZOWI, por. Jerzemu 
HERMANOWI, sierż. Waldemarowi CHABIOROWI. 

 Z upoważnienia Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny płk Adam JAROS wręczył ppłk Krzysztofowi MAJEROWI Błękitny Krzyż Zasługi 
SDP. Koło M-G w Zgorzelcu wyróżniło Odznaką Pamiątkową kpt. Bogdana BEZEGA. 
Miłym akcentem było wręczenie przez prezesa mjr Jarosława WIKIERĘ i członka Zarządu 
Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych kpt. Piotra 
ZBOROWSKIEGO specjalnego dyplomu uznania oraz eksponatu muzealnego kol. 
Michałowi SABADACHOWI. Eksponaty do ekspozycji muzealnej przekazali też st. chor. 
szt. Jerzy SZUL i st. chor. Andrzej NAWROT.  

     
Część oficjalną spotkania zakończyło tradycyjnie złożenie wieńców i wiązanek kwiatów 
przez kombatantów i weteranów pod pomnikami frontowych dowódców LWP.  

    
Kolejne godziny, korzystając ze słonecznej pogody, spędzono na wspomnieniach i 
rozmowach w sadzie „Sabadachowa”. Wspólnie też śpiewano piosenki wojenne i wojskowe. 
Można też było kupić na małym stoisku książki poświęcone historii Dolnego Śląska, a 
zwłaszcza Legnicy. Warto podkreślić, że autokar wiozący delegację z Wrocławia w drodze 
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do Uniejowic, zatrzymał się w Złotoryi, która przygotowuje się do obchodów 800-lecia 
lokacji grodu. Szczególną atrakcją była możliwość zwiedzenie Muzeum Złota oraz usłyszenia 
wielu ciekawostek od miejscowego przewodnika. Zadowoleni weterani umówili się już na 
kolejne spotkanie w Uniejowicach z okazji rocznicy przysięgi „kościuszkowców” 17 lipca br. 
Na stronie internetowej Radia Wrocław zamieszczono artykuł red. Andrzeja 
ANDRZEJEWSKIEGO „Kiedyś do siebie strzelali. Dziś wspólnie świętują rocznicę końca II 
Wojny Światowej” o uroczystościach rocznicowych w Uniejowicach. 

  
09.05 – w „Gazecie Wrocławskiej” opublikowano obszerny, sympatyczny artykuł red. 
Zygmunta MUŁKA „Były rosyjskie medale i marsze dla weteranów” oraz zdjęcie. 

      
W Jaworze pod Grobem Nieznanego Żołnierza, następnie przy obelisku 1000-lecia Państwa 
Polskiego odbyły się uroczystości 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, w 
których udział wzięły delegacje samorządowe i kombatantów oraz 10 Wrocławskiego Pułku 
Dowodzenia. Cześć oficjalna obchodów odbyła się w Teatrze Miejskim, podczas której 
Prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP Jan JAŚKOWIAK powitał zgromadzonych licznie 
gości. Wśród nich naszego Związku, Stowarzyszenia Dzieci Wojny i Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych. W dalszej części uroczystości zebrani wysłuchali 
referatu okolicznościowego, a także obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów 
Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Na zakończenie obchodów zaproszeni goście udali 
się do Parku Miejskiego w Jaworze, na Piknik stowarzyszeń kombatanckich, mundurowych i 
wojska, podczas którego ppłk Jan KOBES prezes OM ZWiR WP wręczył medale 
pamiątkowe Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej, które otrzymali m.in. płk Zygmunt 
MALEC, ppłk Kazimierz ŁUCKI i ppłk Czesław PERLAK. Była też okazja do zwiedzania 
jaworskiego Muzeum Regionalnego. 

    
Na zaproszenie Ambasadora Republiki Białoruś w Warszawie kpt. Julian LECH uczestniczył 
w uroczystości rocznicowej i został udekorowany Medalem Zwycięstwa nadanym mu przez 
Prezydenta Białorusi. 
Na zaproszenia Prezesa Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Zgorzelcu, delegacja OP ZWiR WP 
w składzie: por. Ryszard LEPAROWSKI i st. sierż. Kazimierz POPIELARZ wzięła udział w 
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spotkaniu towarzyskim kombatantów z okazji Dnia Zwycięstwa, które odbyło się w 
restauracji „Kameralna” w Zgorzelcu. 
10.05 – na stronie internetowej „Polski Zbrojnej” zamieszczono notkę ppłk Krzysztofa 
MAJERA o obchodach Dnia Zwycięstwa przez oddział ZWiRWP oraz Stowarzyszenia 
Dzieci Wojny w Złotoryi. 
Prezes OP w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI odbył spotkanie z Komendantem WKU 
w Bolesławcu ppłk Andrzejem ŁUKĄ. W trakcie spotkania omawiano m.in. współpracę z 
naszym Związkiem oraz warunki awansowania członków Związku w korpusie podoficerów. 

    
11.05 – liczna grupa członków naszego Związku wzięła udział w sympozjum 
popularnonaukowym: ZMIANY STRUKTURALNO-ORGANIZACYJNE W WOJSKU 
POLSKIM W LATACH 1989-2011w Klubie Śląskiego OW. Wygłoszono referaty: 
Implikacje rozpadu Układu Warszawskiego; prof. dr hab. Bolesław POTYRAŁA, Przez 
Partnerstwo dla Pokoju (PdP) do NATO; płk mgr Aleksander PODOLSKI, Zasadnicze 
przemiany w strukturze i organizacji Wojska Polskiego z lat 1989-2011; płk dr Władysław 
TKACZEW. Popularyzatorom wiedzy o obronności zostały wręczone odznaczenia TWO. 
Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI, po przeprowadzeniu negocjacji, 
podpisał porozumienie finansowe z Eltur Wapore Sp. z o.o. na sfinansowanie prac na terenie 
cmentarza żołnierzy II Armii WP w Zgorzelcu. Porozumienia opiewa na kwotę 5.000,00 zł. 
12.05 – wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER został zaproszony do Klubu SOW, gdzie ok. 
dwustu kombatantów świętowało 66. Rocznicę zwycięstwa. W uroczystości uczestniczył 
m.in. Wojewoda Dolnośląski Marek SKORUPA, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w 
Poznaniu Wladimir TKACZEW, prezes ZO ZIW RP RP płk Wojciech OLENDEREK, 
Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu ppłk Bolesław ZAWADZKI, 
przedstawiciel 2 WOG kpt. Jacek LINKOWSKI. Uroczystość otworzył i przedstawił bilans 
walk polskich żołnierzy na wszystkich frontach II wojny światowej prezes DZW ZKRPiBWP 
por. Konstanty IGNACZAK. 

   
Słowa uznania za wojenny trud kombatantów i życzenia dobrego zdrowia przekazał 
wojewoda Aleksander SKORUPA, a kawaler Krzyża Wojennego Virtuti Militari płk 
Bronisław JAKIMOWICZ podzielił się refleksjami i osobistymi wspomnieniami z drogi 
frontowej. Następnie konsul Wladimir TKACZEW wręczył polskim kombatantom rosyjskie 
medale, który otrzymał m.in. prezes Wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa płk pil. 
Antoni CHOJCAN. Po części oficjalnej udaliśmy się na „żołnierską grochówkę” 
przygotowaną przez 2 WOG. 
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Na zaproszenie Ambasadora USA w Warszawie po raz trzeci został zaproszony na 
uroczystość rocznicową kpt. Julian LECH, któremu towarzyszył kpt. Alfons 
DASZKIEWICZ. 
13.05 – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej dyrektor Departamentu Kadr MON gen. 
bryg. Artur KOŁOSOWSKI poinformował prezesa ppłk Krzysztofa MAJERA, że wniosek o 
odznaczenie płk doc. dr hab. med. Jerzego PESZKO Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski nie uzyskał akceptacji. Pozytywnie został załatwiony wniosek o nadanie 
Gwiazdy Iraku, która został przyznana postanowieniem Prezydenta RP Nr 264/2010 z 
22.09.2010 r. i zostanie wręczona przez Komendanta WKU w Bolesławcu. 
W świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie Koła nr 4. W trakcie spotkania prezes OP 
por. Ryszard LEPAROWSKI zaproponował by członkowie Koła podjęli współpracę z 23 
SBA w Bolesławcu. Wniosek przyjęto pozytywnie. Omówiono stan obieralności składek.  
W zawodach strzeleckich z okazji 60-lecia Garnizonu WP w Głogowie nasza drużyna 
związkowa w składzie: st. chor. Jerzy NAGODA, st. sierż. Andrzej ZAWADZKI i st. plut. 
Marek SIWEK zajęła II miejsce, a drużyną ZŻ WP, która zajęła I miejsce dowodził ppłk 
Adam KĘSTOWICZ. 

    
14.05 – w akademii z okazji 60-lecia Garnizonu WP w Głogowie i 30-lecia ZŻ WP wzięli 
udział członkowie naszego Związku, a brązową odznaką Za Zasługi dla ZŻ WP zostali 
odznaczeni: st. chor. Jerzy NAGODA, st. chor. szt. Adam MRZYGŁÓD i ppłk Adam 
KĘSTOWICZ. Odznaczenia wręczył honorowy prezes ZW ZŻ WP gen. bryg. Zdzisław 
BARSZCZEWSKI. Kol. Jerzy NAGODA uwiecznił przebieg obu imprez na zdjęciach. 

    
16.05 – ppłk mgr Krzysztof MAJER został zaproszony przez prof. Jana RYMARCZYKA na 
XXVIII Międzynarodową Konferencję Naukową nt. "Globalne i regionalne uwarunkowania 
międzynarodowych przepływów gospodarczych" na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. 
Minister ON decyzją 841/Kadr przyznał medale za Zasługi dla Obronności Kraju złote: 
sierż. Witoldowi KARGULOWI /Wrocław/, por. Mieczysławowi MAŁKOWICZOWI 
/Głogów/, ppor. Czesławowi URYCZOWI /Wrocław/, por. Franciszkowi 
WALINOWICZOWI /Wrocław/; brązowy: ppor. Antoniemu SALETNIKOWI /Nowa Sól/. 
Warto podkreślić, że wnioskowaliśmy o 8 medali złotych, 3 srebrne i 18 brązowych. 
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Prezes OP w Zgorzelcu Ryszard LEPAROWSKI, w porozumieniu z Biurem 
Poselskim we Wrocławiu, w związku z objęciem Prezydencji przez Polskę w 2011 r. zaprosił 
z wizytą do Zgorzelca w dniu 18. bm. Poseł Lidię GERINGER de OEDENBERG. 
17.05 – Urząd Miasta Zgorzelec, w związku ze współpracą z miastem Avion /Francja/ 
przydzielił OP ZW i RWP w Zgorzelcu dwa nieodpłatne miejsca na wyjazd do Francji w 
terminie 29.05. – 07.06.2011 r. 

    
18.05 – tylko członkowie naszego Związku z Wrocławia pamiętali o rocznicy bitwy pod 
Monte Cassino. W samo południe na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie delegacja w 
składzie kol.: Barbara DZIEKAN, Krzysztof MAJER, Stanisław WAWRZYNIAK i Zdzisław 
SMOLAREK złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem. Zauważyliśmy ze smutkiem ślady 
wandalizmu polegające na odcięciu elementów krzyża wykonanego z metali kolorowych.  
Z inicjatywy przewodniczącego Klubu Weteranów i Sympatyków Lewicy kpt. Jana 
JANISZEWSKIEGO odbyło się spotkanie z przewodniczącą RM SLD we Wrocławiu Heleną 
TRELĄ aktywu ZWiRWP, ZKRPiBWP, ZIWRP, ZŻWP. Temat spotkania „Problemy 
środowiska weteranów pracy i służby”. Frekwencja dopisała sala konferencyjna 
wrocławskiego SLD była pełna. 

    
19.05 – w Klubie „Pagaz” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 66-lecia działalności 
Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Dzierżoniowie. Zaproszonymi gośćmi byli 
m.in. wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER, sekretarz Zarządu Okręgowego ZIW RP kpt. 
Jan PALUCHNIAK, zastępca burmistrza Ryszard SZYDŁOWSKI i prezesi zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń. 

    
Po wysłuchaniu referatu podsumowującego pracę związkową inwalidów, ppłk Krzysztof 
MAJER wręczył przyznane na nasz wniosek przez ZG ZKRPiBWP Kombatanckie Krzyże 
Pamiątkowe „Zwycięzcom 1945” – por. Piotrowi MIELNIKOWI i st. sierż. Zbigniewowi 
OWSIKOWI oraz przekazał krzyże dla chorego kpt. Floriana NOWOMIEJSKIEGO oraz dla 
rodziny zmarłego por. Antoniego NOWICKIEGO. Następnie odbył się wspólny obiad. 
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Do Ministerstwa Obrony Narodowej został zaproszony na uroczyste spotkanie 
kombatant, kawaler OWVM kpt. Julian LECH i otrzymał dyplom pamiątkowy, który wręczył 
minister Bogdan KLICH i kierownik Urzędu d/sKiOR dr Jan Stanisław CIECHANOWSKI. 

    
Na strzelnicy w m. Puszcza gm. Szlichtyngowa odbyły się zawody strzeleckie o puchar 
Prezesa Koła ZŻ WP im. Ziemi Głogowskiej z okazji 66. rocznicy zakończenia działań 
wojennych w Europie. W zawodach wzięło udział 13 drużyn z powiatu głogowskiego. 
Członkowie naszego Związku zajęli miejsca: I Adam KĘSTOWICZ, II Andrzej 
ZAWADZKI, III Marek ŚWIĄTEK, IV Adam MRZYGŁÓD, V Jerzy NAGODA. Zawody 
prowadził kol. Tadeusz TULECKI z ZP LOK w Głogowie.  

    
20.05 - w Sali Myśliwskiej Klubu Śląskiego OW odbyło się kolejne zebranie Klubu 
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari pod Patronatem Szefa WSzW we Wrocławiu. 
Zebranie otworzył prezes płk Jan KARWACIŃSKI witając przybyłych członków Klubu oraz 
Szefa Wydziału Wychowawczego Dowództwa Śląskiego OW ppłk mgr Andrzeja SOWĘ. 
Następnie po. sekretarza Klubu ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER, nawiązując do tradycji Dnia 
Zwycięstwa wzniósł toast lampką szampana za zdrowie zgromadzonych kawalerów 
najwyższego orderu wojennego. Omówił działania Zarządu Klubu w ostatnim okresie oraz z 
upoważnienia Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu wręczył mjr Witoldowi 
SOKOŁOWSKIEMU rosyjski medal 65 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 
1942-1945. Przekazał też pozdrowienia od członków Klubu, którzy ze względów 
zdrowotnych nie mogli przybyć: ppłk Eugeniusza GÓRECKIEGO z Poznania, kpt. Juliana 
LECHA ze Świebodzic, płk Władysława LEJCZAKA z Oleśnicy oraz por. Mieczysława 
BORKOWSKIEGO, gen. bryg. Józefa MAZURA i ppłk Stanisława IWANKIEWICZA z 
Wrocławia. Zaś ppłk Andrzej SOWA wręczył kawalerom najzaszczytniejszego orderu 
bojowego specjalne listy gratulacyjne od dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. 
Zbigniewa SMOKA. Weterani nie kryli wzruszenia, gdy je odbierali. 

    
W wielowątkowej dyskusji m.in. pułkownicy Antoni SOBECKI, Marian ŻĘGOTA, 
Kazimierz GŁOWACKI, Bronisław JAKIMOWICZ, Bronisław SKRZYPNIK, Bogdan 
KARLICKI i ppłk Stefan MAZUR mówili o swoich przeżyciach z okresu zesłania 
syberyjskiego, walk frontowych oraz o ocenach aktualnego stanu Sił Zbrojnych RP. Wyrażali 
żal, że nie są zapraszani na spotkania z młodzieżą szkolną i harcerską, aby przybliżać im 
prawdziwy obraz trudów wojennych, które z pobudek patriotycznych ponosili dla dobra 
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Ojczyzny. Pułkownik Andrzej SOWA przekazał weteranom serdeczne życzenia 
dużo zdrowia i sił witalnych w dalszej działalności społecznej. Długo odpowiadał na pytania 
dotyczące aktualnych realiów funkcjonowania Sił Zbrojnych RP i Śląskiego Okręgu 
Wojskowego.. Zapowiedział planowane przenosiny Dowództwa Wojsk Lądowych do obecnej 
siedziby SOW we Wrocławiu. Zapewnił, że listy nieobecnym członkom Klubu od Dowódcy 
SOW niezwłocznie zostaną przesłane pocztą. 
Na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie członków Koła nr 1. Omówiono przebieg 
obchodów rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej oraz Dnia Zwycięstwa. Przedstawiono 
członkom warunki otrzymania medalu pamiątkowego „Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej 
1945”. Prezes OP przedstawił pozytywy wynikające z podjęcia współpracy z 23 SBA w 
Bolesławcu. W trakcie zebrania Prezes por. Ryszard LEPAROWSKI z upoważnienia konsula 
Federacji Rosyjskiej odznaczył kombatanta por. Franciszka MICKIEWICZA medalem „65 
lat Zwycięstwa...”. 
21.05 – na Zlocie Dolnośląskiej Chorągwi ZHP na Rynku Gołębim we Wrocławiu hm. 
Krzysztof MAJER został wyróżniony przez komendanta hm. Mariana ŁATĘ Honorową 
Odznaką Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. 

   
27.05 – na zebraniu ogólnym oddziału wrocławskiego po wygłoszeniu referatu przez mec. 
Bronisława TURCZANIKA rozgorzała szeroka dyskusja w kontekście ostatniego spotkania z 
przewodniczącą RM SLD Heleną TRELĄ i naszych opinii o ostatnich działaniach partii. 
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych ostatnio: Marii KOŁBASIUK, Bożeny 
DOMAGALSKIEJ-MARKOWSKIEJ i Józefa ŁUCZAKA. do Związku przyjęto mjr inż. 
Dariusza TROJANOWSKIEGO. 
29.05 – 07.06 – kol.: Ryszard LEPAROWSKI i Bronisław KRÓL z ramienia naszego 
Związku wzięli udział w wyjeździe do Avion /Francja/. W trakcie wyjazdu zwiedzono wiele 
miejscowości, w tym Paryż. Odwiedzono cmentarze żołnierzy z Francji, Polski, Czech, 
Kanady i Maroka, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Zwiedzono również Luwr. 
30.05 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER podziękował JE Aleksandrowi 
ALEKSIEJEWOWI Ambasadorowi Federacji Rosyjskiej za pamięć i zaproszenie na 
spotkanie z okazji Święta Narodowego – Dnia Rosji. Ze względu wcześniej podjęte 
zobowiązanie nie mógł wziąć udziału w tak podniosłej uroczystości w Ambasadzie Federacji 
Rosyjskiej w Warszawie. Prosił o przyjęcie serdecznych pozdrowień w rocznicę przyjęcia 
deklaracji o państwowej suwerenności Rosji. Korzystając z okazji przypomniał wniosek z 20 
lipca 2010 r. o rozważenie możliwości wystąpienia do Prezydenta Federacji Rosyjskiej o 
rosyjskie odznaczenie państwowe lub order dla wybitnych działaczy ZWiR WP: kpt. dr inż. 
Janusza FUKSY z Wrocławia oraz st. sierż. Michała SABADACHA z Uniejowic k/Złotoryi. 
Gdyż od wielu lat obaj są ogromnie zaangażowani w działania na rzecz popularyzacja polsko-
radzieckiego braterstwa broni, początkowo w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a 
następnie w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód. Ich dorobek jest szczególnie 
wybitny w kultywowaniu przyjaźni między naszymi słowiańskimi narodami. 
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 31.05 – na Cmentarzu Grabiszyn we Wrocławiu licznie 
pożegnaliśmy kol. doc. dr Józefa ŁUCZAKA. Mowę pożegnalną wygłosił wiceprezes ZG 
ppłk Krzysztof MAJER. 
„Kurier Jaworski” zamieścił relację „Obchody rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w 
Jaworze”. Podkreślono udział członków naszego Związku i delegacji 10 Wrocławskiego 
Pułku Dowodzenia. 

 Ukazał się czwarty tom wydawnictwa „Garnizon Głogów. Historia - 
Teraźniejszość - Przyszłość". Towarzystwo Ziemi Głogowskiej włączyło się w obchody 60-
lecia głogowskiego garnizonu. Na sesję popularnonaukową, która odbyła się 14 maja br., 
został przygotowany tom referatów i wspomnień. Pod redakcją Wiesława MACIUSZCZAKA 
i Zbigniewa MAZURKA opisane zostały dzieje oddziałów i jednostek, których już w nie ma 
w Głogowie – 5 Brygady Artylerii i jej poprzedniczek, 6 pułku pontonowego i drogowo-
mostowego. Zamieszczono m.in. referaty: Zbigniew MAZUREK, Organizacje i związki 
kombatantów, Adam KĘSTOWICZ, Organizacje byłych żołnierzy i oficerów rezerwy. 
01.06 – w miesięczniku „Polsce Wierni” znalazła sie relacja ppłk Krzysztofa MAJERA z 
kwietniowych uroczystości w Zgorzelcu. 
W miesięczniku PTTK „Na Szlaku” został opublikowany obszerny artykuł kpt. dr inż. 
Janusza FUKSY „Krym”. Ponadto w „Dzienniku Kijowskim” 10/2011, pt. „W Oleśnie o 
Ukrainie”, w „KRYNICY” 72/2011 pt. Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” 
oraz Київський політехнік 22/2011, 9.06.2011 pt. „Економічне співробітництво Польщі 
й України” (o seminarium SWPK). Poza tym publikacje w witrynach internetowych SWPK, 
STPU i ZWiRWP.  

    
02.06 – w posiedzeniu Zarządu Głównego ZWiR WP w Warszawie wziął udział prezes ZD 
ppłk Krzysztof MAJER. Wręczył Prezesowi Związku płk Ludwikowi ROKICKIEMU 
pamiątkowy medal „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945”, a z rąk Sekretarza 
Generalnego Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP płk Ryszarda 
DOBROWOLSKIEGO wraz z płk Mieczysławem CHODYNIECKIM otrzymał najwyższe 
odznaczenie "Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił 



 32 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Zostały też wręczone medale Za Zasługi dla 
Obronności Kraju.  

   
Przyjęto kilka uchwał, w tym o Komisji Statutowej i powołaniu kol. Krzysztofa MAJERA do 
jej składu. Z przedstawionej informacji Skarbnika Związku kol. mgr Stanisława TERNESA, 
że sytuacja finansowa Zarządu Głównego jest trudna. W 2010 roku wpływy były mniejsze niż 
wydatki – stąd apel o wpłaty za składki członkowskie i „Wojsko Ludowe”, które zostało 
przekształcone w kwartalnik. 

 
02-04.06 – w przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej z 
okazji 30. lat Związku Żołnierzy WP na terenie zamku książąt piastowskich w Głogowie byli 
bardzo zaangażowani kol.: st. chor. Jerzy NAGODA, ppor. Władysława RAK i ppłk Adam 
KĘSTOWICZ, który był też komisarzem wystawy. W otwarciu uczestniczyły licznie władze 
powiatu i miasta Głogowa oraz m.in. prezes Zarządu Głównego ZŻ WP gen. dyw. Adam 
RĘBACZ. 

 
04.06 – na terenie Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu odbyły się wojewódzkie obchody XXX-lecia Związku Żołnierzy 
WP (dawniej ZBŻZiORWP). W trakcie części oficjalnej w sali kinowej szkoły podsumowano 
dorobek wrocławskiej organizacji, a najbardziej zasłużeni działacze zostali wyróżnieni 
Odznaką IV klasy (brązową) "Za Zasługi dla ZŻ WP", a sojusznicy i współpracownicy z rąk 
prezesa ZG gen. dyw. Adama RĘBACZA odebrali Medal XX-lecia ZŻWP, w tym m.in. 
wiceprezes ZG, prezes ZD ZWiR WP ppłk Krzysztof MAJER i członek Prezydium ZG, 
prezes ZO ZIW RP płk Wojciech OLENDEREK. Uczestnicy uroczystości otrzymali 
jubileuszowy numer wydawnictwa „Po Służbie”. Zwieńczeniem części oficjalnej był koncert 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Następnie na terenie ośrodka jeździeckiego 
WSOWL w podwrocławskim Rakowie odbył się piknik. 
08.06 – postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
zostały oddalone wnioski grupy byłych członków ZŻ LWP o wykreślenie z Krajowego 
Rejestru Sądowego ZWiR WP, uchylenie uchwał podjętych na VIII i IX Zjeździe oraz przez 
Zarząd Główny ZŻ LWP. 
09.06 – na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie Koła nr 2. Zebranie prowadził 
prezes OP por. Ryszard LEPAROWSKI. W związku z rezygnacją kol. Kazimierza 
KOROTUSZA z członkostwa w Związku, prezes kol. R. LEPAROWSKI zwrócił się do 
zebranych z prośbą, o zastanowienie się nad nowym składem Zarządu Koła nr 2. Omówiono 
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również problem obieralności składek, a także poinformowano o wizycie w 
pomieszczeniach OP Zgorzelec w dniu 18.06.2011 r. poseł Lidii GERINGER de 
OEDENBERG. 

   
10.06 – na uroczyste obchody Święta Pułku we Wrocławiu-Leśnicy, dowódca 10 
Wrocławskiego Pułku Dowodzenia płk dypl. Zygmunt MALEC zaprosił delegację naszego 
Związku w składzie: ppłk Jan KOBES, ppłk Krzysztof MAJER, kpt. Bogdan BEZEG, st. kpr. 
Michał PANCEWICZ oraz bryg. SP Jan SERAFIN. Złożyliśmy kadrze i pracownikom 
cywilnym pułku serdeczne życzenia. Uczestniczyliśmy wraz ze znamienitymi gośćmi w 
uroczystym apelu i pokazie musztry oraz w pikniku grillowym. 

   
Na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie Koła nr 3, które prowadził prezes OP kol. 
Ryszard LEPAROWSKI. Omówiono stan zbieralności składek, poinformowano o podpisaniu 
porozumienia Związku z MON oraz o wizycie Poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG 
18.06.2011 r., nakreślono zadania na okres urlopowy, wręczono nowe legitymacje, przyjęto 
do Koła czterech nowych członków. 
11.06 – za zaproszenie Kolegium Europy Wschodniej, ppłk Krzysztof MAJER wziął udział 
we "Wieczorze Białoruskim". 
Na prywatnej posesji kol. Sławomira KOLIŃSKIEGO odbyło się zebranie Koła M-G w 
Zgorzelcu. Prezes Koła st. sierż. Kazimierz POPIELARZ przedstawił przebieg działalności w 
okresie kwiecień – czerwiec. Po zebraniu odbyło się spotkanie integracyjne. Wręczono 
odznaczenia: statuetka chwały – kol. Alfred REWIŃSKI, a 10 osób uhonorowano odznaką 
pamiątkową – Godło LWP. 

 13.06 - w wojskowej asyście honorowej odbyły się uroczystości 
pogrzebowe kombatanta płk mg Jan SZEWCZYKA na Cmentarzu Osobowice we 
Wrocławiu. Asystę zapewniła Komenda Garnizonu WP i Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych. 
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14.06 – delegacja ZP w Głogowie w składzie: st. chor. Jerzy NAGODA, st. chor. szt. 
Henryk NASZKOWSKI i st. kpr. Stanisław PRZYBYLSKI przekazała rosyjski medal 65 lat 
Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej chorym kombatantom por. Marianowi 
KOWALIKOWI i kpt. Fabianowi STRZAŁKOWSKIEMU. 
15.06 – Prezydent RP Postanowieniem nr 314 przyznał st. chor. Jerzemu NAGODZIE 
Srebrny Krzyż Zasługi. Warto podkreślić, że jest pierwsze odznaczenie państwowe 
nadane naszemu aktywiście od trzech lat. 
16.06 – Prezes Koła M-G w Zgorzelcu kol. Kazimierz POPIELARZ przeprowadził rajd 
rowerowy dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu. Uczestniczyło 26 osób. Przejechano 
łącznie 25 km. Na trasie rajdu, w Sulikowie, w starym kamieniołomie zorganizowano 
strzelanie z broni pneumatycznej, a przy ognisku pieczono kiełbaski. 
Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im E. Plater w Zgorzelcu, członkowie Koła 
M-G w Zgorzelcu kol.: Marian KUBIŚ i Alfred REWIŃSKI zorganizowali i przeprowadzili 
strzelanie, w którym wzięło udział 47 uczniów. 

    
17.06 – na zebraniu wrocławskiego oddziału referat wprowadzający wygłosił por. Bronisław 
TURCZANIK, a o najnowszych wydarzeniach militarno-politycznych mówił mjr Jerzy 
JURKIEWICZ. Prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER złożył relację z posiedzenia ZG i omówił 
najbliższe zadania. 

     
Delegacja OP w Głogowie uczestniczyła przy pomniku Dzieci Głogowskich w pożegnaniu 
sztandaru 6. Ośrodka Przechowywania Sprzętu, który z końcem czerwca br. został 
rozformowany. Po jednostce pozostała pamięć i tablica pamiątkowa w kolegiacie. 
18.06– siedzibę Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu odwiedziła poseł do Parlamentu 
Europejskiego Lidia GERINGER de OEDENBERG – szefowa kwestorów PE. Zapoznała się 
ze związkową działalnością programowo-organizacyjną, z licznymi inicjatywami związanymi 
z renowacją Cmentarza Żołnierzy 2 Armii WP. Omówiono też działania Związku i jego 
plany, w tym edukacyjne i popularyzatorskie, wpierane przez Panią Poseł, a zwłaszcza 
coroczne konkursy wiedzy o historii Wojska Polskiego i miejscach pamięci narodowej dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i średnich powiatu. Wpisała się również do kroniki 
związkowej. Następnie w Hotelu "Pod Orłem" odbyło się sympatyczne spotkanie z 
mieszkańcami miasta i aktywem związkowym, w trakcie, którego prezes Zarządu 
Powiatowego ZWiRWP por. Ryszard LEPAROWSKI odznaczył poseł Lidię GERINGER de 
OEDENBERG i dyrektorkę biura parlamentarnego Zofię ULATOWSKĄ-RYBAJ medalem 
pamiątkowym „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945”, a prezes Koła M-G st. sierż. 
Kazimierz POPIELARZ odznaczył Panią Poseł Medalem Honorowym Koła Miejsko – 
Gminnego w Zgorzelcu. Rozmawiano o pracy parlamentarnej i problemach polskiej 
prezydencji europejskiej. Gościem specjalnym spotkania była Elżbieta LECH-GOTTHARDT 
– laureatka tegorocznej Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, przyznanej przez Parlament 
Europejski na wniosek Pani Poseł.  
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Osobiste podziękowanie od ciężko chorego ucznia Gimnazjum nr 1, który został zaproszony 
do Parlamentu Europejskiego, złożyła jego nauczycielka Bożena BLANSJAAR. Wizyta w 
Zgorzelcu zakończyła się bankietem przy szwedzkim stole. Warto podkreślić, że dzięki 
życzliwości poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG w obecnej kadencji na wizyty 
parlamentarne do instytucji europejskich w nagrodę za szczególną aktywność społeczną w 
ostatnich dwóch latach, zostali zaproszeni do Brukseli: ppor. Władysław RAK, st. chor. 
Andrzej NAWROT, kpt. Jan JANISZEWSKI, Maria KOŁBASIUK, szer. Kazimierz BAK, 
ppłk Adam KĘSTOWICZ, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, por. Ryszard LEPAROWSKI, 
Grażyna WIEWIÓRA, st. chor. szt. Jan SOKOŁOWSKI, a do Strasburga: Gabriela MAJER, 
Krystyna BIELECKA, Bożena PANAŚ, ppłk Krzysztof MAJER, szer. Jan SOŁTYS, por. 
Ryszard POMYKAŁA, st. chor. Kazimierz KOROTUSZ, por. Bronisław TURCZANIK, st. 
chor. Jerzy NAGODA, st. chor. szt. Henryk NASZKOWSKI i kpr. Stanisław WOLANIN. 
Warto dodać, iż w marcu br. ppłk hm. Krzysztof MAJER na zaproszenie posła Piotra 
BORYSA do instytucji europejskich w Brukseli trafił, jako laureat konkursu „Wpisani w 100-
lecie Harcerstwa”. 

 W Klubie SOW odbyło się posiedzenie Zarządu 
Dolnośląskiego. Porządek zebrania: Podsumowanie związkowej działalności programowo-
organizacyjnej w I. półroczu 2011 roku. Stan finansów związkowych, wypracowanie 
wniosków w sprawie poprawy i terminowości wpłat. Sprawy różne i bieżące. Z relacji 
prezesów wynika, że działalność programowo-organizacyjna była realizowana planowo, na 
właściwym poziomie. W bieżącej działalności współdziałano z władzami lokalnymi, kołami 
ZKRPiBWP, ZIW RP, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Dzieci Wojny, ZŻ WP. Na 
popularyzację zasługuje dobra współpraca OP w Wałbrzychu z Gimnazjum Nr 1 im. 
Sybiraków w Świebodzicach i OM w Jaworze z 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia. 
Dobrze oceniono przebieg uroczystości rocznicowych – 16.04 w Zgorzelcu i 08.05 w 
Uniejowicach. Dają się jednakże zauważyć pojawiające się wśród członków naszego 
Związku objawy zniechęcenia i marazmu. Nierzadkie są pytania „co ja będę z tego miał?” w 
kontekście angażowania członków. Ujemnie przedstawia się stan ilościowy członków. W br. 
przyjęto 12 nowych członków, ubyło 26 członków z Koła w Jeleniej Górze, którzy 
zrezygnowali z przynależności do naszego Związku ze względu na zmianę jego nazwy, a 9 
członków zmarło. W imieniu nieobecnego skarbnika kol. Andrzeja NAWROTA zestawienie 
wpłat za składki członkowskie i „Wojsko Ludowe” przedstawił prezes kol. Krzysztof 
MAJER, z którego wynika, że wpłaty w br. wyniosły tylko ok. 1/3 preliminowanych kwot. 
Część oddziałów i kół nie dokonała żadnych wpłat. Członkowie Zarządu zastanawiali się nad 
przyczynami takiego stanu rzeczy. Dominowała opinia o pauperyzacji naszych członków, 
wynikająca ze wzrostu cen i inflacji. Najbardziej aktywni należą do 2-3 stowarzyszeń, a 
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wszędzie trzeba płacić składki. Nie udało się w dyskusji wypracować „cudownego” 
sposobu poprawy finansów związkowych. Podkreślano, że najlepiej na kondycję działalności 
wpływa ciekawa oferta programowa i angażowanie w działania jak najszerszej rzeszy 
członków. Preferować należy integrujące członków formy pracy kół i oddziałów. Prezes ZD 
przedstawił przebieg ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego i działania na szczeblu 
centralnym, związane m.in. z podpisanym Porozumieniem z MON. Przypomniał, że 
związkowe odznaczenie Krzyż LWP będzie przyznawane tylko do 31 grudnia br., a na 
spotkaniu w Uniejowicach 17 lipca br. można będzie nabyć nowe odznaki związkowe. 
Zaapelował o systematyczne nadsyłanie materiałów i zdjęć do „Kalendarium...”. Krytycznie 
wypowiadano się o opóźnieniu edycji „Wojska Ludowego”, którego pierwszy numer z br. 
otrzymaliśmy dopiero w czerwcu. 
Na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego, w trakcie, 
którego omówiono wizytę Poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG, stan opłacalności 
składek oraz zaplanowano jesienne spotkanie całego stanu oddziału powiatowego. 
Na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie członków Koła nr 4. W trakcie zebrania 
członkowie Koła zaplanowali spotkanie integracyjne w dniu 1 lipca br. na świetlicy Związku. 

  19.06 – grupa członków naszego Związku wzięła udział w 
konwencji programowej SLD „Cyfrowa Polska„ w Auli Wrocławskiego Centrum Badań EIT 
Plus, w której uczestniczyli m.in. przewodniczący SLD Grzegorz NAPIERALSKI i poseł 
Lidia GERINGER de OEDENBERG. 
20.06 – na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i 
Energetyków Turowa w Zgorzelcu, Prezes OP por. Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył w 
uroczystości zakończenia roku szkolnego klasy przysposobienia wojskowego Liceum 
Ogólnokształcącego. Uroczystości zakończyły się wojskową grochówką. 
21.06 – na stronie internetowej "Polski Zbrojnej" opublikowano notkę ppłk Krzysztofa 
MAJERA „Spotkanie z europoseł Lidią GERINGER de OEDENBERG” ze zdjęciem. 
24.06 – na posiedzeniu Zarządu Powiatowego w Głogowie mówiono stan przygotowań do 
wyjazdu do Uniejowic oraz opłacalność składek i sprawy organizacyjne. 
25.06 – w ramach współpracy z PCK, Koło M-G w Zgorzelcu włączyło się w organizację 
pikniku dla seniorów pod nazwą „Witaj Lato”. Piknik odbył się w ośrodku „Jagoda” w 
Czerwonej Wodzie, gm. Węgliniec. Zorganizowano zawody w strzelaniu, rzutem granatem i 
lotkami. Wykonano i wręczono medale. Zaprezentowano planszę z nowym logo Związku. W 
pikniku uczestniczyło 67 osób. 
25.06 – delegacja ZP w Głogowie pożegnała na cmentarzu w Szlichtyngowej kombatanta kpt. 
Fabiana STRZAŁKOWSKIEGO. 
27.06 – na stronie internetowej miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty” opublikowano 
artykuły ppłk Krzysztofa MAJERA „Bliżej Parlamentu Europejskiego” oraz „Spotkanie 
kawalerów Virtuti Militari” i zdjęcia.  
29.06 – we wrocławskim mieszkaniu kombatanta por. prof. zw. dr hab. Józefa WOŁOCHA 
stawili się przedstawiciele WKU we Wrocławiu – komendant ppłk Bolesław ZAWADZKI i 
ppłk Ireneusz GRACZYK oraz kierownictwo Zarządu Dolnośląskiego w osobach: prezesa 
ppłk Krzysztofa MAJERA, wiceprezesa mjr Stanisława WAWRZYNIAKA i skarbnika st. 
chor. Andrzeja NAWROTA. Komendant WKU wręczył por. Józefowi WOŁOCHOWI akt 
nominacyjny do stopnia kapitana. Była też okazja do wspomnień, nie tylko wojennych oraz w 
sympatycznej atmosferze wielu refleksji nominata. 
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01.07 – w miesięczniku PTTK „Na Szlaku” został opublikowany obszerny artykuł kpt. dr inż. 
Janusza FUKSY „Soczi”. 
Kwartalnik „Wojsko Ludowe” zamieścił informacje kol. Krzysztofa MAJERA: relację z 
czerwcowego posiedzenia Zarządu Dolnośląskiego, sylwetkę kpt. prof. Józefa WOŁOCHA i 
„Związkowy Dzień Zwycięstwa”. 
W Szkole Podstawowej w Trójcy członkowie Koła M-G w Zgorzelcu zorganizowali dla 26 
uczniów, uczestników półkolonii strzelanie i rzut granatem. 
02.07 – na stronie internetowej Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP został 
zamieszczony tekst ppłk hm. Krzysztofa MAJERA „Awans kombatanta-harcerza” i 9 zdjęć z 
okazji awansu phm. Józefa WOŁOCHA. 
03.07 – na stronie internetowej Śląskiego Okręgu Wojskowego w zakładce współpraca z 
organizacjami został opublikowany tekst ppłk Krzysztofa MAJERA „Awans kombatanta” i 3 
zdjęcia. 
04.07 – w Klubie SOW zebrał się zespół redakcyjny w składzie: gen. bryg. Zdzisław 
ROZBICKI, gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, ppłk Krzysztof MAJER i ppłk Maciej 
MUSIAŁ, aby omówić przygotowania do grudniowej sesji popularno-naukowej. 
06.07 – z okazji 88. rocznicy urodzin ppłk Krzysztof  MAJER przesłał elektroniczne 
życzenia: Pan generał armii Wojciech JARUZELSKI,  Wielce Szanowny Panie Prezydencie! 
Proszę przyjąć od członków Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
im. 2 Armii Wojska Polskiego najserdeczniejsze życzenia z okazji rocznicy urodzin. Jest Pan 
dla nas niekwestionowanym symbolem bohaterskiego polskiego żołnierza, dowódcy i męża 
stanu. Z dużym sentymentem wspominamy spotkania delegatów Dolnego Śląska z Panem 
Prezydentem na Zjazdach Krajowych ZŻ LWP w Warszawie i na spotkaniach autorskich w 
Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Liczymy na kolejne spotkanie. 
Wyrażamy ogromny żal z powodu nagonki i sądowego nękania Pana Generała przez oszalałą 
prawicę, która nie potrafi budować, a wyszukiwać tylko bzdurne oskarżenia o „zbrodnię 
komunistyczną”. Życzymy Panu dużo zdrowia i pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym. Z wyrazami najwyższego szacunku. 
do życzeń dołączają się dawni podwładni: gen. bryg. Józef PETRUK, gen. bryg. Zdzisław 
ROZBICKI, gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, płk Józef PIETRZYKOWSKI. 

     
10.07 – na stronie internetowej RMF FM „Swoją drogą” www.rmf.fm/swoja-
droga/show,259,uniejowice Sławomir KOWALEWSKI zamieścił sympatyczną rekomendację 
i zachętę do zwiedzania muzeum w Uniejowicach oraz galerię składającą się z 47 zdjęć. 
10-13.07- w 49. wizycie parlamentarnej w Brukseli na zaproszenie poseł Lidii GERINGER 
de OEDENBERG wziął udział kpt. Ryszard SZMOŁDA. 
15.07 – otrzymaliśmy przesyłkę z kwartalnikiem nr 3/81/95 „Wojsko Ludowe”, gdzie zostały 
zamieszczone nekrologi por. Leona NOWICKIEGO i doc. dr Józefa ŁUCZAKA oraz 
informacje ppłk Krzysztofa MAJERA pt. Spóźnione medale, Żołnierskie spotkanie przyjaciół, 
66. rocznica forsowania Nysy Łużyckiej i Kawalerowie Virtuti Militari razem.  
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17.07 – już tradycyjnie nie tylko członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
spotkali się w Uniejowicach. Spotkanie rocznicowe otworzył gospodarz prywatnego Muzeum 
LWP i Pamiątek po AR im. płk Ludwika POLAŃSKIEGO, prezes ZP w Złotoryi st. sierż. 
Michał SABADACH, który serdecznie przywitał uczestników, a zwłaszcza gości 
honorowych: kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari płk Jana KARWACIŃSKIEGO 
z Wrocławia i kpt. Juliana LECHA ze Świebodzic. 

    
Zabierając głos wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER podkreślił, że spotykamy się, co 
prawda w wakacyjnej atmosferze, ale pamiętamy o chlubnym zwycięstwie pod Grunwaldem 
sprzed 601 lat, rocznicy lipcowej przysięgi żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki oraz o dekrecie KRN z 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Odrodzonego Wojska 
Polskiego i przesłaniu Manifestu PKWN do walki z faszyzmem i odbudowy kraju ze 
zniszczeń wojennych. 

    
Spotkanie stało się dobrą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Zastępca Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień z Bolesławca mjr Stanisław PIENIĄDZ wręczył kol. Michałowi 
SABADACHOWI akt nominacyjny do stopnia starszego sierżanta, złoty medal Za Zasługi 
dla Obronności Kraju por. Franciszkowi WALINOWICZOWI i sierż. Witoldowi 
KARGULOWI, a brązowy ppor. Antoniemu SALETNIKOWI. Prezes Klubu Kawalerów 
Orderu Wojennego Virtuti Militari płk Jan KARWACIŃSKI wręczył odznaczenia nadane 
przez ZG ZKRPiBWP, które otrzymali: Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP - plut. 
Ireneusz BOREJKO; Kombatancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM 1945 – st. plut. Marek 
ŚWIĄTEK, st. sierż. Andrzej ZAWADZKI i kpt. Wiktor PIOTROWSKI, który odebrał też 
Krzyż Czynu Zbrojnego Samoobrony na Kresach Wschodnich RP. Wiceprezes Zarządu 
Dolnośląskiego por. Ryszard LEPAROWSKI odznaczył medalem pamiątkowym Bohaterom 
Forsowania Nysy Łużyckiej – st. chor. szt. Marka CEMBRZYŃSKIEGO i st. chor. szt. 
Feliksa POLEHOJKO. Zaś prezes Koła M-G w Zgorzelcu st. sierż. Kazimierz POPIELARZ 
wręczył: medal honorowy – kpt. Ryszardowi LANCMANOWI i st. chor. Jerzemu 
NAGODZIE, a odznakę pamiątkową – ppłk Krzysztofowi MAJEROWI, mjr Stanisławowi 
PIENIĄDZOWI, st. sierż. Michałowi SABADACHOWI i ppor. Edwardowi 
CZECHOWSKIEMU. Zaś legitymacje członkowskie odebrali: Barbara DZIEKAN, mjr 
Dariusz TROJANOWSKI, sierż. Witold TURKIEWICZ i szer. Paweł TROJAN. 

    
Zgodnie z wieloletnią tradycją złożyliśmy wiązanki kwiatów pod pomnikami frontowych 
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dowódców LWP. Dopisała nam pogoda, dzięki temu kombatanci i weterani w 
sympatycznej atmosferze wspominali swe przeżycia frontowe, ale też związane ze służbą 
wojskową w okresie powojennym. 

    
Setka uczestników spotkania, to nie tylko członkowie i sympatycy naszego Związku, ale też z 
ZKRPiBWP, ZIW RP, ZŻ WP i z innych stowarzyszeń. Do tańca na polowej estradzie 
ruszyło wielu weteranów. Wspólnie śpiewano piosenki wojenne i wojskowe. Pod parasolami 
w sadzie „Sabadachowa” rozmawiano też o przyszłości naszego Związku po podpisaniu 
porozumienia o współpracy z MON. Jedną z uczestniczek spotkania była Katarzyna 
LEWICKA – wnuczka zmarłej wrocławskiej kombatantki por. Weroniki SKORACKIEJ. 
Umówiono się na kolejne uniejowickie obchody Dnia Weterana LWP, które odbędą się w 
dniu 9 października br. 

     
Warto podkreślić, że jadący z Wrocławia autokarem uczestnicy spotkania skręcili w stronę 
Świdnicy i prowadzeni przez kpt. dr inż. Janusza FUKSĘ zwiedzili pałac rodziny hrabiego 
Helmuta Jamesa von Moltke w Krzyżowej. Mieści się tam Fundacja „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego. Oglądnęliśmy też okolicznościową wystawę poświęconą 
niemieckim opozycjonistom z „Kręgu w Krzyżowej” oraz polskiej opozycji z drugiej połowy 
XX wieku. 

  Przed południem grupa naszych członków na 
wrocławskim Rynku wzięła udział w wernisażu wystawy "Plakat Polskiej Prezydencji w 
Radzie Unii Europejskiej", zorganizowanej z inicjatywy poseł do PE Lidia GERINGER de 
OEDENBERG. Z tej okazji wiceprezes ZM we Wrocławiu por. mgr Bronisław 
TURCZANIK przesłał pismo, w którym wyraził Pani Poseł uznanie za inicjatywę powołania 
we Wrocławiu Biura Informacji Parlamentu Europejskiego oraz determinację w 
zrealizowaniu tego projektu. 
18.07 – relacje ze spotkania w Uniejowicach zamieszczono na stronie internetowej: „Polski 
Zbrojnej” pt. „Spotkanie weteranów i rezerwistów” oraz WKU Bolesławiec pt. „U weteranów 
w Uniejowicach” i zdjęcia. 
24.07 – na stronie internetowej ZW ZŻ WP we Wrocławiu opublikowano notkę kol. 
Krzysztofa MAJERA „Lipcowe świętowanie w ZWiR WP” oraz zdjęcia. 
26.07 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Wojewody 
Dolnośląskiego wnioski o nadanie odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi - kpt. Jan 
JANISZEWSKI, st. chor. szt. Jerzy SZUL, por. mgr Bronisław TURCZANIK, Srebrny 
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Krzyż Zasługi - por. Stefan GRYNIUK, ppor. Franciszek RUMAN, Brązowy Krzyż 
Zasługi - st. kpr. Artur PAWLUS. 
28.07 – na Cmentarzu Grabiszyn we Wrocławiu został pochowany ppłk mgr inż. Marian 
MASIUKIEWICZ w licznym gronie przyjaciół przez ks. prałata płk Janusza RADZIKA z 
wojskową asystą honorową. Słowa pożegnalne wygłosili: wiceprezes ZG ZWiRWP ppłk mgr 
Krzysztof MAJER i prezes Koła, członek ZW ZŻWP ppłk pil. Kazimierz DERKACZ. 
29.07 – Minister Obrony Narodowej decyzją nr 1445/Kadr mianował por. Dymitra 
KALINOWSKIEGO kombatanta z Wałbrzycha do stopnia kapitana. 
Na naszej stronie internetowej i ZW ZŻ WP została zamieszczona notka wspomnieniowa o 
kol. Marianie MASIUKIEWICZU wraz ze zdjęciem. 
01.08 – miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty” zamieścił aż cztery artykuły ppłk 
Krzysztofa MAJERA: Bliżej Parlamentu Europejskiego, Rosyjskie medale dla polskich 
kombatantów, Kawalerowie Virtuti Militari, Związkowy Dzień Zwycięstwa wraz ze zdjęciami. 
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec delegacja OP w Zgorzelcu: st. sierż. Kazimierz 
POPIELARZ i kpt. Andrzej TYC uczestniczyła w uroczystościach 67. rocznicy Powstania 
Warszawskiego, które odbyły się w kościele p.w. św. Bonifacego i złożyli wiązankę kwiatów 
pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej. 
W „Raporcie ZIW RP” Nr 2(30) opublikowano notkę ppłk Krzysztofa MAJERA Rosyjskie 
medale dla polskich kombatantów. 
Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” zamieścił artykuł kpt. dr inż. Janusza FUKSY „Na 
południowo-wschodniej granicy Europy i Azji”. 
05 i 06.08 – telewizja Wrocław wyemitowała obszerny reportaż o działaniach Michała 
SABADACHA i uniejowickiego muzeum. 
11.08 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała: hm. Halinie ŁUCZAK /Wrocław/ 
i ppłk Ryszardowi OLESZKIEWICZOWI /Wałbrzych/ srebrny medal „Opiekun Miejsc 
Pamięci Narodowej”. 

   
12.08 – na zaproszenie dowódcy Śląskiego OW gen. bryg. Zbigniewa SMOKA na 
wrocławskim rynku w uroczystych obchodach garnizonowych Święta Wojska Polskiego 
wziął udział prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER. Na zakończenie piękny koncert wykonała 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod batutą mjr Mariusza DZIUBKA. Można też 
było oglądać wystawiony sprzęt wojskowy. 

    
15.08 – przy Pomniku Dzieci Głogowskich przed zamkiem książąt głogowskich uroczyście 
świętowano Dzień WP. Następnie odbył się piknik rodzinny, wystawa sprzętu wojskowego, 
kiermasz i pokazy bractwa rycerskiego. 
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Na zaproszenie Burmistrza Zgorzelca delegacja OP na czele ze skarbnikiem ZP kol. 
Stanisławem WOLANINEM, m.in. Adam ULATOWSKI i Andrzej TYC, uczestniczyła w 
uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji Dnia Wojska Polskiego i 91 rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Delegacja wzięła udział w mszy świętej, a następnie złożono kwiaty pod 
Pomnikiem Milenium w Zgorzelcu. 
Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja GRZMIELEWICZA, 
delegacja OP w Zgorzelcu w składzie kol.: prezes OP Ryszard LEPAROWSKI, prezes Koła 
M-G w Zgorzelcu Kazimierz POPIELARZ i Waldemar KORDOWSKI wzięła udział w 
uroczystościach patriotyczno-religijnych w Bogatyni. Delegacja wzięła udział w mszy 
świętej, wysłuchano koncertu patriotycznego, a Prezes OP Ryszard LEPAROWSKI został 
uhonorowany podziękowaniem za dotychczasowe działania w sferze patriotyczno – obronnej. 
Uroczystości zakończyły się wspólną biesiadą uczestników uroczystości. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, iż Burmistrz Bogatyni obdarował upominkami wszystkich kombatantów i 
Sybiraków z terenu Miasta i Gminy. 
17.08 – bezpłatny tygodnik „Gazeta Piastowska” Nr 225 zamieścił artykuł ppłk Krzysztofa 
MAJERA „Uniejowickie świętowanie” oraz 4 zdjęcia. 
Na stronie internetowej www.zagrodno.info/news przedrukowano w/w artykuł. 
Na zaproszenie Prezesa Koła Miejskiego ZKRP i BWP w Zgorzelcu Ryszarda 
KOSIŃSKIEGO, delegacja OP Zgorzelec w składzie kol.: Ryszard LEPAROWSKI, 
Kazimierz POPIELARZ, Mirosław FIEDOROWICZ i Andrzej KONIECZNY wzięła udział 
w spotkaniu z okazji Dnia WP. Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Hotelu Pod 
„Orłem” w Zgorzelcu i zakończyło się towarzyska biesiadą. 
Na łamach „Gazety Jaworskiej” opublikowano obszerny apel Szanowni weterani i rezerwiści 
Wojska Polskiego!, w którym prezes ZM ppłk Jan KOBES opisał historię naszego Związku i 
zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. 
24.08 – na naszej związkowej stronie www.zwiazekzlwp.net zanotowaliśmy ponad 16 tysięcy 
„wejść” internautów. 
25.08 – w Klubie Śląskiego OW odbyła się sympatyczna uroczystość Dnia Weterana 
zorganizowana przez ZO ZIW RP. Gośćmi spotkania byli m.in. płk dr inż. Marian 
KAZUBSKI, prezes i mjr Tadeusz PACZEK, wiceprezes Zarządu Głównego ZIW RP, 
Radosław MOŁOŃ – wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, ppłk Andrzej SOWA – 
przedstawiciel Dowódcy SOW, ppłk Krzysztof MAJER – wiceprezes ZG, ppłk Andrzej 
PUZIO – przewodniczący RD Unii Pracy. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił prezes 
Zarządu Okręgu płk Wojciech OLENDEREK. Podkreślił zasługi najstarszego, bo od 1919 r. 
działającego Związku Inwalidów Wojennych RP, wkład przelanej krwi inwalidów i 
weteranów za niepodległą Ojczyznę i potu włożonego w Jej odbudowę ze zniszczeń 
wojennych. Zasłużeni członkowie Związku zostali wyróżnieni m.in.: Srebrną Odznaką 
Honorową – ppłk Antoni GONCERZ; Medalem pamiątkowym Zwycięska NIKE – por. Piotr 
MIELNIK, ppłk Tadeusz MICHALUK, st. kpr. Artur PAWLUS; wpisem do „Księgi 
Zasłużonych Aktywistów Okręgu Wrocławskiego” – ppłk Jan LEŚ, kpt. Józef LIS, por. Józef 
PICIURAK. Wzruszający montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym wykonali: 
Maria BYZIA, Aldona BEDNARZ i płk Stefan KOZIARA, a akompaniował Stanisław 
ŚLIWIŃSKI. Następnie odbył się konkurs pn. „Senior potrafi”, na wzór programu 
telewizyjnego „Mam talent”. Uczestnicy pochwalili się m.in swym śpiewem, grą na 
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mandolinie i kornecie, recytacją wierszy, hafciarstwem, malarstwem, grafiką, zbiorem 
filatelistycznym, dorobkiem pamiętnikarskim, występem kabaretowym, a nawet własnego 
pomysłu nalewkami. Po wysłuchaniu występu artystycznego z programem rozrywkowym 
uczestnicy spotkania udali się na obiad do restauracji „Wieniawa”.  

  26.08 – w Bolesławcu odbyło się uroczyste przekazanie 
obowiązków dowódcy 23 Śląskiej Brygady Artylerii przez płk dypl. Jarosława 
KRASZEWSKIEGO płk dypl. Andrzejowi LORENCOWI. Rozpoczął się jednocześnie nowy 
rozdział w historii bolesławieckiej jednostki przeformowywanej w 23 Pułk Artylerii. Wśród 
zaproszonych gości był m.in. kol.: ppłk Adam KĘSTOWICZ i por. Ryszard LEPAROWSKI.  
27.08 – odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Zarządu Powiatowego przy ul. H. 
Sienkiewicza w Szczawnie-Zdrój. Spotkanie otworzył prezes ZP kpt. Julian LECH. 
Serdecznie przywitał zaproszonych gości: Urszulę BUREK – wiceburmistrza Szczawna-
Zdrój, Stanisława BORKUSZA – przewodniczącego Rady Miasta, Zofię DĘBNĄ – 
przewodniczącą Komisji Spraw Obywatelskich RM, ppłk Krzysztofa MAJERA – 
wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiR WP oraz kpt. Jacka 
BARANA – przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku. Następnie 
wiceprezes Zarządu Powiatowego ZWiR WP, jednocześnie prezes Zarządu Koła ZKRPiBWP 
w Szczawnie-Zdrój płk Adam JAROS przypomniał, że wałbrzyski zarząd miał swą siedzibę 
od 2001 r. w WKU w Wałbrzychu, następnie wraz ze Związkiem Sybiraków w 
Świebodzicach. 

    
Obecnie w trzech kołach w Wałbrzychu, Świebodzicach i Szczawnie Zdrój aktywnie działa 
ponad czterdziestu weteranów i kombatantów, którzy dzięki życzliwości burmistrza Tadeusza 
WLAŹLAKA uzyskali nową, wyremontowaną siedzibę w Szczawnie-Zdrój. Za pomyślność 
w kolejnych działaniach programowo-organizacyjnych weteranów i kombatantów 
zaproponował wzniesienie toastu lampką czerwonego szampana. Uczestnicy spotkania: por. 
Marian BIELACKI - /96 lat/, uczestnik bitwy pod Kockiem w 1939 r., kpt. Alfons 
DASZKIEWICZ - /92 lata/, sybirak, partyzant AK i żołnierz ACz, por. Marcin 
ZAJĄCZKOWSKI - /86 lat/, uczestnik walk 1 Korpusu Pancernego WP, por. Józef 
STOKŁOSA - /87 lat/, uczestnik walk z oddziałami UPA oraz „sybiracy” sierż. Zbigniew 
ZANIEWSKI i sierż. Tadeusz WIDŁA zasypali zastępcę burmistrza p. inż. Urszulę BUREK 
wieloma pytaniami, która cierpliwie opowiadała o historii, dniu dzisiejszym oraz planach 
rozwojowych gminy uzdrowiskowej. Z kolei kpt. Jacek BARAN przekazał pozdrowienia od 
Wojskowego Komendanta Uzupełnień i poinformował o decyzji MON w sprawie 
mianowania kombatanta por. Dymitra KALINOWSKIEGO do stopnia kapitana, który awans 
otrzyma uroczyście w uzgodnionym terminie. Prezes ppłk Krzysztof MAJER m.in. 
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zaapelował o gremialny udział naszych członków i ich rodzin w najbliższych 
wyborach parlamentarnych. Była też okazja do wymiany doświadczeń z działań członków 
obu związków. Podkreślano jednakże potrzebę większego zintensyfikowania spotkań w 
ramach „żywych” lekcji historii kombatantów i weteranów z uczniami szkół, gdyż coraz 
częściej odchodzą oni na „wieczną wartę”. 
27.08 – odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu, w trakcie, którego 
ustalono, że członkowie OP w Zgorzelcu oddadzą głosy na żonę śp. Jerzego 
SZMAJDZIŃSKIEGO, która kandyduje do Sejmu RP. Zaplanowano również piknik 
powiatowy „Pożegnanie lata”, który odbędzie się 1 września br. w m. Jagodzin, gm. 
Węgliniec. Obsługę pikniku powierzono członkom Koła M-G w Węglińcu. Prezes ZP 
Ryszard LEPAROWSKI zobowiązał Prezesów Kół, do poinformowania o powyższym 
członków Związku, zobowiązując ich, do odbycia zebrań poszczególnych Kołach w m-cu 
wrześniu. Omówiono płatność składek. Prezes OP poinformował, że w związku ze zmianą 
statusu 23 SBA na Pułk i zmianą dowódcy, ponownie przeprowadzi rozmowy w sprawie 
współpracy. 
28.08 – na posiedzeniu Zarządu Powiatowego w Głogowie omówiono przygotowania do 
Święta Wybuchu II Wojny Światowej oraz sprawy związane z podpisaniem porozumienia z 
Komendantem WKU oraz Dowódcą Garnizonu. 
29.08 – na naszej związkowej stronie internetowej została uruchomiona nowa „zakładka”) · – 
na początek zawierająca 128 zdjęć, by na koniec roku prezentować 220 sylwetek. 

    
31.08 – kpt. dr inż. Janusz FUKSA uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 
Politechniki Kijowskiej. Przemawiał w imieniu polskich wychowanków uczelni i zwrócił 
uwagę na setną rocznicę zakończenia pracy w uczelni przez wybitnego polskiego 
fizykochemika Wojciecha Świętosławskiego. Przy gmachu chemii, gdzie studiował i 
pracował Profesor zostanie wzniesiony pomnik. Swoje wsparcie dla idei wzniesienia pomnika 
zadeklarowały kierownictwo Związku Polaków na Ukrainie oraz redakcje polskich czasopism 
DZIENNIK KIJOWSKI i KRYNICA.  
Prezes Koła M-G w Zgorzelcu st. sierż. Kazimierz POPIELARZ odznaczył Medalem 
Honorowym Koła płk Wojciecha OLENDERKA, prezesa Zarządu Okręgowego ZIW RP. 
01.09 – tradycyjnie był obchodzony Dzień Weterana z okazji 72. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Na Wzgórzu Oporów zebrali się wrocławscy kombatanci, sybiracy i członkowie 
wielu stowarzyszeń żołnierskich.  

    
Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem komendanta garnizonu WP Wrocław mjr Krzysztofa 
PUCHAŁY dla p.o. dowódcy garnizonu gen. bryg. Marka SOBIECHOWSKIEGO. Słowa 
uznania za wysiłek zbrojny kombatantów i weteranów oraz życzenia dobrego zdrowia 
przekazali: Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek SKORUPA i Marszałek Rafał 
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JURKOWLANIEC. Następnie odczytano Apel Pamięci, a kompania z 10 
Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową. Oprawę muzyczną zapewniła 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Stawiło się kilkadziesiąt sztandarów, wśród 
których dominowały sztandary szkolne. Delegacja ZWiR WP w składzie: Barbara 
DZIEKAN, płk Jan KARWACIŃSKI, ppłk Krzysztof MAJER, mjr Stanisław 
WAWRZYNIAK, st. chor. Andrzej NAWROT, płk Marian REINBERGER, ppor. Edward 
CZECHOWSKI, mjr Dariusz TROJANOWSKI, st. chor. szt. Aleksander SOKULSKI, st. 
szer. Władysław KOTŁOWSKI i płk Remigiusz WIRA złożyła wiązankę kwiatów. 

    
Przez megafon narrator uroczystości ppłk Andrzej SOWA anonsował składające kwiaty 
delegacje: ZKRP i BWP, ZŻ WP, ZWiR WP i ZIW RP. Warto podkreślić, że po raz pierwszy 
do udziału w tej uroczystości otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie od Wojewody 
Dolnośląskiego. 

     
Przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanci, władze samorządowe oraz mieszkańcy 
miasta i powiatu głogowskiego spotkali się w Parku Słowiańskim przy Pomniku Ofiar 
Koalicji Antyhitlerowskiej. Kwiaty złożyła m.in. delegacja związkowa w składzie kol.: Jerzy 
NAGODA, Zdzisław GRACZYK, Adam MRZYGŁÓD, Henryk FENDORF, Stanisław 
PRZYBYLSKI, Henryk NASZKOWSKI, Adam KĘSTOWICZ. Następnie kombatanci i 
weterani zostali zaproszeni przez starostę Rafaela ROKASZEWICZA na uroczysty obiad. 

    
Również w Jaworze oddano hołd żołnierzom II wojny światowej. Delegacja związkowa pod 
wodzą płk Piotra FIODORÓW złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem, a następnie udała 
się na część oficjalną w teatrze miejskim. Wojskową asystę honorową zapewnił 10 WPD. 

    
Zgorzeleckie uroczystości odbyły się na cmentarzu wojskowym 2 Armii Wojska Polskiego 
pod Pomnikiem Orła. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe, młodzież 
szkolna, mieszkańcy miasta. Była okazja do wręczenia odznaczeń dla naszych działaczy i 
sojuszników, którzy otrzymali medale pamiątkowe „Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej 
1945”: por. Jacek OKOŃ i por. Jacek JOŃCZYK. 
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Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” zamieścił artykuł kpt. dr inż. Janusza FUKSY „Na 
południowo-wschodniej granicy Europy i Azji”(2). 
02.09 – na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczawna-Zdrój zamieszczono notkę kol. 
Krzysztofa MAJERA „Nowa siedziba wałbrzyskich weteranów”. 
05.09 – w siedzibie ZIW RP spotkali się prezesi związków i skierowali do Ministra ON 
Tomasza SIEMONIAKA następujące pismo:      My niżej podpisani prezesi stowarzyszeń 
kombatanckich i żołnierskich wyrażamy nasz niepokój, że w związku z likwidacją Śląskiego 
Okręgu Wojskowego jest zagrożony dalszy byt Klubu SOW przy ul. Bernarda Pretficza 24 we 
Wrocławiu. Prosimy o pozostawienie Klubu we Wrocławiu, gdyż ma w nim siedzibę 
kilkadziesiąt stowarzyszeń, zespołów i kół zainteresowań. Klub ma ogromny, wieloletni 
dorobek i osiągnięcia, dzięki dużemu zaangażowaniu jego pracowników w zakresie 
popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego oraz spraw obronności wśród środowiska 
kombatanckiego i żołnierskiego, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia wrocławian. 
Wyasygnowano też dotąd duże kwoty pieniężne na remont sali widowiskowej, gdzie odbywają 
się liczne spotkania, koncerty, sesje popularno-naukowe, wystawy itp. Dla nas zaś 
najważniejszą stratą będzie brak miejsca zebrań kół i oddziałów związków kombatantów, 
weteranów, inwalidów i członków Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
Dlatego uprzejmie prosimy, aby podejmując decyzję, co do dalszych losów Klubu, Pan 
Minister zechciał wziąć pod uwagę powyższe argumenty oraz sugestię dalszej działalności 
Klubu np. przy 4 Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu. Z kombatanckim i 
żołnierskim pozdrowieniem. 
 

Wiceprezes Zarządu Głównego 
Prezes Zarządu Dolnośląskiego 

Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
 

ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER 
 

Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych 
 

por. w s.s. mgr inż. Konstanty IGNACZAK 
 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

 

płk dypl. w s.s. pil. Janusz TOMCZYK 

Prezes Zarządu Okręgowego 
Związku Inwalidów Wojennych RP 

 

płk mgr w s.s. mgr Wojciech OLENDEREK 
 

Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia 
Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej 

 

płk w s.s. dr Władysław TKACZEW 
 

Prezes Zarządu Klubu Kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari 

 

płk w s.s. Jan KARWACIŃSKI 

Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań 
Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego 

 

płk w s.s. dr Andrzej KOTLIŃSKI 

Sekretarz Zarządu Okręgowego 
Towarzystwa Wiedzy Obronnej 

 

płk w s.s. mgr Aleksander PODOLSKI 

  

Dyrektor Biura Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka MARCHEWKA powiadomiła Zarząd 
Dolnośląski, że zespół doradczy Wojewody Dolnośląskiego negatywnie zaopiniował wnioski 
o nadanie odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi - kpt. Jan JANISZEWSKI, st. chor. szt. Jerzy 
SZUL, por. mgr Bronisław TURCZANIK, Srebrny Krzyż Zasługi - ppor. Franciszek 
RUMAN, Brązowy Krzyż Zasługi - st. kpr. Artur PAWLUS i nie nadano im dalszego biegu. 
08.09 – „Київський політехнік” 27/2011 zamieścił artykuł kpt. dr inż. Janusza FUKSY 
„Польські відзнаки політехнікам” (o wręczeniu odznak NOT profesorom Politechniki 
Kijowskiej).   
09.09 – w Lubinie z inicjatywy Zarządu Powiatowego odbyło się związkowe spotkanie z 
rodzinami w Centrum Grillowym RANCHO. Prezes ZP ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI 
przywitał serdecznie członków Związku wraz z małżonkami oraz zaproszonych gości w 
osobach: Ryszarda ZBRZYZNEGO – posła na Sejm RP, ppłk Krzysztofa MAJERA – 
wiceprezesa ZG, Andrzeja GÓRZYŃSKIEGO – przewodniczącego Rady Miasta Lubina, 
Adama MYRDĘ – przewodniczącego Rady Powiatu Lubińskiego, Zenonę 
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MIELNIKIEWICZ – ordynatorkę oddziału otolaryngologiczny Miedziowego Centrum 
Zdrowia, Józefa BOBERA – byłego starostę, Henryka ANDRYSIAKA – prezesa 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KGHM oraz Zbigniewa RYBAKA – członka 
Powiatowej Rady Społecznej d/s Osób Niepełnosprawnych. 

    
Spotkanie było też okazją do podziękowania za popularyzację tradycji i historii WP oraz 
wręczenia krzyży „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”, które otrzymali kol.: Tadeusz 
CZYŻOWSKI, Tadeusz CENDLEWSKI, Mieczysław GÓRSKI, Wilhelm KASPERSKI, 
Kazimierz KOŁODZIEJ, Adam ZAJĄCZKOWSKI, a także medali pamiątkowych 
„Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945”, które odebrali: poseł Ryszard ZBRZYZNY i 
prezes Henryk ANDRYSIAK. Dyplomami Uznania zostali wyróżnieni: starosta Tadeusz 
KIELAN i dyrektor Piotr ANACKI, zaś związkową legitymację członkowską odebrał kol. 
mat Jerzy SZCZEŚNIAK.  

    
Występujący goście podkreślali pamięć i uznanie dla polskich żołnierzy, którzy przed 72. laty 
stawili zbrojny opór hitlerowskiemu najeźdźcy, a po zwycięskiej wojnie swój wysiłek 
poświęcili odbudowie Ojczyzny z potwornych zniszczeń. Mimo, iż spotkanie nie miało 
charakteru wyborczego, to kandydujący do parlamentu: Ryszard ZBRZYZNY /Sejm/, Adam 
MYRDA i Zenona MIELNIKIEWICZ /Senat/ apelowali przede wszystkim o gremialny 
udział w wyborach. Zebrani w sympatycznej atmosferze, przy suto zastawionym stole, mogli 
swobodnie porozmawiać o związkowej pracy społecznej, ale też o problemach dnia 
codziennego.  
10.09 – po uprzednich przygotowaniach, w porozumieniu z ZP w Zgorzelcu, kol. Stanisław 
WOLANIN uruchomił stronę internetową Oddziału Powiatowego ZWiR WP w Zgorzelcu 
www.zinfo.pl/stowarzyszenia/6. Gratulujemy serdecznie pomysłu i jego wykonania! 

     
10-11.09 – w V Złazie Seniorów i Starszyzny Dolnośląskiej Chorągwi ZHP, połączonym z 
obchodami 30-lecia KI „Wiarusy”, działającego przy Komendzie Hufca ZHP w Świdnicy, 
wzięli udział m.in. przedstawiciele Harcerskiego Kręgu Seniorów „Rodło” b. Hufca Wrocław 
Krzyki: hm. Gabriela MAJER, kpr. hm. Jerzy SOSNOWSKI, ppłk hm. Krzysztof MAJER i 
kpr. hm. Paweł WAWER. Zwiedzano m.in. świdnickie zabytki, muzeum kupiectwa, Kościół 
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Pokoju, sztolnie walimskie. Była też okazja do zakupu lokalnych żetonów 
okolicznościowych. 

 
12.09 – na stronie internetowej www.elubin.pl/wiadomosci zamieszono notkę kol. Krzysztofa 
MAJERA „Dzień weterana w Lubinie” i zdjęcie. 
12.09 – świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie Koła nr 3. W zebraniu uczestniczył 
prezes OP por. Ryszard LEPAROWSKI. W trakcie zebrania poinformowano członków Koła 
o ustaleniach ZP, co do wyborów parlamentarnych. Zaproszono wszystkich członków do 
udziału w pikniku 1 września br. 
Bezpłatny tygodnik „Dobry i Bezpłatny DB 2010” opublikował notkę ppłk Krzysztofa 
MAJERA „Nowa siedziba”. 
13.09 – odbyło się zebranie Koła ZŻ WP im. 3 KOP, na które zaproszono gości: byłego 
Dowódcę 3 KOP gen. bryg. Zbigniewa JANOSIA, Prezesa ZW ZŻWP płk Janusza 
TOMCZYKA i Wiceprezesa Zarządu Miejskiego ZWiR WP we Wrocławiu por. adw. 
Bronisława TURCZANIKA. Wręczono „Medale XXX lecia ZŻWP” oraz inne wyróżnienia 
członkom Koła. Po wręczeniu wyróżnień por. mgr Bronisław TURCZANIK wygłosił 
prelekcję na temat „Historyczne i aktualne stosunki Państwo – Kościół” oraz przekazał 
zebranym szereg materiałów dotyczących tych problemów. 

  
14.09 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał wnioski o nadanie 
odznaczeń: „Kombatancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM-1945” - ppor. mgr inż. 
Krzysztof TKACZUK, szer. mgr Ryszard MACKAŁO; Odznaka „Za Zasługi dla 
ZKRPiBWP” – kpt. mgr Bogdan BEZEG, kpr. Czesław GOŁUCH, kpt. mgr Ryszard 
LANCMAN, kpt. dr hm. Tadeusz BŌHM, st. chor. szt. Adam MRZYGŁÓD, szer. mgr Paweł 
TROJAN; o. Krzyż LWP – Maria PIWKO, ppłk Sławomir WOJTASIK, Mieczysław 
LENKIEWICZ. 
15.09 – aktyw zgorzelecki zorganizował w ramach programu edukacyjnego 
wyjazd do Nadleśnictwa Ruszów grupy młodzieży gimnazjalnej ze Zgorzelca, 
Jerzmanek i Węglińca.  
Przewodnikiem wyjazdu był kol. Kazimierz POPIELARZ z Koła M-G. Podczas przejazdu przewodnik 
wskazywał na obiekty pamiątkowe /pomniki, kamienie/. W Jagodzinie wskazał na pomnik z tablicą informującą 
o pobycie sztabu 2 AWP i budynek miejsce postoju sztabu. W Ruszowie poinformował o przemarszu w kwietniu 
1945 r. i postoju 9 DP, funkcjonowaniu szpitali polowych, warsztatów remontowych i magazynów 
zaopatrzeniowych. Wskazał na pomnik 2 AWP i pomnik 37 pp na dziedzińcu szkolnym. Zachęcał do odwiedzania 
tych miejscowości, fotografowania obiektów pamiątkowych i zabytkowych. W siedzibie Nadleśnictwa Ruszów grupa 
została przyjęta przez pracowników, umundurowanych służbowo. Została podzielona na dwa zespoły. Gdy jeden 
zespół uczestniczył w prelekcji w sali edukacyjnej, drugi zespół zapoznawał się z życiem lasu na ścieżce edukacyjnej. 
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Następnie nastąpiła wymiana zespołów, tak, że każdy uczestnik został zapoznany z całym programem. 
Uczestnicy, po zrealizowaniu programu zostali zaproszeni na miejsce z kręgiem na ognisko. Otrzymano napoje, 
pieczono kiełbaski. Rozdano upominki /breloczki/ i ulotki o pobycie jednostek 2j Armii WP w Ruszowie. W wyjeździe 
uczniów 5 gimnazjów wzięło udział 51 uczniów i 7 uczestników. Przejazd zapewnił zgorzelecki PKS. 
W świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie członków Koła nr 2. W trakcie zebrania 
omówiono przygotowania Związku do wyborów parlamentarnych i zaproszono wszystkich 
członków do udziału w pikniku 1 września br. 
17.09 – na uroczystym spotkaniu Związku Sybiraków w Zgorzelcu z okazji rocznicy 
wkroczenia wojsk ZSRR w 1939 r. nasz Związek reprezentowali kol.: st. sierż. Kazimierz 
POPIELARZ i kpt. Andrzej TYC. 
W świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie Koła nr 1. W zebraniu uczestniczył Prezes 
OP por. Ryszard LEPAROWSKI. Poruszono sprawy związane z kampanią wyborczą i 
organizacją pikniku 1 września br. 
19.09 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał wniosek do Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych do nominacji w Konkursie  „Akcja Akacja, Akcja Dąb – 
Niezwykli Dolnoślązacy 2011” kandydatury wybitnego społecznika kol. por. Ryszarda 
LEPAROWSKIEGO ze Zgorzelca. 
We współpracy ze Stowarzyszeniem KOMPN, OP ZWiR WP w Zgorzelcu był organizatorem 
wycieczki edukacyjnej dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego do 
Elektrowni i Kopalni Turów. Uczniowie zwiedzili Elektrownię Turów, a następnie podziwiali 
panoramę KWB Turów z punktu widokowego. W wycieczce brało udział 50 uczniów z 
Gimnazjum nr 1, 2, 3 i Łużyckiego w Zgorzelcu oraz z Gimnazjum w Jerzmankach. Wszyscy 
uczestnicy wycieczki zostali obdarowani prezentami przez Dyrektora Elektrowni mgr inż. 
Romana WALKOWIAKA. Transport i koszty wycieczki poniosło Stowarzyszenie SKOMPN. 
Opiekunem z ramienia SKOMPN i ZWiR WP w Zgorzelcu był członek Zarządu Koła nr 4 
kol. Lesław HALICKI. 
20.09 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał wniosek do Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych do nominacji w Konkursie  „Akcja Akacja, Akcja Dąb – 
Niezwykli Dolnoślązacy 2011” kandydatury Poseł do PE Lidii GERINDER de 
OEDENBERG. 
22.09 – kol. Krzysztof MAJER otrzymał e-mail od asystentki Agnieszki JĘDRUSYNY: W 
imieniu Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg pragnę serdecznie podziękować za 
uhonorowanie jej pracy i zgłoszenie jej kandydatury do tegorocznej Akcji Akacja, 
Akcji Dąb. Zarówno przygotowane przez Pana uzasadnienie do wniosku oraz 
załącznik robią duże wrażenie! 
Z inicjatywy władz ZWiR WP i SKOMPN zorganizowano wycieczkę do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu z grupą młodzieży Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu, 
Gimnazjum Łużyckie w Zgorzelcu i Gimnazjum Jerzmanki. Na miejscu oczekiwała 
pracownik PWiK Agnieszka PATRZAŁEK, która oprowadziła uczestników wycieczki 
edukacyjnej po wieży ciśnień, opowiadając o jej historii i dniu dzisiejszym. Po wejściu na 
górę i oglądnięciu pięknych widoków miasta uczniowie wysłuchali jeszcze informację o 
uzdatnianiu wody po jej oczyszczaniu, ile pracy trzeba włożyć, aby mieszkańcy Zgorzelca 
mieli w kranach czystą, zdatną do picia wodę. Dotarł na wieżę właśnie w tym czasie sam 
Prezes PWiK mgr Zbigniew KOZŁOWSKI, który po zejściu na dół wręczył uczniom 
upominki od PWiK – kubki z logo przedsiębiorstwa, a od SKOMPN foldery z mapką 
Zgorzelca wręczył kol. Stanisław WOLANIN. W wycieczce wzięło udział 24 uczniów i 3 
opiekunów. 
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Na zebraniu ogólnym Koła M-G w Zgorzelcu podsumowano dotychczasową działalność. 
Wręczono wyróżnienia oraz omówiono planowane działania programowo-organizacyjne do 
końca roku i sposoby ich realizacji. 

 23.09 – ppłk Krzysztof MAJER został zaproszony na uroczyste spotkanie 
szlachty dolnośląskiej i wielkopolskiej przez Regenta Unii Polskich Ugrupowań 
Monarchistycznych wielkiego księcia płk Aleksandra PODOLSKIEGO, gdzie odebrał 
szlachecki akt nominacyjny herbu Jastrzębiec. Za popularyzację tradycji i historii WP został 
oznaczony Medalem Regenta UPUM. 
24.09 – w trakcie pikniku zorganizowanego dla seniorów przez PCK w Ośrodku „Jagoda” w 
Czerwonej Wodzie gm. Węgliniec, członkowie Koła M-G w Zgorzelcu przeprowadzili 
strzelania, rzuty granatem i lotkami oraz konkurs wiedzy historycznej. Wręczono 
okolicznościowe medale od Koła ZWiRWP wykonane specjalnie na tą okoliczność. W 
imprezie wzięło udział 71 uczestników.  
25-28.09 – na zaproszenie poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG do instytucji 
europejskich w Strasburgu udał się w nagrodę ppłk Adam KĘSTOWICZ z Głogowa. 

 26.09 – na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Miliczu 
poinformowano, że wśród organizatorów i darczyńców festynu „Od ziarenka do chleba” był 
kol. plut. Zdzisław RÓŻANEK. 
27.09 – w Klubie SOW odbyło się sympozjum popularnonaukowe nt.: WOJNA Z 
TERRORYZMEM A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, wygłoszono referaty: Pojęcie i 
geneza terroryzmu oraz wojna z nim na arenie międzynarodowej; płk dr Władysław 
TKACZEW, Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego; płk mgr Aleksander PODOLSKI, 
Doświadczenia z misji pokojowej w Brygadzie Nordycko-Polskiej w Bośni i Hercegowinie; 
płk dypl. Bogdan SĘDZIAK. 

    
Sympozjum otworzył prezes płk dr Władysław TKACZEW, a następnie przekazał głos kpt. 
Kryspinowi SZYMAŃSKIEMU, który poinformował, że za ogromny wkład pracy w 
popularyzacji historii i tradycji WP zostali wyróżnieni odznakami „Za Zasługi dla 
ZKRPiBWP”: Aleksander PODOLSKI, Władysław TKACZEW i Jan DRAJCZYK, które 
wręczyli wiceprezesi Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego płk Stefan POMORSKI i kpt. 
Kryspin SZYMAŃSKI. W przerwie obrad przedstawiciel Dolnośląskiego Towarzystwa 
Integracji Kulturalnej „MAGNOLIA” Remigiusz SOKOŁOWSKI zaproponował mini-
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koncert studentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wiązankę tang pięknie wykonali: 
Bartosz POŁOMSKI – akordeon i Mateusz MARUT – skrzypce. W ostatniej części spotkania 
była okazja do dyskusji i zadawania pytań referentom, a ppłk Krzysztof MAJER zaprosił 
zebranych na Cmentarz Żołnierzy Polskich, gdzie 12.10.2011 r. w południe przy wojskowej 
asyście honorowej zostanie uczczona rocznica bitwy pod Lenino. 

    
Wojewoda Dolnośląski Ryszard Marek SKORUPA wręczył grupie osób odznaczenia 
państwowe, wśród których znalazł się m.in. płk Mirosław FIODORÓW z Jawora, który 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi. 
Na świetlicy OP w Zgorzelcu goszczono grupę przyjaciół z miasta Avion /Francja/ w składzie 
9 osób. Ze strony OP w Zgorzelcu w spotkaniu wzięli udział kol.: prezes OP Ryszard 
LEPAROWSKI, Andrzej KONIECZNY, wiceprezes OP Bronisław KRÓL, prezes Koła nr 1 
Marek PIEKARSKI, skarbnik OP Stanisław WOLANIN i Maria WOLANIN. Spotkanie 
zakończyło się wspólną biesiadą, w trakcie, której Prezes OP wręczył gościom z Francji 
okolicznościowe prezenty. 
28.09 – w „Głosie Milicza” został zamieszczony artykuł „Wiatrak Bronisław”, w którym 
opisano otwarcie odrestaurowanego wiatraka typu koźlak w Duchowie. W izbie Domu 
Młynarza zwiedzający z zainteresowaniem oglądali sprzęty i narzędzia związane z 
młynarstwem i wsią, które nieodpłatnie przekazał kolekcjoner plut. Zdzisław RÓŻANEK, 
prezes Koła ZWiRWP w Miliczu. 
29.09 – na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego w Lubinie po rezygnacji z funkcji 
wiceprezesa ZP st. sierż. Antoniego PIOTROWSKIEGO na tę funkcję został wybrany sierż. 
Jakub SARACEN, a na zwolnioną przez niego funkcję sekretarza wybrany został kpr. 
Kazimierz KOŁODZIEJ. 
Odbyło się zebranie ogólne członków Koła Miejsko – Gminnego w Węglińcu. W trakcie 
zebrania ustalono sposób zabezpieczenia pikniku w dniu 01.10.2011 r.  
Na zaproszenie Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu mgr Zofii 
BARCZYK i Starosty Zgorzeleckiego, Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI 
brał udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
oraz wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowego skrzydła szpitala. W programie 
uroczystości były m.in. bezpłatne konsultacje lekarskie, szczepienia p. grypie, degustacja 
zdrowej żywności, oprawa muzyczna. 

   
30.09 – we Wrocławiu z członkami Związku spotkał się kandydujący w wyborach 
parlamentarnych Michał SYSKA – lat 31, prawnik, publicysta, dyrektor OMS im F. 
Lassalle'a, wnuk i syn pułkowników WP. Po przedstawieniu się i swoich poglądów oraz 
planów parlamentarnych, znalazł się w krzyżowym „ogniu” pytań, które zadali m.in.: ppłk dr 
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Józef FRĄCZEK, kpt. prof. zw. dr hab. Józef WOŁOCH, st. sierż. szt. Franciszek 
NARBUTT, mjr inż. Dariusz TROJANOWSKI, mjr mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ, por. mgr 
Bronisław TURCZANIK, st. chor. Andrzej NAWROT, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, płk 
mgr inż. Remigiusz WIRA, mgr inż. Władysław SZYMAŃSKI i ppłk mgr Krzysztof 
MAJER. Godzinną wymianę myśli można niewątpliwie uznać za udaną, choć nie zabrakło też 
emocji wśród interlokutorów.  

   
Niespodziankę zebranym sprawił nieobecny gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI, którego 
broszura „Żołnierskie tradycje, a polityka” została wręczona zebranym, ale poprosił o 
przekazanie życzeń powodzenia w wyborach naszemu gościowi. Spotkanie było też okazją do 
wręczenia kol. Jerzemu JURKIEWICZOWI „Krzyża Ludowego Wojska Polskiego” oraz 
autorskich wystąpień kol.: Józefa WOŁOCHA, Bronisława TURCZANIKA i Jerzego 
JURKIEWICZA. 
01.10 – w miesięczniku „Głos Weterana i Rezerwisty” zamieszczono artykuł kol. Krzysztofa 
MAJERA „Awans kombatanta”. 
Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł kol. Janusza FUKSY „Elbrus”. 

    
Koło Miejsko-Gminne w Węglińcu wraz z Zarządem Powiatowym w Zgorzelcu 
zorganizowało spotkanie członków naszego Związku i ich rodzin pod nazwą „Pożegnanie 
lata” w miejscowości Jagodzin. Podczas spotkania było dużo ciekawych momentów, przy 
pięknej słonecznej pogodzie prezes ZP por. Ryszard LEPAROWSKI wraz z wiceprezesem st. 
chor. Bronisławem KRÓLEM wręczyli odznaczenia dla zasłużonych członków Związku, 
które otrzymali kol.: Stanisław WOLANIN - brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, 
Marek PIEKARSKI – Krzyż LWP, Jan SITARZ i Bogusław BORUCH – medal jubileuszowy 
„XV-lecia ZŻ LWP”, dyplom ZG ZŻLWP – Andrzej KUSIAK i Bogusław BORUCH, dyplom 
OP ZWiRWP w Zgorzelcu: Paweł KOBZIK, Wojciech RYMARCZYK, Zdzisław CYCYK, 
Andrzej KUSIAK, Stanisław WOLANIN, Józef KRASOWSKI, Stanisław SZEMELAK, 
Marek PIEKARSKI, Maria WOLANIN, Grażyna WIEWIÓRA, Bronisława PRONIEWICZ i 
Krystyna RUTKOWSKA-KRÓL. Członkowie Koła w Węglińcu za zgodą Nadleśnictwa 
Ruszów przyciągnęli na miejsce spotkania kuchnię polową, w której przygotowali pyszną 
grochówkę i bigos. Ponadto serwowano pieczywo oraz napoje i owoce. Gotowaniem zajęli 
się: Maria i Stanisław WOLANINOWIE, Grażyna WIEWIÓRA oraz Marek PIEKARSKI. 
Część produktów pozyskano bezpłatnie od członka wspierającego Władysławy MRÓZ, a 
część zakupiono ze środków OP ZWiR WP w Zgorzelcu. Wszyscy uczestnicy pikniku bawili 
się przy wesołej muzyce granej przez kol. Andrzeja BŁACHAŃCA, członka Koła nr 3 w 
Zgorzelcu. Dopisywała piękna pogoda i tańcom nie było końca. Gdy przyszedł czas rozstania 
każdy żałował, że tak to prędko nastąpiło. Na koniec Koło w Węglińcu na czele z prezesem 
Zdzisławem CYCYKIEM i Andrzejem KUSIAKIEM otrzymało specjalne podziękowanie za 
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dobrze zorganizowane spotkanie. Członkowie Związku po bardzo udanej 
imprezie rozstali się, gdy na dworze był już prawie wieczór. 

    
Artykuły kpt. dr inż. Janusza FUKSY zostały opublikowane w Biuletynie Informacyjnym 
NOT 8-9/2011 pt. „W Politechnice Kijowskiej” (o inauguracji roku nauki w uczelni) oraz w 
Київський політехнік” 29/2011, wyd. specjalne angielsko-rosyjsko-ukraińskie pt. 
„Економічне співробітництво Польщі й України” (o seminarium SWPK).  
03.10 – na stronie opublikowano artykuł kol. Krzysztofa MAJERA „Dzień Weterana u 
inwalidów” oraz cztery zdjęcia. 
04.10 – na stronie internetowej „Głosu Weterana i Rezerwisty” zamieszczono notkę kol. 
Krzysztofa MAJERA „Sympozjum o bezpieczeństwie narodowym”. 
05.10 – na naszej związkowej stronie internetowej zanotowaliśmy już 1.700 „wejść” 
internautów. 
07.10 – podczas pikniku zgorzeleckiej grupy osób z niepełnosprawnością kol. Marian KUBIŚ 
z Koła M-G w Zgorzelcu, wzbogacając program imprezy, przeprowadził strzelanie z 
karabinków dla 47 osób. 

      
09.10 – członkowie ZWiR WP oraz innych stowarzyszeń kombatanckich z Wrocławia, 
Złotoryi, Lubina, Jawora, Zgorzelca i Głogowa wybrali się do Uniejowic, do Muzeum LWP i 
PpAR. Kilkadziesiąt osób uczestniczących w koleżeńskim spotkaniu gorąco przywitał 
gospodarz „Sabadachowa” st. sierż. Michał SABADACH – właściciel muzeum i prezes ZP 
ZWiR WP w Złotoryi. Następnie wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER przypomniał, że 
spotkaliśmy się z okazji rocznicy bitwy pod Lenino, która była chrztem bojowym żołnierzy 1 
Dywizji Piechoty in. Tadeusza Kościuszki. Przekazał też obecnym kombatantom słowa 
uznania za działalność społeczną i życzenia dobrego zdrowia, a najbardziej aktywnym 
działaczom związkowym wręczył odznaczenia, które otrzymali: Krzyż LWP – sierż. pchor. 
Paweł CHRONOWSKI, szer. Paweł TROJAN, Krzyż Czynu Zbrojnego Samoobrony na 
Kresach Wschodnich RP – por. Jerzy HERMAN, Kombatancki Krzyż Pamiątkowy 
ZWYCIĘZCOM 1945 – mar. Stanisław KOWALSKI, odznaki Za Zasługi dla ZKRPiBWP – 
kpt. Bogdan BEZEG, plut. Czesław GOŁUCH, mar. Stanisław KOWALSKI, kpt. Ryszard 
LANCMAN, st. chor. Jerzy NAGODA.  

     
Zgodnie z wieloletnią tradycją złożyliśmy wiązanki kwiatów pod pomnikami frontowych 
dowódców LWP. Mimo minorowej prognozy pogoda nam dopisała, kombatanci wspominali 
swe przeżycia frontowe, często związane z polsko – radzieckim braterstwem broni, ale 
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podkreślali też coraz trudniejszą sytuację materialną i zdrowotną. Z uznaniem 
podkreślali walkę Związku o dobre imię i honor kombatantów idących do Ojczyzny 
najkrótszą, choć dziś niedocenianą drogą. Do tańca na polowej estradzie ruszyło wielu 
weteranów. Wspólnie śpiewano piosenki wojenne i wojskowe. Chętnie fotografowano się z 
ubranymi w historyczne mundury przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej „Twierdza 
Wrocław”. 

     
11.10 – uczestniczyliśmy w zawodach strzeleckich, zorganizowanych przez ZM LOK we 
Wrocławiu. Nasza drużyna w składzie kol.: st. chor. Andrzej NAWROT, st. sierż. szt. 
Franciszek NARBUTT i mjr Dariusz TROJANOWSKI zajęła II miejsce drużynowo, a kol. 
Franciszek NARBUTT zajął II miejsce indywidualnie. Ponadto kol. ppłk Krzysztof MAJER 
strzelał w drużynie Koła ZŻ WP przy 3 BRt, która zajęła III miejsce. Czyli nie jest tak źle z 
naszymi umiejętnościami strzeleckimi z karabinu pneumatycznego. 

     
W Szkole Podstawowej Nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania imienia gen. bryg. pil. Stanisława 
Skalskiego dla wrocławskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, na którą został zaproszony prezes 
ZD ppłk Krzysztof MAJER.  

     
Złożono kwiaty pod pomnikiem lotniczym przy Bulwarze Ikara. Następnie weterani lotniczy i 
zaproszeni goście, m.in. Wojewoda Dolnośląski Marek SKORUPA, dowódca Sił 
Powietrznych gen. broni Lech MAJEWSKI, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata 
PAWŁOWICZ, dowódca 3 BRT gen. bryg. Marek SOBIECHOWSKI wysłuchali programu 
artystycznego uczniów i harcerzy, przybliżającego sylwetkę Generała. Prezes Klubu płk pil. 
Antoni CHOJCAN wręczył pamiątkowe medale, a wśród wyróżnionych znalazł się kol. 
Krzysztof MAJER. 
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12.10 – z inicjatywy ZD odbyło się uroczyste uczczenie rocznicy bitwy pod Lenino, na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Wzgórzu Oporów we Wrocławiu. Po powitaniu gości i 
słowie wstępnym prezesa ppłk Krzysztofa MAJERA okolicznościowe wystąpienie wygłosił 
uczestnik bitwy, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari płk dypl. Bronisław 
JAKIMOWICZ. Następnie nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem 
w wojskowej asysty honorowej, którą zapewnił 2 bdow OW. Spotkanie zakończył 
przejmująco trębacz grając melodię „Ciszy”, a prowadzący uroczystość ppłk Krzysztof 
MAJER przekazał serdeczne podziękowania dla Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego 
gen. bryg. Zbigniewa SMOKA, Komendanta Garnizonu WP mjr Krzysztofa PUCHAŁY i 
Dowódcy 2 bdow OW ppłk Zbigniewa MAJCHERKA za zapewnienie godnej oprawy 
rocznicowej uroczystości. 

  Po południu spotkali się w Klubie 
SOW w kameralnej atmosferze członkowie Klubu „Riazańczyków”. Spotkanie otworzył 
prezes Klubu płk Wacław SAWICKI i przywitał zaproszonych gości w osobach: gen. dyw. 
Jana KURIATY, gen. bryg. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO, gen. bryg. Zdzisława 
ROZBICKIEGO; wiceprezesów DZW ZKRPiBWP – płk Stefana POMORSKIEGO i kpt. 
Kryspina SZYMAŃSKIEGO oraz przedstawiciela młodszego pokolenia, wiceprezesa ZG 
ZWiRWP ppłk Krzysztofa MAJERA. W trakcie dwu godzinnego spotkania kombatanci 
dzielili się wspomnieniami z trudnego czasu wojennego i służby w okresie powojennym oraz 
odbudowy kraju z ruin. Wyrażali zatroskanie, że zmniejszają się ich szeregi, o czym najlepiej 
świadczy fakt, że wśród uczestników bitwy pod Lenino na spotkanie przybyli tylko 
pułkownicy: Antoni KOPALA, Bronisław JAKIMOWICZ i Wacław SAWICKI. 

 O rocznicy pamiętano też w Lubinie, gdzie w imieniu 
Zarządu Powiatowego ZWiRWP wiązankę kwiatów z napisem na szarfie "Absentes adsunt, 
mortui vivunt” (Nieobecni są obecni, zmarli żyją) oraz zapalił znicz pod obeliskiem z tablicą 
XXV-lecia LWP „Sybirak” inż. Janusz SIEMIENIUK. 
Przy okazji tej historycznej rocznicy została uruchomiona strona internetowa Zarządu 
Głównego ZWiRWP: www.zwir.org.pl  
13.10 – w „Gazecie Wrocławskiej” został opublikowany artykuł red. Marcina TORZA „W 
68. rocznicę bitwy pod Lenino kwiaty od kombatantów” i zdjęcie z wrocławskich 
uroczystości.  
14.10 – w Tygodniku Milickim” red. Krystian OKOŃ opublikował na całą szpaltę artykuł 
„Zegary, które zatrzymują czas” i dwa zdjęcia. Jego bohaterem został kolekcjoner i działacz 
naszego Związku kol. plut. Zdzisław RÓŻANEK, który opowiedział o swoich pasjach i 
pochwalił się swoją ogromna kolekcją zabytków i pamiątek. 
15.10 – w sali myśliwskiej Klubu SOW stawiło się sześciu kawalerów Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. Zebranie Klubu Kawalerów OWVM otworzył prezes płk Jan 
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KARWACIŃSKI, który powitał serdecznie: p.o. Szefa WSzW płk Leona ZIĘBĘ i 
przedstawiciela Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego ppłk Tadeusza CHOIŃSKIEGO. 
Następnie p.o. sekretarza Klubu ppłk Krzysztof MAJER, jako przedstawiciel młodszego 
pokolenia żołnierskiego, zaproponował uczczenie żołnierzy frontowych II wojny światowej 
lampką szampana. Poinformował, że 12 października br. pamięć żołnierskiego wysiłku 
sprzed 68. lat podczas bitwy pod Lenino uczciło kilkudziesięciu członków wrocławskich 
stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie. 
Po spełnieniu rocznicowego toastu rozpoczęła się wielowątkowa dyskusja i wspomnienia. 
Uczestnik bitwy pod Lenino płk Bronisław JAKIMOWICZ podzielił się wspomnieniami z 
przebiegu bitwy i refleksjami dotyczącymi współczesnej pamięci o bohaterstwie polskich 
żołnierzy. Jak zwykle z uwagą wysłuchaliśmy „wierszowanek” ppłk prof. Stanisława 
IWANKIEWICZA, który o poważnych sprawach potrafi zgrabnie mówić wierszem. 
Kawalerowie najzaszczytniejszego orderu wojennego: płk Marian ŻĘGOTA /Pleszew/, płk 
Władysław LEJCZAK /Oleśnica/, płk Bronisław JAKIMOWICZ i mjr Witold 
SOKOŁOWSKI /Wrocław/ „zarzucili” naszych gości pytaniami, które dotyczyły aktualnego 
stanu armii i wyrażali niepokój po likwidacji Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz dalszych 
losów kadry i pracowników cywilnych. Pułkownicy Leon ZIĘBA i Tadeusz CHOIŃSKI 
cierpliwie odpowiadali na zadawane pytania. Zebrani postanowili skierować list z życzeniami 
szybkiego powrotu do zdrowia do generała Wojciecha JARUZELSKIEGO. 

    
Ze smutkiem należy stwierdzić, że kurczą się szeregi Klubu, który liczył początkowo 43 z 
terenu całego kraju, a obecnie 19 członków. Nieobecni na spotkaniu: ppłk Eugeniusz 
GÓRECKI /Poznań/, kpt. Julian LECH /Świebodzice/, płk Bogdan KARLICKI /Warszawa/, 
gen. bryg. Józef PETRUK, płk Antoni SOBECKI i por. Mieczysław BORKOWSKI 
/Wrocław/ prosili listownie lub telefonicznie o przekazanie pozdrowień dla towarzyszy z 
frontowych dróg i wyrażali nadzieję na majowe spotkanie klubowe w przyszłym roku. Na 
zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali wydaną przez Zarząd Dolnośląski 
broszurę autorstwa gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO „Żołnierskie tradycje, a 
polityka”. 
20.10 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER odbył spotkanie z dyrektor Biura Parlamentarnego 
Zofią ULATOWSKĄ-RYBAJ i uzgodnił, że w przyszłym roku do PE na zaproszenie poseł 
Lidii GERINGER do OEDENBERG pojedzie 6 członków naszego Związku. 
21.10 – wspólnie z Kołem ZŻ WP Oddział Powiatowy ZWiRWP zorganizowały zawody 
strzeleckie z okazji 93. rocznicy odzyskania niepodległości. Członkowie naszego Związku 
zajęli zastępujące miejsca: I Adam KĘSTOWICZ, III Jerzy NAGODA, IV Czesław 
STACHURSKI, V Stanisław PRZYBYLSKI. 
22.10 – w „Gazecie Wrocławskiej” red. Marcin TORZ w długim artykule pyta „Jak było pod 
Lenino 68 lat temu?”. 
23.10 – odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu.  Ustalono termin 
składania sprawozdań statystycznych i finansowych oraz uzgodniono termin spotkania 
noworocznego Zarządu Powiatowego i Zarządów Kół na dzień 29 grudnia br. w sali 
bankietowej Hotelu „Pod Orłem” w Zgorzelcu. 
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24.10 – na stronie internetowej SLD Dolnego Śląska opublikowano artykuł kol. Krzysztofa 
MAJERA „Rocznica bitwy pod Lenino”. 
Koło M-G w Zgorzelcu zorganizowało spotkanie piknikowe członków na posesji kol. 
Wiesława BYCZKA w Sulikowie. Pieczono ziemniaki, kiełbaski i kaszankę. Delektowano się 
też wypiekami gospodyni domu. Prezes Koła kol. Kazimierz POPIELARZ wręczył odznaki i 
dyplomy. Uczestniczyło 12 osób. 
25.10 – na cmentarzu Osobowice we Wrocławiu przy wojskowej asyście honorowej odbył się 
pogrzeb kawalera VM ppłk Stefana MAZURA, którego pożegnali: płk Jan KARWACIŃSKI, 
płk Antoni SOBECKI, mjr Witold SOKOŁOWSKI i ppłk Krzysztof MAJER oraz delegacja 
ze sztandarem ZO ZIW RP. 
Na stronie miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty” zamieszczono notkę kol. Krzysztofa 
MAJERA o spotkaniu kawalerów Orderu Virtuti Militari. 
28.10 – na zebraniu oddziału wrocławskiego wykład o światowych wieżowcach wygłosił 
ppor. prof. zw. dr hab. inż. Józef GIERCZAK, a por. mec. Bronisław TURCZANIK 
przedstawił kolejną informację. Z kolei prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER podsumował nasze 
działania z okazji Dnia Weterana LWP – sukcesem był apel na Cmentarzu Żołnierzy WP na 
Oporowie w wojskowej asyście honorowej, a mankamentem wyjazd do Uniejowic, gdy na 41 
zapisanych, pojechało tylko 25 osób. Przedstawił też propozycje naszego udziału m.in. w 
powołaniu Dolnośląskiej Akademii Lotniczej. Akces do Związku złożył kpt. żegl. Ryszard 
ZŁOCIŃSKI. 
29.10 – w przeddzień Święta Zmarłych członkowie Koła M-G w Zgorzelcu porządkowali 
mogiły żołnierzy AR i otoczenie pomnika bohatera WOP kpr. Wiktora HAPUNIKA nad 
Nysą Łużycką. W następnych dniach zapalono znicze na mogiłach żołnierskich i grobach 
byłych członków Związku. 
01.11 – tradycyjnie członkowie Związku odwiedzili groby naszych zmarłych, aby złożyć 
kwiaty i zapalić znicze. 
Grupa członków z Wałbrzycha odwiedziła cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej na osiedlu 
Gaj. 
Miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty” opublikował artykuły ppłk Krzysztofa MAJERA 
„Dzień Weterana u inwalidów” i „Sympozjum o bezpieczeństwie narodowym”. 
Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” zamieścił drugą część artykułu kol. Janusza FUKSY 
„Zdobyć Elbrus”. 
03.11 – na zaproszenie Prezesa Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Zgorzelcu kol. Ryszarda 
KOSINSKIEGO, delegacja OP ZWiR WP w Zgorzelcu w składzie kol.: Ryszard 
LEPAROWSKI, Kazimierz POPIELARZ i Andrzej KONIECZNY uczestniczyła w spotkaniu 
z okazji święta 11 listopada, które odbyło się w Hotelu „Pod Orłem”. W spotkaniu wzięli 
udział również Prezesi ZIW RP i Związku Sybiraków. 
10.11 – po konsultacjach prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER przesłał do Biura Poseł Lidii 
GERINGER de OEDENBERG propozycje wyjazdów aktywu związkowego do Parlamentu 
Europejskiego w 2012 roku: Robert MOTYKA /Zgorzelec/, Andrzej KOWALSKI 
/Zgorzelec/, Bogdan BEZEG /Jawor/, Henryk PAWŁOWSKI /Złotoryja/, Marek 
PIEKARSKI /Zgorzelec/, Krystyna SZUL /Wrocław/. 

    
Delegacja związkowa w składzie: st. chor. Jerzy NAGODA i ppłk Adam KĘSTOWICZ oraz 
przedstawiciel 4brit kpt. Jarosław DĄBROWSKI uczestniczyła w obchodach święta w 
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Gimnazjum Nr 4 Głogowie. Młodzież przygotowała inscenizację słowno-muzyczną 
wydarzeń historycznych przełomu XIX i XX wieku. 
Prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER przesłał do Zarządu Głównego wnioski o nadania o. 
„Krzyż LWP” dla: kol. Marii WOLANIN /Zgorzelec/, st. sierż. Andrzeja ZAWADZKIEGO 
/Głogów/ i st. plut. Marka ŚWIĄTKA /Głogów/. 

 W okolicznościowej wieczornicy, zorganizowanej przez 
Ośrodek Kultury w Miliczu nasz Związek reprezentował prezes Koła plut. Zdzisław 
RÓŻANEK. 
Na spotkaniu okolicznościowym kół ZKRPiBWP i ZIW RP w Zgorzelcu prezes Koła M-G st. 
sierż. Kazimierz POPIELARZ odznaczył prezesa ZKRPiBWP st. sierż. Ryszarda 
KOSIŃSKIEGO Odznaką pamiątkową – „Godłem LWP.” 
11.11 – członkowie naszego Związku wzięli udział w lokalnych uroczystych obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości. 

   
Na centralne obchody w Warszawie został zaproszony prezes naszego Związku płk mgr 
Ludwik ROKICKI /obok prezes ZG ZŻ WP gen. dyw. Adam RĘBACZ/. 

   
We Wrocławiu odbyła się msza św. w kościele garnizonowym, apel na Placu Gołębim i 
koncert orkiestry wojskowej. Niestety wieczorem na wrocławskim Rynku do głosu doszli 
prawicowi ekstremiści z pochodniami i hasłami niewiele mającymi wspólnego ze świętem. 

   
93. rocznicę Odzyskania Niepodległości w Szczawnie Zdrój uczczono w parku zdrojowym 
koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej i występem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych”. 
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W Wałbrzychu odbył się przemarsz delegacji do kościoła pw. św. Aniołów Stróżów, a po 
mszy św. uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. Delegacji związkowej 
przewodniczył kpt. Franciszek MAZURAK. Następnie w Rynku odbył się festyn „CIESZMY 
SIĘ WOLNOŚCIĄ”, wykonano pamiątkowe zdjęcie, był ciepły posiłek … i wiele innych 
atrakcji! 

    
Świebodzice – w kościele pw. św. Mikołaja odprawiona została msza święta w intencji 
Ojczyzny. Następnie władze miasta, przedstawiciele związków kombatanckich i organizacji 
społecznych złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Związkowej delegacji przewodniczył kpt. Julian LECH. W MDK odbyła się promocja książki 
"Pionierskie lata Świebodzic. 1945-1955. Wspomnienia". 

   Obchody w 
Zgorzelcu zainaugurowano mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Bonifacego, 
następnie odbyła się uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Millenium i projekcja filmu 
„1920 Bitwa Warszawska” w MDK. Odświętną oprawę nadały liczne poczty sztandarowe. O 
oprawę muzyczną zadbała Orkiestra PGE Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”. Jak zwykle 
licznie stawili się przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, związków zawodowych i 
harcerze. Obchody zakończyła harcerska wieczornica "O wielkich sprawach - szeptem...". 
Uczestniczyła delegacja OP ZWIR WP w Zgorzelcu w składzie kol.: Stanisław WOLANIN i 
Bronisław KRÓL. 
W Sulikowie w akademii okolicznościowej uczestniczyli członkowie Koła M-G w Zgorzelcu 
kol.: Kazimierz POPIELARZ, Andrzej TYC, Marian KUBIŚ i Waldemar KORDOWSKI. 
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Uroczystość w Głogowie zorganizowano pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich. Licznie 
stawili się przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, instytucji, zakładów pracy i 
młodzież. Uroczystość była okazją do wręczenia żołnierzom garnizonu WP odznaczeń 
państwowych. Nasz Związek reprezentowali kol.: Jerzy NAGODA, Henryk FENDORF, 
Henryk NASZKOWSKI, Józef KURTYKA, Stanisław PIOTROWSKI, Adam MRZYGŁÓD, 
Tomasz GRZELECKI, Adam KĘSTOWICZ, którzy złożyli wiązankę kwiatów.  
Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja GRZMIELEWICZA, Prezes 
OP ZWiR WP w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI wziął udział w uroczystościach z 
okazji 93. rocznicy Odzyskania Niepodległości. W ramach obchodów odbyła się uroczysta 
akademia w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą. 
Prezes OP kol. Ryszard LEPAROWSKI został uhonorowany brązową statuetką Marszałka J. 
Piłsudskiego. 
12.11 – Koło Miejsko – Gminne ZWiR WP w Bogatyni we współpracy z Zarządem 
Gminnym LOK zorganizowało i przeprowadziło finał Pneumatycznej Ligi Strzeleckiej w 
Bogatyni. Drużyna w składzie kol.: Jan SINKUĆ, Wiesław NOWAKOWSKI i Bogdan 
DARGIEWICZ zajęła IV miejsce, za co zostali wyróżnieni dyplomem LOK. W konkurencji 
pistolet pneumatyczny por. Jan SINKUĆ zajął VI miejsce. Zaś 18.11.2011 r odbyły się 
uroczystości z okazji zakończenia Ligi w trakcie, których Burmistrz Bogatyni Andrzej 
GRZMIELEWICZ wręczył puchary i dyplomy. Podczas tej uroczystości koledzy: Jan 
SINKUĆ i Zdzisław STRZYKAŁA zostali uhonorowani srebrnymi medalami „ Za Zasługi 
dla LOK”. Uroczystości zakończyły się wspólną biesiadą. 

     
15.11 – nasi członkowie wzięli udział w Klubie SOW w promocji książki senator Marii 
BERNY „Wieża radości”. Spotkanie prowadził gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI, odbyła 
się też ciekawa dyskusja.  
17.11 – kol. ppłk Krzysztof MAJER wziął udział w posiedzeniu Zarządu Głównego ZWiR 
WP. W pierwszej jego części odbyło się ciekawe spotkanie z szefem Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego gen. bryg. prof. dr hab. Stanisławem KOZIEJEM. Przyjęto m.in. uchwały w 
sprawie nadania imienia dla Zarządu Głównego ZWiR WP generała dr. Franciszka 
GĄGORA, Szefa Sztabu Generalnego WP w latach 2007-2010 /większością głosów/, 
przeprowadzenia związkowej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w latach 2012-2013 /od 
szczebla koła po Zjazd Krajowy/, dokonano zmian w składzie Rady Programowej „Wojska 
Ludowego” i Zarządzie Fundacji Pomocy Weteranom LWP, powołano Komisję Historyczną, 
upoważniono Prezydium ZG do wystąpienia do Ministerstwa ON i Urzędu d/s Kombatantów 
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i Osób Represjonowanych, aby nasz Związek był organizatorem w 2012 r. wycieczki 
historycznej pod Lenino. Gościliśmy też delegację Stowarzyszenia „Rodzina 
Kościuszkowska”, której prezes gen. bryg. Zenon POZNAŃSKI zaproponował zacieśnienie 
współpracy naszych związków. Niestety z informacji Skarbnika Związku kol. Stanisława 
TERNESA wynika, że nasza sytuacja finansowa jest bardzo trudna i stąd apel o 
systematyczne wpłaty składek członkowskich. 

    
18.11 – na zaproszenie przewodniczącego Rady Osiedla „Gaj” we Wrocławiu Adama 
WOJTASZEWSKIEGO m.in. prezes ZW ZŻ WP płk Janusz TOMCZYK i prezes ZD ZWiR 
WP ppłk Krzysztof MAJER wraz z żoną Gabrielą, st. chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI z 
żoną Barbarą zostali zaproszeni na osiedlowy Dzień Seniora. W pierwszej części uczniowie 
SP Nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy wykonali montaż słowno-muzyczny z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Następnie przy smacznych ciastach, kawie, herbacie i 
szampanie była okazja do rozmów o aktywności środowiska żołnierskiego w środowisku 
zamieszkania. 

    
„Tygodnik Milicki” opublikował list prezesa Koła ZWiRWP w Miliczu plut. Zdzisława 
RÓŻANKA, który przekazał słowa uznania i podziękowania dla burmistrza Pawła 
WYBIERAŁY za zorganizowanie podniosłych uroczystości rocznicowych. Wyraził też żal w 
imieniu organizacji kombatanckich i żołnierskich, ze starosta milicki nie zgodził się na 
wspólne obchody, dokonując próby kolejnych podziałów społeczności lokalnej. 

    
22.11 – na pokładzie HP „Nadbor”, zacumowanego obok Politechniki Wrocławskiej, odbyło 
się pierwsze seminarium Dolnośląskiej Akademii Lotniczej im. płk pil. Antoniego 
CHOJCANA. Wykład inauguracyjny wygłosił speaker inicjatywy prof. dr hab. Stanisław 
JANUSZEWSKI pt. „Stefan Drzewiecki – twórca teorii śmigła”. Wśród członków – 
założycieli znalazł się kol. ppłk Krzysztof MAJER. 
23.11 - na posiedzeniu Zarządu Powiatowego w Głogowie omówiono sprawy związane z 
przejęciem i remontem nowej siedziby Związku oraz podpisania porozumień z Dowódcą 
Garnizonu WP i Komendantem WKU. 
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24-25.11 – w refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odbyła się konferencja 
naukowa „Wojsko w Polsce Ludowej” zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej we Wrocławiu oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Kilka 
referatów wywołało ożywioną dyskusję i pytania do referentów. Była obecna reprezentacja 
ZWiR WP w składzie: kpt. mgr Monika STRACZEK, płk mgr inż. Remigiusz WIRA i ppłk 
mgr Krzysztof MAJER, który zaprosił zebranych na naszą konferencję popularnonaukową O 
stanie wojennym po 30. latach – oceny, wspomnienia.  

    
Była też okazja do zwiedzania zasobów gabinetu numizmatycznego i podziwiania części 
kolekcji monet, medali, pieczęci oraz odznaczeń i orzełków wojskowych. Zwłaszcza, iż 
przedstawił je osobiście dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko wraz ze 
współpracownikami. 

    
25.11 – na zebraniu oddziału wrocławskiego prezes Klubu Kawalerów Orderu Virtuti Militari 
płk Jan KARWACIŃSKI w uznaniu za popularyzację wysiłku zbrojnego WP wręczył 
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM 1945 mjr Jerzemu JURKIEWICZOWI.  

    
Uczestnicy zebrania przyjęli do Związku kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO i wysłuchali 
wykładów: por. Bronisława TURCZANIKA i mjr Jerzego JURKIEWICZA.  

    
26.11 – hm. Krzysztof MAJER, jako wiceprzewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniorów 
„Rodło” był współorganizatorem uroczystych obchodów 85-lecia powstania pierwszej 



 62 
drużyny harcerskiej we Wrocławiu. Złożono kwiaty na grobie ostatniego drużynowego 
Władka Zarembowicza i przeprowadzono uroczyste spotkanie w SSP Nr 72. O 1 
Wrocławskiej DH i jej drużynowym Władysławie Zarembowiczu ciekawie opowiedział hm. 
Marek STOCHMIAŁEK. Realizacja tradycji „rodlańskiej” w Hufcu ZHP Wrocław - 
Południe po 1956 r. była przedmiotem emocjonalnej gawędy hm. Jerzego 
SOSNOWSKIEGO. Działalność 46 ŚDH im. Władka Zarembowicza przy Klubie „Pod 
Jaworami” przedstawił jej były drużynowy hm. Wojciech KUPCZYŃSKI. Dodatkową 
atrakcją była odznaka, medal pamiątkowy i karta pocztowa. Zaś wieczorem migawka z 
imprezy została wyemitowana w lokalnym programie TV „Fakty” przez red. Marcina 
ROSIŃSKIEGO.  

  
28.11 – na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu odbył się przy wojskowej asyście 
honorowej pogrzeb kawalera OWVM płk Bronisława SKRZYPNIKA. Klub Kawalerów 
OWVM na tej smutnej uroczystości reprezentowali: płk Antoni SOBECKI, mjr Witold 
SOKOŁOWSKI i ppłk Krzysztof MAJER. 
01.12 – wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER został zaproszony na przekazanie 
obowiązków Dowódcy SOW gen. bryg. Zbigniewa SMOKA, który przekazał ich pełnienie 
zastępcy - szefowi sztabu płk dypl. Janowi PAWLIKOWI do końca grudnia br. 

    
Po części oficjalnej Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych wykonała brawurowo 
„Taniec z szablami” Arama Chaczaturiama. 

    
Odbyło się też spotkanie kol. Krzysztofa MAJERA z ppłk Janem KOBESEM i kpt. 
Bogdanem BEZEGIEM, aby porozmawiać o planach pracy Oddziału Miejskiego w Jaworze. 
Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł kpt. Janusza FUKSY „Polacy nad 
Bajkałem”. 
W miesięczniku „Głos Weterana i Rezerwisty” opublikowano artykuł kol. Krzysztofa 
MAJERA „Spotkanie kawalerów Virtuti Militari”. 
Kwartalnik „Wojsko Ludowe” zamieścił list kol. st. sierż. Kazimierza POPIELARZA „Jest 
taka potrzeba” o gromadzeniu dokumentów, archiwaliów i pamiątek związanych z 
działalnością naszego Związku oraz nekrologi kol.: kpt. Fabiana STRZAŁKOWSKIEG i płk 
mgr Jana SZEWCZYKA.  
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02.12 – na zaproszenie Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w Zgorzelcu, 
Prezes OP ZWiR WP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył w spotkaniu 
„Niepełnosprawność Niejedno Ma Imię”, które odbyło się w MDK. W trakcie spotkania 
wymieniono doświadczenia w pracy społecznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi. 
03.12 – już tradycyjnie poseł do PE Lidia GERINGER de OEDENBERG zorganizowała we 
wrocławskim „Dworze Polskim” uroczyste spotkanie współpracowników i sojuszników. Była 
też okazja do podsumowania działań w Parlamencie Europejskim i w kraju oraz wręczenia 
nowego informatora „Nasz Głos w Europie”. 

     
Warto podkreślić, że na zaproszenie Pani Poseł do Brukseli i Strasburga przybyło już ponad 
2,5 tyś. osób w ramach 52 wizyt studyjnych. Delegacja naszego Związku w składzie: 
Krystyna BIELECKA, ppłk Krzysztof MAJER, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, por. 
Bronisław TURCZANIK i st. chor. Andrzej NAWROT przekazała p. Poseł wyrazy uznania 
za dotychczasowe osiągnięcia parlamentarne i społeczne /zwłaszcza za doprowadzenie do 
utworzenia we Wrocławiu Biura PE/ oraz wręczyliśmy piękny bukiet kwiatów. 

     
Następnie przy szwedzkim stole była okazja do rozmów z przedstawicielami wielu instytucji i 
stowarzyszeń. 

    
05.12 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał wnioski o nadanie medali 
Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej: złotych - kpt. mgr Bogdan BEZEG /Jawor/, płk Jan 
KARWACIŃSKI /Wrocław/, płk Władysław LEJCZAK /Oleśnica, srebrnych – kpr. hm. 
Jerzy SOSNOWSKI /Wrocław/, kpr. Jan WĘGRZYN /Złotoryja/, kpr. Andrzej 
ZAJĄCZKOWSKI /Lubin/. 
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06.12 – Oddział Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego we Wrocławiu, 
Zarząd Dolnośląski Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz pozostałe wrocławskie 
stowarzyszenia kombatanckie i żołnierskie były organizatorem konferencji 
popularnonaukowej na temat: O stanie wojennym po 30. latach – oceny, wspomnienia, która 
odbyła się w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego.  

    
Konferencję prowadzili: płk dr Andrzej KOTLIŃSKI i ppłk mgr Krzysztof MAJER. 
Wygłoszono referaty: Zagrożenie wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa Polski w 1981 r.; 
gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA; Żołnierze zawodowi WP w stanie wojennym – 
zachowania, postawy; gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI; Postawy żołnierzy zasadniczej 
służby wojskowej w realizacji zadań stanu wojennego, na przykładzie 4. Dywizji 
Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego; płk dypl. mgr Zdzisław NOWACKI; Zamach 
majowy a stan wojenny – analiza porównawcza; płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, zaś do druku 
swój referat Od stanu wojennego do Okrągłego Stołu przesłał kmdr dr Zbigniew A. 
CIEĆKOWSKI. Następnie odbyła się emocjonalna dyskusja, będąca znaczącym 
uzupełnieniem przedstawionych referatów, w której głos zabrali m.in. senator Maria BERNY, 
prof. dr hab. Zbigniew WIKTOR, Lucjan GÓRSKI, gen. dyw. Janusz ORNATOWSKI, ppłk 
Marian GORZĄD, gen. dyw. Jan KURIATA, st. sierż. szt. Franciszek NARBUTT, płk 
Henryk TOMASZEWSKI, Leokadia GAWRACZYŃSKA, Krzysztof KAUCZ, gen. dyw. 
Franciszek PUCHAŁA. 

    
Przybyła też grupa studentów Instytutu Historycznego UWr. z prof. dr hab. Grzegorzem 
STRAUCHOLDEM oraz przedstawiciel wrocławskiego Oddziału IPN mgr Paweł 
PIOTROWSKI. Warto podkreślić, że wielu spośród ponad stu uczestników spotkania nabyło 
ostatnią książkę gen. Wojciecha Jaruzelskiego „Starsi o 30 lat”. Uzgodniono, że dyskutanci 
przekażą swoje głosy na piśmie, aby Zarząd Dolnośląski ZWiRWP mógł wydać dorobek 
konferencji w formie broszury. 
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Na zakończenie zebrani na wniosek płk Henryka GRZESIECKIEGO przyjęli przez aklamację 
list do generała Wojciecha Jaruzelskiego:        Członkowie żołnierskich związków, 
stowarzyszeń i organizacji społecznych środowiska wrocławskiego, uczestniczący w 
konferencji popularno-naukowej zorganizowanej w trzydziestą rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego, przesyłają Panu Generałowi gorące pozdrowienia oraz życzenia zwycięskiej walki 
z groźną chorobą. Jesteśmy w pełni przekonani, a potwierdziły to oceny zawarte w referatach 
oraz w dyskusji, że podejmując decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, kierował się Pan 
imperatywem obrony naszego kraju i narodu przed realną groźbą wielkiej tragedii wojny 
domowej i interwencji zbrojnej państw byłego Układu Warszawskiego. Wykazał Pan 
niezwykłą odwagę, biorąc ogromną odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Wszelkie 
zaniechania, bezczynność oraz przyzwolenie na samoistny i niekontrolowany rozwój 
dramatycznych wydarzeń, które obejmowały niemal cały kraj, mogły zaważyć na przyszłości 
Polski na długie lata. Zatrzymanie tego groźnego potoku niszczenia i destrukcji zawdzięczamy 
Pańskiej odważnej decyzji. Tak postąpić mógł tylko prawdziwy mąż stanu, który potrafił nie 
tylko zdiagnozować i przewidzieć zbliżającą się katastrofę, ale i skutecznie jej zapobiec. 
Pańscy przeciwnicy – być może z powodów koniunkturalnych lub niewiedzy – nie przyjmują 
do wiadomości, że stan wojenny był rzeczywiście mniejszym złem w zaistniałej sytuacji. Ich 
zaciekłość i nienawiść nie pozwalają im dostrzec i zrozumieć ówczesnych uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych. Stan wojenny stał się dla nich areną fałszowania prawdy o 
czasach Polski Ludowej oraz jej cywilizacyjnych przeobrażeniach w wielu obszarach życia 
Polaków. Panie Generale, naszą stałą troską jest i będzie obrona żołnierskiego honoru przed 
ludźmi złej woli zarzucającymi nam brak patriotyzmu, co jest szczególnie haniebne i 
niegodne. Wszyscy wykonywaliśmy rozkazy i wprowadzaliśmy postanowienia dekretu o 
stanie wojennym w głębokim przekonaniu, że robimy to dla dobra Polski i jej obywateli, 
dzięki czemu udało się uniknąć najgorszego. Stało się to za sprawą żołnierskich postaw i 
zachowań, za sprawą właściwego zrozumienia godności i żołnierskiego honoru, którego Pan 
Generał był zawsze uosobieniem. Wiemy, że jest Panu Generałowi niezwykle ciężko, że 
przeciwnicy wykorzystują kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojennego do zakłamanych i 
nienawistnych ataków nie tylko na Pana, ale również i na nas, byłych żołnierzy Wojska 
Polskiego. Tak jest i w tym roku. My, Pańscy żołnierze, którymi w przeszłości tak skutecznie 
Pan dowodził, zapewniamy Pana, że w tych trudnych dniach będziemy z Panem. Jest Pan 
nieustannie dla nas wzorem i najwyższym autorytetem w służbie Polsce. Jesteśmy dumni, że 
dane nam było mieć takiego dowódcę i polityka, wybitnego męża stanu, wielkiego Polaka i 
patriotę. Wyrażamy nadzieję, że historia oraz kolejne pokolenia rodaków sprawiedliwie 
ocenią zasługi Pana Generała dla naszej Ojczyzny. 
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W Głogowie obchodzono Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii „Barbarka 2011”. 
Wiceprezes ZD por. Ryszard LEPAROWSKI podziękował za popularyzację tradycji i historii 
WP oraz wręczył medale pamiątkowe „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej„, które 
otrzymali: Rafael ROKASZEWICZ – Starosta Głogowski, ppłk Piotr MIELNICZUK – 
Wojskowy Komendant Uzupełnień, ppłk Adam KLISZKA – Dowódca Garnizonu Głogów 
oraz dwóch członków Związku: sierż. Ryszard KEMPIAK i st. kpr. Tomasz GRZELECKI.  

    
Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem na placu apelowym. W obecności władz miasta i 
powiatu podpisano porozumienie o współpracy z Komendantem WKU i Dowódcą Garnizonu 
oraz przekazania nowej siedziby związkowej. Następnie odbył się uroczysty „Obiad 
Artyleryjski” w restauracji „Magador”. 

    
07.12 – na stronie internetowej „Polski Zbrojnej” zamieszczono relację kol. Krzysztofa 
MAJERA z konferencji pt. „30 lat później” i zdjęcie. 
Na zebraniu ogólnym Koła M-G w Zgorzelcu podsumowano działalność w ostatnim 
kwartale. Nadano odznaczenia. Określono zadania do końca br. i podjęto uchwałę o 
zakończeniu działalności Koła. 
12.12 – na uroczyste zebranie Koła ZŻ WP SOW-1 został zaproszony prezes ZD ppłk 
Krzysztof MAJER, który został odznaczony brązową odznaką „Za Zasługi dla ZŻ WP”. 
Na spotkanie przedwigilijne Koła Związku Sybiraków w Zgorzelcu zostali zaproszeni kol.: 
kpt. Andrzej TYC i st. sierż. Kazimierz POPIELARZ.  
13.12 – na zaproszenie Prezesa Związku Sybiraków w Zgorzelcu Prezes OP w Zgorzelcu por. 
Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w restauracji 
„Kameralna” w Zgorzelcu. 
14.12 – w Głogowie w restauracji „Magador” w uroczystym spotkaniu opłatkowym członków 
związków żołnierskich uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz wiceprezes 
ZG ppłk Krzysztof MAJER. 

    
Spotkanie prowadził ppłk Adam KĘSTOWICZ – prezes Koła ZŻ WP i wiceprezes ZP ZWiR 
WP. Za popularyzację tradycji i historii WP Krzyżem LWP zostali odznaczeni: st. plut. Marek 
ŚWIĄTEK i st. sierż. Andrzej ZAWADZKI. Medal Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej 
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otrzymał mgr Jan ZUBOWSKI, odznakę Za Zasługi dla ZKRPiBWP odebrał mar. 
Stanisław PIOTROWSKI, a dyplomy uznania od Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP 
otrzymali: Jan ZUBOWSKI – Prezydent Głogowa, Rafael ROKASZEWICZ – Starosta 
Głogowski, ppłk Adam KLISZKA – Dowódca Garnizonu WP, ppłk Piotr MIELNICZUK – 
Komendant WKU.  

     
Były też liczne odznaczenia i wyróżnienia Związku Żołnierzy WP. Po wprowadzeniu przez 
księdza kapelana i życzeniach, zebrani łamali się opłatkiem. Przed spotkaniem kol. Krzysztof 
MAJER miał okazję zapoznać się z nową siedzibą Głogowskiego Oddziału Powiatowego 
ZWiR WP im. 5 BAC. 

     
16.12 – na zebraniu oddziału wrocławskiego prof. dr hab. inż. Józef GIERCZAK 
przeprowadził drugą część wykładu o wysokich budowlach, którą wzbogacił pokazem 
slajdów. Nowymi członkami Związku zostali: mgr Maria CZERWIŃSKA i mjr Bogusław 
HERMASZEWSKI.  

   
Kolejną porcję wiedzy przekazał nam por. mgr Bronisław TURCZANIK, a prezes ZM mjr 
Stanisław WAWRZYNIAK złożył życzenia świąteczne i noworoczne. 
20.12 – prezes ZD sporządził i powtórnie przesłał do Urzędu d/s Kombatantów i Osób 
Represjonowanych wnioski o nadanie medali Pro Memoria dla kol.: Bogdana BEZEGA, 
Tadeusza CZYŻOWSKIEGO, Janusza FUKSY, Jana KOBESA, Juliana LECHA, Jerzego 
NAGODY, Andrzeja NAWROTA, Michała SABADACHA, Moniki STRĄCZEK, 
Bronisława TURCZANIKA, Stanisława WAWRZYNIAKA, Remigiusza WIRY i Józefa 
WOŁOCHA. 
W dwutygodniku „Gazeta Powiatowa” ukazał się artykuł Prezesa OP w Zgorzelcu kol. 
Ryszarda LEPAROWSKIEGO pt. „Dziki kraj”. Artykuł w swojej treści wykazuje porażki i 
błędy rządu PO, a także rozwiązania godzące w interesy obywateli RP. 
W „Raporcie ZIW RP” nr 3(31) zostały opublikowane notki kol. Krzysztofa MAJERA „30 
lat później” i „Wrocławski Dzień Weterana”. 
23.12 – zanotowaliśmy 19 tysięcy „wejść” internautów na naszą stronę związkową. 
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29.12 – na zaproszenie płk dypl. Jana PAWLIKA – dowódcy Śląskiego OW, prezes 
ZD ppłk Krzysztof MAJER uczestniczył w Klubie SOW w spotkaniu okolicznościowym 
związanym z zakończeniem funkcjonowania Okręgu. Licznie przybyli przedstawiciele władz 
wojskowych, samorządowych, byli oraz obecni dowódcy i żołnierze SOW, duchowieństwo 
oraz władze stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Najbardziej zasłużeni dla Okręgu 
zostali wyróżnieni okolicznościowymi ryngrafami i plakietkami.  

     
Delegacja żołnierzy i obecny dowódca SOW, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, 
pożegnała się ze sztandarem. W sali kinowej wyeksponowano portrety wszystkich dowódców 
Okręgu. Po części oficjalnej piękny koncert wykonała Orkiestra Reprezentacyjna WL. W 
holu Klubu SOW mogliśmy oglądać wystawę okolicznościową, a następnie udaliśmy się do 
sali bankietowej, gdzie czekał na nas obficie zaopatrzony stół szwedzki.  

     
Uczestnicy pożegnalnej uroczystości pozowali też wspólnie do pamiątkowego zdjęcia.... a 
Śląski Okręg Wojskowy, kiedyś największy związek operacyjny LWP przeszedł niestety do 
historii... 

 
W restauracji „Kameralna” w Zgorzelcu odbyło się spotkanie noworoczne Zarządu 
Powiatowego ZWiR WP w Zgorzelcu. W biesiadzie wzięło udział 25 członków ZP wraz z 
osobami towarzyszącymi. W spotkaniu uczestniczył Prezes ZM ZKRPiBWP Ryszard 
KOSIŃSKI oraz Prezes Związku Sybiraków Jan MATWIEJCZYK. 
30.12 – na stronie internetowej „Polski Zbrojnej” opublikowano notkę ppłk Krzysztofa 
MAJERA „Pożegnanie z SOW” oraz zdjęcie. Z kolei na stronie internetowej Wojsk 
Lądowych znalazła się notka kol. Krzysztofa MAJERA „Śląski Okręg Wojskowy zakończył 
działalność” i 16 zdjęć. 
Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI złożył oferty finansowe na wykonanie 
zadań do Urzędu Miasta Zgorzelec i Urzędu Gminy Zgorzelec. 
             Życzenia świąteczne i noworoczne przekazali: mgr Lidia GERINGER de 
OEDENBERG, mgr Piotr BORYS – posłowie do Parlamentu Europejskiego, mgr Zofia 
ULATOWSKA-RYBAJ – dyrektorka Biura Parlamentarnego PE, płk mgr Jerzy GUTOWSKI 
– Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, konsul generalny 
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Wladimir TKACZEW i attache Łuka JEZIERSKI – Konsulat Generalny Federacji 
Rosyjskiej w Poznaniu, płk dypl. Jan PAWLIK – Dowódca Śląskiego OW, płk mgr Wojciech 
OLENDEREK – prezes ZO ZIW RP, płk mgr Marian ANYSZ – ZŻ WP Łódź, mgr Bożena 
BAMWENDA – Przewodnicząca Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Pokolenia”, mgr 
Andrzej MORDEL – wiceprzewodniczący RD Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, 
płk dypl. pil. Janusz TOCZYK – Prezes ZW ZŻ WP, ks. abp prof. dr hab. Marian 
GOŁĘBIEWSKI – Metropolita Wrocławski, kpt. pil. mgr inż. Stanisław BŁASIAK – 
honorowy prezes Klubu Lotników „Loteczka”, płk mgr Ludwik ROKICKI – Prezes ZWiR 
WP, sierż. mgr Stanisław TERNES – Skarbnik ZG ZWiRWP, Zofia BARCZYK – 
Przewodnicząca Rady Miasta i Rafał GRONICZ – Burmistrz Zgorzelca, płk mgr Kazimierz 
MOCZYDŁOWSKI – Prezes Fundacji Pomocy Weteranom LWP, por. mgr inż. Konstanty 
IGNACZAK – prezes DZW ZKRPiBWP, płk mgr Waldemar BARTŁOMIEJCZAK – Szef 
WSzW, płk dr Franciszek PODGÓRECZNY – prezes honorowy ZM LOK Wrocław, płk mgr 
Aleksander PODOLSKI – Sekretarz ZO TWO, Regent UPUM, gen. bryg. Zdzisław 
BARSZCZEWSKI – Honorowy Prezes ZW ZŻ WP, gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI – 
wiceprezes Stowarzyszenia Tradycji Orężnej i Myśli Obronnej, kpt. dr hm. Tadeusz BOHM – 
ZŻ WP Poznań, kpt. Krzysztof ROBAK – ZWiRWP Łódź, ppłk inż. Tadeusz LENKIEWICZ, 
ppłk mgr Andrzej PĘCAK – Wrocław, Robert ŁAWSKI, Radosław MOŁOŃ i Dawid 
MIROWSKI – Rada Dolnośląska SLD, Adam HICZUK – wydawca, Wrocław, ppłk mgr 
Ryszard OLESZKIEWICZ – prezes Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny – Wałbrzych, 
kpt. mgr Jerzy LISIEWICZ – Jelenia Góra, płk mgr Miłosz BIAŁY – sekretarz Rady 
Programowej „GWiR” Warszawa.  
Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari: mjr Witold SOKOŁOWSKI – Wrocław, 
kpt. Julian LECH – Świebodzice.  
Członkowie ZWiR WP: Anna i Adam GILARA – Szczytnica, płk Adam JAROS – Szczawno 
Zdrój, ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI – Lubin, por. mgr Ryszard LEPAROWSKI, kpr. 
Stanisław WOLANIN, st. sierż. szt. Ryszard BRAUN i st. sierż. Kazimierz POPIELARZ – 
Zgorzelec, sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI, sierż. Waldemar CHABIOR – Złotoryja, st. 
sierż. Michał SABADACH – Uniejowice, mjr mgr Wacław NOWAK – Oława, Leokadia 
GAWRACZYŃSKA, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, st. chor. Andrzej NAWROT, ppłk dr 
Józef FRĄCZEK, mjr mgr Jerzy JURKIEWICZ, ppor. Edward CZECHOWSKI, kpt. żegl. 
Ryszard ZŁOCIŃSKI, kpt. mgr Michał JAKUBOWICZ, st. chor. szt. Marek 
CEMBRZYŃSKI, kpt. pil. inż. Piotr ZBOROWSKI, płk mgr inż. Remigiusz WIRA, kpt. dr 
inż. Janusz FUKSA – Wrocław, ppłk Jan KOBES i kpt. mgr Bogdan BEZEG – Jawor, ppłk 
Adam KĘSTOWICZ, st. chor. Jerzy NAGODA – Głogów, por. mgr inż. Jerzy HERMAN - 
Legnica, plut. Zdzisław RÓŻANEK – Milicz, ppor. pil. Antoni SALETNIK – Nowa Sól. 
31.12 – stan organizacji na Dolnym Śląsku: 503 członków /423 zwyczajnych, 47 
podopiecznych, 33 wspierających/ w tym – 91 kombatantów i osób represjonowanych, 141 
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, 65 kobiet. 
Autorzy zdjęć /źródła/: Andrzej NAWROT, Krzysztof MAJER, Jerzy HERMAN, Bronisław 
TURCZANIK, Gazeta Wyborcza Wrocław, Zofia ULATOWSKA-RYBAJ, Roman TEPER, 
www.10wpdow.mil.pl, www. wroclaw.gazeta.pl, Jan DRYLA, www.sld-dolnyslask.pl, 
www.glogowmix.pl, www.emilianbera.pl, www.powiat.zgorzelec.pl, Jan GINOWICZ, Kamil 
KWIOTEK /FMS/, www.zzwp.pl, Marian LIPCZUK, Jerzy NAGODA, Sławomir 
KOWALEWSKI, Bogdan BEZEG, www.umwd.dolnyslask.pl, Antoni TUNKIEWICZ, 
www.zinfo.pl/stowarzyszenia/6, Jan Aleksander DRAJCZYK, Janusz SIEMIENIUK, Jerzy 
JURKIEWICZ, www.um.walbrzych.pl, Sławomir BERNAŚ, Marek CEMBRZYŃSKI, 
www.kultura-milicz.pl. 

W 2010 roku obchodzili rocznice urodzin: 



 70 
90 lat: Andrzej ŁUKANOS, Stanisław MAŁACHOWSKI, Józef MARCINIAK, 
Stefan MOLKA, Antoni WINIARSKI. 
85 lat: Władysław ADAMUS, Jan BYRKA, Mieczysław CZAJKOWSKI, Edward 
CZECHOWSKI, Stanisław DOMAGAŁA, Henryk FENDORF, Stefan GRYNIUK, Izabela 
KACZMARZYK, Zygmunt KOWALSKI, Bronisław KULIK, Bronisław KURLEJ, Janina 
LIS, Jan MLECZKO, Florian NOWOMIEJSKI, Stefan OLSZYŃSKI, Marian RADECKI, 
Franciszek RUMAN, Waldemar SŁABY, Antoni TYSZCZYŃSKI. 
80 lat: Maria BEREŹNICKA, Anna BRONOWSKA, Bolesław BUCZMA, Zdzisław 
GRACZYK, Eugeniusz KUŹMIŃSKI, Helena MIŁOS, Władysława MRÓZ, Józef 
PETTERS, Stanisław PIERSIALA, Józef RYCYK, Edward SROKA, Jan WĘGRZYN, 
Kazimierz WYDROWSKI, Tadeusz ZAKRZEWSKI. 
75 lat: Władysław BIELAK, Józef GAWLICKI, Janusz GOLDSZMIDT, Adam GRONDYS, 
Zdzisław KOMARNICKI, Mieczysław LESZCZYŃSKI, Stanisława MICKIEWICZ, Henryk 
NASZKOWSKI, Józef OKAPIEC, Henryk PAWŁOWSKI, Kazimierz PÓŁTORAK, Kryspin 
SZYMAŃSKI. 
70 lat: Piotr BOCHEŃSKI, Aleksander CZERW, Danuta DRABIK, Renata DUTKA, Jan 
KOŁODYŃSKI, Zdzisław KRAWCZYK, Zygmunt LORENC, Stanisław NAPORA, 
Aleksander PRZYBYSZ, Piotr SABADACH, Jerzy SZCZEŚNIAK. 
65 lat: Henryk CZACHOROWSKI, Ludwik GNOICZEWSKI, Tomasz GRZELECKI, 
Władysław JURKIEWICZ, Andrzej KISIEL, Henryk KUŁACH, Tytus MROCZKIEWICZ, 
Tadeusz MYKIETIUK, Wiesław NOWAKOWSKI, Ryszard POMYKAŁA, Ryszard 
RADAJEWSKI, Zdzisław SMOLAREK, Stanisław STACHURA, Zofia STYCZEŃ, 
Stanisław ŚNIESZKO, Andrzej TYC. 
60 lat: Henryk CZUM, Władysław DĄBROWSKI, Stanisław GRZYB, Stanisław JANIAK, 
Czesław KACZMAREK, Henryk SENDEREK, Czesław STACHURSKI, Czesław 
STAWIŃSKI, Adam WITKOWSKI, Grażyna ZWADA, Janina ZWIERZDZYŃSKA. 
55 lat: Józef BIŁYJ, Leszek CHROBAK, Mirosław FIEDOROWICZ, Tadeusz DUDA, 
Władysław KIELECZAWA, Ryszard KWIATKOWSKI, Zbigniew LIWOCZKO, Andrzej 
MAŁEK, Roman MOKRZYCKI, Grzegorz NOWATKOWSKI, Franciszek PITERA, 
Andrzej RYBIŃSKI, Grażyna WIEWIÓRA. 
50 lat: Paweł CHRONOWSKI, Lesław HALICKI, Grzegorz KOWALSKI, Dariusz 
LASKOWSKI, Artur PAWLUS, Wiesław ROMAŃSKI, Adam SURWIŁO, Maria 
WOLANIN, Mirosław ZAWIEJA. 
45 lat: Piotr ANACKI. 
35 lat: Edyta WRZESZCZ. 
30 lat: Paweł MILCZARCZYK. 
W 2011 r. zmarli: kpt. Mirosław TUROWSKI /Głogów/, por. Leon NOWICKI 
/Dzierżoniów/, st. szer. Włodzimierz BUDZYN /Oława/, płk inż. Władysław SZCZUPAK 
/Zgorzelec/, mgr Maria KOŁBASIUK /Wrocław/, mjr Adolf SMOŁA /Świdnica/, Bożena 
DOMAGALSKA-MARKOWSKA /Wrocław/, szer. doc. dr Józef ŁUCZAK /Wrocław/, płk 
mgr Jan SZEWCZYK /Wrocław/, kpt. Fabian STRZAŁKOWSKI /Głogów/, ppłk Jan 
GRAŻYŃSKI-PIORUN /Wrocław/, plut. Zdzisław CYCYK /Zgorzelec/, por. Józef 
WORONA /Zgorzelec/, por. Mieczysław WIELICZKO /Zgorzelec/, por. Wanda TALMA 
/Zgorzelec/, mł. chor. Wiesław KURZYK /Zgorzelec/, por. Stanislaw NIEWIAROWSKI 
/Wałbrzych/. 
 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 
O p r a c o w a ł:  

ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER 
 


