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KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI 

ZWIĄZKU WETERENÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA 

W 2016 ROKU 

 

01.01.2016 – miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty” opublikował artykuł płk Krzysztofa 

MAJERA „72. rocznica Bitwy pod Lenino” we Wrocławiu i dwa zdjęcia. 

Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” zamieścił artykuł kol. Janusza FUKSY „Złota skarbnica 

Ukrainy” i dwa zdjęcia o Muzeum Historycznych Kosztowności Ukrainy na terenie 

Peczerskiej Ławry. Warto też odnotować, że w „Dzienniku Kijowskim” nr 18/2015 

opublikowano wywiad z kpt. dr inż. Januszem FUKSA „Nasz autor i przyjaciel na Dolnym 

Śląsku”. 

 

04.01 – uczestniczyliśmy w spotkaniu z kandydatami na Przewodniczącego SLD. 

W spotkaniu wzięli udział: Krzysztof GAWKOWSKI, Michał HUZARSKI, Jerzy 

WENDERLICH, Zbigniew ZABOROWSKI i Adam KĘPIŃSKI. Poruszono wiele wątków, 

kandydaci reprezentowali różne stanowiska, a uczestnicy zadali kilkanaście pytań. Kol. 

Krzysztof MAJER pytał o możliwość "przyciągnięcia" do SLD lewicowych związków 

i stowarzyszeń /przypomniał, że kiedyś porozumienie SLD skupiało 33 podmioty/ oraz jak 

pozyskać do aktywności politycznej młodzież. Generalnie spotkanie było udane, choć nie 

wszystkie wątpliwości co do przyszłości SLD zostały rozwiane. Otrzymaliśmy z dedykacją 

książkę dr Krzysztofa Gawkowskiego "Obudzić Państwo". 

http://www.zwiazekzlwp.net/
mailto:rejam@gazeta.pl


09.01 – na zaproszenie Prezesa Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Zgorzelcu st. sierż. 

Ryszarda KOSIŃSKIEGO, delegacja OP ZWiRWP w Zgorzelcu na czele z Prezesem por. 

Ryszardem LEPAROWSKIM uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z okazji Nowego 

Roku. Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą. 

  

10.01 – z inicjatywy Stowarzyszenia Prawosławnego im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się XIV Ekumeniczne Spotkanie 

Noworoczne. Patronami byli m.in. arcybiskupi Jeremiasz – prawosławny i Józef KUPNY – 

katolicki, biskup protestancki Waldemar PYTEL, a władze reprezentowali: wicemarszałek 

Województwa Dolnośląskiego Ewa MAŃKOWSKA, przewodniczący Sejmiku 

Dolnośląskiego Paweł WRÓBLEWSKI i wiceprezydent Wrocławia Adam GREHL. 

Z piękną wiązanką kolęd, pastorałek i pieśni religijnych wystąpił zespół  CANTORES 

MINORES WRATISLAVIENSES i 9 chórów. Koncert prowadziła dr Maria ZAWARTKO 

przybliżając nam sylwetki poszczególnych chórów i specyfikę wykonywanych utworów. 

Warto podkreślić, że w sali zabrakło miejsc siedzących, a stowarzyszenia żołnierskie 

reprezentowali m.in. płk Ryszard WOŹNIAK, płk Krzysztof MAJER, kpt. żegl. Ryszard 

ZŁOCIŃSKI, por. Stanisław KUPCZYK, płk Jan SZYMCZAK i por. Andrzej MORDEL. 

    

W Kłodzku podczas 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kol. Janusz 

STRZELECKI z współorganizatorem Ryszardem ŁACNYM oraz przy współudziale 

kolegów wspierali akcje WOŚP. Współorganizatorom towarzyszył pilot Krzysztofa 

HOŁOWCZYCA - Maciej WISŁAWSKI.  

   



12.01 – nie jestem grzecznym chłopcem, ale dzisiaj lewica potrzebuje ludzi zdecydowanych, 

a nie grzecznych - powiedział Włodzimierz CZARZASTY na spotkaniu we Wrocławiu. 

Według kandydata na przewodniczącego SLD partia musi uporządkować swoje struktury. 

Jednoczyć się dzisiaj nie ma z kim. Za rok można będzie pomyśleć o jakichś 

porozumieniach na lewicy. Nie ma żadnej potrzeby by dzisiaj zmieniać nazwy partii. Do 

wyborów samorządowych należy wzmocnić struktury powiatowe, bo one są podstawą 

w organizowaniu wyborów samorządowych. Leszek Miller powinien być przestać 

przewodniczącym rok temu. Jesteśmy trochę dziwną partią, gdzie po klęsce wyborczej nie 

można odwołać przewodniczącego, bo statut na to nie pozwala. Mogę być dobrym 

przewodniczącym na trudne czasy - przekonywał kandydat. 

14.01 – na zaproszenie Związku Sybiraków w Zgorzelcu, Prezes OP kol. Ryszard 

LEPAROWSKI uczestniczył w uroczystej mszy poświęconej 76. rocznicy pierwszej zsyłki 

na Sybir. Spotkanie w miłym towarzystwie „Sybiraków” zakończyło się przy kawie i ciastku 

w restauracji „Szafran” w Zgorzelcu. 

   

15.01 – odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-

Wschód. Prezes Andrzej MORDEL podsumował działania z ubiegłego roku i przedstawił 

kolejne zadania w br. Podkreślił, że wiele przedsięwzięć Stowarzyszenia było realizowanych 

wraz z aktywem Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Wręczył medal pamiątkowy 

Mickiewicz - Puszkin kol. Mieczysławowi GAWŁOWI. Następnie odbyło się spotkanie 

noworoczne Stowarzyszenia wraz członkami Klubu "Rodacy". Płk Krzysztof MAJER 

wręczył kol. Stanisławowi JANIKOWI Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "SZLAK 

2. ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944-1945". Spędziliśmy czas na sympatycznych 

rozmowach, których uzupełnieniem były deklamacje kol. Wojciecha PRUCHNIEWICZA 

i fraszki kol. Jana ZACHARSKIEGO. 

   

W świetlicy Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się spotkanie noworoczne Koła 

Nr 1. W sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze podsumowano działania w ubiegłym roku 

i zaplanowano następne działania. Zebranie zakończyło się wspólną biesiadą. 

 
  



16.01 – zostaliśmy zaproszeni na noworoczne spotkanie członków Ogólnopolskiego 

Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

do wrocławskiej restauracji "Pod Gryfami". Prezes mgr inż. Elżbieta NIEWOLSKA 

podsumowała działania w minionym roku i omówiła najważniejsze planowane 

przedsięwzięcia. Sekretarz Zarządu Okręgowego TWO kmdr Aleksander PODOLSKI 

odznaczył Oddział medalem pamiątkowym, a płk Krzysztof MAJER wręczyłem Elżbiecie 

Niewolskiej Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "SZLAK 2. ARMII WOJSKA 

POLSKIEGO 1944-1945", zachęcając pozostałych do jej zdobywania. Podzieliliśmy się 

opłatkiem i spędziliśmy trzy godziny w sympatycznej, okraszanej melodiami w pięknie 

odrestaurowanych średniowiecznych piwnicach restauracji. 

17.01 – odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu. Dokonano 

podsumowania działalności OP w 2015 r. i zaplanowano działania na 2016 r. Skarbnik 

powiatowy dokonał podsumowania stanu finansowego oddziału i przedstawił plan wpłat na 

2016 r. Prezes OP polecił poszczególnym Prezesom Kół, by w kołach do końca pierwszego 

półrocza br. przeprowadzić zebrania sprawozdawczo – wyborcze, a końcowe protokoły 

w oryginale dostarczyć do Zarządu Powiatowego. Poinformował również, że Zjazd 

powiatowy odbędzie się w drugim półroczu br., a Zjazd wojewódzki w I półroczu 2017 r. 

 
  

20.01 – w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu 

obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia ...” związków 

i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, 

prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk 

mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan 

ŁAWNICZEK, wiceprezes; Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr Władysław 

TKACZEW, członek Zarządu Głównego TWO, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr 

Aleksander PODOLSKI, sekretarz; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech 

OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego; Związek 

Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, 

prezes Zarządu Dolnośląskiego i kpt. żegl Ryszard ZŁOCIŃSKI – członek Zarządu 

Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr 

Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego.  

   

Spotkanie otworzył gospodarz płk Wojciech OLENDEREK i życzył nam owocnych obrad. 

Następnie zebranie poprowadził Przewodniczący Porozumienia … Krzysztof MAJER. 

Podsumowano dotychczasowe działania związkowe w 2015 r. Mimo zmniejszania się 



szeregów kombatantów, żołnierzy i inwalidów, udało się realizować przedsięwzięcia 

programowo-organizacyjne na dobrym poziomie. Wspólnie m.in. prowadzono uroczystości 

patriotyczno-religijne w miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. 

Popularyzowano tradycje i historię WP. Podkreślono doniosły fakt ufundowania i wręczenia 

sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP we Wrocławiu i Koła 

Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie. Dbano 

o satysfakcjonowanie działaczy związkowych awansami oraz odznaczeniami resortowymi 

i regionalnymi. Podkreślono wzorową współpracę i życzliwość kierownictwa Klubu 

4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz jednostek wojskowych we Wrocławiu. Udało się 

sfinalizować sprawę posadowienia kopii tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa 

żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 26 maja 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Tablica 

wróciła na plac w przeddzień inauguracji pobliskiego Narodowego Forum Muzyki. Godzi 

się odnotować też fakt wyremontowania poniemieckiego schronu i zorganizowania przez 

aktyw ZWiRWP Izby Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie. Ogólnopolski zasięg 

miały zaś majowe obchody 70-lecia Zwycięstwa i działalności Związku Inwalidów 

Wojennych RP na Dolnym Śląsku. Jesteśmy wdzięczni Dolnośląskiemu Urzędowi 

Marszałkowskiemu i Dowódcy Garnizonu WP za wsparcie wielu naszych działań. Wyrażano 

niepokój słabym zainteresowaniem większości szkół bezpośrednim kontaktem uczniów 

z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii oraz niestety „starzenia” się 

szeregów członkowskich naszych stowarzyszeń. Na koniec obrad przedstawiono propozycje 

do planu wspólnych przedsięwzięć na 2016 rok. Priorytetem będą dla nas organizowane 

wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe oraz godne uczczenie rocznic i świąt 

wojskowych. Przez aklamację obowiązki prezydenta Porozumienia ... na kolejny rok 

powierzono ponownie Krzysztofowi MAJEROWI. Warto podkreślić, że jesteśmy 

ewenementem w skali krajowej, bo planowe współdziałanie związków wojskowych we 

Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r. i znajduje naśladowców na szczeblu 

wielu miast i powiatów. Mamy nadzieję, że niedługo do naszego grona wojskowych 

przyjaciół uda się zaprosić kolejnych sojuszników. http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1479.html  

        

Prezesi  Jaworskiego  Oddziału  ppłk Jan KOBES i kpt. Bogdan BEZEG  zostali zaproszeni 

do siedziby Koła Miejskiego ZKRPiBWP, gdzie odbyło się tradycyjne, spotkanie 

noworoczne. Kombatantom i żołnierskim weteranom towarzyszyli: wicestarosta Arkadiusz 

BARANOWSKI, burmistrz Jawora Emilian BERA oraz komendant Hufca ZHP phm Michał 

CZARNECKI. Prezes ZM kol. Bogdan Bezeg  przekazał w imieniu zarządu kombatantom 

słowa podziękowania za współracę oraz podkreślił rolę, jaką odgrywają w procesie 

upamiętniania historii Wojska Polskiego. Spotkanie upłynęło w ciepłej atmosferze, przy 

ciastku i kawie oraz uczczono je symbolicznym toastem. 

21.01 – dzięki naszym przyjaciołom udało się założyć kamerę monitoringu wewnątrz Izby 

Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie W przyszłości planujemy zamontować 

kamerę na zewnątrz. 

http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1479.html


           

22.01 –  druhowie Krzysztof MAJER i Ryszard ZŁOCIŃSKI wzięli udział w spotkaniu 

noworocznym Harcerskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny „Rodło” w świetlicy Harcerskiego 

Ośrodka Wodnego RANCHO we Wrocławiu. 

23.01 –  w Dzierżoniowie odbyły się uroczystości 3 rocznicy śmierci dzierżoniowianina, 

mjr. Krzysztofa WOŹNIAKA, żołnierza GROMU, który poległ w wieku 36 lat 

w Afganistanie, w wyniku ostrzału, w czasie operacji zatrzymania grupy terrorystów 

w niewielkiej miejscowości w prowincji Ghazni. W uroczystościach wzięli udział 

przedstawiciele władz lokalnych, organizacje paramilitarne oraz mieszkańcy miasta. Koło 

im. 1. Korpusu Pancernego wystawiło poczet sztandarowy w skład którego weszli: szer. 

Marek ZATORSKI, st. szer. Wojciech LOEWENAU oraz szer. Marek WOJCIECHOWSKI.  

   

24.01 – z inicjatywy kol.: mł. chor. Niny PACZOSA, kpt. Piotra ZBOROWSKIEGO i st. 

chor. szt. Andrzeja NAWROTA grupa członków ZWiRWP wraz z bliskimi wybrała się do 

Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Dla większości z nas była to pierwsza wizyta 

w imponujących murach NFZ. Wysłuchaliśmy świetnego koncertu w Sali Czerwonej 

"Muzyka z Niemiec i Ameryki Łacińskiej". Dyrygował maestro Werner PFAFF i po 

rzęsistych oklaskach publiczności zarządził na bis wykonanie przez Chór NFM dwóch 

kolejnych utworów. Nie znamy się specjalnie na muzyce ale uważamy, że utwory zostały 

wykonane po mistrzowsku. Chór brzmiał jak dobrze zsynchronizowana orkiestra 

symfoniczna. Koncert stanowił dobrą zachętę do udania się na kolejne wydarzenia 

muzyczne, bo przecież od 17 stycznia br. Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury !  

   

 27.01 – pod dzierżoniowską synagogą „Rutika” odbyła się uroczystość Międzynarodowego 

Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowionego na pamiątkę wyzwolenia przez 

żołnierzy Armii Czerwonej obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. Na 



uroczystość przybyli: wiceburmistrz Andrzej BOLISĘGA, przedstawiciele Fundacji Beiteinu 

Chaj, dzierżoniowskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, Związku 

Weteranów i Rezerwistów WP w składzie prezes szer. Marek ZATORSKI i st. szer. Wojciech 

LOEWENAU. Wszyscy złożyli okolicznościowe wiązanki pod obeliskiem upamiętniającym 

ofiary warszawskiego Getta. 

   

Uroczystość była też okazją do zwiedzenia wystawy „Przywracać pamięć. Holokaust na 

terenie Galicji”, która została przygotowana przez Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

(ASF) – Akcję Znaku Pokuty oraz Organizację Drohobycz-Borysław i Fundację Bente 

Kahan z Wrocławia. Wystawa, której motto brzmi: „Przywracać pamięć – ponad granicami” 

powstała jako międzynarodowy projekt, a jej ideą jest przybliżenie nieznanych szerzej 

faktów dotyczących zagłady na Ziemi Drohobyckiej. W zamierzeniu ma być pokazywana 

w krajach związanych z tragiczną historią narodu żydowskiego w Polsce, Niemczech, 

Izraelu i na Ukrainie.  

   

28.01 – w Warszawie odbyło sie posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP. Chwilą zadumy 

uczczono pamięć Kolegów, którzy udali się na Wieczną wartę w 2015 r. Na wstępie kol. płk 

Andrzej SELEGA wręczył krzyże „Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz 

ich sympatykom”, które otrzymali - w stopniu komandorskim: płk Ludwik ROKICKI i płk 

Wiesław KORGA, a złoty ppor. Stanisław TERNES. A płk Krzysztof MAJER wręczył 

kolegom Wiesławowi KORDZE i Stanisławowi TERNESOWI odznakę turystyczno-

krajoznawczą – „SZLAK 2. ARMII WOJSKA POLSKIEGO”.  

   

Podsumowano działania programowo-organizacyjne w ubiegłym roku. Przyjęto informację 

o finansach za 2015 r. i prowizorium na br. Warto podkreślić, że Oddział Dolnośląski liczący 

437 członków jest jednym z największych w kraju. Przyjęto harmonogram akcji 

sprawozdawczo-wyborczej, a do Redakcji "Wojska Ludowego" została delegowana kol. mgr 

Danuta BALI, do niedawna mieszkanka Wrocławia. Nie zabrakło emocjonującej dyskusji nt. 



dalszych naszych działań w aktualnej sytuacji kraju. Prezes ZD przywiózł 34 Kombatanckie 

Krzyże Zwycięstwa, przyznane przez Zarząd Główny ZKRPiBWP dla aktywu 

dolnośląskiego.  

   

29.01 – odbyło się zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP. Na wstępie płk Krzysztof 

MAJER zreferował przebieg ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego ZWiRWP 

w Warszawie i omówił ostatnie działania związkowe. Następnie nasz gość por. mgr Józef 

DYMALSKI /były dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu 

Marszałkowskiego/ przedstawił referat „Totalitaryzm we współczesnym kinie rosyjskim 

i niemieckim na przykładzie filmów „Karny batalion„ , „Nasze matki, nasi ojcowie” (Unsere 

mütter, unsere väter)". Wywiązała się ożywiona dyskusja, która przeszła od problematyki 

historycznej na sprawy socjalno-bytowe i kulturalne naszego środowiska. Wiceprezes 

Zarządu Miejskiego d/s społecznych mł. chor. Nina PACZOSA zobowiązała się do 

przygotowania oferty propozycji kulturalnych i socjalnych na następne zebranie związkowe. 

Spotkanie tradycyjnie zakończyła deklamacja fraszek przez kol. Jana ZACHARSKIEGO.  

30.01 – w ramach kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kole M-G w Węglińcu odbyło 

się zebranie sprawozdawczo – wyborcze oraz wybory Zarządu Koła. W wyniku głosowania 

w skład Zarządu weszli: Prezes – Andrzej KUSIAK, sekretarz – Tadeusz MICHALUK, 

skarbnik – Ryszard KWIATKOWSKI. Dokonano również wyboru delegatów na Zjazd 

Powiatowy ZWiRWP w Zgorzelcu. 

01.02 – miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty” opublikował dwa artykuły płk Krzysztofa 

MAJERA „Finał afery z pamiątkowa tablicą” i „Dzierżoniów” /relacja z obchodów Święta 

Niepodległości/ i pięć zdjęć. 

Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” zamieścił artykuł kpt. Janusza FUKSY „Cerkiew 

Andrejewska” (o barokowej cerkwi w Kijowie) i zdjęcie.  

             

 

07.02 – Izbę Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie odwiedził kpt. Bogdan BEZEG, 

prezes Jaworskiego Oddziału Miejskiego ZWiRWP. Kol. Bogdan Bezeg pogratulował 

zaangażowania w kultywowanie pamięci o żołnierzu polskim, jakie realizują 

dzierżoniowskie struktury Związkowe. Po zwiedzeniu Izby prezes dzierżoniowskiego Koła 

Miejskiego szer. Marek ZATORSKI oprowadził gościa po dzierżoniowskim rynku. 

Spotkanie było okazją do przedyskutowania przedsięwzięć, jakie szykują się w Związku, 

a także przedyskutowano formę współpracy między Jaworem, a Dzierżoniowem. 



  W Uniejowicach odbyło się spotkanie płk inż. 

Konstantego ROKOSSOWSKIEGO wraz z rodziną z st. sierż. Michałem SABADACHEM, 

który został odznaczony pamiątkowym medalem Rokossowskiego "Медалью 

Рокоссовского". 

 08.02 – spotkaliśmy się z wnukiem Marszałka Dwóch Narodów 

płk inż. Konstantym Wilijewiczem ROKOSSOWSKIM, jego żoną Ludmiłą i wnukiem 

Stanisławem KOLONTAEVEM w restauracji "Wieniawa" we Wrocławiu. Konstanty 

Rokossowski wybrał się z bliskimi na wycieczkę po Dolnym Śląsku i "przy okazji" 

poinformował, że Decyzją Prezydium Komitetu Pamięci Marszałka Związku Radzieckiego 

G.K. Żukowa z 07.05.2015 r. płk Krzysztof MAJER został odznaczony wraz z kol. szer. 

Markiem ZATORSKIM z Dzierżoniowa pamiątkowym medalem Rokossowskiego. Prezes 

ZD zrewanżował się medalem pamiątkowym XX-lecia ZWiRWP oraz książką i medalem 

50-lecia promocji OSWZmech. 1965 r. 

              
  

Była też okazja do dłuższej wymiany poglądów i wspomnień dotyczących popularyzacji 

wojennego braterstwa broni naszych państw. Kol. Krzysztof MAJER przypomniał sylwetkę 

swojego Ojca mjr Bolesława Majera, a kol. chor. Henryk JAGINTOWICZ swego wujka kpr. 

Feliksa DROZDOWSKIEGO. Umówiliśmy się wstępnie na kolejne, dłuższe spotkanie 

pewnie w Izbie Pamięci Żołnierza WP w Dzierżoniowie oraz w Uniejowicach k/Złotoryi.  



Więcej na http://ddz.doba.pl/artykul/spotkanie-z-wnukiem-marszalka-

rokossowskiego/11266/31   

10.02 – w „Gazecie Południowej” został opublikowany artykuł kpt. Janusza FUKSY 

“Elbrus” (cz.3). Kaukaski olbrzym (o wejściu na Elbrus).  

   

Z inicjatywy naszego Związku na cmentarzu komunalnym w kwaterze żołnierzy radzieckich 

zostały złożone kwiaty i zapalone znicze w rocznicę zdobycia Lubina. Była też okazja pod 

obeliskiem do wspomnień z okazji 76. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir. Na 

uroczystości głos zabrał Paweł KLESZCZ, sekretarz powiatu lubińskiego, który podkreślił, 

że jest to bardzo ważna uroczystość, bo oddaje hołd tym, którzy walczyli za wyzwolenie 

Lubina oraz wszystkim tym, którzy polegli w walce o wyzwolenie Polski. A por. mgr 

Wilhelm KASPERSKI dodał "Zawsze powtarzam, że pamięć o historii to klucz do 

przyszłości. Nie jest sztuką, żeby pamiętać przez jeden dzień. Jeżeli przetrwa pamięć, 

przetrwamy także my, jako ludzie wyzwoleni". Uczestników uroczystości zaproszono 

następnie na spotkanie w Starostwie Powiatowym. Również relacja na 

http://web.ug.lubin.pl/…/uroczystosci-rocznicowe-wyzwoleni…/ 

http://web.ug.lubin.pl/…/uroczystosci-rocznicowe-wyzwoleni…/  

11.02 – tygodnik „Wiadomości Lubińskie” zamieścił artykuł „Oddali hołd bohaterskim 

żołnierzom” o uroczystości 71. rocznicy wyzwolenia Lubina.   

   

W Jaworze odbyła się uroczystość 71 rocznicy powrotu miasta do Macierzy przy grobie 

Nieznanego Żołnierza. Symboliczne wiązanki  pod pomnikiem złożyły delegacje władz 

miasta i powiatu, kombatanci oraz Oddziału Miejskiego ZWiRWP, na czele z wiceprezesem 

ppłk Henrykiem CZUMEM i prezesem honorowym ppłk Janem KOBESEM. Kwiaty 

złożono również pod Pomnikiem Sybiraków oraz Pomnikiem Żołnierzy Armii            

Radzieckiej. W Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze odbyła się 

akademia okolicznościowa przygotowana przez wychowawców i  przedszkolaki.  

http://ddz.doba.pl/artykul/spotkanie-z-wnukiem-marszalka-rokossowskiego/11266/31
http://ddz.doba.pl/artykul/spotkanie-z-wnukiem-marszalka-rokossowskiego/11266/31
http://web.ug.lubin.pl/new/uroczystosci-rocznicowe-wyzwolenie-lubina/
http://web.ug.lubin.pl/new/uroczystosci-rocznicowe-wyzwolenie-lubina/


Odebraliśmy z drukarni kolejny tomik fraszek kol. Jana ZACHARSKIEGO "Co tam panie w 

polityce". Jest to 36 pozycja cyklu wydawniczego Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP.  

   

15.02 –  w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło się  uroczyste 

posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego 

im. 2 Armii WP. Otwierając pierwszą część spotkania w Sali Dziedzictwa 4 RBL  wiceprezes 

Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego płk mgr Krzysztof MAJER przywitał 

zebranych, a w szczególności kawalerów Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti 

Militari: mjr Witolda SOKOŁOWSKIEGO z Wrocławia i kpt. Juliana LECHA ze 

Świebodzic oraz  przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego mgr Michała BOBOWCA. Podkreślił, że spotykamy 

się by podziękować członkom Związku i naszym sojusznikom za ogrom wykananej pracy 

społecznej, zwłaszcza za działania na rzecz popularyzacji tradycji i historii Wojska 

Polskiego. Radny Michał BOBOWIEC wręczył przyznane przez Sejmik Srebrne Odznaki 

Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, które otrzymali: Stowarzyszenie 

Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu, szer. Stanisław 

BOBOWIEC, mgr inż. Cezary BUJAK, mgr Jolanta DOŁĘGOWSKA, szer. Henryk 

GUTOWSKI, mgr Zbigniew HOLINKA, chor. Henryk JAGINTOWICZ, st. kpr. Kamil 

LEPAROWSKI, st. szer. Wojciech LOEWENAU, ppor. mgr inż. Jacek OKOŃ, ppłk mgr 

Ryszard OLESZKIEWICZ, st. chor. Marek PIEKARSKI, mł. chor. Czesław STACHURSKI 

i chor. Jerzy WORONIEC. Następnie zostały wręczone odznaczenia związkowe, które 

otrzymali: Krzyż  Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz ich sympatykom - 

komandorski kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI, brązowy Marek ZATORSKI; Kombatancki 

Krzyż Zwycięstwa -  por.mgr inż. Jerzy HERMAN, st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI, 

mjr Witold SOKOŁOWSKI, ppor. dr inż. Józef  SOWA, st. mat. Jerzy SZCZEŚNIAK, kpt. 

mgr Bronisław TURCZANIK, st. kpr. Jan  WĘGRZYN; Złoty Krzyż Za Zasługi dla 

ZWiRWP - kpt. dr inż. Janusz FUKSA, kpt. Julian LECH, por. mgr Ryszard LEPAROWSKI, 

st. chor. szt. Jerzy NAGODA, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, płk dypl. Marian 



REINBERGER, st. sierż. mgr Zbigniew ZANIEWSKI, płk mgr Aleksander ZUBALSKI; 

Krzyż LWP szer. Tomasz BIELAKOWSKI. 

   

Po zwiedzeniu Sali Dziedzictwa i wykonaniu wspólnego zdjęcia, udaliśmy się do Sali 

Rycerskiej, gdzie lampką szampana uczciliśmy dokonania społeczne wszystkich 

odznaczonych. Przewodniczący Michał BOBOWIEC zapoznał nas z węzłowymi 

problemami społeczno-gospodarczymi Województwa Dolnośląskiego. Otrzymał 36. tomik 

naszej serii wydawniczej autorstwa kol. mgr Jana ZACHARSKIEGO z Wrocławia "Co tam 

panie w polityce" i zaproszenie do udziału w sesji popularnonaukowej "1050 rocznica 

Chrztu Polski", której jesteśmy współorganizatorem 9 marca br. W części roboczej 

posiedzenia przyjęto harmonogram akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach i oddziałach 

oraz normy przedstawicielskie delegatów na Zjazd Wojewódzki. Omówiono sprawy 

wyróżnień oraz zaapelowano o wpłaty 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Pomocy 

Weteranom LWP /nr KRS 0000145140/. w trakcie spotkanie wyświetlono pokaz slajdów 

z naszej działalności w ostatnim roku. Co było dobrą ilustracją naszych dokonań 

związkowych, które skutkowały tak licznymi wyróżnieniami. Info również 

http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1497.html  

   

Na stronie internetowej Dolnośląskiego Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-

Wschód został zamieszczony z cyklu artykułów podróżniczych kol. Janusza FUKSY 

”Cerkiew Anrejewska”. 

17.02 – na stronie internetowej Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy 

Polska-Wschód zamieszczono artykuł kol. kpt. Janusza FUKSY „Elbrus schronisko 

jedenastu” cz. II z cyklu artykułów podróżniczych. 

21.02 –  odbyła się inscenizacja wyzwolenia Poznania przez Armię Czerwoną, w której 

uczestniczył kol. Marek ZATORSKI z ekipą rekonstruktorów. 

 
 

 

 

http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1497.html


23.02 – podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach  sybiracy i działacze ZWiRWP 

st. sierż. Tadeusz WIDŁA i st. szer. Tadeusz ZAKRZEWSKI zostali odznaczeni złotymi 

medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju, które w imieniu Ministra Obrony Narodowej 

wręczył Komendant WKU w Kłodzku ppłk Krzysztof KOWALSKI. 

  

Nadanie poprzedzone było odczytaniem bogatych i budzących wielki szacunek życiorysów 

obu odznaczonych, którzy nie kryli wzruszenia. Serdeczne gratulacje i podziękowania 

złożyli na ich ręce Burmistrz Miasta Bogdan KOŻUCHOWICZ oraz Przewodniczący RM 

Łukasz KWADRANS. 

Więcej na http://www.swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2016/02/027.htm  

  

24.02 – w “Gazecie Regionalnej” ukazał się artykuł „Wyróżnieni wystąp …” w którym płk 

Krzysztof MAJER opisał uroczystości, które odbyły się we Wrocławiu w dniu 15.02.2016 r. 

26.02 – odbyło się kolejne zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP w Klubie 4 RBL. 

Prezes Zarządu Dolnośląskiego płk Krzysztof MAJER przedstawił ostatnie działania 

związkowe, rozdał "Kalendarium ... 2015" i tomik fraszek Jana ZACHARSKIEGO "Co tam 

panie w polityce" oraz zachęcał do wycieczek szlakiem "Złoty Dolny Śląsk", gdzie 

wycieczki można dokumentować zakupując pamiątkowe medale.  

 

              

 

Następnie kpt. dr inż. Janusz FUKSA wygłosił pogadankę bogato ilustrowaną slajdami 

o swojej wyprawie po górach Kaukazu. Warto dodać, że w "Gazecie Południowej" 

http://www.swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2016/02/027.htm


z 10.02.2016 r. został opublikowany artykuł kol. Janusza FUKSY "Kaukaski olbrzym". Zaś 

w czasie informacji bieżącej kpt. mgr Bronisława TURCZANIKA odbył się pokaz zdjęć 

z naszych imprez związkowych w ubiegłym roku. Spotkanie tradycyjnie zakończył mgr Jan 

ZACHARSKI prezentując swoje ostatnie fraszki. 

Na stronie internetowej Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-

Wschód zamieszczono artykuł kol. kpt. Janusza FUKSY „Elbrus kaukaski olbrzym” cz. III 

z cyklu artykułów podróżniczych. 

W ramach ramach kampanii sprawozdawczo – wyborczej w świetlicy OP w Zgorzelcu 

odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła nr 3 oraz wybory nowego Zarządu 

Koła. W skład Zarządu Koła weszli: Prezes – Ryszard POMYKAŁA, Wiceprezes – Paweł 

KOBZIK, Skarbnik – Krystyna KRÓL, Sekretarz – Bronisława PRONIEWICZ. Dokonano 

również wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy ZWiRWP w Zgorzelcu. 

  27.02 – na zaproszenie prezesa Zarządu 

Oddziału Związku Szlachty Polskiej Adama BILIŃSKIEGO, koledzy Ryszard ZŁOCIŃSKI 

i Krzysztof MAJER w Dworze Polskim we Wrocławiu uczestniczyli w promocji książki dr 

Rafała LISA z Krakowa "W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej". Odbyła się 

ciekawa i pogłębiona dyskusja, którą moderował dr Piotr GALIK z Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich.  

Prezes Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI uchwałą nr 1/2013 

z 21.03.2013 r. Towarzystwa Przyjaciół Warszawy został odznaczony dyplomem i odznaką 

honorową nr 115 „Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego”. 

01.03 – miesięcznik „Głos Weterana i Rezerwisty” opublikował dwa artykuły płk Krzysztofa 

MAJERA „Z wizytą u radiotechników” i „Spotkanie kierownictw żołnierskich związków” 

oraz dwa zdjęcia. 

   

     Delegacja OM ZWiRWP w Jaworze, wspólnie z władzami miasta oraz delegacją 

Stowarzyszenia Dzieci Wojny złożyły wiązankę kwiatów pod tablicą matyrologii wojennej 

z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wartę honorową przy tablicy pełnili żołnierze 10 

Wrocławskiego Pułku Dowodzenia wraz z harcerzami Hufca ZHP Jawor, 

02.02 – na cmentarzu komunalnym Osobowice we Wrocławiu odbył się pogrzeb kpt. mgr 

Michała JAKUBOWICZA. 

Zarząd Powiatowy ZWiRWP w Złotoryi zwrócił się  dwoma pismami do Burmistrza Miasta 

Złotoryi Roberta PAWŁOWSKIEGO. Jedno z pism dotyczyło renowacji pomnika Wojska 

Polskiego usytuowanego przy pl. Lotników Polskich. Drugie pismo dotyczyło 

przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego pomnika Wojska Polskiego. Cieszy 



nas fakt, że przegląd i ocena stanu technicznego obejmie wszystkie pomniki znajdujące się 

na terenie miasta Złotoryi.  

  

03.03 – Prezes Stowarzyszenia SKOMPN kol. Ryszard LEPAROWSKI podpisał umowę 

z Gminą Zgorzelec na dofinansowanie działań Stowarzyszenia w 2016 r. kwotą 1.000,00 zł. 

oraz podpisał z Gmina Zgorzelec umowę na dofinansowanie działań ZWiRWP w 2016 r. 

kwotą 1.000,00 zł. 

  

07.03 –  koledzy Ryszard ZŁOCIŃSKI i Krzysztof MAJER wybrali się do Centrum Kultury 

i Edukacji Żydowskiej przy Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Pretekstem 

było widowisko słowno–muzyczne „WALL – STRASSE 13”. Bente Kahan przygotowała 

spektakl o reminiscencjach losów żydowskich w Breslau/Wrocław 1933-68. Oprócz tekstów 

były piosenki żydowskie śpiewane w jidisz, po niemiecku i po polsku. Przy okazji mogli 

podziwiać pięknie odrestaurowaną synagogę, zasługującą na wnikliwsze zwiedzanie wystaw 

czasowych. Bo warto ! 

  

08.03 – do Izby Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie zostały przekazane pamiątki 

po kombatancie wojennym sierż. Stanisławie MASEŁKO, w postaci odznaczeń, legitymacji 

i butów, które nosił tuż po zakończeniu wojny już na Ziemiach Odzyskanych. Urodził się 

5 czerwca 1919 r. w Busku koło Lwowa, w 1941 r. został zesłany na Syberię. W 1942 r. 

został wcielony do Armii Czerwonej, w ramach której walczył pod Stalingradem. Po 

sformowaniu Wojska Polskiego na terytorium ZSRR w Sielcach nad Oką w maju 1943 r. 



został skierowany do utworzonej tam 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jako 

artylerzysta walczył pod Lenino, Studziankami, przełamywał Wał Pomorski, szturmował 

Kołobrzeg, swój szlak bojowy zakończył w Gdańsku. 

  

09.02 – w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu z inicjatywy 

Wrocławskiego Oddziału Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego i Zarządu 

Dolnośląskiego ZWiRWP odbyła się sesja popularnonaukowa "1050 ROCZNICA CHRZTU 

POLSKI'. Sesję otworzył i prowadził płk mgr Krzysztof MAJER, a korzystając z okazji 

wręczył gen. bryg. dr Zdzisławowi ROZBICKIEMU odznakę turystyczno-krajoznawczą 

"Szlak 2 Armii WP" i otrzymał książkę "SPOTKANIA Z KARDYNAŁEM" /Henrykiem 

GULBINOWICZEM/. Referaty wygłosili: płk dr Andrzej KOTLIŃSKI - Uwarunkowania 

Chrztu Polski w 966 roku i ks. płk dr hab. Henryk SZAREYKO - Rola Chrztu w rozwoju 

państwa polskiego.  

  

Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja, w której głos zabrali: prof. dr hab. Zbigniew 

WIKTOR, mł. chor. Franciszek NARBUTT, mjr Jan ZAGRODZKI, ks. mitrat płk mgr 

Aleksander KONACHOWICZ, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, ks. mitrat Eugeniusz 

CEBULSKI i Zbigniew KOPERSKI. W żywej dyskusji zabierający głos nie ustrzegli się 

wątków współczesnych, przerywanych ad vocem referentów, co trwało dwie godziny 

i kwadrans. Zgodnie stwierdzono, że sesja była potrzebna i na dobrym poziomie, choć trochę 

zawiodła frekwencja słuchaczy. 

  



10.03 - koledzy z dzierżoniowskiego kola przeprowadzili wiosenne prace porządkowe przy 

schronie mini-muzeum. Zwłaszcza, że zbiory powiększyły się o pamiątki po kombatancie 

sierż. Stanisławie MASEŁKO, w postaci odznaczeń, legitymacji i butów, które nosił tuż po 

zakończeniu wojny już na Ziemiach Odzyskanych. Pamiątki zostaną wyeksponowane, aby 

przypomnieć, że  urodził się 5 czerwca 1919 r. w Busku koło Lwowa, w 1941 roku został 

zesłany na Syberię. W 1942 r. został wcielony do Armii Czerwonej, w ramach której walczył 

pod Stalingradem. Po sformowaniu Wojska Polskiego na terytorium ZSRR w Sielcach nad 

Oką, w maju 1943 r. został skierowany do utworzonej tam 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza 

Kościuszki. Jako artylerzysta walczył pod Lenino, Studziankami, przełamywał Wał 

Pomorski, szturmował Kołobrzeg, swój szlak bojowy zakończył w Gdańsku. 

Prezes OP w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI odbył spotkanie z Prezesem 

Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” w Zgorzelcu mgr Zbigniewem KOZŁOWSKIM. 

W trakcie spotkania Prezes Kozłowski zobowiązał się do sfinansowania kwotą 300 zł. 

I nagrody w powiatowym konkursie wiedzy „O Wojsku Polskim i MPN” szkół 

gimnazjalnych, który odbędzie się w miesiącu kwietniu br.  w Zgorzelcu dla uczczenia 71. 

rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej. 

 
 

11.03 –  podniosła uroczystość zgromadziła w Klubie Garnizonowym w Głogowie liczną 

grupę weteranów i rezerwistów WP. Po meldunku i wprowadzeniu sztandarów 4 batalionu 

inżynieryjnego oraz Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej, 

prezes Zarządu Powiatowego st. chor. szt. Jerzy NAGODA przywitał zaproszonych gości 

w osobach: przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda ROKASZEWICZA, starosty 

Jarosława DUTKOWIAKA, prezydenta Głogowa Rafaela ROKASZEWICZA, dowódcy 

Garnizonu WP ppłk Adama KLISZKI, komendanta WKU ppłk Piotra MIELNICZUKA, 

wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk Krzysztofa 

MAJERA, prezesa Koła ZKRPiBWP Franciszka MARCINIAKA i wiceprezesa Wiktora 

WOLSKIEGO, prezesa Koła Powiatowego ZŻWP płk Adama KĘSTOWICZA, wiceprezesa 

kół Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i Stowarzyszenia Saperów Polskich ppłk 

Zbigniewa MAZURKA.  

  



Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej komendant WKU ppłk Piotr 

MIELNICZUK wręczył kpt. Januszowi SZMOŁDA akt mianowania do stopnia majora, 

przyznany na wniosek władz ZWiRWP. Następnie w dowód uznania za upowszechnianie 

szczytnych tradycji kombatanckich i historii Wojska Polskiego, zostali odznaczeni 

Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa: kpt. żegl. Zdzisław GRACZYK, chor. Henryk 

JAGINTOWICZ, chor. Henryk Czesław KOWALSKI, st. mar. Stanisław KOWALSKI, st. 

chor. szt. Jerzy NAGODA, szer. mgr Paweł TROJAN, mł. chor. Andrzej ZAWADZKI, a kol. 

Zdzisław GRACZYK otrzymał Krzyż „ Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG 

oraz ich sympatykom”  w stopniu komandorskim. Z kolei prezesi Jerzy NAGODA i 

Krzysztof MAJER zostali wyróżnieni medalem pamiątkowym 70-lecia Wojskowej 

Komendy Uzupełnień w Głogowie. Nasze szeregi związkowe powiększyły się o st. chor. szt. 

Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO. Po wystąpieniach okolicznościowych oraz gratulacjach 

dla awansowanego i odznaczonych udaliśmy się na spotkanie koleżeńskie do restauracji 

"Magador". Mieliśmy okazję do wielowątkowych rozmów, wspomnień ze służby i działań 

społecznych oraz snuciu planów na przyszłość. Dowódca 4 binż ppłk Adam KLISZKA 

zaprosił nas na kwietniowe obchody Dnia Sapera, a płk Adam KĘSTOWICZ na 

Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną "Głogów 2016", organizowaną z okazji 45-lecia 

Huty Miedzi Głogów i 35-lecia ZŻWP. Dużą przyjemność sprawili płk Krzysztofowi 

MAJEROWI koledzy wręczając książkę Hansa-Joachima Jaschke "Szesnastolatek na 

wojnie. Wspomnienia z lat 1944-1945".  

Prezes OP ZWiRWP w Zgorzelcu kol. Ryszard Leparowski podpisał z Prezesem PWiK 

„Nysa” w Zgorzelcu mgr Zbigniewem KOZŁOWSKIM umowę, zgodnie z którą Prezes 

PWiK „Nysa” przekazał dla Związku kwotę 300,00 zł na działalność statutową. 

    

12.03 – odbył się w Klubie 4 RBL we Wrocławiu VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Harcerskiej i Turystycznej BUMERANG. Wzięło w nim udział 233 uczestników 

reprezentujących kilka chorągwi ZHP i dwa zespoły spoza harcerstwa. Na finał festiwalu 

wybrali się m.in. przedstawiciele ZWiRWP w osobach:  Barbara i Henryk 

JAGINTOWICZOWIE, Krzysztof MAJER oraz Ryszard ZŁOCIŃSKI. Co prawda festiwal 

obył się pod patronatem honorowym Naczelnik ZHP hm. Małgorzaty SINICY i Prezydenta 

Wrocławia phm. Rafała DUTKIEWICZA ale "władze" reprezentowali tylko sekretarz 

Dolnośląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa płk hm. Waldemar OSYPIUK i kierowniczka 

Klubu 4 RBL Jowita MICHALAK. Gratulujemy świetnego poziomu wykonawczego, 

a zwłaszcza zespołowi "Krzykaśki". Jednak najwięcej doznań artystycznych dostarczył nam 

piękny występ zespołu "Wolna Grupa Bukowina". Słuchając ich czuliśmy, że ubyło nam lat, 

bo większość śpiewanych piosenek pochodziła z lat 70-ych ubiegłego wieku. Gratulacje 

należą się komendantowi Festiwalu kpt. hm. Jarosławowi ZIÓKOWSKIEMU jego 

sprawnego i merytorycznego przeprowadzenia, a jednostkom wojskowym Garnizonu WP 

dziękujemy za pomoc logistyczną na wysokim poziomie. Relacja na 

https://www.youtube.com/watch?v=hVi-2Xwcmkk 

https://www.youtube.com/watch?v=hVi-2Xwcmkk


14.03 - prezes ZD płk Krzysztof MAJER opracował i przesłał do Zarządu Głównego 

wnioski o nadanie: 

Krzyży Za Zasługi dla ZWiRWP: brązowe mjr mgr inż. Kazimierz BALICKI – Złotoryja 

OM, kpr. Andrzej CUCHRAJ – Głogów, szer. inż. Władysław DĄBROWSKI –  Złotoryja 

OM, szer. Marian FRASOŁOWICZ – Złotoryja OM, szer. Mieczysław GAWRON – 

Chojnów, Barbara JAGINTOWICZ – Wrocław, sierż. Daniel KOBIELA – Głogów, st. chor. 

szt. Zbigniew KUCHNICKI – Głogów, szer. inż. Jarosław ŁOZOWSKI –  Złotoryja OM, st. 

chor. szt. Jerzy NAGODA – Głogów, kpt. inż. Jan PILARSKI – Strzelce Opolskie, szer. 

Zdzisław POGROSZEWSKI – Lubin, por. mgr Stanisław PSTROWSKI – Lubin, szer. Józef 

SKRZYPEK –  Złotoryja OM, szer. inż. Czesław STAWIŃSKI –  Złotoryja OM, st. szer. 

Marek TOMASIKIEWICZ – Jawor, szer. Waldemar WILCZYŃSKI –  Złotoryja OM, plut. 

Mieczysław WÓJCIK – Lubin, srebrne Zespół Folklorystyczny "Macierzanka" Wojcieszów 

/Złotoryja OP/, mgr Małgorzata BARTEK – Głogów, bomb. Mirosław DROZD – Jawor, kpr. 

Czesław GOŁUCH – Jawor, chor. Henryk JAGINTOWICZ – Wrocław, mjr mgr Jerzy 

KORWIN MAŁACZYŃSKI – Strzelce Opolskie, mgr Stanisław LASKOWSKI – starosta 

Jawor, por. Jan MLECZKO – Wałbrzych OM, mat Jan MUZYCZKA – Wałbrzych OM, ppłk 

mgr Mirosław PUZIO – d-ca bat 10 WPD /Jawor/, st. kpr. Bolesław SOKOŁOWSKI – 

Jawor, por. Zenon SZPILKA – Wałbrzych OM. 

Kombatanckich Krzyży Zwycięstwa mjr dr hm. Tadeusz BöHM – Poznań, szer. Tadeusz 

CELUCH – Chojnów, kpt. Alfons DASZKIEWICZ – Wałbrzych OP, st. kpr. Tomasz 

GRZELECKI – Głogów, płk Adam JAROS – Wałbrzych OP, kpr. Roman Mirosław 

KARPIAK – Głogów,  por. Julia KOŁOSOWSKA – Wałbrzych OP, st. sierż. Zdzisław 

KOMARNICKI  - Wałbrzych OP, mjr mgr Jerzy Mieczysław KORWIN MAŁACZYŃSKI –  

Strzelce Opolskie, st. szer. Ryszard KUCHARSKI –Złotoryja OP, kpt. Julian LECH – 

Wałbrzych OP, kpr. Jan LICZNER – Chojnów, st. kpr. Bolesław MAZUR – Złotoryja OM, 

szer. mgr Paweł OKRĘGLICKI – Złotoryja OP, st. kpr. mgr inż. Henryk Paweł 

PAWŁOWSKI – Strzelce Opolskie, kpr. pchor. mgr Stanisław PRZYBYLSKI – Głogów, mł. 

chor. Waldemar PTASZYŃSKI – Głogów, sierż. szt. Józef RADWAŃSKI  – Chojnów, ppor. 

mgr Władysław RAK – Głogów, szer. inż. Janusz SIEMIENIUK – Lubin , sierż. Jakub 

SARACEN – Lubin, kpr. inż. Mieczysław SŁONINA – Złotoryja OP, sierż. Zygmunt 

SZLOSEK – Wałbrzych OP, mjr mgr Janusz SZMOŁDA – Głogów, plut. Stanisław 

ŚNIESZKO – Złotoryja OP, mjr inż. Wawrzyniec Wincenty WIERZEJEWSKI – Poznań, 

por. Marcin ZAJĄCZKOWSKI – Wałbrzych OP, st. szer. Tadeusz ZAKRZEWSKI – 

Wałbrzych OP, st. sierż. mgr Zbigniew ZANIEWSKI – Wałbrzych OP  oraz o nadanie 

pamiątkowego "Krzyża  Czynu Zbrojnego P.S. Na Kresach Wschodnich" Irena 

ROSOWSKA – Wrocław. 

Na stronie internetowej Garnizonu WP we Wroclawiu zamieszczono foto-relację z sesji 

popularnonaukowej http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1519.html 

Prezes Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI został odznaczony 

Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana przez Małopolskiego Kapelana 

Strażaków ks. mł. bryg. mgr Władysława Kuliga /nr legit. 0038/. 

15.03 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER opracował i przesłał propozycje wyróżnienia 

czołowego aktywu związkowego i naszych sojuszników Odznakami Honorowymi Zasłużony 

dla Województwa Dolnośląskiego z serdeczną prośbą o ich wsparcie i nadanie im 

stosownego biegu: złotej - Harcerski Ośrodek Wodny „Rancho” we Wrocławiu 

srebrnych 
1. mjr mgr inż. Kazimierz BALICKI – działacz Oddziału Miejskiego ZWiRWP 

w Złotoryi 

2. mgr Jolanta Maria FIEDOROWICZ – inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu 

Miejskiego w Zgorzelcu 

http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1519.html


3. mgr Franciszek GRZYWACZ – regionalista, edytor, właściciel Wydawnictwa 

EDYTOR w Legnicy 

4. dr Wojciech KONDUSZA – historyk, regionalista, dyrektor Wydziału Organizacji, 

Kadr i Kontroli Urzędu Miasta w Legnicy 

5. ppor. lek. med. Jarosław MĄCZYŃSKI –  ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – 

Ortopedycznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

6. mgr Jowita Krystyna MICHALAK – kierowniczka Klubu 4 Regionalnej Bazy 

Logistycznej we Wrocławiu 

7. st. kpr. Artur REICHERT – prezes Koła Miejskiego ZWiRWP i prezes Koła PZF 

w Chojnowie 

8. st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK – prezes Zarządu Powiatowego w Lubinie, członek 

Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP 

9. mgr pwd. Teresa ZARĘBA - drużynowa drużyny zuchowej ZHP we Wrocławiu 

10. kpt. pil. inż. Piotr ZBOROWSKI – działacz Oddziału Miejskiego ZWiRWP we 

Wrocławiu 

11. mgr hm. Małgorzata Anna ZIÓŁKOWSKA – kierowniczka Referatu Zuchowego 

Dolnośląskiej Chorągwi ZHP 

12. kpt. mgr hm. Jarosław ZIÓŁKOWSKI – komendant Kręgu Instruktorskiego ZHP 

„BUMERANG” we Wrocławiu 

  

16.03 – płk hm. Krzysztof MAJER został zaproszony na IV Strzelińskie Forum Młodzieży 

Szkolnej, gdzie odbyło się widowisko „Historia ZHP pisana piosenką harcerską”. 

Przedsięwzięcie zainaugurowało obchody 70-lecia Strzelińskiego Harcerstwa, które 

uświetniła w holu Ośrodka Kultury wystawa historycznych zdjęć pod hasłem „Harcerstwo 

wczoraj i dziś” oraz „Być harcerzem - warto”. 

    

18.03 – w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód 

w gronie przyjaciół świętowaliśmy 60-ą rocznicę urodzin Sekretarza Zarządu 

Dolnośląskiego i Prezesa Zarządu Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP we 

Wrocławiu ppor. dr inż. Józefa SOWY. Józefie - wszystkiego, co tylko naj ... a zwłaszcza 

dobrego zdrowia!   


