
  

22.03 –  płk hm. Krzysztof MAJER uczestniczył w spotkaniu roboczym z instruktorami 

Hufca ZHP Jawor. Przewodniczący Kręgu Seniorów kpt. hm. Bogdan BEZEG omówił 

przygotowania do IX Złazu Seniorów i Starszyzny ZHP, który zostanie zorganizowany 

w Jaworze 11 czerwca br. Była też okazja do wspomnień i refleksji o współczesnym 

Harcerstwie. Zachwycił nas swym rozmiarem budynek jaworskiego Domu Harcerza. 

Gdybyśmy mieli taki we Wrocławiu ..... 

          

25.03 – w Klubie 4 RBL odbyło się kolejne zebranie Oddziału Wrocławskiego. Na wstępie 

prezes Zarządu Dolnośląskiego płk mgr Krzysztof MAJER poinformował o ostatnich 

działaniach związkowych, które były ilustrowane pokazem slajdów. Wiceprezes Zarządu 

Miejskiego kpt. mec. Bronisław TURCZANIK przedstawił informacje bieżącą. 

Postanowiono o udziale wrocławskiej reprezentacji w obchodach rocznicy forowania Nysy 

Łużyckiej w Zgorzelcu i Dnia Zwycięstwa w Uniejowicach. Kolejnymi aktualnymi 

fraszkami politycznymi podzielił się z nami mgr Jan ZACHARSKI. Zaś na zakończenie 

prezes Zarządu Miejskiego ppor. dr inż. Józef SOWA przekazał życzenia świąteczne.   
         Życzenia świąteczne nadesłali:  
płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI – prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu, st. kpr. Artur 

PAWLUS – sekretarz ZO ZIW RP w Dzierżoniowie, płk mgr Ryszard KOPER, mjr Jan 

DRYLA, płk mgr Anatol TICHONIUK, red. Ryszard MULEK, ppłk mgr Jerzy LESICKI – 

Wrocław, gen. bryg. DS mgr Aleksander PODOLSKI – sekretarz ZO TWO, Regent UPUM, 

mgr Marek DYDUCH – radny Sejmiku Dolnośląskiego, ppłk mgr Ireneusz GRACZYK – 

WKU Wrocław, mgr inż. Ryszard STRUZIK – DUW Wrocław, phm. Michał CZARNECKI 

– komendant Hufca ZHP Jawor, prof. dr hab. Zbigniew WIKTOR – Wrocław, ppłk mgr 

Andrzej PUZIO – przewodniczący RW UP, płk inż. Edward BASAŁYGO – prezes Koła 

ZŻWP Jelenia Góra, ppłk mgr Piotr MIELNICZUK – komendant WKU w Głogowie, mgr 

Paweł HRENIAK – Wojewoda Dolnośląski, dr Tadeusz SAMBORSKI – członek Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego, Edward SOBCZAK – prezes Wrocławskiego Klubu 

Lotników “Loteczka”, por. mgr Andrzej MORDEL – prezes Zarządu Oddziału 

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, gen. bryg. Wojciech 

LEWICKI – dowódca 3 BRt, płk mgr Wojciech OLENDEREK – prezes ZO ZIW RP, mjr 



Wojciech ŁUKASZCZUK – prezes Stowarzyszenia “Twierdza Wrocław”, płk mgr Marek 

GOŁĘBIOWSKI – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników “Radar” Jelenia Góra, 

mgr Barbara ROTTE – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk pil. Bolesława 

Orlińskiego we Wrocławiu. 

            Członkowie Związku: płk dr inż. WiesławKORGA – Prezes Związku, płk mgr 

Ludwik ROKICKI – Honorowy Prezes Związku, st. sierż. mgr Andrzej KONIECZNY – 

Zgorzelec,  ppłk inż. Stanisław GLIŃSKI – prezes OP w Grójcu, kpt. mgr Bogusław 

WIŚNIEWSKI – Dzierżoniów, sierż. Krzysztof ROBAK – prezes ZW w Łodzi, ppor. DS Jan 

DRAJCZYK, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, Barbara i Henryk JAGINTOWICZOWIE, 

mjr mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ, ppor. dr inż. Józef SOWA, Irena i Andrzej 

KAMFOROWSCY, kpt. mgr Bronisław TURCZANIK – Wrocław, plut. Józef ŻĄDŁO, mjr 

mgr Wacław NOWAK – Oława, kpr. Adam GILARA – Bolesławiec, st. sierż. Michał 

SABADACH – Uniejowice, por. mgr inż. Jerzy HERMAN – Legnica, sierż. pchor. 

Zbigniew PUCIS – Górowo Iławeckie, st. kpr. Jan WĘGRZYN, sierż Waldemarz CHABIOR 

– Złotoryja, mjr mgr Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI – Strzelce Opolskie, ppłk mgr 

Zbigniew  ŻUROWSKI – Warszawa, płk mgr Mirosław FIEDOROWICZ – Zgorzelec, kpr. 

Tadeusz MYLER – prezes Koła w Kościanie, st. chor. szt. Jerzy NAGODA – Głogów, ppor. 

ZS Marek ALEKSANDROWICZ – prezes Koła w Mieszkowicach. 

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

MAJERA „Wrocław: Wyróżnieni wystąp” oraz dwa zdjęcia. 

W miesięczniku PTTK „Na Szlaku” zamieszczono obszerny artykuł kpt. Janusza FUKSY 

„Sobór Sofijski” (o monasterze św. Zofii w Kijowie) i trzy zdjęcia. 

07.04 –  już od rana z okazji Dnia Sapera plac koszarowy 4 batalionu inżynieryjnego 

w Głogowie stał otworem przed mieszkańcami miasta. Przedszkolaki i uczniowie zwiedzali 

wystawę sprzętu wojskowego. W samo południe, poprzedzona orkiestrą wojskową 

z Żagania, kompania honorowa przybyła z sztandarem jednostki na plac apelowy. Meldunek 



o gotowości odebrał dowódca ppłk Adam KLISZKA, a następnie przywitał liczne grono 

dostojnych gości i mieszkańców grodu nad Odrą oraz przypomniał chwalebne karty 

z historii jednostek saperów w Głogowie. Zostały wręczone odznaczenia resortowe oraz 

odznaki honorowe 4 binż i WKU.  

         

Kolejnym etapem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 

saperów głogowskich. Po części uroczystej udaliśmy się na koncert tenora Andrzeja "Kuby" 

KUBACKIEGO w Miejskim Ośrodku Kultury. Wspaniały występ został nagrodzony 

rzęsistymi brawami i prośbami o kolejne bisy. Oprócz delegacji Oddziału Powiatowego 

ZWiRWP z Głogowa pod wodzą prezesa Jerzego NAGODY uczestniczyli goście 

z Wrocławia w osobach Barbary i Henryka JAGINTOWICZÓW, Krzysztofa MAJERA 

i Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO. 

  

09.04 – w hotelu „Jasek” we Wrocławiu w podniosłej atmosferze odbył się Krajowy Zjazd 

Polskiej Szlachty, który zgromadził prawie 90 osób. Po powitaniach przez Regenta kmdr 

Aleksandra PODOLSKIEGO odbyła się długa część ceremonialna. Wśród pasowanych 

nowych szlachciców znaleźli się m.in. Elżbieta NIEWOLSKA i Bogdan BEZEG. Prezes ZD 

płk Krzysztof MAJER wręczył Kombatanckie Krzyże Zwycięzcom, które otrzymali 

hrabiowie UPUM: Tadeusz BOHM, Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI i Wawrzyniec 

WIERZEJEWSKI.  

      



Dostąpili m.in. zaszczytu odznaczenia Krzyżem Rycerskim UPUM klasy I złotym z gwiazdą 

orderową członkowie ZWiRWP: Krzysztof MAJER, Wacław NOWAK, Ryszard 

ZŁOCIŃSKI, Jan DRAJCZYK, Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI i Wawrzyniec 

WIERZEJEWSKI, a kol. Ryszard LEPAROWSKI udekorował sztandar UPUM medalem 

„70 Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej”, a sam otrzymał medal pamiątkowy TWO 

hetman Stanisław Żółkiewski.  

      

Zaprezentowaliśmy 38. tomik naszej serii wydawniczej "Druga Armia Wojska Polskiego" 

/redaktor kpt. dr Janusz FUKSA/ i otrzymaliśmy przesyłkę pamiątek wojskowych od ppor. 

DS harcmistrza Marka URBANOWICZA z Poznania do Izby Pamięci Żołnierza Polskiego 

w Dzierżoniowie. Wiceregent płk dr hab. inż. Mieczysław  STRUŚ wygłosił pogadankę 

o viktorii polskiej husarii pod Kirholmem i przypomniał o mało znanym dziele Jana Matejki 

„Hołd Ruski”, zaś wiceregent mjr Wacław NOWAK zadbał o oprawę muzyczną spotkania 

i przeprowadził wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

     

Z inspiracji Zarządu Powiatowego, przy wsparciu Starosty Lubińskiego odbyło się strzelanie 

na strzelnicy LOK w Lubinie. Organizatorem zawodów był kol. Antoni PIOTROWSKI. Za 

dobre wyniki zostały wręczone puchary i dyplomy. Wręczono puchary za I miejsca kol.: 

Edwardowi PIWOWARCZYKOWI i Krystynie PIOTROWSKIEJ.  

       

10.04 – w Głogowie Zarząd Powiatowy ZWiRWP im. 5 BAC zorganizował uroczystości 

upamiętniające wszystkich tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Przy tablicy 

upamiętniającej Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO zgromadziły się władze powiatu 

z wicestarostą Wojciechem BORECKIM, władze miasta z prezydentem Rafaelem 



ROKASZEWICZEM, władze powiatowe SLD, przedstawiciele jednostki wojskowej 

i członkowie naszego Związku. Zebranych przywitał i całą uroczystość prowadził 

wiceprezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP mjr Janusz SZMOŁDA. Wieniec i znicze 

w imieniu Związku złożyła delegacja w składzie: st. chor. szt. Jerzy NAGODA, kpr. pchor. 

Stanisław PRZYBYLSKI i st. mar. Stanisław KOWALSKI. Z kronikarskiego obowiązku 

należy odnotować, że po raz pierwszy jako sygnalista wystąpił st. chor. szt. Zbigniew 

SZPARKOWSKI. Zaś po zakończeniu uroczystości, przemoknięta część uczestników 

spotkała się przy kawie w siedzibie Zarządu Powiatowego ZWiRWP, gdzie wspominano 

tragicznie zmarłych. Relacje również http://fundacja-szmajdzinski.pl/10-kwietnia-2016-r-

glogow/  http://miedziowe.pl/content/view/78605/189/   

12.04 – w “Gazecie Regionalnej” opublikowano relację kol. Krzysztofa MAJERA 

“Szlacheckie spotkanie” i zdjęcia kol. Jana DRAJCZYKA 

http://gazetaregionalna.pl/index.php/zgorzelec/5477-szlacheckie-spotkanie   

     

14.04 – Starosta Lubiński Adam MYRDA zaprosił na uroczyste spotkanie kombatantów, 

sybiraków i weteranów WP. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie ppłk Piotr 

MIELNICZUK wręczył kombatantowi Armii Krajowej kpt. Stanisławowi RUSEK akt 

mianowania do stopnia majora, a medal pamiątkowy 70-lecia powstania WKU w Głogowie 

staroście Adamowi MYRDA. Wśród licznie zaproszonych gości był m.in. Przewodniczący 

Powiatowej Rady Kombatantów st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK. Spotkanie było okazją do 

promocji obronności, upowszechnienia i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego, 

a także do zapoznania osób biorących udział w spotkaniu z różnymi formami służby 

wojskowej.  

15.04 – w Zgorzelcu na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater odbył się 

finał XIV konkursu wiedzy „O Wojsku Polskim i Miejscach Pamięci Narodowej”  dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez 

działaczy Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu pod 

patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidii GERINGER de OEDENBERG. 

W finale konkursu brali udział uczniowie z LO im. Braci Śniadeckich: Karolina TABOŁA, 

Przemysław DYŚ, Karol MAZURKIEWICZ, Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. 

Górników i Energetyków Turowa: Aleksander PIWOWAR, Paweł SOCHA, Karolina 

SZYMAŃSKA, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater: Jakub ŁUKIAŃSKI, 

Szymon JANKIEWICZ. W wyniku pracy komisji konkursowej w składzie: Prezes 

Stowarzyszenia SKOMPN por. mgr Ryszard LEPAROWSKI, chor. Bronisław KRÓL, st. 

sierż. Kazimierz POPIELARZ, mgr Violetta SYCZ i mgr Magdalena SIEMASZKI ustalono, 

że na 50 pytań testowych, uzyskali największą liczbę punktów: I miejsce – Karolina 

TABOŁA – 39 pkt., II miejsce – Przemysław DYŚ – 37 pkt., III miejsce – Karol 

MAZURKIEWICZ – 33 pkt. Laureatka wywalczyła wyjazd do siedziby Europarlamentu 

w Brukseli. Sponsorem nagrody jest Poseł Lidia GERINGER de OEDENBERG. Nagrody za 

zajęcie II i III miejsca w postaci albumów, a także nagrody dla wszystkich uczestników 

sponsorował organizator konkursu. 

http://fundacja-szmajdzinski.pl/10-kwietnia-2016-r-glogow/
http://fundacja-szmajdzinski.pl/10-kwietnia-2016-r-glogow/
http://miedziowe.pl/content/view/78605/189/
http://gazetaregionalna.pl/index.php/zgorzelec/5477-szlacheckie-spotkanie


      

W KLUBIE SENIORA Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi spotkali się 

członkowie lokalnych organizacji kombatanckich z okazji Międzynarodowego Dnia 

Kombatanta. Po złożeniu życzeń panie z Klubu Seniora recytowały wiersze patriotyczne. 

Wspólnie śpiewano piosenki żołnierskie. Obecny na spotkaniu Prezes Zarządu Miejsko - 

Gminnego ZKRPiBWP w Złotoryi st. sierż. Michał SABADACH zaprosił obecnych na 

spotkaniu na 8 maja 2016 do Uniejowic, na obchody rocznicy zakończenia II Wojny 

Światowej w Europie. 

           

16.04 – na placu przed Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP 

w Zgorzelcu odbyły się uroczystości rocznicowe. Po wkroczeniu kompanii honorowej 23 

Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca i meldunku rozpoczęła się część oficjalna. Po 

wystąpieniach okolicznościowych burmistrza Pawła GRONICZA, kombatantów 

i ekumenicznej modlitwie w intencji wyzwolicieli Ojczyzny zostały wręczone odznaczenia, 

które otrzymali: złoty medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” st. sierż. szt. Ryszard 

BRAUN, medal pamiątkowy „70 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej”: Sztandar Kopalni 

Węgla Brunatnego Turów i Sztandar Nadleśnictwa Ruszów, gen. dyw. Jarosław MIKA – 

dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, płk 

dypl. Mirosław MISIOR – szef Wojsk Rakietowych i Artylerii 11 LDKP,  sierż. Zdzisław 

STRZYKAŁA, chor. Tadeusz FILIPSKI, kpr. Grzegorz NOWATKOWSKI, krzyż 

pamiątkowy „Forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej”: st. sierż. Jerzy PACZÓSKI – 

komandoria, ppor. Piotr PACZÓSKI – krzyż srebrny. 

        



Następnie został odczytany Apel poległych, a kompania oddała salwę honorową. Po 

odegraniu przez orkiestrę wojskową Roty i Pieśni reprezentacyjnej WP, zostały złożone 

wieńce i wiązanki pod pomnikiem. Związek Weteranów i Rezerwistów WP godnie 

reprezentowali: Oddział Województwa Dolnośląskiego – płk Krzysztof MAJER i st. chor. 

szt. Andrzej NAWROT, Wrocławski Oddział Miejski – ppor. Józef SOWA i st. chor. szt. 

Jerzy SZUL, Zgorzelecki Oddział Powiatowy – por. Ryszard LEPAROWSKI i delegacja, 

Lubiński Oddział Powiatowy – st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK, delegacja członków Związku 

i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz sztandar ZKRPiBWP, Wałbrzyski Oddział 

Powiatowy – kpt. Julian LECH i delegacja, Wałbrzyski Oddział Miejski – ppłk Ryszard 

OLESZKIEWICZ i delegacja, Koło Miejskie w Chojnowie – st. kpr. Artur REICHERT, 

delegacja i sztandar ZKRPiBWP. Zostaliśmy następnie zaproszeni na pokaz sprzętu 

wojskowego 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca i 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii 

Pancernej z Żagania oraz na degustację wojskowej grochówki. Warto podkreślić liczny 

udział pocztów sztandarowych instytucji, zakładów, stowarzyszeń oraz mieszkańców 

i uczniów zgorzeleckich szkół, którym w godnym odbiorze patriotycznej uroczystości trochę 

przeszkodził padający deszcz. Po uroczystościach aktyw wrocławski i zgorzelecki udał się 

na spotkanie towarzyskie na świetlicy związkowej. Była okazja do wspomnień i snucia 

planów na przyszłość. Relacja również http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1552.html  

        

17.04 – na strzelnicy w Zgorzelcu po raz piaty odbył się Powiatowy Turniej Strzelecki 

o puchar im. Bohaterów Forsowania Nysy Łużyckiej dla uczniów szkół powiatu 

zgorzeleckiego. Konkurs przeprowadzony został z inicjatywy Stowarzyszenia „Zgorzelecki 

Górnik-Energetyk” przy współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych 

im. Górników i Energetyków Turowa. Tradycyjnie, puchar został ufundowany przez 

Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej ze Zgorzelca.  

       

Po wyrównanej rywalizacji pierwsze miejsce, puchar zdobył Szymon BŁASIAK 

z Gimnazjum nr 2 w Bogatyni z wynikiem 75 pkt., drugie miejsce Jakub SZYCHTA 

z ZSZiL w Zgorzelcu z wynikiem 67 pkt. oraz trzecie miejsce Daria JAROSZEWSKA 

z ZSZiL w Zgorzelcu z wynikiem 60 pkt. Dodatkowo, za kolejne trzy miejsca zostały 

wręczone nagrody rzeczowe, plecaki rowerowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe 

w Zgorzelcu, dla Jakuba MIKOŁAJCZYKA z Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu, Alana 

http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1552.html


BABIARZA z ZSZiL w Zgorzelcu oraz Marcina ORNATA z Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu. 

Na pocieszenie rozlosowano wśród pozostałych uczestników nagrodę - bon do Empiku. 

W organizację pucharu byli zaangażowani m.in. kol.: por. Jacek JONCZYK, st. chor. 

Kazimierz KOROTUSZ i chor. Bronisław KRÓL. 

17-19.04 – za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej poseł Lidia GERINGER de 

OEDENBERG zaprosiła szer. Marka ZATORSKIEGO i kpt. hm. Jarosława 

ZIÓŁKOWSKIEGO do Parlamentu Europejskiego w  Brukseli. Podróż w niedzielę 

z Wrocławia do  brukselskiego hotelu De Fierlant trwała 13 godzin.  

Następny dzień rozpoczęto wizytą w Parlamencie Europejskim, gdzie odbył się wykład 

poświęcony zarządzaniu budżetem UE i rozdzielaniem środków unijnych. Po wykładzie 

i obiedzie, kolejna część dnia poświęcona była zwiedzaniu stolicy. a w szczególności rynku 

i jego okolic. Opiekunowie grupy szczegółowo oprowadzili i opowiedzieli 

o najważniejszych zabytkach i historii miasta. Po oficjalnym zwiedzaniu z przewodnikami, 

był kilku godzinny czas wolny, który spożytkowano na samodzielne zwiedzanie i kupowanie 

pamiątek. Następnie zwiedzono Atomium czyli monumentalny model kryształu żelaza, 

powiększony 165 miliardów razy, zlokalizowany w dzielnicy Laeken, na przedmieściach 

Brukseli. Został zbudowany z okazji Wystawy Światowej w Brukseli w 1958 (EXPO-58), 

jako symbol ówczesnych naukowych oraz technicznych osiągnięć "wieku atomu".  

     

Trzeciego dnia pobytu w Brukseli, grupa udała się znów do Parlamentu Europejskiego. 

Najpierw przy słonecznej pogodzie zwiedzono Park Leopolda, który znajduje się nieopodal 

instytucji PE. Następnie w Parlamencie odbył się kolejny ciekawy wykład poświęcony 

działalności Parlamentu i jego zadań. Kolejnym najważniejszym punktem w całej wizycie 

w Brukseli było spotkanie z Poseł do PE, wiceprzewodniczącą Komisji Prawnej Lidią 

GERINGER de ODENBERG, która po przywitaniu wszystkich z osobna gości opowiedziała 

o swojej pracy w Parlamencie oraz o ostatnich wydarzeniach jakie miały miejsce po 

zamachach terrorystycznych.  



       

Ostatnim elementem spotkania z Panią Poseł było wykonanie pamiątkowego zdjęcia na tle 

wszystkich flag Unii Europejskiej. Następnie zwiedzono Brukselski Park Pięćdziesięciolecia 

(Cinquantenaire Park), jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Dzielnicy Europejskiej. 

Rozległy teren zielony otoczony jest wzniesionym na przełomie XIX i XX wieku 

kompleksem budynków w kształcie litery "U", w której środku umiejscowiono potężny Łuk 

Triumfalny. W dobrych nastrojach uczestnicy udali się w powrotną podróż do Wrocławia, 

która skończyła się rano następnego dnia.  

Więcej zdjęć na 

https://drive.google.com/folderview?id=0By0AalbxuOXLZHg0aXdiWVg4Y0U&usp=shari

ng  

     

20 kwietnia pozostanie na trwale w naszej pamięci. Bo burmistrz Trzebnicy Marek 

DŁUGOZIMA zaprosił na tą uroczystość pioniera trzebnickiego kpt. żegl. Ryszarda 

ZŁOCIŃSKIEGO /mieszkał tam w latach 1945-52/, a płk Krzysztof MAJER został zabrany 

dla towarzystwa. Po przyjeździe Ryszard udał się w okolice swego powojennego domu. 

Mieści się tam dziś na podwórku warsztat wulkanizacyjny. A teren wokoło nie przypomina 

tego, co było w okresie powojennym. Następnie udaliśmy się do parku pod pomnik 

PIONIEROM ZIEMI TRZEBNICKIEJ, na miejsce uroczystości. Po odegraniu przez 

trzebnicką orkiestrę dętą hymnu państwowego i hejnału Trzebnicy zostały wygłoszone 

wystąpienia okolicznościowe. Wysłuchaliśmy pięknego występu słowno-muzycznego, 

poświęconego trzebnickim pionierom w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3. 

      

https://drive.google.com/folderview?id=0By0AalbxuOXLZHg0aXdiWVg4Y0U&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0By0AalbxuOXLZHg0aXdiWVg4Y0U&usp=sharing


 Po występie pomimo, iż płk Krzysztof MAJER nie planował zabierać głosu, to podziękował 

wykonawcom prawdziwie patriotycznego występu oraz przypomniał, że w Trzebnicy 

stacjonował sztab 2 Armii WP oraz wręczył burmistrzowi i nauczycielce Szkoły 

Podstawowej naszą związkową broszurę „Druga Armia Wojska Polskiego”. Po czym 

w asyście sztandarów i warty honorowej ZHP i ZHR zostały pod pomnikiem złożone 

wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Kolejnym punktem programu był przemarsz do Rynku, 

gdzie w Muzeum Muzeum Regionalnym dla pionierów trzebnickich i zaproszonych gości 

przygotowano poczęstunek. A był potrzebny, bo w parku było chłodno. Po odzyskaniu 

werwy wysłuchaliśmy występu pieśni patriotycznych chóru Uniwersytetu Trzecie Wieku 

oraz montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 1 i dwójki 

studentów. Po czym prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej Zbigniew 

LUBICZ-MISZEWSKI przypomniał dzieje grodu i działań na rzecz popularyzacji jego 

historii, a wiceprezes Leontyna GĄGAŁO przedstawiła pokaz multimedialny z obchodów 

święta legnickich osadników od 2007 roku. Muszę jeszcze podkreślić, że kol. Ryszard 

ZŁOCIŃSKI spotkał wielu znajomych, a zwłaszcza swoją wychowawczynię z lat szkolnych 

Halinę BAHRYN-KAMIŃSKĄ oraz uczniów ze swojej klasy w osobach: Janiny 

FILARSKIEJ, Ireny WILGA, Antoniego ĆWIRKO, Kazimierza WOŹNIAKA, Franciszka 

KEMPA i Kazimierza ZAUSTOWICZA. Tą drogą chciałbym jeszcze raz wyrazić uznanie 

dla władz lokalnych, że pamiętają o tych, którzy Trzebnicę po wojnie zasiedlali 

i odbudowywali. Relacja na http://ziemiatrzebnicka.pl/uroczystosci-dnia-pioniera-2016/  

      

23.04 – w Dzierżoniowie obyła się uroczystość otwarcia nowej ekspozycji w Izbie Pamięci 

Żołnierza Polskiego w bunkrze przy ul. Ignacego Daszyńskiego. Otwierając spotkanie 

prezes Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 1 Korpusu Pancernego 

WP szer. Marek ZATORSKI przywitał zaproszonych gości: zastępcę Burmistrza 

Dzierżoniowa Andrzeja BOLISĘGĘ, wiceprezesa Zarządu Głównego ZWiRWP płk 

Krzysztofa MAJERA, prezesa Koła Miejskiego ZKRPiBWP ppor. Edwarda 

DĄBROWSKIEGO, sekretarza Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Samoobrony Kresów 

Południowo-Wschodnich ZKRPiBWP Edwarda BIENIA, prezesa Zarządu Powiatowego 

ZWiRWP w Wałbrzychu, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari kpt. Juliana LECHA, 

członka Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO, prezesa 

Zarządu Miejskiego ZWiRWP w Wałbrzychu ppłk Ryszarda OLESZKIEWICZA, 

dzierżoniowskiego kombatanta plut. Stanisława ADAMSKIEGO, przedstawicieli Oddziału 

Wrocławskiego ZWiRWP Barbarę i Henryka JAGINTOWICZÓW oraz rodzinę kawalera 

Orderu Wojennego Virtuti Militari płk Jana KARWACIŃSKIEGO – Włodzimierza, Annę 

i Krystynę. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili burmistrz Andrzej BOLISĘGA i płk 

Krzysztof MAJER, podkreślając ogromną aktywność dzierżoniowskich weteranów 

w kultywowaniu pamięci dolnośląskich kombatantów, którzy walczyli na wszystkich 

frontach II wojny światowej, zwłaszcza  poprzez udział w inscenizacjach bitew na terenie 

kraju, a nawet Europy. Następnie prezes Marek ZATORSKI został odznaczony 

Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa, a grupa członków koła otrzymała odznaki 

http://ziemiatrzebnicka.pl/uroczystosci-dnia-pioniera-2016/


turystyczno-krajoznawcze PTTK „Szlak 2 Armii Wojska Polskiego”. Po czym uroczystego 

przecięcia wstęgi biało-czerwonej, którego dokonali burmistrz Andrzej BOLISĘGA i prezes 

Marek ZATORSKI, zostaliśmy zaproszeni do bunkra.  

      

Uczestnicy po zwiedzeniu izby zostali zaproszeni do degustacji grochówki i placków 

ziemniaczanych, które serwował st. szer. Wojciech LOEWENAU. Przy okazji uroczystości 

swoje pamiątki wojskowe i ekwipunek żołnierski do izby przekazali: st. chor. szt. Jerzy 

SZUL z Wrocławia i ppor. PDS Marek URBANOWICZ z Poznania. Co warto podkreślić, że 

członkowie koła wystąpili w historycznych mundurach armii walczących w trakcie II wojny 

światowej oraz zorganizowali wystawę kilku typów wojskowych motocykli. Jak łatwo się 

domyślić największe zainteresowanie motocyklami była widać wśród najmłodszych 

dzierżoniowian. Tą drogą składamy serdeczne podziękowanie burmistrzowi miasta 

Dariuszowi KUCHARSKIEMU i dyrektorowi Muzeum Miejskiego Henrykowi 

SMOLNEMU, za wsparcie naszych związkowych społeczników z Dzierżoniowa i okolic w 

popularyzacji historii i tradycji Wojska Polskiego. Relacja też 

http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1556.html  

      

26.04 – na Facebooku został zamieszczony ciekawy fotoreportaż 60 zdjęć „UNIEJOWICE. 

Ostatni bastion Związku Radzieckiego”. 

 

https://www.facebook.com/HanniSmoke/photos/a.496612997109183.1073741873.12713039

0724114/496613037109179/?type=3&theater  

Izbę Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie odwiedziło 20 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika wraz z opiekunami.  

http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1556.html
https://www.facebook.com/HanniSmoke/photos/a.496612997109183.1073741873.127130390724114/496613037109179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HanniSmoke/photos/a.496612997109183.1073741873.127130390724114/496613037109179/?type=3&theater


   

28.04 – koledzy Jan JANISZEWSKI i Krzysztof MAJER uczestniczyli w inauguracyjnym 

posiedzeniu Rady Miejskiej SLD we Wrocławiu. Wybrano m.in. nowy skład zarządu. 

       

29.04 – na kolejnym zebraniu Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP zaplanowano udział 

w majowych uroczystościach państwowych i wojskowych, a zwłaszcza wyjazd do 

Uniejowic. Po drodze zwiedzimy Muzeum Powozów w Galowicach, by następnie 

świętować związkowy Dzień Zwycięstwa. Podsumowując ostatni okres naszych działań 

związkowych prezes ZD płk mgr Krzysztof MAJER przedstawił fotorelację ponad 270 

slajdów. Następnie wiceprezes ZM kpt. mgr Bronisław TURCZANIK przedstawił 

informację bieżącą, zaś kol. Stanisław BOBOWIEC przypomniał o 80 rocznicy wojny 

domowej w Hiszpanii i udziale w niej ok. 5 tys. Polaków. 

          

W dyskusji ppłk dr Józef FRACZEK z punktu widzenia socjologa przedstawił refleksje nt. 

ostatnich wydarzeń w naszym kraju. Kol. st. chor. szt. Andrzej NAWROT zaprosił do 

udziału w przedsięwzięciach kulturalnych na Osiedlu Gaj w ramach programu Europejskiej 

Stolicy Kultury. Została zaprezentowana też nasza ostatnia broszura w cyklu wydawniczym 

„Druga Armia Wojska Polskiego”, pod redakcją kpt. dr inż. Janusza FUKSY. Ostatnim 

akcentem zebrania była prezentacja fraszek kol. mgr Jana ZACHARSKIEGO.     
 



            

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Stowarzyszenia SKOMPN w Zgorzelcu odbudowano 

nagrobek poległych w 1945 r. żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostali ekshumowani na 

naszym terenie. Nagrobek został wykonany z granitu. Koszty w całości poniosło 

Stowarzyszenie.   

        

30.04 –  tradycyjnie w przeddzień Międzynarodowego Święta Pracy zgromadziliśmy się na 

cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej we Wrocławiu, by uczcić pamięć twórcy niemieckiej 

i europejskiej socjaldemokracji Ferdinanda Lassall'a.  

    

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Waldemar CIĄŻYŃSKI, Michał SYSKA, Marek 

DYDUCH i Wincenty ELSNER. Następnie zostały złożone na grobie wiązanki kwiatów i 

symboliczne kamienie. Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: kombatant 

por. Stanisław KUPCZYK i szer. Władysław BAK, kpt. Janusz FUKSA, płk Krzysztof 

MAJER, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, st. chor. szt. Aleksander SOKULSKI, ppor. Józef 

SOWA, kpt. Piotr ZBOROWSKI.  



   

Po uroczystości, korzystając z pięknej pogody była okazja zwiedzić najstarszą żydowską 

nekropolię we Wrocławiu /Breslau/, gdzie spoczywa wielu znanych naukowców, artystów, 

przemysłowców i filantropów. 

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

MAJERA „Nie tylko o Chrzcie Polski” oraz dwa zdjęcia. 

W miesięczniku PTTK „Na Szlaku” zamieszczono artykuł kpt. Janusza FUKSY „Kościół św. 

Aleksandra w Kijowie” (o kościele rzymskokatolickim) i zdjęcie. 

W miesięczniku „Polsce Wierni” poinformowano o powołaniu w Głogowie Powiatowej 

Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w skład której wszedł m.in. prezes ZP kol. 

Jerzy NAGODA. 

   

                     

03.05 – w majowych świętach uczestniczyło wielu członków naszego Związku. We 

Wrocławiu na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i Dowódcy Garnizonu WP obchody rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja obyły się pod pomnikiem obok Panoramy Racławickiej. 

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Wojewoda Dolnośląski Paweł HRENIAK i członek 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy MICHALAK.  

        



Następnie komendant Garnizonu WP mjr Robert TRELA odczytał Apel Pamięci, kompania 

10 WPD oddała salwę honorową i zostały pod pomnikiem złożone wieńce i wiązanki 

kwiatów. Zarząd Dolnośląski ZWiRWP reprezentowała delegacja w składzie: kombatant por.  

Stanisław KUPCZYK, płk Krzysztof MAJER i kpt. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Była też okazja 

do nabycia pamiątkowych żetonów oraz chwili zadumy pod pomnikiem ku czci 

pomordowanych na Wschodzie RP. 

                  

04.05 – w Jaworze odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk kombatanckich 

wchodzących w skład Powiatowej Rady Kombatanckiej, władz powiatu i miasta w celu 

omówienia terminu i programu uroczystości Dnia Zwycięstwa. 

        

05.05 – to było spotkanie mieszkańców miast Moskwa, Kaliningrad z Federacji Rosyjskiej 

po miejscach upamiętniających pomnikami wyzwalanie miast polskich w 1945 roku przez 

żołnierzy Armii Czerwonej lub miejscach upamiętniających zbieranie pamiątek po Armii 

Radzieckiej, która opuściła Polskę w 1993 roku. Uczestnicy wycieczki DROGAMI PAMIĘCI 

po zwiedzeniu Wrocławia, Legnicy, a przed zwiedzaniem Szczecina i Gdańska odwiedzili 

prywatne Muzeum Wojska Polskiego  i Pamiątek po Armii Radzieckiej Michała 

SABADACHA w Uniejowicach. W trakcie spotkania Michał Sabadach został odznaczony 

medalem „Za zasługi w umacnianiu stosunków polsko-rosyjskich, zachowanie pamięci 

historycznej”. Dekoracji dokonał przedstawiciel Izby Społecznej Obwodu Kaliningradzkiego 

Andriej OMELCZENKO. Podczas spotkania został zrealizowany wywiad z Michałem 

Sabadachem dla Telewizji Kaliningradzkiej. Organizatorem spotkania w Uniejowicach był 

Zarząd Powiatowy ZWiRWP w Złotoryi. 



        

06.05 – na strzelnicy sportowej LOK w miejscowości Szlichtyngowa odbyły się zawody 

strzeleckie o Puchar Prezydenta Głogowa.  

        

W strzelaniu wzięły udział dwie drużyny z Głogowskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP 

im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej. Wśród kobiet związkowa drużyna w składzie kol.: Zofia 

PTASZYŃSKA, Krystyna KURTYKA i Barbara PIRÓG zajęła drugie miejsce. Zaś pierwsze 

miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Nr 4 w Głogowie, z którą nasz Związek współpracuje od 

wielu lat. Drużyna męska w składzie: st. chor. szt. Jerzy NAGODA,  kpr. Jacek WYSOCKI 

i st. chor. szt. Zbigniew SZPAKOWSKI uzyskała piąte miejsce. Najlepsze wyniki 

indywidualne zawodów uzyskali koledzy J. Wysocki i J. Nagoda. W trakcie zawodów 

panowała koleżeńska i piknikowa atmosfera, które zakończyła tradycyjna grochówka 

i pieczone kiełbaski, o które zadbał kol. ppor. Władysław RAK. 

  

07.05 – członkowie naszego Związku wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji 71. 

rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem, zorganizowanym przez Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu. W asyście Prezydenta 

Wałbrzycha dr Romana SZEŁEMEJA, Komendant WKU w Kłodzku ppłk dypl. Krzysztof  

KOWALSKI wręczył Srebrny Krzyż Zasługi dla ZWiRWP płk Adamowi JAROSOWI. 



        

08.05 – już po raz dwudziesty w Uniejowicach stawiły się z okazji Dnia Zwycięstwa 

delegacje związkowe z terenu Dolnego Śląska, a nawet Opolszczyzny. Gospodarz muzeum 

st. sierż. Michał SABADACH powitał serdecznie przybyłych kombatantów i weteranów.   

       

Zabierając głos wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego płk 

Krzysztof MAJER podkreślił, że oddajemy hołd wszystkim polskim żołnierzom walczącym 

na wszystkich frontach II wojny światowej ale upominamy się dziś o należny szacunek 

władz państwowych dla wysiłku zbrojnego żołnierzy 1 i 2 Armii WP. Przekazał zebranym 

pozdrowienia od wnuka Marszałka Dwóch Narodów płk Konstantego 

ROKOSSOWSKIEGO.Plenerowe spotkanie było dobrą okazją do podziękowań dla aktywu 

ZWiRWP za społeczny wysiłek w popularyzowaniu tradycji i historii WP, kultywowanie 

polsko-radzieckiego braterstwa broni, dbania o cmentarze żołnierskie, pomniki i tablice 

pamiątkowe. Za zasługi zostały wręczone odznaczenia, które otrzymali: Złoty Krzyż 

Zasługi dla ZWiRWP - kpt. mgr Bogdan BEZEG, st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI, st. 

sierż. Michał SABADACH, st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK, kpt. mgr Bronisław 

TURCZANIK, Srebrny Krzyż Zasługi dla ZWiRWP- Zespół Folklorystyczny 

„Macierzanka” z Wojciechowa, bomb. Mirosław DROZD, kpr. Czesław GOŁUCH, chor. 

Henryk JAGINTOWICZ, mjr mgr Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, por. Jan MLECZKO, 

mat Jan MUZYCZKA, por. Zenon SZPILKA, szer. Stanisław ZUBALSKI, Brązowy  Krzyż 

Zasługi dla ZWiRWP - kpr. Andrzej CZUCHRAJ, szer. Mirosław GAWRON, Barbara 

JAGINTOWICZ, sierż. Daniel KOBIELA, st. chor. szt. Zbigniew KUCHNICKI, szer. 

Zdzisław POGROSZEWSKI, por. mgr Stanisław PSTROWSKI, plut. Mieczysław WÓJCIK,  



       

Kombatancki Krzyż Zwycięzcom - st. kpr. Zenon BERNACKI, kpr. Tadeusz CELUCH, 

sierż. Waldemar CHABIOR, st. kpr. Tomasz GRZELECKI, kpr. Roman Mirosław 

KARPIAK, ppłk Jan KOBES, por. Julia KOŁOSOWSKA, st. szer. Ryszard KUCHARSKI,  

kpt. Julian LECH, kpr. Jan LICZNER, st. kpr. Bolesław MAZUR, sierż. mgr Jerzy PAŁKA,  

st. kpr. mgr inż. Henryk Paweł PAWŁOWSKI, st. kpr. Andrzej PIEKUT,  mł. chor. 

Waldemar PTASZYŃSKI, sierż. szt. Józef RADWAŃSKI, ppor. mgr Władysław RAK, 

sierż. Zygmunt SZLOSEK, mjr mgr Janusz SZMOŁDA, st. chor. szt. Jerzy SZUL, plut. 

Stanisław ŚNIESZKO, st. sierż. Tadeusz WIDŁA, st. kpr. Jan WĘGRZYN, st. sierż. mgr 

Zbigniew ZANIEWSKI, Złoty Krzyż Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG 

oraz ich sympatykom - st. chor. szt. Jerzy SZUL, st. szer. Jan WOŹNICZAK, st. szer. Józef 

ŻAK, medal pamiątkowy „70 Rocznica Forsowania Nysy Łuzyckiej” - mat Jan 

MUZYCZKA, kpr. Grzegorz NOWATKOWSKI, ppor. dr inż. Józef SOWA, szer. Stanisław 

ZUBALSKI, Brązowy Krzyż Za Zasługi dla Związku Spadochroniarzy Polskich – mjr 

mgr Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, Krzyż Za Zasługi dla ZKRPiBWP – chor. Jerzy 

WORONIEC, medal pamiątkowy XX-lecia ZWiRWP – st. chor. szt. Zbigniew 

SZPARKOWSKI, Dyplom Uznania - Zespół folklorystyczny „Radocha” przy Domu 

Kultury w Głogowie. Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów pod pomnikami 

frontowych dowódców WP. A korzystając z pięknej pogody wysłuchaliśmy koncertów pieśni 

wojennych i wojskowych w wykonaniu zespołów folklorystycznych z Głogowa 

i Wojciechowa. W kolejnym etapie spotkania była do okazja do tańców na polowej estradzie, 

gdzie przygrywał nam zespół muzyczny „Zibi Band” pod kierunkiem kol. Zbigniewa 

SZPARKOWSKIEGO. 

     

 Zadowolenia nie kryli członkowie delegacji z Wrocławia, którzy po drodze odwiedzili 

piękną ekspozycję Muzeum Powozów w Galowicach. Dodatkową niespodziankę sprawili 

nam członkowie Koła Ligi Obrony Kraju w Złotoryi, organizując zawody strzeleckie z broni 

pneumatycznej. Warto podkreślić, że relację z uniejowickich uroczystości red. Andrzeja 

LAMPARTA wyemitowały wieczorem „Fakty” TV Wrocław 

http://wroclaw.tvp.pl/25247726/08052016-2145  

http://wroclaw.tvp.pl/25247726/08052016-2145


       

W Lubinie w uroczystościach zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe przy tablicy 

pamiątkowej 2 Armii WP wzięła również udział delegacja naszego Związku. 

       

W Jaworze w obchodach  Dnia Zwycięstwa delegacja ZWiRWP pod przewodnictwem 

Prezesa Honorowego ppłk Jana KOBESA oraz Prezesa Oddziału kpt. Bogdana BEZEGA 

złożyła wraz z kombatantami oraz przedstawicielami samorządów miasta i powiatu wieniec 

pod pomnikiem – Grobem Nieznanego Żołnierza w Jawor pomnikiem Armii Czerwonej na 

cmentarzu radzieckim w Jaworze. Wartę pod pomnikami zaciągnęła młodzież z Hufca ZHP 

w Jaworze. Delegacje udały się także pod pomnik antyfaszysty pod jaworskim ratuszem 

gdzie wartę zaciągnęli żołnierze 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oraz harcerze 

z jaworskiego hufca, gdzie także nasza delegacja złożyła wiązankę kwiatów. Wspólna 

delegacja organizacji kombatanckich i żołnierskich złożyła także kwiaty pod tablicą II 

Wojny Światowej w zamku piastowskim oraz pod pomnikiem Sybiraków.  

                 

Następnie w Teatrze Miejskim wspólnie odśpiewano hymn Polski. Uczestnicy uroczystości 

wysłuchali również okolicznościowych referatów i pokazów artystycznych przygotowanych 

przez uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego. 



  

W tym czasie w Legnicy odbywały się Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach 

Odzyskanych. Na Zamku Piastowskim członek Zarządu Województwa dr Tadeusz 

SAMBORSKI odznaczył naszych członków kol.: Kazimierza BALICKIEGO, Franciszka 

GRZYWACZA i Wojciecha KONDUSZĘ Srebrnymi Honorowymi Odznakami Za 

Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego.  

        

71. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie świętowano w Zgorzelcu pod 

Pomnikiem Orła Piastowskiego. Wiceprezes ZD por. Ryszard LEPAROWSKI 

z wiceburmistrzem Radosławem BARANOWSKIM wręczył medale pamiątkowe "Pamięci 

Tych co forsowali Odrę i Nysę Łużycką" dla Tadeusza BUREGO i Stanisława JAROSZA. 

Po modlitwie ekumenicznej złożono pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.   

09.05 – z inicjatywy Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-

Wschód por. Andrzeja MORDELA w południe spotkały się na Cmentarzu Oficerów 

Radzieckich przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu delegacje organizacji społecznych 

i politycznych. Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze w Mauzoleum w centralnym 

punkcie cmentarza. Były m.in. reprezentacje Klubu „Rodacy”, Stowarzyszenia Współpracy 

Polska-Wschód, Zjednoczenia Patriotyczno-Robotniczego "Grunwald", Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, Partii Zmiana. 
 

        

Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: szer. Stanisław BOBOWIEC, st. 

chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI, kpt. Janusz FUKSA, st. chor. szt. Andrzej 



KAMFOROWSKI, płk Krzysztof MAJER, kpt. Ludwik NOWACKI, ppor. Józef SOWA, 

szer. Marek ZATORSKI.  

       

Zadumaliśmy się nad grobami wyzwolicieli Wrocławia, w tym kilku Bohaterów Związku 

Radzieckiego. Warto też odnotować obecność posła Wincentego ELSNERA, prof. 

Zbigniewa WIKTORA i dyrektora Dominika KŁOSOWSKIEGO, który złożył kwiaty 

w imieniu dr Tadeusza SAMBORSKIEGO z PSL. 

             

Przy pomniku poległych żołnierzy Armii Czerwonej we wsi Garncarsko, gmina Sobótka, 

z udziałem sołtysa wsi i mieszkańców odbyła się z udziałem kol. Marka ZATORSKIEGO 

z Dzierżoniowa uroczystość upamiętnienia 71. rocznicy Zwycięstwa w II Wojnie Światowej, 

poległym żołnierzom zapalono znicze i złożono kwiaty. Warto podkreślić, że mieszkańcy 

wsi są świadomi kogo ten pomnik upamiętnia i uważają, że powinien być zachowany na 

kolejne lata, będąc symbolem pamięci o zwykłych prostych żołnierzach, którzy polegli, aby 

prastare Ziemie Piastowskie mogły wrócić do Polskiej Macierzy.  

 

 

   

Kolejny etap wędrówki kol. Marka ZATORSKIEGO to zapomniany pomnik, pod którym 

pochowani zostali żołnierze Armii Czerwonej w miejscowości Wawrzyszów, gmina Strzelin. 



Nie widnieje w jakichkolwiek spisach, ani znanych rejestrach pomników na terenie RP. Nie 

ma się czemu dziwić, ponieważ jest zarośnięty krzakami i nie jest w ogóle widoczny 

z przyległej drogi, bądź sąsiadującego pola. Kolega M. Zatorski deklaruje, że będzie 

walczyć w ramach Stowarzyszenia KURSK, aby usunąć otaczające go zarośla i nadać mu 

dawną świetność. 

12.05 - „Panorama Trzebnicka” w tekście „Ku czci Pionierów Ziemi Trzebnickiej” na dwóch 

szpaltach zrelacjonowała przebieg uroczystości z udziałem kol.: Krzysztofa MAJERA 

i Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO. 

        

13.05 – jubileusz 50-lecia uroczyście świętował Harcerski Ośrodek Wodny „RANCHO” we 

Wrocławiu. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie przyznanych na wniosek 

Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP Srebrnych Honorowych Odznak „Zasłużony dla 

Dolnego Ślaska”. Odznaki wręczył radny Sejmiku Marek DYDUCH, a które otrzymali: 

Harcerski Ośrodek Wodny „Rancho”, pwd. Teresa ZARĘBA, hm. Małgorzata 

ZIÓŁKOWSKA i kpt. hm. Jarosław ZIÓŁKOWSKI. Zasłużeni instruktorzy żeglarscy 

i sojusznicy wrocławskich wodniaków zostali wyróżnieni Honorową Odznaką 50-lecia 

HOW RANCHO. Dostąpił zaszczytu wyróżnienia tą odznaką m.in. płk hm. Krzysztof 

MAJER. Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Zbigniew SKUPIŃSKI oprócz 

gratulacji i życzeń dalszych sukcesów w działalności przeczytał list od Poseł do PE Lidii 

GERINGER de OEDENBERG. Na zakończenie apelu został zaprezentowany rancherski 

krasnal, a komendantka Ośrodka hm. Izabela ŻUROWSKA ogłosiła konkurs na jego imię. 

Następnie zapoznano się z dorobkiem drużyn oraz oglądano baner, na którym wpisano 

w bulaj zdjęcia z działań drużyn. Jedno koło prezentowało działalność Kręgu Seniorów 

i Starszyzny ZHP „Rodło”.  

       

Była okazja do pływania na żaglówkach i łódkach oraz wzięcia udziału w konkurencjach 

sportowo – żeglarskich. O zmierzchu wysłuchaliśmy koncertu zespołu szantowego 

i zapłonęło ognisko. Dzięki hm. Markowi STOCHMIAŁKOWSKI zwiedziliśmy wystawę 

„100 lecia Harcerstwa” i kolekcję Krzyży Harcerskich. Zaś Poczta Harcerska „SZANIEC” 

przygotowała sześć kart pocztowych i okolicznościowy datownik. Relacja również na 

http://www.dolnoslaska.zhp.pl/?artykul=701   

http://www.dolnoslaska.zhp.pl/?artykul=701


       

17.05 – kol. Michał SABADACH powitał w swoim prywatnym Muzeum Wojska Polskiego  

i Pamiątek po Armii Radzieckiej w Uniejowicach dziennikarzy mediów moskiewskich. 

przygotowujących reportaż dla kanału HISTORIA. Przypomnę że wcześniej Michał 

Sabadach spotkał się w swoim muzeum z uczestnikami akcji memoriałowej "DROGI 

PAMIĘCI" zorganizowanej przez Regionalną Organizacje Społeczną - Klub Dyskusyjny - 

Kaliningradzki blog-post, oraz Kaliningradzką Regionalną Organizacje Społeczną 

Absolwentów Lwowskiej Wyższej Uczelni Wojskowo-Politycznej "LEW". Podczas rajdu po 

miejscowościach Polski składali oni kwiaty przy pomnikach i grobach żołnierzy 

radzieckich,poległych w walkach o wyzwolenie Polski. Przygotowywany reportaż zostanie 

zaprezentowany na kanale Historia telewizji moskiewskiej i będzie pomocnym materiałem 

do wykorzystania na lekcjach historii szkół Federacji Rosyjskiej.  

        

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

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

Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP odbyła się sesja popularnonaukowa "90. rocznica 

zamachu majowego”. Sesję otworzył i prowadził płk mgr Krzysztof MAJER. Referaty 

wygłosili: płk dr Andrzej KOTLIŃSKI -Uwarunkowania przewrotu majowego w 1926 roku 

i płk mgr Krzysztof MAJER – Reperkusje zamachu majowego. Następnie odbyła się 

wielowątkowa dyskusja, w której nie zabrakło odniesień do stanu wojennego z 1981 roku 

i odwołań do współczesności. Prowadzący zaprosił zebranych do udziału w uroczystości 

patriotycznej z okazji 71. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty, 

która odbędzie się 27 bm. na Placu Wolności we Wrocławiu.  



          

20-22.05 – Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję 

Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w hotelu JURAJSKI 

OLSZTYN w Olsztynie pod Częstochową. Uczestniczył m.in. ambasador Socjalistycznej 

Republiki Wietnamu Pham Kien THIET, absolwent tej uczelni, który w swojej wypowiedzi 

wspomniał wspólne z polskimi kolegami studia w Kijowie. Referat o przemyśle Ukrainy 

wygłosił Bogusław SATŁAWA. Na podstawie danych Państwowej Służby Statystycznej 

Ukrainy stwierdził, że w 2015 r. nadal spadała produkcja przemysłowa w kraju. Kol. Janusz 

FUKSA poinformował, że obroty towarowe między obu krajami w ubiegłym roku zmalały, 

zresztą jak i cała wymiana towarowa Ukrainy z zagranicą. Polska nadal zajmowała czwarte 

miejsce w wymianie handlowej Ukrainy z zagranicą. Uczestnicy otrzymali 31. broszurę 

z cyklu Wspomnienia z Kijowa. W sobotę po obradach uczestnicy zwiedzili ruchomą szopkę 

w Olsztynie, a w Chacie Wójtówka wysłuchali koncertu zespołu ludowego Kosztowioki. 

Weszli na wzgórze z ruinami zamku średniowiecznego, skąd podziwiali panoramę 

malowniczego Olsztyna. Wieczorem wspominali macierzystą uczelnię podczas uroczystej 

kolacji, a młodsi zatańczyli pod muzykę akordeonisty. W niedzielę uczestnicy samochodami 

udali się do sanktuarium ojca Pio koło Mstowa, a następnie odwiedzili klasztor na Jasnej 

Górze w Częstochowie.  

        

27.05 – inicjatywy Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP odbyła się na Placu Wolności we 

Wrocławiu patriotyczna uroczystość z okazji 71. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 

Dywizji Piechoty. Uroczystość rozpoczął hymn państwowy w wykonaniu Orkiestry 

Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Prowadzący uroczystość wiceprezes Zarządu 

Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk  Krzysztof MAJER przywitał 

zgromadzonych: kombatantów – kpt. Monikę STRĄCZEK, żołnierza 27 Brygady 

Wileńskiej AK i 10 Dywizji Piechoty, mjr Witolda SOKOŁOWSKIEGO, kawalera Orderu 

Wojennego Virtuti Militari, uczestnika Powstania Warszawskiego i żołnierza 1 Dywizji 

Piechoty oraz przedstawiciela Prezydenta Wrocławia ppłk Tadeusza LENKIEWICZA, 

kierownika Działu Bezpieczeństwa i Obronności UM, płk Wojciecha OLENDERKA, 

wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Okręgowego ZIW RP, płk  Władysława 

TKACZEWA, prezesa Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, płk Andrzeja  


