
          

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 



KOTLIŃSKIEGO, prezesa Zarządu Oddziału Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina 

Rozłubirskiego, mjr Roberta TRELĘ, komendanta Garnizonu WP we Wrocławiu, kpt. 

Bronisława TURCZANIKA, wiceprezesa Zarządu Miejskiego ZWiRWP we Wrocławiu, mjr 

Jerzego KORWIN MAŁACZYŃSKIEGO, prezesa Koła Miejskiego ZWiRWP w Strzelcach 

Opolskich, ks. ppłk Sławomira FONFARĘ, ewangelickiego dziekana Wojsk Lądowych 

z Brzegu, ks. prot. Grzegorza CEBULSKIEGO z prawosławnej Parafii Świętych Cyryla 

i Metodego we Wrocławiu.  

  

Następnie przypomniał, że pierwszy Prezydent Wrocławia dr Bolesław DROBNER wezwał 

Polaków mieszkających we Wrocławiu, aby 26 maja 1945 r. stawili się na Placu Wolności 

/Schlossplatz/ pisząc m.in. „Po zwycięskim marszu na Berlin i zniszczeniu hydry 

hitlerowskiej wraca zwycięskie Wojsko Polskie na leże pokojowe do naszego miasta 

i obejmuje straż nad Odrą. Spełnijcie swój obowiązek narodowy stawiając się tłumnie na 

miejscu uroczystości, ażeby złożyć hołd armii wracającej ze zwycięskimi sztandarami spod 

Berlina, Drezna i innych miast niemieckich”. Sama defilada miała symboliczny przebieg, 

gdyż na plac rzucono kilkadziesiąt hitlerowskich sztandarów i proporców, po których 

przeszła polska piechota, lekka artyleria i kawaleria. Zabierając głos prezydent powiedział 

m.in. „Przecieram oczy i nie wierzę, że na dawnym Schlossplatzu może stać Wojsko Polskie, 

że możemy śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła”, że mogę mówić w imieniu Rządu 

Polskiego, a jednak jest to faktem. Stało się to dzięki bohaterstwu Armii Czerwonej, która 

w walkach o Wrocław poniosła duże straty”. Po Prezydencie Wrocławia głos zabrali: rektor 

Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Stanisław KULCZYŃSKI oraz Komendant Wojenny we 

Wrocławiu pułkownik LIAPUNOW. Prowadzący poinformował, że los tablicy 

upamiętniającej defiladę też nie był prosty. Otóż w 2008 roku przy próbie demontażu 

w związku z budową Narodowego Forum Muzyki, tablica została zniszczona. Wykonana 

replika zaginęła i dopiero w ubiegłym roku kolejna kopia tablicy trafiła na Plac Wolności 

w przeddzień otwarcia NFM. Zaproponował chwilę zadumy i poprosił kapelanów 

wojskowych o modlitwę ekumeniczną w intencji ponad 6 milionów Polaków poległych, 

zmarłych i zamordowanych w wyniku działań na wszystkich frontach II wojny światowej. 

  



 Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze przy tablicy w wojskowej 

asyście honorowej, którą wystawił 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia. Uroczystość 

zakończyła melodia „Cisza” i Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.  

Relacja również na http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1595.html  

  

W Klubie 4 RBL odbyło się kolejne zebranie Oddziału Miejskiego ZWiRWP we Wrocławiu. 

Na wstępie prezes ZD płk Krzysztof MAJER zreferował ostanie działania związkowe oraz 

najbliższe plany i wręczył odznaczenia, które otrzymali kpt. Ludwik NOWACKI – 

Kombatancki Krzyż Zwycięzcom, a sierż. Witold KARGUL – Złoty Krzyż „Weteranom 

WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz ich sympatykom”. Kolejnym referentem był lek. 

med. Wojciech NIEMIEC, który przeprowadził krótką pogadankę prozdrowotną i zaprosił 

naszych członków do korzystania z jego gabinetu lekarskiego na preferencyjnych 

warunkach. Z kolei wiceprezes Zarządu Miejskiego kpt. Bronisław TURCZANIK 

przedstawił aktualny przegląd wydarzeń w kraju i na świecie. Kol. Krzysztof MAJER 

zaprezentował fotorelację z wydarzeń i działań związkowych w naszym województwie w 

minionym miesiącu. Tradycyjnie na zakończenie wysłuchaliśmy aktualnych fraszek kol. 

Jana ZACHARSKIEGO.  

  

28.05 - odbyło się walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy 

Polska-Wschód. W obecności znamienitych gości m.in. prezesa zarządu Głównego SWP-W 

Józefa BRYLLA i członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusza 

SAMBORSKIEGO podsumowaliśmy działania w minionej kadencji. Konsul Igor 

OSZCZEPKOW przekazał list od Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu 

Anrieja YAKOVLEVA. Sprawozdanie prezesa Andrzeja MORDELA zostało bogato 

zilustrowane slajdami, które przygotował kol. Józef SOWA. Były wyróżnienia dla aktywu 

i życzenia urodzinowe dla kol. Janusza FUKSY. Prezes ZD płk Krzysztof MAJER wręczył 

prezesowi Andrzejowi MORDELOWI medal pamiątkowy XX-lecia ZWiRWP.  

http://3brt.wp.mil.pl/pl/25_1595.html


       

Po dyskusji wybrano władze, nowo-starym prezesem został Andrzej MORDEL, a pozostali 

funkcyjni zostaną wybrani na kolejnym posiedzeniu zarządu. W skład władz zostali wybrani 

członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP, w skład zarządu: kpt. Janusz FUKSA, 

płk Krzysztof MAJER, ppłk Janusz MONASTERSKI, ppor. Józef SOWA, a w skład komisji 

rewizyjnej: st. chor. szt. Andrzej NAWROT i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Obok por. 

Andrzeja MARDELA płk Krzysztof MAJER został wybrany delegatem na listopadowy 

Zjazd Krajowy w Warszawie. Przyjęliśmy główne kierunki działania na lata 2016-2010, a na 

zakończenie wysłuchaliśmy fraszek kol. Jana ZACHARSKIEGO. Następnie odbyła się 

część nieoficjalna, gdzie nie zabrakło śpiewów piosenek polskich i rosyjskich.  

  

29.05 - w nowej siedzibie przy Klubie „ŻAK” Politechniki Wrocławskiej ul. Armii Krajowej 

78, po raz pierwszy spotkali się członkowie Oddziału Miejskiego ZWiRWP w Wałbrzychu. 

Prezes Zarządu Miejskiego ppłk Ryszard OLESZKIEWICZ podsumował dotychczasowe 

działania i przedstawił zadania na przyszłość. Podkreślił, że dzięki życzliwości kol. 

Kazimierza CHRAPKA wałbrzyscy weterani uzyskali nieodpłatnie siedzibę /Porozumienie 

z KKS „Górnik” z 4 maja 2016 r./. Zaproponował zmiany w składzie władz. Po 

jednomyślnym głosowaniu skład władz przedstawia się następująco: zarząd – prezes ppłk 

mgr Ryszard OLESZKIEWICZ, wiceprezes płk mgr inż. Aleksander ZUBALSKI, sekretarz 

szer. Stanisław ZUBALSKI, członek por. Zenon SZPILKA /skarbnik zostanie wybrany 

w terminie późniejszym/, komisja rewizyjna – Maria RUDOLF, kpt. Franciszek 

MAZURAK, mat Jan MUZYCZKA /przewodniczący zostanie wybrany w terminie 

późniejszym/. Delegatami na Zjazd Wojewódzki ZWiRWP zostali wybrani: ppłk mgr 

Ryszard OLESZKIEWICZ, płk mgr inż. Aleksander ZUBALSKI, szer. Stanisław 

ZUBALSKI, por. Zenon SZPILKA, płk mgr Ryszard BEŁDZIKOWSKI. 



       

Przedstawił też propozycję podjęcia działań na rzecz przyjęcia imienia /bohatera/ oraz 

ufundowania sztandaru lub proporca Oddziału Miejskiego. Wiceprezes Zarządu Głównego 

płk Krzysztof MAJER wręczył nowym członkom odznaki związkowe i ustosunkował się do 

zadawanych pytań i propozycji. Spotkanie zakończył wspólny obiad, który był okazją do 

wymiany doświadczeń i wspomnień w koleżeńskiej atmosferze.  

01.06 – w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyła się sesja 

popularnonaukowa nt. „Zasadnicze zmiany organizacyjne w Siłach Zbrojnych RP w latach 

1989-2015”. W pierwszej części zostały wręczone odznaczenia kombatanckie dla działaczy 

i sojuszników Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wygłoszono 

referaty: Wpływ zasadniczych zmian w Silach Zbrojnych RP (z lat 2014-2015) na 

organizację i funkcjonowanie 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej – gen. bryg. 

Wojciech LEWICKI. Najważniejsze zmiany w Wojsku Polskim z lat 1989-2015 – płk dr 

Władysław TKACZEW. W drugiej części sesji odbyła się promocja książki „4. Regionalna 

Baza Logistyczna i Śląski Okręg Wojskowy”. Na 273 stronach książki znalazło się 

kilkanaście referatów i dużo zdjęć. Ostatni artykuł „Kawalerowie Orderu Virtuti Militari” 

autorstwa płk mgr Krzysztofa MAJERA. Każdy uczestnik otrzymał książkę nieodpłatnie. 

W “Raporcie ZIW RP” zamieszczono artykuł kol. Krzysztofa MAJERA 71. rocznica 

Defilady Zwycięstwa we Wrocławiu. 

  

W “Dzienniku Kijowskim” zamieszczono artykuł kpt. Janusza FUKSY “Współpraca 

gospodarcza z Ukrainą”, a w “Krynicy” nr 91 artykuł “Seminarium” (o seminarium SWPK 

w Olsztynie). 

02.06 – w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku 

Weteranów i Rezerwistów WP. Podsumowaliśmy działania związkowe w I półroczu 2016 r. 

Sprawozdanie złożył Zarząd Fundacji Pomocy Weteranów Ludowego Wojska Polskiego. 

Wśród darczyńców w 2014 roku znaczącą część stanowili przedstawiciele Dolnego Śląska. 

Zarząd Przyjął uchwałę o zmianie nazwy na FUNDACJA POMOCY WETERANOM 

WOJSKA POLSKIEGO. Niestety ze względu na chorobę Skarbnika Związku sprawy 

finansowe zostały przełożone na kolejne posiedzenie.  



       

Prezes ZD płk Krzysztof MAJER pochwalił się najciekawszymi działaniami programowo-

organizacyjnymi na terenie Województwa Dolnośląskiego. Wręczył Prezesowi i Prezesowi 

Honorowemu książkę „4. Regionalna Baza Logistyczna i Śląski Okręg Wojskowy”. Na 

wniosek Prezesa Związku płk dr inż. Wiesława KORGI przyjęliśmy uchwalę 

o przyspieszeniu Zjazdu Krajowego, który odbędzie się w kwietniu 2017 r. Jak zwykle 

w końcówce posiedzenia odbyła się żywa, wielowątkowa dyskusja. 

03.06 – z okazji święta 10  Wrocławskiego Pułku  Dowodzenia prezes ZM w Jaworze kpt. Bogdan 

BEZEG przesłał na ręce dowódcy życzenia dla kadry i żołnierzy. 

       

04.06 – pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się podniosła uroczystość 

wręczenia sztandaru dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP w Poznaniu.  

Rodzice chrzestni Poseł do PE dr Krystyna ŁYBACKA i mjr rez. Krzysztof URBANEK 

przekazali Wiceprezesowi ZG płk Krzysztofowi MAJEROWI sztandar, który wręczył 

prezesowi WOW ppłk Tadeuszowi TOPOLEWSKIEMU, a on przekazał go pocztowi 

sztandarowemu.  

       

Następnie zostały wręczone Krzyże Za Zasługi dla ZWiRWP, które wraz z Prezesem 

Związku płk dr inż. Wiesławem KORGĄ, płk Krzysztof MAJER wręczył naszym 

sojusznikom i działaczom związkowym m.in. złoty poseł Krystynie ŁYBACKIEJ, a srebrny 

Kołu Powiatowemu ZWiRWP w Kościanie i jego prezesowi kpr. Tadeuszowi MYLEROWI. 



Uroczystość zakończyło złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów. Oprawę muzyczną 

uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, a wojskową asystę 

honorową Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dopisały delegacje bratnich 

związków i stowarzyszeń. Przybyła liczna grupa uczestników, nie tylko z Wielkopolski, było 

dwanaście sztandarów. Warto podkreślić, że Sztandar WOW został wykonany w pracowni 

haftu artystycznego Piotra MIERZEJEWSKIEGO w Warszawie, według projektu członka 

Zarządu Wielkopolskiego por. Edwarda SKRZYPCZAKA. Po uroczystościach zostaliśmy 

zaproszeni na spotkanie koleżeńskie w Domu Żołnierza.  

          

07.06 – Wojewoda Dolnośląski Paweł HRENIAK wręczył w Sali Kolumnowej DUW 

odznaczenia państwowe i resortowe. Wyróżniono m.in. osoby za wybitne zasługi 

w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za działalność na rzecz 

społeczności lokalnych. Wśród odznaczonych byli też zaangażowani w działalność na rzecz 

środowisk kombatanckich. Medale „Pro Patria” otrzymali m.in. st. chor. szt. Jerzy 

NAGODA, mjr mgr Janusz SZMOŁDA i szer. mgr Paweł TROJAN z Głogowa. 

   

08.06 – Zarząd Miejski w Jaworze zorganizował dla członków Związku i sympatyków 

piknik rodzinny na basenie letnim. Deszczowa pogoda odstraszyła nieco uczestników, ale 

i tak bawiono się doskonale przy kiełbaskach i piwie, napojach zimnych i gorących 

z basenowego bufetu. Najbardziej wytrwałym tancerzem jak zwykle okazał się kol. Ryszard 

LANCMAN. Do tańca przygrywał na sprzęcie elektronicznym kierownik basenu. 

11.06 - Jawor gościł uczestników IX Złazu Seniorów ZHP z terenu Chorągwi Dolnośląskiej. 

W siedzibie Hufca ZHP harcerskich seniorów powitał Komendant Hufca phm. Michał 

CZARNECKI i Komendant Złazu kpt. hm. Bogdan BEZEG, który na wniosek Kanclerza 

Kapituły Odznaki Chorągwi Dolnośląskiej płk hm. Krzysztofa MAJERA został wyróżniony 

srebrną odznaką, którą wręczyła Zastępca Komendanta Chorągwi hm. Julianna ZAPART. 

Zwiedzano unikalny Kościół Pokoju, zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO, następnie Muzeum Miejskie, gdzie zapoznaliśmy się z ciekawą ekspozycją. 

Uwagę zwróciła m.in. XIX-wieczna kolekcja motyli oraz kamieni półszlachetnych 

z Sudetów. Kolejny etap zwiedzania to Sala Rajców w Ratuszu, gdzie wysłuchaliśmy wielu 

ciekawostek z historii miasta, a potem przeszliśmy do Zamku Piastowskiego, gdzie czekała 

nas kolejna opowieść o jaworskim epizodzie dziejów oryginału dzieła Mikołaja Kopernika 

„O obrotach sfer niebieskich”. 



         

Po spożyciu obiadu czekała nas wyprawa do Wąwozu Myśliborskiego. Druh Bogdan 

BEZEG, który jest też Przewodnikiem Sudeckim, ciekawie opowiedział o jego kształtowaniu 

się w epoce lodowcowej i pokazywał ciekawostki z flory, a zwłaszcza endemity, tam tylko 

występujące. 

   

Pełni wrażeń udaliśmy się na ognisko kończące złaz. Warto podkreślić, że wszyscy 

uczestnicy złazu oprócz pamiątek lokalnych, zwłaszcza pięknego albumu Jana Rybotyckiego 

„Jawor od A do Z”, otrzymali też dwie karty okolicznościowe wydane przez Pocztę 

harcerską Nr 28 „Szaniec” z Wrocławia.  

           

13.06 - w Hotelu „Jasek” we Wrocławiu w podniosłej atmosferze świętowaliśmy XXXV-

lecie powstania Związku Żołnierzy WP oraz pierwszą rocznicę nadania sztandaru dla 

Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Oprócz sztandaru związkowego wystąpił sztandar 

Powiatowego Koła ZWiRWP w Kościanie. Prezes ZW płk Marian DABROWSKI 

przypomniał krótko dzieje Związku i omówił ostatnie działania. Prezes ZD płk Krzysztof 

MAJER przekazał na ręce Prezesa ZW listy gratulacyjne od Poseł do Parlamentu 

Europejskiego Lidii GERINGER de OEDENBERG /matki chrzestnej sztandaru/ i Zarządu 

Dolnośląskiego ZWiRWP. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia kilkudziesięciu 

odznaczeń związkowych. Wśród odznaczonych medalem XXXV-lecia ZŻWP znaleźli się 



m.in. kpr. Tadeusz MYLER, kmdr Aleksander PODOLSKI, płk Adam KĘSTOWICZ, ppłk 

Jerzy LESICKI i płk Krzysztof MAJER. 

        

Prezes Krzysztof MAJER wręczył kol. Marianowi DĄBROWSKIEMU przyznany na 

wniosek Koła Powiatowego w Kościanie Srebrny Krzyż Zasługi dla ZWiRWP. Ostatnim 

etapem było sympatyczne spotkanie koleżeńskie w gronie przedstawicieli bratnich 

związków żołnierskich. Niestety nie dotarli na uroczystość zaproszeni przedstawiciele władz 

lokalnych /oprócz Oleśnicy/ oraz jednostek wojskowych garnizonu wrocławskiego. 

            

15.06 – Prezes Zarządu Koła M-G ZKRPiBWP i prezes ZP ZWiRWP w Złotoryi st. sierż. 

Michał SABADACH oraz Wiceprezesem ZP ZWiRWP sierż. Waldemarem CHABIOREM 

dokonali ponownie oględzin miejsca pochówku żołnierza Armii Czerwonej obok posesji 

przy ul. Łąkowej 13 w Złotoryi.  

    

Pierwsze oględziny miejsca odbyły się 8 czerwca 2016 r. Na podstawie informacji 

archiwalnych ustalono, że obiekty od lutego 1945 r. były przejęte przez Armię Czerwoną, 

jako majątek rolny poniemiecki, który na Ziemiach Odzyskanych stanowił zdobycz wojenną 

ZSRR. Z informacji uzyskanej aktualnie od mieszkańców, potwierdziła się wcześniej znana 

informacja st. sierż. Michała SABADACHA, że jest to miejsce pochówku NN żołnierza 

ACz z okresu II Wojny Światowej. Miejsce pochówku NN żołnierza ACz jest usytuowane 



aktualnie na prywatnej działce /trawnik/, właściciela jednego z mieszkań. Grób jest zadbany, 

ogrodzony, brak jest informacji na obelisku pomnika takich jak stopień wojskowy, nazwisko 

żołnierza, data zgonu. Zaś kol. Michał SABADACH będąc 10 czerwca 2016 r. na 

zaproszeniu ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie zainteresował tematem 

nieznanego grobu żołnierza Armii Czerwonej w Złotoryi przedstawiciela Rządu Federacji 

Rosyjskiej odpowiedzialnego za realizację umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej z 22 lutego 1994 r. o grobach i miejscach pamięci 

ofiar wojen i represji. O szczegółach ewentualnej ekshumacji szczątków NN żołnierza ACz 

w tym, na którym cmentarzu spoczną szczątki zdecyduje Wojewoda Dolnośląski 

w uzgodnieniu ze stroną rosyjską. Potwierdziła się również informacja, znana wcześniej kol. 

Waldemarowi CHABIOROWI o dwóch NN żołnierzach Armii Czerwonej, których groby 

znajdują się w miejscowości w bliskiej odległości od Złotoryi.  

16.06 – w czasopiśmie Politechniki Kijowskiej „Київський політехнік” nr 21/2016 

opublikowano artykuł kol. Janusza FUKSY „Згадуючи Войцєха Свєнтославського” 

(o polskim fizykochemiku). 

            

16-18.06 – we Wrocławiu odbyły się XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy 

Zjazd Inżynierów Polskich. Ogólnym tematem obrad była „Rola inżynierów 

w gospodarce”wykład inauguracyjny wygłosił europoseł prof. Jerzy BUZEK. Mówił 

o cywilizacyjnej i kulturowej roli techniki. W Domu Technika i na Politechnice 

Wrocławskiej odbyły się łącznie 3 sesje plenarne i 14 panelowych sesji tematycznych. Na 

sesjach panelowych poświęconych roli nauki dla gospodarki rozważano m.in. konieczność 

reindustrializacji, w tym rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Uczestnicy kongresu 

zwiedzili Politechnikę Wrocławską, a także Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 

Instytut Elektrotechniki i Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Z naszego środowiska 

uczestniczył kpt. dr inż. Janusz FUKSA.  

17.06 – w gronie przyjaciół spotkaliśmy się na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu, 

by uczcić pierwszą rocznicę przedwczesnej śmieci zasłużonego społecznika, sekretarza 



Zarządu Dolnośląskiego i prezesa Zarządu Wrocławskiego ZWiRWP mjr inż. Dariusza 

TROJANOWSKIEGO. Złożyliśmy na mogile kwiaty i zapaliliśmy znicze. Jego pamięć 

uczciliśmy też symbolicznym kieliszkiem alkoholu, który trafił na grób w chwili zadumy. 

            

W Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia 

Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wśród uczestników był nasz przedstawiciel 

kpt. Julian LECH, któremu towarzyszył kol. Zbigniew ZANIEWSKI ze Świebodzic. 

 

18.06 – grupa członków HKS „Rodło” z Wrocławia wybrała się na wycieczkę. Prowadzeni przez 

hm. Pawła WAWERA pomaszerowaliśmy ze wsi Sulistrowiczki na szczyt góry Radunia. Dopisały 

nam humory, pogoda i rześkie leśne powietrze. Podziwialiśmy wspaniałe widoki, a mijani drwale 

poinformowali nas o walce ze szkodnikami świerków.  

            

Z Sulistrowiczek po południu pojechaliśmy do Sobótki, mijając się z padającym deszczem. 

Udaliśmy się na łąkę przed wzgórzem Wieżyca, gdzie przewodnicząca Kręgu hm. Teresa 

MAZIARZ-MACHAY zameldowała nasz udział w apelu kończącym Złaz Hufca ZHP 

Wrocław. Komendant Hufca hm. Łukasz DUDKIEWICZ krótko podsumował 

dotychczasowe działania oraz życzył zuchom, harcerzom i instruktorom udanych wakacji. 



Następnie Komendant Chorągwi Dolnośląskiej hm. Zbigniew SKUPIŃSKI w towarzystwie 

hm. Krzysztofa MAJERA jako Kanclerza Kapituły, wręczył grupie instruktorów srebrne 

i brązowe Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”.  

            

Naczelnik Poczty Harcerskiej Nr 28 „Szaniec” hm. Marek STOCHMIAŁEK wręczył 

odznaki pamiątkowe, które otrzymali: phm. Kamil DOMAŃSKI, płk hm. Krzysztof MAJER 

i kpt. hm. Jarosław ZIÓŁKOWSKI. Poczta Harcerska „Szaniec” była też wydawcą dwóch 

pocztowych kartek z datownikiem okolicznościowym. Na zakończenie patrole zlotowe 

zostały uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

21.06 – Jaworski Oddział ZWiRWP wspólnie ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny w Jaworze 

zorganizował  wycieczkę do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu oraz do Ogrodu 

Japońskiego. Koszty wycieczki w zakresie transportu  i prowiantu żywnościowego pokrył 

Burmistrz Emilian BERA z kasy miasta, a bilety wstępu opłacali uczestnicy. Wycieczka była 

strzałem w dziesiątkę! Dopisała pogoda, humory i było co zwiedzać i fotografować.  

  

24.06 – w Klubie 4 RBL odbyło się ostatnie przed przerwą wakacyjną zebranie Oddziału 

Wrocławskiego. Na wstępie prezes ZD płk Krzysztof MAJER poinformował o ostatnich 

działaniach związkowych. Podkreślił, że Dowódca Garnizonu WP Warszawa nie przedłożył 

umowy użyczenia pomieszczeń dla Zarządu Głównego, trwają poszukiwania nowej siedziby 

dla bezdomnego Zarządu i Fundacji Pomocy Weteranom WP.  

  

Kolejnym referentem był lek. med. Wojciech NIEMIEC, który przeprowadził pogadankę 

prozdrowotną. Zwrócił zwłaszcza uwagę na dbanie w naszym wieku o kręgosłup 



i utrzymywanie właściwej diety i sprawności fizycznej. Odradzał spożywanie produktów 

mącznych, a zwłaszcza chleba. Zaprosił naszych członków do korzystania z jego gabinetu 

lekarskiego na preferencyjnych warunkach. Z kolei wiceprezes ZM kpt. Bronisław 

TURCZANIK przedstawił aktualny przegląd wydarzeń w kraju i na świecie. Kol. Krzysztof 

MAJER zaprezentował fotorelację z wydarzeń i działań związkowych w naszym 

województwie w minionym miesiącu. Zastąpił nieobecnego kol. Jana ZACHARSKIEGO 

i przedstawił jego aktualne fraszki. Na zakończenie prezes  ZM ppor. Józef SOWA życzył 

udanego wypoczynku i w pełni sił spotkania we wrześniu. 

 

24-26.06 – kol. ppłk dr Józef FRĄCZEK był organizatorem koleżeńskiego spotkania 

absolwentów WAP z 1974 r. w hotelu „Wieniawa” we Wrocławiu. 

25.06 – mimo upływu czasu od wydania, książka płk dr Ryszarda BEŁDZIKOWSKIEGO 

"Pagony, poligony, polityka" zawiera wiele ciekawie opisanych wydarzeń. Można Autorowi  

pogratulować barwnego języka, a wiele obserwacji i ocen pozostaje nadal aktualnych.  

 

27.06 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał poprzez Zarząd Główny 

ZWiRWP do Zarządu Głównego ZKRPiBWP wnioski o nadanie odznaczeń kombatanckich 

dla szczególnie zasłużonych członków ZWiRWP oraz naszych sojuszników 

w popularyzowaniu tradycji i historii WP, organizacji imprez rocznicowych w miejscach 

pamięci narodowej, kształtowaniu postaw patriotyczno-obronnych młodego pokolenia oraz 

organizacji współpracy ze środowiskiem kombatantów, osób represjonowanych i inwalidów 

wojennych: 

 



Odznaka Za Zasługi dla ZKRPiBWP 

 

1. mjr Ludwik NOWACKI – emerytowany policjant, długoletni działacz ZWiRWP we 

Wrocławiu 

2. Julita Józefa PODOLSKA – długoletnia pracownica cywilna wojska, sekretarz Unii 

Polskich Ugrupowań Monarchistycznych 

3. ppor. dr inż. Józef Kazimierz SOWA – sekretarz  Zarządu Dolnośląskiego i  prezes 

Zarządu Miejskiego ZWiRWP we Wrocławiu, członek Zarządu Dolnośląskiego 

Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód 

4. mjr mgr Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI – prezes Koła w Strzelcach Opolskich 

 

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa  

 

1. st. chor. Sławomir Tomasz CZEKAJŁO – Weteran Działań Poza Granicami Państwa, 

działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie 

2. kpr. Andrzej Tadeusz CZUCHRAJ – Weteran Działań Poza Granicami Państwa, 

działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie 

3. kpr. Mieczysław Adam DAMRYCH – działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP 

w Głogowie 

4. sierż. Daniel KOBIELA – Weteran Działań Poza Granicami Państwa, działacz 

Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie 

5. szer. Zdzisław POGROSZEWSKI – działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP 

w Lubinie 

6. por. mgr Stanisław PSTROWSKI – emerytowany nauczyciel, działacz Oddziału 

Powiatowego ZWiRWP w Lubinie 

7. Kazimierz SOBIESKI – działacz Koła Miejskiego ZWiRWP w Oławie 

8. hm. Marek Andrzej STOCHMIAŁEK – długoletni instruktor ZHP, Naczelnik Poczty 

Harcerskiej „Szaniec” we Wrocławiu 

9. st. chor. szt. Zbigniew Józef SZPARKOWSKI – działacz Oddziału Powiatowego 

ZWiRWP w Głogowie, kierownik związkowego zespołu wokalno-muzycznego 

„Czwórka Głogowska” 

10. podinsp. mgr Włodzimierz ZDUNEK – działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP 

w Głogowie 

11. st. sierż. Wojciech ZYGMUNT – działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP 

w Głogowie 

   Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945 

 

1. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie 

2. chor. Henryk JAGINTOWICZ – długoletni działacz ZWiRWP i ZŻWP we Wrocławiu 

3. mjr Ludwik NOWACKI – emerytowany policjant, długoletni działacz ZWiRWP we 

Wrocławiu 

           Pamiątkowy  Krzyż Czynu Wojennego WP 1943-1945 

 

1. sierż. Waldemar CHABIOR – członek Zarządu Dolnośląskiego,  wiceprezes Zarządu 

Powiatowego ZWiRWP w Złotoryi 

2. chor. Henryk JAGINTOWICZ – długoletni działacz ZWiRWP i ZŻWP we Wrocławiu 

3. plut. Józef ŻĄDŁO – skarbnik Koła Miejskiego ZWiRWP w Oławie 

 

      Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP 

 

1. szer. Mieczysław Henryk GRZEŚKOWIAK – pochodzi ze szlacheckiej rodziny 

kresowej herbu Denis, sekretarz Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej 

Kresów Wschodnich 



2. szer. Paweł NOWAK – pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej herbu Bożenta, 

prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich 

3. Julita Józefa PODOLSKA – pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej herbu Leliwa, 

długoletnia pracownica cywilna wojska, sekretarz Unii Polskich Ugrupowań 

Monarchistycznych 

4. ppor. dr inż. Józef Kazimierz SOWA - absolwent Politechniki w Nowosybirsku, 

sekretarz  Zarządu Dolnośląskiego, prezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP we 

Wrocławiu, członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – 

Wschód 

5. płk SW mgr inż. Franciszek TARASEWICZ – pochodzi ze szlacheckiej rodziny 

kresowej herbu Krzywda, działacz Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich 

6. plut. Józef ŻĄDŁO – pochodzi z rodziny kresowej, skarbnik Koła Miejskiego 

ZWiRWP w Oławie 

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

czołowego aktywu związkowego i naszych sojuszników Odznakami Honorowymi Zasłużony 

dla Województwa Dolnośląskiego: 

złotej 

1. por. Julia KOŁOSOWSKA – kombatantka, działaczka Oddziału Powiatowego 

ZWiRWP w Wałbrzychu 

srebrnych 

 

1. szer. phm. Teresa Genowefa REICHERT – długoletnia instruktorka ZHP, działaczka 

Koła Miejskiego ZWiRWP w Chojnowie 

2. ppor. lek. med. Andrzej KRACZKO – lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Przychodni „Medika” w Zgorzelcu, członek wspierający ZWiRWP 

3. ppor. lek. med. Marek KURZYŃSKI –  chirurg, Kierownik Bloku Operacyjnego 

Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu, członek wspierający ZWiRWP 

4. st. sierż. Antoni PIOTROWSKI – wiceprezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP 

w Lubinie 

5. st. chor. szt.  Zbigniew Józef SZPARKOWSKI – działacz Oddziału Powiatowego 

ZWiRWP w Głogowie, szef związkowego zespołu wokalno-muzycznego 

6. płk mgr inż. Aleksander ZUBALSKI – wiceprezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP 

w Wałbrzychu 

            

30.06 – na cmentarzu komunalnym w Katowicach odbył się pogrzeb mjr mgr Mariana 

PASKA prezesa Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP. Zmarłemu towarzyszyły 

delegacje śląskich oddziałów i kół oraz sztandary związkowe z Kościana, Myszkowa 

i zespołu „Eskadra”. Podniosłą atmosferę zapewniła orkiestra Kopalni „Wujek” i wojskowa 

asysta honorowa. Uczestniczyli przewodniczący wojewódzkich i miejskich władz SLD. 

Honorową wartę u urny zaciągnęli m.in. Prezes Związku płk Wiesław KORGA i wiceprezes 



płk Krzysztof MAJER. Po świeckiej ceremonii w domu przedpogrzebowym urna została 

złożona w gronie najbliższych w grobie rodzinnym na cmentarzu w Będzinie. 

01.07 – w miesięczniku PTTK “Na Szlaku” został opublikowany artykuł kol. Janusza 

FUKSY “Sobór Michajłowski” (o soborze w Kijowie) i zdjęcie. 

„Głos Weterana i Rezerwisty” zamieścił 5 artykułów kol. Krzysztofa MAJERA „Zgorzelec: 

71. rocznica forsowania Nysy Łużyckiej”, „Dzierżoniów: Żołnierska pamięć”, „Trzebnica: 

Dzień Pioniera”, „Uniejowice: Dzień Zwycięstwa”, „Pamięć o zdobywcach Festung 

Breslau”. 

            

02.07 – grupa członków naszego Związku z Dzierżoniowa wzięła udział w historycznych 

mundurach w Festiwalu Kuchni Polowych w Walimiu. 

04.07 – na stronie internetowej Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy 

Polska-Wschód opublikowano kolejny z cyklu artykułów podróżniczych kol. Janusza 

FUKSY „Sobór Michajłowski”. 

            

08.07 – odbyły się uroczyste obchody 73. rocznicy zbrodni dokonanej na ludności polskiej 

przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię na 

Kresach Południowo-Wschodnich. Uroczystości zorganizowano przy Pomniku-Mauzoleum 

na placu Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu. Obchodom patronowali: Wojewoda 

Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia, Metropolita 

Wrocławski i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Inicjator spotkania, prezes 

Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Szczepan 

SIEKIERKA przywitał licznie przybyłych przedstawicieli władz lokalnych, wojska i służb 

mundurowych, stowarzyszeń kombatanckich, żołnierskich oraz kresowych z kraju i zza 

granicy. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: wojewoda Paweł HRENIAK i członek 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz SAMBORSKI. Z kolei ks. prałat 

Stanisław PAWLACZEK poprowadził modlitwę ku czci pamięci ofiar ludobójstwa 

ukraińskiego. Apel Pamięci w nowej treści przedstawił Komendant Garnizonu mjr Robert 

TRELA, a kompania z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową. 

Uroczystość zakończyło złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. 

Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: kpt. Monika ŚLADEWSKA, kol. 



Barbara JAGINTOWICZ, chor. Henryk JAGINTOWICZ, kpt. Janusz FUKSA, kpt. żegl. 

Ryszard ZŁOCIŃSKI i płk Krzysztof MAJER 

            

Następnie udaliśmy się do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku, gdzie 

celebrowaną mszę świętą w intencji pomordowanych poprowadził ks. bp Jacek KICIŃSKI. 

Stonowane ale ciekawe kazanie z pasją wygłosił ks. Tadeusz ISAKOWICZ-ZALESKI. Po 

mszy odbył się piękny Koncert Pamięci w wykonaniu artystów Narodowego Forum Muzyki 

we Wrocławiu. Wystąpił chór NFM i zespół muzyczny „Wrocław Baroque Ensemble”, 

dyrygował Andrzej KOSENDIAK. Warto może odnotować obecność na mszy kardynała 

Henryka GULBINOWICZA, metropolity-seniora Archidiecezji Wrocławskiej. Kardynał 

obdarował naszą delegację związkową obrazkami z nawiedzenia obrazu Matki Bożej 

Ostrobramskiej. Uroczystości zakończyła konferencja w Auli Fakultetu Papieskiego na placu  

Katedralnym.  

 

   

10-11.07 – Poseł do PE Lidia GERINGER de OEDENBERG zorganizowała 81. wizytę 

parlamentarną w Brukseli. Zostali zaproszeni współpracownicy, asystenci, przedstawiciele 

władz lokalnych oraz związków i stowarzyszeń społecznych. Związek Weteranów 

i Rezerwistów WP reprezentował płk /s/ Krzysztof MAJER. Po męczącej podróży 

dotarliśmy do brukselskiego Hotelu De Fierlant.  

            



W poniedziałek zwiedzaliśmy dzielnicę instytucji europejskich Brukseli i wysłuchaliśmy 

wykładu w siedzibie Komisji Europejskiej. Mimo, że z ekranu, to przemówiła do nas 

komisarz Elżbieta BIEŃKOWSKA. Po południu zaliczyliśmy zwiedzanie Brukseli – chińska 

Pagoda w Parku Laeken, Atomium na wzgórzu Heysel, Grand Place. Smakowała nam 

kolacja w restauracji Chez Leon. We wtorek po akredytacji w Parlamencie Europejskim 

odbyliśmy seminarium z panią Poseł nt. funkcjonowania parlamentu. Po południu odbyliśmy 

wycieczkę autokarową po Brabancji. Szczególnie zachwyt wśród zebranych wzbudziło 

miasto-muzeum Brugia, wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wśród 

zwiedzanych atrakcji warto wymienić: beginaż (Begijnhof Ten Wijngaerde) z 1245 r., szpital 

Św. Jana ufundowany w 1188r., rynek (Grote Markt), gotycki ratusz (Stadhuis) z XIV w z 

bogato rzeźbioną fasadą, Bazylika Świętej Krwi z XII w, dawna siedziba Rady Flandrii 

Zachodniej - Provinciaal Hof, przebudowana w stylu neogotyckim, a zwłaszcza domy, które 

sprawiają wrażenie jakby się czas zatrzymał. Niestety brakowało nam czasu na wycieczkę 

łodzią po licznych kanałach. Wracając wstąpiliśmy na świetną kolację w restauracji Colmar 

(Sint-Denijs-Westrem), na przedmieściu Gandawy. Ostatni dzień pobytu, po zwiedzeniu 

Parku Pięćdziesięciolecia oraz druga część seminarium, gdzie poseł Lidia GERINGER de 

OEDENBERG zapoznała nas ze swymi dokonaniami parlamentarnymi w Komisji Prawnej. 

Niestety po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia „pod flagami” wyruszyliśmy w długą drogę 

powrotną do Wrocławia. Reasumując wyjazd studyjny, należy podkreślić, że dowiedzieliśmy 

się wielu nowych wiadomości, a pogoda i humory nam dopisały. Dziękujemy Pani Poseł za 

gościnę i świetne wrażenia! 

  

11.07 – Uroczystości upamiętniające 73. rocznicę Rzezi Wołyńskiej w Lubinie, odbyły się 

w kościele Serca Pana Jezusa oraz pod pomnikiem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach 

Wschodnich II Rzeczypospolitej.  

            

Apogeum mordów na Polakach na Wołyniu miało miejsce 11 lipca 1943 roku, w niedzielę - 

powiedział zwracając się do zgromadzonych pod pomnikiem por. Wilhelm KASPERSKI 

z Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Właśnie 

w niedzielę, kiedy w ponad 160 wsiach, osiedlach i przysiółkach Polacy modlili się w 99 

kościołach i kaplicach wtedy ci rezuni oblewali pomieszczenia boże płynem zapalającym, 



a do środka wrzucali granaty. Bądźmy wierni zawołaniu naszego papieża Jana Pawła II - 

"Przebaczcie ale pamiętajcie". I od siebie mówimy: pamiętamy, bo jeśli echo ich głosów 

zaniknie my zginiemy. Wśród uczestników uroczystości byli też członkowie ZWiRWP 

z Lubina, a Zarząd Dolnośląski reprezentowali koledzy: kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI 

i mjr Wacław NOWAK, którzy następnie wzięli udział w spotkaniu okolicznościowym na 

zaproszenie starosty Adama MYRDY. Spotkanie było okazją do wręczenia Kombatanckich 

Krzyży Zwycięstwa, które otrzymali koledzy: por. mgr Wilhelm KASPERSKI, sierż. Jakub 

SARACEN i szer. inż. Janusz SIEMIENIUK. 

            

W FAKTACH wyemitowano relację z uroczystości red. Andrzeja Lamparta 

http://wroclaw.tvp.pl/26118693/11072016-2145 oraz w TV Lubin 

http://tvl.pl/2016/07/12/lubin-oddali-hold-ofiarom-wolynia/ 

   

 

W Dzierżoniowie odbyły się również uroczystości rocznicowe z udziałem członków naszego 

Związku. 

01.08 – w miesięczniku PTTK “Na Szlaku” został opublikowany artykuł kol. Janusza 

FUKSY “Cerkiew Kiriłłowska” (o bardzo starej cerkwi w Kijowie) i trzy zdjęcia. 

         

Na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Pawła HRENIAKA i Dowódcy Garnizonu WP 

gen. Wojciecha LEWICKIEGO uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 72. rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbyły się przy Pomniku rotmistrza Witolda 

http://wroclaw.tvp.pl/26118693/11072016-2145
http://tvl.pl/2016/07/12/lubin-oddali-hold-ofiarom-wolynia/


Pileckiego (Promenada Staromiejska) we Wrocławiu. Okolicznościowe wystąpienia 

wygłosili wojewoda Paweł HRENIAK i prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego 

Światowego Związku Żołnierzy AK mjr Ryszard FILIPOWICZ. Po sygnale syren 

w godzinie „W” komendant Garnizonu WP mjr Robert TRELA odczytał Apel Pamięci, 

a kompania honorowa z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała Salwę Honorową. 

Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze przy pomniku. 

Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari reprezentowali: mjr Witold 

SOKOŁOWSKI ps. „Sokół”, uczestnik Powstania Warszawskiego i płk Krzysztof MAJER, 

p.o. sekretarza Klubu /członek wspierający/, zaś Zarządy Dolnośląski i Wrocławski Związku 

Weteranów i Rezerwistów WP im. generała Franciszka Gągora reprezentowali kol.: 

Krystyna i Jerzy SZUL, Barbara i Henryk JAGINTOWICZ, Ryszard ZŁOCIŃSKI, 

Stanisław KUPCZYK, Witold KARGUL.  

         

Po odprowadzeniu wojskowej asysty honorowej i orkiestry garnizonu WP Żagań udaliśmy 

się do Kościoła Garnizonowego p.w. św. Elżbiety na Mszę Świętą, którą celebrował ks. 

prałat płk Janusz RADZIK, a emocjonalną homilię wygłosił ks. płk dr hab. Henryk 

SZAREYKO.  Po jej zakończeniu tragiczne losy powstańców uczciliśmy szklaneczką piwa, 

niektórzy bezalkoholowego. 

          

W Lubinie organizatorem uroczystości rocznicowych pod Murem Pamięci było starostwo 

powiatowe. Wzruszającą inscenizację przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14. 

W obchodach wzięła udział nasza delegacja związkowa. 

04.08 – w „Wiadomościach Lubińskich” red. Maria CZACHÓRSKA poinformowała w 

artykule „Chce zebrać wspomnienia” o inicjatywie naszego działacza związkowego por. mgr 

Wilhelma KASPERSKIEGO, który zainicjował powołanie organizacji zrzeszającej 

Kresowian i zbieranie wspomnień z trudnego okresu II wojny światowej.  
MAJER 


