
           

05.08 – płk Krzysztof MAJER został zaproszony na uroczyste 

spotkanie urodzinowe Senator Marii BERNY, które odbyło się 

w Cukierni Wolak we Wrocławiu. Złożył życzenia jubilatce, 

podkreślając jej ogromny sentyment do munduru, zwłaszcza 

harcerskiego i wojskowego. Każdy z uczestników spotkania 

otrzymał książeczkę „Klonu liść ...” z jej felietonami, której 

edytorem i wydawcą był Marian JĘDRASZEK.   

09.08 – na stronie internetowej Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia 

Współpracy Polska-Wschód zamieszczono kolejny z cyklu artykułów podróżniczych kol. 

Janusza FUKSY „Cerkiew Kiriłłowska”.  

 
    

15.08 – na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Pawła HRENIAKA i Dowódcy 

Garnizonu WP gen. bryg. Wojciecha LEWICKIEGO we Wrocławiu bardzo uroczyście 

odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji 

żołnierzy, która została odprawiona w Kościele Garnizonowym pw. Św. Elżbiety. 

Eucharystii przewodniczył Metropolita Wrocławski ks. abp dr Józef KUPNY. W południe na 

wrocławskim Rynku rozpoczął się uroczysty apel. Po wystąpieniach okolicznościowych 

zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla żołnierzy, a następnie po odczytaniu Apelu 

Pamięci, defilada pododdziałów jednostek wojskowych i musztra paradna oraz koncert 

Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.   

   

Wśród wielu zaproszonych gości uroczystości warto odnotować obecność pierwszego 

polskiego kosmonauty gen. bryg. Mirosława HERMASZEWSKIEGO. Do późnych godzin 

popołudniowych na Placu Solnym, tłumy Wrocławian mogły obejrzeć sprzęt wojskowy. 

Wejść m.in. do środka wozu bojowego lub stacji radiolokacyjnej i zapoznać się z obsługą 

tego sprzętu. Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali m.in. kpt. mgr 



Bronisław TURCZANIK – członek Prezydium Zarządu Dolnośląskiego, wiceprezes Zarządu 

Wrocławskiego, ppor. dr inż. Józef SOWA – sekretarz Zarządu Dolnośląskiego, prezes 

Zarządu Wrocławskiego, kombatant por. Stanisław KUPCZYK, płk dypl. Marian 

REINBERGER – wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, kpt. DS Jan 

DRAJCZYK, st. chor. szt. Andrzej KAMFOROWSKI.  

  

W Głogowie uroczystościom patronowali: Starosta Głogowski Jarosław DUTKOWIAK, 

Dowódca Garnizonu WP ppłk Adam KLISZKA i proboszcz parafii kolegiackiej ks. kan. 

Rafał ZENDRAN. Święto Wojska Polskiego rozpoczął tradycyjnie uroczysty apel przy 

pomniku Dzieci Głogowskich. Po meldunku i wystąpieniach okolicznościowych zostały 

wręczone akty mianowania na kolejne wyższe stopnie wojskowe żołnierzom 4 batalionu 

inżynieryjnego. Była też okazja do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych działaczy Związku 

Weteranów i Rezerwistów WP. Wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu 

Dolnośląskiego płk Krzysztof MAJER i prezes Zarządu Koła Miejskiego ZKRPiBWP por. 

Franciszek MARCINIAK wręczyli Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa, który otrzymali: st. 

chor. Sławomir CZEKAJŁO, kpr. Andrzej CZUCHRAJ, kpr. Mieczysław DAMRYCH, st. 

kpr. Tomasz GRZELECKI i mjr Włodzimierz ZDUNEK, a Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 

Armii WP chor. Henryk JAGINTOWICZ. Zaś brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP 

płk Krzysztof MAJER wraz z Prezydentem Głogowa Rafaelem ROKASZEWICZEM 

odznaczył st. chor. szt. Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO i sierż. Wojciecha ZYGMUNTA. 

Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa i Orkiestra Hutnicza. 

  

Następnie głogowianie i zaproszeni goście udali się do parafii kolegiackiej pw. 

Wniebowzięcia NMP, gdzie została odprawiona uroczysta msza św. Potem część artystyczną 

rozpoczęła Orkiestra Hutnicza wiązanką utworów, zaprezentowano po raz pierwszy hejnał 

kolegiacki, kolejnym etapem był brawurowy występ z przebojami zespołu Dziubek Band. 

W przerwie koncertu trzej patroni uroczystości wyróżnili instytucje i osoby zasłużone 

w organizacji już od dziesięciu lat plenerowych uroczystości sierpniowych. Wyczekiwanym 

jednak przez nas momentem był inauguracyjny występ zespołu wokalnego ZWiRWP 

„Czwórka Głogowska”. Warto podkreślić, że z inicjatywy prezesa Zarządu Powiatowego im. 



5 Brygady Artylerii Ciężkiej w Głogowie st. chor. szt. Jerzego NAGODY prowadzenia 

zespołu podjął się st. chor. szt. Zbigniew SZPARKOWSKI, który jest jednocześnie 

akompaniatorem. Swój talent wokalny wykazali kol.: Izabela BALON, Anna RZEŹNIK, 

Maria TYSZKIEWICZ, Krystyna WIŚNIECKA, st. szer. Czesław DYKA i mar. Henryk 

LEWICKI. Prezes płk Krzysztof MAJER pogratulował zespołowi udanego występu i w 

imieniu Starosty Głogowskiego wręczył upominek. 

Jednak oprócz wrażeń artystycznych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Można było 

zwiedzić wystawę sprzętu wojskowego – czołg, transporter opancerzony, zestaw kierowania 

ogniem plot., wyposażenie saperskie, różne typy broni strzeleckiej itp. Swoim dorobkiem 

chwaliły się gminy powiatu, organizacje społeczne i stowarzyszenia. Była świetna okazja 

prezentacji tradycji i folkloru ziemi głogowskiej oraz skosztować smakołyków 

przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Warto też podkreślić, że rano prezesi 

związków żołnierskich złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej miasta.  

  

Fotogaleria i filmy również na http://gpi4.glogow.pl/galerie/GPI/index.php?g=326  

http://www.glogow-

info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=41443&Itemid=2  

16.08 – z okazji 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Dnia Wojska Polskiego odbyło sie 

uroczyste posiedzenie Powiatowej Rady Kombatanckiej w Starostwie Powiatowym 

w Jaworze. Oddział Miejski ZWiRWP reprezentowali: ppłk Jan KOBES, kpt. Bogdan 

BEZEG i kpt. Władysław MAZUR. 

http://gpi4.glogow.pl/galerie/GPI/index.php?g=326
http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=41443&Itemid=2
http://www.glogow-info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=41443&Itemid=2


     

Goście obejrzeli film prezentujący aktualne dokonania 10 Wrocławskiego Pułku 

Dowodzenia we Wrocławiu – specjalnie nadesłany na tą okazję. Po wystapieniu Prezesa 

Koła Związku Sybiraków – Michała JANCZEWSKIEGO, wszyscy członkowie Powiatowej 

Rady Kombatanckiej złożyli wiązankę kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza 

w Jaworze. 

 
 

19.08 – w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego na zaproszenie prezesa Koła 

Miejskiego w Oławie mjr Wacława NOWAKA delegacja wrocławskiej organizacji 

związkowej w składzie: płk Krzysztof MAJER, kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI i chor. 

Henryk JAGINTOWICZ spotkała się z oławskim aktywem związkowym. Spotkanie stało się 

okazją do wręczenia odznaczeń związkowych i kombatanckich, które otrzymali koledzy: 

plut. Józef ŻĄDŁO i bomb. Kazimierz SOBIESKI. W rodzinnej i koleżeńskiej atmosferze 

wspominaliśmy okres służby wojskowej i snuliśmy plany działań związkowych 

w najbliższym okresie.   

   

21.08 – z okazji święta Policji – czlonek naszego Związku st. sierż. szt. Ryszard 

RADAJEWSKI został odznaczony krzyżem „Za Szczególne Zasługi dla Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów RP.” Aktu dekoracji dokonał Prezes ZM w Jaworze kpt.mgr  Bogdan 

BEZEG. 

28.08 – kolejne urodziny w gronie związkowym świętował chor. Henryk JAGINTOWICZ. 

Gromkie „sto lat” odśpiewali: małżonka Barbara, mjr Witold SOKOŁOWSKI, kpt. żegl. 

Ryszard ZŁOCIŃSKI i płk Krzysztof MAJER. Po wręczeniu upominków zasiedliśmy do 

stołu i wiedliśmy dłuuuugie, wspomnieniowe i nie tylko … rozmowy. 



 
   

 01.09 – w miesięczniku “Głos Weterana I Rezerwisty”” zostały opublikowane artykuły kol. 

Krzysztofa MAJERA “Uniejowice: Dzień Zwycięstwa”, “Wrocław: Pamiętamy” i kol. 

Ryszarda LEPAROWSKIEGO “Odnowiony grób zołnierza Armii Czerwonej”. 

W miesięczniku PTTK “Na Szlaku” znalazł się biogram autorstwa Andrzeja 

RUMIŃSKIEGO “Janusz Fuksa – nasz znawca wschodnich sąsiadów”. 
  

Bardzo uroczyście obchodzono we Wrocławiu 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie licznie zgromadzili się wrocławianie. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wojewoda Dolnośląski Paweł HRENIAK. Była 

kompania honorowa wojska i policji oraz salwa honorowa. W „Apelu Pamięci” zostały 

wymienione pola bitew Września 1939 ale żadnych nazwisk, za to „smoleńskie” nazwiska 

prezydentów, generałów i biskupów pojawiły się na końcu apelu. Towarzyszyło nam 

kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, głównie szkolnych. Związek Weteranów 

i Rezerwistów WP reprezentowali kol.: Barbara DZIEKAN, Teresa JACKOWSKA, chor. 

Henryk JAGINTOWICZ, płk Krzysztof MAJER, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, kpt. Piotr 

ZBOROWSKI i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Pewnym zgrzytem było pominięcie przez 

lektora zapowiedzi składnia wiązanki kwiatów przez prof. Zbigniewa WIKTORA, 

reprezentującego Komunistyczną Partię Polski.  



  
    

W Jaworze z żołnierzami – weteranami i przedstawicielami Powiatowej Rady 

Kombatanckiej prezes ZM kpt. Bogdan BEZEG uczestniczył w obchodach 77. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej. Oprócz wiązanek od samorządów zapaliliśmy znicze pamięci 

pod Grobem Nieznanego Żołnierza i na cmentarzu poległych żołnierzy Armii Radzieckiej, 

o których też należy pamiętać, bo zginęli na obcej ziemi i nie w swojej sprawie. Pozostałym 

żołnierzom Września 1939 i tym którzy walczyli o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej 

złożyliśmy wiązankę kwiatów pod pomnikiem 1000 - lecia Państwa Polskiego 

I Antyfaszysty na jaworskim rynku. W teatrze miejskim srebrnym odznaczeniem Za 

Zasługi dla ZWiRWP zostali odznaczeni: kol. Mirosław DROZD oraz kol. Marek 

TOMASIKIEWICZ. Występ zespołu Piotrowiczanki z programem patriotycznym zakończył 

uroczystość  

  

Uroczystość w Dzierżoniowie prowadził prezes Koła Miejskiego ZWiRWP kol. Marek 

ZATORSKI, który wygłosił rys historyczny poświęcony polskim zmaganiom wojennym. Po 

zakończeniu obchodów udostępniono zwiedzającym Izbę Pamięci Żołnierza Polskiego. 

  



Wieczorem pod patronatem władz wojewódzkich i miejskich odbył się w Narodowym Forum 

Muzyki we Wrocławiu specjalny koncert poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej 

i pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. W wykonaniu orkiestry NFM i Zespołu DesOrient 

wysłuchaliśmy pięknego koncertu muzyki filmowej Michała Lorenca. Przez salę przemknął 

Prezydent Wrocławia Rafał DUTKIEWICZ. Organizatorzy po koncercie zaprosili m.in. kombatanta 

mjr Witolda SOKOŁOWSKIEGO i płk Krzysztofa MAJERA na ciastka i napoje, gdzie w foyer 

spotkaliśmy marszałka województwa Cezarego PRZYBYLSKIEGO i członka zarządu 

województwa Jerzego MICHALAKA.  

  

04.09 – w Uniejowicach spotkali się członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP 

z terenu Dolnego Śląska. Przybyłych kombatantów, sybiraków i weteranów, a w 

szczególności kawalera Orderu Wojennego Virtutu Militari kpt. Juliana LECHA, przywitał 

gospodarz mjr 1 puK Michała SABADACH – prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP 

i Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Złotoryi. Zabierając głos wiceprezes Zarządu Głównego, 

prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk mgr Krzysztof MAJER podkreślił, że 

świętujemy Dzień Weterana – polskie święto obchodzone 1 września, od 1997 roku, 

a ustanowione przez Sejm RP. W tym dniu oddajemy hołd obrońcom Ojczyzny 

i wspominamy wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew II wojny 

światowej. Wspominamy bohaterów walczących na lądzie, morzu i w powietrzu, zwłaszcza 

ostatnio nie docenianych żołnierzy 1 i 2 Armii WP. Z kolei Konsul Generalny Federacji 

Rosyjskiej w Poznaniu Andrej JAKOWLEW pogratulował nam działań na rzecz 

upamiętniania żołnierskiego wysiłku wojennego, zwłaszcza polsko-radzieckiego braterstwa 

broni. 

  

Za osiągnięcia w działalności programowo-organizacyjnej, a zwłaszcza popularyzacji 

tradycji i historii Wojska Polskiego, zostały przyznane odznaczenia kombatanckie, które 

wręczył kombatant kpt. Julian LECH: Odznaka Za Zasługi dla ZKRPiBWP – płk dr 

Ryszard BEŁDZIKOWSKI, por. Zenon SZPILKA, szer. Stanisław Marian ZUBALSKI, mjr 

Ludwik NOWACKI, ppor. dr inż. Józef SOWA, Kombatancki Krzyż Zwycięstwa – szer. 

Zdzisław POGROSZEWSKI, st. chor. szt. Zbigniew SZPARKOWSKI, Krzyż Czynu 



Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945 – mjr Ludwik NOWACKI, Pamiątkowy Krzyż 

Czynu Wojennego WP 1943-1945 – chor. Henryk JAGINTOWICZ, Krzyż Czynu Zbrojnego 

Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP – kpt. Franciszek MAZURAK, szer. 

Mieczysław Henryk GRZEŚKOWIAK, szer., ppor. dr inż. Józef Kazimierz SOWA, płk SW 

mgr inż. Franciszek TARASEWICZ. Prezes Krzysztof MAJER odznaczył konsula Andreja 

JAKOWLEWA Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP. Prezes Zarządu Głównego 

Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich Paweł BOŻENTA-NOWAK odznaczył kpt. 

żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO Złotym Krzyżem Szlacheckim św. Stanisława. Z kolei szef 

Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej Szlak 2 Armii WP 1944-45 

Stanisław BOBOWIEC wręczył je kilku naszym członkom i sojusznikom. Wzruszającym 

momentem były gratulacje i odśpiewanie tradycyjnych „Stu lat” dla obchodzących 45-lecie 

pożycia małżeńskiego kol. Barbary i Marka CEMBRZYŃSKICH. Część oficjalną spotkania 

zakończyło złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikami frontowych dowódców WP. 

  

Następnie polową estradą zawładnął nowo utworzony związkowy zespół muzyczny 

„Głogowska Czwórka” z Głogowskiego Oddziału Powiatowego im. 5 Brygady Artylerii 

Ciężkiej. Pod kierunkiem kol. Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO zespół dał prawdziwy 

koncert piosenek od żołnierskich po cygańskie. Zespół przygrywał też do tańca, z czego 

skorzystała duża grupa uczestników naszego spotkania. Pozostali członkowie naszego 

Związku, którzy przyjechali z Wrocławia, Głogowa, Złotoryi, Wałbrzycha, Zgorzelca, 

Chojnowa i Legnicy spędzali czas przy stołach w cieniu drzew sadu, na rozmowach, 

wspomnieniach ale też nucąc piosenki wojenne. Ciekawym uzupełnieniem spotkania 

w „Sabadachowie” była wystawa różnych typów broni, którą przygotował dr n. tech. Artur 

STECKIEWICZ z Warszawy. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie w Uniejowicach, bo w 

maju 2017 r. przypada dwudziesta rocznica naszych związkowych spotkań.  

  

06.09 – Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP we Wrocławiu zorganizował wycieczkę 

na XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Kierownik wycieczki 

płk Adolf SITARZ poprowadził weteranów do Kielc już po raz szesnasty. W tym roku znów 

salon jest rekordowy. Tegoroczna wystawa to 609 firm z 30 krajów świata. Ekspozycja 



zajmuje ponad 27 tysięcy metrów kwadratowych. MSPO po raz kolejny objęte jest 

Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DUDY. Inauguracją 

imprezy był apel uczniów klas wojskowych szkół ponadpodstawowych. Minister Obrony 

Narodowej Antoni MACIEREWICZ wygłosił krótkie przemówienie, wręczył dwa medale 

brązowe Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz pisma gratulacyjne i nagrody rzeczowe dla 

kilkunastu młodych kadetów. A my po apelu udaliśmy się na zwiedzanie ekspozycji. 

  

Zgromadzono ogromną ilość różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia wojskowego. Mijaliśmy 

oficerów w mundurach nie tylko NATO. Na poszczególnych stoiskach nie byliśmy w stanie 

wszystkiego zobaczyć, dlatego zgromadziliśmy dużą ilość folderów i reklamówek, aby je 

spokojnie przestudiować po powrocie do Wrocławia. 

  

Kol. Krzysztof MAJER trafił na stoisko 31 brt, który kontynuuje tradycje jego 

macierzystego 35 brt stacjonującego we Wrocławiu Strachowicach. Była też okazja po 

trudach zwiedzania posilić się wojskową grochówką. Gdy opuszczaliśmy teren targowy, to 

żegnała nas mała pikieta pacyfistów. Udaliśmy się następnie do Chęcin, gdzie zwiedzaliśmy 

ruiny zamku królewskiego i spożyliśmy smaczny obiad. Związek Weteranów i Rezerwistów 

WP w tej wyprawie reprezentowali: kpt. DS Jan DRAJCZYK, kpt. żegl. Ryszard 

ZŁOCIŃSKI i płk Krzysztof MAJER.   



  

Dowódca średzkiego batalionu 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia zwrócił się w ramach 

współpracy ze ZM ZWiRWP w Jaworze o umożliwienie zwiedzenia reliktów przyrody 

ożywionej i nieożywionej w Parku Krajobrazowym "Chełmy". Przewodnictwo w tym 

kwartalnym marszu objął prezes kpt. Bogdan BEZEG. który prowadząc batalion wśród 

meandrów potoku Jawornik pokazał żołnierzom elementy wulkanizmu lodowcowego, 

zjawiska oddziaływania niszczących sił przyrody i klimatu na zmianę rzeźby terenu. 

Żołnierze mogli podziwiać także rośliny chronione, w tym stanowisko paproci naskalnej 

o nazwie "języcznik zwyczajny" - endemitu, oraz krasnorostu Hildenbrandia Rivularis, 

których obecność świadczy o czystości wód i klimatu w rezerwacie. Wędrówkę po ścieżce 

dydaktycznej i pobyt w CEEiK" Salamandra zakończyliśmy wspólnym zdjęciem, w którym 

towarzyszył nam bocian o imieniu Rysiek, który niestety nie mógł z innymi odlecieć do 

ciepłych krajów. Ognisko żołnierskie i zwiedzanie sali przyrodniczej w Centrum Edukacji 

Ekologicznej "Salamandra" w Myśliborzu oraz wspólne ognisko zorganizował Prezes ZG 

SOP w Jaworze – gen. SOP Michał PANCEWICZ.  

 
  

10.09 – wiceprezes ZG płk Krzysztof MAJER skierował list gratulacyjny do Prezesa 

Zarządu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 kdr OP w Kórniku ppłk 

Ryszarda GRZEŚKOWIAKA:  Proszę przyjąć od Zarządu Dolnośląskiego 
ZWiRWP im. 2 Armii Wojska Polskiego serdeczne gratulacje z okazji 11-
lecia Waszego Stowarzyszenia. Imponujący  bilans Waszych działań na 
rzecz integracji środowiska żołnierskiego, popularyzacji tradycji i historii 
Wojska Polskiego oraz kształ towania patriotycznych postaw mł odego 
pokolenia zasługuje na najwyższe uznanie. Szczególnie chciał bym 
podkreślić dorobek Was żołnierzy w stalowych  mundurach w ochronie 
polskiego nieba.  Życzę wszystkim Kolegom powodzenia w realizacji 
kolejnych przedsięwzięć programowo-organizacyjnych,  zapału do pracy 
społ ecznej dla dobra środowiska wojskowego i naszej Ojczyzny oraz 



dobrego zdrowia i zrealizowania wszystkich osobistych planów oraz  
marzeń. 
21.09 – z inicjatywy Senator Marii BERNY w sali kawiarni Cukierni "Wolak" we 

Wrocławiu odbyło się spotkanie Nieformalnego Klubu "Dobrej Pamięci". Słowo wstępne 

o wrocławskim przemyśle w okresie PRL wygłosił prof. dr hab. Janusz PAWLIKOWSKI. 

A następnie były wicedyrektor Zakładów Elwro Bogdan SAFADER przedstawił pokaz 

slajdów okraszony wspomnieniami. Nasz Związek reprezentowali kol.: Ryszard 

ZŁOCIŃSKI, Henryk JAGINTOWICZ i Józef FRĄCZEK.  

22.09 – w Nowym Luboszu, siedzibie Kościańskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP 

odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego naszego Związku. Posiedzenie 

prowadził prezes płk dr inż. Wiesław KORGA, a gościliśmy prezesa Zarządu Głównego 

ZKRPiBWP płk dr hab. Ryszarda SOBIERAJSKIEGO. Chwilą ciszy uczcilismy pamięć 

ostatnio zmarłych działaczy związkowych. Podsumowaliśmy działania w ostatnim kwartale 

i wymieniliśmy doświadczenia z pracy organizacyjnej. Postanowiliśmy zwołać II/XII 

Krajowy Zjazd Delegatów ZWiRWP na 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Powołaliśmy 

zespół przygotowujący zjazd w składzie kol.: Wiesław KORGA, Marian LIPCZUK, 

Krzysztof MAJER, Stanisław GLIŃSKI, Marek ROKICKI, Zbigniew ŻUROWSKI, Ryszard 

CURYK, Marian KEMPKA, Czesław BONISŁAWSKI.  

  

Kol. płk Zbigniew ŻUROWSKI zobowiązał się zebrać uwagi i do końca października br. 

przesłać do konsultacji przedzjazdowej projekt Statu Związku, a ja zobowiązałem się na 

półtora miesiąca przed zjazdem opracować i przesłać Informator Zjazdowy. W posiedzeniu 

uczestniczyli też przedstawiciele Dolnego Śląska kol.: st. chor. szt. Jerzy NAGODA, mjr 

mgr Janusz SZMOŁDA, kpr. pchor. mgr Stanisław PRZYBYLSKI, szer Marek ZATORSKI 

i szer. Marek WOJCIECHOWSKI. Pochwaliliśmy się doświadczeniami z działań na terenie 

Dolnego Śląska, a zwłaszcza w Głogowie i Dzierżoniowie. 

  

Po południu odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i związków 

wojskowych z terenu południowo-zachodniej Polski. Prezes kościańskiego oddziału kpr. 

Tadeusz MYLER przedstawił osiągnięcia swego środowiska. Następnie sześć instytucji 



i kilkunastu naszych członków i sojuszników zostało wyróżnionych odznaczeniami 

ZWiRWP oraz ZKRPiBWP. Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. gen. dyw. Tytus 

KRAWCZYC, były Dowódca Wojsk Lotniczych.  

  

Na ręce kol. Tadeusza MYLERA prezes ZF płk Krzysztof MAJER przekazał do Izby 

Pamięci nasze ostatnie historyczne wydawnictwa związkowe I podarunek od Starszego 

Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. Uroczystość uświetniły m.in. związkowe 

poczty sztandarowe z Głogowa i Dzierżoniowa. Po zwiedzeniu Izby Pamięci udaliśmy się na 

spotkanie towarzyskie, gdzie atrakcją był piękny i smaczny tort.   

W Jaworze odbyły się uroczystości związane z Dniem Sybiraka, zorganizowane przez Koło 

Miejskie Związku Sybiraków. Środowisko kombatantów reprezentowane było przez 

członków Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz delegację 

Oddziału Miejskiego ZWiRWP z Prezesem Oddziału  kpt. Bogdanem BEZEGIEM na czele. 

Delegacja naszego Związku złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem sybirackim. 

              

23.09 – na strzelnicy w m. Gwizdanów odbyły się zawody strzeleckie połączone z piknikiem 

rodzinnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Artylerzystów Polskich w Głogowie pod 

kierownictwem płk. Andrzeja TRUSZKOWSKIEGO i ppłk. Zbigniewa MAZURKA. 

W zawodach udział wzięli m.in. członkowie Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. 5 BAC 

w Głogowie: 

  

Kolejne miejsce wywalczyli koledzy:  



1 miejsce - mł. chor. Andrzej ZAWADZKI 

2 miejsce - mł. chor. Ryszard KOZAK 

3 miejsce - st. chor. szt. Jerzy SZALA 

W grupie rodzinnej trzecie miejsca zajęli Państwo Władysława i Ryszard KOZAKOWIE. 

  

25.09 – doskonałym miejscem spotkań aktywu związkowego może być też działka. Co 

wykorzystując piękną pogodę skorzystaliśmy z zaproszenia Barbary i Marka 

CEMBRZYŃSKICH. 

  

26.09 – Swój ciąg dalszy ma informacja z posiedzenia Rady Miasta Lubina, gdzie 

dyskutowano sprawę usunięcia tablicy upamiętniającej XXV-lecie Ludowego Wojska 

Polskiego przy ulicy Pruzi. Obszerny artykuł zamieściły "Wiadomości Lubińskie" a Zarząd 

Powiatowy ZWiRWP wystąpił z listem protestacyjnym. Ukazał się również artykuł na 

stronie internetowej http://miedziowe.pl/content/view/80616/78/ 

 

 

 

 

            

http://miedziowe.pl/content/view/80616/78/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na cmentarzu komunalnym w Jaworze 5-osobowa delegacja Miejskiego Oddziału  

pożegnała najstarszego wiekiem kombatanta II wojny światowej – członka naszego związku 

por. Jana HULA. Mowę pogrzebową nad mogiłą zmarłego wygłosił Prezes OM kpt.   

Bogdan BEZEG. Przypomniał jego życiorys wojenny i społeczno–zawodowy.  

 

  

27.09 – w asyście 12 sztandarów złożono kwiaty pod tablicami pamięci przy ul. Mikołaja 

Pruzi w Lubinie. W ten sposób uczczono pamięć bohaterów Polskiego Państwa 

Podziemnego. W uroczystości pełnej śpiewu i poezji wzięli udział kombatanci, lokalni 

samorządowcy, delegacje różnych instytucji, służby policji i uczniowie szkół z powiatu 

lubińskiego. Nie mogło zabraknąć delegacji naszego Związku. 

W Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego w sali Plafonowej odbyło się spotkanie 

konsultacyjne delegatów przed XX Kongresem Stowarzyszenia Współpracy Polska-

Wschód. Przybyli reprezentanci oddziałów: Dolnośląskiego, Legnickiego, Opolskiego, 

Ślaskiego i Wałbrzyskiego. Organizację wrocławską reprezentowali: Andrzej MORDEL, 

Stanisław JANIK i Krzysztof MAJER. W obecności prezesa Józefa BRYLLA 

przedyskutowano sprawy programowe i organizacyjne. Przy okazji można było podziwiać 

pięknie odrestaurowany gmach rektoratu i kamieniczki w centrum Opola.  

  

29.09 – w „Wiadomościach Lubińskich” zamieszczono artykuł por. mgr Stanisława 

PSTROWSKIEGO „Weterani i Rezerwiści o sobie”. 



 

 

30.09 – w Głogowie odbyły się uroczyste obchody święta 4. głogowskiego batalionu 

inżynieryjnego, które połączono z uczczeniem 50-lecia istnienia jednostek saperskich 

w głogowskim garnizonie WP i 5-lecia powstania jednostki. Dowódca ppłk Adam KLISZKA 

przypomniał krótko historię funkcjonowania saperów w garnizonie i ich działania na rzecz 

społeczeństwa. Po wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości odbyło się 

symboliczne odsłonięcie i poświecenie pomnika poświęconego wszystkim jednostkom 

saperskim działającym na przestrzeni ostatnich 50 lat w Głogowie. Pomnik powstał 

wysiłkiem wielu społeczników i instytucji z terenu Głogowa oraz sąsiednich powiatów 

i gmin. W działaniach tych uczestniczyli też członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów 

WP. Następnie na wniosek kapituły dowódca 4 binż. przyznał kilkadziesiąt medali 

pamiątkowych dla sponsorów i sojuszników jednostki, w tym dla prezesa ZP ZWiRWP st. 

chor. szt. Jerzego NAGODY i wiceprezesa ZG płk Krzysztofa MAJERA. W uroczystościach 

uczestniczyła liczna delegacja członków naszego Związku z Głogowa ze sztandarem, a z 

Wrocławia kol. Barbara i Henryk JAGINTOWICZOWIE.  

  

Po zakończeniu części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na piękny koncert 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W pierwszej części 

wysłuchaliśmy wiązanki piosenek patriotycznych oraz oglądaliśmy w wykonaniu baletu 

prezentację polskich tańców narodowych. W drugiej części wysłuchaliśmy koncertu 

piosenek filmowych i wodewilowych. Zespół naprawdę zasłużył od licznie zgromadzonej 



publiczności na oklaski na stojąco. Uroczyste obchody zakończył wspólny obiad w gronie 

kadry i przyjaciół jednostki.  

Relacja, film i zdjęcia też na http://gpi4.glogow.pl/galerie/GPI/index.php?g=379 

  

01.10 – w miesięczniku PTTK “Na Szlaku” opublikowano artykuł kpt. Janusza FUKSY 

“Sobór Władimirski” (o głównej cerkwi Patriarchatu Kijowskiego). 

W czasopiśmie “Krynica” nr 93 opublikowano artykuły kpt. Janusza FUKSY 

“W Politechnice Kijowskiej” (o inauguracji roku nauki w uczelni) i “Sybirak z wyboru” 

(o Witaliju Łatyszewie). Ponadto warto odnotować serię “Wspomnienia Polaków z Kijowa 

z początku XX w.” – redakcja i opatrzenie wstępem: Włodzimierz BARTOSZEWICZ: 

Tamten dawny Kijów – cz.I (Krynica 90), cz.II (Krynica 91); Zofia IWANICKA: 

Wspomnienia o życiu polskim w Kijowie (Krynica 92), W zwierciadle wspomnień – wiersze 

(Krynica 92); Dymitr SZARZYŃSKI: Na przełomie (Krynica 93). 

 
 

03.10 – w ramach solidarności damsko-męskiej uczestniczyliśmy w finale "czarnego 

marszu" na wrocławskim Rynku. Były tłumy, przeważały młode kobiety w czerni i mimo 

siąpiącego deszczu panowała wspaniała atmosfera !   

 
              

Wieczorem wracając z "czarnego marszu" kol. Krzysztof MAJER zadumał się pod 

pomnikiem OLIMP przy ul. Sokolniczej nad losami Polaków z literą "P" oraz polskich 

i niemieckich antyfaszystów.  

http://gpi4.glogow.pl/galerie/GPI/index.php?g=379


 
 

06.10 - na terenie Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się 

konferencja naukowa „Miejsce skautingu w programie wychowawczym szkoły”. Władze 

naczelne ZHP reprezentował Przewodniczący hm. Paweł SUPEŁ, a Związek Weteranów 

i Rezerwistów WP płk hm. Krzysztof MAJER. Wygłoszono kilkanaście interesujących 

wielowątkowych referatów o bogatej tematyce wychowawczej i programowo-

organizacyjnej. W dyskusji płk Krzysztof MAJER podkreślił znaczenie kształtowania 

patriotycznych postaw młodzieży we współpracy z wojskiem oraz związkami 

kombatanckimi i żołnierskimi. Poczta Harcerska „Szaniec” pod kierunkiem hm. Marka 

STOCHMIAŁKA przygotowała prezentację akcesoriów i odznak harcerskich oraz wydała 

okolicznościową kartę pocztową, znaczek i stempel. 
07.10 – na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu SDRP Dolnego Śląska. red. Ryszarda MULKA 

członkowie ZWiRWP: Małgorzata KRACZKOWSKA, chor. Henryk JAGINTOWICZ i płk 

Krzysztof MAJER wzięła udział w XXXV Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzy, będących 

jednocześnie VII Memoriałem redaktora Stanisława ŁAPETY jako reprezentacja "Głosu Weterana 

i Rezerwisty".  

               

Zawody odbyły się na terenie strzelnicy WKS „Śląsk” we Wrocławiu. Sygnałem do rozpoczęcia 

strzelań był wystrzał z armatki Bractwa Kurkowego. Rozegrano dwie konkurencje: strzelanie 

z karabinka kbks leżąc na dystansie 50 m i z pistoletu wiatrówkowego stojąc na 10 m. W przerwie 

strzelań można było zwiedzić wystawę broni strzeleckiej, będącej na wyposażeniu WP, którą 

prezentowały młode adeptki sekcji strzeleckiej WKS „Śląsk”.  Oczekując na obliczenie wyników 

strzelania udaliśmy się na teren obiektu PZŁ, gdzie można było spożyć grochówkę, 

kiełbaskę, krupniok oraz kromkę chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Co prawda 

pogoda nam dopisała ale dodatkowo można się było ogrzać przy ognisku. Ale po kolejnej 

salwie armatki zostały ogłoszone wyniki mistrzostw. 



  

Bezapelacyjnie najlepsza okazała się kol. Małgorzata KRACZKOWSKA, która nie tylko 

zajęła I miejsce indywidualnie ale okazała się też najlepszym strzelcem mistrzostw. Oprócz 

dyplomu i regulaminowej nagrody rzeczowej /suszarka do warzyw/ otrzymała: piękny 

puchar ufundowany przez Prezesa ZG Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych 

ONZ gen. bryg. Stanisława WOŹNIAKA, „Celne Pióra 2016” ufundowane przez Prezydenta 

Świdnicy Beatę MOSKAL-SŁANIEWSKĄ, ozdobną szklaną misą, ufundowaną przez firmę 

DOZAMEL, a wykonaną w pracowni artystycznej Sokaluk Glass w Otrzeszowie oraz 

woucher na weekendowe skorzystanie z samochodu, który ufundowała firma V-Motors 

Autoryzowany Dealer Volvo. Uważam, że była to udana impreza ze względów sportowych 

ale i towarzyskich. Oprawę muzyczną spotkania finałowego zapewnili członkowie 

ZWiRWP: st. chor. szt. Andrzej NAWROT i st. chor. szt. Andrzej KAMFOROWSKI. Pełni 

wrażeń oczekujemy zaproszenia na kolejne zawody za rok. 

12.10 – w samo południe na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu odbyła się 

uroczystość patriotyczna z okazji 73. rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. 

Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę 

Reprezentacyjną Wojsk Lądowych prowadzący spotkanie wiceprezes Zarządu Głównego 

ZWiRWP płk Krzysztof MAJER przywitał kawalerów Orderu Krzyża Wojennego Virtuti 

Militari: uczestnika bitwy pod Lenino kpt. Juliana LECHA ze Świebodzic i powstańca 

warszawskiego, potem żołnierza 1 DP mjr Witolda SOKOŁOWSKIEGO z Wrocławia oraz 

przewodniczącego Dolnośląskiej Rady d/s Kombatantów, prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻ AK 

mjr Ryszarda FILIPOWICZA; przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego Damiana 

MROZKA, posła na Sejm RP Jacka PROTASIEWICZA, przedstawiciela Dolnośląskiego 

Urzędu Marszałkowskiego dyrektora Dominika KŁOSOWSKIEGO, przedstawiciela 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radnego Marka DYDUCHA, przedstawiciela 

Prezydenta Wrocławia płk Tadeusza LENKIEWICZA, delegacje jednostek WP, a zwłaszcza 

Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki na czele z ppłk Mirosławem 

KRZYŻOSZCZAKIEM, kapelanów wojskowych: ks. mitrata płk Aleksandra 

KONACHOWICZA, por. Maksymiliana JEZIERSKIEGO i ks. prot. Grzegorza 

CEBULSKIEGO.  

 

   

 


