
Związek Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego 

imienia generała Franciszka Gągora

Dolnośląski Oddział Wojewódzki
imienia 2 Armii Wojska Polskiego

KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU WETERENÓW 

I REZERWISTÓW WP DOLNEGO ŚLĄSKA W 2012 ROKU



Wrocław, 2013

Związek Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego

Dolnośląski Oddział Wojewódzki
imienia 2 Armii Wojska Polskiego

53-328 Wrocław-15 ul. Bernarda Pretficza 24   /Klub 4 RBL/     www.zwiazekzlwp.net 
e-mail rejam@gazeta.pl                    REGON 932380857                    NIP 899-24-06-234
Konto:  Bank  Pekao  S.A.   0.  Wrocław           Nr 75 1240 6670 1111 0000 5646 5897

 Złoty medal O M P N                         Krzyż LW P                            M. XV-lecia ZŻ LWP                        Krzyż 1 i 2 Armii WP

KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU WETERENÓW I REZERWISTÓW 
WP DOLNEGO ŚLĄSKA W 2012 ROKU

01.01.2012  –  miesiecznik  „Głos  Weterana  i  Rezerwisty”  opublikowł  notkę  ppłk 
Krzysztofa MAJERA z przebiegu grudniowej konferencji popularnonaukowej „30 lat  
później”  oraz  zdjęcie  i  tekst  listu  otwartego  do  generała  Wojciecha 
JARUZELSKIEGO.
Miesięcznik turystyczny „Na Szlaku” zamieścił obszerny artykuł kpt. Janusza FUKSY 
„Petersburg” i 3 zdjęcia.
07.01 – na zaproszenia Prezesa Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Zgorzelcu st. sierż. 
Ryszarda KOSIŃSKIEGO delegacja OP ZWiRWP w Zgorzelcu w składzie: Prezes OP 
– por. Ryszard LEPAROWSKI, członkowie ZP płk Mirosław FIEDOROWICZ i st. 
sierż.  Kazimierz  POPIELARZ  oraz  st.  sierż.  Andrzej  KONIECZNY  uczestniczyli 
w spotkaniu noworocznym, które odbyło się w sali bankietowej Hotelu „Pod Orłem” 
w Zgorzelcu. W trakcie spotkania podsumowano współpracę pomiędzy ZKRPiBWP 
oraz  OP  ZWiRWP  w  Zgorzelcu,  którą  oceniono  jako  bardzo  dobrą.  Spotkanie 
zakończyło się wspólnym bankietem.
09.01  –  Prezes  OP  w  Zgorzelcu  por.  Ryszard  LEPAROWSKI  wystąpił  do  UM 
Zgorzelec i UG Zgorzelec z ofertami finansowymi w ramach konkursu ofert na 2012 r.

   

2

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


11.01 – z udziałem wiceprezesa ZG ppłk Krzysztofa MAJERA odbyło się posiedzenie 
ZM  w  Jaworze.  Rezygnację  z  funkcji  prezesa  złożył  ppłk  Jan  KOBES,  która 
w głosowaniu jawnym została przyjęta. Kol. Krzysztof MAJER przekazał serdecznie 
podziękowania  ustępującemu  prezesowi  za  ogromny  wkład  pracy  społecznej. 
Następnie  wyłoniono  kandydaturę  nowego  prezesa,  którym  został  dotychczasowy 
wiceprezes ZM kpt. Bogdan BEZEG. Zapewnił, że w działalności będzie kontynuwał 
dobre wzorce od ppłk Jana KOBESA, który uchwałą VIII Zjazdu Krajowego naszego 
Związku otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Miejskiego. Była też okazja do 
wymiany  doświadczeń  z  dotychczasowej  działalności  programowo-organizacyjnej 
miejskiego  oddziału  ZWiRWP  i  propozycje  nowych  działań  przed  jesiennym 
zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.  List  do  ppłk Jana  KOBESA:        Proszę  
przyjąć  od  Zarządu  Dolnośląskiego  ZWiRWP  im.  2  Armii  WP  najserdeczniejsze  
podziękowania  za  organizację  struktury  związkowej  w  Jaworze  oraz  gratulacje  za  
wspaniałe  kierowanie jej  pracą programowo-organizacyjną w latach 1999 –  2012.  
Liczymy  na  dalsze,  aktywne  wsparcie  Pana  Pułkownika  działań  Związku,  a  w  
szczególności na rzecz popularyzacji historii i tradycji WP wśród młodego pokolenia.  
Zwłaszcza,  że  bilans  dokonań   walki  i  pracy  dla  Ojczyzny  jest  imponujący  oraz  
pozostanie  Pan  nieustannie  dla  nas  wzorem  i  najwyższym  autorytetem  w  służbie  
Polsce.  Życzymy  Panu  jeszcze  wielu  osiągnięć  w  społecznych  działaniach  na  rzecz  
środowiska  byłych  żołnierzy  i  inwalidów,  wspaniałego  zdrowia  oraz  zrealizowania  
osobistych planów i marzeń. 
15.01 – na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego. 
W trakcie posiedzenia zrealizowano szereg punktów: 
1.  Informacja  Prezesa  OP  o  stanie  liczbowym  OP  w  Zgorzelcu.  2.  Informacja 
skarbnika OP o stanie finansów /wykaz zaległych składek/, ustalenie terminu zebrania 
składek w 2012 r.  3. Informacja o podaniu się Zarządu Koła Miejsko – Gminnego 
w Zgorzelcu  do  dymisji,  podjęcie  działań  w  sprawie  Koła  4.  Ustalenie  terminu 
zebrania  w Węglińcu po śmierci  Prezesa  kol.  Zdzisława CYCYKA 5.  Organizacja 
wyjazdu do Uniejowic w miesiącu maju br. 6. Zbiórka funduszy na cmentarz II Armii 
WP  7.  Informacja  o  przygotowywaniu  porozumienia  z  WKU  Bolesławiec 
8. Planowanie  zebrań  w  poszczególnych  Kołach  w  I  kwartale  2012  r.  9.  Terminy 
kontroli PKR w poszczególnych kołach Oddziału Zgorzelec.
16.01  -  w  Starostwie  Powiatowym  w  Jaworze  na  wniosek  Prezesa  ZKRPiBWP 
w Jaworze Jana JASKOWIAKA – kol. Bogdan BEZEG  został jednogłośnie wybrany 
członkiem  Powiatowej  Rady  Kombatanckiej.  Zaś  ppłk  Jan  KOBES  jako  Prezes 
Oddziału  ZIW RP nadal  pozostał  członkiem tej  Rady.   W czasie  posiedzenia  kol. 
B. BEZEG  przedstawił  zamierzenia  Oddziału  ZWiRWP  w  Jaworze  na  rok  2012, 
a mianowicie:
-  zawarcie  umowy  o  siedzibę  lokalu  ze  ZKRPiBWP  w  Jaworze  na  kolejne  lata 
(dotychczas nasz Związek korzystał z lokalu najmowanego i opłacanego przez Oddział 
ZIW w Jaworze);
- wzrost liczebny związku,
- powołanie klubu przyjaciół Wojska Polskiego,
-  szerszą  współpracę  z  organizacjami  społecznymi:  SDW,  Związkiem  Sybiraków, 
ZHP, ZIW RP, ZKRPiBWP oraz szkołami,
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- pozyskanie środków finansowych ze sponsoringu i od członków wspierających,
-  wykonanie tablicy adresowej  na budynku w którym mieści  się  siedziba Oddziału 
ZWiR WP w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 3,
-  nasz  udział  w  uroczystościach  miasta  i  powiatu  oraz  organizowanych  przez 
stowarzyszenia i związki o charakterze patriotycznym w powiecie,
-  kontynuowanie  zbiórki  funduszy  na  renowację  Cmentarza  Żołnierzy  2  AWP 
w Zgorzelcu  oraz  na  ufundowanie  sztandaru  Dolnośląskiemu  Oddziałowi  we 
Wrocławiu.
18.01 – prezes  ZD ppłk Krzysztof  MAJER przesłał  elektronicznie  gratulacje  poseł 
Lidii  GERINGER  de  OEDENBERG:    Droga  Lidio!  Serdecznie  gratuluję  
bezprecedensowego,  bo  powtórnego  wyboru  na  funkcję  kwestora  Parlamentu  
Europejskiego.  Zwłaszcza,  że  na ten  wybór  zasłużyłaś  swą  ogromną pracowitością  
i talentem w pełnieniu tak ważnych oraz absorbujących obowiązków. Cieszy mnie tym  
bardziej  fakt, iż  wystartowałaś jako kandydatka niezależna, bo macierzysta frakcja  
miała  inną  propozycję  personalną.  Życzę  Ci  dalszych  osiągnięć  na  "nowej-starej"  
funkcji i jeszcze większej satysfakcji z jej pełnienia. Łączę mocny uścisk dłoni.
Prezes OP w Zgorzelcu R. Leparowski wystąpił do Prezydium Zarządu Dolnośląskiego 
Oddziału  Wojewódzkiego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  we  Wrocławiu 
o odznaczenie medalami „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: złotym – Janusz KOBIELSKI 
–  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Ruszów,  srebrnym –  Andrzej  KUSIAK,  Krzysztof 
MAJER,  brązowym –  Jacek  OKOŃ,  Tadeusz  MICHALUK,  Marek  KURZYŃSKI 
i Andrzej ŁUKA – Komendant WKU Bolesławiec.
20.01 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek ZD ZWiRWP nadała 
medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej: złote - kpt. Bogdan BEZEG /Jawor/, płk 
Jan KARWACIŃSKI /Wrocław/, płk Władysław LEJCZAK /Oleśnica/; srebrne - kpr. 
hm. Jerzy SOSNOWSKI /Wrocław/,  kpr. Jan WĘGRZYN /Złotoryja/,  kpr. Andrzej 
ZAJĄCZKOWSKI /Lubin/.

   
24.01 – w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się  uroczystość wręczenia 
odznaczeń  państwowych.  Wojewoda  Aleksander  Marek  SKORUPA  za  szczególne 
zasługi  w  popularyzacji  wojska,  spraw  obronności  i  działań  na  rzecz  środowiska 
kombatanckiego,  odznaczył  członków  ZWiRWP:  Krzyżem  Oficerskim  Orderu 
Odrodzenia  Polski –  ppłk  Tadeusz  SZAMREJ,  sekretarz  wrocławskiego  Klubu 
Seniorów Lotnictwa, pośmiertnie /order nadany 22.12.2009 r. odebrała żona Krystyna/; 
Srebrnym  Krzyżem  Zasługi –  st.  chor.  Jerzy  NAGODA,  prezes  Zarządu 
Powiatowego w Głogowie;  Brązowym Krzyżem Zasługi  – st. kpr. Artur PAWLUS, 
skarbnik Koła Miejskiego w Dzierżoniowie.
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Bardzo  wzruszonym  odznaczonym  towarzyszyła  delegacja  związkowa  w składzie: 
ppłk Adam KĘSTOWICZ, ppłk Krzysztof MAJER, kpt. Janusz SZMOŁDA, st. kpr. 
Stanisław PRZYBYLSKI oraz wnuk Cyprian NAGODA. 
27.01 – na zebraniu oddziału wrocławskiego referat wprowadzjący wygłosił por. mec. 
Bronisław TURCZANIK, po którym wywiązała się ożywiona dyskusja

      .
28.01 -  w Klubie  SOW odbyło  się  posiedzenie  Zarządu Dolnośląskiego  ZWiRWP 
z udziałem 3 członków WKR. Porządek posiedzenia: 1. Podsumowanie związkowej 
działalności programowo-organizacyjnej w 2011 roku. 2. Stan finansów związkowych, 
wypracowanie  wniosków  w  sprawie  poprawy  i  terminowości  wpłat.  3.  Przyjęcie 
harmonogramu  kampanii  sprawozdawczo-wyborczej  2012/13  i  norm 
przedstawicielskich  delegatów  na  Zjazd  Dolnośląski.  4.  Propozycje  odznaczeń 
resortowych  i  organizacyjnych  dla  członków Związku.  4.  Sprawy różne  i  bieżące. 
Prezesi  zarządów  zreferowali  działalność  programowo-organizacyjną  w  2011  r. 
Ogólnie  należy  stwierdzić,  że  praca  związkowa  była  realizowana  na  właściwym 
poziomie, jednakże obserwuje się pewne przejawy zniechęcenia i apatii oraz starzenia 
się stanu osobowego. 

   
Na  plus  można  wpisać  dobrą  współpracę  naszych  oddziałów  i  kół  z  bratnimi 
stowarzyszeniami  żołnierskimi  i  kombatanckimi  oraz  lokalnymi  władzami 
samorządowymi. Dbaliśmy zwłaszcza o popularyzowanie tradycji i historii WP. Bilans 
naszych  działań  został  szczegółowo  opisany  w  „Kalendarium...”.  Nastąpił  spadek 
liczebności  członków  w  skali  Dolnego  Śląska.  Na  koniec  roku  skupialiśmy  503 
członków  (o  44  członków  mniej  niż  przed  rokiem),  w  tym:  423  członków 
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zwyczajnych,  47  podopiecznych,  33  wspierających, 65  kobiet,  91  kombatantów-
uczestników walk, 141 byłych zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy. Na spadek 
liczebności wpłynęła decyzja Koła Miejskiego ZŻ LWP w Jeleniej Górze o rezygnacji 
z przynależności do ZWiR WP /26 członków/, zanik działalności Koła Miejskiego w 
Świdnicy /4 członków/, zmarło 17, pozostali  skreśleni. Stan finansów związkowych 
nie poprawił się. W 2011 r. składki członkowskie opłaciło: 294 członków, na łączną 
sumę  6.878  zł.,  20  członkom obniżono  składki,  91  zwolniono  z  płacenia  składek. 
Zarządy  wpłaciły  na  konto  Zarządu  Głównego  z  tytułu  składek   2.141,80  zł.,  za 
„Wojsko Ludowe” 1.135,00 zł., inne wpłaty 640,00 zł. - ogółem wpłacono 3.856,80 zł. 
W  dyskusji  podkreślano  pauperyzację  wielu  naszych  członków,  brakuje  chętnych 
sponsorów  naszych  działań.  Z  niezadowoleniem  przyjęto  podniesienie  wysokości 
składki  członkowskiej  przez  Zarząd  Główny.  Wiceprezes  ZD  por.  Ryszard 
LEPAROWSKI zaapelował, aby wzorem organizacji zgorzeleckiej aktywniej ubiegać 
się  w  konkursach  o  fundusze  z  urzędów  administracji  samorządowej.  Uchwalono 
harmonogram  kampanii  sprawozdawczo-wyborczej:  zebrania  kół  przeprowadzić  do 
30.06.2012  r.,  walne  zebrania  oddziałów  do  30.12.2012  r.,  a  Zjazd  Dolnośląski 
w kwietniu 2013 r. Przyjęto parytet delegatów na Zjazd Dolnośląski, jeden delegat na 
6 członków w/g stanu na 31.12.2011 r., tj. OP Zgorzelec – 22, OM Wrocław – 18, OP 
Złotoryja zs. Uniejowice – 5, OM-G Złotoryja – 7, OP Wałbrzych zs. Szczawno Zdrój 
– 7, OP Głogów – 7, OP Lubin – 6, OM Jawor – 7, K Mieroszów – 1, K Oława – 1,  
K Milicz – 1, K Dzierżoniów – 2, K Nowa Sól – 1, K Raciborowice – 2. Prezes ZD 
ppłk Krzysztof MAJER zreferował efekty naszych wniosków o awanse i odznaczenia. 
Poinformował o projekcie nowego odznaczenia związkowego na XX-lecie ZWiRWP. 
Poprosił aby w ciągu 2 tygodni przesłać proponowane wnioski o awanse i odznaczenia 
dla aktywu związkowego. Po dyskusji jednogłośnie przyjęto uchwałę aby wystąpić do 
Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie  Honorowej Odznaki Organizacyjnej "Za 
Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP" dla czołowego 
aktywu związkowego Dolnego Śląska: por. Ryszard LEPAROWSKI, st. sierż. Michał 
SABADACH, ppłk Jan KOBES, kpt. Julian LECH, st. chor. Andrzej NAWROT, kpt. 
Janusz  FUKSA,  ppor.  Tadeusz  CZYŻOWSKI,  st.  sierż.  Henryk  PAWŁOWSKI. 
Postanowiono skreślić z ewidencji Koło w Świdnicy w związku ze zmniejszeniem się 
ilości członków i zanikiem działalności związkowej. Przyjęto zaproszenie kol. Michała 
SABADACHA do udziału w związkowych uroczystościach w Uniejowicach w dniach: 
13 maja i 22 lipca br. Prezes ZD kol. Krzysztof MAJER poprosił o uwagi do przesłanej 
elektronicznie roboczej propozycji Statutu Związku. Zabierając głos w dyskusji kpr. 
Józef  WĘGRZYN wnioskował  aby  Zarząd  Główny  skuteczniej  zabiegał  o  awanse 
i odznaczenia dla naszych członków, żeby można było uhonorować ich aktywną pracę 
na rzecz popularyzacji obronności.

    
Wśród poruszanych wątków w dyskusji należy też podkreślić potrzebę wzbogacenia 
treści  „Wojska  Ludowego”  o  informacje  z  życia  Związku,  spraw  emerytalnych 
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żołnierzy i funkcjonariuszy oraz działań związkowych o zrównanie stopni wojskowych 
z innych resortów /WOP, SG, Policji, SP, SW i in./. Przyjęto wielkość prenumeraty 
„Wojska Ludowego” w br.: Wrocław – 20, Zgorzelec – 3, Złotoryja OP – 2, Złotoryja 
M-G –  2,  Wałbrzych  –  10,  Jawor  –  4,  Głogów –  2,  Lubin  -3,  Dzierżoniów –  2,  
Mieroszów  –  1,  Oława  –  1,  Milicz  –  1,  Nowa  Sól  –  1,  Górowo  Iławeckie  –  1. 
Postanowiono  na  następne  posiedzenie  opracować  projekt  graficzny  i  regulamin 
nadawania  odznaki  „Za  Zasługi  dla  Dolnośląskiego  ZWiRWP”.  Na  zakończenie 
posiedzenia  kol.  Krzysztof  MAJER  zaapelował  o  popularyzację  wśród  naszych 
członków wpłat  1% podatku  dochodowego na  rzecz  Fundacji  Pomocy  Weteranom 
LWP, a  kol.  Ryszard  LEPAROWSKI o większą  szczodrobliwość  wpłat  na  remont 
Cmentarza Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu.

 Na  stronie  internetowej  starostwa  jaworskiego 
poinformowano,  że 24  stycznia  odbyło  się  tradycyjne  noworoczne  spotkanie 
Społecznej Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podsumowano 
roczną  działalność.  Dużo  czasu  poświęcono  udziałowi  młodzieży  w  obchodach 
rocznicowych,  a  także  współpracy  z  zaprzyjaźnionym  10  Wrocławskim  Pułkiem 
Dowodzenia.  Początek  roku  to  także  okazja  do  przyjęcia  harmonogramu  imprez 
historyczno - patriotycznych organizowanych w Jaworze i umówiono się na obchody 
rocznicowe  wyzwolenia  miasta.  Posiedzenie  Rady  było  także  okazją  do 
poinformowania zebranych, iż z funkcji Prezesa ZWiRWP w Jaworze zrezygnował płk 
Jan KOBES. Jego miejsce zajął dotychczasowy Wiceprezes - Bogdan BEZEG. Panu 
Janowi  Kobesowi  pozostał  tytuł  Honorowego  Prezesa  nadany  decyzją  Zarządu 
Głównego, a także Przewodniczenie Zespołowi Jaworskiemu  ZIW RP.
01.02  –  miesięcznik  „Głos  Weterana  i  Rezerwisty”  zamieścił  artykuł  ppłk  Adama 
KĘSTOWICZA  „Wystawa  filatelistyczna”  o  ekspozycji  z  okazji  30-lecia  ZŻWP 
w Głogowie /foto:  st.  chor.  Jerzy NAGODA/ oraz nekrolog ppłk mgr inż.  Mariana 
MASIUKIEWICZA autorstwa kol. Krzysztofa MAJERA.
Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł kol. Janusza FUKSY 
„Ermitaż” ze zdjęciem. 
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    Po wielu przeszkodach trafiła do 
księgarń  książka  "Prawda  historyczna  a  prawda  polityczna",  będąca  pokłosiem 
konferencji historycznej zorganizowanej w 2011 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej 
redaktor  naukowy  prof.  dr  hab.  Bogusław  PAŹ  podziękował  ppłk  Krzysztofowi 
MAJEROWI za pomoc w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu.
Prezes OM kol. Bogdan BEZEG oraz skarbnik kol. Czesław GOŁUCH po pozytywnej 
akceptacji Zarządu Oddziału Miejskiego w Jaworze podpisali bezterminowo umowę 
na  odpłatny  podnajem  lokalu  na  siedzibę  naszego  Związku  z  Kołem   Związku 
Kombatantów RP i BWP, który jest głównym najemcą całości lokalu. Wykonano też 
dodatkowy klucz do skrzynki pocztowej i ustalono, że każdy wtorek w godz. 10.00 – 
12.00 w siedzibie dyżurują członkowie Zarządu Oddziału. 
02.02 – na naszej związkowej stronie internetowej zanotowaliśmy już ponad 20 tysięcy 
„wejść” internautów.
03.02 – dwutygodnik „Gazeta Powiatowa” zamieścił obszerny artykuł kol. Ryszarda 
LEPAROWSKIEGO „Słońce Peru i reformy (anty)kryzysowe”.
04.04 – na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie Koła nr 3. W zebraniu brał 
udział Prezes OP por. Ryszard LEPAROWSKI, który złożył wyczerpującą informację 
dot.  OP ZWiRWP w Zgorzelcu  oraz  udzielił  odpowiedzi  na  wszelkie  pytania  lub 
wątpliwości  członków Koła. Zebranie zakończyło się wspólną biesiadą noworoczną 
opłaconą z funduszy Koła.
07.02 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził  i  przesłał  wnioski  o nadanie 
medali  Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej:  złotego -  Sportowa Szkoła Podstawowa 
Nr 72 im.  Władka Zarembowicza  we Wrocławiu,  srebrnych -  Wrocławski  Szczep 
Harcerski  „Korzenie”  im.  Władka  Zarembowicza,  hm.  Maria  LUBRYKA  i  hm. 
Andrzej LUBRYKA - instruktorzy ZHP Wrocław, st. szer. Piotr KURYŁO – działacz 
Koła w Dzierżoniowie, twórca „mini skansenu”, kpr. mgr Stanisław PRZYBYLSKI – 
sekretarz ZP w Głogowie, kpr. mgr Władysław RAK – skarbnik ZP w Głogowie, sierż. 
Witold TURKIEWICZ – działacz OM we Wrocławiu.
09.02 – firma „Jakopol” z Wrocławia zakończyła druk „Kalendarium ... 2011” oraz 
broszur: „O stanie wojennym po 30. latach – oceny, wspomnienia” /praca zbiorowa/ 
i „Integracja i dezintegracja kadry zawodowej LWP z perspektywy 30. lat” /ppłk dr 
Jozef FRĄCZEK/.
12.02 – na zaproszenie Prezesa Związku Sybiraków w Zgorzelcu Jana Matwiejczyka, 
delegacja  OP  w  składzie  kol.:  Ryszard  LEPAROWSKI,  Andrzej  KONIECZNY 
i Kazimierz POPIELARZ wzięła udział w obchodach 72 rocznicy wywózki Polaków 
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na  Syberię.  Delegacja  wzięła  udział  w  uroczystej  mszy  świętej,  a  następnie 
przemieszczono  się  do  restauracji  „Kameralna”,  gdzie  przy  kawie  i  ciastku 
kontynuowano  spotkanie.  W  spotkani  brali  udział  :  aktualny  senator  RP  Jan 
MICHALSKI,  Starosta  Zgorzelecki  Burmistrz  Miasta  Zgorzelec  i  Wójt  Gminy 
Zgorzelec.

   
W ramach obchodów 67. rocznicy powrotu Jawora do Macierzy 10-osobowa delegacja 
OM w Jaworze  wspólnie  z  władzami  miasta  i  powiatu  oraz  innymi  organizacjami 
kombatanckimi złożyła wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza, a następnie cała 
delegacja  wraz  z  innymi  delegacjami  udała  się  do  Wrocławia,  gdzie  zwiedzano 
Panoramę Racławicką i Muzeum Narodowe. Uczestnictwo w wyjeździe do Wrocławia 
ufundował Burmistrz m. Jawor – Artur URBAŃSKI, który wraz z delegacjami, także 
wziął udział w wyjeździe. Taka forma obchodów cieszyła się powodzeniem członków 
wszystkich delegacji. 
13.02 – Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI przesłał na ręce Dowódy 
23 Pułku Artylerii w Bolesławcu płk dypl. Andrzeja LORENCA i Komendanta WKU 
w  Bolesławcu  ppłk   Andrzeja  ŁUKI  projekty  porozumień  o  współpracy  z  OP 
ZWiRWP w Zgorzelcu.
14.04 – w związku rezygnacją Prezesa Koła M – G w Zgorzelcu st. sierż. Kazimierza 
POPIELARZA, Prezes OP por. Ryszard LEPAROWSKI przeprowadził rozmowę ze 
skarbnikiem  Koła  M–G  kol.  Sławomirem  KOLIŃSKIM,  co  do  dalszego 
funkcjonowania Koła. Ustalono, że na dzień 01.03.2012 r. zostanie zwołane zebranie 
Koła i przeprowadzone zostaną wybory nowego Zarządu Koła.

   
21.02 – już tradycyjnie od 1997 r. spotykają się kierownictwa wrocławskich związków 
kombatanckich  i  żołnierskich,  by  podsumować  roczną  pracę  programowo-
organizacyjną.  Tak  też  się  stało  w  siedzibie  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP. 
Spotkanie otworzył gospodarz – płk mgr Wojciech OLENDEREK, prezes ZO ZIW 
RP.  Przywitał  zebranych,  którzy  reprezentowali:  ZKRPiBWP  –  płk  mgr  Stefan 
POMORSKI i płk dypl.  Bronisław JAKIMOWICZ, ZŻ WP – płk dypl.  pil.  Janusz 
TOMCZYK  i  płk  dypl.  Lucjan  ŁAWNICZEK,  ZWiR  WP  –  ppłk  mgr  Krzysztof 
MAJER i st. chor. Andrzej NAWROT, ZIW RP – płk mgr Andrzej KISIEL i płk mgr 
Stefan KOZIARA, TWO – płk mgr Aleksander PODOLSKI, Stowarzyszenie Tradycji 
Orężnych  i  Myśli  Obronnej  –  płk  dr  Władysław  TKACZEW,  IBN  im.  gen. 
E. Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI. 
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Następnie  prezydent  „Porozumienia  o  współpracy  ...”  płk  Janusz  TOMCZYK 
podkreślił, że współpraca naszych związków w 2011 r. była realizowana planowo i na 
wysokim  poziomie.  Zaproponował,  aby  prezydencję  współdziałających  związków 
w 2012  roku  sprawował  płk  Wojciech  OLENDEREK,  co  zebrani  przyjęli 
jednomyślnie.  W  dalszej  kolejności  omówiono  szczegółowo  „Plan  wspólnych  
przedsięwzięć  związków  i  stowarzyszeń  żołnierskich  we  Wrocławiu  na  2012  rok”. 
Wyrażono  nadzieję,  że  pomimo  zlikwidowania  dowództwa  Śląskiego  Okręgu 
Wojskowego  nie  zabraknie  wsparcia  jednostek  wojskowych  garnizonu  naszych 
działań,  zwłaszcza  w  sferze  popularyzacji  tradycji  i  historii  WP.  Sympatycznym 
momentem kończącym część oficjalną spotkania było wręcznie przez sekretarza ZO 
TWO  płk  Aleksandra  PODOLSKIEGO  medali  „Za  Zasługi  w krzewieniu  wiedzy 
obronnej”, które Zarząd Główny TWO przyznał: płk Stefanowi POMORSKIEMU, płk 
Januszowi TOMCZYKOWI i kpt. Kryspinowi SZYMAŃSKIEMU. Umówiono się na 
kolejne spotkanie robocze w połowie roku, a w tym czasie zostaną przeprowadzone 
rozmowy  w  sprawie  ewentualnego  włączenia  do  współpracy  kolejnych  związków 
żołnierskich.
     Na  wniosek  Prezesa  OP  w  Zgorzelcu  por.  Ryszarda  LEPAROWSKIEGO 
Prezydium  Zarządu  Oddziału  Dolnośląskiego  Związku  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych we Wrocławiu uchwałą nr 88/P/12 odznaczyło medalami „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”:  złotym  –  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Ruszów mgr  inż. Janusz 
KOBIELSKI,  srebrnym –  Prezes Oddziału Dolnośląskiego ppłk Krzysztof MAJER, 
Wiceprezes Koła M-G w Węglińcu Andrzej KUSIAK, brązowym – członek Zarządu 
Koła  M-G w Węglińcu  szer.  Jacek  OKOŃ,  członek  Koła  M-G w Węglińcu  szer. 
Tadeusz  MICHALUK, Komendant  WKU Bolesławiec  ppłk Andrzej  ŁUKA, lekarz 
chirurg Marek KURZYŃSKI.
24.02  –  członkowie  oddziału  wrocławskiego  z  ogromnym  zainteresowaniem 
wysłuchali  referatów por.  mgr  Bronisława  TURCZANIKA i  mjr  mgr  inż.  Jerzego 
JURKIEWICZA.  Z  kolei  ppłk  dr  Józef  FRĄCZEK  omówił  i  wręczył  zebranym 
broszurę „Integracja i dezintegracja kadry zawodowej LWP z perspektywy 30. lat”. 
Warto  podkreślić,  że  jest  to  jubileuszowe  –  bo  30.  wydawnictwo  Zarządu 
Dolnośląskiego.
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29.02 – do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego został zaproszony kombatant por. 
Stefan GRYNIUK z Wałbrzycha, który został  przez Wicewojewodę Dolnośląską dr 
Ewę  MAŃKOWSKĄ odznaczony  Złotym  Krzyżem  Zasługi po  raz  drugi, 
przyznanym przez  Prezydenta  RP  Postanowieniem nr  517  z  14.10.2011  r.  W tym 
wzruszającym  momencie  towarzyszyła  mu  delegacja  w  składzie:  ppłk  Krzysztof 
MAJER, kpt. Julian LECH, płk Adam JAROS i sierż. Zbigniew ZANIEWSKI.
01.03 – prezes ZD ppłk Krzysztof  MAJER sporządzi i przesłał do Zarządu Głównego 
wnioski o nadanie medali  Za Zasługi dla Obronności Kraju: złote - st. sierż. Antoni 
PIOTROWSKI /Lubin/  i  mjr  Dariusz TROJANOWSKI /Wrocław/,   srebrne - kpt. 
Ryszard LANCMAN /Jawor/ i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI / Wrocław/, brązowe - 
st. plut. Marek ŚWIĄTEK /Głogów/ i st. sierż. Andrzej ZAWADZKI / Głogów/. 
Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł kpt. Janusza FUKSY 
„Peterhof” i zdjęcie. 
Miesięcznik „Brzask” opublikował artykuł Prezesa OP w Zgorzelcu „Dziki kraj”.
Miesięcznik  „Głos  Weterana  i  Rezerwisty”  zamieścił  artykuł  ppłk  Krzysztofa 
MAJERA „Krzyże  od Rzeczpospolitej”  i  trzy  zdjęcia,  zaś  w artykule  „Krzywdzące  
oceny  a  żołnierski  honor”  gen.  bryg.  Zdzisław  ROZBICKI  podkreślił  aktywność 
intelektualną  środowiska  wrocławskiego,  w  tym  wydawnictwa  dolnośląskiego 
ZWiRWP.
02.03  –  w  dwutygodniku  „Gazeta  Powiatowa”  ukazał  się  artykuł  kol.  Ryszarda 
LEPAROWSKIEGO  pt.  „Wywalić  zderzaki”,  w  treści  którego  negatywnie 
podsumowuje dokonania rządu Donalda Tuska.

08.03  –  już  tradycyjnie  poseł  do  PE  Lidia  GERINGER  de  OEDENBERG  była 
fundatorką kwiatów z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wrocławiankom róże 
przed domami handlowymi „Astra”, „Magnolia” i „Gaj” wręczała grupa czołowego 
aktywu związkowego:  mjr  Stanisław WAWRZYNIAK, ppłk Józef  FRĄCZEK i  st. 
chor. Andrzej NAWROT. 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek ZD ZWiRWP nadała medale 
Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej:  złote - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 72 im. 
Władka Zarembowicza we Wrocławiu, Wrocławski Szczep Harcerski „Korzenie” im. 
Władka  Zarembowicza;  srebrne  -  hm.  Maria  LUBRYKA  i  hm.  Andrzej 
LUBRYKA  /Wrocław/,  st.  szer.  Piotr  KURYŁO  /Dzierżoniów/,  kpr.  Stanisław 
PRZYBYLSKI  /Głogów/,  kpr.  Władysław  RAK  /Głogów/,  sierż.  Witold 
TURKIEWICZ /Wrocław/.
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Z  okazji  Dnia  Kobiet  delegacja  Zarządu   OM  w  Jaworze   w  składzie:  ppłk  Jan 
KOBES,  kpt.  Bogdan  BEZEG  oraz  plut.  Czesław  GOŁUCH  przekazała  życzenia 
członkiniom naszej podopiecznej organizacji Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Jaworze 
w ich nowej siedzibie. Uczestniczyli też we wspólnym balu jaki zorganizowała bratnia 
organizacja z tej okazji w Klubie ECMEN w Jaworze. Kobiety otrzymały 2 blachy 
ciasta dla uświetnienia ich święta.
11.03 – grupa członków naszego Związku wzięła udział we wrocławskim spotkaniu 
z przewodniczącym Rady Krajowej SLD Leszkiem MILLEREM.
15.03  –  na  zaproszenie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Bogatynia  Andrzeja 
GRZMIELEWICZA  Prezes  OP  w  Zgorzelcu  por.  Ryszard  LEPAROWSKI 
uczestniczył  w  uroczystej  sesji  Rady  M  i  G.  W  trakcie  sesji  pozytywnie  ocenił 
współpracę  Burmistrza  ze  Związkiem  Sybiraków,  ZIW   RP,  ZKRPiBWP  oraz 
ZWiRWP.  Prezes  R.  Leparowski  szczególnie  podkreślił  dbałość  Burmistrza 
o uczestników  walk  o  wyzwolenie  kraju.  Następnie  Burmistrza  A.  Grzmielewicza 
uhonorował  pamiątkowym  medalem  pamiątkowym  „Bohaterom  Forsowania  Nysy  
Łużyckiej”. 
Członkowie  Zarządu  Oddziału  Miejskiego  w  Jaworze  wspólnie  z  aktywem 
związkowym uroczyście  pożegnali  odchodzącego  z  funkcji  Prezesa  kol.  ppłk  Jana 
KOBESA. Z tej okazji na uroczystym spotkaniu podziękowanie za wieloletnią pracę 
i pomoc przekazał Prezes OM kpt. Bogan BEZEG. Jednocześnie koledzy ufundowali 
odchodzącemu z funkcji  Prezesowi – album „1000 Mundurów”. Przy poczęstunku, 
kawie i ciastkach odbył się wieczór wspomnień.

   
16.03  –  w  Klubie  SOW  odbyło  się  spotkanie  zespołu  organizacyjnego  majowego 
„Forum żołnierzy – tworców kultury”, w którym uczestniczyli:  gen.  bryg. Zdzisław 
ROZBICKI,  gen.  bryg.  Zdzisław BARSZCZEWSKI,  płk  Antoni  KOTLIŃSKI,  płk 
Henryk GRZESIECKI, ppłk Jan JEŻ, ppłk Krzysztof MAJER i ppłk Maciej MUSIAŁ. 
Uzgodniono,  że  głównymi  organizatorami  będzie  Oddział  IBN  im.  gen.  Edwina 
Rozłubirskiego i ZD ZWiRWP.
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W Bolesławcu odbyły się obchody Święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Obchodzone 
po  raz  pierwszy  święto  jednostki,  która  po  przeformowaniu  z  początkiem  roku 
funkcjonuje  w  nowych  strukturach,  skupiło  liczne  grono  artylerzystów,  byłych 
żołnierzy  oraz  przedstawicieli  współpracujących  z  nią  jednostek  i  instytucji.  Nasz 
Związek reprezentowała  delegacja  w składzie:  ppłk  Adam KĘSTOWICZ,  st.  chor. 
Jerzy  NAGODA i  mar.  Stanisław KOWALSKI.  Nasza  delegacja  złożyła  wiązankę 
kwiatów  pod  tablicą  pamiątkową  wykonaną  w  2010  r.  z  inicjatywy  środowiska 
artylerzystów z Głogowa.
19.03  –  grupa  członków naszego  Związku  uczestniczyła  w  Biurze  Informacyjnym 
Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we 
Wrocławiu  w  spotkaniu  pt.  „Z  Widokiem  na  Europę”,  z  Lidią  GERINGER  de 
OEDENBEG  –  kwestorem  w  Kolegium  Parlamentu  Europejskiego  i  prof.  Jerzym 
BUZKIEM – posłem PE.

  
24.03 – w reakcji na artykuł red. Mirosława MACIOROWSKIEGO „Kibole walczą  

z komuną. Karykatura bojowników o wolność” na stronie internetowej GW ppłk 
Krzysztof MAJER napisał –        Rację ma autor artykułu dziwiąc się spóźnionej  
walce z "komuną"! W Polsce nie było "komunizmu" w literalnym znaczeniu tego  
słowa znaczeniu.  Co najwyżej  próbowano budować socjalizm, choć z  mizernym  
skutkiem /prywatna własność w rolnictwie i  rzemiośle,  rola KK itp./.  Ale dzisiaj  
walka  z mityczną  "komuną"  może  tylko  śmieszyć  i  budzić  politowanie  dla  
"patriotycznych" kiboli.

25.03  –  we  Wrocławiu  w Miejskim Zjeździe  SLD wzięła  udział  grupa  kilkunastu 
reprezentanów naszego Związku. Przewodniczącym został wybrany Czesław CYRUL, 
sekretarzem Dominik  KŁOSOWSKI,  a  w skład  Rady  Miejskiej  wszedł  m.in.  ppłk 
Krzysztof MAJER. 

   
30.03 – na zebraniu Oddziału Wrocławskiego z uwagą wysłuchaliśmy wystąpienia kpt. 
prof.  zw.  dr  hab.  Józefa  WOŁOCHA  oraz  informacji  por.  mgr  Bronisława 
TURCZANIKA i  mjr  mgr inż.  Jerzego JURKIEWICZA, które wywołały ożywioną 
dyskusję.
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Prezes  ZD ppłk  Krzysztof  MAJER opracował  i  przesłał  do komendanta  WKU we 
Wrocławiu wnioski  o  awanse  dla  kol.: ppłk  dr  Józefa  FRĄCZKA,  mjr  Stanisława 
WAWRZYNIAKA,  kpt.  Władysława  ADAMUSA,  por.  mgr  Bronisława 
TURCZANIKA,  ppor.  Edwarda  CZECHOWSKIEGO  i  st.  chor.  Andrzeja 
NAWROTA.
31.03 – obradująca w Złotoryi Konferencja Miejska SLD wybrała w skład Zarządu 
Miejskiego SLD st. sierż. Henryka PAWŁOWSKIEGO.
01.04 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł kpt. Janusza 
FUKSY „Carskie Sioło” ze zdjęciem.
02.04 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER opracował i przesłał do Wojewódzkiego 
Komitetu Ochrony Pamięci  Walk i  Męczeństwa wnioski  o nadanie medali  OMPN: 
złote –  ppor.  Tadeusz  CZYŻOWSKI  /Lubin/,  ppor.  mgr  Wilhelm  KASPERSKI 
/Lubin/,  st.  chor.  szt.  Henryk  NASZKOWSKI  /Głogów/,  st.  chor.  Andrzej 
NAWROT  /Wrocław/,  st.  sierż.  mgr  Henryk  PAWŁOWSKI  /Złotoryja/,  por.  mgr 
Bronisław  TURCZANIK  /Wrocław/,  mjr  Stanisław  WAWRZYNIAK  /Wrocław/, 
srebrne - mgr Anna CHOCAJ /Wrocław/, kpr. Kazimierz KOŁODZIEJ /Lubin/, mgr 
Bogumiła  KOPACKA-GAJEC  /Wrocław/,  Józef  MALAK  /Wrocław/,  sierż.  szt. 
Edward SROKA /Wrocław/,  Krystyna SZUL /Wrocław/,  mgr  Beata  WIECZOREK 
/Wrocław/.
04.04 – na zaproszenie nowego Dowódcy Garnizonu WP we Wrocławiu gen. bryg. 
Marka SOBIECHOWSKIEGO /Dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej/ w uroczystym 
spotkaniu  wielkanocnym  w  Klubie  4  Regionalnej  Bazy  Logistycznej  wzięli  m.in. 
udział płk Jan KARWACIŃSKI i ppłk Krzysztof MAJER.

   
Minister ON decyzją 602/Kadr nadał medale Za Zasługi dla Obronności Kraju: złote - 
st.  chor.  szt.  Jerzy  STEPANIUK  /Zgorzelec/,  mł.  chor.  sztab.  Władysław 
ŚWIATŁOWSKI  /Zgorzelec/;  srebrne  -  Alfreda  DZIEWIATKOWSKA-JACH 
/Wrocław/, plut. Eugeniusz DOMAŃSKI /Zgorzelec/, kpr. Andrzej ZAJĄCZKOWSKI 
/Lubin/,  kpt.  pil.  inż.  Piotr  ZBOROWSKI  /Wrocław/;  brązowe  -  st.  szer.  Jan 
ANDRZEJEWSKI  /Złotoryja/,  szer.  Kazimierz  BAK  /Wrocław/,  bomb.  Andrzej 
BŁACHANIEC  /Zgorzelec/,  ppor.  mgr  Mirosław  DĄBROWSKI  /Głogów/,  mgr 
Teresa FRUZIŃSKA /Wrocław, Teresa JACKOWSKA /Wrocław/, por. mgr inż. Jacek 
JONCZYK /Zgorzelec/, Joanna KOŚCIUSZKIEWICZ /Wrocław/, ppor. mgr Zbigniew 
KOZŁOWSKI  /Zgorzelec/,  szer.  Tadeusz  MICHALUK  /Zgorzelec/,  Maria 
OŁDAK  /Wrocław/,  kpr.  Edward  PIWOWARCZYK  /Lubin/,  szer.  Jan 
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PRZYBYSZEWSKI  /Zgorzelec/,  kpr.  Jan  SITARZ  /Zgorzelec/,  bomb.  Tadeusz 
SITARZ /Zgorzelec/, szer. hm. Marek STOCHMIAŁEK /Wrocław/, st. szer. Krzysztof 
TARKO /Lubin/.

   
05.04 - na zaproszenie Dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia we Wrocławiu 
- delegacja Oddziału Miejskiego im. gen. T. Kościuszki wraz ze Starostą Jaworskim 
uczestniczyła w spotkaniu wielkanocnym przyjaciół pułku. Spotkanie przebiegło we 
wspaniałej  atmosferze,  a  grochówka  i  potrawy  wielkanocne  bardzo  smakowały 
wszystkim uczestnikom spotkania. 
           Życzenia świąteczne przekazali: mgr Lidia GERINGER de OEDENBERG 
i mgr  Piotr  BORYS  –  posłowie  do  Parlamentu  Europejskiego,  gen.  bryg.  Marek 
SOBIECHOWSKI  –  dowódca  Garnizonu  WP  Wrocław,  płk  mgr  Stanisław 
PIWOWAR  –  Szef  Oddziału  Dyscypliny  Wojskowej Departamentu  Wychowania 
i Promocji Obronności MON, płk mgr Wojciech OLENDEREK – prezes ZO ZIW RP, 
ks.  abp prof.  dr  hab.  Marian  GOŁĘBIEWSKI –  Metropolita  Wrocławski,  płk  mgr 
Ludwik ROKICKI – Prezes ZWiR WP, płk mgr Waldemar BARTŁOMIEJCZAK – 
Szef WSzW we Wrocławiu, Zofia BARCZYK – Przewodnicząca Rady Miasta i Rafał 
GRONICZ  –  Burmistrz  Zgorzelca,  płk  dr  Franciszek  PODGÓRECZNY  –  prezes 
honorowy ZM LOK Wrocław, płk mgr Aleksander PODOLSKI – Sekretarz ZO TWO, 
Regent UPUM, kpt. dr hm. Tadeusz BOHM – ZŻ WP Poznań, kpt. Krzysztof ROBAK 
– ZWiRWP Łódź, ppłk mgr Andrzej PĘCAK  – Wrocław, Radosław MOŁOŃ i Dawid 
MIROWSKI – Rada Dolnośląska SLD, Adam HICZUK – wydawca, Wrocław, ppłk 
mgr Ryszard OLESZKIEWICZ – prezes  Oddziału Stowarzyszenia  Dzieci  Wojny – 
Wałbrzych. 
Kawalerowie  Orderu  Wojennego  Virtuti  Militari:  mjr  Witold  SOKOŁOWSKI  – 
Wrocław, kpt. Julian LECH – Świebodzice. 
Członkowie ZWiR WP: Anna i Adam GILARA – Szczytnica, płk Adam JAROS – 
Szczawno  Zdrój,  ppor.  Tadusz  CZYŻOWSKI  –  Lubin,  por.  mgr  Ryszard 
LEPAROWSKI,  kpr.  Stanisław  WOLANIN  i  st.  sierż.  szt.  Ryszard  BRAUN  – 
Zgorzelec, st. sierż. Michał SABADACH – Uniejowice, mjr mgr Wacław NOWAK – 
Oława, mjr  Stanisław WAWRZYNIAK, płk dypl,  Marian REINBERGER, st.  chor. 
Andrzej NAWROT, ppłk dr Józef FRĄCZEK, kpt. Władysław ADAMUS, mjr mgr 
Jerzy  JURKIEWICZ,  Barbara  i  Marek  CEMBRZYŃSCY,  kpt.  pil.  inż.  Piotr 
ZBOROWSKI,  płk  mgr  inż.  Remigiusz  WIRA,  por.  mgr  inż.  Jerzy  HERMAN  – 
Legnica.
09.04 – na stronie internetowej http://fabryki.fotopolska.eu zamieszczono fotoreportaż 
składający się z 7 zdjęć z uniejowickiego muzeum.
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  10.04 - przyjaciele i najbliżsi posła 
Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO spotkali się w 2. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem 
przy  tablicy  pamiątkowej  wmurowanej  przy  bramie  stadionu  Śląska  Wrocław,  aby 
złożyć kwiaty i wspominać dolnośląskiego polityka.

   
12.04  –  w  Zgorzelcu  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  i  Ponadgimnazjalnych  im. 
E. Plater  w  ramach  obchodów  67  rocznicy  forsowania  Nysy  Łużyckiej,  odbył  się 
X Powiatowy Konkursu Wiedzy „O Wojsku Polskim i Miejscach Pamięci Narodowej” 
dla  szkół  ponadpodstawowych  powiatu. Wzięły  udział  reprzezentacje  4  szkół. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na 50 pytań w ciągu 45 minut. 
Laureatami  zostali:  I miejsce  –  Filip  HNITECKI  /LO  im.  Braci  Śniadeckich 
w Zgorzelcu/,  II  miejsce  –  Mariusz  MACKIEWICZ  /ZSZ  i  L  im.  Górników 
i Energetyków Turowa w Zgorzelcu/, III miejsce – MICHAŁ NOWAKOWSKI /ZSZ 
i L im.  Górników i  Energetyków Turowa/.  Organizatorem konkursu był  Społeczny 
Komitet  Ochrony  Miejsc  Pamięci  Narodowej,  a  patronat  objęła  Poseł  Lidia 
GERINGER de OEDENBERG. Laureat został nagrodzony wyjazdem do Parlamentu 
Europejskiego. 

 Delegacja  OM  im.  Powstańców  Wielkopolskich  w  Złotoryi 
uczestniczyła  w  uroczystościach  72.  rocznicy  wywózki  Polaków  na  Syberię  oraz 
rocznicy  mordu  katyńskiego,  składając  kwiaty  pod  tablicą  pamiątkową.  W trakcie 
uroczystości Krzyż Honorowy „Sybiru” otrzymał kpr. Jan WĘGRZYN.
13.04 – Adam KACZMAREK sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Poznaniu poinformował o przyznaniu srebrnego medalu OMPN 
dla kpt. dr Tadeusza BOHMA.
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14.04 – ppłk Krzysztof MAJER został zaproszony na inaugurację sezonu żeglarskiego 
Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Rancho” we Wrocławiu. Po uroczystym apelu odbył 
się festiwal piosenki „Rancho Szant”. Jury w składzie: hm. Halina ŁUCZAK i hm. 
Krzysztof  MAJER  –  przedstawiciele  Harcerskiego  Kręgu  Seniorów  „Rodło”  oraz 
Marek  ORŁOWSKI  –  przedstawiciel  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej, 
dokonało  oceny  występów  zespołów  i  solistów  z  drużyn:  „Szkwał”,  „Geronimo”, 
„Venta”, „Tortuga” i „Rancherzątka”. Laureaci otrzymali puchary, dyplomy, książki 
i słodycze. Mimo chłodnego wiatru impreza się udała, a najbardziej występami byli 
przejęci najmłodsi uczestnicy – czyli zuchy – „Rancherzątka”.
16.04  –  kolejną  67  rocznicę  forsowania  Nysy  Łużyckiej  świętowaliśmy  pod 
Pomnikiem  Orła  Piastowskiego na  Wojennym  Cmentarzu  Żołnierzy  2  Armii  WP 
w Zgorzelcu. Przybyli bardzo licznie ze sztandarami kombatanci II wojny światowej, 
w  tym  uczestnicy  tego  historycznego  wydarzenia.  Zgodnie  z  ceremoniałem 
wojskowym Komendantowi WKU w Bolesławcu ppłk Andrzejowi ŁUKA meldunek 
o gotowości do rocznicowej uroczystości złożyła por. Agnieszka KOZIK. 

   
Po wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień Prezesa ZKRPiBWP w Jeleniej Górze - 
płk Edwarda JAKUBOWSKIEGO, płk Józefa BOROWCA –uczestnika forsowania, 
Senatora  RP  –  Jana  MICHALSKIEGO  i  Burmistrza  Miasta  Zgorzelec  -  Rafała 
GRONICZA,  dziekan  ks.  kan.  Maciej  WESOŁOWSKI  oraz  ks.  ppor.  Marek 
BONIFATIUK  probosz  parafii  prawosławnej,  odmówili  ekumeniczną  modlitwę 
w intencji wyzwolicieli Ojczyzny. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń za 
popularyzację  tradycji  i  historii  WP.  Na  wniosek  ZP  w  Zgorzelcu  Minister  ON 
wyróżnił  brązowym medalem  Za  Zasługi  Dla  Obronności  Kraju Jana  HASIUKA, 
Zarząd  Główny  ZWiRWP  odznaczył  pamiątkowym  Krzyżem  Ludowego  Wojska 
Polskiego Marię  WOLANIN.  Rada  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Męczeństwa 
w Warszawie  odznaczyła  srebrnym  medalem  Opiekun  Miejsc  Pamięci  Narodowej  
Albina GAUDYNA. 

   
Zarząd  Powiatowy  w  Zgorzelcu  odznaczył  Pamiątkowym  Medalem  „Bohaterom 
forsowania Nysy Łużyckiej 1945”, które odebrali: Albin GAUDYN, Andrzej RUSAK, 
Wiesław  NOWAKOWSKI,  Janusz  KOBIELSKI,  Łukasz  RELICH,  Andrzej 
NAWROT, Leszek ZAGÓRSKI, Jacek BANDYK, Grzegorz CHIROWSKI, Grzegorz 
NOWATKOWSKI,  Adam  ŁACHACZ,  Walerian  PTASZYŃSKI,  Mieczysław 
KOZAK,  Władysław  BORCZ,  Jan  DRAJCZYK,  Aleksander  PODOLSKI,  Henryk 
MOTYKA,  Kazimierz  MAŃKOWSKI,  Jerzy  MAJEWSKI.  Medale  wręczyli: 
wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER i wiceprezes ZD por. Ryszard LEPAROWSKI. 
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Ponadto decyzją Prezesa ZG odznaką „Za Zasługi dla ZKRiBWP” został odznaczony 
Tadeusz SŁOBODZIAN. 

   
Po  dekoracjach  został  odczytany  Apel  Poległych,  po  którym  kompania  honorowa 
23 Ślaskiego Pułku Artylerii oddała salwę honorową i wysłuchano „Roty” odegranej 
przez orkiestrę KWP Turów. Na zakończenie obchodów rocznicowych, uczestniczące 
w uroczystości liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 
Orła  Piastowskiego.  Po  uroczystości  burmistrz  zaprosił  obecnych  na  tradycyjną 
żołnierską grochówkę. 

   
Warto podkreślić, że rano w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników 
i Energetyków  Turowa  w  Zgorzelcu  Poseł  na  Sejm  RP  Małgorzata  SEKUŁA-
SZMAJDZIŃSKA uczestniczyła w udostępnieniu Izby Pamięci Narodowej, którą w 
2008 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Bohaterów 2 Armii WP otwierał marszałek 
Jerzy  SZMAJDZIŃSKI.  Zaś  po  południu  dokonała  aktu  wznowienia  prac  biura 
poselskiego i wręczyła legitymację asystenta społecznego kpt. Andrzejowi TYCOWI. 
Końcowym akcentem było spotkanie kierownictwa zgorzeleckiego ZP z delegacją ZD 
–  ppk  Krzysztof  MAJER,  mjr  Stanisław  WAWRZYNIAK,  st.  chor.  Andrzej 
NAWROT i st. chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI oraz ZO TWO – płk Aleksander 
PODOLSKI, płk Władysław BORCZ i szer.  Jan DRAJCZYK. Przekazano w darze 
sprzęt od st. chor. szt. Jana SZULA z Wrocławia, m.in. tablicę wskaźników samolotu 
Su-22 i drążek sterowniczy MiG-21.

      
17.04  –  do  siedziby  Senatu  RP  w  Warszawie  został  zaproszony  kol.  Michał 
SABADACH  wraz  z  rodziną,  aby  odebrać  przyznany  bratu  Bazylemu  i  rodzicom 
Eudokii  i  Antoniemu  medal  „Sprawiedliwy  Wśród  Narodów  Świata”.  Rodzina 
Sabadachów w czasie  wojny  w Rosochaczu  ukrywała  przez  rok  mimo  zagrożenia 
życia,  sąsiada  Chaima  BERGMANA.  Niestety  19  odznaczonych  nie  doczekało  tej 
uroczystości, którą otworzył marszałek Bogdan BORUSEWICZ, a ambasador Izraela 
Zvi  RAV-NER  wręczył  przyznane  przez  Instytut  Yad  Vashem dyplomy  i  medale 
z hasłem: KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT... W uroczystości wziął 
również udział starosta złotoryjski ppor. Józef SUDOŁ.
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21.04 – na posiedzeniu ZP w Zgorzelcu poruszono sprawy: kampania sprawozdawczo 
– wyborcza w OP w Zgorzelcu, finansowanie świetlicy związkowej, przygotowania do 
wyjazdu  do  Uniejowic,  przygotowania  do  spotkania  powiatowego  w  Jagodzinie. 
Członek Zarządu Powiatowego płk Mirosław FIEDOROWICZ oświadczył, że Poseł 
SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA  planuje  partycypować  w  nagrodach  kolejnych 
konkursów  wiedzy  „O Wojsku  Polskim  i  Miejscach  Pamięci  Narodowej” 
organizowanych  przez  Stowarzyszenie  SKOMPN  i  OP  ZWiRWP  w  Zgorzelcu. 
Przyjęto  oświadczenie:   W związku  z  brakiem  kompatybilnej  współpracy  Urzędu  
Miasta  Zgorzelec  z  Oddziałem  Powiatowym  Związku  Weteranów  i  Rezerwistów  
Wojska  Polskiego  w  Zgorzelcu  oświadczamy,  że  na  podstawie  decyzji  Zarządu  
Powiatowego  ZWiRWP  w  Zgorzelcu  wycofujemy  się  ze  współpracy  w  ramach  
wręczania wyróżnień /państwowych, resortowych i społecznych/ obywatelom miasta  
i powiatu  Zgorzelec,  w  ramach  uroczystości  patriotycznych  oraz  imprez  
ogólnospołecznych.  Przez  okres  6  lat  oraz  przez  lata  uprzednie,  staraliśmy  się  
i zarazem zapewnialiśmy, by obywatele miasta i powiatu Zgorzelec czuli się doceniani  
i wyróżniania za swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności. Pomimo wielu lat naszej  
inicjatywy, stwierdzamy z całą stanowczością, że władze administracyjne nie szanują  
i doceniają pracy ludzi, którzy działają społecznie dla dobra miasta i regionu. Zarząd  
Powiatowy  ZWiRWP  w  Zgorzelcu  ze  wstydem  stwierdza,  że  przejął  inicjatywę  
wyróżniania obywateli, za co przepraszamy władze samorządowe. 
27.04 – pracowity dzień mieli  członkowie Związku z Wrocławia. O godz. 14 wraz 
z przedstawicielami Klubu Weteranów Lewicy oraz partii i stowarzyszeń lewicowych 
udaliśmy się na cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej, aby przed Świętem Pracy uczcić 
pamięć współtwórcy socjaldemokracji niemieckiej Ferdynanda LASSAL’A.

    
Następnie udaliśmy się na rodzinny piknik zorganizowany przez Radę Miejską SLD na 
terenie POD „Obrońca” przy ul. Kaspra Weigla. Przy słonecznej pogodzie można było 
porozmawiać o zbliżającym się Kongresie SLD i kondycji partii w naszym grodzie, 
oraz spożyć potrawy z grilla.
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Wieczorem zaś odbyło się zebranie oddziału miejskiego. Po zaplanowaniu działań na 
maj  br.,  wysłuchaliśmy  referatów  por.  Bronisława  TURCZANIKA  i  mjr  Jerzego 
JURKIEWICZA, które wywołały bardzo ożywioną dyskusję.

    
28.04 – ppłk Krzysztof  MAJER został zaproszony do hotelu „Jasek” we Wrocławiu na 
podniosłą  uroczystość  XV-lecia  Polskiej  Unii  Ugrupowań  Monarchistycznych.  Za 
popularyzację tradycji i historii WP został odznaczony Krzyżem Honoru i Wierności 
Regenta  UPUM  /nr  10/  i  Medalem  Pamiątkowym  15-lecia  działalności  UPUM. 

  
29.04  –  na  stronie  internetowej  Foto  Polska  http://fotopolska.eu/298105,foto.html 
została  zamieszczona następująca notka informacyjna i  fotoreportaż z muzeum kol. 
Michała SABADACHA:      Muzeum Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego 
- Rzadko się zdarza, żeby ktoś za domem trzymał pomnik, ale są w końcu rzeczy,  
które nie śniły się filozofom. Oto w Uniejowicach koło Złotoryi,  w sadzie Michała  
Sabadacha,  twórcy  Prywatnego  Muzeum  Armii  Radzieckiej  i  Ludowego  Wojska  
Polskiego, stoi trzymetrowy Konstanty Rokossowski. Pomnik marszałka znajdował  
się przedtem w Legnicy przed dawnym Domem Oficera Armii Radzieckiej, a później  
Kurią Biskupią. Rokossowski to dopiero początek. Wystarczy wejść do ogromnego,  
poniemieckiego  gospodarstwa,  żeby  natknąć  się  na  inne  atrakcje,  na  przykład  
kilkunastu Włodzimierzy Ilijczów Leninów. Kiedy Rosjanie stacjonowali w Legnicy,  
Michał Sabadach utrzymywał z  nimi regularne kontakty.  Po wyjeździe  żołnierzy  
zostało  mnóstwo  rzeczy,  które  wkrótce  trafiły  do  muzeum.  Właściciel  i kustosz  
muzeum w kolekcji najbardziej ceni sobie gwiazdę od generała Dubinina. To kopia  
medalu  zwycięstwa.  Ma  mniej  więcej  półtora  metra  średnicy  i  waży  20  kg.  W  
gospodarstwie  wiszą  też  mundury,  czapki,  odznaczenia,  plakaty,  kombinezony.  
W rogu największej  "sali  wystawowej"  Sabadach odtworzył  gabinet  oficera KGB.  
Turyści, którzy mają szansę obejrzeć kolekcję wtedy, gdy jej gospodarz jest akurat w  
domu,  uwielbiają  fotografować  się  w  żołnierskich  uniformach.  Magia  munduru,  
nawet  radzieckiego,  działa  niemal  na  każdego.  "Armia  Radziecka,  znasz  ją  od  
dziecka" - kto tego nie słyszał? Mieszkańcy Uniejowic Armię Radziecką znają niemal  
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od podszewki. W muzeum regularnie obchodzone są święta 1 i 9 maja oraz 22 lipca.  
Dodatkową atrakcją jest otoczenie. Na polu za domem znajduje się ciekawe miejsce  
- pas do lądowania dla messerschmittów. Zbudował go jeszcze niemiecki właściciel  
gospodarstwa, dla syna - lotnika Luftwaffe.

  
30.04  –  prezes  ZD  ppłk  Krzysztof  MAJER  przesłał  odpowiedź  na  „list  otwarty” 
w sprawie  płk  Adama  JAROSA  na  ręce  prezesa  Zarządu  Obwodu  Światowego 
Związku Żołnierzy AK w Wałbrzychu mgr inż. arch. Marka RATUSZNIKA,
W  „Gazecie  Wrocławskiej”  red.  Ewa  CHOJNA  opublikowała  artykuł  „Legnica:  
Michał Sabadach Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” o  odebraniu medalu,  który 
przyznano  jego  rodzicom  -  Eudokii  i  Antoniemu  oraz  bratu  Bazylemu.  Jest  to 
najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez 
Instytut  Pamięci  Męczenników  i  Bohaterów  Holocaustu  Yad  Vashem. Odbierając 
medal  podkreślił,  że  odznaczenie  ma  dla  niego ogromne  znaczenie,  jednak  przede 
wszystkim jest  wyrazem pamięci  o jego rodzinie o i  tym,  czego dokonali.  Artykuł 
został zilustrowany poniższym zdjęciem.

1-3.05 – członkowie naszego Związku wzięli aktywny udział w lokalnych obchodach 
Święta Pracy, Dnia Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
01.05  –  miesięcznik  PTTK „Na Szlaku”  opublikował  kolejny  artykuł  kpt.  Janusza 
FUKSY „Pawłowsk”.
W miesięczniku „Głos Weterana i Rezerwisty” zamieszczono artykuł ppłk Krzysztofa 
MAJERA „Żołnierskie spotkanie” i zdjęcie.
Miesięcznik  „Kombatant”  w  artykule  „Pamięć  o  Sprawiedliwych”  poinformował 
o wyróżnieniu  rodziny  Sabadachów  izraelskim  medalem  „Sprawieliwy  wśród 
Narodów Świata”.
W  siedzibie  Zarządu  Dolnośląskiego  Stowarzyszenia  Współpracy  Polska-Wschód 
została udostępniona na miesiąc wystawa czterech tablic z materiałami związanymi 
z wyzwalającym  Wrocław  kombatantem  radzieckim  Piotrem  MIELNIKIEM,  którą 
przygotował kpt. Janusz FUKSA.
03.05 – członkowie OM ZWiRWP, Stowarzyszenia  Dzieci  Wojny i  Klubu Seniora 
w Złotoryi zorganizowali nad Zalewem Złotoryjskim piknik z okazji 40-lecia SDW. 
Podczas części oficjalnej wyróżniono członków Związku, odznaczenia otrzymali – płk 
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Jerzy  PESZKO,  por.  Józef  PETTERS,  por.  Stanisław  FUDALI,  szer.  Stanisław 
STAWIŃSKI, szer. Władysław DĄBROWSKI, szer. Waldemar WILCZYŃSKI i st. 
szer.  Franciszek  RAJCZAKOWSKI,  a  dyplomy  –  ppor.  Jan  DZIADYK  i  ppor. 
Władysław  KIELECZAWA.  Członkowie  naszego  Związku  i  Klubu  Seniora 
przedstawili program artystyczny pod hasłem „Senior potrafi”.
Delegacja OP w Zgorzelcu uczestniczyła w obchodach rocznicy Konstytucji3 Maja, 
które  zostały  zorganizowane  przez  Urząd  Miasta  Zgorzelec.  Złożono  kwiaty  pod 
pomnikiem Milenium. 
04.05 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER odbył robocze spotkanie z dyrektorką Biura 
Parlamentarnego  Zofią  ULATOWSKĄ-RYBAJ  nt.  dotychczasowej  współpracy 
naszych członków z Poseł do PE Lidią GERINGER de OEDENBERG. 
05.05 – na stronie internetowej Polskiego Radia Wrocław zamieszczono informację 

„Zjazd weteranów w Uniejowicach”:  Od 18 lat w drugi weekend maja do Uniejowic  
k. Złotoryi  zjeżdżają żołnierze  i  oficerowie  II  Wojny Światowej.  Tak będzie  i  tym razem.  
Michał  Sabadach,  pomysłodawca  i  organizator  zlotów podkreśla,  że  najbliższe 
obchody Dnia Zwycięstwa to jedna z ostatnich okazji spotkania tych, którzy walczyli na 
różnych frontach Europy. Tylko w tym roku w rejonie legnickim około 40 kombatantów  
odeszło na wieczną wartę.  Muzeum oręża w Uniejowicach to chyba jedyne miejsce na  
świecie,  gdzie przy wspólnym posiłku spotykają się żołnierze, którzy kiedyś walczyli po  
różnych stronach frontu. Sabadachowi udało się przy jednym stole posadzić Polaków,  
Rosjan i Niemców.

Na zaproszenie Prezesa ZO ZIW RP w Zgorzelcu Ryszarda KOSIŃSKIEGO delegacja 
OP  w  składzie  płk  Mirosław  FIEDOROWICZ  i  st.  sierż.  Andrzej  KONIECZNY 
uczestniczyła w spotkaniu towarzyskim z okazji Dnia Zwycięstwa. Spotkanie odbyło 
się w biurze ZIW RP. 
06.05 – tygodnik „Myśl Polska” opublikował na całej szpalcie artykuł wspomnieniowy 
kpt. Moniki STRĄCZEK /ŚLADEWSKIEJ/ „1945 – rok wojny – rok pokoju”.
07.05 – w Klubie 4 RBLog. odbyło się robocze spotkanie zespołu organizacyjnego 
„II Forum żołnierzy – twórców kultury”, w którym uczestniczyli: gen. bryg. Zdzisław 
ROZBICKI,  płk  Andrzej  KOTLIŃSKI,  ppłk  Krzysztof  MAJER,  ppłk  Maciej 
MUSIAŁ, płk Stefan GRZESIECKI, ppłk Jan JEŻ.
08.05  –  członkowie  naszego  Związku  wzięli  udział  w  lokalnych  uroczystych 
obchodach Dnia Zwycięstwa. 
Głogowskie uroczystości  odbyły się w Parku Słowiańskim pod Pomnikiem Koalicji 
Antyhitlerowskiej.  Zaproszony  na  imprezę  wiceprezes  ZG ppłk  Krzysztof  MAJER 
wraz z starostą Rafaelem ROKASZEWICZEM, dowódcą garnizonu WP ppłk Adam 
KLISZKA i  prezesem  ZP  st.  chor.  Jerzym NAGODĄ  wręczył  odznaczenia,  które 
otrzymali:  ppor.  Mirosław  DĄBROWSKI  –  brązowy  medal  ZZdOK,  a  ppor. 
Władysław RAK i st. kpr. Stanisław PRZYBYLSKI – srebrny medal OMPNar.
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Ponadto ośmioro pracowników WKU zostało wyróżnionych odznakami „Za Zasługi  
dla  ZKRPiBWP”.  W  wojskowej  asyście  honorowej  złożono  wieńce  i  wiązanki 
kwiatów. Następnie na zaproszenie starosty głogowskiego Rafaela ROKASZEWICZA 
kombatanci i weterani udali się na uroczysty obiad. 

   
We Wrocławiu wieczorem nasza delegacja związkowa wzięła udział w capstrzyku na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Wzgórzu Oporów. Po wystąpieniach wicewojewody 
dr  Ewy  MAŃKOWSKIEJ  i  dowódcy  garnizonu  WP  gen.  bryg.  Marka 
SOBIECHOWSKIEGO  złożono  pod  pomnikiem  wieńce  i  wiązanki  kwiatów. 
Występujące  delegacje  były  zapowiadane  przez  prowadzącego  uroczystość.  Na 
zakończenie  uroczystych  obchodów 67.  rocznicy  zakończenia  działań  zbrojnych  w 
Europie, zaproszono wszystkich zebranych do zapalenia zniczy na mogiłach poległych 
żołnierzy.  Duże  wrażenie  robiła  wojskowa  asysta  honorowa,  a  zwłaszcza  szpaler 
żołnierzy  z  pochodniami.  Nasz  Związek  reprezentowała  delegacja  w składzie:  kpt. 
Monika STRĄCZEK, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, st. chor. Andrzej NAWROT, 
kpt. Janusz FUKSA i szer. Zdzisław SMOLAREK.

  W  Złotoryi  delegacja  związkowa 
złożyła  kwiaty  pod  pomnikiem  Ludowego  Wojska  Polskiego  oraz  uczestniczyła 
w przyjęciu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe. 
Przedstawiciele  jaworskiego  OM  uczestniczyli  w  uroczystych  obchodach  Dnia 
Zwycięstwa.  W  siedzibie   Związku  odbyło  się  uroczyste  tematycznie  posiedzenie 
Zarządu Oddziału. Poprzedziło je generalne sprzątanie i urządzanie nowego wystroju 
siedziby  wykonane  przez  członków  zarządu.  A  w  słoneczne  popołudnie  delegacja 
związkowa wraz z innymi delegacjami kombatanckimi  i  władzami samorządowymi 
miasta i powiatu złożyła przed pomnikami martyrologii wiązanki kwiatów. Wieniec 
złożyła także przybyła na zaproszenie Jaworskiego Oddziału Miejskiego oraz Sarosty 
Jaworskiego - delegacja 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia we Wrocławiu,  pod 
przewodnictwem  Z-cy  Dowódcy  Pułku  ppłk  Kazimierza  ŁUCKIEGO.  Pułk  także 
wystawił  wartę  honorową  pod  Pomnikiem  Zwycięstwa  nad  Faszyzmem w Rynku. 
Całość  zakończyła  uroczysta  akademia  w  Teatrze  Miejskim,  przygotowana  przez 
Powiatową Radę Kombatancką w Jaworze.
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec delegacja OP w Zgorzelcu uczestniczyła 
w obchodach Dnia Zwycięstwa, które odbyły się na cmentarzu Żołnierzy II Armii WP 
w Zgorzelcu. Złożono kwiaty.
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09.05 – wrocławscy kombatanci z Klubu „Riazańczyków” spotkali się na uroczystym 
obiedzie  w Klubie 4 RBLog. Wśród zaproszonych gości  był  m.in.  prezes ZD ppłk 
Krzysztof  MAJER.  Zebranie  otworzył  i  prowadził  prezes  płk  Wacław  SAWICKI. 
Wystąpienie  wprowadzające  wygłosił  płk  Bronisław  JAKIMOWICZ.  Następnie 
wywiązała się ożywiona dyskusja, w trakcie której płk Adam MALKO zaproponowal 
powołanie między związkowego zespołu w sprawie restytucji tablicy upamiętniającej 
defiladę żołnierzy 10 Dywizji Piechoty na placu Wolności we Wrocławiu w maju 1945 
roku /dziś budowane jest tam Narodowe Forum Kultury/. Propozycja została przyjęta 
przez  aklamację.  Niestety  udający  się  na  spotkanie  kombatanci  mieli  wątpliwą 
„przyjemność”  oglądania  pomnika  orła  przed  siedzibą  dawnego  dowództwa  SOW, 
który został pomalowany, prawdopodobnie przez kiboli WKS Śląsk w barwy klubowe.
Na  stronie  internetowej  „Głosu  Weterana  i  Rezerwisty”  opublikowano  notkę  kol. 
Krzysztofa MAJERA „Krzyż dla kombatanta” oraz dwa zdjęcia.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała medale Opiekun Miejsc Pamięci  
Narodowej:  złote  – ppor.  Tadeusz  CZYŻOWSKI,  st.  chor.  szt.  Henryk 
NASZKOWSKI, st. chor. Andrzej NAWROT, st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI, 
por. mgr Bronisław TURCZANIK, mjr Stanisław WAWRZYNIAK:  srebrne – mgr 
Anna  CHOCAJ,  kpr.  Kazimierz  KOŁODZIEJ,  Józef  MALAK, mgr  Bogumiła 
KOPACKA-GAJEC, sierż.  szt.  Edward  SROKA,  Krystyna  SZUL,  mgr  Beata 
WIECZOREK.
11.05 – Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył w zebraniu 
sprawozdawczo  –  wyborczym Koła  Miejsko  –  Gminnego  w Węglińcu.  W trakcie 
spotkania podsumowano działalność Koła w minionej  kadencji  i  dokonano wyboru 
nowego  Zarządu  Koła.  W  skład  Zarządu  weszli:  Andrzej  KUSIAK,  Tadeusz 
MICHALUK i Ryszard KWIATKOWSKI. Dokonano również wyboru 4 delegatów na 
zjazd powiatowy.
12.05 – na strzelnicy WSOWLąd. im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyły się 
Zawody  Strzeleckie  o  puchar  Prezesa  ZW  ZŻWP.  Nasz  Związek  reprezentowały 
drużyny: Wrocław – ppłk Krzysztof MAJER, mjr Dariusz TROJANOWSKI i st. chor. 
szt. Marek CEMBRZYŃSKI; Głogów – st. chor. Jrzy NAGODA, st. sierż. Andrzej 
ZAWADZKI i st. plut. Marek ŚWIĄTEK. Niestety niekorzystna pogoda źle wpłynęła 
na nasze wyniki strzeleckie. 
13.05 – zgodnie już z 15-letnią tradycją na terenie Muzeum LWP i Pamiątek po AR 
im.  płk  Ludwika  POLAŃSKIEGO  w  Uniejowicach  stawiło  się  ponad  dwustu 
członków  Związku  Weteranów  i  Rezerwistów  WP  oraz  zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń,  nie tylko z terenu Dolnego Śląska,  by uczcić Dzień Zwycięstwa nad 
hitlerowskim faszyzmem. Gospodarz muzeum, a jednocześnie prezes ZP w Złotoryi st. 
sierż.  Michał  SABADACH  serdecznie  przywitał  przybyłych  kombatantów 
i weteranów.
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Obok pocztu sztandarowego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów 
II Wojny Światowej  i  proporców harcerskich  drużyn walterowskich w prezydialnej 
części  spotkania miejsca zajęli  m.in.:  ppłk  Krzysztof MAJER – wiceprezes ZG d/s 
koordynacji działalności w terenie, prezes ZD ZWiRWP, płk Jan GAZARKIEWICZ – 
wiceprezes Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, 
płk Dimitrij ŻUKOW – attache obrony ambasady Republiki Białoruś, ppłk Efgienij 
ANPIŁOW – zastępca attache obrony ambasady Federacji Rosyjskiej, mjr Stanisław 
PIENIĄDZ – zastępca Komendanta WKU w Bolesławcu, Mieczysław SŁONINA – 
wójt  gminy  Zagrodno,  Małgorzta  KITLIŃSKA-KOWALCZYK  –  prezes  Zarządu 
Głównego  i  płk  Tadeusz  KOWALCZYK  –  prezes  honorowy  Stowarzyszenia 
SPKIIWŚ,  hm.  Joanna  KOWALEWSKA  –  ze  Stołecznej  Chorągwi  ZHP,  ppłk 
Włodzimierz  MARKOWSKI – prezes Koła Związku Żołnierzy WP w Bolesławcu, 
Bolesław  TEJKOWSKI  –  prezes  Stowarzyszenia  Przyjaźni  Polsko-Rosyjskiej, 
Kazimierz HAŁASZYŃSKI – przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Legnicy. 

   
Uniejowickie  spotkania  są,  okazją  do  podziękowania  za  społeczną  aktywność 
w popularyzacji  tradycji  i  historii  Wojska  Polskiego.  Medale  Za  Zasługi  dla  
Obronności Kraju otrzymali: srebrne – kpr. Adam ZAJĄCZKOWSKI i kpt. pil. Piotr 
ZBOROWSKI;  brązowe  –  Teresa  JACKOWSKA,  Joanna  KOŚCIUSZKIEWICZ  , 
szer.  Kazimierz  BAK  i  kpr.  Edward  PIWOWARCZYK;  medale  Opiekun  Miejsc 
Pamięci Narodowej: złoty – kpt. Bogdan BEZEG, srebrne – st. szer. Piotr KURYŁO, 
kpr. Jan WĘGRZYN, sierż. Witold TURKIEWICZ i kpr. Adam ZAJĄCZKOWSKI; 
Krzyż Ludowego Wojska Polskiego – ppłk Jan KOBES; Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2  
Armii  WP –  hm.  Joanna  KOWALEWSKA i  st.  sierż.  Michał  SABADACH,  który 
otrzymał  też  medal  XXX-lecia  Związku  Żołnierzy  WP;  medal  Za  Zasługi  dla  
Pożarnictwa: srebrny – ppłk Krzysztof MAJER i szer. Andrzej KUSIAK, brązowy – 
szer.  Jacek  OKOŃ  i  szer.  Tadeusz  MICHALUK;  medal  pamiątkowy  Bohaterom 
forsowania Nysy Łużyckiej – mar. Stanisław KOWALSKI. Legitymację członkowską 
ZWiRWP odebrała kol. Leontyna KOWALEWSKA, a dyplom honorowego prezesa 
Okręgu  Dolnośląskiego  Stowarzyszenia  SPKIIWŚ  ppłk  Krzysztof  MAJER.  Po 
okolicznościowych  wystąpieniach  zaproszonych  gości:  ppłk  Krzysztofa  MAJERA, 
ppłk Efgienija ANPIŁOWA i Bolesława TEJKOWSKIEGO, część oficjalną spotkania 
zakończyły delegacje kombatantów, sybiraków i weteranów, które złożyły wiązanki 
kwiatów pod pomnikami frontowych dowódców LWP. 
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Kolejne  godziny,  korzystając  ze  słonecznej  pogody,  spędzono  na  wspomnieniach 
i rozmowach  w  sadzie  „Sabadachowa”.  Wspólnie  też  śpiewano  piosenki  wojenne 
i wojskowe.  Wielu  weteranów  ruszyło  do  tańca.  Specjalną  atrakcją  była  grupa 
rekonstrukcyjna „Twierdza Wrocław”, wypasażona w sprzęt i ubiory z okresu II wojny 
światowej.  Byli  mocno  oblegani  przez  chętnych  do  wspólnych  fotografii.  Dał  się 
zauważyć  udział  w  spotkaniu  licznej  grupy  młodych  ludzi  –  harcerzy,  uczniów 
i studentów.  Czynne  też  było  stoisko  z  książkami  dotyczącymi  historii  ziemi 
złotoryjskiej i legnickiej oraz wystawa plenerowa. 

   
Warto podkreślić, że autokar wiozący delegację z Wrocławia w drodze  do Uniejowic, 
zatrzymał  się  w  Legnickim  Polu,  gdzie  zwiedziliśmy  ekspozycję  miejscowego 
oddziału Muzeum Miedzi. Pani kustosz z pasją opowiedziała nam wiele ciekawostek 
o bitwie z Mongołami /Tatarami/ z 1242 r. pod Legnicą, ale też i o dalszych losach tej 
miejscowości,  a  zwłaszcza  aktywności  zakonu  czeskich  benedyktynów,  którzy 
zbudowali tu klasztor i piękny barokowy kościół św. Jadwigi Śląskiej /dziś pomnik 
historii/. Zadowoleni weterani umówili się już na kolejne spotkanie w Uniejowicach 
22 lipca br. 

   
14.05 – w ramach współpracy partnerskiej  seniorów z miastem Avion we Francji, 
w dniu 2 czerwca br. nastąpi 10 dniowy, nieodpłatny wyjazd przedstawicieli miasta 
Zgorzelec  do  Avion.  Ze  stanu  Oddziału  Powiatowego  w Zgorzelcu,  na  podstawie 
decyzji  Prezesa  OP w wyjeździe  wezmą  udział  kol.  Andrzej  KONIECZNY i  kol. 
Edward SZUMACHOWSKI.
15.05 – jako wnioskodawca prezes ZD kol. Krzysztof MAJER został zaproszony na 
uroczystość  wręczenia  złotego  medalu  Opiekun  Miejsc  Pamięci  Narodowej dla 
Sportowej  Szkoły  Podstawowej  im.  Władka  Zarembowicza  nr  72  we  Wrocławiu. 
Dekoracji  dokonał  sekretarz  Wojewódzkiego  Komitetu  Ochrony  Pamięci  Walk 
i Męczeństwa Ryszard STRUZIK. 
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Impreza  miała  bardzo  uroczysty  i  podniosły  przebieg.  Wśród  zaproszonych  gości 
warto  wymienić  też  kardynała  Henryka  GULBINOWICZA,  szefa  WSzW  płk 
Waldemara  BARTŁOMIEJCZYKA,  prezesa  Klubu  Kawalerów  OWVM  płk  Jana 
KARWACIŃSKIEGO,  komendantkę  Szczepu  ZHP  „Korzenie”  im.  Władka 
Zarembowicza  hm.  Marię  LUBRYKA,  czy  ostatniego  żyjącego  harcerza 
przedwojennej 1 WDH phm. Rudolfa TAUERA.
16.05 – w „Gazecie Południowej” został opublikowany obszerny artykuł kol. Janusza 
FUKSY „Organy Stalina” o słynnych radzieckich  „katiuszach”.
17.05  –  grupa  członków  naszego  Związku  uczestniczyła  w  Klubie  4  RBLog. 
w konferencji  popularnonaukowej  nt:  BEZPIECZEŃSTWO  PAŃSTWA  A  JEGO 
POTENCJAŁ I ZASOBY ENERGETYCZNE. Wygłoszono referaty: Zasoby i potencjał  
energetyczny  państwa  a  jego  bezpieczeństwo,  płk  dr  Władysław  TKACZEW; 
Implikacje  zastosowania  paliw  ekologicznych,  płk  dr  Mieczysław  STRUŚ; 
Perspektywy  pokojowego  wykorzystania  energii  atomowej  w  Polsce;  płk  mgr 
Aleksander PODOLSKI.
18.05 – na sześć naszych wniosków Minister ON Decyzją 931/Kadr. przyznał medale 
ZZdOK: złote – mjr inż. Dariusz TROJANOWSKI, kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI, 
srebrny – kpt. mgr Ryszard LANCMAN.
Na stronie internetowej http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc ukazała się zapowiedź 
audycji z 20 maja br., iż na antenie Programu I Polskiego Radia emitowany będzie 
reportaż pt. „Miasto pod czerwoną gwiazdą". Wśród występujących znalazł sie kol. 
Michał SABADACH.
01.06 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł kpt. Janusza 
FUKSY „Gatczyna” i zdjęcie.
Redakcja  „Głosu  Weterana  i  Rezerwisty”  zarekomendowała  ze  swej  strony 
internetowej  artykuł  kol.  Krzysztofa  MAJERA  „Uniejowicki  Dzień  Zwycięstwa” 
i zdjęcie.  Warto  również  odnotować  ciekawy  artykuł  gen.  bryg.  dr  Zdzisława 
ROZBICKIEGO „O relacjach między żołnierskimi pokoleniami”.
02.06  –  prezes  ZD  ppłk  Krzysztof  MAJER  otrzymał  zaproszenie  z  Ambasady 
Federacji  Rosyjskiej,  na  które  odpowiedział:  Serdecznie  dziękuję  za  pamięć  
i zaproszenie mnie na spotkanie z okazji Święta Narodowego – Dnia Rosji, ale niestety  
sprawy rodzinne  powodują  kolizję  terminów udziału  w tak  podniosłej  uroczystości  
w Ambasadzie  Federacji  Rosyjskiej  w  Warszawie.  Proszę  przyjąć  tą  drogą  moje  
serdeczne pozdrowienia w rocznicę  przyjęcia deklaracji o państwowej suwerenności  
Rosji. Chciałbym tą drogą podkreślić, że w działaniach programowo-organizacyjnych  
naszego  Związku  zwracamy  dużą  uwagę  na  kultywowanie  pamięci  polsko-
radzieckiego braterstwa broni w czasie II wojny światowej. Dlatego też m.in. udział  
w związkowych,  wojewódzkich  obchodach  Dnia  Zwycięstwa  w  Uniejowicach  przez  
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Zastępcę Attache Obrony FR Pana ppłk Efgienija ANPIŁOWA, odebraliśmy jako dowód  
uznania dla naszej aktywności w tej sferze.
04.06 – na stronie internetowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności 

MON został  opublikowany  artykuł  ppłk  Krzysztofa  MAJERA  „Spotkanie 
kawalerów Virtuti Militari”, a na stronie Wydziału Seniorów i Starszyzny GK 
ZHP „Medale dla przyjaciół” wraz z galeriami zdjęć.

    
05.06  –  grupa  naszych  członków  wzięła  udział  w  Klubie  4  RBL  w  uroczystych 

obchodach  „Światowego  Dnia  Misji  Pokojowych  ONZ”.  Członkowie 
Stowarzyszenia Kombatantów Misji  Pokojowych ONZ zostali  odznaczeni,  a 
m.in. medale Za Zasługi dla SKMPONZ otrzymali: płk Marian REINBERGER 
i  ppłk Stefan  NOWAKOWSKI.  Spotkanie  zakończył  koncert  pt.  „Piosenka 
przypomni ci”.

06.06 – na stronie internetowej Starszyzna i Seniorzy GK ZHP został opublikowany 
artykuł  ppłk  hm.  Krzysztofa  MAJERA  „55.  rocznica  utworzenia  Hufca  
Wrocław Południe” z załącznikami.

08.06 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Wojewódzkiego 
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wnioski o nadanie medali  Opiekun 
Miejsc  Pamięci  Narodowej: złotych  -  Szkoła  Podstawowa  Nr  25  im.  Franciszka 
Juszczaka we Wrocławiu, kpt. mgr Monika STRĄCZEK /Wrocław/, prof. zw. dr hab. 
Józef WOŁOCH /Wrocław/; srebrnych - szer. Józef BABICZ /Lubin/, mgr Katarzyna 
BŁASIAK – SP 25 /Wrocław/, sierż. Tadeusz CENDLEWSKI /Lubin/, lek. med. hm. 
Teresa FISZER – KCh ZHP /Wrocław/, mgr Agnieszka LASEK – SSP 72 /Wrocław/, 
mgr Ewa KRASZKIEWICZ– SSP 72 /Wrocław/, mgr Małgorzata MAŃCZAK – SSP 
72  /Wrocław/, mgr  Paulina  WESOŁOWSKA– SP 25  /Wrocław/, kpr.  Mieczysław 
WÓJCIK /Lubin/.
12.06 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Zarządu Głównego 
wnioski  o  nadanie  medali  Za Zasługi  dla  Obronności  Kraju: złote  -  st.  sierż.  szt. 
Ryszard  BRAUN  /Zgorzelec/,  por.  Czesław  LUTER  /Lubin/,  ppor.  Bogusław 
ŁOZOWSKI /Zgorzelec/,  kpr.  mgr  Jerzy  SOSNOWSKI /Wrocław/; srebrne  -  kpr. 
Sławomir KOLIŃSKI /Zgorzelec/, st. kpr. Waldemar KORDOWSKI /Zgorzelec/, szer. 
Tadeusz  MAK  /Zgorzelec/,  szer.  Mariusz  NAMIELSKI  /Zgorzelec/,  kpr.  Jan 
WĘGRZYN /Złotoryja/, mjr inż. Stanisław WOJTCZAK /Zgorzelec/; brązowe - kpr. 
mgr Jacek BANDYK /Zgorzelec/, szer. mgr Grzegorz CHIROWSKI /Zgorzelec/, szer. 
Janusz  CZAPLICKI /Lubin/,  mar.  Stanisław KOWALSKI /Głogów/,  st.  szer.  Piotr 
KURYŁO  /Dzierżoniów/,  mgr  Adam  ŁACHACZ  /Zgorzelec/,  st.  szer.  Czesław 
PIETRALIK  /Lubin/,  szer.  inż.  Janusz  SIEMIENIUK  /Lubin/,  szer.  mgr  Leszek 
ZAGÓRSKI /Zgorzelec/.
10-13.06 – na zaproszenie poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG w 57. wizycie w 
siedzibie  Parlamentu  Europejskiego  w  Strasburgu  uczestniczyli  –  kpt.  Bogdan 
BEZEG /Jawor/ i st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI /Złotoryja/. W upalnym Strasburgu 
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zwiedzili Dzielnicę Instytucji Europejskich z siedzibą Rady Europy oraz uczestniczyli 
w prelekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

   
Z  pokładu statku wycieczkowego podziwiali  Starówkę  wpisaną  na  listę  UNESCO. 
Drugi dzień związany był z odwiedzinami parlamentu, w którym nie tylko miali okazję 
zobaczyć z galerii dla gości pracę posłów podczas sesji plenarnej, ale także spotkać się 
z  Lidią  GERINGER  de  OEDENBERG  i  wysłuchać  jej  ciekawego  wykładu 
o aktualnych jej pracach w PE.

    
20.06 – grupa naszych członków wzięła udział w seminarium "Aktywność obywatelska 
Dolnoślązaków - demokracja realna czy medialna", które  odbyło się ZN Ossolineum.
21.06 – w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wnioskowany przez nas srebrny 
medal OMPN odebrał kpt. dr Tadeusz BOHM – historyk, działacz ZHP i ZŻWP, autor 
i współautor 13 książek oraz wielu artykułów.

  
W tygodniku „Gazeta Piastowska” Dawid GRACZYK zamieścił artykuł „Uniejowice 

zapraszają” i zdjęcie z naszych majowych uroczystości.
23.06 – na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego. 
W trakcie posiedzenia wymieniono informacje o przebiegu kampanii sprawozdawczo 
– wyborczej, omówiono stan opłacalności składek, zaplanowano spotkanie członków 
OP w miesiącu  wrześniu  br.  w  m.  Jagodzin.  Prezes  OP  poinformował  zebranych 
o podjęciu  decyzji  przez  ZG  o  przeprowadzeniu  Zjazdu  Nadzwyczajnego  w  IV 
kwartale 2012 r. Cały ZP w Zgorzelcu ocenił decyzję ZG negatywnie wskazując na 
trwonienie funduszy Związku. Przymarki ZG do zmiany na stanowisku Prezesa ZG 
zaopiniowano  negatywnie,  wskazując  na  bezsilność  ZG w sprawach  istotnych  dla 
członków Związku. W związku z rozgrywkami personalnymi, zachowanie ZG może 
doprowadzić  do  masowych  odejść  ze  Związku.  Wyrażono  też  pełne  zaufanie  do 
poczynań  prezesa  Zarządu  Dolnośląskiego  ppłk  Krzysztofa  MAJERA.  W związku 
z zamknięciem restauracji „Kameralna” w Zgorzelcu, ZP zlecił wiceprezesowi ZP w 
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Zgorzelcu  kol.  Bronisławowi  KRÓLOWI,  by  ten  zabezpieczył  salę  na  Zjazd 
Powiatowy.  Omówiono  też  stan  finansów  OP  w  Zgorzelcu,  gdzie  wskazano  na 
chroniczny brak spływu składek i olbrzymie koszty związane z utrzymaniem świetlicy 
Związku.
27.06 – na stronie internetowej „Głosu Weterana i Rezerwisty” zamieszczono notkę 

kol.  Krzysztofa  MAJERA  „Pamięć  o  bohaterach  sprzed  67.  lat”  i  cztery 
zdjęcia.

Na zaproszenie  Starosty  Jaworskiego grupa 10 aktywistów ZWiRWP uczestniczyła 
w Pikniku Kombatanckim przy schronisku powiatowym w Muchowie. Przy muzyce, 
poczęstunku  trwały  tańce  do  wieczora.  W  lokalnej  prasie  odnotowano  pozytywne 
odczucia  uczestników. Obecny na pikniku był Starosta Jaworski,  Burmistrz  Jawora 
i przedstawiciele innych stowarzyszeń. 
29.06 – na zebraniu Wrocławski Oddział podsumował półroczną działalność. Swoją 
bogatą wiedzą ostatnio dzielili się profesorowie: Józef WOŁOCH i Józef GIERCZAK, 
a systematycznie wystąpienia mieli: por. mgr Bronisław TURCZANIK i mjr mgr inż. 
Jerzy  JURKIEWICZ.  Swoje  referaty  mec.  Bronisław  TURCZANIK  przygotowuje 
w formie  konspektów  pt.  „Warto  Wiedzieć”,  które  co  miesiąc  przesyła 
zainteresowanym pocztą elektroniczną. Imponująco przedstawia się bilans odznaczeń 
nadanych aktywistom związkowym. Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju nadano: 
złote  -  mjr  Dariusz  TROJANOWSKI,  kpt.  żegl.  Ryszard  ZŁOCINSKI;  srebrne  - 
Alfreda DZIEWIĄTKOWSKA-JACH, kpt. pil. Piotr ZBOROWSKI; brązowe - szer. 
Kazimierz  BAK,  Teresa  FRUZIŃSKA,  Teresa  JACKOWSKA,  Joanna 
KOŚCIUSZKIEWICZ,  Maria  OŁDAK,  szer.  hm.  Marek  STOCHMIAŁEK.  Rada 
Ochrony  Pamięci  Walk  i  Męczeństwa  nadała  medale  Opiekuna  Miejsc  Pamięci  
Narodowej,  które  otrzymali:  złote  -  płk  Jan  KARWACIŃSKI  ,  st.  chor.  Andrzej 
NAWROT, por. Bronisław TURCZANIK, mjr Stanisław WAWRZYNIAK; srebrne - 
Krystyna SZUL, sierż. szt. Edward SROKA, sierż. Witold TURKIEWICZ, kpr. hm. 
Jerzy  SOSNOWSKI.  Najbliższym  zadaniem  będzie  przygotowanie  lipcowej 
autokarowej  wycieczki  historyczno-wojskowej  do  Uniejowic,  a  po  drodze 
zaplanowano zwiedzanie pocysterskiego kompleksu barokowego w Lubiążu.

  
01.07 – redakcja  „Głosu Weterana i  Rezerwisty” zarekomendowała  ze swej  strony 
internetowej artykuł kol. Krzysztofa MAJERA „Pamięć o bohaterach sprzed 67 lat” 
i dwa  zdjęcia.  Warto  również  odnotować ciekawy artykuł  gen.  dyw.  dr  Franciszka 
PUCHAŁY  „Polska  Ludowa  a  III  Rzeczpospolita,  różne  uwarunkowania  
geopolityczne, różne koncepcje obronności i bezpieczeństwa (cz. 2)”
10.07 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Zarządu Głównego 
wnioski o wyróżnienie aktywu Oddziału Powiatowego w Głogowie: „Kombatanckim 
Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP” - st. plut. Marek ŚWIĄTEK i st. sierż. 
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Andrzej ZAWADZKI; „Krzyżem LWP” - st. sierż. szt. Ryszard KOZAK i st. sierż. szt. 
Walerian PTASZYŃSKI.
20.07 – na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu podinspektora 
Leszka  ZAGÓRSKIEGO,  Prezes  OP  w  Zgorzelcu  kol.  Ryszard  LEPAROWSKI 
uczestniczył w obchodach Święta Policji, które odbyły się w garnizonie Zgorzelec.

   
22.07 - już tradycyjnie nie tylko członkowie naszego Związku przybyli do Uniejowic. 
Spotkanie rocznicowe otworzył gospodarz prywatnego Muzeum LWP i Pamiątek po 
AR  im.  płk  Ludwika  POLAŃSKIEGO,  prezes  ZP  w  Złotoryi  st.  sierż.  Michał 
SABADACH, który serdecznie przywitał uczestników – kombatantów i weteranów, 
azwłaszcza  kawalera  Orderu  Wojennego  Virtuti  Militari  kpt.  Juliana  LECHA  ze 
Świebodzic,  kpt.  Jana  WOJDATA - członka Prezydium WZD ZKRPiBWP, płk dr 
Tadusza KOWALCZYKA - honorowego prezesa ZG Stowarzyszenia Spadkobierców 
Polskich  Kombatantów  II  Wojny  Światowej,  prof.  dr  hab.  Zbigniewa  WIKTORA, 
Krzysztofa KAUCZA i Marcina ADAMA - przedstawicieli  władz KPP, Zbigniewa 
SIENKIEWICZA -  przewodniczącego  Rady  Powiatowej  SLD w Głogowie,  Klausa 
Petera SCHŐWITZA - przedstawiciela niemieckich antyfaszystów oraz wiceprezesa 
Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ppłk Krzysztofa MAJERA. 

   
Zabierając głos prezes Krzysztof MAJER podkreślił, że spotykamy się co prawda w 
wakacyjnej  i  piknikowej  atmosferze  ale  pamiętamy  o  chlubnej  wiktorii  pod 
Grunwaldem  z  15  lipca  1410  r.,  rocznicy  lipcowej  przysięgi  żołnierzy  1  Dywizji 
Piechoty  im.  Tadeusza  Kościuszki,  dekrecie  KRN z 21 lipca  1943 r.  o  powołaniu 
Odrodzonego  Wojska  Polskiego  oraz  przesłaniu  Manifestu  PKWN  do  walki 
z faszyzmem i odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. 

   

Uroczystość stała się dobrą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla czołowego 
aktywu związkowego. Złoty medal  Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali: mjr 
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Dariusz  TROJANOWSKI  i  kpt.  żegl.  Ryszard  ZŁOCIŃSKI,  srebrny  kpt.  Ryszard 
LANCMAN, medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej zostali odznaczeni: złotym 
-  st.chor.szt.  Henryk  NASZKOWSKI,  st.chor.  Andrzej  NAWROT,  por.  Bronisław 
TURCZANIK, mjr Stanisław WAWRZYNIAK; srebrnym – kol. Krystyna SZUL; zaś 
medal  Za  Zasługi  w  krzewieniu  wiedzy  obronnej otrzymał  por.  Ryszard 
LEPAROWSKI.  Zgodnie  z  wieloletnią  tradycją  złożyliśmy  wiązanki  kwiatów pod 
pomnikami frontowych dowódców LWP. Mimo niekorzystnych prognoz dopisała nam 
pogoda, dzięki temu kombatanci  i weterani w sympatycznej atmosferze wspominali 
swe przeżycia frontowe, często związane z polsko – radzieckim braterstwem broni. 
Setka uczestników spotkania, to nie tylko członkowie i sympatycy naszego Związku, 
ale też z ZKRPiBWP, ZIW RP, ZŻ WP i z innych stowarzyszeń. Do tańca na polowej 
estradzie ruszyło wielu weteranów. Wspólnie śpiewano piosenki wojenne i wojskowe. 
Pod parasolami w sadzie „Sabadachowa” rozmawiano też o aktualnych problemach 
działalności związkowej. Zwiedzano bogatą ekspozycję uniejowickiego muzeum.

   
W antrakcie spotkania odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Spadkobierców 
Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, któremu przewodniczył honorowy prezes 
ZG  płk  Tadusz  KOWALCZYK.  Podsumowano  działania  związkowe  w  kraju 
i województwie, dokonano wyborów uzupełniających składu Zarządu Dolnośląskiego, 
którego  prezesem  jest  st.  sierż.  Michał  SABADACH,  wiceprezes  ZG,  a  prezesem 
honorowym niżej podpisany. 

Umówiono się na kolejne uniejowickie spotkanie, które odbędzie się 2 września br. o 
godz.  12.00,  gdzie  okazją  będzie  Dzień  Weterana  w  rocznicę  wybuchu  II  wojny 
światowej ale też promocja książki dr Wojciecha KONDUSZY „SABADACH i jego  
Muzeum Armii Radzieckiej”.
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Warto  podkreślić,  że  jadący  z  Wrocławia  autokarem uczestnicy  spotkania  skręcili 
w stronę Lubiąża i prowadzeni przez kpt. dr inż. Janusza FUKSĘ zwiedzili obiekty 
pocysterskiego opactwa założonego w XIII w. przez mnichów, sprowadzonych przez 
śląskiego  księcia  Bolesława  Wysokiego  z  Turyngii.  Przez  ostatnie  40  lat  XVII  w. 
tworzył tutaj najznakomitszy malarz śląskiego baroku - Leopold WILLMANN. Można 
podziwiać także prace wybitnego rzeźbiarza Macieja  STEINLA. Dalsza rozbudowa 
i upiększanie  opactwa  trwały  aż  do 1810 r.  W przejętym od  zakonników obiekcie 
władze pruskie urządziły szpital - najpierw wojskowy a potem dla umysłowo chorych 
arystokratów.  W  czasie  II  wojny  światowej  mieściła  się  tu  fabryka  broni, 
pomieszczenia  zostały  zniszczone.  Niezbadane do dziś  podziemia,  biegnące  daleko 
poza zabudowania klasztorne stanowi obiekt zainteresowania poszukiwaczy tajemnic 
wojennych.  Od  1950  r.  do  dziś  trwa  ciągła  konserwacja  zabytku,  które  obecnie 
nadzoruje Fundacja Lubiąska. Opactwo cysterskie należy do zabytków klasy zerowej - 
ten  imponujący  obiekt  jest  dwa  i  pół  razy  większy  od  zamku  na  Wawelu  i  jest 
największym opactwem cysterskim w Polsce, drugim w Europie. Największe wrażenie 
zwiedzających  wzbudziła  dobrze  zachowana  Sala  Książęca.  Jednak  większość 
pomieszczeń  ogromnego  barokowego  obiektu  /fasada  ma  223  metry/  czeka  na 
renowację. Warto się tam wybrać koniecznie na dłużej.

    
23.07 – na stronie internetowej  Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów 
Służb  Mundurowych opublikowano  relację  kol.  Krzysztof  MAJERA  „Lipcowe 
świętowanie” i zdjęcia.
24.07 – na stronie  internetowej  Departamentu  Wychowania i  Promocji  Obronności 
MON zamieszczono artykuł kol.  Krzysztofa MAJERA „Lipcowe świętowanie” i  20 
zdjęć autorstwa kol.: Marka CEMBRZYŃSKIEGO i Andrzeja NAWROTA.
Na stronie internetowej  http://wroclaw.hydral.com.pl/photo.action Piotr K. zamieścił 
fotoreportaż z  lipcowej  uroczystości  w uniejowickim muzeum,  składający się  z  13 
zdjęć.
01.08 – Minister ON Decyzją 1580/Kadr przyznał medale Za Zasługi dla Obronności  
Kraju: złote - por. Czesław LUTER /Lubin/, kpr. mgr Jerzy SOSNOWSKI /Wrocław/, 
srebrne -  kpr. Sławomir KOLIŃSKI /Zgorzelec/, st. kpr. Waldemar KORDOWSKI 
/Zgorzelec/, szer. Mariusz NAMIELSKI /Zgorzelec/, kpr. Jan WĘGRZYN /Złotoryja/, 
mjr  inż.  Stanisław WOJTCZAK /Zgorzelec/,  brązowe -  kpr.  mgr  Jacek BANDYK 
/Zgorzelec/,  szer.  mgr  Grzegorz  CHIROWSKI  /Zgorzelec/,  szer.  Janusz 
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CZAPLICKI  /Lubin/,  mar.  Stanisław  KOWALSKI  /Głogów/,  st.  szer.  Piotr 
KURYŁO /Dzierżoniów/,  st.  szer.  Czesław  PIETRALIK /Lubin/,  szer.  inż.  Janusz 
SIEMIENIUK /Lubin/.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała medale Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej:  złote  - Szkoła  Podstawowa  Nr  25  im.  Franciszka  Juszczaka  we 
Wrocławiu, kpt. prof. zw. dr hab. Józef WOŁOCH /Wrocław/;  srebrne - szer. Józef 
BABICZ  /Lubin/,  mgr  Katarzyna  BŁASIAK  /Wrocław/,  sierż.  Tadeusz 
CENDLEWSKI  /Lubin/, mgr  Jolanta  DOŁĘGOWSKA  /Wrocław/,  lek.  med.  hm. 
Teresa  FISZER  /KCh  Wrocław/,  mgr  Ewa  KRASZKIEWICZ  /Wrocław/, mgr 
Agnieszka LASEK /Wrocław/, mgr Małgorzata MAŃCZAK /Wrocław/, mgr Paulina 
WESOŁOWSKA /Wrocław/, kpr. Mieczysław WÓJCIK /Lubin/.
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec delegacja OP w Zgorzelcu uczestniczyła 
w obchodach 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbyły się w 
rejonie kościoła pw. Św. Bonifacego w Zgorzelcu. Złożono wiązankę kwiatów pod 
pomnikiem AK.
Miesięcznik  „Głos  Weterana  i  Rezerwisty”  zamieścił  artykuł  ppłk  Krzysztofa 
MAJERA „Spotkanie pasjonatów kultury”. 
Zaś w miesięczniku PTTK „Na Szlaku” opublikowano kolejny artykuł kpt. Janusza 
FUKSY „Strelna”.
02.08 – prezes ZD kol. Krzysztof MAJER otrzymał z WKU we Wrocławiu informację, 
że Minister ON mianował por. Bronisława TURCZANIKA do stopnia kapitana.
„Gazeta  Piastowska”  zamieściła  artykuł  kol.  Krzysztofa  MAJERA  „Tradycyjne 
świętowanie” na całą szpaltę i dwa zdjęcia.
06.08 – prezes ZD kol. Krzysztof MAJER otrzymał z WKU w Kłodzku informację, że 
„sybiracy” ze Świebodzic otrzymali następujące awanse: Zdzisław KOMARNICKI - 
starszy  sierżant,  Zygmunt  SZLOSEK  -  starszy  sierżant,  Zbigniew  ZANIEWSKI  - 
starszy  sierżant,  Władysław  BIELAK  -  starszy  kapral,  Tadeusz  ZAKRZEWSKI  - 
starszy szeregowy.
13.08  –  na  stronie  internetowej  Zamku  Grodziec  znalazła  się  następująca 
rekomendacja: Naprawdę perełka. Prywatne Muzeum LWP i pamiątek po Armii  
Radzieckiej.  Muzeum  mieści  się  w  gospodarstwie  agroturystycznym  (stary  
dwór  obronny)  Michała  Sabadacha  we  wsi  Uniejowice.  To  nie  jest  zbiór  
militariów  kupowanych  przypadkowo  na  Allegro.  Tam  każdy  eksponat  ma  
swoją  historię,  jest  związany  z  konkretna  osobą.  To  naprawdę  trzeba  
zobaczyć.Każdy tubylec wskaże drogę.   UWAGA> Trafić tam łatwo ale za to  
wyjechać... 
14.08  –  w  Bibliotece  Miejskiej  w  Świebodzicach  w  obecności  władz  miejskich 
i kierownictwa  Oddziału  Powiatowego  ZWiRWP  w  Wałbrzychu, 
ZastępcaWojskowego  Komendanta  Uzupełnień  w  Kłodzku  mjr  Marek 
TOMASZEWSKI  uroczyście  wręczył  akty  nominacyjne  kolegom:  Zdzisławowi 
KOMARNICKIEMU,  Zygmuntowi  SZLOSEK,  Zbigniewowi  ZANIEWSKIEMU, 
Władysławowi BIELAKOWI i Tadeuszowi ZAKRZEWSKIEMU.
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Święto  Wojska  Polskiego  przeprowadzono  w  Głogowie  jako  uroczysty  apel  pod 
pomnikiem  Dzieci  Głogowskich.  W  uroczystościach  uczestniczyli  przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu i miasta, kombatanci,  żołnierze jednostki wojskowej 
i społeczeństwo Głogowa.

   
Po okolicznościowych przemówieniach Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we 
Wrocławiu płk Waldemar BARTŁOMIEJCZAK wręczył odznaczenia, które otrzymali 
m.in.  członkowie  naszego  Związku:  srebrną  odznakę  „Za  Zasługi  dla  Związku  
Żołnierzy WP” – ppłk Adam KĘSTOWICZ, st. chor. Jerzy NAGODA i st. chor. szt. 
Adam MRZYGŁÓD; brązową – st.  kpr.  Tomasz  GRZELECKI i  st.  sierż.  Andrzej 
ZAWADZKI; medal XXX-lecia ZŻWP – st. plut. Marek ŚWIĄTEK i mar. Stanisław 
KOWALSKI; Odznakę Honorową ZŻWP – kpr. Stanisław PRZYBYLSKI. Po złożeniu 
wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem weterani WP udali  się do restauracji 
„Magador” na żołnierski obiad.

   
15.08 – szczególnie uroczyście obchodzono Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu. 
Obchody rozpoczęła msza św. w kościele garnizonowym – Bazylice Mniejszej pw. św. 
Elżbiety.  Następnie  na Rynku Gołębim odbył się  uroczysty apel.  Po meldunku dla 
Dowódcy Garnizonu WP gen. bryg. Marka SOBIECHOWSKIEGO na trybunie zajęli 
miejsca  goście  honorowi,  m.in.  Wojewoda  Dolnośląski  Marek  SKORUPA,  prezesi 
zarządów:  ZKRPiBWP  –  kpt.  Konstanty  IGNACZAK,  ZŻ  WP  –  płk  Janusz 
TOMCZYK, ZIW RP – płk Wojciech OLENDEREK, ZWiR WP – ppłk Krzysztof 
MAJER. Następnie wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i akty mianowania 
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na wyższe stopnie wojskowe. Wśród awansowanych byli m.in. do stopnia pułkownika 
– ppłk Czesław KOCIEMSKI z ZŻ WP oraz kapitana – por. Bronisław TURCZANIK 
z ZWiR WP, który jako jedyny wystąpił w mundurze wojskowym i zebrał gratulacje 
od licznie  przybyłych przedstawicieli  aktywu związkowego.  Uroczystość zakończył 
występ orkiestry wojskowej z Żagania i pokaz musztry paradnej. Wrocławianie mogli 
się też zapoznać z wystawą sprzętu wojskowego.

   
Na  zaproszenie  Burmistrza  Miasta  Zgorzelec  delegacja  OP  wzięła  udział 
w uroczystościach, które odbyły się z okazji Święta Wojska Polskiego. Uroczystości 
odbyły  w rejonie  kościoła  pw.  Św.  Bonifacego  w Zgorzelcu.  Złożona  kwiaty  pod 
tablicami WP. A na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni, Prezes OP 
w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył w obchodach Święta Wojska 
Polskiego i 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
16.08  –  prezes  ZD  kol.  Krzysztof  MAJER  sporządził  i  przesłał  do  Wojewody 
Dolnośląskiego wniosek o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi dla kpt. żegl. Ryszarda 
ZŁOCIŃSKIEGO. Przesłał też gratulacje z okazji awansów dla dawnych kolegów z 31 
brt w Poznaniu, którzy otrzymali w WKU stopnie: podpułkownika – mjr mgr Henryk 
KANIA i majora – kpt. dr Tadeusz BŐHM.

  
19.08 – na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSPRP w Zgorzelcu Prezes 
OP  por.  Ryszard  LEPAROWSKI  uczestniczył  w  VII  Patriotycznych  Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  które  odbyły  się 
w Studniskach Dolnych oraz został odznaczony odznaką „Strażak Wzorowy”.
20.08 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER zaproponował Zarządowi Głównemu aby 
z okazji  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Krajowego  wystąpić  do  Kierownika  Urzędu  d/s 
KiOR o wyróżnienie  czołowego aktywu związkowego-delegatów na Zjazd,  nowym 
medalem  „Pro  Patria”.  Przesłał  wnioski  o  odznaczenia  dla  delegatów  z  Dolnego 
Śląska kol., kol.: Bogdan BEZEG, Tadeusz CZYŻOWSKI, Jan KOBES, Julian LECH, 
Ryszard LEPAROWSKI, Krzysztof MAJER, Jerzy NAGODA, Jerzy PAŁKA, Michał 
SABADACH,  Stanisław  WAWRZYNIAK,  Józef  WĘGRZYN,  Zbigniew 
ZANIEWSKI. Ponadto przesłał wnioski o nadanie medali Za Zasługi dla Obronności  
Kraju:  złoty  -  st.  szer.  Tadeusz  ZAKRZEWSKI  /Wałbrzych/,  srebrne  -  sierż. 
Waldemar CHABIOR /Złotoryja/, szer. mgr inż. Zbigniew SZKLARSKI /Zgorzelec/, 
brązowe  -  bomb.  Marian  BŁASZCZYK  /Lubin/,  ppor.  lek.  med.  Andrzej 
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KRACZKO /Zgorzelec/, mat Jerzy SZCZEŚNIAK /Lubin/ oraz wnioski o awans dla 
kolegów:  st.  szer.  Mikołaj  BAZUN  /Wałbrzych/,  ppor.  Tadeusz  CZYŻOWSKI 
/Lubin/,  sierż.  Tadeusz  WIDŁA  /Wałbrzych/,  st.  szer.  Ryszard  ZŁOCIŃSKI 
/Wrocław/, st. chor. Andrzej NAWROT /Wrocław/.  
22.08 – w Jaworze odbyło się uroczyste posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów 
i Osób  Represjonowanych.  Uczestniczyli  członkowie  Rady  -  prezesi  kół 
i reprezentanci wszystkich środowisk kombatanckich powiatu, jak również zaproszeni 
goście: Dowódca 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia - płk Zygmunt MALEC, mjr 
Mirosław  PUZIO,  ppłk  Andrzej  ŁUKA  -  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień 
z Bolesławca, były komendant WKU w Legnicy - płk Sławomir WOJTASIK, Starosta 
Jaworski - Stanisław LASKOWSKIi, Komendant Hufca ZHP w Jaworze - Romuald 
JANZ. 

  
W referacie  okolicznościowym przygotowanym i  wygłoszonym przez  Prezesa  ZM 
ZWiRWP kpt. Bogdana BEZEGA wprowadzono zebranych w atmosferę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej oraz początków formowania się polskich sił zbrojnych, po czym 
bezpośredni  uczestnicy  walk  podczas  II  wojny  światowej,  panowie  Władysław 
MAZUR,  Jan  HUL,  Jan  KOBES,  Arnold  MATOSZKO  i  Michał  JANCZEWSKI 
przedstawili swoje losy wojenne i drogę do wolnej Ojczyzny. Nie zabrakło przy tej 
okazji  także  życzeń  i  wyróżnień.  Na  wniosek  Zarządu  Miejskiego  -  płk  Zygmunt 
MALEC  i  płk  Sławomir  WOJTASIK  odznaczeni  zostali  Krzyżami  LWP,  zaś  mjr 
Mirosław PUZIO medalem „Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej”. Część oficjalną 
posiedzenia Rady zakończyło wspólne złożenie biało-czerwonej wiązanki na Grobie 
Nieznanego Żołnierza Polskiego, przy ulicy Rapackiego.
23.08 – na zaproszenie OP w Zgorzelcu, członkowie Związku gościli grupę francuską 
z  zaprzyjaźnionego  miasta  Avion.  Spotkanie  integracyjne,  zakończone  bankietem, 
odbyło  się  na  świetlicy  Związku.  W trakcie  spotkania  wymieniono  doświadczenia 
w pracy społecznej.
24.08 – w „Gazecie Świebodzickiej” red. Małgorzata GRUDZIŃSKA opublikowała 
obszerny artykuł „Ojczyzna pamięta o swoich żołnierzach” i 5 zdjęć o uroczystości 
wręczenia awansów podoficerskich dla naszych działaczy z OP Wałbrzych.
25.08 – w Smarchowicach Śląskich k/Namysłowa odbyła się rekonstrukcja bitwy pod 
Lenino w wykonaniu GRK „OKA”. Ekspozycję plenerową militariów zorganizował 
przedstawiciel Koła ZWiRWP w Dzierżoniowie st. szer. Piotr KURYŁO.
Na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła nr 
1. Dokonano podsumowania pracy członków, oceniono pracę ustępującego Zarządu, 
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dokonano wyboru nowego Zarządu Koła i delegatów na Zjazd Powiatowy. Prezesem 
Koła nr 1 ponownie został wybrany kol. Marek PIEKARSKI. W zebraniu uczestniczył 
Prezes Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI.
29.08  –  odbyło  się  posiedzenie  Zarządu  Powiatowego  w  Zgorzelcu.  W  trakcie 
posiedzenia  omówiono  przebieg  kampanii  sprawozdawczo  –  wyborczej,  niską 
opłacalność  składek,  szczegółowo  zaplanowano  spotkanie  integracyjne  członków 
Związku  w  dniu  15.09.2012  r.  w  Jagodzinie.  Prezes  OP  poinformował  członków 
Zarządu, że w dniu 14.09.2012 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego 
w którym weźmie Prezes ZG płk Ludwik ROKICKI.
30.08 – na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
Koła nr 2. Dokonano podsumowania pracy Koła i członków ustępującego Zarządu, 
wybrano nowy Zarząd i delegatów na Zjazd Powiatowy. Na Prezesa Koła ponownie 
wybrano kol. Ryszarda BARDELA.

  
31.08 – na stronie internetowej miasta Legnica opublikowano bardzo obszerny artykuł 
„Dzień Weterana u Sabadacha” ze zdjęciami wnętrza muzeum oraz zaproszenie do 
Uniejowic na 2 września br.
01.09  –  członkowie  naszego  Związku  wzięli  udział  w  lokalnych  obchodach 
73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oddano hołd bohaterom wojny obronnej 
września 1939 r.
Bardzo  uroczysty  i  podniosły  charakter  miały  wrocławskie  obchody  na  Cmentarzu 
Żołnierzy  Polskich  na  Oporowie.  Licznie  przybyli  kombatanci,  członkowie 
stowarzyszeń  żołnierskich  i  młodzież.  Władze  reprezentowali  m.in.  Wojewoda 
Dolnośląski Aleksander Marek SKORUPA, dowódca Garnizonu WP gen. bryg. Marek 
SOBIECHOWSKI i wiceprezydent Wrocławia Wojciech ADAMSKI. Przy wojskowej 
asyście honorowej delegacja ZWiRWP złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem.

   
Delegacja OP w Zgorzelcu na czele z wiceprezesem ZP kol. Bronisławem KRÓLEM, 
na zaproszenie Burmistrza Miasta uczestniczyła w obchodach 73. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, które odbyły się na Cmentarzu Żołnierzy 2 AWP w Zgorzelcu. 
Złożono wieniec  pod pomnikiem „Orzeł”.  W trakcie  uroczystości  Prezes  Oddziału 
ZIW RP Ryszard KOSIŃSKI odznaczył Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci 
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Narodowej  pamiątkowym  medalem  „Za  Zasługi  dla  ZIW  RP”  za  całokształt 
działalności.
Na rece Prezesa OP w Zgorzelcu spłynęło zaproszenie Komendanta WKU Bolesławiec 
ppłk Andrzeja ŁUKI w którym zaprasza Prezesa na uroczystości 67 – lecia powstania 
Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  w Bolesławcu.  Z  racji  wyjazdu  na  urlop  Prezes 
złożył na ręce Komendanta WKU pismo gratulacyjne.
02.09  –  w  Uniejowicach  uroczyście  świętowano  73.  rocznicę  wybuchu  II  wojny 
światowej,  czyli  Dzień  Weterana  oraz  15-lecie  utworzenia  jedynego  w  Polsce 
prywatnego Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. Jego inicjator i właściciel 
st. sierż. Michał SABADACH, jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP 
oraz  ZKRPiBWP  w  Złotoryi,  wiceprezes  Zarządu  Głównego,  prezes  Zarządu 
Dolnośląskiego  Stowarzyszenia  Spadkobierców  Polskich  Kombatantów  II  Wojny 
Światowej,  serdecznie  przywitał  przybyłych  kombatantów  i  weteranów.  Dalsze 
prowadzenie  uroczystości  przekazał  współorganizatorowi  spotkania  Franciszkowi 
GRZYWACZOWI, właścicielowi Wydawnictwa „Edytor” w Legnicy, który przywitał 
zaproszonych  gości  honorowych  w  osobach:  Doroty  PURGAL  -  wiceprezydent 
Legnicy,  Leszka  SOLARKA  -  wiceprezesa  Zarządu  Głównego,  prezesa  Zarządu 
Dolnośląskiego  Stowarzyszenia  Współpracy  Polska-Wschód,  ppłk.  Krzysztofa 
MAJERA  -  wiceprezesa  Zarządu  Głównego,  prezesa  Zarządu  Dolnośląskiego 
ZWiRWP,  por.  Pawła  ALBAŃSKIEGO  -  wiceprezesa  Zarządu  Okręgowego 
ZKRPiBWP  w  Legnicy,  por.  Jana  BORYSIONKA  -  prezesa  Koła  ZKRPiBWP 
w Chojnowie,  Jacka  GŁOMBA  -  dyrektora  Teatru  im.  Heleny  Modrzejewskiej 
w Legnicy,  dr.  Tadeusza  SAMBORSKIEGO  -  prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia 
„Krajobrazy”,  mjr.  Jarosława  WIKIERĘ  -  prezesa  Zarządu  Ogólnopolskiego 
Zrzeszenia  Emerytów  i  Rencistów  Służb  Mundurowych,  Kazimierza 
HAŁASZYŃSKIEGO - przewodniczącego Komisji  Edukacji Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej  Legnicy,  Mieczysława  KASPRZAKA  -  wójta  Gminy  Chojnów,  Jana 
SERKIESA - burmistrza Chojnowa, prof. Stanisława DĄBROWSKIEGO - pierwszego 
rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Czesława KOWALAKA 
z  Wyższej  Szkoły  Medycznej  w  Legnicy,  Kazimierza  BUTNEGO  z  Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

   
Spotkanie w „Sabadachowie” tradycyjnie stało się okazją do podziękowania za pracę 
społeczną  działaczy  ZWiRWP w popularyzacji  historii  i  tradycji  WP.  Prezes  ppłk 
Krzysztof  MAJER  wręczył  srebrny  medal  Za  Zasługi  dla  Obronności  Kraju kpr. 
Janowi WĘGRZYNOWI, a złoty medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej st. sierż. 
Henrykowi PAWŁOWSKIEMU. Następnie prezes por. Paweł ALBAŃSKI, dziękując 
gospodarzowi  za  zaproszenie,  pogratulował  ogromnego  zaangażowania  w 
dokumentowanie  naszej  najnowszej  historii,  a  por.  Jan  BORYSIONEK  szerzej 
przypomniał  chlubne  karty  bohaterstwa  polskich  żołnierzy  na  wszystkich  frontach 
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wojny i przekazał akt darowizny do muzeum historycznego sztandaru Koła ZBoWiD 
w Chojnowie. 

   
Z kolei prezydent Dorota PURGAL, wyrażając uznanie dla społecznikowskiej  pasji 
Michała  SABADACHA,  zaprosiła  zebranych  do  udziału  w  cyklicznych  imprezach 
w Legnicy związanych z pamięcią o rosyjskich legniczanach. Reżyser Jacek GŁOMB 
w imieniu Fundacji „Naprawiacze Świata” zaprosił za rok na obchody 20-lecia wyjścia 
Armii Radzieckiej, zaplanowano m.in. konferencję naukową „Legnica - strategiczne  
miejsce  w  planach  Zimnej  Wojny”,  zjazd  Rosjan  -  byłych  mieszkańców  Legnicy, 
premierę filmu dokumentalnego i pokazy historycznych formacji wojskowych. Prezesi 
Tadeusz SAMBORSKI i Leszek SOLAREK, oprócz słów uznania za przypominanie 
o polsko-radzieckim braterstwie  broni,  mówili  o  obecnych  inicjatywach  organizacji 
pozarządowych na rzecz coraz lepszych kontaktów z krajami zza wschodniej granicy 
RP.  Wszyscy  występujący  podkreślali,  że  spotkania  w  Uniejowicach  mają 
niepowtarzalną, wręcz magiczną atmosferę.
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W dalszej części spotkania dr Wojciech KONDUSZA ze swadą mówił o powstawaniu 
książki jego autorstwa „SABADACH i Jego Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska  
Polskiego”,  która  została  wydana  przez  Wydawnictwo  „Edytor”  i  była 
promowana  właśnie  w  Uniejowicach.  Książka  opowiada  o  niezwykłym 
człowieku z  kresów wschodnich -  zesłańcu  Sybiru,  a  jednocześnie  wielkim 
przyjacielu zwykłych Rosjan, artyście plastyku, społeczniku i historyku, który 
w swym domu zgromadził  potężną kolekcję sovietików. Składają się na nią 
setki  przedmiotów  związanych  z  pobytem  Północnej  Grupy  Wojsk  Armii 
Radzieckiej  w  Polsce,  a  także  niechciane  po  1990  roku  również  polskie 
pomniki,  tablice  pamiątkowe,  sztandary  czy  mundury  Ludowego  Wojska 
Polskiego.  Podkreślił,  iż  15-lecie  muzeum stało  się  okazją  do  zmiany  jego 
ekspozycji na bardziej atrakcyjną, choć i tak nie mieszczą się w nim wszystkie 
zgromadzone  eksponaty,  pomimo  wysiłków  jego  i  panów  Waldemara 
CHABIORA, Franciszka GRZYWACZA i Mateusza JACKOWSKIEGO. 

   
Przed  zaproszeniem  do  zwiedzania  odnowionego  muzeum  Michał  SABADACH 

poinformował  o  powstaniu  Społecznej  Rady  Muzeum  i  wręczył  akty 
mianowania,  które  otrzymali:  Zenon BERNACKI,  Paweł  CELIŃSKI,  sierż. 
Waldemar  CHABIOR,  dr  Zuzanna  GRĘBECKA,  Zbigniew 
GRUSZCZYŃSKI,  Franciszek  GRZYWACZ,  dr Wojciech  KONDUSZA, 
Olga KRASECKA, ppłk Krzysztof MAJER, mjr Wojciech MORAWIEC, dr 
Krystyna NOWAKOWSKA, Janusz PRUS. Po zwiedzeniu nowej ekspozycji 
muzealnej ponad stu uczestników spotkania wzięło udział w pikniku w sadzie 
„Sabadachowa”.  Z  głośników  sączyły  się  polskie  i  rosyjskie  melodie 
wojskowe.  Była  też  okazja  fotografowania  się  z  członkami  grupy 
rekonstrukcyjnej  „Twierdza  Wrocław”,  pod  wodzą  mjr.  Zbigniewa 
ŁUKASZCZUKA,  którzy  wystąpili  w  historycznych  mundurach  żołnierzy 
polskich i radzieckich. Umówiono się na kolejne spotkanie w maju przyszłego 
roku z okazji Dnia Zwycięstwa.

Na  stronie  internetowej  pogodzinach.lca.pl/legnica,news zamieszczono  notkę  „Nowa 
twarz nietypowego muzeum w Uniejowicach”.
03.09  –  na  stronie  internetowej  „Kuriera  Legnickiego”  Artur  KOWALCZYK 
stwierdza „Krzakowski może się uczyć od Sabadacha. Ale czy podoła?”. Oprócz relacji 
z uniejowickiej uroczystości zamieścił 20 zdjęć.
A  na  stronie  internetowej  24legnica.pl  Łukasz  ŻYGADŁO  zamieścił  artykuł 
„Radzieckie świętowanie w Uniejowicach” i liczne zdjęcia.
Na  stronie  internetowej  Ogólnopolskiego  Zrzeszenia  Emerytów i  Rencistów  Służb 
Mundurowych zamieszczono notkę i zdjęcia z uroczystości w Uniejowicach.
04.09 – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała medale  Opiekuna Miejsc  
Pamięci Narodowej: złoty - Oddział Miejski Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
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im.  10  Sudeckiej  Dywizji  Piechoty  we  Wrocławiu; srebrne  - hm.  Krzysztof 
KOŁODZIEJCZYK /KCh ZHP Wrocław/, por. Stanisław KUPCZYK /Wrocław/, mjr 
mgr Wiesław WITKOWSKI /Wrocław/, kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI /Wrocław/.
Na  stronie  internetowej  Departamentu  Wychowania  i  Promocji  Obronności  MON 
zamieszczono obszerną notkę kol. Krzysztofa MAJERA „Muzeum jak nowe...” i 18 
zdjęć.
Również na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych 
i Historii  „Twierdza  Wrocław”  znalazła  się  informacja  o  udziale  ich  reprezentacji 
w spotkaniu w Uniejowicach.
Na  stronie  internetowej  Komendy  Wojewódzkiej  OHP we  Wrocławiu  znalazła  się 
emocjonalna  notka  Andrzeja  KOWALIKA  „Wizyta  w  „niezwykłym”  muzeum” 
o pobycie delegacji Hufca OHP w Jaworze w Uniejowicach.
A  na  stronie  „Kuriera  Legnickiego”  Artur  KOWALCZYK  pyta:  Dorota  Purgal  

pojechała na korepetycje? Z historii? Z kultury? [PLOTKI... samorządowe]

   
06.09 – na zaproszenie  wrocławskiego ZO ZIW RP ppłk Krzysztof  MAJER wziął 
udział w uroczystych obchodach Dnia Weterana. Wysłuchaliśmy obszernego referatu 
płk  Wojciecha  OLENDERKA  i  wiązanki  słowno-muzycznej.  Były  odznaczenia 
i wyróżnienia, a niewątpliwą atrakcją był konkurs „Senior potrafi”. Uczestniczyli też 
w spotkaniu  m.in.  członkowie  naszego  Związku:  Artur  PAWLUS,  Jan  KOBES, 
Andrzej  KISIEL,  Henryk  NASZKOWSKI,  Stanisław  FUDALI,  Henryk 
PAWŁOWSKI, Leszek MICHALUK, Ryszard OLESZKIEWICZ.
Na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  Współpracy  Polska-Wschód  opublikowano 
artykuł kol. Krzysztofa MAJERA „Muzeum jak nowe...” oraz 12 zdjęć.
Tygodnik „24 legnica-lubin” opublikował artykuł  Łukasza ŻYGADŁO „Radzieckie  
świętowanie w Uniejowicach” i zdjęcie.

   
07.09  -  w  Centrum  Konferencyjnym  MON  w  Warszawie  odbyło  się  Forum 
Związkowe.  Licznie  przybyli  członkowie  Związku  Weteranów  i  Rezerwistów  WP 
z terenu całego kraju. Po wprowadzeniu sztandarów związkowych i odegraniu hymnu 
państwowego,  prezes  Związku  kol.  płk  Ludwik  ROKICKI  przywitał  wszystkich 
zebranych,  a  zwłaszcza  wśród  licznych  zaproszonych  gości  wdowę  po  generale 
Franciszku GĄGORZE Panią Lucynę GĄGOR z rodziną, Panią Beatę OCZKOWICZ 
– wiceministra Obrony Narodowej, gen. dyw. Anatola WOJTANA – zastępcę szefa 

42

http://kurier-legnicki.pl/2012/09/dorota-purgal-pojechala-na-korepetycje-z-historii-z-kultury-plotki-samorzadowe/
http://kurier-legnicki.pl/2012/09/dorota-purgal-pojechala-na-korepetycje-z-historii-z-kultury-plotki-samorzadowe/


Sztabu  Generalnego  WP.  W  krótkim  wystąpieniu  przypomniał  genezę  i  działania 
naszego  Związku  oraz  zainaugurował  obchody  XX-lecia  ZWiRWP.  Po  odczytaniu 
uchwały  Zarządu  Głównego  ZWiRWP  o  przyjęciu  imienia  generała  Franciszka 
GĄGORA  odbyła  się  ceremonia  umieszczenia  szarfy  z  imieniem  na  sztandarze 
Związku, w której uczestniczyli: Lucyna GĄGOR, minister Beata OCZKOWICZ, gen. 
dyw. Anatol WOJTAN i płk Ludwik ROKICKI. Z kolei grupa najbardziej zasłużonych 
działaczy  związkowych  została  odznaczona  medalami  Za  Zasługi  dla  Obronności  
Kraju. Następnie wiceprezes ZG kol. płk Andrzej SARNOWSKI przypomniał uchwałę 
Zarządu  Głównego  o  ustanowieniu  odznaki  „Za  Zasługi  dla  ZWiRWP”  i  decyzję 
Kapituły  o  nadaniu  jej  w  stopniu  złotym  kilkunastu  osobom.  Część  oficjalną 
zakończyły  emocjonalne  wystąpienia  Pani  Lucyny  GĄGOR  i  generała  Anatola 
WOJTANA.  Potem  wystąpił  związkowy  zespół  wokalny  "Wiarus"  z  Lublińca 
z wiązanką  pieśni  wojennych  i  patriotycznych.  A  ludowy  zespół  wykonał  własną 
piosenkę  o  generale  Gągorze.  Uroczystości  zakończyło złożenie  przez  uczestników 
Forum Związkowego wieńca na grobie Patrona na warszawskich Powązkach. Oddział 
Dolnośląski reprezentował ppłk Krzysztof MAJER.

    
09-12.09 – w 61. grupie, która wyjechała do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie 
Poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG, znaleźli się kol.: Zbigniew ZANIEWSKI 
ze  Świebodzic  i  Marek  PIEKARSKI  ze  Zgorzelca.  Pierwszego  dnia  wizyty 
w Strasburgu  główną  atrakcją  była  Dzielnica  Instytucji  Europejskich,  gdzie  można 
było  podziwiać  siedzibę  m.in.:  Rady  Europy.  Tam  też  miał  miejsce  stały  punkt 
programu,  budzący  niezmiennie  duże  emocje  wśród  uczestników  -  prelekcja 
w Europejskim  Trybunale  Praw  Człowieka.  Następnie  ze  statku  wycieczkowego 
„Batorama”  grupa  miała  okazję  podziwiać  strasburską  Starówkę,  wpisaną  na  listę 
dziedzictwa  UNESCO.  Drugi  dzień  związany  był  ze  zwiedzaniem  Parlamentu 
Europejskiego,  gdzie  z  galerii  dla  gości  można  było  przyjrzeć  się  pracy  posłów 
podczas sesji plenarnej. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie uczestników 
z  Panią  Poseł,  która  opowiadała  o  swojej  pracy  i  aktualnych  pracach  Parlamentu 
Europejskiego.
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10.09 - na stronie „Kuriera Legnickiego” Artur KOWALCZYK pod mylącym tytułem 
„Lenin  i  Dzierżynski  wciąż  żywi”  [PLOTKI...  towarzyskie] pisze  o  wiceprezydent 
Legnicy Dorocie PURGAL, a notkę wzbogacił jej zdjęciem w czapce generalskiej, na 
tle portretu Lenina w Uniejowicach.
13.09 – w „Gazecie Piastowskiej”  opublikowano artykuł kol.  Krzysztofa MAJERA 
„Jak nowe...” o odnowionym muzeum w Uniejowicach i dwa zdjęcia.
14.09  -  w  Sali  Rycerskiej  Klubu  4  RBL  odbyło  się  posiedzenie  Zarządu 
Dolnośląskiego.  Porządek  obrad:  Podsumowanie  związkowej  działalności 
programowo-organizacyjnej  w  2012  roku.  Uzgodnienie  terminów  zjazdów 
sprawozdawczo-wyborczych oddziałów. Przyjęcie stanowiska Zarządu Dolnośląskiego 
w  sprawie  poprawek  do  projektu  Statutu  ZWiR  WP  i  zwołania  Nadzwyczajnego 
Zjazdu Związku. Akceptacja wniosków w sprawie nadnia naszemu aktywowi Krzyży 
Za  Zasługi  dla  ZWiR  WP.  Sprawy  różne  i  bieżące.  Z  relacji  prezesów  zarządów 
oddziałów  wynika,  że  działalność  programowo-organizacyjna  była  realizowana 
planowo  i  na  bieżąco.  Systematycznie  brano  udział  w uroczystościach  lokalnych 
z okazji świąt i rocznic wojskowych. W Lubinie zacieśniono współpracę z Gimnazjum 
nr  4,  ale  nie  ma  nadal  zainteresowania  władz  miasta  w  obchodach  rocznicy 
wyzwolenia miasta  i  świąt  żołnierskich.  W Złotoryi  działania związkowe często są 
realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny. W Zgorzelcu oprócz działań 
renowacyjnych Cmentarza  Żołnierzy  2  Armii  WP,  zwrócono szczególną  uwagę na 
organizację  wycieczek  i  konkursów  dla  ok.  300  dzieci  rocznie  -  we  współpracy 
z Nadleśnictwem  Ruszów,  MZWiK  Zgorzelec  i  Kopnią  WB  Turów.  Lepsza  jest 
współpraca z 23 spa i WKU w Bolesławcu.
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W Wałbrzychu działania związkowe są powiązane ze Związkiem Sybiraków. Ostatnie 
miesiące w Uniejowicach poświęcono na zmianę i unowocześnienie Muzeum /m.in. 
8 nowych   oświetlonych  gablot,  powołanie  Rady  Społecznej/,  które  z  okazji  Dnia 
Weterana  otworzyło  powtórnie  swoje  podwoje.  W  Jaworze  jest  dobra  współpraca 
z władzami  i 10  pułkiem  z  Wrocławia.  W  Głogowie  koledzy  m.in.  podjęli  walkę 
o dobrą lokalizację  pomnika poświęconego żołnierzom 2 AWP, a zdemontowanego 
w Brzostowie.  Walorem działań we Wrocławiu jest  sytematyczne przygotowywanie 
materiałów edukacyjnych przez wiceprezesa kol. Bronisław TURCZANIKA. Jednakże 
prezesi  zgodnie  podkreślali  malejący  zapał  członków  do  pracy  społecznej,  co 
przejawia się  w m.in.  w obniżeniu wpłat  składek członkowskich.  W ostatnim roku 
przyjęto 18 nowych członków, w tym m.in. mjr Bogusława HERMASZEWSKIEGO 
z Wrocławia,  ale  już  10  ubyło.  Następnie  omówiono  przebieg  kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej na szczeblu kół.  Nastąpiły niewielkie zmiany personalne 
w składach  zarządów  kół.  Przedstawiono  wstępne  propozycje  walnych  zebrań 
oddziałów.  Prezes  ZD  kol.  Krzysztof  MAJER  zreferował  przebieg  Forum 
Związkowego  i  ostatniego  posiedzenia  Zarządu  Głównego.  Zarząd  jednogłośnie 
przyjął uchwały w sprawie: wniosków do Zarządu Głównego o niezwoływanie Zjazdu 
Nadzwyczajnego ZWiRWP, a przyspieszenie terminu Zjazdu Krajowego na przełom 
maja/czerwca  2013 roku  oraz  poprawek i  wniosków do projektu  Statutu  Związku. 
Zaakceptowano wnioski o przyznanie odznak Za Zasługi dla ZWiR WP, złotej – kpt. 
Julian LECH, prezes ZP w Wałbrzychu, kawaler orderu Virtuti Militari; srebrnych – 
w/g odrębnej listy. 

  
W dyskusji podkreślano pauperyzację społeczeństwa i też naszych członków, a co za 
tym idzie potrzebę kierunkowanie działań związkowych na sprawy socjalno-bytowe. 
Wyrażano  podziękowanie  dla  Poseł  Lidii  GERINGER  de  OEDENBERG,  która 
zaprosiła  w br.  do  Parlamentu  Europejskiego 6  naszych działaczy.  Jako  właściwy, 
często  proponowany  przez  nasze  środowisko,  kierunek  publikacji  w  „Wojsku 
Ludowym”, uznano w nr 7/85/99 poradnictwo prawne. Prezes kol. Krzysztof Majer 
poinformował  o  edycji  31  tomiku  naszej  serii  historyczno-społecznej  „Nie  tylko  
o historii ...”, będącego wstępem do naszych obchodów XX-lecia Związku. Książka dr 
Wojciecha KONDUSZY „SABADACH i Jego Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska 
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Polskiego  w Uniejowicach”  spotkała  się  z  dużym zainteresowaniem,  a  jej  bohater 
poleci  w  drodze  wyróżnienia  w  br.  pod  Lenino.  Porównując  zaś  awanse  z  okazji 
Święta WP, które odbierali przedstawiciele Związku Żołnierzy WP, nasi członkowie 
mogli się poczuć niedowartościowani /spektakularny przykład, gdy 81-letni „Sybirak” 
zamiast  zostać  mianowany  do  wnioskowanego  przez  nas  stopnia  podoficerskiego, 
został  starszym  szeregowym  /.  Padło  też  pytanie  czy  w cenie  wykonania  nowego 
odznaczenia związkowego znalazła się miniaturka?
Poprzez  kpt.  Janusza  FUKSĘ otrzymalismy  wzruszającą  darowiznę  50  $  /dolarów 
USA/ od kombatanta Armii Czerwonej Piotra MIELNIKA, który wyzwalając Wrocław 
został poważnie ranny /zam. we wsi Szarogorodzka Słoboda, rejon Szargorod, obwód 
Winnica na Ukrainie/.

   
15.09  –  we  Wrocławiu  odbył  się  VI  Złaz  Seniorów  ZHP  Dolnego  Śląska  pod 
Patronatem  Wicemarszałka  Województwa  Dolnośląskiego  Radosława  MOŁONIA. 
Uczestniczono w części seminaryjnej nt. „100 lecia Krzyża Harcerskiego”, z dużym 
zainteresowaniem zwiedzano Muzeum Miejskie Wrocławia, a na zakończenie odbyło 
się ognisko na terenie HOW „Rancho”. Druh hm. Krzysztof MAJER poinformował, że 
na  wniosek  Zarządu  Dolnośląskiego  ZWiRWP srebrnymi  medalami  OMPN zostali 
wyróżnieni:  hm.  Teresa  FISZER,  hm.  Halina  ŁUCZAK,  hm.  Krzysztof 
KOŁODZIEJCZYK i hm. Jerzy SOSNOWSKI, które wręczył dyrektor Departamentu 
Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego hm. Józef DYMALSKI.

  
Na terenie Jagodzina gm. Węgliniec odbył się piknik członków Oddziału Powiatowego 
w Zgorzelcu. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Ruszów została udostępniona kuchnia 
polowa, gdzie kol.: Grażyna WIEWIÓRA, Maria WOLANIN, Stanisław WOLANIN 
i Marek PIEKARSKI ugotowali pyszną grochówkę i bigos. Pan Nadleśniczy Janusz 
KOBIELSKI,  z  funduszy  Nadleśnictwa  zasponsorował  napoje,  kawę,  herbatę, 
pieczywo,  ciasta,  owoce  oraz  wkład  do  grilla  /kiełbasę,  kaszankę  oraz  mięsa/, 
a ponadto  naczynia  i  sztućce.  Spotkanie  było  okazja  do  wręczenia  wyróżnień.  Za 
całokształt pracy na rzecz OP ZWiRWP w Zgorzelcu, przez Prezesa OP kol. Ryszarda 
LEPAROWSKIEGO zostali wyróżnieni dyplomami kol.: Franciszek MICKIEWICZ, 
Wiktor KUCHTO oraz Stefan OLSZTYŃSKI. Za wzorowe przygotowanie spotkania 
Prezes  OP  wręczył  podziękowania  kol.:  Teresie  AUGUSCIE,  Marii  WOLANIN, 
Justynie ŁOZA, Alicji DELĄŻEK, Grażynie WIEWIÓRA, Andrzejowi KUSIAKOWI, 
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Piotrowi  KUSIAKOWI,  Grzegorzowi  KUSIAKOWI,  Markowi  PIEKARSKIEMU i 
Stanisławowi  WOLANINOWI.   Prezes  OP  wręczył  również  legitymację  nowemu 
członkowi  –  Franciszkowi  KOZŁOWSKIEMU.  Z upoważnienia  Prezesa  Związku 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Kazimierza  SŁABICKIEGO,  Prezes  OP  Ryszard 
LEPAROWSKI  odznaczył  Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Ruszów  Janusza 
KOBIELSKIEGO złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
17.09  –  w  Legnicy  odbyło  sie  spotkanie  promocyjne  książek  dr  Wojciecha 
KONUSZY, m.in. o Michale SABADACHU.

  
Na  zaproszenie  Prezesa  Koła  Związku  Sybiraków  w  Zgorzelcu  inż.  Jana 
MATWIEJCZYKA,  Prezes  OP  kol.  Ryszard  LEPAROWSKI  uczestniczył 
w obchodach  „Dnia  Sybiraka”,  które  odbyły  się  pod  Pomnikiem  Sybiraka  na 
cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu.
18.09 – na stronie internetowej „Kuriera Legnickiego” w artykule „Tajny Sabadach?” 
Artur  KOWALCZYK  pyta  dlaczego  wczorajsze  spotkanie  z  Michałem 
SABADACHEM nie zostało spopularyzowane przez władze miasta Legnicy.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem SKOMPN, Oddział Powiatowy ZWiRWP w Zgorzelcu 
dla 54 uczniów Gimnazjum nr 1, 2, 3 i Łużyckiego oraz z Jerzmanek, zorganizował 
wyjazd do Nadleśnictwa Ruszów. W trakcie przejazdu uczniowie zwiedzili MPN na 
terenie gm. Węgliniec. W Nadleśnictwie uczniowie zapoznali się z gospodarką leśną. 
Koszty  wycieczki  poniósł  OP  w  Zgorzelcu,  Stowarzysznie  SKOMPN  oraz 
Nadleśnictwo  Ruszów.  Upominki  dla  uczestników  wycieczki  sponsorowało 
Stowarzyszenie  SKOMPN.  Opiekunem  i  przewodnikiem  wycieczki  z  ramienia 
SKOMPN był st. sierż. Kazimierz POPIELARZ.
19.09  –  wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  SKOMPN,  Oddział  Powiatowy  ZWiRWP 
w Zgorzelcu dla 54 uczniów Gimnazjum nr 1, 2, 3 i Łużyckiego oraz z Jerzmanek 
zorganizował  wyjazd  do Przedsiębiorstwa  Wodociągów i  Kanalizacji  w Zgorzelcu. 
Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem produkcji wody oraz oczyszczania ścieków, 
a także produkcją bio–gazu. Upominki sponsorował Prezes Wodociągów – Zbigniew 
KOZŁOWSKI.  Koszty  wyjazdu  poniosło  Stowarzyszeni  SKOMPN.  Opiekunem 
wycieczki był kol. Stanisław WOLANIN.
21.09  –  na  stronie  internetowej  „Kuriera  Legnickiego”  w  artykule  „Walczą 
o Sabadacha?  Głomb  także?”  Artur  KOWALCZYK  zastanawia  się  nad 
przygotowaniami  do przyszłorocznych obchodów 20-lecia  wyjścia  Rosjan  z  Polski 
przez  władze  miasta  i  dyrektora  Jacka  GŁOMBA.  Proponuje:  A  może  najprościej  
będzie  zorganizować  obchody  wyjścia  Rosjan  z  Legnicy  wspólnie  u  Michała  
Sabadacha?
22.09  –  delegacja  Oddziału  Powiatowego  w  Zgorzelcu  brała  udział  w  spotkaniu 
z Poseł Lidią GERINGER de OEDENBERG, która odwiedziła Zgorzelec.
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23.09  –  członkowie  Koła  nr  1  w  Zgorzelcu,  na  świetlicy  Oddziału  Powiatowego 
zorganizowali spotkanie towarzyskie członków Koła pod nazwą „Pożegnanie Lata”. 
W trakcie spotkania bawiono się przy suto zastawionych stołach.
24.09  –  wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  SKOMPN,  Oddział  Powiatowy  ZWiRWP 
w Zgorzelcu dla 54 uczniów Gimnazjum nr 1, 2, 3 i Łużyckiego oraz z Jerzmanek 
zorganizował  wyjazd  do  Kopalni  Węgla  Brunatnego  Turów.  Uczniowie  zostali 
zapoznani  z  pracą  i  dokonaniami  ekologicznymi  KWB  Turów.  Upominki  dla 
uczestników wycieczki sponsorował Dyrektor KWB Stanisław ŻUK. Koszty wyjazdu 
poniosło  Stowarzyszenie  SKOMPN.  Opiekunem  wyjazdu  był  kol.  Sławomir 
KOLIŃSKI.
25.09 – firma „Jakopol” wydrukowała 31 tomik naszej  serii  wydawniczej  pt.  „Nie 
tylko o historii...”.

   
27.09 –  w starostwie powiatowym w Lubinie prezes ZP ZWiRWP w Lubinie ppor. 
Tadeusz  CZYŻOWSKI  w  imieniu  ZP  w  Zgorzelcu  wręczył  odznaki  pamiątkowe 
Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945, które otrzymali: starosta lubiński Adam 
MYRDA i  radny  Jan  CZERWONKA.  Dyplom oraz  podziękowania  za  współpracę 
i wspieranie działań kombatantów otrzymała wicedyrektor Gimnazjum nr 4 w Lubinie 
Maria DROZDOWSKA. 

   
Kol.  Krzysztof  MAJER  uczestniczył  w  Klubie  4  RBL  w  XIV  Sejmiku 
Korespondentów  „Głosu  Weterana  i  Rezerwisty”.  Zabierając  głos  podkreślił  nasz 
dorobek  edytorski,  a  na  ręce  prezesa  ZG  ZŻWP  gen.  dyw.  Adama  RĘBACZA 
przekazał 31. tomik naszej serii wydawniczej „Nie tylko o historii...”.

   
28.09  –  na  zebraniu  Oddziału  Wrocławskiego  przyjęto  rezygnację  ze  względów 
zdrowotnych  z  funkcji  prezesa  ZM  mjr  Stanisława  WAWRZYNIAKA.  Nowym 
prezesem  ZM  został  wybrany  mjr  inż.  Dariusz  TROJANOWSKI.  Kol.  Krzysztof 
MAJER omówił wydarzenia z ostatnich mięsięcy z życia Związku. Do Związku został 
przyjęty mjr mgr inż. Waldemar KURZAWA. Przeglądu najważniejszych wydarzeń 
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społeczno-politycznych  dokonali  koledzy:  kpt.  Bronisław TURCZANIK,  mjr  Jerzy 
JURKIEWICZ, ppłk Józef FRĄCZEK i st. chor. Andrzej NAWROT.
Na  stronie  internetowej  www.lubin.pl zamieszczono  artykuł  „Szef  powiatu 
odznaczony” i pięć zdjęć z lubinskiej uroczystości.
Prezes Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI, w ramach 
pozyskiwania  funduszy  na  działalność  Oddziału,  wystąpił  z  ofertami  finansowymi 
w ramach zaproponowanych projektów do Elektrowni i Kopalni Turów. Ewentualnie 
pozyskane środki finansowe, pozwolą prowadzić działania Oddziału w 2013 roku.
01.10  –  miesięcznik  PTTK  „Na  Szlaku”  zamieścił  obszerny  artykuł  kol.  Janusza 
FUKSY „Oranienbaum” i trzy zdjęcia.
04.10 – prezes ZD kol. Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Zarządu Głównego 
wnioski  o  nadanie  odznak  Za  Zasługi  dla  ZWiR  WP:  złota  -  kpt.  Julian  LECH 
/Wałbrzych/;  srebrne  –  sierż.  Waldemar  CHABIOR  /Złotoryja/,  ppor.  Tadeusz 
CZYŻOWSKI  /Lubin/,  ppor.  Henryk  FENDORF  –/Głogów/,  por.  Stanisław 
FUDALI  /Złotoryja/,  kpt.  dr  inż.  Janusz  FUKSA  /Wrocław/,  ppłk  dr  Józef 
FRĄCZEK  /Wrocław/,  kpt.  żegl.  Zdzisław  GRACZYK  /Głogów/,  ppłk  Zbigniew 
HAMERLIK  /Wrocław/,  płk  Adam  JAROS  /Wałbrzych/,  sierż.  Witold  KARGUL 
/Wrocław/,  ppor.  mgr  Wilhelm KASPERSKI /Lubin/,  mar.  Stanisław KOWALSKI 
/Głogów/,  chor.  Bronisław  KRÓL  /Zgorzelec/,  st.  sierż.  szt.  Tadeusz  KUPISZ 
/Wałbrzych/,  mjr  mgr  inż.  Waldemar  KURZAWA  /Wrocław/,  por.  mgr  Ryszard 
LEPAROWSKI /Zgorzelec/, st. chor. Andrzej NAWROT /Wrocław/, st. chor. Jerzy 
NAGODA /Głogów/, st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI /Złotoryja/, st. sierż. Antoni 
PIOTROWSKI  /Lubin/,  kpr.  mgr  Stanisław  PRZYBYLSKI  /Głogów/,  płk  dypl. 
Marian REINBERGER /Wrocław/, st. sierż. Michał SABADACH /Uniejowice/, mjr 
inż.  Dariusz  TROJANOWSKI  /Wrocław/,  kpt.  mgr  Bronisław  TURCZANIK 
/Wrocław/, kpr. Jan WĘGRZYN /Złotoryja/, sierż. Tadeusz WIDŁA /Świebodzice/, st. 
sierż.  mgr  Zbigniew  ZANIEWSKI  /Wałbrzych/,  st.  sierż.  Andrzej  ZAWADZKI 
/Głogów/, kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI /Wrocław/.
08.10 – Prezes OP w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI odbył robocze spotkanie 
z mgr Andrzejem WEYCHANEM, Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. E. Platter w Zgorzelcu. W trakcie spotkania ustalono, że III Zjazd Sprawozdawczo 
– Wyborczy OP w Zgorzelcu odbędzie się w dniu 10.11.2012 r. w sali konferencyjnej 
szkoły.

    
09.10 – Zarząd Powiatowy ZWiRWP wspólnie z Zarządem Koła ZŻWP w Głogowie 
zorganizował wycieczkę do Jeleniej Góry. Zwiedzano teren byłej Wyższej Oficerskiej 
Szkoły  Radiotechnicznej  /obecnie  Kolegium  Karkonoskie/,  kościół  garnizonowy, 
Muzeum  Szkła,  Skansen  Sprzętu  Radiolokacyjnego  w  Łomnicy, Park  Miniatur 
w Kowarach  oraz  Cieplice.  Uczczono  też  pamięć  o  ks.  pl  Wilhelmie  KUPSZU, 
kapelanie  1  Dywizji  Piechoty  im.  T.  Kościuszki,  generalnym  dziekanie  LWP 
i proboszczu  kościoła  garnizonowego  w  Jeleniej  Górze.  Każdy  uczestnik  otrzymał 
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materiały  pamiątkowe  przekazane  przez  Urząd  Miejski  w  Jeleniej  Górze.  W  roli 
przewodników wystąpili  przedstawiciele  Stowarzyszenia  Żołnierzy  Radiotechników 
„RADAR” – ppłk Marek GOŁĘBIOWSKI  i st. chor. szt. Jan GINOWICZ.

   
11.10 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER został zaproszony do Sportowej Szkoły 
Podstawowej Nr 72 im. Władka Zarembowicza, gdzie odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia  Edukacji  Narodowej,  a  srebne  medale  Opiekun  Miejsc  Pamięci  Narodowej 
otrzymali nauczyciele: mgr Anna CHOCAJ, mgr Bogumiła KOPACKA-GAJEC, mgr 
Ewa KRASZKIEWICZ, mgr Agnieszka LASEK, mgr Małgorzata MAŃCZAK, Józef 
MALAK,  mgr  Beata  WIECZOREK,  które  wręczył  Ryszard  STRUZIK,  sekretarz 
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

   
12.10 – tradycyjnie z inspiracji  zarządów: Związku Weteranów i Rezerwistów WP, 
Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych,  Związku  Inwalidów 
Wojennych RP oraz Związku Żołnierzy WP odbyły się  uroczystości  uczczeniu  69. 
rocznicy  bitwy  pod  Lenino,  przy  wojskowej  asyście  honorowej  na  Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich na Oporowie we Wrocławiu. 

  
Po  odegraniu  Sygnału  Wojska  Polskiego ppłk  rez.  Krzysztof  MAJER,  wiceprezes 
Zarządu Głównego,  prezes  Zarządu  Dolnośląskiego  ZWiRWP powitał  uczestników 
spotkania  i  przypomniał,  że  Bitwa pod Lenino była  „chrztem bojowym” żołnierzy 
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy w krwawej walce rozpoczęli szlak 
bojowy,  zakończony  na  gruzach  Berlina.  Następnie  Wicewojewoda  Dolnośląski  dr 
Ewa  MAŃKOWSKA  przekazała  pozdrowienia  dla  obecnych  kombatantów, 
sybiraków, inwalidów wojennych i weteranów WP. Podkreśliła, że bitwa pod Lenino, 
w której brali udział w znacznej liczbie zesłańcy syberyjscy i łagiernicy, miała duże 
znaczenie dla przyszłych losów Polski ale krew przelewana na wszystkich frontach 
II drugiej wojny światowej była równie czerwona i przyczyniła się do ostatecznego 
Zwycięstwa,  a  obecnie  długotrwałego  pokoju.  Uroczystość  stała  się  okazją  do 
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podziękowania  dla  osób  szczególnie  zaangażowanych  w  popularyzowanie  walk  o 
niepodległość  Polski,  tradycji  i  historii  Wojska  Polskiego  oraz  kształtowanie 
patriotycznych  postaw  młodego  pokolenia.  Na  wniosek  Zarządu  Dolnośląskiego 
ZWiRWP im. 2 Armii WP Minister Obrony Narodowej nadał medale Za Zasługi dla  
Obronności  Kraju,  które  otrzymali:  złoty  medal  –  kpr.  hm.  Jerzy  SOSNOWSKI; 
srebrny  medal  –  Genowefa  PIASECKA;  brązowy  medal  –  Teresa  FRUZIŃSKA 
i Maria  OŁDAK,  a  Rada  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Meczeństwa  nadała  medale 
Opiekun  Miejsc  Pamięci  Narodowej,  które  otrzymali:  złoty  medal  –  Oddział 
Wrocławski  ZWiRWP  im.  10  Sudeckiej  Dywizji  Piechoty;  srebrne  medale  –  por. 
Stanisław KUPCZYK, sierż. szt. Edward SROKA i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. 
Medale  wręczyła  wojewoda Ewa MAŃKOWSKA i  przedstawiciel  Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego płk Adam SZCZĘSNY.

  
Część  oficjalną  zakończyło złożenie  wieńców i  wiązanek kwiatów pod pomnikiem 
przez  Panią  Wojewodę  w  asyście  płk  Adama  SZCZĘSNEGO,  delegacje  w/w 
związków  oraz  Związku  Sybiraków,  Wrocławskiego  Klubu  Generałów,  Związku 
Kombatantów  Misji  Pokojowych  ONZ,  wrocławskiego  Sojuszu  Lewicy 
Demokratycznej, Klubu Wetreranów Lewicy i zgromadzonych Wrocławian. Aktualnie 
pełniących  służbę  reprezentowała  delegacja  31  batalionu  radiotechnicznego. 
Przejmująco  zabrzmiała  „Cisza”  wykonana  przez  trębacza  z  Reprezentacyjnego 
Zespołu  Wojsk  Lądowych.  Serdeczne  podziękowania  skierowano  pod  adresem 
Dowództwa Garnizonu WP za akceptację naszej uroczystości, Komendzie Garnizonu 
WP za koordynację i regulaminowe jej przeprowadzenie przy wsparciu kpt. Jerzego 
NOWAKA,  Dowództwu  10  Wrocławskiego  Pułku  Dowodzenia  za  wystawienie 
kompanii honorowej, pod dowództwem kpt. Michała MICHLEWICZA i Dowództwu 
2 batalionu  dowodzenia  za  techniczne  zabezpieczenie  imprezy  oraz  pocztom 
sztandarowym,  wystawionym  przez  Zarządy  Wojewódzkie  ZKRPiBWP  i  ZŻWP, 
Zarząd Okręgowy ZIWRP i Zarząd Oddziału Związku Sybiraków.

  
Następnie  delegacja  ZWiRWP  w  składzie:  Barbara  DZIEKAN,  ppłk  Krzysztof 
MAJER, mjr Bogusław HERMASZEWSKI, kpt. żegl.  Ryszard ZŁOCIŃSKI, st. chor. 
szt.  Aleksander  SOKULSKI  i  st.  chor.  Andrzej  NAWROT,  została  zaproszona  do 
Dolnośląskiego  Urzędu  Marszałkowskiego,  którą  przyjął  Dyrektor  Departamentu 
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Spraw  Społecznych  ppor.  rez.  Józef  DYMALSKI.  Przy  kawie  i  ciasteczkach 
rozmawialiśmy  o  działaniach  naszego  Związku  w  kontekście  przedsięwzięć 
programowo-organizacyjnych  na  rzecz  popularyzacji  tradycji  i  historii  WP.  Nie 
zabrakło też wspomnień z okresu służby wojskowej. Umówiono się na kolejne, tym 
razem robocze spotkanie.

    
Zwieńczeniem  obchodów  rocznicowych  była  rocznicowa  kolacja  w  Klubie 
4. Regionalnej  Bazy  Logistycznej,  gdzie  na  zaproszenie  wrocławskiego  środowiska 
„Riazańczyków”  ZKRPiBWP  licznie  przybyli  kombatanci  i  przedstawiciele 
stowarzyszeń żołnierskich.  ZWiRWP reprezentowali:  ppłk Krzysztof  MAJER i kpt. 
żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Wysłuchaliśmy obszernego wystąpienia uczestnika Bitwy 
pod  Lenino,  kawalera  Orderu  Wojennego  Virtuti  Militari  płk  dypl.  Bronisława 
JAKIMOWICZA. Swoimi wspomnieniami  z przebiegu bitwy podzielili  się również 
pułkownicy Wacław SAWICKI i Antoni KOPALA. Były oczywiście toasty za zdrowie 
kombatantów  i  wielowątkowa  dyskusja.  Do  pisania  wspamnień  m.in.  zachęcał 
kombatantów gen.  bryg dr  Zdzisław ROZBICKI,  reprezentant  aktualnie  pełniących 
służbę Zastępca Komendanta-Rektora Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych 
płk dr Piotr PERTEK oprócz przekazania życzeń kombatantom mówił o aktualnych 
działaniach na rzecz popularyzacji  polskiego wojennego wysiłku zbrojnego, a niżej 
podpisany po usłyszeniu od weteranów podziękowań za organizację uroczystości na 
cmentarzu zachęcił kombatantów do dbania o kondycję, abyśmy w pełnym składzie 
spotkali się w przyszłym roku na obchodach 70-ej rocznicy bitwy.

    
Pod  Lenino  dzięki  uprzejmości  Towarzystwa  Porozumienia  Polsko-Rosyjsko-
Białoruskiego  mieli  okazję  reprezentować  Oddział  Dolnośląski  ZWiRWP  kol.:  st. 
sierż.  Michał  SABADACH – prezes Zarządu Powiatowego w Złotoryi,  ppor. Józef 
SUDOŁ – starosta złotoryjski,  st.  kpr.  Zenon BERNACKI – przewodniczący Rady 
Powiatu,  kasztelan  zamku  Grodziec.  Przelot  z  Warszawy,  choć  opóźniony  przez 
warunki  pogodowe,  zapewniło  dwoma  samolotami  transportowymi  Ministertwo 
Obrony  Narodowej.  Obchody  choć  skrócone,  odbyły  się  w  bardzo  serdecznej 
i podniosłej  atmosferze.  Z  lotniska  w  Mohylewie  przejechano  autokarami 
bezpośrednio do miasta Gorki,  w rejonie którego znajduje się miejscowość Lenino. 
Po  krótkim  obiedzie  nastąpił  wyjazd  do  Lenino,  na  cmentarz  polskich  żołnierzy. 
Czekali  tam  już  mieszkańcy  Lenino  i  liczna  Polonia  (w  tym  dużo  młodzieży). 
Nastąpiło  gorące  powitanie  jakie  zgotowali  zebrani  na  cmentarzu  mieszkający  na 
Białorusi Polacy, którzy żywo reagowali na polskie mundury. Po okolicznościowych 
wystąpieniach i mszy polowej, złożono wieńce i wiązanki kwiatów.
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Po uroczystości na cmentarzu delegacja udała się pod pomnik żołnierzy radzieckich, 
gdzie  też  złożono  kwiaty  i  wysłuchano  liturgii  prawosławnej.  Następnie  nastąpił 
przejazd na miejsce bitwy, do mauzoleum. Niestety, wtedy już było ciemno i trudno 
było obejrzeć tereny bitwy, a uroczystości odbywały się przy świetle reflektorów. Po 
apelu szybko pojechano na kolację i nie było już wiele czasu na spotkania i rozmowy 
z miejscowymi weteranami. Jednak sama uroczystość pozostawi trwały ślad w pamięci 
uczetników,  a zwłaszcza  reprezentantów młodego  pokolenia,  którzy  uczcili  pamięć 
„kościuszkowców”, którzy przeszli tam krwawy „chrzest bojowy”.

  W  Jaworze  odbyło  się 
uroczyste  posiedzenie  Powiatowej  Rady  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych. 
Przybyli przedstawiciele wszystkich środowisk kombatanckich, a także Wicestarosta 
Jaworski, Michał LENKIEWICZ. Obchody rocznicy bitwy pod Lenino odbyły się na 
wniosek członków Koła Miejskiego ZKRPiBW, którzy tworzyli najliczniejszą grupę 
wśród zaproszonych gości. Ma to związek z faktem, iż są wśród nich żołnierze 1 i 2 
Armii WP, a por. Władysław MAZUR w maju 1943 r. składał przysięgę nad Oką, a w 
październiku walczył pod Lenino. Uroczystość zainaugurował Przewodniczący Rady 
Jan  JAŚKOWIAK,  wygłaszając  historyczny  referat,  przybliżający  okoliczności 
powstania 1 DP im. Tadeusza Kościuszki oraz przebieg bitwy. Obejrzano także film 
dokumentalny  prezentujący  udział  żołnierzy  -  sybiraków  na  frontach  II  Wojny 
Światowej  zarówno  w  armii  generała  Andersa,  jak  i  generała  Berlinga.  Podczas 
dyskusji, jaka miała miejsce po emisji filmu wymieniono się wspomnieniami z tego 
okresu, drodze do armii polskiej oraz szlakach bojowych, jakie przeszli: Władysław 
MAZUR, Jan HUL, Tadeusz MICHAŁKÓW, Kazimierz DIDUSZKO, Jan KOBES, 
Mikołaj CHYNOWSKI, Michał JANCZEWSKI i inni.

 W  Kongresie  10-lecia  Kongregacji  Przemysłowo-
Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej w Warszawie  uczestniczyli m.in. kol.: 
mjr  Dariusz  TROJANOWSKI  i  mjr  Jarosław  WIKIERA,  który  odebrał  medal 
myśliwski.
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W Klubie Nauczyciela  w Jaworze odbyło się  zebranie  sprawozdawczo -  wyborcze 
Oddziału Miejskiego z udziałem wiceprezesa Zarządu Dolnośląskiego por. Ryszarda 
LEPAROWSKIEGO.  Podsumowano  działalność  programowo-organizacyjną 
w minionej kadencji. W ożywionej dyskusji odnoszono się do dotychczasowej pracy 
i wskazywano  kierunki  działań  w  nowej  kadencji.  Wybrano  Zarząd  Miejski 
w składzie: prezes – kpt. Bogdan BEZEG, wiceprezes – mjr Henryk CZUM, sekretarz 
– st.  kpr. Bolesław SOKOŁOWSKI, skarbnik – kpr. Józef PAŹDZIOR, członkowie 
Zarządu – kpt. Władysław MAZUR i st. kpr. Michał PANCEWICZ. Miejska Komisja 
Rewizyjna w składzie: przewodniczący - płk Piotr FIODORÓW, członkowie – bomb. 
Kazimierz SZWED i szer. Zygmunt SZYMCZAK, a delegatami na Zjazd Dolnośląski 
kol.: Bogdan BEZEG, Jan KOBES, Ryszard LANCMAN. Poczęstunek: kawa, herbata, 
napoje, kurczak pieczony, chleb, ogórek. 

 W  Lubinie  o  rocznicy  bitwy  „kościuszkowców” 
pamiętał sybirak kol. inż. Janusz SIEMIENIUK składając kwiaty i zapalając znicz pod 
tablicą pamiatkową 2 Armii WP.
15.10 – na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Legnicy zostały 
po  raz  pierwszy  wręczone  Honorowe  Odznaki  „Zasłużony  dla  Województwa  
Dolnośląskiego”.  Złotą  odznaką została  wyróżniona  kombatantka  kpt.  mgr  Monika 
STRĄCZEK.
Prezes ZD kol. Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do  Prezydium ZG ZWiRWP 
wnioski  o nadanie  odznak - srebrnych  Za Zasługi dla ZWiR WP:  mjr  mgr Wacław 
NOWAK, st.  chor.  szt.  Jerzy  SZUL;  Krzyż  Ludowego Wojska  Polskiego –  st.  kpr. 
Dariusz WIŚNIEWSKI, ppor. mgr Wiesław LIRKA.
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Złotoryi opublikowano informację 
„Złotoryjanie  byli  pod  Lenino”  o  wizycie  kol.:  Józefa  SUDOŁA,  Michała 
SABADACHA i Zenona BERNACKIEGO.
Na stronie internetowej Koła Nr 5  Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ we Wrocławiu opublikowano relację kol.  Krzysztofa MAJERA „Pamiętamy    
Lenino” i zdjęcia.
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16.10  –  na  stronie  e-legnickie.pl  Bożena  ŚLEPECKA zamieściła  obszerny  artykuł 
„Być  jak  oficer  KGB...”  o  Michale  SABADACHU  i  jego  muzeum  z  licznymi 
zdjęciami.

 
19.10 – w Lubinie  na terenie  OSiR w restauracji  „Rancho” odbyła  się  związkowa 
uroczystość z okazji 69. rocznicy Bitwy pod Lenino. Prezes ZP ZWiRWP, kombatant 
ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI przywitał zebranych, w tym gości: radnego Zbigniewa 
CZERWONKĘ, ppłk Krzysztofa MAJERA i kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO – 
reprezentantów  władz  związkowych.  Wyraził  żal,  że  nie  dotarli  zaproszeni 
przedstawiciele  władz  powiatu  i  gminy  Lubin.  Uroczystość  stała  się  okazją  do 
wręczenia odznaczeń, które otrzymali: medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – złoty 
por.  Czesław  LUTER,  brązowy  –  szer.  Janusz  CZAPLICKI,  st.  szer.  Czesław 
PIETRALIK, szer. Janusz SIEMIENIUK; medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej: 
złoty – ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, srebrny - kpr. Kazimierz KOŁODZIEJ. Prezes 
ZD ppłk Krzysztof MAJER w swym wystąpieniu podkreślił, że pamiętamy o „chrzcie” 
bojowym dywizji  kościuszkowskiej  ale  też  o  przelanej  krwi  polskich  żołnierzy  na 
wszystkich frontach wojennych. Następnie przy suto zastawionym stole rozmawiano 
nie tylko działaniach związkowych ale i o problemach dnia codziennego.

 
20.10 – prezes ZD kol. Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Prezydium Zarządu 
Głównego ZWiRWP wnioski o nadanie srebrnych odznak Za Zasługi dla ZWiR WP: st. 
sierż. Stanisław DZIDUCH /Wałbrzych/, por. Julia KOŁOSOWSKA /Wałbrzych/, kpt. 
Franciszek MAZURAK /Wałbrzych/, kpr. Edward PIWOWARCZYK /Lubin/.

  
21.10 –  kilkudziesięciu członków ZKRPiBWP oraz ZWiRWP, korzystając z pięknej 
pogody  w niedzielne  południe,  stawiło  się  w Uniejowicach.  Zebranych  serdecznie 
powitał  st.  sierż.  Michał  SABADACH,  właściciel  Muzeum  Armii  Radzieckiej 
i Wojska Polskiego, prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Złotoryi. Stawili się też 
m.in. członkowie Społecznej Rady Muzeum: dr Wojciech KONDUSZA, Franciszek 
GRZYWACZ, sierż.  Waldemar CHABIOR oraz wojt  gminy Zagrodno Mieczysław 
SŁONINA. Bezpośrednią okazją do świętowania była 69. rocznica Bitwy pod Lenino. 
Po okolicznościowych wystąpieniach, swoje wrażenia z wyjazdu 12 października br. 
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do  Lenino  na  Białorusi  przedstawili  delegaci  dolnośląskiej  organizacji  ZWiRWP: 
Michał  SABADACH,  Józef  SUDOŁ –  starosta  złotoryjski  i  Zenon  BERNACKI  – 
przewodniczący  Rady  Powiatu.  Co  prawda  z  powodu  mgły  wylot  samolotów  z 
Warszawy  opóźnił  się  aż  o  cztery  godziny  i  program  uroczystości  w miejscu 
historycznej bitwy został skrócony i zakończył się o zmierzchu, ale polscy kombatanci 
i weterani zostali przyjęci bardzo serdecznie przez władze i mieszkańców. 

   
Szczególnym  uzupełnieniem  uroczystości  była  wystawa  i  incenizacja  poświęcona 
wysiłkowi  zbrojnemu  polskich  żołnierzy  na  Wschodzie,  którą  przygotowali 
członkowie  grupy  rekonstrukcyjnej  pod  kierunkiem  st.  szer.  Piotra  KURYŁO, 
działacza Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP z Dzierżoniowa. 
Warto  podkreślić,  że  kol.  Piotr  KURYŁO  jest  pasjonatem  tematyki  militarnej, 
eksplorerem  i  inicjatorem  utworzenia  mini  skansenu  fortyfikacyjnego  Twierdza  
Dzierżoniów  1945.  Przygotowali  oni  też  wizualizację  historycznego  wojskowego 
polowego  ołtarza  i  pobojowiska.  Jak  łatwo  się  domyślić  spotkanie  w  sadzie 
„Sabadachowa” stało się okazją do wspomnień z okresu wojny i służby powojennej. 
Słuchano też piosenek wojennych i wojskowych.

   
21-24.10 – na zaproszenie Poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG w 62. wizycie 
parlamentarnej w Strasburgu uczestniczył Filip HNITECKI, laureat Konkursu Wiedzy 
o Wojsku Polskim i Miejscach Pamięci Narodowej ze Zgorzelca.
23.10  –  w  posiedzeniu  Zarządu  Głównego  wzięli  udział  kol.  Krzysztof  MAJER 
i Ryszard LEPAROWSKI. Nasz wniosek o nie zwoływanie Zjazdu Nadzwyczajnego 
Związku  nie  zyskał  akceptacji.  Zjazd  postanowiono  zwołać  29  listopada  br. 
w Warszawie.  Zaakceptowano  nasze  wnioski  o  nadanie  37  odznak  Za Zasługi  dla 
ZWiR WP.  Przyjęto uchwałę w sprawie podziału składki członkowskiej:  30% Koło, 
15%  Zarząd  Powiatowy,  25%  Zarząd  Wojewódzki  i  30%  Zarząd  Główny  od 
01.01.2013 r.
Na stronie internetowej Starostwa Złotoryjskiego znalazła się notka ppłk Krzysztofa 
MAJERA „Kombatanci i weterani w Uniejowicach” i zdjęcia.
Na  dolnośląskiej  stronie  internetowej  SLD  opublikowano  notkę  kol.  Krzysztofa 
MAJERA „Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari” i zdjęcia.
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24.10 - na dolnośląskiej stronie internetowej SLD zamieszczono notkę kol. Krzysztofa 
MAJERA „Kombatanci i weterani w Uniejowicach” i zdjęcia.

   
25.10  –  w  Klubie  NOT  w  Wałbrzychu  umówili  się  na  zebranie  sprawozdawczo-
wyborcze  członkowie  Oddziału  Powiatowego  ZWiRWP  im. 2  Berlińskiego  Pułku 
Piechoty.  Zebranie  otworzył  i  prowadził  wiceprezes  ZP płk Adam JAROS witając 
członków  Związku  i  zaproszonych  gości:  Stanisława  BORKUSZA  – 
przewodniczącego  Rady  Miasta  Szczawno  Zdrój,  ppłk  Krzysztofa  MAJERA  – 
wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego i  ppłk Krzysztofa 
KOWALSKIEGO  –  komendanta  WKU  w  Kłodzku.  Po  odśpiewaniu  hymnu 
państwowego i uczczeniu chwilą ciszy pamięci 7 członków, którzy odeszli na Wieczną 
Wartę,  prezes  Krzysztof  MAJER wręczył  odznaki  Za  Zasługi  dla  ZWiRWP,  które 
otrzymali:  złotą  –  kawaler  Orderu  Virtuti  Militari,  prezes  ZP  kpt.  Julian  LECH; 
srebrne: sierż. Tadeusz DZIDUCH, płk Adam JAROS, por. Julia KOŁOSOWSKA, st. 
sierż. szt. Tadeusz KUPISZ, sierż. Tadeusz WIDŁA, st. sierż. Zbigniew ZANIEWSKI. 
Następnie  w bardzo obszernym sprawozdaniu z działalności  związkowej  płk Adam 
JAROS  przypomniał  genezę  powstania  Związku  Żołnierzy  LWP,  podsumował 
działania  programowo-organizacyjnej  ZWiRWP  w  minionej  kadencji  i  wskazał 
zadania w związku z przygotowaniami do uroczystych obchodów XX-lecia powstania 
naszego stowarzyszenia. W wielowątkowej dyskusji dzielono się przemyśleniami jak 
doskonalić pracę, jak pozyskiwać członków aby „odmłodzić” oddział. 

   
Podkreślano  doskonałą  współpracę  ze  Związkiem  Sybiraków  i  Gimnazjum  w 
Świebodzicach. Wyrażono podziękowanie na ręce ppłk Krzysztofa KOWALSKIEGO 
za współpracę i systematyczny udział oficerów WKU w rocznicowych uroczystościach 
patriotyczno-religijnych. Z zadowoleniem przyjęto inicjatywę władz samorządowych 
Wałbrzycha  o  remoncie  cmentarza  żołnierzy  radzieckich  w dzielnicy  Gaj.  Z  kolei 
przewodniczący  RM  Stanisław  BORKUĆ  przekazał  pozdrowienia  od  burmistrza 
Tadeusza  WLAŹLAKA  i  zapewnił  o  dobrej  woli  dalszej  współpracy  władz 
samorządowych z naszym Związkiem, zwłaszcza w organizacji spotkań kombatantów 
i  sybiraków  w  szkołach  miasta  w  ramach  „żywych”  lekcji  historii.  Wgłosowaniu 
jawnym  dokonano  wyboru  władz  związkowych  w  składzie:  Zarząd  –  kpt.  Julian 
LECH-prezes,  płk  Adam  JAROS-wiceprezes,  st.  sierż.  Zdzisław  KOMARNICKI-
sekretarz, st. sierż. Zbigniew ZANIEWSKI-skarbnik, st. sierż. szt. Tadeusz KUPISZ 
i por. Marcin ZAJĄCZKOWSKI-członkowie; Powiatowa Komisja  Rewizyjna – kpt. 
Alfons  DASZKIEWICZ  -  przewodniczący,  sierż.  Tadeusz  WIDŁA 
-wiceprzewodniczący i st. kpr. Władysław BIELAK - członek. Delegatami na Zjazd 
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Dolnośląski  zostali  wybrani:  kpt.  Julian  LECH,  płk  Adam  JAROS,  kpt.  Alfons 
DASZKIEWICZ,  st.  sierż.  Zbigniew  ZANIEWSKI,  st.  sierż.  Zdzisław 
KOMARNICKI,  por.  Marcin  ZAJĄCZKOWSKI  i  por.  Jan  MLECZKO.  Zebranie 
zakończył wspólny żołnierski obiad.

   
Na strzelnicy LOK w Puszczy k. Głogowa odbyły się zawody strzeleckie o Puchar 
Prezydenta Głogowa. Organizatorem zawodów był Zarząd Koła Związku Żołnierzy 
WP  przy  udziale  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  ZWiRWP.  Nagrody  ufundowali 
m.in.  koledzy  Jerzy  NAGODA,  Władysław  RAK  i  Stanisław  PRZYBYLSKI. 
W klasyfikacji  OPEN  VII  miejsce  zajął  kol.  Andrzej  ZAWADZKI,  a  kol.  Jerzy 
NAGODA  zajął  XII  miejsce.  Zaś  w  klasyfikacji  związków  emerytów  służb 
mundurowych  triumfowali  członkowie  naszego  Związku,  zajmując  miejsca:  I  –
Andrzej ZAWADZKI, II – Jerzy NAGODA, III – Mieczysław ZGLINICKI /ZŻWP/, 
IV  –  Adam  KĘSTOWICZ  /ZŻWP/,  V  –  Adam  MRZYGŁÓD,  VI  –  Stanisław 
PRZYBYLSKI,  VII  –  Tomasz  GRZELECKI.  Po  wręczeniu  pucharów,  dyplomów 
i medali  wszyscy  uczestnicy  zostali  zaproszeni  na  wojskową  grochówkę  oraz  na 
kiełbaskę z grilla z napojami, co było też okazją do rozmów i wspomnień.

   
Tygodnik  „Gazeta  Piastowska”  zamieścił  artykuł  kol.  Krzysztofa  MAJERA 
„Kombatanci i weterani w Uniejowicach” i 3 zdjęcia.
26.10 – wrocławskie osiedle Gądów Mały położone jest na terenie dawnego lotniska. 
Nie może więc dziwić, że tradycje lotnicze są kultywowane wśród jego mieszkańców. 
Stąd  też  ulice  osiedla  mają  w  nazwach  sylwetki  ludzi  związanych  z  polskim 
lotnictwem. Trwałym elementem stał się obelisk przy Bulwarze Ikara, upamiętniający 
lotniska  niemieckie  i  polskie,  funkcjonujące  tu  w latach 1910-1985,  zaś  osiedlowa 
Szkoła  Podstawowa  Nr  118  nosi  imię  bohaterskiego  pilota  PSZnZ  płk  Bolesława 
Orlińskiego. Kolejnym lotniczym elementem krajobrazu osiedla stała się inauguracja 
ronda  im.  Stanisława  Szomańskiego  /żołnierza  Armii  Krajowej,  wybitnego  pilota 
i współorganizatora  Aeroklubu  Wrocławskiego/  u  zbiegu  ulic  Eugeniusza 
Horbaczewskiego i Bolesława Orlińskiego. Inicjatorami nazwy ronda byli członkowie 
Wrocławskiego  Klubu  Seniorów  Lotnictwa  pod  wodzą  płk  pil.  Antoniego 
CHOJCANA i dr Adama SZNAJDERSKIEGO. W samo południe stawili się pasjonaci 
lotnictwa,  delegacja  Gromady  Zuchowej  „Szalone  dzieciaki”,  prowadzona  przez 
podharcmistrzów  Magdalenę  WIKTORSKĄ-CHOJCAN  i  Filipa  CHOJCANA, 
dyrektorkę SP Nr 118 mgr Barbarę ROTTE oraz pierwszy polski  kosmonauta gen. 
bryg. Mirosław HERMASZEWSKI. Następnie zebrani udali się pod obelisk lotniczy, 
by  uczcić  pamięć  ludzi  lotnictwa,  składając  kwiaty  i  zapalając  znicze.  Kolejnym 
etapem było spotkanie w Szkole Podstawowej Nr 118, gdzie m.in. odbyła się promocja 
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nowej  książki  dr  Adama  SZNAJDERSKIEGO  „Herosi  lotnictwa”,  który 
poinformował, że zgodnie z decyzją władz samorządowych Wrocławia, kolejne rondo 
przy porcie lotniczym będzie nosić imię gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.

     
Zebranie  Oddziału  Wrocławskiego  rozpoczęło  się  uroczystym akcentem w postaci 
wręczenia przez prezesa ZD ppłk Krzysztofa MAJERA przyznanych po raz pierwszy 
srebrnych  odznak  Za  Zasługi  dla  ZWiRWP,  które  otrzymali:  kpt.  żegl.  Ryszard 
ZŁOCIŃSKI,  kpt.  Janusz  FUKSA,  kpt.  Bronisław  TURCZANIK,  mjr  Dariusz 
TROJANOWSKI, sierż. Witold KARGUL, st. chor. szt. Jan SZUL, st. chor. Andrzej 
NAWROT, a legitymację członkowską odebrał mjr Waldemar KURZAWA. Następnie 
kol.  Krzysztof  MAJER omówił  sprawy organizacyjne,  zwracając uwagę,  że Zarząd 
Główny  odrzucił  wniosek  Zarządu  Dolnośląskiego  o  nie  zwoływanie  Zjazdu 
Nadzwyczajnego  Związku.  Poinformował,  że  Dolny  Śląsk  w  br.  pod  Lenino  na 
Białorusi  reprezentowała  delegacja  w  składzie  kol.:  Michał  SABADACH,  Józef 
SUDOŁ  i  Zenon  BERNACKI.  Tradycyjnie  po  szczegółowej  informacji  kpt. 
Bronisława TURCZANIKA rozgorzała wielowątkowa dyskusja.

   
Na stronie internetowej „Gazety Wrocławskiej” opublikowano notkę kol. Krzysztofa 

MAJERA „Wrocław: Mamy nowe rondo. Otwarto je w towarzystwie Mirosława  
Hermaszewskiego” i 7 zdjęć.

Na  stronie  interentowej  Departamentu  Wychowania  i  Promocji  Obronności  MON 
zamieszczono  notki  kol.  Krzysztofa  MAJERA  „Obrady  wałbrzyskich  weteranów” 
i „Na  lotniczym  osiedlu”,  zdjęcia  oraz  biogram  Stanisława  SZOMAŃSKIEGO, 
autorstwa kpt. pil. Stanisława BŁASIAKA. Również notka „Lotnicze rondo” znalazła 
się na stronie Szkoły Podstawowej Nr 118 we Wrocławiu.
28.10  –  odbyło  się  posiedzenie  Zarządu  Powiatowego  w  Zgorzelcu.  W  trakcie 
posiedzenia  zatwierdzono  termin  Zjazdu  Sprawozdawczo  –  Wyborczego  na 
10.11.2012  r.,  dokonano  podziału  zadań  w  związku  z  organizacją  Zjazdu, 
zatwierdzono scenariusz Zjazdu.
30.10  –  na  zaproszenie  Burmistrza  Miasta  Zgorzelec,  Prezes  OP  por.  Ryszard 
LEPAROWSKI uczestniczył w spotkaniu zgorzeleckiej Rady Seniorów, umocowanej 
przy  Burmistrzu  Miasta,  jako  ciało  doradczo  –  opiniujące.  W  skład  Rady,  jako 
wiceprzewodniczący wszedł kol. st. sierż. Andrzej KONIECZNY, delegowany przez 
Zarząd Powiatowy ZWiRWP w Zgorzelcu. Rada składa się z 9 osób.
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01.11 – członkowie naszego Związku pamiętali o złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy 
na mogiłach kombatantów i zasłużonych działaczy oraz żołnierzy Armii  Czerwonej 
zdobywających Dolny Śląsk.
Miesięcznik  PTTK  „Na  Szlaku”  zamieścił  obszerny  artykuł  kol.  Janusza  FUKSY 
„Malachit”.
02.11 – Prezes OP w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI odbył spotkanie z kol. 
płk Mirosławem FIEDOROWICZEM w sprawie promowania Pani Poseł Małgorzaty 
SEKUŁY–SZMAJDZIŃSKIEJ  na  terenie  miasta  i  powiatu  zgorzeleckiego.  Prezes 
zaproponował,  by  Pani  Poseł  objęła  osobistym  patronatem  coroczny  powiatowy 
konkurs  wiedzy  „O  Wojsku  Polskim  i  Miejscach  Pamięci  Narodowej”  dla  szkół 
gimnazjalnych, organizowany przez Stowarzyszenie SKOMPN.
04.11  –  na  stronie  internetowej  Hufca  ZHP Wrocław znalazła  się  informacja  kol. 
Krzysztofa MAJERA „Inauguracja Ronda im. Stanisława Szomańskiego” i zdjęcia.
06.11.2012 r – Prezes OP w Zgorzelcu por. Ryszard LEPAROWSKI odbył spotkanie 
z Prezesem  MPGK  Mariuszem  NAMIELSKIM  w  sprawie  udzielenia  nieodpłatnej 
pomocy  przez  MPGK  w  trakcie  sprzątania  MPN.  Prezes  Namielski   zaaprobował 
pomoc przy odbiorze i wywózce śmieci.
07.11 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Zarządu Głównego 
wnioski  o nadanie medali  Za Zasługi dla Obronności  Kraju: złote -  sierż. Tadeusz 
WIDŁA /Wałbrzych/,  mjr  Jarosław WIKIERA /Wrocław/, srebrne -  szer.  Ryszard 
KWIATKOWSKI /Zgorzelec/, kpr. Stefan OLSZYŃSKI /Zgorzelec/, brązowe - ppor. 
Jarosław  MĄCZYŃSKI  /Zgorzelec/,  ppor.  Robert  MOTYKA  /Zgorzelec/,  st.  plut. 
Marek ŚWIĄTEK /Głogów/,  kpr.  Wincenty WOLAK /Wrocław/,  st.  sierż.  Andrzej 
ZAWADZKI /Głogów/.

 Prezes Związku płk Ludwik ROKICKI przekazał informację, że 
Rada  Główna  FSRiWSZRP  na  wniosek  Zarządu  Dolnośląskiego  ZWiRWP  nadała 
Honorowe  Odznaki  Organizacyjne  "Za  Zasługi  dla  Federacji  Stowarzyszeń  
Rezerwistów  i  Weteranów  SZ  RP"  dla  czołowego  aktywu  związkowego  Dolnego 
Śląska, które otrzymali: por. Ryszard LEPAROWSKI, st. sierż. Michał SABADACH, 
ppłk Jan KOBES, kpt. Julian LECH, st. chor. Andrzej NAWROT, kpt. Janusz FUKSA, 
ppor.  Tadeusz  CZYŻOWSKI,  st.  sierż.  Henryk PAWŁOWSKI.  Delegaci  na  Zjazd 
Krajowy  otrzymają   odznaczenia  29  listopada  br.,  a  pozostali  na  Zjeździe 
Dolnośląskim w marcu 2013 r. 
08.11 – w Szkole Podstawowej Nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu odbyła 
się uroczystość wręczenia Szkole złotego medalu Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. 
Wśród zaproszonych gości był m.in. prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER. Złoty medal 
dla  Szkoły,  a  srebrne  medale  nauczycielkom:  Mirosławie  DOŁĘGOWSKIEJ, 
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Katarzynie  BŁASIAK  i  Paulinie  WESOŁOWSKIEJ,  wręczył Ryszard  STRUZIK, 
sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

   
Zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości było inspiracją dla montażu słowno-
muzycznego o tematyce patriotyczno-historycznej, pięknie wykonanego przez uczniów 
szkoły.  Zdolnościami  w  wykonaniu  tańca  ludowego  wykazali  sie  zaś  najmłodsi 
uczniowie  szkoły.  Tą  część  uroczystości  zakończyło  wspólne  śpiewanie  przez 
zgromadzonych pieśni patriotycznych. Głośnym zwieńczeniem spotkania był koncert 
wiązanek  melodi  tanecznych  i  filmowych  w  brawurowym  wykonaniu  Orkiestry 
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
09.11 – na stronie  internetowej  Departamentu  Wychowania i  Promocji  Obronności 
MON zamieszczono notkę kol. Krzysztofa MAJERA „Szkoła na medal” i zdjęcia.

   
10.11 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Plater odbył się III Powiatowy 
Zjazd Delegatów ZWiRWP w Zgorzelcu.  Uczczono chwilą ciszy pamięć członków 
Związku,  którzy  w  trakcie  kadencji  odeszli  na  Wieczną  Wartę.  Prezes  Zarządu 
Powiatowego  por.  Ryszard  LEPAROWSKI  przywitał  przybyłych  delegatów 
i zaproszonych gości w osobach: kpt. Andrzeja TYCA – społecznego asystenta poseł 
Małgorzaty  SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKIEJ,  który  przeczytał  posłanie  od  Poseł  oraz 
ppłk.  Krzysztofa  MAJERA  –  wiceprezesa  Zarządu  Głównego,  prezesa  Zarządu 
Dolnośląskiego,  Marka  WOLANINA –  sekretarza  Urzędu  Gminy  Zgorzelec,  ppłk. 
Andrzeja  ŁUKĘ  –  Wojskowego  Komendanta  Uzupełnień  w  Bolesławcu,  insp. 
Grzegorza  CHIROWSKIEGO,  podinsp.  Leszka  ZAGÓRSKIEGO,  podinsp.  Jacka 
BANDYKA  i  podinsp.  Adama  ŁACHACZA  –  przedstawicieli  KP  Policji 
w Bolesławcu i Zgorzelcu, ppłk. Ryszarda SZYNGIERA – prezesa Koła Emerytów 
i Rencistów  Policyjnych,  Ryszarda  KŁOSIŃSKIEGO  –  prezesa  ZM  ZKRPiBWP 
i Oddziału  ZIW RP,  Jana  MATWIEJCZYKA – prezesa  Koła  Związku  Sybiraków, 
Zdzisława  SZOSTKA  –  redaktora  naczelnego  „Gazety  Powiatowej”  i  Andrzeja 
WEYCHANA – dyrektora ZSP im. E. Plater. Po wybraniu protokolantów i komisji 
zjazdowych zostały wręczone odznaczenia oraz wyróżnienia, które otrzymali: medal 
Za Zasługi dla Obronności Kraju złoty – mł. chor. szt. Włodzimierz ŚWIATŁOWSKI, 
srebrne  –  st.  szer.  Sławomir  KOLIŃSKI i  mjr  Stanisław WOJTCZAK,  brązowe – 
bomb.Andrzej BŁACHANIEC, por. Jacek JONCZYK, szer. Jan PRZYBYSZEWSKI 
i szer.  Tadeusz MICHALUK, które wręczyli  ppłk Andrzej  ŁUKA i ppłk Krzysztof 
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MAJER. Srebrne honorowe odznaki Za Zasługi dla ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER 
wręczył por. Ryszardowi LEPAROWSKIEMU i chor. Bronisławowi KRÓLOWI. 

    
Sojusznicy  Oddziału  Powiatowego  ZWiRWP  zostali  wyróżnieni  odznakami  Za 
Zasługi dla ZKRPiBWP: ppłk Andrzej ŁUKA, insp. Grzegorz CHIROWSKI, podinsp. 
Leszek ZAGÓRSKI, podinsp.  Jacek BANDYK i podinsp. Adam ŁACHACZ, które 
wręczyli  st.  sierż.  Ryszard  KŁOSIŃSKI i  ppłk  Krzysztof  MAJER.  Za długoletnią, 
zaangażowaną  pracę  społeczną  dyplomami  zostali  uhonorowani:  kpr.  Stanisław 
WOLANIN,  chor.  Bronisław  KRÓL,  st.  sierż.  Andrzej  KONIECZNY,  por.  Jan 
SINKUĆ,  sierż.  Wiesław NOWAKOWSKI,  szer.  Andrzej  KUSIAK,  płk  Mirosław 
FIEDOROWICZ, st.  chor.  Marek PIEKARSKI i  por.  Ryszard POMYKAŁA, które 
wręczyli  prezesi  Krzysztof  MAJER  i  Ryszard  LEPAROWSKI. 

    
Następnie  prezes  OP  Ryszard  LEPAROWSKI  przedstawił  obszerne  sprawozdanie 
z działalności  programowo-organizacyjnej  w  minionej  kadencji,  a  było  czym  się 
pochwalić,  gdyż  bilans  osiągnięć  jest  imponujący.  Po  sprawozdaniu  Powiatowej 
Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi. Po krótkiej 
dyskusji przystąpiono do jawnych wyborów władz związkowych. Zarząd Powiatowy 
wybrano w składzie: prezes por. Ryszard LEPAROWSKI, wiceprezes chor. Bronisław 
KRÓL,  sekretarz  szer.  Andrzej  KUSIAK,  skarbnik  kpr.  Stanisław  WOLANIN, 
członkowie  –  chor.  Marek  PIEKARSKI,  chor.  Ryszard  BARDEL,  por.  Ryszard 
POMYKAŁA,  por.  Jan  SINKUĆ,  sierż.  Wiesław  NOWAKOWSKI,  por.  Jacek 
JOŃCZYK,  st.  szer.  Sławomir  KOLIŃSKI,  płk  Mirosław  FIEDOROWICZ. 
Powiatowa  Komisja  Rewizyjna:  przewodniczący  st.  sierż.  szt.  Ryszard  BRAUN, 
wiceprzewodniczący  bomb.  Andrzej  BŁACHANIEC,  członek  st.  sierż.  Andrzej 
KONIECZNY.  Delegatami  na  Zjazd  Dolnośląski  zostali:  por.  Ryszard 
LEPAROWSKI,  chor.  Bronisław  KRÓL,  szer.  Andrzej  KUSIAK,  kpr.  Stanisław 
WOLANIN,  st.  chor.  Marek  PIEKARSKI,  chor.  Ryszard  BARDEL,  por.  Ryszard 
POMYKAŁA, por. Jan SINKUĆ, sierż. Wiesław NOWAKOWSKI, por. Jacek OKOŃ, 
st. szer. Sławomir KOLIŃSKI, płk Mirosław FIEDOROWICZ, st. sierż. szt. Ryszard 
BRAUN,  bomb.  Andrzej  BŁACHANIEC,  st.  sierż.  Andrzej  KONIECZNY,  Maria 
WOLANIN, Grażyna WIEWIÓRA, szer.  Tadeusz MICHALUK, st.  chor. szt.  Jerzy 
STEPANIUK,  st.  sierż.Zdzisław  STRZYKAŁA,  sierż.  szt.  Leon  LANG,  st.  kpr. 
Bogdan DARGIEWICZ. Na wniosek Komisji  Uchwał i Wniosków przyjęto główne 
zadania  do  realizacji  w  nowej  kadencji.  Ciekawym  uzupełnieniem  zjazdu  była 
możliwość  zakupu  ozdób  świątecznych  na  kiermaszu,  który  prowadziły  koleżanki 
Maria WOLANIN i Grażyna WIEWIÓRA.
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Mogliśmy też podziwiać nową ekspozycję Izby Pamięci Narodowej, otwartej w szkole 

w kwietniu br. przez poseł Małgorzatę SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKĄ. A warto 
podkreślić, że izbę w 2008 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Bohaterów 2 
Armii WP otwierał też wicemarszałek Sejmu RP Jerzy SZMAJDZIŃSKI.

10-12.11 – członkowie naszego Związku wzięli udział w uroczystościach Narodowego 
Święta Niepodległości, organizowanych przez lokalne władze samorządowe.

  
11.11 – w Zgorzelcu odbyły się uroczystości związane z rocznicą odzyskania przez 
Polskę  niepodległości.  W  kościele  pw.  św.  Bonifacego  dziekan  ks.  kan.  Maciej 
WESOŁOWSKI  odprawił  uroczystą  mszę,  następnie  wszyscy  zgromadzeni 
przemaszerowali  pod  pomnik  "Millenium".  Marsz  prowadziła  Orkiestra  z  Kopalni 
"Turów",  przemaszerowały  sztandary,  władze  samorządowe,  organizacje  społeczne, 
szkoły i mieszkańcy miasta. Pod pomnikiem przemawiali: senator Jan MICHALSKI, 
starosta  Artur  BIELIŃSKI  i  burmistrz  Paweł  GRONICZ.  Orkiestra  na  początek 
odegrała hymn, a na zakończenie uroczystości  Rotę. Wśród składających kwiaty nie 
mogło zabraknąć delegacji  OP ZWiRWP, który reprezentowali prezes por. Ryszard 
LEPAROWSKI oraz skarbnik kpr. Marek WOLANIN. 
Na  zaproszenie  Burmistrza  MiG  w  Bogatyni  członkowie  ZWiRWP  w  Zgorzelcu 
uczestniczyli w uroczystych obchodach 94 rocznicy odzyskania Niepodległości, które 
odbyły się w Bogatyni. OP reprezentował wiceprezes OP chor. Bronisław KRÓL oraz 
członkowie Koła M–G w Bogatyni na czele  z prezesem por.  Janem SINKUCIEM. 
Złożono kwiaty.

   
Przy  Pomniku  Dzieci  Głogowskich  odbył  się  przy  wojskowej  asyście  honorowej 
uroczysty  apel  z  okazji  Święta  Niepodległości.  Obecni  byli  m.in.  posłowie  Ewa 
DROZD  i  Wojciech  ZUBOWSKI,  gospodarze  powiatu,  miasta  i  kilku  gmin, 
przedstawiciele  organizacji  społecznych,  służb  mundurowych,  różnych  instytucji 
i sporo  mieszkańców  miasta  biorących  prywatny  udział  w  uroczystości.  Były 
odznaczenia, a wśród nich srebrne medale Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, które 
otrzymali:  prezydent  Jan  ZUBOWSKI,  ppłk  Piotr  MIELNICZUK,  ppłk  Adam 
KLISZKA, Justyna  ZARAZIŃSKA, Marek GROFFIK,  Łucja  PELCZARSKA oraz 
wręczenie aktu mianowania do stopnia pułkownika dla kol. Adama KĘSTOWICZA. 
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Kwiaty  złożyła  delegacja  związkowa  w składzie:  st.  chor.  Jerzy  NAGODA,  ppor. 
Władysław RAK i płk Adam KĘSTOWICZ.
W Świebodzicach uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. 
Mikołaja.  Następnie  wartę  honorową  przy  tablicy  upamiętniającej  marsz.  Józefa 
Piłsudskiego oraz ofiary zsyłek na Syberię pełnili kapitanowie Julian LECH i Alfons 
DASZKIEWICZ. Po mszy pod tablicą złożono kwiaty i znicze, a goście przeszli do 
MDK, gdzie odbyła się promocja książki Jerzego GIBKA „Szkice z dziejów poczty  
w Świebodzicach”. 

  
12.11 – na stronie  internetowej  Departamentu  Wychowania i  Promocji  Obronności 
MON zamieszczono notkę kol. Krzysztofa MAJERA „Zjazd zgorzeleckich weteranów” 
i zdjęcia.
Delegacja związkowa w składzie: st. chor. Jerzy NAGODA i płk Adam KĘSTOWICZ 
oraz  przedstawiciel  Zarządu  Związku  Sybiraków  Edward  KOZAR uczestniczyli 
w obchodach  święta  w  Gimnazjum  Nr  4  w  Głogowie.  Młodzież  przygotowała 
inscenizację słowno-muzyczną wydarzeń historycznych przełomu XIX i XX wieku.

    
Prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Zarządu Głównego wnioski 
o nadanie  srebrnych odznak  Za Zasługi dla ZWiR WP dla kol.: st.  sierż. Zygmunt 
SZLOSEK  /Wałbrzych/,  kpt.  Alfons  DASZKIEWICZ  /Wałbrzych/,  plut.  Józef 
ŻĄDŁO /Oława/ i mjr Jerzy JURKIEWICZ /Wrocław/ oraz o nadanie Krzyży LWP dla 
kol.:  Jolanta  DOMAŃSKA /Oława/,   Elżbieta  NIEWOLSKA, Irena  ROSOWSKA, 
Anna BOCHEŃSKA i kpr. Edward ŁUKASIEWICZ z Wrocławia.
Na  stronie  internetowej  WKU  w  Bolesławcu  znalazła  się  notka  „Na  zjeździe  
u weteranów”.  Związek  Weteranów  i  Rezerwistów  Wojska  Polskiego  to  jeden  
z prężniej  działających  związków  w  Zgorzelcu.  10  listopada  br.  wojskowy  
komendant  uzupełnień  ppłk  Andrzej  Łuka  uczestniczył  w  III  Zjeździe  Oddziału  
Powiatowego Związku Weteranów i  Rezerwistów Wojska Polskiego w Zgorzelcu.  
Bogaty  harmonogram  przebiegu  zjazdu  przewidywał  miedzy  innymi  wręczenie  
medali  nadanych  przez  Ministra  Obrony  Narodowej  najbardziej  zasłużonym  
zgorzeleckim działaczom.  Medale  w imieniu MON wręczali:  ppłk  Andrzej  Łuka i  
ppłk  Krzysztof  Majer.  Dotychczasowa  dobra  współpraca  ze  związkiem  daje  obu  
stronom  współmierne  efekty  zarówno  w  kultywowaniu  tradycji  wojskowych  jak  
również  w szerzeniu  dobrego  wizerunku  wojska  na  niwie  cywilnej.  Za  
dotychczasową  współpracę,  ppłk  Andrzej  Łuka  został  wyróżniony  odznaką  Za  
Zasługi  dla  Związku  Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Byłych  Więźniów  
Politycznych. Gratulacje. 
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Na zaproszenie Dyrektorki ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu 
mgr Jolanty SZYMAŃSKIEJ, Prezes OP kol. Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył 
w uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
15.11 –  Prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do  Wojewódzkiego 
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wnioski o nadanie medali  Opiekun 
Miejsc Pamięci Narodowej: złotych - Szkoła Podstawowa Nr 118 im. płk Bolesława 
Orlińskiego we Wrocławiu, Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie, ppłk Jerzy 
WALEWSKI  –  b.  sekretarz  Wojewódzkiego  Komitetu  Ochrony  Pamięci  Walk 
i Męczeństwa  we  Wrocławiu;  srebrnych  - mgr  Maria  DROZDOWSKA  – 
wicedyrektor Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie, mgr Grzegorz GÓRECKI 
– nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 25 we Wroclawiu, płk dr Andrzej KOTLIŃSKI – 
dyrektor Oddziału Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego we 
Wrocławiu, szer. inż. Janusz SIEMIENIUK – sybirak, działacz Oddziału Miejskiego 
ZWiRWP w Lubinie.

   
16.11  –  w  restauracji  „Taboo”  w  Lubinie  odbyło  się  zebranie  sprawozdawczo-
wyborcze Oddziału Powiatowego ZWiRWP. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZP 
ppor.  Tadeusz  CZYŻOWSKI,  przywitał  zebranych  i  zaproszonych  gości:  ppłk 
Krzysztofa  MAJERA  i  kpt.  żegl.  Ryszarda  ZŁOCIŃSKIEGO.  Po  wybraniu 
protokolanta  i  komisji  zjazdowych  zostały  wręczone  odznaczenia,  które  otrzymali: 
srebrny medal  Opiekun Miejsc  Pamięci  Narodowej – ppor.  Wilhelm KASPERSKI, 
sierż. Tadeusz CENDLEWSKI, szer. Józef BABICZ, a srebrne honorowe odznaki Za 
Zasługi dla ZWiRWP - ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, ppor. Wilhelm KASPERSKI, st. 
sierż. Antoni PIOTROWSKI, kpr. Edward PIWOWARCZYK, a medal pamiątkowy 
Bohaterom  forsowania  Nysy  Łużyckiej –  kpt.  żegl.  Ryszard  ZŁOCIŃSKI. 
Sprawozdanie  ustępującego  zarządu  przedstawił  wiceprezes  ZP  sierż.  Jakub 
SARACEN, a sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący kpr. 
Edward  PIWOWARCZYK.  W  dyskusji,  w  której  omówiono  pracę  programowo-
organizacyjną  minionej  kadencji,  podkreślono  osiągnięcia.  Coraz  lepiej  układa  się 
współpraca z władzami samorządowymi powiatu i  miasta,  zwłaszcza w opiece nad 
kwaterą żołnierzy ACz zdobywających Lubin.  Na uznanie zasługuje współpraca ze 
szkołami,  gdzie  członkowie  popularyzują  tradycje  i  historię  WP,  a  zwłaszcza 
z Gimnazjum  Nr  4  im.  Jana  Pawła  II.  Wiele  przedsięwzięć  rocznicowych  i  świąt 
realizowano razem z Kołem ZKRPiBWP oraz Komendą Hufca ZHP. Utrzymywane są 
systematyczne  kontakty  z  polskimi  kombatantami  na  Żytomierszczyźnie. 
Zgromadzono  kilka  kartonów  polskich  książek  z  przeznaczeniem  dla  Polonii 
w Żytomierzu i  Kołomyi.  Po dyskusji  wskazano podstawowe kierunki  działania  na 
przyszłość,  a  zwłaszcza  w  zakresie  rozwoju  szeregów  członkowskich.  Zebranie 
udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie przystąpiono do jawnych 
wyborów władz związkowych. Zarząd Powiatowy wybrano w składzie: prezes ppor. 
Tadeusz  CZYŻOWSKI,  wiceprezes  mat.  Jerzy  SZCZEŚNIAK,  skarbnik  sierż. 
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Tadeusz CENDLEWSKI, sekretarz kpr. Kazimierz KOŁODZIEJ, członkowie - ppor. 
mgr Wilhelm KASPERSKI, st. sierż. Antoni PIOTROWSKI, sierż. Jakub SARACEN; 
Powiatowa  Komisja  Rewizyjna:  przewodniczący  kpr.  Edward  PIWOWARCZYK, 
członkowie  –  por.  Czesław  LUTER  i  szer.  Józef  BABICZ.  Delegatami  na  Zjazd 
Dolnośląski zostali: ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, sierż. Tadeusz CENDLEWSKI, kpr. 
Edward PIWOWARCZYK, sierż. Jakub SARACEN, kpr. Adam ZAJĄCZKOWSKI 
i st.  sierż.  Antoni  PIOTROWSKI.  Po  zebraniu  odbyła  się  część  towarzyska,  gdzie 
m.in.  umówiono  się,  jak  przystało  na  emerytów  górnictwa  miedzi,  na  grudniową 
„Barbórkę”.

   
19.11 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do Zarządu Głównego 
ZWiRWP  wniosek  o  nadanie  odznak  srebrnych  Za  Zasługi  dla  ZWiR  WP dla 
szczególnie zasłużonych sojuszników i współpracowników naszego Związku: 
mgr Lidia GERINGER de OEDENBERG – Poseł do Parlamentu Europejskiego, mgr 
Aleksander Marek SKORUPA – Wojewoda Dolnośląski,  mgr Radosław MOŁOŃ – 
Wicemarszałek  Województwa  Dolnośląskiego,  mgr  inż.  Ryszard  STRUZIK  – 
sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa, płk mgr 
Wojciech OLENDEREK – prezes ZO ZIW RP, płk dypl. pil. Janusz TOMCZYK – 
prezes ZW ZŻ WP, kpt. mgr inż. Stefan IGNACZAK – prezes DZW ZKRPiBWP, płk 
mgr Aleksander PODOLSKI – sekretarz ZO TWO, gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI 
– wiceprezes ZO Stowarzyszenia Tradycji Oręża i Myśli Obronnej, płk dr Władysław 
TKACZEW – prezes ZO Stowarzyszenia Tradycji Oręża i Myśli Obronnej. Okazją do 
uroczystego wręczenia w/w odznak będzie Dolnośląski Zjazd Delegatów ZWiRWP, 
który planujemy w końcu kwietnia 2013 r.
Na  stronie  internetowej  Departamentu  Wychowania  i  Promocji  Obronności  MON 
zamieszczono tekst kol. Krzysztofa MAJERA "U lubińskich weteranów" i zdjęcia.
17.11 –  na  zaproszenie  Prezesa  Koła  ZKRPiBWP w Zgorzelcu  st.  sierż.  Ryszarda 
KOSIŃSKIEGO, Prezes OP por. Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył w uroczystym 
spotkaniu  połączonym  z  bankietem  z  okazji  Dnia  Niepodległości.  OP  ponadto 
reprezentowali płk Mirosław FIEDOROWICZ i st. sierż. Andrzej KONIECZNY.
20.11 – odbyło się  zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego ZWiRWP im. 
1  Korpusu  Pancernego  WP  w  Dzierżoniowie.  Podsumowano  dotychczasową 
działalność programowo-organizacyjną.   Wybrano nowy skład zarządu i  utworzono 
przy  kole  „Grupę  Rekonstrukcji  Historycznej  ZWiRWP”,  której  przewodniczącym 
został  kpr.  Janusz  STRZELECKI  a  wiceprzewodniczącym  szer.  Wojciech 
LOEWENAU.  W  skład  Zarządu  Koła  weszli:  prezes  –  st.  szer.  Piotr  KURYŁO, 
wiceprezes  –  st.  sierż.  Zbigniew OWSIK,   sekretarz  -  szer.  Henryk  GUTOWSKI, 
skarbnik  –  st.  kpr.  Artur  PAWLUS,  członek  -  kpt.  Florian  NOWOMIEJSKI. 
Delegatami na Zjazd Dolnośląski zostali kol.: Piotr KURYŁO i Henryk GUTOWSKI. 
Zarząd wraz z grupą rekonstrukcyjną przyjął plan działania w najbliższych miesiącach: 
udział  w  finale  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  w  Dzierżoniowie, 
w obchodach  zaślubin  z  morzem  w  Kołobrzegu  w  marcu  2013  r.,  w  zadaniach 
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publicznych organizowanych przez władze Dzierżoniowa oraz powiadomienie władz 
nadrzędnych  Związku,  urzędów  okolicznych  miast  i  powiatu  dzierżoniowskiego 
o wyborze nowego składu zarządu.

    
22.11 – w siedzibie Rady Miejskiej SLD odbyło się spotkanie wrocławskiego Forum 
Weteranów  Pracy  i  Służby  z  Radosławem  MOŁONIEM,  wicemarszałkiem 
województwa,  przewodniczącym  RD  SLD  oraz  Dominikiem  KŁOSOWSKIM, 
sekretarzem  RM  SLD.  Uczestniczyli  przedstawiciele  związków  emerytów, 
kombatantów, ogródków działkowych itd., licznie był reprezentowany nasz Związek. 
Głównym  tematem  spotkania  były  sprawy  Dolnego  Śląska  i  Wrocławia,  w  tym 
weteranów,  seniorów  –  w  świetle  działalności  władz  miasta  i  regionu  oraz 
planowanych w 2013 r. wyborów do Rad Osiedli Wrocławia. Wrocławia. 

   
23.11 – w klubie  garnizonu WP w Głogowie odbyło się  zebranie  sprawozdawczo-
wyborcze  Oddziału  Powiatowego  ZWiRWP  im.  5  Brygady  Artylerii  Ciężkiej. 
Zebranie otworzył prezes ZP st. chor. Jerzy NAGODA, który przywitał uczestników 
i zaproszonych gości:  ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, 
prezesa Zarządu Dolnośląskiego, ppłk Adama KLISZKĘ – dwódcę garnizonu WP, st. 
chor.  szt.  Henryka  NASZKOWSKIEGO  –  prezesa  ZO  ZIW  RP,  Zbigniewa 
SIENKIEWICZA – przewodniczącego Rady Powiatowej SLD. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych członków Związku. Po wybraniu protokolanta i komisji zjazdowych 
zostały wręczone odznaczenia, które za popularyzację tradycji i historii WP otrzymali 
m.in.:  brązowy  medal  Za  Zasługi  dla  Obronności  Kraju –  mar.  Stanisław 
KOWALSKI,  srebrne  honorowe odznaki  Za Zasługi  dla  ZWiRWP – ppor.  Henryk 
FENDORF  /pośmiertnie/,  kpt.  żegl.  Zdzisław  GRACZYK,  mar.  Stanisław 
KOWALSKI,  st.  chor.  Jerzy  NAGODA,  kpr.  Stanisław  PRZYBYLSKI,  st.  sierż. 
Andrzej  ZAWADZKI,  Krzyż Czynu Frontowego 1 i  2 Armii  WP – st.  plut.  Marek 
ŚWIĄTEK, st. sierż. Andrzej ZAWADZKI, dyplom uznania Zarządu Dolnośląskiego 
– ppłk Adam KLISZKA, a legitymacje członkowskie kol.: kpr. Roman KARPIAK, mł. 
chor.  Robert  KOMARNICKI,  chor.  Józef  RĘDZIŃSKI.  Kilkunastu  aktywistów 
otrzymało  dyplomy  Zarządu  Powiatowego. Po  przedstawieniu  sprawozdania 
z działalności  programowo-organizacyjnej  przez  prezesa  ZP  Jerzego  NAGODĘ, 
odbyła się wielowątkowa dyskusja. Emocje wzbudziła sprawa posadowienia pomnika 
na cemantarzu komunalnym, zobowiązano zarząd do przypilnowania aby znalazł się w 
godnym  miejscu.  Podniesiono  też  sprawę  traktowania  po  macoszemu  przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej wniosków o awanse dla członków naszego Związku.
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Z kolei sierż. Ryszard KEMPIAK zobowiązał się do wykonania własnym sumptem 
tablicy granitowej, upamiętniającej marszałka Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO, a radny 
RM  Zbigniew  SIENKIEWICZ  będzie  pilował  sprawę  jej  lokalizacji 
w reprezentacyjnym miejscu Głogowa. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu 
zarządowi. Następnie przystąpiono do jawnych wyborów władz związkowych. Zarząd 
wybrano w składzie:  prezes st.  chor.  Jerzy NAGODA, wiceprezes kpt.  mgr  Janusz 
SZMOŁDA,  skarbnik  mar.  Stanisław  KOWALSKI,  sekretarz  kpr.  mgr  Stanisław 
PRZYBYLSKI, członkowie – st. chor. szt. Henryk NASZKOWSKI,  st. plut. Marek 
ŚWIĄTEK, st. sierż. Andrzej ZAWADZKI,  Miejską Komisję Rewizyjną w składzie: 
kpr. Tomasz GRZELECKI, członkowie – ppor. mgr Władysław RAK, st. sierż. szt. 
Walerian PTASZYŃSKI;  a  delegatami  na  Zjazd  Dolnośląski  zostali:  kpt.  Janusz 
SZMOŁDA, st.  chor. szt. Henryk NASZKOWSKI,  st. plut. Marek ŚWIĄTEK,  kpr. 
Stanisław  PRZYBYLSKI,  mar.  Stanisław  KOWALSKI,  st.  chor.  Jerzy  NAGODA 
i ppor. Władysław RAK. Postanowiono też powołać na funkcję koordynatora zarządu 
d/s  współpracy  ze  szkołami  kol.  mgr  Pawła  TROJANA.  Po  przyjęciu  kierunków 
działania na nową kadencję, udano się na część koleżeńską do restauracji „Magador”.
W dwutygodniku „Gazeta Powiatowa” ukazała się notka prasowa ze zdjęciami „Nowe 
władze  ZWiRWP”,  w  której  redakcja  opisuje  przebieg  III  Powiatowego  Zjazdu 
Sprawozdawczo – Wyborczego OP w Zgorzelcu. 

    
24.11 – w Komendzie Hufca ZHP umówili się na zebranie sprawozadawczo-wyborcze 
członkowie  Oddziału  Miejskiego  ZWiRWP  im.  Powstańców  Wielkopolskich 
w Złotoryi. Zebranie  otworzył  i  prowadził  prezes  st.  sierż.  Henryk PAWŁOWSKI, 
który przywitał  zebranych oraz gości  -  ppłk mgr Krzysztofa  MAJERA i  kpt.  żegl. 
Ryszarda  ZŁOCIŃSKIEGO  –  przedstwicieli  władz  związkowych.  Chwilą  ciszy 
uczczono  pamięć  6  członków,  którzy  odeszli  na  Wieczną  Wartę.  Po  wybraniu 
protokolanta i komisji zjazdowych zostały wręczone odznaczenia za bardzo aktywne 
popularyzowanie  tradycji  i  historii  WP,  które  otrzymali  m.in.:  srebrne  honorowe 
odznaki  Za  Zasługi  dla  ZWiRWP  – por.  Franciszek  FUDALI,  sierż.  Waldemar 
CHABIOR, st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI i kpr. Jan WĘGRZYN; srebrną odznakę 
Zasłużony dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny – kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI;  Krzyż  
Czynu  Frontowego  1  i  2  Armii  WP  1943-1945  –  szer.  Władysław 
DĄBROWSKI; Krzyż  Czynu Zbrojnego Samoobrony na Kresach Wschodnich RP – st. 
szer. Franciszek RAJCZAKOWSKI.  Sprawozdanie ustępującego zarządu przedstawił 
prezes  ZM  kol.  Henryk  PAWŁOWSKI.  Podkreślił,  że  coraz  lepiej  układa  się 
współpraca z władzami samorządowymi powiatu i miasta. Prowadzone są konsultacje 
z władzami miasta w sprawie udostępnienia pomieszczenia Oddziału ZIW RP dla prac 
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naszego  zarządu.  Wiele  przedsięwzięć  rocznicowych  i  świąt  realizowano  razem 
z Oddziałami  Związku  Inwalidów Wojennych  RP i  Stowarzyszenia  Dzieci  Wojny, 
Kołem ZKRPiBWP oraz Komendą Hufca ZHP. Po dyskusji  wskazano podstawowe 
kierunki działania na nową kadencję, zwłaszcza we współpracy z klasami wojskowymi 
oraz poszukiwanie nowych członków wśród młodego pokolenia. 

   
Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie przystąpiono do 
jawnych wyborów władz związkowych. Zarząd wybrano w składzie: prezes st. sierż. 
mgr  Henryk  PAWŁOWSKI,  wiceprezes  kpr.  Jan  WĘGRZYN,  sekretarz  Bożena 
GMEREK, skarbnik szer. Przemysław MARKIEWICZ, członek st. sierż. inż. Ryszard 
RASZKIEWICZ; Miejską Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący ppor. mgr 
Jan  DZIADYK,  członkowie  –  mgr  hm.  Ewa  MIARA,  kpr.  Henryk  KUŁACH, 
a delegatami na Zjazd Dolnośląski zostali: mjr inż. Kazimierz BALICKI, ppor. mgr 
Jan  DZIADYK,  por.  Stanisław  FUDALI,  Bożena  GMEREK,  szer.  Przemysław 
MARKIEWICZ,  st.  sierż.  mgr  Henryk  PAWŁOWSKI,  st.  sierż.  inż.  Ryszard 
RASZKIEWICZ, kpr. Jan WĘGRZYN. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała 
się prelekcja przedstawicieli „Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości”: Beaty SIUDAK, 
Kamili  NANKIEWICZ  i  Pawła  MACUGA  o  programie  aktywizacji  złotoryjskich 
seniorów. Zebrani wypełnili ankiety i wielu wyraziło chęć udziału w proponowanych 
przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, wspófinansowanych z funduszy unijnych. Na 
zakończenie zebrania podziwialiśmy występ trzech młodych przedstawicielek „Teatru 
mimo  wszystko”,  które  w  dowcipny  sposób  przedstawiły   sposoby  aktywizacji 
„wesołych staruszków” w scenkach z udziałem i w reżyserii Jolanty ZARĘBSKIEJ. Po 
zebraniu odbyła się część towarzyska.
26.11 -  Na stronie  internetowej  Departamentu  Wychowania i  Promocji  Obronności 
MON  zamieszczono  teksty  kol.  Krzysztofa  MAJERA  „Nie  tylko  żołnierskie  
wspomnienia”, „U głogowskich weteranów”, „Bilans złotoryjskich weteranów” oraz 
zdjęcia.
Na  zaproszenie  Centrum  Wolontariatu  w  Zgorzelcu  Prezes  OP  w  Zgorzelcu  por. 
Ryszard  LEPAROWSKI  uczestniczył  w  konferencji  pt.  „Wolontariacki  szlak”. 
Tematem przewodnim konferencji były dokonania wolontariuszy w pracy społecznej. 
27.11 – na zaproszenie  Stowarzyszenia  Wiedzy Obywatelskiej  we Wrocławiu kol.: 
Krzysztof  MAJER,  Dariusz  TROJANOWSKI i  Ryszard ZŁOCIŃSKI wzięli  udział 
w interesującym spotkaniu z posłem Ryszardem KALISZEM.

69



   
28.11 – prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał do prof. Piotra ŻUKA, 
przewodniczącego  Komisji  Kultury,  Nauki  i  Edukacji  Sejmiku  Województwa 
Dolnośląskiego propozycje wyróżnienia czołowego aktywu związkowego Odznakami 
Honorowymi  Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego z serdeczną prośbą o ich 
wsparcie:  kpt.  mgr  Bogdan  BEZEG,  ppor.  Tadeusz  CZYŻOWSKI,  ppłk  dr  Józef 
FRĄCZEK,  kpt.  dr  inż.  Janusz  FUKSA,  kpt.  Jan  JANISZEWSKI,  płk  Jan 
KARWACIŃSKI,  ppłk  Jan  KOBES,  chor.  Bronisław  KRÓL,  ppłk  mgr  Krzysztof 
MAJER,  kpt.  Julian  LECH,  por.  mgr  Ryszard  LEPAROWSKI  st.  chor.  Jerzy 
NAGODA,  st.  chor.  Andrzej  NAWROT,  st.  kpr.  Artur  PAWLUS,  st.  sierż.  mgr 
Henryk  PAWŁOWSKI,  płk  dypl.  Marian  REINBERGER,  gen.  bryg.  dr  Zdzisław 
ROZBICKI,  plut.  Zdzisław  RÓŻANEK,  st.  sierż.  Michał  SABADACH,  kpt.  mgr 
Bronisław TURCZANIK, mjr Stanisław WAWRZYNIAK, kpr. Stanisław WOLANIN, 
st.  sierż.  mgr  Zbigniew ZANIEWSKI.  Okazją  do  wręczenia  odznaczeń  będzie  VI 
Dolnośląski  Zjazd Delegatów ZWiRWP,  inaugurujący uroczyste  obchody  XX-lecia 
naszego Związku, planowany na marzec 2013 r. 
W  „Gazecie  Złotoryjskiej”  w  notce  pod  lekko  mylącym  tytułem  „Nowe  władze  
u harcerzy”,  poinformowano  o  zebraniu  sprawozdawczo-wyborczym  Oddziału 
Miejskiego ZWiRWP w Złotoryi. 

    
29.11 – w Warszawie odbył się X Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZWiRWP. Przyjęto 
po burzliwej dyskusji  nowy Statut.  Ważnym elementem było odznaczenie  kol.  kpt. 
Juliana  LECHA  Honorową  Odznaką  Organizacyjną  "Za  Zasługi  dla  Federacji  
Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP". Zaprezentowano też sztandar nowego 
wzoru dla Oddziału Mazowieckiego.  
Na  zaproszenie  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  we  Wrocławiu  nadinsp. 
dr Dariusza BIELI, Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył 
w uroczystym otwarciu zmodernizowanego Komisariatu Policji w Pieńsku, a następnie 
w  konferencji  „Wspólne  pogranicze  –  Wspólna  infrastruktura  bezpieczeństwa”. 
Spotkania zakończono uroczystym obiadem, a zaproszeni goście zostali  obdarowani 
pamiątkowymi upominkami.
Na  zaproszenie  mgr  Jolanty  SZYMAŃSKIEJ,  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Licealnych 
i Zawodowych im.  Górników i  Energetyków Turowa w Zgorzelcu,  Prezes OP por. 
Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył  w uroczystym ślubowaniu I  klasy wojskowej 
szkoły.
30.11  –  na  zebraniu  Oddziału  Wrocławskiego  kol.  ppłk  Krzysztof  MAJER  złożył 
relację  ze  Zjazdu  Krajowego  i  wręczył  odznaczenia,  które  otrzymali  kol.:  srebrne 
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honorowe odznaki  Za Zasługi dla ZWiRWP – ppłk Józef FRĄCZEK, ppłk Zbigniew 
HAMERLIK,  mjr  Jerzy  JURKIEWICZ,  mjr  Waldemar  KURZAWA,  płk  Marian 
REINBERGER;  odznakę  honorową  Krzyż  LWP –  kpt.  żegl.Ryszard  ZŁOCIŃSKI. 
Nowym członkiem Związku został szer. Jan DRAJCZYK. Następnie kpt. Bronisław 
TURCZANIK  przedstawił  aktualną  informację  społeczno-polityczną,  mjr  Jerzy 
JURKIEWICZ  mówił  o  ciekawych  problemach  sfery  obronności,  a  ppłk  Józef 
FRĄCZEK zachęcał do lektury amerykańskiej książki George’a Friedmana „Następna 
dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy”.

    
01.12  –  europoseł  Lidia  GERINGER  de  OEDENBERG  zaprosiła  do  „Dworu 
Polskiego”  we  Wrocławiu  m.in.  delegację  związkową  w  składzie:  ppłk  Krzysztof 
MAJER,  kpt.  Bronisław  TURCZANIK,  mjr  Dariusz  TROJANOWSKI  i  st.  chor. 
Andrzej  NAWROT,  która  wzięła  udział  w  IX  seminarium  „Grupa  Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów w VII kadencji Parlamentu Europejskiego”.

    
Złożyliśmy Pani Poseł podziękowania za dotychczasową, bardzo życzliwą współpracę, 
którą Zarząd Główny na wniosek Zarządu Dolnośląskiego wyróżnił srebrną honorową 
odznaką „Za Zasługi dla ZWiRWP”, a zostanie odznaczona na Zjeździe Dolnośląskim 
w  przyszłym  roku  oraz  wręczyliśmy  piękny  bukiet  kwiatów.  Była  też  możliwość 
podsumowania działań w Parlamencie Europejskim i w kraju oraz otrzymania nowego 
informatora „Nasz Głos w Europie”. Warto podkreślić, że na zaprosznie Pani Poseł do 
Brukseli i Strasburga przybyło już ponad 3 tyś. osób w ramach 62 wizyt studyjnych. 
Następnie  przy szwedzkim stole była okazja do rozmów z przedstawicielami  wielu 
instytucji i stowarzyszeń.

 04.12 – z inicjatywy Wrocławskiego Oddziału IBN im. gen. Edwina 
Rozłubirskiego  i  Zarządu  Dolnośląskiego  ZWiRWP  w  Klubie  4.  RBL  odbyło  się 
spotkanie z gen. broni Józefem UŻYCKIM – byłym Szefem Sztabu Generalnego WP, 
autorem  książki  „Do  trzech  razy  sztuka.  Droga  USA  do  hegemonii”.  Spotkanie 
prowadził płk dr Zbigniew KUMOŚ, szef Wydawnictwa „Comandor”, które wydało 
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książkę. Autor przedstawił jej założenia, będące swoistym kontrapunktem dla książek 
amerykańskiego politologa prof. George’a Friedmana „Następne 100 lat. Prognoza na 
XXI  wiek”  i  „Następna  dekada.  Gdzie  byliśmy  i  dokąd  zmierzamy”.  W  bogato 
udokumentowanej  książce  przedstawił  własne  przemyślenia  co  do  roli  i  znaczenia 
USA w nadchodzących dekadach oraz Polski jako sojusznika światowego hegemona. 
Następnie  odbyła  się  wielowątkowa  dyskusja,  w  której  głos  zabrali:  płk  dr  med. 
Kazimierz WYDROWSKI, płk mgr Stanisław TOREBKO, płk dr Piotr PERTEK, st. 
chor.  Andrzej  NAWROT,  dr  Ryszard  S.  CZARNECKI,  mgr  Ewa  GĄSOWSKA, 
generał  Czesław PIĄTAS,  st.  sierż.  szt.  Franciszek  NARBUTT i  mjr  inż.  Dariusz 
TROJANOWSKI. Podsumowując dyskusję generał Józef UŻYCKI podkreślił, że nie 
uzurpuje  sobie  prawa  do  jednostronnych  ocen  zaprezentowanych  wypowiedzi  ale 
cieszy  się,  że  jego  książka  stanowi  zaczyn  do  pogłębionej  dyskusji  w  dalszej 
perspektywie,  nie  tylko we  wrocławskim środowisku.  Spotkanie  zakończyły  wpisy 
autora w wielu egzemplarzach książki.

    
05.12 – na zaproszenie Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassall’a w hotelu 
„Tumskim”  ppłk  Krzysztof  MAJER  wziął  udział  w  konferencji  "Masz  prawo 
wiedzieć!  Dostęp  do  informacji  publicznej  jako  podstawa  rozwoju  społeczeństwa  
obywatelskiego na Dolnym Śląsku". 
W cukierni  „WOLAK” odbyło  się  „myśliwskie”  spotkanie  opłatkowe  Kongregacji 
Przemysłowo-Handlowej  Ogólnopolskiej  Izby Gospodarczej,  w której  wzięli  udział 
m.in. kol.: ppłk Krzysztof MAJER, ppłk Witold PACZOSA, mjr Jarosław WIKIERA, 
mjr  Dariusz  TROJANOWSKI  i  kpt.  Piotr  ZBOROWSKI.  Piękną oprawę wigilijną 
uzupełnił koncert sygnałów i pieśni myśliwskich, a niewątpliwą aktrakcją był pieczony 
dzik.

   
Na  stronie  internetowej  Departamentu  Wychowania  i  Promocji  Obronności  MON 
zamieszczono notkę kol. Krzysztofa MAJERA „Spotkanie z gen. Józefem Użyckim” 
i zdjęcia.
08.12  –  na  świetlicy  Oddziału  Powiatowego  w  Zgorzelcu  odbyło  się  spotkanie 
Prezesów  Kół  oraz  członków  ZP  w  Zgorzelcu  w  celu  podsumowania  III  Zjazdu 
Sprawozdawczo  –  Wyborczego.  W  charakterze  gości  w  spotkaniu  wziął  udział 
sekretarz  Gminy  Zgorzelec  Marek  WOLANIN oraz  Komendant  KP w Bolesławcu 
inspektor Grzegorz CHIROWSKI. Spotkanie zakończono wspólną biesiadą.
11.12 – w tygodniku „Panorama Legnicka” red. Grzegorz CHMIELEWSKI w artykule 
„Pamięć  i  Dialog”  poinformował  o  powołaniu  Stowarzyszenia  Pamięć  i  Dialog. 
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Prezesem został dr Wojciech KONDUSZA, a wiceprezesem Franciszek GRZYWACZ 
Jednym z głównych ich zadań będzie wspieranie muzeum w Uniejowicach. 
15.12  -  harcerze-żeglarze  spotkali  się  na  wigilii  w  Harcerskim Ośrodku  Wodnym 
„RANCHO”,  w  którym  uczestniczył  hm.  Krzysztof  MAJER,  wiceprzewodniczący 
Harcerskiego Kręgu Seniorów „RODŁO”.

   
Na świetlicy  OP w Zgorzelcu  odbyło się  zebranie  Koła nr  3  połączone z  biesiadą 
wigilijną.  Zarząd  Powiatowy  w  Zgorzelcu  reprezentował  wiceprezes  ZP  chor. 
Bronisław KRÓL.
16.12 – na zaproszenie  Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów MSW 
w Zgorzelcu,  Prezes  OP  por.  Ryszard  LEPAROWSKI  wziął  udział  w  spotkaniu 
wigilijnym, które odbyło się w restauracji „Feniks” w Zgorzelcu.
17.12 -  w Szkole  Podstawowej  Nr  118 im.  płk  pil.  Bolesława  Orlińskiego wigilię 
zorganizował  Szczep  Harcerski  „Przecieramy  Szlak”.  Jak  przystało  na  środowisko 
kultywujące lotnicze tradycje zaproszono też na spotkanie członków Wrocławskiego 
Klubu  Seniorów  Lotnictwa,  pod  wodzą  prezesa  płk  pil.  Antoniego  CHOJCANA. 
Harcerski  Krąg Seniorów „RODŁO” reprezentowali:  hm.  Krzysztof  MAJER i  hm. 
Paweł  WAWER.  Ponadto  komendantka  szczepu  phm.  Magdalena  WIKTORSKA-
CHOJCAN  witając  gości  podkreśliła  obecność  przyjaciela  szczepu  –  wiceministra 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława DUDY. Świąteczny charakter 
spotkania uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Krzykaśki”. Była 
też okazja nabycia nowej książki dr Adama SZNAJDERSKIEGO „Herosi lotnictwa”.

   
Na  zaproszenie  Prezesa  Koła  Związku  Sybiraków  w  Zgorzelcu,  Prezes  OP  kol. 
Ryszard  LEPAROWSKI  wziął  udział  w  spotkaniu  wigilijnym,  które  odbyło  się 
w Gimnazjum w Jerzmankach.
21.12 – członkowie Oddziału Wrocławskiego chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych 
w br. kol.: Leokadii GAWRACZYŃSKIEJ, por. Mariana KOWALIKA, szer. Mariana 
PAWLICKIEGO  i  kpt.  Kryspina  SZYMAŃSKIEGO.  Wysłuchali  obszernych 
wystąpień kpt. Bronisława TURCZANIKA i mjr Jerzego JURKIEWICZA. Delegatami 
na  Zjazd  Dolnośląski  zostali  wybrani  kol.:  Krystyna  SZUL,  Stanisław 
WAWRZYNIAK,  Dariusz  TROJANOWSKI,  Bronisław  TURCZANIK,  Edward 
CZECHOWSKI, Jerzy SZUL, Józef FRACZEK, Jan JANISZEWSKI, Janusz FUKSA, 
Marian  REINBERGER,  Andrzej  NAWROT,  Remigiusz  WIRA,  Zdzisław 
SMOLAREK, Jerzy  JURKIEWICZ, Piotr  ZBOROWSKI,  Marek CEMBRZYŃSKI, 
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Ryszard  ZŁOCIŃSKI  i  Krzysztof  MAJER.  Upoważniono  kpt.  Piotra 
ZBOROWSKIEGO do prezentacji na kolejnych zebraniach wesołych wierszowanek.
Na  stronie  internetowej  Departamentu  Wychowania  i  Promocji  Obronności  MON 
zamieszczono  notkę  kol.  Krzysztofa  MAJERA  „Wigilijne  spotkania”,  a  na  stronie 
Starszyzna i Seniorzy ZHP „Wigilie harcerskie”.
Życzenia  świąteczne  i  noworoczne  przekazali:  mgr  Lidia  GERINGER  de 
OEDENBERG, mgr Piotr BORYS – posłowie do Parlamentu Europejskiego, płk mgr 
Stanisław  PIWOWAR  – szef  Oddziału  Dyscypliny  Wojskowej  Departamentu 
Wychowania i Promocji Obronności MON, płk mgr Marian ANYSZ – ZŻ WP Łódź, 
ks.  abp prof.  dr  hab.  Marian GOŁĘBIEWSKI – Metropolita  Wrocławski,  mgr  inż. 
Ryszard  STRUZIK  –  sekretarz  Wojewódzkiego  Komitetu  Ochrony  Pamięci  Walk 
i Męczeństwa, płk mgr Ludwik ROKICKI – Prezes ZWiR WP, sierż. mgr Stanisław 
TERNES – Skarbnik ZWiRWP, płk dypl. Wojciech LEWICKI – dowódca 3 Brygady 
Radiotechnicznej, gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI – honorowy prezes ZW ZŻ 
WP we Wrocławiu, płk mgr Wojciech OLENDEREK – prezes ZO ZIW RP, płk mgr 
Adam BIELA  i  red.  Lucyna  ŚWIEBODA  –  „Wojsko  Ludowe”,  Warszawa,  Zofia 
BARCZYK – Przewodnicząca Rady Miasta i Rafał GRONICZ – Burmistrz Zgorzelca, 
kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK – prezes DZW ZKRPiBWP, płk dr Franciszek 
PODGÓRECZNY  –  prezes  honorowy  ZM  LOK  Wrocław, płk  mgr  Aleksander 
PODOLSKI  –  Sekretarz  ZO TWO,  Regent  UPUM,  st.  sierż.  Halina  MATERA  – 
ZWiRWP  Katowice  i  Klub  Miłośników  Piosenki  Żołnierskiej  Lubliniec,  płk  mgr 
Zdzisław ADAMSKI –  Klub 4  RBL,  dr  Wojciech KONDUSZA i  mgr  Franciszek 
GRZYWACZ  –  Stowarzyszenie  Pamięć  i  Dialog, Legnica,  mgr  Bogumiła 
KOPACKA-GAJEC – dyrektor  Sportowej  Szkoły  Podstawowej  Nr  72 im.  Władka 
Zarembowicza  we  Wrocławiu, mgr  Jolanta  DOŁĘGOWSKA  –  dyrektor  Szkoły 
Podstawowej  Nr  25 im.  Franciszka  Juszczaka  we Wrocławiu,  mjr  dr  hm.  Tadeusz 
BOHM – ZŻ WP Poznań, kpt. Krzysztof ROBAK – ZWiRWP Łódź, ppłk inż. Tadeusz 
LENKIEWICZ, ppłk dr Andrzej PAŚCIAK, hm. Marek STOCHMIAŁEK – naczelnik 
Poczty  Harcerskiej  „Szaniec”  Wrocław,  mjr  Zbigniew  ŁUKASZCZUK  –  prezes 
Stowarzyszenia  „Twierdza  Wrocław”,  mgr  Radosław  MOŁOŃ  i  mgr  Dawid 
MIROWSKI  –  Rada  Dolnośląska  SLD,  Adam  HICZUK  –  wydawca,  mgr  Józef 
DUDZIAK  -  Wrocław,  kpt.  mgr  Jerzy  LISIEWICZ  –  Jelenia  Góra,  dr  Paweł 
KIERNIKOWSKI  –  Chełm,  red.  Jan  AKIELASZEK  –  Wrocław,  dr  Maciej 
KIJOWSKI  –  Rzeszów,  hm.  Marian  ŁATA  –  komendant  i  hm.  Krzysztof 
KOŁODZIEJCZYK – zastępca Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP, ppłk mgr 
Ryszard  OLESZKIEWICZ  –  prezes  Oddziału  Stowarzyszenia  Dzieci  Wojny  w 
Wałbrzychu.
     Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari: mjr Witold SOKOŁOWSKI – 
Wrocław, kpt. Julian LECH – Świebodzice. 
    Członkowie ZWiR WP: Anna i Adam GILARA – Szczytnica, płk Adam JAROS – 
Szczawno Zdrój, ppor. Tadusz CZYŻOWSKI i sierż. Jakub SARACEN – Lubin, por. 
mgr Ryszard LEPAROWSKI, st.  sierż.  szt.  Ryszard BRAUN i st.  sierż.  Kazimierz 
POPIELARZ – Zgorzelec, st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI – Złotoryja, st. sierż. 
Michał  SABADACH,  sierż.  mgr  Jerzy  PAŁKA,  sierż.  Waldemar  CHABIOR  – 
Uniejowice, mjr mgr Wacław NOWAK – Oława, st. chor. Andrzej NAWROT, ppłk dr 
Józef FRĄCZEK, kpt. Jan JANISZEWSKI, mjr mgr Jerzy JURKIEWICZ, kpt. żegl. 
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Ryszard  ZŁOCIŃSKI,  st.  chor.  szt.  Marek  CEMBRZYŃSKI,  ppor.  Edward 
CZECHOWSKI, kpt.  pil.  inż. Piotr ZBOROWSKI, płk mgr inż. Remigiusz WIRA, 
szer. Jan DRAJCZYK, kpt. dr inż. Janusz FUKSA, kpt. mgr Bronisław TURCZANIK, 
kpt.  Władysław  ADAMUS  –  Wrocław,  st.  chor.  Jerzy  NAGODA,  płk  Adam 
KĘSTOWICZ – Głogów, sierż.  pchor.  mgr  Zbigniew PUCIS – Górowo Iławeckie, 
plut. Zdzisław RÓŻANEK – Milicz, st. kpr. Artur PAWLUS, st. szer. Piotr KURYŁO 
– Dzierżoniów.
31.12  –  stan  organizacji  na  Dolnym  Śląsku:  505  członków  /427  zwyczajnych, 
44 podopiecznych,  34  wspierających/  w  tym  –  73  kombatantów  i  osób 
represjonowanych, 127 żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, 54 kobiety.

W 2012 roku obchodzili rocznice urodzin:
90 lat: Franciszek MICKIEWICZ, Jerzy MILCZANOWSKI;
85 lat:  Edward BODZANYSZ, Tadeusz CZYŻOWSKI, Stefan GREGULSKI, Adam 
JAROS,  Dymitr  KALINOWSKI,  Ryszard  KŁOSIŃSKI,  Władysław KOTŁOWSKI, 
Jadwiga  KOWALSKA,  Tadeusz  KUPISZ,  Edward  LIPCZYŃSKI,  Bogusław 
ŁOZOWSKI,  Stanisław  ŁYSIAK,  Jan  MATWIEJCZYK,  Leszek  MICHALUK, 
Czesław URYCZ, Stanisław WIŚNIEWSKI; 
80  lat:  Jan  ANDRZEJEWSKI,  Tadeusz  BUTYŃSKI,  Aleksandra  FRYDRYSIAK, 
Władysława  GOŁĘBICKA,  Michał  ILNICKI,  Józef  JEMIOŁO,  Janusz  KAŁKA, 
Witold KARGUL, Stefania KAZIMIERSKA, Stanisław KOWALCZYK, Franciszek 
NARBUTT, Mieczysław NOGA, Zbigniew OWSIK, Genowefa PIASECKA, Zdzisław 
RÓŻANEK;
75  lat:  Anna  BERNACKA,  Alfred  BOCHENEK,  tadeusz  DORNIAK,  Alfreda 
DZIEWIĄTKOWSKA-JACH,  Tadeusz  FEDOROWICZ,  Urszula  GUT,  Wiesława 
KLIMAS, Stanisław MARSZAŁEK, Józef OBIAŁA, Stanisław ORLAK, Bogusław 
ORLAK, Edward PLĄSKOWSKI, Kazimierz RODZIK, Józef SALETNIK, Zbigniew 
ZANIEWSKI; 
70 lat:  Zdzisław ADAMCZYK, Henryk CZAJKA, Maria CZERWIŃSKA, Zdzisław 
DOŁĘBSKI,  Zenon  KUPIJ,  Józef  KURTYKA,  Janusz  SIEMIENIUK,  Elżbieta 
SZKLARZ, Zdzisław SZYMANEK, Stanisław WAWRZYNIAK;
65  lat:  Józef  BABICZ,  Zygmunt  BIELECKI,  Henryk  BIERNIKIEWICZ,  Maria 
CHYŁA,  Jan  CZERNIAK,  Andrzej  DUBIŃSKI,  Czesław  GOŁUCH,  Władysław 
HERMUŁA,  Kazimierz  JANIK,  Andrzej  KONIECZNY,  Ryszard  MARASZEK, 
Wiktor  PIOTROWSKI,  Jan  SERAFIN,  Kazimierz  SŁABICKI,  Mieczysław 
SŁONINA, Bolesław SOKOŁOWSKI, Jan ZASOWSKI;
60 lat: Ryszard BARDEL, Waldemar CHABIOR, Jan GŁOWACKI, Jerzy HRYCAK, 
Jan KIWACKI, Tadeusz KOBES, Zbigniew KOTAPSKI, Henryk KOTYNIA, Marek 
KURZYŃSKI, Leon LANG, Ryszard LEPAROWSKI, Gabriela MAJER, Krzysztof 
MAJER,  Wacław  NOWAK,  Jan  PRZYBYSZEWSKI,  Waldemar  PTASZYŃSKI, 
Zbigniew PUCIS,  Jan SAWICKI,  Andrzej  SKOWRON, Krystyna SZUL, Zygmunt 
SZYMCZAK, Józef RĘDZIŃSKI, Zofia URBAN, Tadeusz WIŚNIEWSKI;
55 lat:  Walerian  PTASZYŃSKI,  Janusz  BRZOZOWSKI,  Adam GILARA, Roman 
KONOPKA, Waldemar MAJER, Józef WESOŁOWSKI, Stanisław WOLANIN;
50 lat:  Janusz STRZELECKI, Elżbieta STRZELECKA, Zbigniew FOLTYN, Marcin 
JANUSZ,  Marek  PIEKARSKI,  Jacek  PIETRASIK,  Zbigniew  STRĘK,  Ireneusz 
ZAWADZKI;
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45 lat:  Stanisław KOTLIŃSKI, Zbigniew KOTLIŃSKI, Krzysztof TARKO, Andrzej 
ZAWADZKI;
40 lat: Edyta SŁONECKA.
Autorzy  zdjęć  /źródła/:  Andrzej  NAWROT,  Krzysztof  MAJER,  Jerzy  NAGODA, 
Cyprian  NAGODA,  Bronisław  TURCZANIK,  dolnoslaskie.sld.org.pl,  powiat-
jawor.org.pl,  Zofia  ULATOWSKA-RYBAJ,  Marek  CEMBRZYŃSKI,  powiat-
zlotoryja.pl, zinfo.zgorzelec, ssp72.pl, Marek ŚWIĄTEK, Sławomir BERNAŚ, Jerzy 
TRZCIŃSKI,  fotopolska.eu,  Dariusz  TROJANOWSKI,  Bogdan  BEZEG,  Henryk 
PAWŁOWSKI,  swiebodzice.pl,  Stanisław  WOLANIN,  Franciszek  GRZYWACZ, 
Janusz  SIEMIENIUK,  kurier-legnicki.pl,  Ryszard  ZŁOCIŃSKI,  lubin.pl,  Jacek 
SZYMAŃSKI, Zenon BERNACKI.
Zmarli  w  2012  r.:  kpt.  mgr  Czesław  ŻYŁA  /Głogów/,  ppor.  mgr  Władysław 
SZCZERBAK  /Wałbrzych/,  por.  Marian  KOWALIK  /Głogów/,  por.  Józef 
PETTERS  /Złotoryja/,  por.  Marian  KOWALIK  /Wrocław/,  por.  Mieczysław 
MAŁKIEWICZ /Głogów/, ppor. Henryk  FENDORF  /Głogów/, szer. pchor. Marian 
PAWLICKI  /Wrocław/,  kpt.  inż.  Kryspin  SZYMAŃSKI  /Wrocław/,  Leokadia 
GAWRACZYŃSKA /Wrocław/, por. Stanisław NIEWIAROWSKI /Wałbrzych/, ppor. 
Stefan  MOLKA  /Wałbrzych/, plut.  Józef  WĘGIERSKI  /Złotoryja/,  szer.  Józefa 
GIESZCZYK /Złotoryja/,  por.  Józef  MLONEK /Złotoryja/,  ppor.  prof.  dr  hab.  inż. 
arch. Józef GIERCZAK /Wrocław/.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

              O p r a c o w a ł: 
ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER
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	24.03 – w reakcji na artykuł red. Mirosława MACIOROWSKIEGO „Kibole walczą z komuną. Karykatura bojowników o wolność” na stronie internetowej GW ppłk Krzysztof MAJER napisał – Rację ma autor artykułu dziwiąc się spóźnionej walce z "komuną"! W Polsce nie było "komunizmu" w literalnym znaczeniu tego słowa znaczeniu. Co najwyżej próbowano budować socjalizm, choć z mizernym skutkiem /prywatna własność w rolnictwie i rzemiośle, rola KK itp./. Ale dzisiaj walka z mityczną "komuną" może tylko śmieszyć i budzić politowanie dla "patriotycznych" kiboli.
	05.05 – na stronie internetowej Polskiego Radia Wrocław zamieszczono informację „Zjazd weteranów w Uniejowicach”: Od 18 lat w drugi weekend maja do Uniejowic k. Złotoryi zjeżdżają żołnierze i oficerowie II Wojny Światowej. Tak będzie i tym razem. Michał Sabadach, pomysłodawca i organizator zlotów podkreśla, że najbliższe obchody Dnia Zwycięstwa to jedna z ostatnich okazji spotkania tych, którzy walczyli na różnych frontach Europy. Tylko w tym roku w rejonie legnickim około 40 kombatantów odeszło na wieczną wartę. Muzeum oręża w Uniejowicach to chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie przy wspólnym posiłku spotykają się żołnierze, którzy kiedyś walczyli po różnych stronach frontu. Sabadachowi udało się przy jednym stole posadzić Polaków, Rosjan i Niemców.
	04.06 – na stronie internetowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON został opublikowany artykuł ppłk Krzysztofa MAJERA „Spotkanie kawalerów Virtuti Militari”, a na stronie Wydziału Seniorów i Starszyzny GK ZHP „Medale dla przyjaciół” wraz z galeriami zdjęć.
	05.06 – grupa naszych członków wzięła udział w Klubie 4 RBL w uroczystych obchodach „Światowego Dnia Misji Pokojowych ONZ”. Członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zostali odznaczeni, a m.in. medale Za Zasługi dla SKMPONZ otrzymali: płk Marian REINBERGER i ppłk Stefan NOWAKOWSKI. Spotkanie zakończył koncert pt. „Piosenka przypomni ci”.
	06.06 – na stronie internetowej Starszyzna i Seniorzy GK ZHP został opublikowany artykuł ppłk hm. Krzysztofa MAJERA „55. rocznica utworzenia Hufca Wrocław Południe” z załącznikami.

	W tygodniku „Gazeta Piastowska” Dawid GRACZYK zamieścił artykuł „Uniejowice zapraszają” i zdjęcie z naszych majowych uroczystości.
	27.06 – na stronie internetowej „Głosu Weterana i Rezerwisty” zamieszczono notkę kol. Krzysztofa MAJERA „Pamięć o bohaterach sprzed 67. lat” i cztery zdjęcia.
	
	
	W dalszej części spotkania dr Wojciech KONDUSZA ze swadą mówił o powstawaniu książki jego autorstwa „SABADACH i Jego Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego”, która została wydana przez Wydawnictwo „Edytor” i była promowana właśnie w Uniejowicach. Książka opowiada o niezwykłym człowieku z kresów wschodnich - zesłańcu Sybiru, a jednocześnie wielkim przyjacielu zwykłych Rosjan, artyście plastyku, społeczniku i historyku, który w swym domu zgromadził potężną kolekcję sovietików. Składają się na nią setki przedmiotów związanych z pobytem Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce, a także niechciane po 1990 roku również polskie pomniki, tablice pamiątkowe, sztandary czy mundury Ludowego Wojska Polskiego. Podkreślił, iż 15-lecie muzeum stało się okazją do zmiany jego ekspozycji na bardziej atrakcyjną, choć i tak nie mieszczą się w nim wszystkie zgromadzone eksponaty, pomimo wysiłków jego i panów Waldemara CHABIORA, Franciszka GRZYWACZA i Mateusza JACKOWSKIEGO.
	
	Przed zaproszeniem do zwiedzania odnowionego muzeum Michał SABADACH poinformował o powstaniu Społecznej Rady Muzeum i wręczył akty mianowania, które otrzymali: Zenon BERNACKI, Paweł CELIŃSKI, sierż. Waldemar CHABIOR, dr Zuzanna GRĘBECKA, Zbigniew GRUSZCZYŃSKI, Franciszek GRZYWACZ, dr Wojciech KONDUSZA, Olga KRASECKA, ppłk Krzysztof MAJER, mjr Wojciech MORAWIEC, dr Krystyna NOWAKOWSKA, Janusz PRUS. Po zwiedzeniu nowej ekspozycji muzealnej ponad stu uczestników spotkania wzięło udział w pikniku w sadzie „Sabadachowa”. Z głośników sączyły się polskie i rosyjskie melodie wojskowe. Była też okazja fotografowania się z członkami grupy rekonstrukcyjnej „Twierdza Wrocław”, pod wodzą mjr. Zbigniewa ŁUKASZCZUKA, którzy wystąpili w historycznych mundurach żołnierzy polskich i radzieckich. Umówiono się na kolejne spotkanie w maju przyszłego roku z okazji Dnia Zwycięstwa.


	A na stronie „Kuriera Legnickiego” Artur KOWALCZYK pyta: Dorota Purgal pojechała na korepetycje? Z historii? Z kultury? [PLOTKI... samorządowe]
	24.10 - na dolnośląskiej stronie internetowej SLD zamieszczono notkę kol. Krzysztofa MAJERA „Kombatanci i weterani w Uniejowicach” i zdjęcia.
	Na stronie internetowej „Gazety Wrocławskiej” opublikowano notkę kol. Krzysztofa MAJERA „Wrocław: Mamy nowe rondo. Otwarto je w towarzystwie Mirosława Hermaszewskiego” i 7 zdjęć.
	Mogliśmy też podziwiać nową ekspozycję Izby Pamięci Narodowej, otwartej w szkole w kwietniu br. przez poseł Małgorzatę SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKĄ. A warto podkreślić, że izbę w 2008 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Bohaterów 2 Armii WP otwierał też wicemarszałek Sejmu RP Jerzy SZMAJDZIŃSKI.


