
Działania ZWiRWP w styczniu na Dolnym Śląsku 
 
01.01.2019 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr ZS Janusza FUKSY 
„Wrocław w 1960 r. i dziś” a w dziale Sylwetki „Aleksander Czekanowski”. 

 

„Głos Weterana i Rezerwisty” opublikował relację kol. Krzysztofa MAJERA „Spotkanie z 
Generałem”. 
 



 

Miesięcznik kombatancki "Polsce Wierni" zauważył aktywność członków ZWiRWP w 
środowisku dolnośląskim z okazji uroczystości rocznicy Bitwy pod Lenino. 

 
 

Byliśmy też na uroczystościach w Lublińcu. 



 
 

  



  

8 stycznia spotkaliśmy się w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytety 
Wrocławskiego, by w ramach cyklu wykłu wykładów Wrocławskiego Towarzystwa 
Miłośników Historii wysłuchać wykładu ppłk dr Andrzeja PAŚCIAKA o wrocławskim 
lotnictwie w latach 1945-2018. 

  

9 stycznia odbyło się spotkanie z wójtem gminy Rudna Władysławem BIGUNEM z delegacją 
Zarządu Oddziału M-G ZWiRWP, na którym omówiono dotychczasową współpracę i 
zaplanowano wspólne przedsięwzięcia na 2019 rok. Związek reprezentowali: por. ZS 
Zbigniew SZPARKOWSKI, kpt. ZS Jerzy NAGODA i kol. Józefa RAGAN-MIKINIK. W 
podziękowaniu za dotychczasową współpracę wójt został odznaczony medalem 
pamiątkowym 25-lecia ZWiRWP. 

  



W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie odbyło się spotkanie aktywu Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP ze starostą Adamem MYRDA. Rozmawiano o dotychczasowej 
współpracy i o wspólnych zadaniach na rzecz popularyzacji historii i tradycji Wojska 
Polskiego w nowym roku. Miłym akcentem było wręczenie strzeleckich medali 
pamiątkowych 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, które otrzymali koledzy 
Wilhelm KASPERSKI, Edward PIWOWARCZYK, Zdzisław POGROSZEWSKI i Kazimierz 
KOŁODZIEJ. 

  

10 stycznia uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu noworocznym członków i sympatyków 
Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Klubu „Rodacy” oraz Związku Weteranów i 
Rezerwistów WP.  

  

W pierwszej części wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu – Joanna PALAC, Klaudiusz LEŚNIAK, Marta PERHACH, Sylwia 
GORAJEK, przy akompaniamencie dr Ekateriny OUNTERBERGUER-PUKHALSKAYA. 
Ale najgłośniejsze brawa zebrała najmłodsza sześcio i pół letnia solistka. Następnie o swojej 
najnowszej książce „Tajemnice garnizonów radzieckich w Polsce” ciekawie opowiedział dr 
Wojciech KONDUSZA.  



  

Z kolei prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ wygłosił mini wykład o współczesnych 
zmianach w prawosławiu, a w szczególności na Ukrainie. Po spełnieniu toastu z 
inspiracji prezesa Andrzeja MORDELA, za powodzenie w nowym roku, mieliśmy 
okazję do rozmów na wiele tematów, do późnego wieczora. Prezes ZD płk Krzysztof 
MAJER zaprosił zebranych do udziału w majowych obchodach Dnia Zwycięstwa w 
Uniejowicach.  

  

 
12 stycznia w Klubie „Żak” w Wałbrzychu odbyło się spotkanie nowroczne członków 
Oddziału Miejskiego ZWiRWP im. WOP. 



  

Była okazja do wręczenia odznaczeń, które otrzymali: Krzyż Pamiątkowy Orła 2 Armii WP 
kol.: Stanisław ZUBALSKI, Jerzy PIEKARCZYK,  Andrzej KEMPA. 

  

13 styczna wielu członków naszego Związku wzięło udział w zbiórce na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 



 

 
 

19 stycznia w Domu Kultury „Piast” we Wrocławiu odbyło się się spotkanie opłatkowe i 
uroczyste obchody XXX-lecia powstania Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezes Elżbieta NIEWOLSKA 
przywitała tłumaczan i sympatyków środowiska kresowego oraz zaproszonych gości, m.in. 
ppłk ZS Witolda SOKOŁOWSKIEGO – kombatanta AK, uczestnika Powstania 
Warszawskiego, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, Michała BOBOWCA – 
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Stanisława JANIKA – byłego Wicewojewodę 
Dolnośląskiego, dr Andrzeja KAMIŃSKIEGO – Prezesa Zarządu Głównego TMLiKPW, 
profesorów Andrzeja MAŁKIEWICZA i Przemysława MAKAROWICZA, gen. bryg. PDS 
Aleksandra PODOLSKIEGO – Regenta UPUM, gen. ZS Krzysztofa MAJERA – Wiceprezesa 
ZG ZWiRWP, Jerzego CZERWCA – sołtysa zaprzyjaźnionej wsi Siedlakowice, Adama 
BILIŃSKIEGO – Prezesa Wrocławskiego Oddziału Szlachty Polskiej. 

  

Pani Prezes krótko przedstawiła działania środowiska dawnych mieszkańców Tłumacza i ich 
potomków. Warto podkreślić, że ten bilans jest bardzo bogaty i dokumentowany już w 62 
numerach „Zeszytów Tłumackich”. Na ich łamach systematycznie przypominano historię 
miasta i ludzi okresu II Rzeczypospolitej ale zwłaszcza realizowanych obecnie pielgrzymek, 
wycieczek, fundowanych tablic pamiątkowych, zbieranych polskich książek dla dzieci ze 
szkół rejonu tłumackiego i uroczystych spotkań religijnych w kościele w Siedlakowicach, pod 
obrazem św. Anny z XVIII w. przywiezionym z Tłumacza itp. Przypomniała nazwiska 
szczególnie zasłużonych działaczy oddziału. Wśród działań organizacyjnych są corocznie 



wspólnie spędzane wczasy nad Bałtykiem ale szczególnym wyzwaniem stały się coroczne, 
wieloosobowe wyjazdy starszych i młodszych wiekiem kresowian na porządkowanie polskich 
cmentarzy w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 

  

Następnie zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Na wniosek Zarządu Dolnośląskiego 
ZWiRWP Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska zostali wyróżnieni: 
działacze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Stanisław JANIK i prof. Andrzej 
MAŁKIEWICZ, a srebrną Irena Rosowska – wieloletnia działaczka OOT i skarbniczka tegoż 
oddziału, które wręczył marszałek Michał BOBOWIEC w asyście prezesa Krzysztofa 
MAJERA. Krzyżem Pamiątkowym 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku został 
odznaczony st. chor. szt. Ryszard Helt, były żołnierz 11 plm oraz Krzyżem Za Zasługi dla 
Polskiego Czarnego Krzyża III klasy zostali odznaczeni ppłk ZS Wacław NOWAK i st. chor. 
ZS Józef ŻĄDŁO, które wręczył prezes Krzysztof MAJER wraz z ppłk Witoldem 
SOKOŁOWSKIM. Prezes wręczyła dyplomy honorowego członkostwa, a dyplomy wpisu 
do „Honorowej Księgi Zasłużonych” otrzymali m.in. Krzysztof MAJER i Wacław 
NOWAK. 

  

Zabierając głos marszałek Michał BOBOWIEC pogratulował tłumaczanom sukcesów i dobrej 
pracy programowo-organizacyjnej oraz zaproponował chwilę zadumy związanej z żałobą 
narodową z powodu śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Do życzeń przyłączył 
się prezes Andrzej KAMIŃSKIi, a panowie Aleksander PODOLSKI i Adam BILIŃSKI 
oprócz gratulacji przekazali upominki. Część oficjalną zakończyło łamanie się opłatkiem. Po 
obiedzie wystąpił miejscowy chór „Piastuny”, który zaprezentował piękną wiązankę pieśni 
patriotycznych i ludowych. Po koncercie był czas na rozmowy, śpiewanie kolęd, wspomnienia 
itp. Tą część uroczystości urozmaicili muzyką i śpiewem Artur ZAHORSKI i Wacław 
NOWAK. Warto wspomnieć też o symbolicznym banerze, na którym zaprezentowano u góry 
panoramę Tłumacza, a na dole Wrocławia, zaś na ścianie znalazły się zdjęcia Tłumacza i 
tłumaczan. Otrzymaliśmy też pamiątkową zapinkę.  



  

Ponadto nasz Zwiazek na uroczystości reprezentowali Barbara i Henryk 
JAGINTOWICZOWIE. Kol. Krzysztof MAJER organizatorom tego świątecznego spotkania 
serdecznie podziękowł jako syn kresowiaka, choć jego ojciec Bolesław wychował się pod 
Baranowiczami na dzisiejszej Białorusi.  

  

25 stycznia odbyło się zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP, które otworzył i 
prowadził prezes ZM kpt. ZS Józef SOWA. Pamiątkowym Krzyżem Orła 2 Armii WP został 
odznaczony plut. ZS Janusz GARDYNA. Działania związkowe z grudnia i stycznia br. 
omówił i przedstawił na slajdach prezes ZD gen. ZS Krzysztof MAJER.  

  

Następnie skarbnik ZD st. chor. szt. Andrzej NAWROT wyświetlił kilka filmów z serii 
„Wrocław – teraźniejszość wpisana w Historię”. W ramach dyskusji wiceprezes ZD ppłk Józef 
FRĄCZEK omówił ostatnie wydarzenia społeczno-polityczne w naszym kraju. Znaleźli się 
też chętni do nabycia książki dr Wojciecha KONDUSZY "Tajemnice Garnizonów 
Radzieckich w Polsce". Każdy uczestnik zebrania otrzymał egzemplarz „Gazety 
Południowej” w której zamieszczono artykuł mjr ZS Janusza FUKSY „Badacz jakuckiego 



folkloru” o Mikołaju Witaszewskim.  

  

Na zakończenie zamiast fraszek politycznych kol. Jan ZACHARSKI przeczytał swój ostatni 
wiersz „Wspólny mianownik”, który zamieszczam poniżej: 
 

Wielu sugeruje wypowiedź rozumną, 
Byśmy powiedzieli, ciszej nad tą trumną, 

A jednak trzeba zakrzyknąć donośnie, 
Głośniej nad tą trumną, nad tą trumną głośniej. 

Czas się obudzić z upiornego snu, 
Wbrew kolejnemu Stefanowi W. 

Gdy bać się trzeba każdego przechodnia, 
Gdy czai się wokół Kainowa zbrodnia, 
Kiedy brat brata ugodzić chce w serce, 
A każdy mieć może swojego mordercę, 

Niechaj przestrzeń publiczna się z tego oczyści, 
Wolna od podłości oraz nienawiści. 

Kto mowie nienawiści oddaje dziś głos, 
Ten na skrytobójczy gotowy jest cios, 

Niechaj się w naszych sercach przemiana dokona, 
Kiedy dziś stanowimy odmienne plemiona, 

By dzisiejszy przeciwnik stał się nam kolegą, 
Nie było pustym słowem pojęcie bliźniego, 

By zamiast stałej bitwy na słowa, 
Odzyskała wartość zwyczajna rozmowa. 
Kiedy hejt w internecie atakuje jadem, 

Wzajemne zrozumienie niech będzie przykładem. 
Gdy taka praktyka jest ciągle możliwa, 

Aby się wzajemnie słowem rozstrzeliwać, 
Żeby w życiu publicznym już nie było zła, 

Bo ojczyzna jest jedna, chociaż podział trwa. 
Niech się powyższych stwierdzeń okaże wynikiem, 

Że to ona się stanie wspólnym mianownikiem. 



  

Noworoczne spotkanie członków i sympatyków Oddziału Powiatowego Związku Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego w Głogowie odbyło się w restauracji Mogador i było niejako 
podsumowaniem dokonań związkowych w ubiegłym roku. Podsumowania podjętych i 
zrealizowanych przedsięwzięć dokonał Prezes Zarządu Powiatowego kpt. Piotr LEDWOŃ. 
Spotkanie było też okazją do wręczenia różnych wyróżnień i odznaczeń, przyznanych 
członkom naszego Związku i innym osobom, które współpracowały przy realizacji przyjętych 
zadań. Niektóre medale i odznaczenia były wręczone wcześniej podczas innych imprez, w 
tym zorganizowanego po raz pierwszy przez Oddział Powiatowy ZWiRWP w Głogowie 
„DNIA WETERANA”, a na spotkaniu wręczono kolejne: Złotą Odznakę Za Zasługi dla 
ZWiRWP Zarząd Główny nadał ppor. ZS Józefowi ZAWADZKIEMU, a Brązową Odznakę 
ppor. Mirosławowi DĄBROWSKIEMU i kpt. Piotrowi LEDWONIOWI. Zarząd Wojewódzki 
ZWiRWP we Wrocławiu nadał Krzyże Pamiątkowe 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku 
następującym osobom: Krzysztofowi WOŁOSZYNOWI, Czesławowi SAWICKIEMU, 
Sławomirowi CZEKAJŁO i Zbigniewowi KUCHNICKIEMU. Krzyżem Pamiątkowym Orła 
2 Armii Wojska Polskiego odznaczeni zostali koledzy Roman KARPIAK i Stanisław 
KOWALSKI. 

  

Aktów dekoracji dokonał mjr Janusz SZMOŁDA – członek Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej ZWiRWP w asyście st. mar. Stanisława KOWALSKIEGO – członka 
Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP. Specjalną formą wyróżnienia były 
podziękowania za szczególne zaangażowanie w realizacji związkowych działań programowo-
organizacyjnych w minionym roku, które wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Zarządu 
Dolnośląskiego ZWiRWP płk WP i generał Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP Krzysztof 
MAJER skierował do Kolegów: Janusza SZMOŁDY, Krzysztofa WERNERA, Andrzeja 
ZAWADZKIEGO, Romana KARPIAKA, Stanisława KOWALSKIEGO i Józefa 
ZAWADZKIEGO. 



  

Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze i  było okazją do dyskusji nad dalszą 
działalności Związku w bieżącym roku, a także do wymiany swoich doświadczeń i dyskusji 
nad wieloma sprawami życia społecznego, gospodarczego, wojskowego i samorządowego w 
naszym regionie, do czego przyczynili się obecni na spotkaniu przedstawiciele władz  w 
osobach: Prezydenta Miasta Głogowa – Rafaela ROKASZEWICZA, Starosty Powiatu 
Głogowskiego – Jarosława DUDKOWIAKA, p.o. Komendanta WKU w Głogowie – mjr 
Dariusza MISTRZAKA, Wójta Gminy Kotla – Łukasza HORBATOWSKIEGO, Wójta 
Gminy Żukowice – Krzysztofa WOŁOSZYNA, Kierownika Administracji Osiedla Kopernik 
„C” SM „Nadodrze” – Czesława SAWICKIEGO. 
 

  

26 stycznia na zaproszenie prezesa mgr Błażeja ZAJĄCA, wiceprezes Zarządu Głównego, 
prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk mgr Krzysztof MAJER uczestniczył w 
uroczystym międzynarodowym spotkaniu opłatkowo-noworocznym członków, wolontariuszy 
i sympatyków kilku narodowości Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Porozumienie 
Wschód-Zachód” w Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu. Spotkanie otworzył prezes 
Stowarzyszenia, członek Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Błażej 
ZAJĄC i przedstawił działania programowo-organizacyjne w minionym roku. A bilans 
dokonań jest imponujący, bo prowadzono naukę języka polskiego w ramach szkoły języka 
polskiego i kultury „Polonus” dla obcokrajowców. Zaś w ramach  programu edukacyjnego 
Królowej Jadwigi "Kultura i historia Polski", obcokrajowcy zza naszej wschodniej granicy 
poznawali walory Wrocławia i Dolnego Śląska. Co warto podkreślić, że takie programy są 
zwykle określane i podpisywane na rok, ale zaufanie władz Wrocławia zaoowocowało 
podpisaniem porozumienia na trzy lata.  Zaplanowano też utworzenie kolejnego obiektu 
dydaktycznego przy ul. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jako ciekawostkę podam, że 
przez dwa tygodnie w styczniu br. delegacja Stowarzyszenia wybrała się na Syberię, co 
wzbudziło zainteresowanie prasy lokalnej.  



  

Prezes Krzysztof MAJER wystąpił w imieniu Związku Weteranów i Rezerwistów WP, 
Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Stowarzyszenia Społeczny Komitet Opieki 
nad Miejscami Pamięci Narodowej w Zgorzelcu. Pogratulował sukcesów i za zaangażowanie 
w popularyzacji historii i tradycji Wojska Polskiego wręczył prezesowi Błażejowi 
ZAJĄCOWI  Krzyż Pamiątkowy 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku oraz Krzyż 
Pamiątkowy Orła 2 Armii WP. Do gratulacji i życzeń przyłączył się przewodniczący 
Zarządu Rady Osiedla Jarnołtów Tadeusz OWCZAREK. Prezes poprosił o refleksję 
świąteczną ks. kanonika dr Andrzeja PASZYŃSKIEGO, przyjaciela Stowarzyszenia. 
Następnie podzieliliśmy się opłatkiem i kontynuowaliśmy spotkanie w kameralnej 
atmosferze, przy bogato zastawionych stołach.  

  

Spotkanie na żywo relacjonowała TV Lokalna oraz na stronie Stowarzyszenia 
https://www.facebook.com/porozum/ - polecam fragment od 20.01 do  11.21.  

  

Związkowy zespół wokalny „Głogowska Czwórka” na XVIII przeglądzie kolęd i pastorałek 
w Wińsku. Zespół wykonał kilka kolęd, za które otrzymał gromkie brawa i zaproszenie na 
kolejne imprezy. Zespół godnie reprezentował Związek Weteranów i Rezerwistów WP 



Oddział M-G Rudna. Gratuluję!   

  

Na stronie internetowej „Gazety Wyborczej zamieszczono artykuł „Armia Czerwona w 
Polsce. "Żołnierze mówią, że Polska śni im się do dziś" - gdzie wspomniano m.in. o muzeum 
Michała SABADACHA w Uniejowicach. 

 
 

27 stycznia jest Światowym Dniem Pamięci Ofiar Holocaustu. Ustanowiony został przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę wyzwolenia hitlerowskiego Obozu 
Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez żołnierzy 454 pułku piechoty 1 Frontu 
Ukraińskiego Armii Czerwonej w 1945 roku. 

  

Miasto Dzierżoniów uczciło ten dzień minutą ciszy, kwiatami i zniczami przed synagogą 
"Rutika", jak i na terenie podobozu koncentracyjnego Sportschule, władze miasta 
Dzierżoniowa, członkowie Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Dzierżoniowie, 
członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP Koła Miejskiego im. 1. Korpusu 
Pancernego jak i mieszkańcy miasta, oddali pokłon zamordowanym więźniom Niemieckich 
Obozów Koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Prezes st. kpr. ZS Marek 
ZATORSKI, następnie udał się do Obozu Koncentracyjnego Groß-Rosen. 



  

Holocaust przyniósł ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów. Równocześnie z 
Zagładą Żydów, Niemcy dokonali też ludobójstwa Romów oraz masowych mordów na 
etnicznych Polakach i radzieckich jeńcach wojennych. Morderstw i prześladowań 
dokonywano też na niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, homoseksualistach, 
duchownych katolickich, protestanckich, świadkach Jehowy, działaczach lewicy, komunistach 
oraz na członkach wolnomularstwa. Łącznie w wyniku nazistowskich ludobójstw śmierć 
poniosło około 11 milionów osób. 

  

30 styczniaw siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we 
Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia ...” 
związków i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu 
Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej 
– płk dr Władysław TKACZEW, członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego 
TWO i płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego; Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk 
dypl. Lucjan ŁAWNICZEK, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego; Związek Inwalidów 
Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes 
Zarządu Okręgowego i płk mgr Stefan KOZIARA, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego; 
Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu 
Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i ppłk dr Józef FRĄCZEK, wiceprezes Zarządu 
Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej 
KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego oraz płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, 
wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Spotkanie 
otworzył gospodarz prezes Wojciech OLENDEREK, przywitał zebranych i życzył nam 
owocnych obrad. Następnie zebranie poprowadził Przewodniczący „Porozumienia …” 
Krzysztof MAJER, który wręczył płk Aleksandrowi PODOLSKIEMU strzelecki medal 100-
lecia Odzyskania Niepodległości. A niektórzy otrzymali jego książkę „Stanisław August 
Poniatowski ostatni król Rzeczypospolitej 1764-1795”. 



  

Z relacji prezesów wynika, że działalność programowo-organizacyjna koncentrowała się 
wokół obchodów: 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100-lecia Związku 
Inwalidów Wojennych RP, 35-lecia Związku Żołnierzy WP oraz 25-lecia Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP. Organizacja wojewódzka ZKRPiBWP i okręgowa ZIW RP odbyły w ub. 
roku swoje zjazdy. Podsumowano działalność programowo-organizacyjną i wybrano władze, 
prezesami pozostają nadal kpt. Konstanty IGNACZAK i płk Wojciech 
OLENDEREK.Wspólnie m.in. prowadziliśmy uroczystości patriotyczno-religijne w 
miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. Popularyzowano tradycje i historię 
Wojska Polskiego. Dbano o satysfakcjonowanie działaczy związkowych odznaczeniami 
resortowymi, regionalnymi oraz związkowymi. Została zorganizowana uroczystość 
patriotyczna przy tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty 
z 26 maja 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu, a 75. rocznicę Bitwy pod Lenino 
świętowaliśmy na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. W każdej z tych uroczystości kapelani 
wojskowi trzech wyznań odmówili modlitwę ekumeniczną za poległych i pomordowanych. 
Zarząd Wojewódzki ZŻ WP wraz z TWO i IBN zorganizował m.in. konferencję „100-lecie 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę” oraz wydał z tej okazji biuletyn, który 
otrzymaliśmy na spotkaniu. Prezes Krzysztof MAJER podkreślił działalność edytorską 
Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, której 41 tomik „Cmentarze wojenne” oraz „Kalendarium 
...2018” wręczył prezesom. Warto też wspomnieć inicjatywę kilku naszych stowarzyszeń, 
które powołały Kapitułę Krzyża Pamiątkowego 150-lecia urodzin marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Wyrażano niepokój słabym zainteresowaniem większości szkół bezpośrednim 
kontaktem uczniów z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii oraz 
niestety „starzenia” i zmniejszenia się szeregów członkowskich naszych stowarzyszeń.  

  
 

Następnie zatwierdzono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2019 rok. 
Priorytetem będą dla nas organizowane wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe 



oraz godne uczczenie rocznic i świąt wojskowych, zwłaszcza poświęconych 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Warto podkreślić, że współdziałanie naszych związków 
wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje już z od 1997 roku, a mi powierzono 
obowiązki prezydenta „Porozumienia” na kolejny rok. Następnie odbyliśmy żywą, 
wielowątkową - ponad godzinną dyskusję o problemach funkcjonowania naszych związków, 
o sprawach lokalnych i krajowych, w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych i 
do Parlamentu Europejskiego. 

Krzysztof MAJER 


