
Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP 
 

5 lutego br. w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód 
odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Na wstępie prezes Zarządu 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód kpt. ZS Andrzej MORDEL został 
odznaczony Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP w uznaniu za dotychczasową współpracę.  

 

  

Prezesi zreferowali działania w ub. roku, które koncentrowały się na obchodach 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 25-lecia naszego Związku. Działalność programowo-
organizacyjna była generalnie realizowana na dobrym poziomie. Dbaliśmy o popularyzację tradycji 
i historii Wojska Polskiego, współorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w świętach państwowych 
oraz wojskowych. Samodzielnymi organizatorami obchodów rocznicy Bitwy pod Lenino we 
Wrocławiu był Zarząd Dolnośląski, a w Zgorzelcu Zarząd Powiatowy. Byliśmy inicjatorami 
obchodów rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty we Wrocławiu. 
Tradycyjnie udały się związkowe obchody Dnia Zwycięstwa w Uniejowicach. Uczestniczyliśmy w 
wyborach samorządowych. Kilkunastu członków ZWiRWP kandydowało ale nielicznym się udało. 
Dlatego na słowa uznania i gratulacje zasługują: płk mgr Mirosław FIEDOROWICZ – Rada 
Powiatu Zgorzelec /wicestarosta/, st. szer. mgr Zbigniew SIENKIEWICZ i mjr mgr Janusz 
SZMOŁDA – Rada Miasta Głogów, mgr hm. Ewa MIARA, szer. mgr Paweł OKRĘGLICKI i szer. 
mgr Waldemar WILCZYŃSKI – Rada Miasta Złotoryja, szer. hm. Michał CZARNECKI – Rada 
Miasta Jawor. 

  

Własne zespoły wokalno-muzyczne mają oddziały w Rudnej i w Wałbrzychu ale imponujący jest 
dorobek koncertowy zespołu „Głogowska Czwórka”, który uczestniczył w 18 imprezach. Ciekawą 
inicjatywą był Bal Sylwestrowy zorganizowany po raz pierwszy w Zgorzelcu. Z kolei st. kpr. ZS 



Marek ZATORSKI zorganizował dwie wyprawy historyczne do Rosji. Byliśmy inicjatorami 
powołania oddziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP w Jaworze i Złotoryi. Dobrze układała 
się współpraca w władzami samorządowymi, niektórymi szkołami i bratnimi związkami, a płk 
Krzysztofowi MAJEROWI powierzono na kolejny rok prezydencję „Porozumienia” związków 
kombatanckich i żołnierskich we Wrocławiu. Wnioskowano o liczne odznaczenia ZWiRWP, 
kombatanckie, lokalne oraz awanse strzeleckie. Rozprowadzono po kilkaset Krzyży 150-lecia 
urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, Krzyża Pamiątkowego 25-lecia ZWiRWP na Dolnym 
Śląsku oraz ustanowionego przez Stowarzyszenie SKOMPN w Zgorzelcu Krzyża Pamiątkowego 
Orła 2 Armii WP /oba autorstwa kol. Jana A. DRAJCZYKA/. 

  

Powołano nowy oddział w Rudnej i koło w Kraśniku. Ale stan osobowy członków w skali 
województwa zmniejszył się o 19 osób. Skupiamy 312 członków zwyczajnych, 30 podopiecznych i 
21 wspierających. Bilans naszych działań zajął 215 stron „Kalendarium”, które na płycie DVD i 
broszurę związkową „Cmentarze Wojenne”, opracowaną przez dr inż. Janusza FUKSĘ otrzymali 
prezesi. 
Stan finansów związkowych zreferował Skarbnik st. chor. szt. Andrzej NAWROT. Podkreślił 
nieregularność wpłat składek członkowskich, które kształtowały się na poziomie ok. 70%. Sładki za 
cały stan osobowy opłacił tylko Oddział Miejski w Wałbrzychu i Koło w Strzelcach Opolskich. 
Zaapelował, aby składki były zbierane na początku roku kalendarzowego. Z kolei wiceprezes ZD 
mjr ZS Ryszard LEPAROWSKI zwrócił uwagę na potrzebę pozyskiwania środków finansowych w 
drodze konkursów organizowanych przez władze lokalne. Zadeklarował pomoc w sporządzaniu 
wniosków. 

  

 
 

Po dłuższej i emocjonalnej dyskusji przyjęto uwagi do projektu sztandaru Dolnośląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego ZWiRWP autorstwa mjr PDS Jana A. DRAJCZYKA. Wstępnie przyjęto, że 
sztandar zostanie wręczony przy okazji uroczystości we Wrocławiu 24 maja br., a miana rodziców 
chrzestnych zostaną zaproponowane kombatantom: kpt. Monice STRĄCZEK – żołnierzowi 27 



Wołyńskiej Dywizji AK i 10 Dywizji Piechoty WP oraz ppłk ZS Witoldowi SOKOŁOWSKIEMU – 
żołnierzowi AK i 1 Dywizji Piechoty WP, kawalerowi Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Na 
„gwoździach” drzewca znajdą się imiona i nazwiska rodziców chrzestnych, zaproszonych 
przedstawicieli władz, członków Zarządu Dolnośląskiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, 
prezesów oddziałów i kół oraz członków szczególnie zasłużonych. Emocje wzbudziła również 
propozycja plakietki związkowej, na wzór opracowanej przez oddział kościański. Po dyskusji 
przyjęto, że plakietka będzie wzorowana na odznace związkowej ale z pełną nazwą Związku wokół 
elipsy o wymiarach 8 x 6 cm. Kol. Jan A. DRAJCZYK zadeklarował społeczne opracowanie 
projektu. 

  

W miejsce zmarłego mjr ZS Juliana LECHA na członka Zarządu Dolnośląskiego jednomyślnie 
wybrano por. ZS Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO.Prezes ZD płk Krzysztof MAJER przypomniał 
procedury związane z odznaczeniami kombatanckimi, związkowymi i awansami strzeleckimi. 
Ustalono, że odznaczenia i awanse dla podniesienia ich rangi będą wręczane: 16 kwietnia w 
Zgorzelcu, 11 maja w Uniejowicach, 24 maja i 12 października we Wrocławiu.  
Równolegle z obradami Zarządu pracowała Wojewódzka Komisja Rewizyjna. Przewodniczący mjr 
ZS Janusz FUKSA zreferował wyniki kontroli i podkreślił wzorowe prowadzenie dokumentacji 
finansowej przez skarbnika kol. Andrzeja NAWROTA. 

  

Na zakończenie lampką szampana pożegnano miniony rok, życząc powodzenia w działaniach 
związkowych w 2019 roku. 
Krzysztof MAJER 
Foto: Józef SOWA, Andrzej NAWROT, Jan DRAJCZYK  

 


