
Działania ZWiRWP na Dolnym Śląsku  w marcu 
 
01.03 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr ZS Janusza FUKSY 
w dziale Sylwetki „Wiktor Godlewski”. 

 

W marcowym numerze "Głosu Weterana i Rezerwisty" zamieszczono relację płk Krzystofa 
MAJERA ze spotkania koordynacyjnego kierownictw związków i stowarzyszeń wojskowych 
we Wrocławiu.  



 
 

 



 

Na łamach marcowego numeru "Polsce Wierni" znalazło się sporo wieści z Dolnego Śląska 
i Wrocławia. 



 

Na świetlicy Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu odbyło się zebranie Koła nr 2. 
W trakcie zebrania poruszono następujące zagadnienia: 1. Sprawozdanie z działalności Koła 
w 2018 r., 2. Projekt planu pracy na 2019 r., 3. Uwagi i wnioski do sprawozdania i planu 
pracy, 4. Sprawy różne. 
Prezes Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu mjr ZS Ryszard LEPAROWSKI 
podpisał z Gminą Miejską Zgorzelec umowę na kwotę 1.500,00 zł na realizację zadań 
statutowych w 2019 r. 

 
 

 

 
 

Kol. Krzysztof MAJER zamieścił na Facebooku wybór materiałów i tekst:  Przy okazji 
burzy medialnej i nie tylko, wokół pomnika ks. Henryka Jankowskiego chciałbym 
przypomnieć, że w 2001 roku wystąpiłem do ówczesnego ministra MSWiA dr 
Krzysztofa Janika z pismem w sprawie bezprawnego noszenia odznaczeń 



i używania tytułów arystokratycznych. Ministerstwo w odpowiedzi pismem 
wiceministra Andrzeja Barcikowskiego wyraziło brak zainteresowania 
problemem. Dlatego 6 lutego 2001 r. skierowałem do minister sprawiedliwości 
Barbary Piwnik wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności prałata 
H. Jankowskiego z art 61 kodeksu wykroczeń, za bezprawne noszenie munduru 
kontradmirała MW /potem nawet admirała/ i Krzyża Wojennego Virtuti Militari 
V klasy. Władze robiły wszystko aby znamienity prałat, zwany też kapelanem 
Solidarności, nie poniósł żadnej odpowiedzialności prawnej. Wspierały mnie 
w tych działaniach niektóre gazety, m.in. Fakty i Mity, Trybuna i NIE, zwłaszcza 
artykułem red. Waldemara Kuchannego „Capo di Tutti Virtuti”. Niestety po 
ponad rocznej wymianie pism sprawę uznano za zakończoną. Miałem tylko jedną 
satysfakcję, że od tego czasu prałat publicznie już w mundurze admiralskim się 
nie pokazał. Dla cierpliwych załączam skany niektórych dokumentów, pokazujące 
moje działania w tej sprawie. 

  

03.03 – w Lubinie zorganizowano Bieg Tropem Wilczym, jego elementem było złożenie 
wiązanek kwiatów pod tablicą upamietniającą żołnierzy Armii Krajowej przy Wzgórzu 
Zamkowym. Uczestniczyła delegacja ZWiRWP ze sztandarem kombatanckim.  
Fotogaleria na http://www.lubin.pl/lubinianie-pobiegli-tropem-wilczym/  

  

 
 



 

05-08.03 – na zaproszenie poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG w 93. wizycie do 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli nas Związek reprezentowali: mgr Ewa GARDYNA 
i płk mgr Aleksander ZUBALSKI. 

  

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od zwiedzenia Domu Historii Europy, gdzie 
w nowoczesny sposób przedstawiono wspólną historię wszystkich państw europejskich. Przy 
sprzyjającej, jak na Brukselę aurze, grupa miała okazję zobaczyć: tereny wystawowe Expo, 
Atomium, Pawilon Chiński, Japońską Pagodę w dzielnicy Laeken oraz Grand Place. W czasie 
wolnym uczestnicy wyjazdu chętnie kupowali pamiątki i smakowali regionalne potrawy 
w kawiarniach i restauracjach na brukselskiej starówce.  

  



Drugi dzień pobytu w całości poświęcony był poznawaniu prac instytucji Unii Europejskiej, 
w tym zwiedzaniu interaktywnego muzeum na - Parlamentarium. W Parlamencie Europejskim 
Poseł Lidia Geringer de Oedenberg przeprowadziła wykład na temat bieżących prac 
Parlamentu Europejskiego, następnie uczestnicy przebywali na galerii sali obrad plenarnych. 
Na zakończenie pobyt grupy utrwalono na wspólnym zdjęciu z Poseł Lidią GERINGER de 
OEDENBERG w hallu budynku Parlamentu.  

  

06.03 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER został zaproszony na posiedzenie Zarządu Koła Nr 
5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu. Zaprezentował nasze 
działania związkowe oraz zachęcał do przyłączenia się do wrocławskiego Porozumienia 
związków kombatanckich i żołnierskich. 
Prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu mjr ZS Ryszard LEPAROWSKI 
podpisał ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu umowę na kwotę 1.200,00 zł na działania 
statutowe w 2019 r. 

 

 
Prezes ZD płk Krzysztof MAJER przesłał zamówienie na 
wykonanie 160 szt. plakietek związkowych 
 



 

 

08.03 – m.in. koledzy Krzysztof MAJER, Jan JANISZEWSKI i Tadeusz NAPIERAŁA byli 
jednymi z kilkudziesięciu uczestników dyskusji pt. "Europa Socjalna lekiem na prawicowy 
populizm?", w której wystąpili paneliści: prof. dr hab. Adam CHMIELEWSKI (Zakład 
Filozofii Społecznej i Politycznej UWr), prof. UWr dr hab. Anna PACZEŚNIAK (Katedra 
Studiów Europejskich UWr) i Robert KWIATKOWSKI (Rada Dialogu i Porozumienia 
Lewicy), a moderatorem była dr Anna SKRZYPEK (Fundacja Europejskich Studiów 
Progresywnych).  

  

Wystąpienia i dyskusja były na wysokim poziomie merytorycznym i intelektualnym. Ale 
wracając do domu zaopatrzyłem się w literaturę i pomyślałem sobie, jak te mądrości można 
by przekuć w sposób zrozumiały dla potencjalnych wyborców lewicy? 

  

08.03 – Prezes Stowarzyszenia SKOMPN w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI podpisał 
z Powiatem Zgorzeleckim umowę na kwotę 1.200,00 zł na działania statutowe w 2019 r. 
13.03 - „Gazeta Południowa” opublikowała obszerny artykuł mjr ZS Janusza FUKSY 
„Fotograf życia Jakutów” o Janie Stróżeckim i jego działaniach. 



W Synagodze  Rutika w Dzierżoniowie odbył się koncert muzyki Antonio Vivaldiego. 

  

14.03 – odbyło się spotkanie kierownictw oddziałów wojewódzkich Stowarzyszenia 
Współpracy Polska – Wschód oraz Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Podsumowaliśmy 
dotychczasową współpracę, która sięga jesieni 1993 roku, gdy mieliśmy wspólną siedzibę 
przy placu Teatralnym 4 we Wrocławiu. Były wspomnienia i propozycje dalszej współpracy. 
Była też okazja do odznaczenia prof. dr hab. Andrzeja MAŁKIEWICZA Krzyżem 
Pamiątkowym 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku.  

  

16.03 - towarzyszyliśmy w ostatniej drodze doczesnej ppor. ZS mgr Ninie PACZOSA, która 
wiodła z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu na cmentarz parafialny przy ul. Działkowej we 
Wrocławiu. Pogrzeb odbył się z wojskową asystą honorową z udziałem kapelana wojskowego 
ks. por. Błażeja WOSZCZEK. Po pogrzebie zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w gronie 
rodziny i przyjaciół z naszego Związku. 

  

Prezes ZD płk Krzysztof MAJER pożegnał Ninę tymi słowy:     Dziś jest mi szczególnie 
trudno mówić słowa pożegnania na tej smutnej uroczystości, ostatniej ziemskiej drogi 



chor. rez. WP mgr Niny Ewy PACZOSA. Urodziła się 11 listopada 1961 r. w Jędrzejowie. 
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego i Wydziału Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo, sentymentalnie i rodzinnie 
związana z wojskiem, została żoną ppłk lek. med. Witolda PACZOSY. Pracę zawodową 
rozpoczęła jako pielęgniarka w ZOZ Oleśnica. Po ukończeniu w 1985 r. kursu chorążych 
medycznych została mianowana do stopnia młodszego chorążego WP. Zaś po uzyskaniu 
dyplomu magistra pedagogiki m.in. w latach 2007-2012 pracowała w Rejonowej 
Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu jako specjalista, a następnie w Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w nadzorze nad szczepieniami. Wrażliwa społecznie, 
czego wyrazem był wybór na radną Rady Osiedla Gaj w kadencji 2001-2005. Od ponad 
sześciu lat bardzo zaangażowana w działalności programowo – organizacyjnej Oddziału 
Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty we 
Wrocławiu. Wyrazem uznania dla jej postawy był wybór na funkcję wiceprezesa Zarządu 
Wrocławskiego naszego Związku d/s społecznych. Systematycznie uczestniczyła 
w uroczystych związkowych obchodach rocznic i świąt wojskowych w miejscach pamięci 
narodowej ale i w wyjazdach do Uniejowic. Popularyzatorka działań pro zdrowotnych 
i inicjatorka wyjazdów leczniczych i turystycznych, w tym na Ukrainę. Była aktywną, 
piękną kobietą ale i humanistką. Interesowała się tematyką politologiczną, historyczną 
i religioznawczą. Często zaskakiwała mnie osobiście drobiazgową znajomością wielu 
tematów historycznych. Systematycznie uczestniczyła w spotkaniach Klubu Dobrej 
Pamięci.Była dobrym duchem naszego środowiska. Zawsze życzliwa i uśmiechnięta. Pełna 
planów na przyszłość, o czym celnie napisał w komentarzu na Facebooku kol. Piotr 
Zborowski „Nina! Przyjaźni droga, nikt Cię Tam, gdzie poszłaś nie zapraszał, nie gonił, ale Ty 
jak zawsze chciałaś zwiedzać świat .... a mieliśmy jechać do Truskawca, Gruzji czy do Doliny 
Loary ----- odpoczywaj w pokoju i zwiedzaj, co nam, nie dane jest widzieć”.  

  

Szanowni Państwo! Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych ale to nie dotyczy Niny, jej 
brak będziemy jeszcze długo odczuwać. Chciałbym podkreślić, że była skromnym 
człowiekiem, nie zabiegającym o zaszczyty ale w podziękowaniu za jej aktywność 
społeczną Zarząd Dolnośląski wystąpił o odznaczenie jej m.in. srebrnym medalem 
Zasłużony dla Dolnego Śląska i Krzyżem Pamiątkowym 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku. 
W 2017 roku otrzymała honorowy stopień podporucznika Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” RP.Kończąc chciałbym przekazać bliskim Niny słowa szczerego i głębokiego 
współczucia, które kieruję w szczególności do jej mamy Barbary, męża Witolda i syna 
Michała.Dziękuję Komendzie Garnizonu WP we Wrocławiu za zorganizowanie tej smutnej 
uroczystości, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu za 
zapewnienie wojskowej asysty honorowej, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych 
za oprawę muzyczną, a księżom za odprawienie egzekwii. Żegnaj Nino! CZEŚĆ TWOJEJ 
PAMIĘCI!  
Wysłuchaliśmy też słów pożegnania od Remigiusza Sokołowskiego z Towarzystwa 



„Magnolia”. 

  

16.03 – na świetlicy Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się zebranie członków Koła 
nr 3. W trakcie zebrania omawiano przygotowania Związku do wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, do obchodów 74 rocznicy forsowaniaa Nysy Łużyckiej i organizację 
spotkania integracyjnego w Jagodzinie w miesiącu maju br. 
16-17.03 – kol. st. kpr. ZS Marek ZATORSKI wraz z rekonstruktorami wybrał się do 
Kołobrzegu, by uczcić 74. rocznicę walk o Festung Kolberg. 

 
 

W uroczystościach rocznicowych zaślubin uczestniczył też kombatant, uczestnik bitwy 
o Kołobrzeg por. Jan MLECZKO z Wałbrzycha. 

  

W złocie Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP w Kostrzyniu nad Odrą wzięła udział nasza 
cztero-osobowa delegacja z Jawora, pod dowództwem ppłk ZS Bogdana BEZEGA. 



  

W Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej odbył IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej „BUMERANG”. Nasz Związek na koncercie reprezentował płk 
hm. Krzysztof MAJER. 

  

18.03 - kol. Krzysztof MAJER został zaproszony przez gen. bryg. dr Zdzisława 
ROZBICKIEGO. Pretekstem było drugie, rozszerzone wydanie książki Generała "Krzewy 
życia". Przegadaliśmy trzy godziny na różne tematy. Ale na jeden wątek zdrowotny chciałbym 
zwrócić uwagę. Otóż mój rozmówca rozpływał się komplementami o swoim pobycie w 
ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym FWP "Halka" w Kudowie Zdrój. Czemu dał wyraz 
w wypowiedzi prasowej.  
20.03 – Prezes Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu mjr ZS Ryszard LEPAROWSKI odbył 
spotkanie z Prezesem Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” w Zgorzelcu mgr Zbigniewem 
KOZŁOWSKIM w celu zaplanowania kolejnych wycieczek dla młodzieży szkolnej. 
21.03 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER wręczył różę i pogratulował mgr Teresie 
WŁODAREK  Szanowna Pani Prezes!  Proszę przyjąć od Zarządu Dolnośląskiego 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP serdeczne 
gratulacje z okazji objęcia zaszczytnego stanowiska Prezesa Dolnośląskiego 



Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP.Życzymy Pani wielu sukcesów i osobistej 
satysfakcji w wypełnianiu obowiązków dla dobra kombatantów z naszego regionu. 
Liczymy też na dalszą, owocną współpracę naszych Związków, szczegółnie w sferze 
popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego, w czym deklarujemy wsparcie 
Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Życzymy samych osiągnięć służbowych, 
wspaniałego zdrowia oraz zrealizowania wszystkich osobistych planów i marzeń.                  

  

Wieczorem w Klubie 4 RBLog. we Wrocławiu liczna grupa członków Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP podziwiała występ Orkiestry Wojskowej z Krakowa. Konferansjerem był 
tradycyjnie płk Zbigniew ADAMSKI. Zróżnicowany program orkiestra wykonała na 
wysokim poziomie artystycznym i zebrała burzę oklasków. Zaś przed koncertem 
zwiedziliśmy w holu klubu wystawę poświęconą gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi ps. 
„Nil”.  

  

23.03 – odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu. W trakcie 
posiedzenia omówiono organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, które to 
zagadnienie zreferował Z-ca Starosty Zgorzeleckiego płk Mirosław FIEDOROWICZ, 
organizację spotkania w Jagodzinie, przekazano ustalenia z posiedzenia Zarządu 
Dolnośląskiego, omówiono opłacalność składek oraz sprawy bieżące. 
27.03 - w Cukierni Wolak we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie Klubu Dobrej Pamięci 
z Wiktorem KINECKIM. Prowadzący spotkanie red. Czesław CYRUL przypomniał krótko 
jego życiorys:       Urodzony 31 grudnia 1929 r. w Miedzychodzie. Od pierwszej połowy lat 50. 
działał w PZPR, pełniąc funkcję zastępcy członka KC (1964–1980) i zastępcy kierownika 
Wydziału Zagranicznego KC PZPR (1970–1971). Był naczelnikiem Związku Harcerstwa 
Polskiego (1964–1969). W latach 1971–1975 pełnił funkcję ambasadora nadzwyczajnego 
i pełnomocnego w Indiach, Sri Lance, Singapurze i Nepalu. Po powrocie do kraju objął 



funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach (1975–1979). W latach 
1976–1980 wykonywał mandat posła na Sejm VII kadencji. Zasiadał wówczas w Komisji 
Spraw Zagranicznych. W 1979 r. ponownie wyjechał na placówkę, tym razem na stanowisko 
ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Jugosławii. Po powrocie do Polski został 
I sekretarzem KW PZPR w Gorzowie Wielkopolskim, wszedł również ponownie w skład 
Komitetu Centralnego PZPR (1986–1990). Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II 
klasy, Krzyżem Oficerskim OOP i Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP. 

  

W pierwszej części nasz gość wygłosił ciekawy mini wykład nt. „Interes państwa 
w strukturach międzynarodowych”. Jednakże druga część zdominowana została dyskusją 
głównie o Jugosławii. Mieliśmy okazję usłyszeć wiele ciekawostek historycznych i refleksji 
sięgających czasów współczesnych. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się prezentacją fraszek 
politycznych kol. Jana ZACHARSKIEGO. 

 
 
 

 

 
29.03 – w Sali Rycerskiej Klubu 4 RBLog. we Wrocławiu odbyło się zebranie ZWiRWP. Na 
wstępie prezes ZM kpt. ZS Józef SOWA zaproponował aby minutą ciszy uczcić pamięć 
zmarłej ostatnio wiceprezes ZM ppor. ZS mgr Niny PACZOSA. Prezes ZD płk Krzysztof 
MAJER przedstawił prezentację slajdów o działaniach ZWiRWP z miesiąca marca br. 
i omówił ostatnio wznowioną  książkę gen. Zdzisława ROZBICKIEGO ”Krzewy życia”. Kol. 
plut. ZS Stanisław BOBOWIEC przypomniał sylwetkę gen. Karola Świerczewskiego 
w związku z rocznicą śmierci. Aktualne wydarzenia w kraju i na świecie omówił wiceprezes 
ZM mjr ZS Bronisław TURCZANIK, a skarbnik ZD st. chor. szt. Andrzej NAWROT 
zaprezentował kolejne filmy o historii Wrocławia.  



  

Umówiliśmy się na wyjazd z okazji Dnia Zwycięstwa do Uniejowic 12 maja br. Zebranie 
zakończyła prezentacja fraszek politycznych mgr Jana ZACHARSKIEGO. Warto też 
zauważyć, że równolegle z naszym zebraniem w Sali Wystawowej odbyło się uroczyste 
zamknięcie wystawy malarstwa „Mowa obrazów”.  

  

Krzysztof MAJER 


