
Działania ZWiRWP na Dolnym Śląsku  w czerwcu 
 

01.06 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł mjr ZS Janusza 
FUKSY w dziale Sylwetki „Edward Piekarski” - o etnografie i badaczu Jakucji. 

  

02.06 – Koło nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu dla 
uczczenia Dnia Weterana zorganizowało rejs po Odrze. Na pokład „Goplany” zostali 
zaproszeni m.in. członkowie ZWiRWP Anna i Jan DRAJCZYKOWIE, Ewa i Janusz 
GARDYNA oraz Krzysztof MAJER. Była okazja do podziwiana Wrocławia od strony rzeki 
ale też do wielu ciekawych rozmów.  

  

 

07.06 – w południe odbyła się podniosła uroczystość 25-lecia sformowania 10 Wrocławskiego 
Pułku Dowodzenia oraz Święta Pułku.  



    

 

Na placu apelowym jednostki stawili się licznie zaproszeni przez dowódcę płk Dariusza 
DEJNEKA goście, a wśród nich  m.in. dowódca Garnizonu WP Warszawa gen. bryg. Robert 
GŁĄB, Wojewoda Dolnośląski Paweł HRENIAK, Prezydent Wrocławia Jacek SUTRYK, 
dowódca Garnizonu WP Wrocław płk Dariusz KRZYWDZIŃSKI, były dowódca Śląskiego 
Okręgu Wojskowego gen. dyw. Janusz ORNATOWSKI, prezes Ogólnopolskiego Klubu 
Kombatantów 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP płk Eugeniusz PRACZUK oraz 
przedstawiciele jednostek wojskowych i służb, organizacji kombatanckich i żołnierskich, 
wielu samorządów lokalnych. 

  

Okolicznościowe wystąpienia ale emocjonalnie wygłosili płk Dariusz DEJNEKA i gen. 
Robert GŁĄB. Liczna grupa żołnierzy pułku odebrała odznaczenia i wyróżnienia. Wiceprezes 
Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP płk Krzysztof MAJER wręczył 
Medal Pamiątkowy XXV-lecia ZWiRWP płk Dariuszowi DEJNEKA i Krzyż Pamiątkowy 
25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku mjr Mieczysławowi BŁAŻEJEWSKIEMU. Prezes 
Koła nr 5 SKMPONZ ppłk Andrzej LAZAREK udekorował sztandar pułku srebrnym 
medalem Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Część 
oficjalną uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.  



  

Następnie Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych dała koncert wzbogacony przez 
piękny występ mażoretek. Zostaliśmy zaproszeni na żołnierski poczęstunek w kasynie. Tort 
okolicznościowy mieli okazję spróbować przedstawiciele Związku Weteranów i Rezerwistów 
WP: gen. zs Krzysztof MAJER, ppłk zs Bogdan BEZEG, mjr ds Jan DRAJCZYK i plut. zs 
Janusz GARDYNA. Na pożegnanie kol. Krzysztof MAJER otrzymał od dowódcy pułku 
pamiątkową plakietę z repliką sztandaru pułku, folder i karty okolicznościowe oraz zapewnił 
o dalszej współpracy naszego Związku z pułkiem. Warto dodać, że rano odbyła się 
uroczystość nadania nazwy „Rondo Żołnierzy Łącznościowców” na osiedlu Leśnica oraz 
odsłonięcia pomnika „Krasnala Łącznościowca” przy bramie wjazdowej do pułku. 

  
 

Przed uroczystością prezes Krzysztof MAJER przekazał dowódcy pułku pismo gratulacyjne:   
Proszę przyjąć od Zarządu Dolnoślaskiego Związku Weteranów i 
Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii Wojska Polskiego oraz ode 
mnie osobiście serdeczne gratulacje i pozdrowienia z okazji 25-lecia 
sformowania pułku. W minionych latach stan osobowy jednostki zasłużył 
na słowa najwyższego uznania za osiagnięcia w podnoszeniu wysokiej 
gotowości bojowej. Znakiem firmowym pułku stała się też doskonała 
współpraca ze środowiskiem cywilnym na rzecz popularyzacji tradycji i 
historii Wojska Polskiego. Dziękuję serdecznie za wieloletnią pomoc w 
organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych z okazji rocznic i świąt 
wojskowych, organizowanych przez instancje naszego Związku, zwłaszcza 
we Wrocławiu i Jaworze. Życzę Panu Pułkownikowi i podległym 
żołnierzom oraz pracownikom cywilnym samych sukcesów w realizacji 
kolejnych, ambitnych wyzwań w pracy na rzecz zapewnienia wysokiego 
poziomu gotowości bojowej jednostki wojskowej oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. 



 

 

08.06 – zostaliśmy zaproszeni do „Dworu Polskiego” we Wrocławiu na spotkanie pożegnalne 
Pani Poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG. Przybyli wolontariusze, asystenci 
i przyjaciele w sile kilkudziesięciu osób. Pani Poseł posiłkując się slajdami złożyła ponad 
godzinne sprawozdanie z realizacji swego mandatu w Parlamencie Europejskim przez trzy 
kadencje, czyli 15 lat. Przez dwie kadencje była kwestorem parlamentu i wiceprzewodniczącą 
Komisji Prawnej, działała w kilku komisjach i grupach roboczych. Przedstawiła kilkadziesiąt 
dokumentów jako sprawozdawca, opinii i interpelacji. Zbudowała trzydzieści biur i punktów 
na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Patronowała wielu przedsięwzięciom i konkursom 
lokalnym. Zorganizowała 94 wyjazdy do Brukseli i Strasburga, w których wzięło udział ok. 5 
tysięcy osób, co jest rekordem w skali Parlamentu Europejskiego.  

  

W imieniu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego prezes płk Krzysztof 
MAJER pogratulował sukcesów i podziękował za współpracę z organizacjami 
kombatanckimi i żołnierskimi, umożliwienie ponad 70 naszym członkom poznanie prac 
Parlamentu Europejskiego. Podkreślił, że wyrazem naszego uznania dla niej były m.in. Krzyż 
Za Zasługi dla ZWiRWP, Krzyż LWP, Krzyż 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku, Krzyż 
Pamiątkowy Orła 2 Armii WP i medale innych organizacji. Zaś kawaler Orderu Wojennego 
Virtuti Militari ppłk zs Witold SOKOŁOWSKI wręczył Lidii 25 frezji, które miały 
symbolizować kolejne kadencje ale niestety ta okazała się ostatnia. Nasz Związek na 
spotkaniu reprezentowali: Teresa JACKOWSKA, Maria i Jan ZACHARSCY, Jan 
DRAJCZYK, Andrzej NAWROT, Henryk JAGINTOWICZ, Witold SOKOŁOWSKI i 
Krzysztof MAJER.  



  

Ustawiła się długa kolejka dziękujących Pani Poseł za wspaniałą współpracę. 
Następnie w sali bankietowej odbyła się część nieoficjalna, gdzie można była odbyć z Panią 
Poseł ostatnie rozmowy i zrobić pamiątkowe zdjęcia.  

  

 

Zaś kol. Jan ZACHARSKI wygłosił tekst:        
 
 Na pożegnanie 
 

Nieubłaganych losów sprawiła perfidia, 
że dziś kończy misję Pani Lidia. 
Reprezentując swych obywateli, 
wiele dla Polski zdziałała w Brukseli. 
Z Jej pracowitości, wiedzy i talentu 
korzystano w pracach Europarlamentu. 
Teraz na krajową powróci arenę, 
tu też jej wróżymy wysoką ocenę. 
Teraz na pewno sama powie sobie 
dla Polski i Europy jeszcze wiele zrobię. 
Ja interes kraju sobie bardzo cenię 
w podzięce składam swoje doświadczenie. 
W Europarlamencie dokonałam wiele 
znowu witam Wrocław, a żegnam Brukselę. 
Ja zaś na koniec tę prośbę pomieszczę 
za już Jej dziękujemy, czekamy na jeszcze. 



 

 

Koledzy z Oddziału Jaworskiego zorganizowali piknik strzelecki. 

 

 

12.05 – w świetlicy ROD „Obrońca” we Wrocławiu odbyło się zebranie Koła nr 1 Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego. Na zebranie zostali zaproszeni gen. zs Krzysztof MAJER i plut. 
zs Stanisław BOBOWIEC. Powodem naszej wizyty była Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza 
PTTK „Szlak 2 Armii WP”, którą wcześniej odebrał prezes płk Adolf SITARZ, a obecnie 
otrzymali: płk Stanisław SZCZEPANIK, ppłk Henryk RYSZKIEWICZ i ppor. Stanisław 
WITCZAK. Były też odznaczenia organizacyjne, a po referatach wprowadzających dyskusja. 

  

W Centrum Historii Zajezdnia Grabiszyńska we Wrocławiu w ramach cyklu „Świadkowie 
Historii opowiadają” odbyło się spotkanie z płk dypl. Ryszardem WOŹNIAKIEM, który 
podzielił się swoimi doświadczeniami z udziału w pracach w Kwaterze Głównej Sił 



Ochronnych ONZ w byłej Jugosławii (UNPROFOR).  

  

Miasto Wrocław dba o swoich seniorów. Przejawem tego jest ustanowienie Szmaragdowej 
Wrocławskiej Karty Seniora, który zapewnia wrocławianom w wieku 90+ dodatkowe 
świadczenia.  Karty takie uroczyście wręczono w Ratuszu sześciu osobom. Był wśród nich 
płk dyp. Mariane REINBERGER. Gratulujemy i życzymy dalszych lat życia w zdrowiu 
Kolego Pułkowniku!  

 

W Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie uczczono Święto Rosji. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. członkowie ZWiRWP ppłk zs Michał SABADACH i kpt. zs 
Andrzej MORDEL. 

 

15.06 – kol. st. kpr. zs Marek ZATORSKI odbył szkolenie podstawowe i w Śremie złożył 
przysięgę wojskową, jako żołnierz 125 batalionu lekkiej piechoty 12 Wielkopolskiej Brygady 



Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka. Gratulacje! 

 
 

 

18.06 – w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we 
Wrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Zarząd Dolnośląski ZWiRWP 
reprezentowali: płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ. 

  

22.06 – związkowy zespół „Głogowska Czwórka” wziął udział w Przeglądzie Piosenki 
Biesiadnej w Wińsku. Relacja na https://www.youtube.com/watch?v=gwwQDrDAtDU  

  

23.06 – kol. Krzysztof MAJER po południu umówił się w centrum Wrocławia z Ludmiłą 
i Konstantym ROKOSSOWSKIMI oraz kol. Markiem ZATORSKIM. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od targu staroci na placu przed kościołem pw. św. Marii Magdaleny. Konstanty 
nabył upominek dla kuzyna w postaci ciekawego kufla. Następnie poszliśmy się schłodzić 
piwkiem do restauracji PRL w Rynku. Mieliśmy mimo gwaru przechodniów,  okazję 
porozmawiać na wiele ciekawych tematów. Jako kolejny etap zwiedzania zaproponowałem 
kościół garnizonowy pw. św. Elżbiety. Przyznam, że dopiero dziś mimo wielu wcześniejszych 
wizyt, miałem okazję dokładnie oglądąć wiele szczegułów wystroju i efektów rewaloryzacji 
wnętrza Bazyliki Mniejszej po dawnym pożarze.  



  

Wychodząc z kościoła natknęliśmy się na wracających z wieży kościelnej Krystynę 
i Jerzerzego SZUL z wnukami. Na zakończenie zaprosiłem ich na spotkanie poświęcone 
publikacji "Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione" autorstwa prof. Kai 
KAŹMIERSKIEJ i dra Jarosława PAŁKI.  

  

24.06 – delegacja Zarządu Powiatowego w Lubinie w składzie: mjr zs Wilhelm KASPERSKI, 
por. zs Antoni PIOTROWSKI i por. zs Edward PIWOWARCZYK odwiedziła prezesa 
Zarządu Oddziału PKS Kazimierza ZIÓŁKOWSKIEGO i podziękowała za dotychczasową 
współpracę, a w szczególności za zapewnienie przejazdów na uroczystości związkowe 
w Zgorzelcu i Uniejowicach. Prezes został odznaczony Krzyżem Pamiątkowym 25-lecia 
ZWiRWP na Dolnym Śląsku. 

 

25.06 – we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia odbyła się promocja książki „Żołnierze 
ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione" autorstwa prof. Kai KAŹMIERSKIEJ, 
socjologa (Uniwersytet Łódzki) i dra Jarosława PAŁKI, historyka (Archiwum Historii 
Mówionej Domu Spotkań z Historią). Spotkanie trwające dwie godziny moderował dr Daniel 
KOREŚ (Instytut Pamięci Narodowej, AWL). Swoimi refleksjami związanymi z paroletnią 
pracą nad publikacją, która została nominowana do finału Nagrody Historycznej „Polityki” 
w dziale wydawnictw źródłowych, podzielili się z nami autorzy, a następnie odbyła się 
wielowątkowa dyskusja. 



  

Zabierając głos płk Krzysztof MAJER wyraził uznanie autorom, że podjęli się niełatwego 
zadania przedstawienia relacji autobiograficznych weteranów spod Lenino, Wału 
Pomorskiego i Budziszyna, dziś „niemodnego” tematu, bo dotyczącego kombatantów 
deprecjonowanych przez obecne władze. Podkreślił obecność na spotkaniu kawalera Orderu 
Wojennego Virtuti Militari ppłk zs Witolda SOKOLOWSKIEGO oraz Ludmiły 
ROKOSSOWSKIEJ i płk Konstantego ROKOSSOWSKIEGO, wnuka „marszałka dwóch 
narodów”. Warto też odnotować odważny głos prof. Zbigniewa WIKTORA, który m.in. 
podkreślił barbarzyńskie niszczenie tablic i pomników związanych z pamięcią żołnierzy 
polskich wyzwalających spod okupacji hitlerowskiej Polskę ale idących w bój 
z „niewłaściwej” strony. Nabyłem liczącą ponad czterysta stron książkę, którą zaledwie 
przekartkowałem ale znalazłem znajome nazwiska kawalerów Orderu Wojennego Virtuti płk 
Bogdana BODNARA ze Szczecina i kmdr Henryka KALINOWSKIEGO z Warszawy. 
Szkoda, że panujący upał spowodował słabą frekwencję uczestników spotkania. 
Relacja na 
https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia/videos/2378086982235171/UzpfSTEwM
DAwMDUxNzczNjA1ODoyODYzNTU1NTM3MDA1MDA5/  
27.06 – w muzeum w Uniejowicach na zaproszenie ppłk zs Michała SABADACHA odbyło 
się spotkanie sentymentalne, w którym uczestniczyli: Ludmiła ROKOSSOWSKA, płk 
Konstanty ROKOSSOWSKI i st. kpr. zs Marek ZATORSKI. 

  

28.06 – w sali Rycerskiej Klubu 4 RBL odbyło się ostatnie przed przerwą wakacyjną zebranie 
Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP. Prezes Zarządu Dolnośląskiego gen. zs Krzysztof 
MAJER wręczył kombatantowi por. Stanisławowi KUPCZYKOWI akt mianowania do 
stopnia strzeleckiego kapitana. Następnie przedstawił informację z działań związkowych 
w maju br. ilustrowaną slajdami.  



  

Wysłuchaliśmy interesującego wykładu prof. dr hab. Andrzeja MAŁKIEWICZA o potencjale 
gospodarczym i militarnym Indii. W części dyskusyjnej autor cierpliwie odpowiadał na 
pytania, o tym tak mało nam znanym, a liczącym się w skali globalnej krajem oraz 
umówiliśmy się na kolejny wykład we wrześniu poświęcony 100-leciu wyprawy wileńskiej. 
Prezes Zarządu Miejskiego kpt. zs Józef SOWA podzielił się z nami wrażeniami z pobytu 
w Egipcie, ilustrowanej kilkudziesięciu zdjęciami. Spotkanie tradycyjnie zakończyła 
prezentacja fraszek politycznych kol. Jana ZACHARSKIEGO i życzyliśmy sobie udanego 
wypoczynku wakacyjnego.  

  

Przy okazji zebrania związkowego mieliśmy okazję zapoznać się z wystawą twórczości 
byłego kierownika Klubu Śląskiego OW płk mgr Ryszarda KOPERA „Moje pasje” 
w malarstwie, grafikach i exlibrisach. Pogratulowałem Ryszardowi osiągnięć artystycznych 
i życzyłem wpisem w księdze pamiątkowej dalszej weny twórczej.  

  

29.06 - zostaliśmy zaproszeni na Festyn Międzykulturowy na terenie „Domu Przyjaźni 



Narodów” we Wrocławiu – Jerzmanowie przy ul. Jarnołtowskiej. Z małym poślizgiem 
spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-
Osiniec Jolanta SILINGIEWICZ. Następnie prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Porozumienie Wschód – Zachód” Błażej ZAJĄC przywitał zebranych i podkreślił, że 
spotykamy się w gronie różnych narodowości - członków i wolontariuszy Stowarzyszenia. 
Przywitał zebranych i zaproszonych gości m.in. generała zs mgr Krzysztofa MAJERA – 
wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, dowódcę Okręgu 
Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, kpt. zs mgr Andrzeja MORDELA – 
prezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, kpt. zs dr inż. 
Józefa SOWĘ – wiceprezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-
Wschód, prezesa Zarządu Wrocławskiego ZWiRWP oraz proboszcza miejscowej parafii ks. 
kan. Zdzisława PLUTĘ.  

  

Prezes zaprosił do prezentacji koncertowej: Oleny LAPKO i zespołu Bel Canto (Ukraina), 
zespołu Gieni Dudki z Nadolic Wielkich (polska muzyka ludowa) oraz zespołu Fundacji Terra 
– Dimczo ANGELOW (Bułgaria). Piękne i profesjonane występy zostały okraszone 
rzęsistymi oklaskami i prośbą o bis. Wraz z Andrzejem MORDELEM zostaliśmy zaproszeni 
do wygłoszenia okolicznościowych wystąpień. Kol. Krzysztof MAJER odkreślił, że nasze 
stowarzyszenia dbają o kultywowanie polsko-radzieckiego braterstwa broni w zwycięskich 
walkach II wojny światowej. 

  

Z małym „poślizgiem” dotarł do nas Prezydent Wrocławia Jacek SUTRYK i konsul honorowy 
Republiki Indii we Wrocławiu Kartikey JOHRI, którzy przekazali wyrazy uznania dla działań 
Stowarzyszenia oraz życzyli dalszych sukcesów działań na rzecz współdziałania różnych 
nacji we Wrocławiu i regionie. Chciałbym podkreślić, że Prezydent Wrocławia Jacek 
SUTRYK zyskuje w bezpośrednim kontakcie i nie żałuję, że mój głos mógł się przyczynić do 
elekcji Prezydenta Wrocławia w pierwszej turze wyborczej. A wiele osób chciało mieć 
wspólne zdjęcie z Prezydentem. 



  
 

Sztandar Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP i delegacja związkowa uczestniczyli w ostatniej 
drodze kombatanta mjr Franciszka MAZURAKA na cmentarzu w Wałbrzychu. 
 

Krzysztof MAJER 


