Działania ZWiRWP na Dolnym Śląsku w lipcu i sierpniu
01.07 miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł mjr zs Janusza FUKSY
w dziale Sylwetki „Sergiusz Jastrzębski” - o zesłańcu syberyjskim, etnografie i badaczu
Jakucji.
W kwartalniku mniejszości polskiej na Ukrainie „Krynica” nr 103-104 zamieszczono artykuł
kol. Janusza FUKSY „O współpracy gospodarczej z Ukrainą” oraz przedstawił sylwetki
badaczy Syberii i Dalekiego Wschodu Aleksandra Czekanowskiego i Benedykta
Dybowskiego.
W „Zeszytach Tłumackich” nr 1(63) znalazła się obszerna relacja z obchodów 25-lecia
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumacza TMLiKP, w których uczestniczyła delegacja członków
ZWiRWP.

07.07 – odbył się kolejny spacer turystyczny po Wrocławiu, prowadzony przez przewodnika
PTTK Andrzeja KONARSKIEGO. Przebiegał od Rynku po Urząd Wojewódzki, a po drodze
koledzy Janusz FUKSA i Andrzej NAWROT spotkali nad Odrą Wojewodę Dolnośląskiego
Pawła HRENIAKA.

Zaś pod gmachem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bulwarze im. Marii i Lecha
Kaczyńskich został we Wrocławiu zorganizowany piknik historyczno - militarny "Flotylla
Pińska na straży Niepodległej". Imprezę uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lądowych. Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji marynarzy na statku .

10.07 – gen. zs Krzysztof MAJER, dowódca Okręgu Dolnośląskiego ZS „Strzelec” RP
sporządził i przesłał do Sztabu Głównego wnioski o mianowanie kombatantów
i wyróżniających się członków ZWiRWP do stopnia: majora kpt. Henryk ADAMUS –
Rudna, kpt. Jan MLECZKO – Wałbrzych, kpt. zs Jerzy NAGODA – Rudna, kpt. żegl. mgr
Edmund TRZĘSICKI – Wrocław, kapitana por. Julian DANICKI – Lubin, por. Julia
KOŁOSOWSKA – Wałbrzych, por. Władysław PÓŁTORAK – Lubin, porucznika ppor.
Józef FRANCZUK – Lubin, ppor. zs Kazimierz POPIEALARZ – Zgorzelec, ppor. zs mgr
Zbigniew ZANIEWSKI – Wałbrzych, podporucznika chor. zs Kazimierz PÓŁTORAK –
Lubin, chorążego plut. Tadeusz CENDLEWSKI – Lubin, szer. Krystyna MARKOWSKA –
Lubin, st. sierż. Tadeusz WIDŁA – Wałbrzych, sierżanta kpr. Czesław PIETRALIK – Lubin,
plutonowego kpr. zs Anna BALON – Głogów, kpr. zs Anna MAKUCH – Głogów, szer.
Mirosława POKORA – Lubin, kpr. zs Janina RZEŹNIK – Głogów, st. szer. Krzysztof TARKO
– Lubin, st. mar. Stanisław KOWALSKI – Głogów, kaprala szer. Bartłomiej GERSNIENARTOWICZ – Głogów, strz. Irena BYBEL – Głogów oraz wnioski o nadanie
brązowego medalu strzeleckiego szer. Bartłomiej GERS-NIENARTOWICZ – Głogów, kpt.
zs mgr Andrzej KOŁPA – Lubin, brązowego Krzyża Strzeleckiego kpt. zs mgr Andrzej
KOŁPA – Lubin, kpr. zs Regina PRZEJCZOWSKA – Głogów.

11.07 – pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Dowódcy Garnizonu WP
i Stowarzyszenia UOZUN odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość z wojskową asystą honorową odbyła się pod Pomnikiem – Mauzoleum przy
Bulwarze Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu. Były wystąpienia okolicznościowe, Apel
Pamięci, modlitwa ekumeniczna i salwa honorowa.

Uczestniczyło kilkadziesiąt delegacji, a Związek Weteranów i Rezerwistów WP
reprezentowali: mjr ds Jan DRAJCZYK, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, gen. zs Krzysztof
MAJER i płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI. Była z nami Danuta WOJCIECHOWSKA, córka kpt.
Moniki STRĄCZEK – kombatantki, żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji AK i 10 Dywizji
Piechoty. Zostały złożone wiązki kwiatów i zapalono znicze. Towarzyszyła nam kompania
honorowa z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i Orkiestra Reprezentacyjna Komendy
Wojewódzkiej Policji. Następnie uczestnicy udali się mszę św. w kościele NMP na Piasku,
którą koncelebrował ks. bp prof. Andrzej SIEMIENIEWSKI.

Relacja na https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15614,Obchody-NarodowegoDnia-Pamieci-Ofiar-Ludobojstwa-dokonanego-przez-ukrainskich-n.html

W 76. rocznicę Rzezi Wołyńskiej, pod pomnikiem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach
Wschodnich II Rzeczpospolitej w Lubinie Starostwo Powiatowe w Lubinie zaprosiło
mieszkańców na uroczystości upamiętniające Ofiary Ludobójstwa na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Lubinie, odprawiona w intencji ofiar mordów na kresach. Po nabożeństwie
zebrani udali się pod pomnik Pamięci Ofiar Ludobójstwa, by złożyć kwiaty i w ten sposób
oddać cześć tragicznie pomordowanym. Pomnik to kilkumetrowy blok granitu na którym
zamontowano orła odlanego w żywicy na korpusie którego widnieje inskrypcja: „Głoście

prawdę, przebaczcie, ale pamiętajcie” Jan Paweł II - oraz dedykacja: Pamięci ofiar
ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Lubin, lipiec 2013.

Przypomnijmy, że 11 lipca 1943 r. miała miejsce Krwawa Niedziela, czyli punkt
kulminacyjny rzezi wołyńskiej, masowej akcji eksterminacji Polaków na Wołyniu przez
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stephana Bandery. Trwająca dwa lata tragedia
pochłonęła blisko 100 tys. ofiar. W uroczystości wzięli także udział członkowie Oddziału
Powiatowego ZWiRWP w Lubinie, Stowarzyszenia Kresowian w Lubinie oraz harcerze
i delegacje władz miasta, powiatu, gminy Lubin, gminy Ścinawa i gminy Rudna, a także
członek Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Tymoteusz MYRDA.
Fotorelacja
na
http://www.lubin.pl/trzeba-o-tym-pamietac-lubinianie-oddali-holdwymordowanym-na-kresach/

12.07 – na stronie internetowej kol. Ryszard LEPAROWSKI zamieścił felieton Czy PiS
wygra wybory krajowe ?

Wygrane wybory do Parlamentu Europejskiego przez PiS dały społeczeństwu dużo do
myślenia. Właśnie społeczeństwu, a nie opozycji. Przed terminem wyborów, szef PO,
Pan Schetyna, stworzył według niego potężną koalicję, która miała roznieść PIS.
Zapomniał tylko o jednym, że była to niezwykła koalicja, składająca się z
malkontentów i ludzi interesownych. Weźmy NOWOCZESNĄ. To już nie partia, a
partyjka która idzie w dół po linii pochyłej i doczepiła się do PO, by przetrwać, a
dodatkowo uwikłana jest w swoje wewnętrzne konflikty. A SLD? Na obecną chwilę
brak wyrazistości i brak konkretnego, jasnego programu, który by zgrupował i
skonsolidował ludzi. Ugrupowanie to zatraciło swój charakter lewicowy, bo przez
szereg lat, ideały SLD skonsumowała PO i PiS. Ponadto obecnie na lewicy brak jest
ludzi z charyzmą, którzy by poprowadzili członków partii. Ale popatrzmy na PSL, tzw.
partię obrotową, która z tym idzie, kto ma władzę. Sprawa jest bardzo prosta. Ludowcy
zawsze byli u władzy, obojętnie kto rządził. Przez lata weszło im w krew, że zawsze dla
swoich działaczy mieli intratne posadki, którymi wynagradzali swoich. A tu kicha! PIS
również skierowała uwagę na rolnictwo i systematycznie ruguje PSL z obszarów

wiejskich. A te wewnętrzne konflikty w PSL-u? Podejmując decyzję, że pójdą sami z
hipotetycznymi koalicjantami do wyborów jesiennych, może doprowadzić do totalnej
przegranej PSL-u. O KUKIZIE 15 szkoda mówić. Rozwalił to co miał najlepszego,
karmiąc ludzi mrzonkami i goniąc za króliczkiem. Jednego z lepszych członków swojej
partyjki /chodzi o Pana Jakubiaka/, określając chorążym z LWP, potwierdził swoją
inteligencję i kierunek myślenia. Człowiek ten powinien wiedzieć, że przed 1989 r nie
było innego wojska. Myślę, że ten gość powinien przejść do IPN-u, to by tam się
wykazał. PiS od bardzo długiego czasu szykował się do rozgrywki o mandaty do
Parlamentu Europejskiego. Taktyka i strategia Prezesa PiS przyniosła oczekiwane
efekty. Był to dość prosty sposób, ale genialnie przeprowadzony. Pamiętacie Państwo,
że w krajowej kampanii przedwyborczej, politycy PIS obiecywali znaczną kwotę wolną
od podatku? I obywatele na to oczekiwali. Ale w międzyczasie, myślę, że pomysł ten
uległ modyfikacji. Kwotę wolną od podatku uchwalono by tylko raz. Natomiast kwoty
typu 500+, na pierwsze dziecko, wyprawka szkolna, itd. przyznawano w odstępach
czasowych. I to miało właśnie swój wydźwięk społeczny. Ludzie stwierdzili, że partia
rządząca daje cały czas, a przy jednorazowym uchwaleniu kwoty wolnej od podatku,
fakt ten poszedł by w niepamięć po krótkim okresie czasu. Do tego partia rządząca ma
w ręku potężny aparat medialny, który skwapliwie wykorzystuje. Wiadomo z praktyki,
że powtarzając na okrągło jakieś kłamstwo, po pewnym czasie kłamstwo zostanie
przyjęte jako prawda i ugruntuje się w umysłach ludzi. Blok opozycyjny natomiast nic
nie uczynił by przekonać swoich wyborców. Jedynym hasłem lansowanym przez
opozycję było – odsunąć PiS od władzy. Nie wykorzystano wielu argumentów,
wskazujących na błędy rządzących. Nie wykorzystano ciągle podnoszących się cen,
wzrostu opłat za paliwo, gdzie baryłka ropy potaniała, kilkudziesięciu nowych
podatków wprowadzonych przez państwo, manipulację w sprawie opłat za energię
elektryczną, brak działań w sprawie walki z ociepleniem klimatu, brak
skoordynowanych działań w kierunku walki z zanieczyszczeniem ziemi /Polski/. Można
mnożyć tu przykłady niekompetencji czy szkodliwości. Pytanie tylko jak zachowają się
wyborcy. Zobaczymy na jesieni.
13.07 – na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie członków Koła nr 1. W trakcie
zebrania podsumowano działalność Koła za I półrocze, stan wpłat składek członkowskich,
planowane działania na II półrocze. Prezes OP mjr zs Ryszard LEPAROWSKI poinformował
zebranych o wyjeździe wytypowanych przez ZP członków do Krakowa w miesiącu sierpniu
br. Powiadomił też członków, iż ZP planuje 21.09.2019 r. zorganizować w miejscowości
Jagodzin spotkanie integracyjne członków OP w Zgorzelcu z władzami administracyjnymi.
16.07 – na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu mł. insp. Janusza
LIPSKIEGO, Prezes OP kol. Ryszard LEPAROWSKI wziął udział w uroczystej akademii
z okazji obchodów 100. rocznicy powołania polskiej Policji. Akademia odbyła się
w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, w trakcie której nadano odznaczenia państwowe
i resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe, wręczono nagrody. Spotkanie
zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, rozmowami i wymianą poglądów oraz
doświadczeń.
19.07 – na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi insp. Jacka BANDYKA,
Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI wziął udział w uroczystej akademii
z okazji obchodów 100. rocznicy powołania polskiej Policji. Akademia odbyła się
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji przy ul. Reymonta w Złotoryi. W trakcie
uroczystości nadano odznaczenia państwowe i resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie
służbowe. Spotkanie zakończyło rozmowami przy szwedzkim stole.

21.07 – kol. Marek ZATORSKI wziął
w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej.

udział

25.07 – na zaproszenie Komendanta Miejskiego w Legnicy insp. Leszka ZAGÓRSKIEGO,
Prezes OP w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI wziął udział w uroczystej akademii
z okazji obchodów 100. rocznicy powołania polskiej Policji. Akademia odbyła się w Sali
Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. W trakcie uroczystości nadano odznaczenia
państwowe i resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość zaszczyciła
osobiście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta WITEK oraz Z-ca
Komendanta Głównego Policji.

27.07 – kol. kpt. zs Zbigniew SZPARKOWSKI na festynie w Karpnokach reprezentował
zespół ZWiRWP "Głogowska Czwórka".
31.07 – na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec, Prezes OP w Zgorzelcu mjr zs Ryszard
LEPAROWSKI wziął udział w spotkaniu organizacyjnym dot. wyjazdu w dniach

27-29.08.2019 r. do Krakowa, na spotkanie z grupą francuską. W wyjeździe weźmie udział 50
seniorów z terenu m. Zgorzelec. Oddział Powiatowy ZWiRWP oraz Stowarzyszenie
SKOMPN będą reprezentowali: Ryszard LEPAROWSKI, Andrzej KONIECZNY, Marek
PIEKARSKI oraz Maria i Stanisław WOLANIN. W programie zaplanowane zwiedzanie
Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki. Koszt transportu, noclegi, wyżywienie itd. skalkulowano
na 200,00 zł od osoby.
01.08 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł mjr ZS Janusza
FUKSY w dziale Sylwetki „Adam Szymański” - o zesłańcu syberyjskim, który zajmował się
geografią, etnografią i folklorem narodów Syberii i Jakucji.

Tradycyjnie wrocławskie obchody 75-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się
przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystości patronowali: Dolnośląski Oddział
Światowego Związku Żołnierzy AK, Wojewoda Dolnośląski i Dowódca Garnizonu WP.
Chwilą ciszy uczczono pamięć prezesa mjr Ryszarda FILIPOWICZA. Krótkie ale treściwe
wystąpienia okolicznościowe wygłosili: prezes Stanisław UŁASZEWSKI, wojewoda Paweł
HRENIAK i prezydent Jacek SUTRYK. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych
odegrała hymn państwowy, kompania 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę
honorową, a komendant Garnizonu WP mjr Sławomir SKAŁECKI odczytał Apel Pamięci.

Następnie zostały złożone liczne wieńce i wiązanki kwiatów ale gromkie oklaski zerwały się
tylko, gdy zapowiedziano ppłk zs Witolda SOKOŁOWSKIEGO – uczestnika Powstania
Warszawskiego, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. Znicze
zapaliła delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów WP w składzie: Barbara
JAGINTOWICZ, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, kpt. zs Stanisław KUPCZYK, płk ds
Ryszard ZŁOCIŃSKI i gen. zs Krzysztof MAJER. Zwieńczeniem obchodów była msza św.
odprawiona w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, pod przewodnictwem
ks. płk. dr. hab. Henryka SZAREYKO.

Uroczystość została spopularyzowana w środkach przekazu
http://3brt.wp.mil.pl/pl/5_2266.html?fbclid=IwAR0JSZnC7VH2I80Nwv7hKTeInaMGZxmW
NfjfaakyIWJAmLvRBvoWMKCcRzA
https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15661,Fotorelacja-z-wroclawskichobchodow-75-rocznicy-wybuchu-PowstaniaWarszawskiego.html?fbclid=IwAR2FO32Wg1RjVY5sFnoVCFA7s3HH-eyq_c6c97FjXcqjov-YPiHiurVVZc

W godzinę „W”, czyli o godzinie 17.00 w Lubinie, podobnie jak w całej Polsce rozległy się
syreny. Lubinianie zatrzymali się, aby chwilą zadumy uczcić pamięć bohaterów Powstania
Warszawskiego, którzy o tej właśnie godzinie 75. lat temu, 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęli
bohaterską
walkę
o
wolność
swojego
miasta,
ale
i
całej
Ojczyzny.
Strażacy punktualnie o godzinie 17 odpalili race świetlne przy ulicy Pruzi, na rondzie przy
zbiegu ulic Paderewskiego, Ścinawskiej i Niepodległości oraz na rondzie przy zbiegu ulic
Odrodzenia i Kopernika.

Główne uroczystości z kombatantami na czele odbyły się przy Murze Pamięci w centrum
miasta przy ul. Pruzi, a o wspaniałą oprawę uroczystości zadbało Starostwo Powiatowe
w Lubinie. Harcerze recytowali wiersze i śpiewali żołnierskie piosenki. Przygotowanej przez

nich części artystycznej w skupieniu słuchali tłumnie przybili mieszkańcy miasta. Nie
zniechęcił ich nawet upał. W uroczystości nie mogło oczywiście zabraknąć delegacji Związku
Weteranów i Rezerwistów WP oraz Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych.

Na zaproszenie Prezesa Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Kajetana MARCINKIEWICZA, Prezes OP mjr zs Ryszard LEPAROWSKI wziął
udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Uroczystości odbyły się pod kościołem p.w. Św. Bonifacego w Zgorzelcu przy udziale
kompanii honorowej wystawionej przez 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca i orkiestry
Elektrowni Turów. Odczytano apel poległych oraz oddano salwę honorową. Złożono wieńce
i wiązanki kwiatów. Na podkreślenie należy fakt, iż prowadzący uroczystość, Prezes Obwodu
Zgorzeleckiego AK, ze wszystkich organizacji pozarządowych z terenu miasta i powiatu,
przywitał jedynie imiennie Prezesa OP ZWiRWP w Zgorzelcu oraz nasz Związek.

Świętując 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Dzierżoniowie prezes Koła
ZWiRWP st. kpr. zs Marek ZATORSKI wspominał kombatantów: mjr zs Juliana LECHA
i ppor. Stanisława TOMIAKA.

Środowiska patriotyczne zebrały się na Pl. Grunwaldzkim w Wałbrzychu aby oddać hołdu
Powstańcom Warszawskim i złożyć kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.
W uroczystościach uczestniczyli m.in. poseł Tomasz SIEMONIAK i prezydent Roman
SZEŁEMEJ.

Również koledzy z Oddziału Miejskiego ZWiRWP pamiętali o tych tragicznych dniach
w Warszawie i wystąpili ze sztandarem związkowym.
Więcej na :
https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-75-rocznica-powstania-warszawskiegozdjecia/ar/c1-7280839
Na zaproszenie Prezesa Obwodu Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej w Zgorzelcu Kajetana MARCINKIEWICZA, Prezes OP mjr zs Ryszard
LEPAROWSKI wziął udział w uroczystych obchodach 75 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Uroczystości odbyły się pod kościołem p. w. Św. Bonifacego przy udziale
kompanii honorowej wystawionej przez 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca i orkiestry
Elektrowni Turów. Odczytano Apel Poległych oraz oddano salwę honorową. Złożono wieńce
i wiązanki kwiatów. Na podkreślenie należy fakt, iż prowadzący uroczystość, Prezes Obwodu
Zgorzeleckiego AK, ze wszystkich organizacji pozarządowych z terenu miasta i powiatu,
przywitał jedynie imiennie Prezesa OP ZWiRWP w Zgorzelcu oraz nasz Związek.

04.08 – kolejny spacer po Wrocławiu wiódł od Rynku, przez Uniwersytet, nabrzeża Odry po
Ogród Botaniczny. Dopisała pogoda i humory też. Wrocław jest coraz piękniejszy.
Uczestniczyli m.in. koledzy Stanisław BOBOWIEC, Janusz FUKSA i Andrzej NAWROT.

