06.08 – w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji
75-lecia powołania Poczt Harcerskich, bo minęło 75 lat, gdy na ul. Wilczej w Warszawie
z inicjatywy harcmistrza, porucznika Przemysława GÓRECKIEGO ps. „Kuropatwa”
powstała Harcerska Poczta Polowa, przemianowana później na Powstańczą Pocztę Polową.
Przez dni krwawych bojów w Warszawie najmłodsi harcerze „Zawiszacy” roznosili
z narażeniem życia listy. Ludność walczącej stolicy nazywała „Zawiszaków” –
„Roznosicielami nadziei”. Z tej okazji spotkaliśmy się w Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu, by uczcić owych najmłodszych i jednocześnie jednych z najodważniejszych
uczestników Powstania – harcerzy listonoszy. Uroczystość odbyła się pod hasłem “6 sierpnia
– Dzień Poczt Harcerskich”. Warto podkreślić, że gen. „Monter” przyznał harcerskim
listonoszom 7 Krzyży Walecznych, 2 Srebrne Krzyże Zasługi z Mieczami i 1 Brązowy.

Po przywitaniu przez dyrektor muzeum Agnieszkę MIZA licznie przybyłych gości
honorowych i harcerzy z kilku hufców ZHP, wysłuchaliśmy performatywne odczyty
korespondencji powstańczej w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego pn. „Wczytaj się
w historię walczącej Stolicy!” połączone z koncertem Zespołu Reprezentacyjnego Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP HGA LIMINIS z Kamiennej Góry. Wysłuchaliśmy kilku prelekcji
historycznych poświęconych Historii Powstania Warszawskiego i Historii Poczt Harcerskich,
przygotowane przez przedstawicieli środowisk harcerskich, Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN we Wrocławiu, członków Fundacja Sensora - autorów Projektu Kampanii
BohaterON. Podsumowano Konkurs Plastyczny Na Projekt Kartki Pocztowej o tematyce
Patriotyczno – Harcerskiej pt. “6 sierpnia – Dzień Poczt Harcerskich”. Oficjalnie ogłoszono
wyniki konkursu, wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy oraz odznaczenia harcerskie dla
uczestników. Prezentacja prac nagrodzonych oraz nadesłanych w ramach konkursu wystawy
pokonkursowej.

W Sali Dyliżansowej muzeum otwarto ekspozycję okolicznościową “Najdłuższe listy
z Powstania Warszawskiego ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”
oraz prezentację w ramach ekspozycji czasowej pamiątek związanych ze działalnością Poczt
Harcerskich na terenie Dolnego Śląska, przygotowaną przez naczelnika PH „Szaniec” hm.
Marka STOCHMIAŁKA. Nie mogło oczywiście zabraknąć harcerskiej karty
okolicznościowej i oznaki pamiątkowej. Poczta Harcerska „Harcownicy” przygotowała
okolicznościowy biuletyn. Było czynne stoisko Poczty Polskiej oferujące szeroką gamę
walorów filatelistycznych oraz datownik okolicznościowy. Warto podkreślić, że w spotkaniu
uczestniczył dawny młodociany listonosz warszawski kpt. Stanisław WOŁCZEWSKI ps.
„Kazimierz”, a związki żołnierskie reprezentowali: gen. ds mgr Aleksander PODOLSKI, płk
dr Władysław TKACZEW, gen. zs mgr hm. Krzysztof MAJER, por. zs hm. Artur REICHERT
i kpt zs dr inż. Józef SOWA. Imprezę zakończył uroczysty przemarsz Powstańczej Poczty
Specjalnej – przeniesienie listów z Urzędu Pocztowego Wrocław 1 (ul. Krasińskiego 1) do
Urzędu Pocztowego Wrocław 32 (Rynek 28) w ramach upamiętnienia Harcerzy Poczty
Powstańczej.

Relacje na https://gazetawroclawska.pl/harcerze-przeszli-ulicami-miasta-zaniesli-listy-narynek/ar/c1-14331143
http://www.echo24.tv/artykul/dzien-poczt-harcerskich7529?fbclid=IwAR1KWk1vdfG3NDXeOhIxsiBeB1__3SIhk_A6Czl9M4Mgbx6SV6bACPNDWchttp://dolnoslaska.zhp.pl/2019/08/07/75-rocznica-powolania-harcerskiej-powstanczejpocztypolowej/?fbclid=IwAR3roBPVvG4JgSMHq9uJ0lLhhPiecTG7_cPX6eYgi6ao4zr2YifwoPAby
yc

06.08 – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk dr Józef FRĄCZEK przesłał wnioski
o nadanie Odznak Honorowych Wrocławia: srebrne kpt. mgr Monika STRĄCZEK –
żołnierz AK, kombatantka 2 Armii WP, działaczka kresowa, ppłk zs Witold SOKOŁOWSKI –
żołnierz AK, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, brązowe mjr zs dr inż. Janusz
FUKSA – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZWiRWP, płk WP gen. zs mgr
Krzysztof MAJER – wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego
ZWiRWP, płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP.
07.08 – dowódca Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs
Krzysztof MAJER odebrał wnioskowane z okazji Święta WP nominacje na stopnie
strzeleckie: majora kpt. zs Jan MLECZKO – Wałbrzych, kpt. zs Jerzy NAGODA – Głogów.
kpt. Henryk ADAMUS – Głogów, kpt. żegl. mgr Edmund TRZĘSICKI – Wrocław, kapitana
por. Julian DANICKI – Lubin, por. Julia KOŁOSOWSKA – Wałbrzych, por. Władysław
PÓŁTORAK – Lubin, porucznika ppor. zs mgr Zbigniew ZANIEWSKI – Wałbrzych, ppor.
Józef FRANCZUK – Lubin, ppor. zs Kazimierz POPIELARZ – Zgorzelec, podporucznika
chor. zs Kazimierz PÓŁTORAK – Lubin, chorążego plut. Tadeusz CENDLEWSKI – Lubin ,
szer. Krystyna MARKOWSKA – Lubin, sierżanta kpr. Czesław PIETRALIK – Lubin,
plutonowego st.mar. Stanisław KOWALSKI – Głogów, st. szer. Krzysztof TARKO – Lubin,
szer. Mirosława POKORA – Lubin, kpr. zs Anna BALON – Głogów, kpr. zs Anna MAKUCH
– Głogów, kpr. zs Janina RZEŹNIK – Głogów, kaprala szer. Bartłomiej GERSNIENARTOWICZ – Głogów, strz. Irena BYBEL – Głogów.
09.08 – w związku z barbarzyńskim zniszczeniem pomnika gen. Zygmunta BERLINGA w
Warszawie prezes Koła Miejskiego w Dzierżoniowie st. kpr. zs Marek ZATORSKI zamieścił
na Facebooku protest.

10.08 – w Muzeum Broni i Militariów w m. Witoszów k/Świdnicy, które działa pod
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spotkali się członkowie
Oddziału Miejskiego ZWiRWP im. WOP z Wałbrzycha.

Po zwiedzeniu bogatej ekspozycji wielu eksponatów broni i sprzętu wojskowego, pod
wojskowym namiotem przy kawie i kiełbaskach spędzili czas na rozmowie. Spotkanie stało
się okazją by prezes Zarządu Miejskiego, członek Zarządu Dolnośląskiego płk Aleksander
ZUBALSKI wręczył odznaczenia. Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP otrzymali koledzy:
Andrzej KEMPA, Stanisław ZUBALSKI i Jan MUZYCZKA , a Ryszard WIĘCEK medal
25-lecia ZWiRWP.

11.08 – w Luboszycach gm. Jemielno odbył się XI Regionalny Festiwal Pieśni Żołnierskiej
i Patriotycznej. Imprezę poprzedziła msza św., którą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego odprawił ks. Adam LOTA. Inicjatorem festiwalu było Stowarzyszenie Luboszyce
XXI wieku na czele z prezes Małgorzatą GÓRNIACKĄ. Stawiło się 18 zespołów wokalnych,
zwykle ludowych. Po otwarciu festiwalu przez wójta Gminy Jemielno Anity SIERPOWSKIEJ
w obecności starosty górowskiego Kazimierza BOGUCKIEGO, w pierwszej części wystąpili
soliści.

Spełniająca obowiązki konferansjerskie dyrektor GOUK Jemielno Anna PĘDZIWIATR
zaprosiła solistów do odebrania dyplomów i statuetek w formie klucza wiolinowego. W tej
kategorii związkowy zespół z Rudnej „Głogowska Czwórka” reprezentowała plut. zs Anna
BALON. Następnie zabrał głos gen. zs Krzysztof MAJER, prezes Zarządu Dolnośląskiego
ZWiRWP, dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP
i podziękował za zaproszenie oraz wyraził organizatorom uznanie za popularyzowanie
piosenki żołnierskiej i kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia.

Wręczył akty mianowania na stopnie strzeleckie, które odebrali: na stopień majora kombatant
kpt. Henryk ADAMUS i kpt. zs Jerzy NAGODA, na stopień plutonowego kpr. zs Anna
BALON i kpr. zs Janina RZEŹNIK, na stopień kaprala szer. Irena BYBEL, zaś plut. zs Karol
ŁOBODZIŃSKI otrzymał Brązowy Krzyż Strzelecki i Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą

PTTK “Szlak 2 Armii WP”. Po tym wystąpiły zespoły wokalne i chóry, które prezentowały
zwykle trzy piosenki, za co otrzymały dyplomy i statuetki. Ale specjalną statuetką
i podziękowaniem wyróżniono Augusta WASILUKA, który w ubiegłych latach był
inicjatorem i organizatorem festiwali.

Warto podkreślić, że wrocławską organizację ZWiRWP reprezentowali Anna i Jan
DRAJCZYKOWIE, z Lubina przyjechali kpt. zs Andrzej KOŁPA i kpt. Krzysztof AKSAMIT,
a Powiatowe Koło ZŻWP w Głogowie reprezentował jego prezes płk Adam KĘSTOWICZ
z małżonką. Mieliśmy okazje do wielu rozmów z uczestnikami festiwalu ale szczególnie
cenię rozmowę z kol. Eugeniuszem OPYDEM, liderem zespołu śpiewaczego “Malwy”
z Kuraszkowa. Jedynym mankamentem była wysoka temperatura ale organizatorzy zapewnili
m.in. stanowiska z napojami i lodami.

12.08 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER opracował i przesłał wnioski o nadanie Odznak
Honorowych Wrocławia: srebrne mgr Lidia GERINGER de OEDENBERG, gen. bryg. dr
Zdzisław ROZBICKI, brązowe plut. zs Stanisław BOBOWIEC, mjr ds Jan DRAJCZYK, st.
chor. szt. Andrzej NAWROT, płk mgr Wojciech OLENDEREK, gen. bryg. ds mgr Aleksander
PODOLSKI, płk dypl. Marian REINBERGER, kpt. zs dr inż Józef SOWA, hm. Marek
STOCHMIAŁEK, mjr zs mgr Bronisław TURCZANIK.

14.08 – członkowie Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Głogowie por. zs Józef ZAWADZKI
oraz chor. zs Roman KARPIAK z synem przygotowali pomnik poświęcony żołnierzom
Wojska Polskiego, którzy zginęli podczas działań wojennych, do obchodów święta Wojska
Polskiego. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i zawieszono flagi państwowe. Wcześniej
delegacje organizacji i stowarzyszeń wojskowych złożyły wiązanki kwiatów przy pozostałych
miejscach pamięci żołnierzy Wojska Polskiego, które są usytuowane na różnych cmentarzach
i miejscach w Głogowie. ZWiRWP reprezentowali też plut. zs Stanisław KOWALSKI oraz
mł. chor. Ryszard KOZAK.
„Gazeta Południowa” zamieściła obszerny artykuł dr inż. Janusza FUKSY „Wyprawa Leną do
morza” o badaczach Jakucji Zygmuncie Węgłowskim i Aleksandrze Czekanowskim.

15.08 – wrocławskie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęła uroczysta msza św.
w kościele garnizonowym Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety, którą koncelebrowali ks. abp
dr Józef KUPNY, metropolita wrocławski i ks. prałat płk Janusz RADZIK, dziekan Sił
Powietrznych. Koledzy z Koła nr 5 SKMPONZ wiązanką kwiatów uczcili pamięć
„niebieskich” beretów.

Następnie udaliśmy się na Rynek Gołębi, gdzie odbył się uroczysty apel. Okolicznościowe
wystąpienia wygłosili: Dowódca Garnizonu WP płk Dariusz KRZYWDZIŃSKI, Wojewoda
Dolnośląski Paweł HRENIAK i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary
PRZYBYLSKI. Zostały wręczone odznaczenia resortowe i awanse. Komendant Garnizonu
WP mjr Sławomir SKAŁECKI odczytał Apel Pamięci, kompania honorowa oddała salwę.
Uroczystość zakończyła defilada żołnierzy jednostek garnizonu. Oprawę muzyczną zapewniła
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Związek Weteranów i Rezerwistów WP
reprezentowali: kombatant kpt. zs Stanisław KUPCZYK, mjr ds Jan DRAJCZYK, mjr ds
Henryk JAGINTOWICZ, plut. zs Zdzisław SMOLAREK, gen. zs Krzysztof MAJER, mjr zs
Edmund TRZĘSICKI i płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI. Po uroczystościach mieliśmy okazję
zwiedzić wystawę sprzętu wojskowego.

Więcej https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15693,Uroczyste-obchody-SwietaWojska-Polskiego-we-Wroclawiu.html https://wroclaw.tvp.pl/1631511/fakty

W Jaworze odbyła się piękna impreza z okazji święta Wojska Polskiego, tłumy widzów,
wystawa sprzętu wojskowego, koncert między innymi "Głogowskiej Czwórki" z CK
w Rudnej oraz orkiestry wojskowej z Żagania.

Była okazja do spotkania naszych członków i „strzelców” z Jawora, Głogowa, Rudnej
i Złotoryi. Zaś „Głogowska Czwórka” została zaproszona przez burmistrza Jawora na występ
1 września br.

Dokładnie o godzinie 12 w południe w Lubinie w skromnej uroczystości z okazji święta
Wojska Polskiego tylko delegacja członków Oddziału Powiatowego ZWiRWP złożyła
wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych za Ojczyznę. Bo w ten sposób pragnęli uczcić
pamięć żołnierzy polskich, którzy walczyli na różnych frontach o wolność naszego państwa.

