Na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec, delegacja OP ZWiRWP w Zgorzelcu
w składzie: Ryszard LEPAROWSKI, Stanisław WOLANIN i Sławomir SZYMANOWSKI
wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia WP. Złożono kwiaty pod tablicami
upamiętniającymi jednostki wojskowe wchodzące w skład byłego garnizonu zgorzeleckiego.
Kwiaty złożyli też Starosta Adam BIELIŃSKI i Wicestarosta Mirtosław FIEDOROWICZ,
Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał GRONICZ i Z-ca Burmistrza Radosław BARANOWSKI,
Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec Marek WOLANIN, delegacja Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policji w Zgorzelcu, delegacja Stowarzyszenia Chemików. Następnie odbyła się
msza którą celebrowali ks. prałat mjr Jan MYCEK i proboszcz parafii p.w. św. Bonifacego ks.
kan. Maciej WESOŁOWSKI
16.08 – Zarząd Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
w Głogowie zorganizował uroczyste spotkanie z okazji święta Wojska Polskiego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz Komendy WKU
w Głogowie. Podczas spotkania - w części oficjalnej Sekretarz Zarządu Powiatowego
ZWiRWP por. zs Józef ZAWADZKI przedstawił przebieg Bitwy Warszawskiej, a także jej
znaczenie dla Europy, a także historię obchodów święta Wojska Polskiego, od momentu
odzyskania niepodległości w 1918 roku, aż do dnia dzisiejszego.

Spotkanie było również okazją do przekazania informacji uzyskanej od generała ZS
"Strzelec" RP Krzysztofa MAJERA, w sprawie awansu z dniem 15.08.2019 r. do stopnia
plutonowego ZS st. mar. Stanisława KOWALSKIEGO, nadanego rozkazem Komendanta
Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP marszałka zs Stanisława CHOMKO. Podczas spotkania
omówiono również zadania ZWiRWP do zrealizowania do końca bieżącego roku, a także
możliwości aktywizacji działalności na terenie miasta i powiatu głogowskiego. Była również
okazja do wspomnień z lat służby w Wojsku Polskim i oceny historycznej, dokonujących się
zmian Wojsku Polskim.

W ramach Cyklu „Seniorski szlak” spotkaliśmy się w Domu Dziennego Pobytu „Senior”
w Lubinie. Otwierając spotkanie dyrektor Elżbieta MIKLIS dokonała okolicznościowego
wprowadzenia oraz przywitała zebranych i zaproszonych gości: Tymoteusza MYRDA –
członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, gen. zs Krzysztofa MAJERA – prezesa
Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, dowódcę
Oddziału Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego “Strzelec” RP, mjr ds Jana DRAJCZYKA –
przedstawiciela Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP, Mariana WĘGRZYNOWSKIEGO –
wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Zbigniewa WARCZEWSKIEGO – radnego Rady
Miejskiej, mjr zs Wilhelma KASPERSKIEGO – przewodniczącego Powiatowej Rady
Kombatantów, por. zs Jerzego SZCZEŚNIAKA – prezesa Zarządu Powiatowego ZWiRWP
w Lubinie, por. Juliana DANICKIEGO – prezesa Koła Związku Kombatantów RPiBWP,
Antoninę BUCHTA – prezesa Koła Związku Sybiraków, Marię MILEWSKĄ – prezesa
Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP, ppor. zs Henryka RUSEWICZA –
przedstawiciela Starostwa Powiatowego, Tadeusza MADETKO – prezesa Koła Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stanisława TOKARCZUKA – prezesa Stowarzyszenia
Kresowian, Ewę KWAŚNIEWSKĄ – przewodniczącą Rady Domu, Kazimierza FURTAKA –
prezesa Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”. Zaproponowała wspólne odśpiewanie
„Roty” i zapowiedziała występ zespołu „Wrzos”, który wykonał pięknie wiązankę wierszy
oraz pieśni patriotycznych i żołnierskich nawiązujących do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
z 1920 r.

Następnie gen. zs Krzysztof MAJER wręczył akty mianowania na stopnie strzeleckie, które
odebrali: na stopień kapitana – Julian DANICKI i Władysław PÓŁTORAK, porucznika Józef
FRANCZUK, podporucznika Kazimierz PÓŁTORAK, chorążego Krystyna MARKOWSKA,
sierżanta Czesław PIETRALIK, plutonowego Mirosława POKORA (nieobecni - Tadeusz
CENDLEWSKI mianowany na chorążego i Krzysztof TARKO mianowany na plutonowego).
Krzyżami Pamiątkowymi 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku zostali odznaczeni:
Władysław PÓŁTORAK, Józef FRANCZUK i Czesław PIETRALIK, a Józef FRANCZUK
został odznaczony medalem XXV-lecia ZWiRWP.

Z kolei marszałek Tymoteusz MYRDA przekazał kombatantom i weteranom pozdrowienia od
samorządowych władz wojewódzkich i wręczył dyplomy gratulacyjne awansowanym, a mjr
Wilhelmowi KASPERSKIEMU specjalne podziękowanie za całokształt działalności.

Po przerwie na posiłek zespół „Wrzos” wykonał kolejną wiązankę pieśni żołnierskich
i patriotycznych ale na bis też zaprezentował lżejszy repertuar. Pod podaniu napojów i deseru
była świetna okazja do wspomnień i dyskusji. Chciałbym serdecznie podziękować
pracownikom domu za przygotowanie tak wspaniałego spotkania.

Członkowie zespołu „Wrzos” włożyli duży wysiłek w wykonaniu części pierwszej: 1. Rota” zespół „Wrzos”, 2. wiersz „1920” - Krystyna Miter, 3. „Wojenko, wojenko”, 4. „Pierwsza
brygada”, 5. wiersz „Cud nad Wisłą” - Krystyna Jamioła, 6. „Rozmaryn”, 7. „Jak to na
wojence ładnie”, 8. wiersz – Ewelina Stąpór ( bez tytułu), 9. „Przybyli ułani pod okienko”,
10. Wiersz „Rok 1920” - Krzysztof Głowacz, 11. „Piechota”, 12. wiersz Leokadia Wójcik, 13.
”Jak długo w sercach naszych”, 14. wiersz ”Pieśń o sławie rycerskiej czyli Polska
zwyciężająca” – Franciszek Strzelczyk, 15. „W stepie szerokim”. W części drugiej: 1. „Gdzie
są kwiaty z tamtych lat”, 2. „Ojczyste kwiaty”, 3. „Leguny w niebie”, 4. „Deszcz, jesienny
deszcz”, 5. „Po ten kwiat czerwony”, 6. „Marsz, marsz Polonia”, 7. “Serce w plecaku”, 8.
„Rozkwitały pąki białych róż”. Jak łatwo się domyślić zebrani włączali się do wspólnego
śpiewu.

Dziś kurier dostarczył kol. Krzysztofowi MAJEROWI książkę Bożeny Aksamit i Piotra
Głuchowskiego „UZURPATOR podwójne życie prałata Jankowskiego”, która liczy 710 stron.
Ale należy przypomnieć, że spowodował, że od 2003 roku "admirał floty" przestał nosić
mundur z baretką Orderu Wojennego Virtuti Militari. Bo wystąpił na drogę prawną, aby
"kapelan" Solidarności poniósł konsekwencje z tytułu naruszenia przepisów Kodeksu
Wykroczeń. Ale jak wiedzą prawnicy byt wykroczenia trwa rok, a wszelkie władze robiły
wszystko aby po 13 miesiącach sprawa została zamieciona ... wiadomo gdzie! Mówi się, że
o zmarłych źle się nie mówi ale dziś ma satysfakcję, że choć z innych powodów jednak
pomnik prałata runął !

17.08 - na cmentarzu parafialnym w Miłoradzicach w gminie Lubin, pożegnaliśmy członka
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Lubinie
kol. ppor. Franciszka GRETKIEREWICZA. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięła
delegacja OP ZWiR WP w Lubinie.

19.08 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER sporządził i przesłał wnioski o wyróżnienie
czołowego aktywu związkowego i naszych sojuszników Odznakami Honorowymi
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego: złota mgr Lidia GERINGER de OEDENBERG
– poseł do Parlamentu Europejskiego trzech kadencji, długoletnia animatorka dolnośląskiej
kultury, mjr zs Henryk ADAMUS – prezes Koła ZKRPiBWP w Górze, działacz ZWiRWP w
Rudnej, mjr zs mgr Edmund TRZĘSICKI – działacz sportowy i ZWiRWP z Wrocławia,
srebrna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgorzelcu.
Wystąpił też do Dowódcy Garnizonu WP płk Dariusza KRZYWDZIŃSKIEGO o wojskową
asystę honorową na uroczystość patriotyczno-religijną z okazji 76. rocznicy Chrztu Bojowego
1 Dywizji Piechoty pod Lenino, planowaną na 11 października br. we Wrocławiu.
20.08 – wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk dr Józef FRĄCZEK przesłał do Wojewody
Dolnośląskiego 18 wniosków o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla
szczególnie zasłużonych w popularyzowaniu tradycji i historii Wojska Polskiego, związków
strzeleckich, organizacji imprez rocznicowych w miejscach pamięci narodowej, kształtowaniu
postaw patriotyczno-obronnych młodego pokolenia oraz organizacji współpracy ze
środowiskiem kombatantów, sybiraków, osób represjonowanych i inwalidów wojennych.
Prezes ZD płk Krzysztof MAJER przesłał zapytanie do Pauliny FLORJANOWICZ Dyrektor
Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN w sprawie losów 4 naszych wniosków
z 27.12.2018 r. o nadanie 4 medali Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.

a21.08 - prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Lubinie, por. Jerzy SZCZEŚNIAK,
wiceprezes por. Edward PIWOWARCZYK i ppor. Henryk RUSEWICZ na plebanii kościoła
parafialnego pw. Św. Barbary w Lubinie przekazali pięć kartonów książek i przyborów
szkolnych, które za pośrednictwem siostry Fabiany zostaną przesłane dzieciom polskim
w Koziatynie na Ukrainie. Książki w stanie nowym zostały pozyskane z prywatnych
księgarni:
 przy ul. Mickiewicza 102 – właścicielka – Krystyna CHOWANIEC
 przy ul. Kamiennej 43a – właścicielka – Elżbieta TOKARZ
Ponadto część zebranych darów została przekazana przez członków naszej organizacji.

27-29.08 – na zaproszenie Burmistrza miasta Zgorzelec Rafała GRONICZA, grupa działaczy
OP ZWiRWP w Zgorzelcu w składzie: Ryszard LEPAROWSKI, Marek PIEKARSKI oraz
Maria i Stanisław WOLANIN uczestniczyła w trzydniowej wycieczce do m. Kraków.
W trakcie wyjazdu zwiedzono obóz koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka, Wawel oraz Stare
Miasto i kopalnię soli w Wieliczce.

W wyjeździe uczestniczyła również grupa seniorów w zaprzyjaźnionego miasta Avion we
Francji. Każda z grup jechała oddzielnym autokarem, a spotkanie grup nastąpiło w Krakowie.
Nasza grupa została zakwaterowana w 4-ro gwiazdkowym hotelu „Orient”. Obiady
spożywaliśmy wspólnie z seniorami z Francji, a w drugim dniu pobytu braliśmy udział we
wspólnej zabawie, po której pożegnaliśmy się i wróciliśmy do Zgorzelca. Warto podkreślić,
że polski Zgorzelec i francuski Avion są od wielu lat miastami partnerskimi.

28.08 - z inicjatywy Klubu Lotników „Loteczka” spotkaliśmy się na skromnej uroczystości
Święta Lotnictwa pod pomnikiem 100-lecia lotnictwa przy Bulwarze Ikara we Wrocławiu.
Zgromadzili się członkowie stowarzyszeń lotniczych i żołnierskich oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 118 im. płk Bolesława Orlińskiego. Po wystąpieniach okolicznościowych
i odśpiewaniu Marsza Lotników, pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów i
zapalone znicze. Nagłośnienie zabezpieczył 31 Dolnośląski Batalion Radiotechniczny.
Następnie udaliśmy się do pobliskiej pizzerii na dalsze rozmowy i wspomnienia. Przy stole
spotkaliśmy kolegów ze służby w 3 BRt płk dypl. Stanisława SŁOTWIŃSKIEGO i płk dypl.
Michała ŚCIBIORKA. Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: st. chor. szt.
Andrzej KAMFOROWSKI, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, gen, zs Krzysztof MAJER i ppłk
zs Janusz JURGAWKA.

Jak co roku ostatniego dnia sierpnia – pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina ’82 uczczono
rocznicę Zbrodni Lubińskiej. Wśród zgromadzonych nie zabrakło rodzin tych, którzy
wówczas zginęli. Uroczystości poprzedziła msza św. w intencji uczestników i ofiar tamtych
tragicznych wydarzeń, która została koncelebrowana w kościele parafialnym Matki Boskiej
Częstochowskiej. Tradycją stało się już, że marsz, który przechodzi na Wzgórze Zamkowe
z kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, zatrzymuje się przy kamieniach świadkach,
które stoją w miejscach, gdzie w 1982 roku śmierć ponieśli Michał ADAMOWICZ, Andrzej
TRAJKOWSKI i Mieczysław POŹNIAK. Tu złożono kwiaty i zapalono znicze.

Następnie nastąpił przemarsz pod pomnik „Solidarności”, gdzie odbyła się główna część
uroczystości. W tegorocznych obchodach udział wzięła marszałek Sejmu RP Elżbieta
WITEK. W uroczystościach wzięli również udział członkowie Solidarności, wiceminister
energii Krzysztof KUBÓW, samorządowcy, w tym starosta lubiński Adam MYRDA i członek
zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz MYRDA, przedstawiciele KGHM,
związków zawodowych, a także mieszkańcy miasta, którzy jak zwykle upamiętnili ofiary,
kładąc pod pomnikiem pojedyncze czerwone róże. Delegacja ZWiRWP wystąpiła
w mundurach i ze sztandarem. O godzinie 19 w hali widowiskowo-sportowej RCS odbył się
Koncert Wolności, którego główną atrakcją był zespół Perfect z Grzegorzem
MARKOWSKIM.

Krzysztof MAJER

