Działania ZWiRWP na Dolnym Śląsku w październiku 2019 r.
01.10 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł mjr zs Janusza FUKSY
w dziale Sylwetki „Jan Stróżecki” - o zesłańcu syberyjskim, który fotografował zesłańców,
Jakutów, Czukczów, ich chaty, obrzędy i uroczystości, zaprzęgi reniferów i psów, krajobrazy.
Wszedł do grona polskich badaczy Jakucji, znanych i cenionych w Republice Sacha. Po
zakończeniu zesłania działacz PPS. Stróżecki stał się pierwowzorem postaci utworów Stefana
Żeromskiego: w „Syzyfowych pracach” to Jan Walecki, w „Ludziach bezdomnych” to
Wacław Podborski, w opowiadaniu „Mogiła” to Janek. Żeromski wspomniał też o swoim
gimnazjalnym koledze w „Puszczy jodłowej”.
W miesięczniku „Głos Weterana i Rezerwisty” zamieszczono artykuł mjr dr hm. Tadeusza
BÖHMA „Instruktorzy ZHP w żołnierskich mundurach”, w którym wspomniał o ówczesnym
kpt. hm. PL Krzysztofie MAJERZE, przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej WKI ZHP
w Wojskach OPK
w miesięczniku „Polsce Wierni” znalazły się relacje kol. Krzysztofa MAJERA z obchodów
75-lecia Poczt Harcerskich we Wrocławiu i z XI Regionalnego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej
i Patriotycznej w Luboszycach.

02.10 - na scenie lubińskiej „Muzy” świętowano Powiatowe Dni Seniora, które w formie
takiego spotkania odbywają się już od kilku lat. Było uroczyście, trochę na ludowo,
humorystycznie i nieco sentymentalnie. Zespół „Hosadyna od Lubina” zaprezentował
publiczności, jak wyglądały kiedyś zaloty i wesele. Były także występy solistów.
6 października, jak co roku, odprawiona zostanie w intencji seniorów msza św. w kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej.

03.10 – na cmentarzu Komunalnym w Świerzawie odbył się pogrzeb chor. zs Ryszarda
KUCHARSKIEGO, sekretarza Zarządu Powiatowego w Złotoryi. Wśród licznych
żałobników była delegacja związkowa w składzie: Michał SABADACH, Waldemar
CHABIOR i Jan WOŹNICZAK oraz kandydat do Sejmu RP dr Tadeusz SAMBORSKI. Kol.
Ryszard KUCHARSKI za działalność społeczną był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Za

Zasługi dla ZWiRWP

04.10 – kol. Stanisław ZUBALSKI był jednym z organizatorów pierwszego w Wałbrzychu
górniczego „Oktoberfest”. Było wesoło z muzyką, golonką, kaszanką, bigosem, śpiewem
i kuflem piwa.

06.10 – odbył się kolejny spacer po Wrocławiu na trasie od Rynku po lapidarium Grabiszyn.
Zwiedzano też cmentarze żołnierzy włoskich i polskich.

Wiele atrakcji czekało uczestniów Jarmarku Jadwiżańskiego nawiązujacego do tradycji
średniowiecza, który odbył się pod zamkiem we Wrocławiu-Leśnicy.

07.10 – w świetlicy Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Rancho” odbył się Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca ZHP Wrocław Południe, któremu hm. Krzysztof MAJER
miał zaszczyt i przyjemność przewodniczyć.

Srebrną Odznaką Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP został wyróżniony hm. Jerzy
SOSNOWSKI i hm. Andrzej ZAMECKI. Podsumowaliśmy półtora roczny okres działania
nowego hufca. Pełnomocniczka Komendy Dolnośląskiej Chorągwi ZHP hm. Teresa
MAZIARZ-MACHAY przedstawiła ocenę działalności programowo-organizacyjnej, którą
można określić na dobrą. Dyskutowaliśmy o planach na przyszłość. Wybraliśmy Komendę
Hufca i Hufcową Komisję Rewizyjną. W kolejnej kadencji funkcję Komendantki Hufca
powierzyliśmy hm. Izabeli ŻUROWSKIEJ. Zjazd zakończyliśmy tradycyjnym kręgiem
i piosenką „Bratnie słowo”.

W Lubinie odbyła się uroczystość wręczenia 20 mieszkańcom regionu Krzyży Wolności
i Solidarności. Wśród zaproszonych gości była m.in. marszałek Sejmu RP Elżbieta WITEK.
Uczestniczyła też nasza delegacja związkowa w mundurach.

Relacja na http://www.lubin.pl/odwaga-nie-lezala-na-ulicy-odznaczenia-dla-walczacych-owolna-polske/?fbclid=IwAR3ofmEfTPAW5CkGsDDwjHpeUYb6JF5yGulVFZEuHaodfVhgVAkEhWeMO4

11.10 – w południe na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu odbyła się z wojskową
asystą honorową uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 76. rocznicy Chrztu Bojowego
żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszko pod Lenino.

Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych,
prowadzący płk WP gen. zs Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP,
dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP przywitał
kombatantów, sybiraków, inwalidów wojennych, weteranów WP oraz mieszkańców
Wrocławia i Dolnego Śląska. Podkreślił, że biorą udział w uroczystości: uczestnik Bitwy pod
Lenino, honorowy Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP płk Wacław
SAWICKI, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej JAROCH,
przedstawiciel Prezydenta Wrocławia płk Tadeusz LENKIEWICZ, wicestarosta lubiński
Władysław SIWAK, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej w Lubinie mjr
Wilhelm KASPERSKI z liczną delegacją, płk Marek BRZEZICHA, zastępca Dowódcy
Garnizonu WP we Wrocławiu wraz z delegacją 31 batalionu radiotechnicznego, mjr
Mieczysław BŁAŻEJEWSKI z reprezentacją 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.
A towarzyszą nam kapelani wojskowi: ks. prałat płk Janusz RADZIK, ks. mitrat płk
Eugeniusz BÓJKO i ks. dziekan ppłk Sławomir FONFARA. Przywitał delegacje: Związku
Kombatantów RPiBWP, Związku Inwalidów Wojennych RP z wiceprezesem ZG płk
Wojciechem OLENDERKIEM, Związku Żołnierzy WP z prezesem ZW płk Marianem

DĄBROWSKIM, Wrocławskiego Klubu Generałów WP, Związku Harcerstwa Polskiego na
czele z komendantką Hufca ZHP Wrocław Południe hm. Izabelą ŻUROWSKĄ, Towarzystwa
Wiedzy Obronnej z prezesem płk Władysławem TKACZEWEM, Stowarzyszenie
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z prezesem ppłk Andrzejem LAZARKIEM,
Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenie Komendantów
Policji reprezentowanego przez mł. insp. Marię PAWĘSKA-JAREMEK i mł. insp. Zbigniewa
STRUGAŁĘ, Sojuszu Lewicy Demokratycznej z sekretarzem RW SLD Arkadiuszem
SIKORĄ, Wrocławskiego Klubu Weteranów Lewicy, Unii Polskich Ugrupowań
Monarchistycznych z gen. ds Aleksandrem PODOLSKIM, Stowarzyszenia Współpracy
Polska-Wschód, Komunistycznej Partii Polski oraz członków Związku Weteranów
I Rezerwistów WP z Wrocławia, Głogowa, Rudnej, Lubina, Wałbrzycha, Dzierżoniowa,
Strzelec Opolskich i Jawora. Szczególnie ciepło powitał delegacje Szkoły Podstawowej Nr 25
im. Franciszka Juszczaka z Wrocławia, Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Władysława
Sikorskiego z Lubina i Liceum Służb Mundurowych z Wrocławia.

Prowadzący wygłosił wystąpienie okolicznościowe: Szanowni Państwo! Spotykamy się dziś,
aby uczcić 76. rocznicę Chrztu Bojowego Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza
Kościuszki pod Lenino. Ta historyczna, zwycięska bitwa w dniach 12-13 października 1943 r.
kosztowała życie 510 kościuszkowców, 652 zaginęło bez wieści, a 116 dostało się do niewoli.
To bagatela 23,7 proc. stanu osobowego! Ta danina krwi nie może pozostać zapomniana!
Polacy wykazali się męstwem i wielką walecznością. W bitwie pod Lenino Polacy zadali
Niemcom duże straty – ok. 1500 żołnierzy niemieckich zginęło, a 326 dostało się do niewoli.
To trzy razy więcej, niż straty własne! Warto przy tym zauważyć, iż pierwszy i ostatni raz w tej
wojnie władze ZSRR uhonorowały troje Polaków tytułami Bohaterów Związku Radzieckiego.
Wśród odznaczonych była kobieta, Aniela Krzywoń. Bitwa ta, była tylko epizodem walk na
froncie wschodnim ale stała się symbolem waleczności polskich żołnierzy, którzy ruszyli
szlakiem bitewnym po zdobycie Berlina.Pamięć historyczna w Rosji i na całym wschodzie jest
ciągle żywa, weterani cieszą się szacunkiem i uznaniem. Pamiętane jest tam polsko-radzieckie
braterstwo broni. A 12 października do 1989 r. był obchodzony jako Święto Wojska
Polskiego.Niestety w obecnej polskiej rzeczywistości bywa różnie z pamięcią o czynie
zbrojnym żołnierzy idących ze Wschodu. A przecież Prezydent Lech Kaczyński pamiętał
o żołnierzach spod Lenino. Wielokrotnie składał im hołd podkreślając ich gorący patriotyzm
i ofiarną służbę. W 2009 roku szef BBN, Aleksander Szczygło, wygłosił przemówienie, które
powinno obowiązywać i dziś - „W naszej historii jest miejsce dla wszystkich, dla których
niepodległa Rzeczpospolita była i jest dobrem najwyższym. Dlatego w jednym szeregu należy
wymieniać tych, którzy walczyli z dwoma okupantami w 1939 r., działających w konspiracji
oraz idących ze Wschodu i z Zachodu ”. Również prezydent Andrzej Duda na cmentarzu
wojennym w Siekierkach podkreślał, że "krew przelana za ojczyznę jest jedna" i nie wolno
dzielić tych, którzy za nią polegli. Jakże zupełnie inne jest podejście aktualnie rządzących,
którzy mają swoich bohaterów. Kolejnym przejawem deprecjonowania pamięci żołnierzy
idących ze Wschodu, było przyjęcie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, w efekcie czego w naszym
kraju zburzono wiele pomników i tablic upamiętniających ich wysiłek zbrojny, a IPN wpisał

m.in. 1 i 2 Armię WP na listę proskrypcyjną, nie zasługujących na patronowanie placom,
ulicom, szkołom itp.Jednak my, zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości pamiętamy, że żyją
jeszcze tylko nieliczni weterani tego wojska, które pod Lenino spełniło swój wojenny,
patriotyczny obowiązek.
Polska o Was pamięta, cześć Wam i chwała!

Następnie w dowód uznania za aktywność w społecznym działaniu, a zwłaszcza na rzecz
popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego zostały wręczone odznaczenia, które
otrzymali: Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony dla Dolnego Śląska – ppor. zs Henryk
RUSEWICZ – regionalista, pisarz, działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Lubinie,
ppor. zs Stanisław ZUBALSKI – sekretarz Zarządu Miejskiego ZWiRWP w Wałbrzychu,
przewodniczący Stowarzyszenia Górnicza Pamięć i członek Głównej Komisji Tradycji
Górniczej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Kombatancką Honorową Odznaką Związkową „Polska Niepodległa 1918” został odznaczony
kpt. zs Zbigniew SZPARKOWSKI – prezes ZG w Rudnej, kierownik zespołu “Głogowska
Czwórka”, Krzyż Pamiątkowy 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku: Władysław SIWAK –
wicestarosta lubiński, Dominik KŁOSOWSKI – radny Rady Miasta Wrocławia, sekretarz RM
SLD, kpt. Krzysztof AKSAMIT – działacz Oddziału Gminnego ZWiRWP Rudna. Komendant
Główny Związku Strzeleckiego ”Strzelec” RP wyróżnił brązowym Krzyżem Za Zasługi dla
„Strzelca” ppor. zs Piotra BUDZYŃSKIEGO – Strzelce Opolskie, awansem do stopnia majora
zs kpt. żegl. Edmunda TRZĘSICKIEGO – z Wrocławia, do stopnia plutonowego zs szer.
Mirosławę POKORA – z Lubina i st. mar. Stanisława KOWALSKIEGO – z Głogowa. Z kolei
kapelani wojskowych wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego odmówili
modlitwę ekumeniczną w intencji poległych i pomordowanych ofiar II wojny światowej. Pod
pomnikiem zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze, a trębacz
odegrał wojskową pieśń pożegnalną.

Prezes Krzysztof MAJER podziękował za udział pocztom sztandarowym: 10 Wrocławskiego
Pułku Dowodzenia, Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, Zarządu Okręgu ZIW RP,
Komendy Dolnośląskiej Chorągwi ZHP, Koła Miejskiego ZKRPiBWP z Lubina, Szkoły
Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka z Wrocławia i Szkoły Podstawowej nr 10 im.
gen. Władysława Sikorskiego z Lubina oraz Oddziału Dolnośląskiego, Oddziału
Powiatowego z Głogowa i Oddziału Miejskiego ZWiRWP z Wałbrzycha. Zaś za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu uroczystości podziękował Dowództwu i Komendzie
Garnizonu WP we Wrocławiu, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych,
10 Wrocławskiemu Pułkowi Dowodzenia, 2 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu,
Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej i Komisariatowi Policji Grabiszyn.

Relacje również na stronie: 10 WrPD http://10wpdow.wp.mil.pl/pl/1_1366.html Komendy
Chorągwi Dolnoślaskiej ZHP
http://dolnoslaska.zhp.pl/my-pamietamy-o-lenino/ ZG
ZWiRWP
http://zwir.org.pl/?p=7156#more-7156
Wrocław
Nasze
Miasto
https://wroclaw.naszemiasto.pl/kombatanci-sybiracy-i-zwykli-wroclawianie-pamietajao/ar/c1-7380276
Hufca
ZHP
Wrocław
Południe
https://www.facebook.com/zhpwroclawpoludnie/photos/pcb.3250351551673802/3250332978
342326/?type=3&theater
Na cmentarzu 2 Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu z inicjatywy Zarządu Powiatowego
ZWiRWP im. Osadników Wojskowych 2 AWP w Zgorzelcu odbyło się złożenie kwiatów
w 76. rocznicę Bitwy pod Lenino. W uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu
Powiatowego z prezesem mjr zs Ryszardem LEPAROWSKIM na czele oraz płk Mirosław
FIEDOROWICZ, ppor. zs Marek PIEKARSKI, ppor. zs Bronisław KRÓL, st. sierż. szt.
Ryszard BRAUN, chor. zs Stanisław WOLANIN i kpt. zs Ryszard POMYKAŁA.

15.10 – w złotoryjskim Ratuszu na cyklicznym spotkaniu Złotoryjskiej Rady Seniorów kol.
por. zs Waldemar CHABIOR reprezentował Zarząd Miejsko-Gminny ZKRPiBWP i ZWiRWP.

Na zebraniu ogólnym ZWiRWP w Lubinie omówiono historię Bitwy pod Lenino i zostały
wręczone akty mianowania na stopnie strzeleckie i listy gratulacyjne, które odebrali kol.:
Tadeusz CENDLEWSKI i Krzysztof TARKO.

18.10 – w Głogowie odbyły się tradycyjne zawody strzeleckie o puchar Prezydenta Głogowa.
Przygotowaniami i przeprowadzeniem zawodów kierował płk Adam KĘSTOWICZ. Najlepsi

strzelcy odebrali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Wśród uczestników nie mogło
oczywiście zabraknąć reprzezentantów ZWiRWP z Głogowa i Rudnej. A po strzelaniu
świetnie smakowała wojskowa grochówka i kiełbaski z grilla. A kol. kpt. zs Zbigniewowi
SZPARKOWSKIEMU gratulujemy celnego oka!

Warto też odnotować sukces Damiana SZPARKOWSKIEGO w grupie najmłodszych
strzelców.

Dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs Krzysztof
MAJER sporządził i przesłał do Komendy Głównej wnioski o nadanie: Krzyż Związku
Strzeleckiego - złoty ppłk zs mgr Bogdan BEZEG – Jawor, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ –
Wrocław, srebrny - ppor. zs mgr Henryk RUSEWICZ – Lubin, brązowy - ppłk zs mgr inż.
Janusz JURGAWKA – Wrocław, por. zs mgr Krzysztof PATRZEK – Jawor, por. zs Józef
FRANCZUK – Lubin, chor. zs Krystyna MARKOWSKA – Lubin, plut. zs Mirosława
POKORA – Lubin. Awanse do stopnia: podpułkownika - mjr zs mgr Wilhelm KASPERSKI

– Lubin, kapitana - por. zs Jerzy SZCZEŚNIAK – Lubin, podporucznika - chor. zs Andrzej
STELEŻUK – Zgorzelec, sierż. zs Kazimierz CHRAPEK – Wałbrzych, st. kpr. Kazimierz
NOSAL – Wałbrzych, st. kpr. mgr RYSZARD WIĘCEK – Wałbrzych, sierż. zs Stanisław
ZUBALSKI – Wałbrzych, chor. zs Tadeusz GRZELAK – Wałbrzych, st. chor. szt. Rafał
KUBACZKA – Głogów, sierż. pchor. Zbigniew PUCIS – Górowo Iławeckie, chorążego - st.
kpr. mgr Mariusz OLKOWSKI – Wałbrzych, plut. zs Andrzej BŁACHANIEC – Zgorzelec.

20.10 – na stronie internetowej zamieszczono obszerny artykuł gen. bryg. dr Zdzisława
ROZBICKIEGO o płk dypl. Bronisławie JAKIMOWICZU, jednym z ostatnich żyjących
uczestników Bitwy pod Lenino.

21.10 – Izbę Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie odwiedzili uczniowie Zespołu
Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza. Przewodnikami byli koledzy st. kpr. zs Marek
ZATORSKI i chor. zs Marek WOJCIECHOWSKI.

22.10 – odbyła się podróż wojskowo-historyczna oficerów 10 Wrocławskiego Pułku
Dowodzenia do zamku Książ.

Współorganizatorem była Straż Ochrony Przyrody, a gen. zs Krzysztof MAJER znalazł się
w gronie zaproszonych. Po przyjeździe zeszliśmy sześć pięter w głąb, by zwiedzić podziemną
trasę turystyczną. Opowieści przewodnika przeplatały poruszające filmy i widzieliśmy ogrom
prac górniczych, które wykonali w katorżniczych warunkach więźniowie obozu KL Gross
Rosen.

Drugi etap to zwiedzanie samego zamku, podziwiano zwłaszcza piękną salę Maksymiliana.
Nie brakowało opowieści o skomplikowanych losach właścicieli zamku - książąt Hochberg
/Fürst von Pless, Reichsgraf von Hochberg/, a zwłaszcza księżnej Daisy. Ostatnim etapem był
uroczysty obiad w karczmie Hubertus na terenie stadniny koni.

Na wniosek Komendy Głównej SSOP prezes Krzysztof MAJER wręczył przyznane
odznaczenia związkowe, które otrzymali: Krzyż Pamiątkowy 25-lecia ZWiRWP na Dolnym
Śląsku – ppłk Sylwester WIELGUS, ppłk Sławomir ŚLUSARZ, ppłk Artur GOŁOMBIAK,
gen. str. Marcin JURECZEK; Krzyż Pamiątkowy Orła 2 Armii WP – kom. str. Mateusz

KAUCZOR, kom. str. Mirosław OLENDZKI i gen. str. Marcin JURECZEK. Na ręce
dowódcy pułku płk Dariusza DEJNEKA prezes Krzysztof MAJER wręczył „zaległy” medal
Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej, przyznany pułkowi w 2011 roku. Dopisała nam
pogoda i podróż oprócz elementów poznawczych miała walor integracyjny.
23.10 – w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie obyła się uroczystość z okazji święta Terenowych Organów Administracji
Wojskowej województwa opolskiego. Na zaproszenie Szefa WSzW w Opolu płk Arkadiusza
KAMINIÓW uczestniczyła delegacja ZWiRWP: gen. zs Krzysztof MAJER i mjr zs Jerzy
NAGODA. W części oficjalnej wysłuchaliśmy wystąpienia okolicznościowego Szefa WSzW,
oglądnęliśmy film ilustrujący pracę WSzW i WKU Opolszczyzny. Zostały wręczone
odznaczenia resortowe, odznaki, listy gratulacyjne i ryngrafy. Komendant WKU w Opolu
ppłk Piotr MIELNICZUK wręczył kol. Krzysztofowi MAJEROWI pamiątkowy ryngraf
i album Opole.

W części artystycznej byliśmy świadkami pokazów jeździeckich i koncertu Orkiestry Zespołu
Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Kol. Jerzy NAGODA przekazał zestawy
pamiątek z Głogowa i płytę utworów w wykonaniu Orkiestry Huty Miedzi w Głogowie dla
Szefa WSzW płk płk Arkadiusza KAMINIÓW, szefa WKU w Kędzierzynie-Koźlu ppłk
Roberta KRÓLA i Prezydent Kędzierzyna-Koźle Sabinie NOWOSIELSKIEJ.

25.10 – w Sali Rycerskiej Klubu 4 RBL odbyło się kolejne zebranie Oddziału Wrocławskiego
ZWiRWP. W pierwszej części prezes ZD płk Krzysztof MAJER zaprosił na obchody Święta
Niepodległości we Wrocławiu, a następnie przedstawił działania związkowe w minionym
miesiącu, ilustrowane pokazem slajdów. Poinformował o inicjatywie ustanowienia medalu
pamiątkowego z okazji 75. rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu.

Następnie prezes ZM kpt. zs Józef SOWA przedstawił fotorelację i ciekawostki z pobytu
w Turcji. Skarbnik ZD st. chor. szt. Andrzej NAWROT zaprezentował cztery kolejne filmy
z serii o historii Wrocławia, gdzie dowiedzieliśmy się m.in. skąd wzięła się nazwa ulicy Psie
Budy. Kol. Barbara JAGINTOWICZ zaproponowała aby na każdym zebraniu poświęcić
chwilę czasu na sprawy zdrowotne seniorów. Jako pierwszy przedstawiła nam zagrożenia
zatorów żylnych, co uzupełnił ppłk lek. med. Witold PACZOSA. Otrzymaliśmy kolejny
numer „Gazety Południowej”, gdzie znalazł się obszerny artykuł mjr zs Janusza FUKSY
„Przyrodnik spod Władywostoku” o losach zesłańca, katorżnika Michała Jankowskiego.
Spotkanie zakończyła prezentacja fraszek politycznych kol. Jana ZACHARSKIEGO.

26.10 - w świetlicy Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Rancho” we Wrocławiu odbyło się
rocznicowe spotkanie-kominek członków Harcerskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny „Rodło„
byłego III Hufca Wrocław – Krzyki. Przewodnicząca hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY
otworzyła spotkanie z okazji 10-lecia powstania naszego kręgu. Udzieliła głosu hm.
Zbigniewowi WARZYŃSKIEMU, który wręczył hm. Halinie ŁUCZAK Złotą Odznakę
Zasłużony dla Dolnośląskiej Chorągwi ZHP. Następnie przypomniała, że 16 maja 2009 r.
odbyło się pierwsze „spotkanie po latach” harcerzy i instruktorów byłego III Hufca ZHP
Wrocław-Krzyki. Spotkanie poprzedziło kilkumiesięczne poszukiwanie danych kontaktowych
dawnych instruktorów, rozsianych po kraju i na świecie. Po tym spotkaniu, z inicjatywy
kilkunastu instruktorów, powstała idea powołania Harcerskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny.
Pierwszym przewodniczącym został hm. Krzysztof MAJER. Obecnie krąg ma na celu
utrzymanie i pogłębianie wspólnoty seniorów i starszyzny harcerskiej oraz wspieranie
różnorodnych przedsięwzięć Hufca Wrocław-Południe.

Przewodnicząca przedstawiała kolejne etapy naszych działań programowo-organizacyjnych,
które slajdsami ilustrował hm. Andrzej ZAMECKI, a w przerwach śpiewaliśmy harcerskie
piosenki. Bilans naszych działań obejmował organizację wielu ognisk, kominków, wycieczek
i rajdów, rocznicowych wystaw okolicznościowych, zorganizowanie dwóch złazów seniorów
Dolnego Śląska i udział w kolejnych na szczeblu chorągwianym i centralnym.

Wydaliśmy też m.in. włanym sumptem w 2010 r. wydawnictwo „100 lat ruchu harcerskiego
w Polsce”. Część naszych przedsięwzięć uświetniał wydaniem kart okolicznościowych
naczelnik Poczty Harcerskiej „Szaniec” hm. Marek STOCHMIAŁEK. Nawiązywaliśmy do
tradycji „rodlańskiej” i przypominaliśmy o działaniach w przedwojennym Breslau 1 Drużyny
Harcerskiej im. króla Bolesława Chrobrego, której ostatni drużynowy Władysław
Zarembowicz został zamordowany w obozie koncentracyjnym.

Rada Kręgu dbała o honorowanie zasłużonych instruktorów odznaczeniami resortowymi,
harcerskimi, medalami Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej i Zasłużony dla Dolnego Śląska.
Po zakończeniu prezentacji nadszedł czas części nieoficjalnej, której apogeum był tort

okolicznościowy, który ufundował hm. Stanisław DZIUBA, a sprawiedliwie pokroiła
komendantka Hufca Wrocław Południe hm. Izabela ŻUROWSKA. Był czas na wspomnienia
i rozmowy, które zakończył tradycyjny krąg harcerski.

por. Ludwik ZIEMSKI
kpt. Florian NOWOMIEJSKI

Na stronie internetowej Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie kol. Marek ZATORSKI
przed Świętem Zmarłych zamieścił zdjęcia i biogramy kombatantów: por. Ludwika
ZIEMSKIEGO, kpt. Floriana NOWOMIEJSKIEGO, mjr zs Juliana LECHA, por. Leona
NOWICKIEGO i por. Piotra MIELNIKA.

por. Piotr MIELNIK

por. Leon NOWICKI

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Ochrony
Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu
postanowiło wydać odznakę pamiątkową dla
uczczenia 75. rocznicy forsowania Nysy
Łużyckiej.

Krzysztof MAJER

