Działania ZWiRWP na Dolnym Śląsku we wrześniu 2019 r.
01.09 – wrocławskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się od godz.
04.15 na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie. Były wystąpienia okolicznościowe,
zapalono znicze na wszystkich mogiłach, co pięknie się prezentowało o świcie.
W uroczystościach wziął m.in. udział kombatant kpt. zs Stanisław KUPCZYK i mjr ds Jan
DRAJCZYK.

Uroczystościom patronowali Wojewóda Dolnośląski i Dowódca Garnizonu WP. Uroczystości
zakończyła msza św. w kościele garnizonowym.
Więcej
na
http://3brt.wp.mil.pl/pl/5_2286.html
https://www.duw.pl/pl/biuroprasowe/aktualnosci/15744,Obchody-80-rocznicy-wybuchu-II-Wojny-Swiatowejfotorelacja.html

W Lubinie o świcie pamięć ofiar wojennych Września 39 uczcili przedstawiciele władz
powiatu i miasta, służb mundurowych, związków żołnierskich i harcerzy. Po wystąpieniach
okolicznościowych złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem Pamięci
Poległych za Ojczyznę. Nie mogło oczywiście zabraknąć delegacji OP ZWiRWP.

Więcej na http://www.lubin.pl/o-swicie-oddali-hold-bohaterom-ii-wojny-swiatowej/

Obchody rocznicowe, współorganizowane przez Burmistrza Miasta Zgorzelec i środowiska
kombatanckie, odbyły się tradycyjnie pod Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu
Żołnierz 2 Armii WP, w obchodach asystowała kompania honorowa 23. Śląskiego Pułku
Artylerii z Bolesławca.

Zakładowa Orkiestra Dęta PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów odegrała hymn państwowy,
po hymnie przemówienia okolicznościowe wygłosili Prezes Koła ZKRPiBWP i Oddziału
ZIW RP – Ryszard KOSIŃSKI, poseł na Sejm RP – Zofia CZERNOW, Starosta Powiatu
Zgorzeleckiego – Artur BIELIŃSKI oraz Burmistrz Miasta Zgorzelec – Rafał GRONICZ. Ks.
dziekan Jan KUŁYNA wraz z proboszczem parafii prawosławnej ks. Markiem
BONIFATIUKIEM odmówili modlitwę w intencji poległych w wojnie obronnej 1939 r.
obrońców Ojczyzny. Po Apelu Pamięci i salwie honorowej delegacja OP ZWiRWP złożyła
wiązankę kwiatów.

Na zaproszenie Burmistrza M i G Bogatynia Wojciecha BŁASIAKA, Prezes OP w Zgorzelcu
mjr zs Ryszard LEPAROWSKI wziął udział w obchodach upamiętniających 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, a następnie odbył się

wspólny przemarsz ulicami miasta w kierunku obelisku w parku im. Jana Pawła II.
Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł mjr zs Janusza FUKSY
w dziale Sylwetki „Mikołaj Witaszewski” - o zesłańcu syberyjskim, etnografie i badaczu
Jakucji.

W Dzierżoniowie odbyły się miejskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
w której wzięli udział również członkowie dzierżoniowskiego Koła Miejskiego Związku
Weteranów i Rezerwistów WP.

02.09 – związkowy zespół „Głogowska Czwórka” został zaproszony na obchody 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i wykonał wiązankę piosenek patriotycznych i wojskowych na
scenie Teatru Miejskiego w Jaworze. W uroczystości wzięły udział m.in. marszałek Sejmu
Elżbieta WITEK i kandydatka do Sejmu Małgorzata SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA.

Na zaproszenie przewodniczącego Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
red. Ryszarda MULKA wzięliśmy udział w rejsie statkiem wycieczkowym „Driada” po
Odrze.

Oprócz podziwiana panoramy wieczornego Wrocławia była okazja do rozmów i dyskusji
z ciekawymi ludźmi. Była też muzyka i tańce. Nasz Związek reprezentowali: Ewa i Janusz
GARDYNA, Maria i Jan DRAJCZYK oraz Krzysztof MAJER.

03.09 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER został zaproszony do Hotelu „Piast” we Wrocławiu
na konferencję z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana „Losy
Polski i Polaków przed, w trakcie wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu”. Organizatorem
był Zarząd Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP. Prezes Zarządu Okręgowego,
wiceprezes Zarządu Głównego Wojciech OLENDEREK przywitał zebranych i gości
honorowych oraz poinformował, że konferencja jest okazją do podziękowania za działania
społeczne w popularyzowaniu polskiego wysiłku zbrojnego oraz wspierania pracy organizacji
kombatanckich i żołnierskich. Prezes Zarządu Głównego Elżbieta KAZUBSKA wręczyła
Krzyże Pamiątkowe 100-lecia ZIW RP, które otrzymali m.in. dyrektor Muzeum Poczty
i Telekomunikacji Agnieszka MIZA, Wojewoda Dolnośląski Paweł HRENIAK i gen. bryg.
Zdzisław BARSZCZEWSKI.

Następnie zostały wygłoszone interesujące referaty:
„Losy Polaków na terenach okupowanych” prof. dr hab. Adam Czesław DOBROŃSKI
„Polityczna i militarna sytuacja Polski w latach 1939-1945. Koalicjanci a sprawa polska” płk
mgr Wojciech OLENDEREK
„Polityczne, terytorialne i demograficzne zmiany w Polsce po zakończeniu II wojny
światowej” prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ
Ciekawym uzupełnieniem konferencji była wystawa znaczków poczt obozowych z oflagów,
przygotowana przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Zaś akcentem kończącym konferencję był wiersz ppłk Jana Stanisława JEŻA
Pamięci bohaterów września 1939 r.
Wrzesień. Miał być ciepły, kwitnący
jak całe lato owego roku,
miał być złoty, miał być pachnący,
los poskąpił mu tego uroku.
Nie było złotej polskiej jesieni,
nie było nawet babiego lata,
nie było z wolna żółknącej zieleni
i nadziei ginącej w zaświatach.
Nie było dzieci do szkół idących,
nie było żurawi krzykliwych,
nie było ognisk w polu płonących,
przy pługach oraczy leniwych.
Był wrzesień mroczny, czarny, płonący,
były bomby, pociski, granaty,
był huk samolotów trwożący
i złowieszczo grzmiące armaty.
Były miasta i wioski płonące,
były pola leżące odłogiem,
były całe oddziały ginące,
były matki płaczące przed progiem.
Walczyła Warszawa, walczył Modlin,
chociaż padło już Westerplatte,
najmłodszy syn chwytał karabin,
i szedł walczyć w ślad za starszym bratem.
Płonęły miasta, płonęły wioski,

lecz naród wciąż walczył uparcie,
płonęły serca z bólu i troski,
dziś oni stoją na wiecznej warcie.

06.09 – odbyliśmy posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy PolskaWschód. Podsumowaliśmy działania z ostatniego kwartału i zaplanowaliśmy działania na
najbliższy okres. Prezes ZD Krzysztof MAJER zaprosił zebranych na obchody 76. rocznicy
Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty pod Lenino, które odbędą się 11 października br.
o godz. 12.00 na Cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej.
13.09 – w świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego. Tematem
posiedzenia było podsumowanie zbieralności składek w 2019 r., przygotowanie Związku do
nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz organizacja spotkania integracyjnego przy
kuchni polowej 28.09.2019 r. w Jagodzinie gm. Węgliniec.
16.09 – na zaproszenie Prezesa Koła Związku Sybiraków w Zgorzelcu, członkowie Oddziału
Powiatowego uczestniczyli w IX Marszu Pamięci Sybiraków. Delegacja naszego Związku
w składzie Ryszard LEPAROWSKI i Kazimierz JANIK złożyła pod Pomnikiem Sybiraków
wiązankę kwiatów.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie odbyło się spotkanie seniorów,
kombatantów, weteranów i rezerwistów WP na wieczornicy pn. SENIORSKI SZLAK –
„POLSKI WRZESIEŃ”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci
Wiek” MOPS – Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie.

Podczas spotkania przewodnicząca lubińskiego Koła Związku Inwalidów Wojennych RP
Maria MILEWSKA, za pomoc na rzecz inwalidów i seniorów przez harcerzy, uhonorowała
komendanta Hufca ZHP w Lubinie hm. Łukasza NOWICKIEGO krzyżem okolicznościowym
100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP. W spotkaniu uczestniczyła też przewodnicząca
Rady Powiatu Jadwiga MUSIAŁ. Był słodki poczęstunek oraz dużo, dużo piosenek i pieśni
patriotycznych, i wojskowych w wykonaniu zespołu „Bez nazwy” pod kierownictwem
Włodzimierza „Kuby” DANKA.

17.09 – w południe pod Pomnikiem „Zesłańcom Sybiru” we Wrocławiu odbyła się podniosła
uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Sybiraka i 80. rocznicy napaści Związku
Radzieckiego na Polskę.

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Sybiraków
Eugeniusz KUSZKA, Dowódca Garnizonu WP płk Dariusz KRZYWDZIŃSKI, Wojewoda
Dolnośląski Paweł HRENIAK, Prezydent Wrocławia Jacek SUTRYK, Kurator Oświaty
Roman KPWALCZYK, a list od Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych

odczytał płk rez. Mirosław DEMEDIUK, który też wręczył odznaczenia. Kapłani trzech
wyznań odmówili w intencji poległych i pomordowanych modlitwę ekumeniczną. Komendant
Garnizonu WP mjr Sławomir SKAŁECKI odczytał Apel Pamięci, a kompania wystawiona
przez 31 batalion radiotechniczny oddała salwę honorową. Następnie zostały pod pomnikiem
złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Uroczystość zakończył Hymn Sybiraków.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. A korzystając z okazji 41. urodzin prezes ZD płk
Krzysztof MAJER złożył serdeczne życzenia prezydentowi Jackowi SUTRYKOWI.
Zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek w plebanii kościoła pw. św. Bonifacego, gdzie
wcześniej została odprawiona msza św. w intencji sybiraków.

Uroczystość zakończył Hymn Sybiraków. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła
Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. A korzystając
z okazji 41. urodzin prezes ZD płk Krzysztof MAJER złożył serdeczne życzenia
prezydentowi Jackowi SUTRYKOWI. Zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek do plebanii
kościoła pw. św. Bonifacego, gdzie wcześniej została odprawiona msza św. w intencji
sybiraków.
Relacja na https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15817,80-rocznica-napasciZwiazku-Radzieckiego-na-Polske-i-Miedzynarodowy-Dzien-Sybira.html

18.09 – w „Gazecie Południowej” opublikowano kolejny artykuł mjr zs Janusza FUKSY
„Bajkalski archeolog” o Mikołaju Witkowskim, który badał okolice Irkucka i Bajkału, dzięki
czemu określił dwie kultury epoki neolitu – kitojską i głazkowską.
19.09 – w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP, któremu
przewodniczył wiceprezes ZG mjr zs Tadeusz MYLERr, a protokołował st. sierż. Krzysztof
ROBAK. Prezes Związku płk Wiesław KORGA zaproponował powierzenie obowiązków

członka ZG płk Januszowi ZIELIŃSKIEMU z Warszawy z pełnieniem funkcji koordynatora
prac ZG. Sekretarz Generalny kol. Tadeusz OTULAK przedstawił sprawozdanie z licznych
działań od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Skarbnik płk Zbigniew ŻUROWSKI
omówił stan finansów związkowych, czym wywołał dyskusję o opłacaniu składek
członkowskich, prowadzeniu dokumentacji finansowej i sprawozdawczości oraz obowiązku
składania raportów kasowych. Powołano zespół pod kierownictwem skarbnika mający za
zadanie znowelizowanie Instrukcji Finansowej ZWiRWP.

Kol. Krzysztof MAJER zarekomendowałe zarządowi przyjęcie projektu zmian w Statucie
Związku, opracowanych przez mjr zs Ryszarda LEPAROWSKIEGO. Na wniosek Prezesa
Związku propozycja została przyjęta i podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu
Delegatów ZWiRWP w dniu 14 listopada br. w Warszawie w celu nowelizacji Statutu. Prezes
podziękował kol. Ryszardowi LEPAROWSKIEMU za wkład pracy w opracowaniu
propozycji zmian w Statucie. Kol. Jerzy DRZYMAŁA, który odpowiada za prowadzenie
związkowej strony internetowej, zaapelował o liczniejsze przesyłanie materiałów, w czym
wyróżnia się Oddział Dolnośląski.

21.09 – kol. Marek ZATORSKI uczestniczył w działaniach rekonstrukcyjnych. Wybrali się na

biwak w lesie. Klimat II wojny, frontu wschodniego. Forsowny terenowy marsz, leśne
obozowisko, nocne warty i patrole przyczyniły się do pogłębienia wiedzy z zakresu taktyki
wojennej.

Nasi koledzy wzięli udział w Wałbrzychu w imprezie „Senioralia-Plenerowa Akademia
Seniorów 2019 r.” Pięknie prezentował się w mundurze górniczym kol. Stanisław
ZUBALSKI, odbierając symboliczne klucze do miasta.

22.09 – jak od kilku lat wraz z rocznicą wkroczenia wojsk ZSRR na teren Polski we wrześniu
1939 roku obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. Również w tym roku lubinianie nie
zapomnieli o tych tragicznych wydarzeniach oraz o dramacie wielu tysięcy rodaków
zesłanych w masowych deportacjach na mroźną Syberię.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Bożej
Częstochowskiej, a następnie władze powiatowe, Sybiracy, radni i samorządowcy, a także
mieszkańcy miasta przenieśli się na cmentarz komunalny (stary) gdzie złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod Krzyżem Sybiru. Uroczystościom towarzyszyła wspaniała oprawa artystyczna
przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi
w Lubinie.

25.09 – w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we
Wrocławiu odbył się Walny Zjazd Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec”
RP.

W głosowaniu jawnym jednomyślnie wybrano władze okręgu.
Dowództwo Okręgu
gen. zs mgr Krzysztof MAJER – Dowódca
mjr ds Jan DRAJCZYK – Szef Sztabu
ppłk zs mgr inż. Janusz JURGAWKA – Szef Szkolenia
st. chor. szt. Andrzej NAWROT – Szef Finansów
ppłk zs Michał SABADACH – Oficer d/s Kulturalno-Wychowawczych
Komisja Rewizyjna Okręgu
kpt. zs mgr Andrzej MORDEL – Przewodniczący
płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI – Wiceprzewodniczący
plut. zs Janusz GARDYNA – Sekretarz
Siedziba Okręgu 53-330 Wrocław ul. Energetyczna 14
Zatwierdzono skład władz oddziałów, którymi dowodzą:
1.Oddział Wrocławski kpt. zs dr inż. Józef SOWA
2.Oddział Głogowski mjr zs Jerzy NAGODA
3.Oddział Wałbrzyski płk mgr inż. Aleksander ZUBALSKI
4.Oddział Lubiński por. zs Jerzy SZCZEŚNIAK
5.Oddział Złotoryjski kpt. zs mgr Henryk PAWŁOWSKI
6.Oddział Jaworski im. Legionów Polskich ppłk zs mgr Bogdan BEZEG
7.Oddział Miejski im. Ułanów Legii Nadwiślańskiej w Legnicy kpt. zs Jerzy BOBOLA

Po dłuższej dyskusji, w której głos zabrali kol.: Bogdan BEZEG, Henryk PAWŁOWSKI,
Aleksander ZUBALSKI, Jerzy NAGODA, Krzysztof MAJER przyjęto kierunki strzeleckich
działań programowo-organizacyjnych na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. Warto też
podkreślić, że powołanie Okręgu Dolnośląskiego i kol. Krzysztofa MAJERA jako dowódcy
odnotowano w KRS nr 0000458213 w dniu 22.07.2019 r.

26.09 – w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu odbyła się konferencja popularnonaukowa na
temat: 80. rocznica napaści na Polskę dwóch agresorów. Ludobójstwo Polaków realizowane
przez Służbę Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w symbiozie z UPA.
Wygłoszono referaty:
1) Sytuacja polityczno-militarna Polski przed wybuchem II wojny światowej, płk dr Andrzej
KOTLIŃSKI;
2) Napaść Niemiec faszystowskich na Polskę w 1939 roku, płk mgr Marian DĄBROWSKI;
3) Agresja Związku Sowieckiego z 17.09.1939 roku, komandor mgr Aleksander PODOLSKI;
4) Służba Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w symbiozie z UPA
realizujące ludobójstwo Polaków, płk dr Władysław TKACZEW.
Kol. mjr zs Ryszard LEPAROWSKI zamieścił w internecie artykuł:

Czy Prezydent kłamał ?
Z wielką uwagą wsłuchiwałem się w słowa przemówienia Pana Prezydenta Dudy, który
w Święto Wojska Polskiego część swojego przemówienia poświęcił emeryturom wojskowym.
Kategorycznie oświadczył, że – pojawiły się plotki, że mają być obniżone emerytalne
uposażenia żołnierzy. Jest to absolutna, wstrętna nieprawda. Mówię to z całą
odpowiedzialnością, jako Prezydent RP nigdy nie podpiszę takiej ustawy. Zrobiło mi się
bardzo przyjemnie, bo już żałowałem emerytów wojskowych. Takie dobre i ludzkie panisko!
Tylko dać na mszę za dobroć, mądrość i rozwagę! Ale, ale zacząłem się zastanawiać
Przypomniałem sobie, że przecież 02.12.2016 r. ówczesna Premier Pani Beata Szydło złożyła
do Sejmu „Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin”. Ustawa więc istnieje i została skierowana do stosownej

komisji sejmowej, a do jej uchwalenia potrzeba tylko drugiego i trzeciego czytania. Na stronie
sejmowej można sprawdzić, że druk nr 1105 ma aktualny status. Jest bardziej jak pewne, że
przed wyborami, PIS tej sprawy nie ruszy ale po wygranych wyborach na pewno.
Uzasadnienie projektu ustawy jest bardzo precyzyjne – w poprawce zakłada się obniżenie
wojskowych emerytur i wojskowych rent inwalidzkich wszystkim żołnierzom, którzy
pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r do dnia 31
sierpnia 1990 r oraz rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach, zgodnie
z przyjętymi założeniami. Mając na uwadze minione wybory do Parlamentu Europejskiego
i nadchodzące wybory krajowe, Prezydent robi w konia mundurowych, chcąc odzyskać
elektorat. Prawdą jest, że duża część elektoratu mundurowego popierała i popiera PIS, ale
powoli im się oczy otwierają. Przykładem jest np. fakt, że jak zbierałem podpisy na listach
protestacyjnych policjantów, to spotkałem się z twierdzeniami emerytów wojskowych – to
mnie nie dotyczy. I chwała im za mądrość i rozwagę do momentu jak im obniżą emerytury.
Ci właśnie emeryci mundurowi zapomnieli o jednym. Tymczasowe wstrzymanie odbierania
emerytur dla żołnierzy, to nie zasługa Prezydenta Dudy, tylko zdecydowanym postawom
środowiska policyjnego. Koledzy z MON zaprzepaścili swoją szansę, bo zamiast iść ramię
w ramię ze środowiskiem policyjnym pozostali „w koszarach”. Przykre ale prawdziwe. Po
wygranych wyborach przez PIS mają bankowo przechlapane, bo kasy brakuje, a rząd nie ma
jej skąd brać. Zadajcie więc sobie sami pytanie, biorąc pod uwagę zachowanie Prezydenta
choćby w sprawie Trybunału Konstytucyjnego czy KRS. Czy Prezydent kłamał?

27.09 – po wakacyjnej przerwie odbyło się w Sali Rycerskiej Klubu 4 RBLog. zebranie
Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP. Prezes ZD płk Krzysztof MAJER zaproponował
odśpiewanie „Sto lat” dla kol. Stanisława BOBOWCA, który dzisiaj obchodzi 80. rocznicę
urodzin. Kol. Jan ZACHARSKI zaprezentował kolejne swoje fraszki polityczne. Następnie
prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ przedstawił wykład nt. Kijowska wyprawa Józefa
Piłsudskiego 1919. Prelegent ciekawie przedstawił temat, wplatając różne ciekawostki
historyczne, który wynikały z szerokiej wiedzy, a związane w przygotowywaną przez niego
książką. Przedstawiłem ostatnie działania związkowe, ilustrując je prezentacją slajdów. Kol.
Barbara JAGINTOWICZ przypomniała o przypadającej dziś 80. rocznicy utworzenia przez
gen. Michała TOKARZEWSKIEGO-KARASZEWICZA Służby Zwycięstwu Polski,
a kombatant AK ppłk zs Witold SOKOŁOWSKI podzielił się garścią wspomnień wojennych.
Prezes poinformował o powołaniu Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec”
RP, którego został mianowany dowódcą. Zaapelował o gremialny udział w zbliżających się
wyborach parlamentarnych oraz zaprosił na 11 października br., gdy w południe na
Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu będziemy świętować z wojskową asystą
honorową 76. rocznicę Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod
Lenino.

Na placu Solidarności we Wrocławiu odbył się wykład i wystawa „UNPROFOR – jaki
przeżyłem” (wojna w b. Jugosławii), które przygotował i poprowadził płk dypl. Ryszard
WOŹNIAK.

Pod murem pamięci przy ulicy Pruzi w Lubinie odbyła się uroczystość upamiętniająca 80.
rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji podczas uroczystości były
pieśni i wiersze patriotyczne oraz kwiaty. Program artystyczny przygotowali harcerze
i uczniowie lubińskich szkół. Uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych –
lokalnych i wojewódzkich, uczniowie szkół i przedstawiciele organizacji kombatanckich
i żołnierskich. Oczywiście nie mogło zabraknąć delegacji ZWiRWP. Wrzesień 1939 okazał się
dla Polski tragicznym miesiącem, w którym nasz kraj zaatakowało aż dwóch okupantów –
niemiecki i radziecki. 27 września 1939 r. powstała pierwsza konspiracyjna organizacja

niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski, utworzona
Tokarzewskiego – Karaszewicza i grupę oficerów Wojska Polskiego.

przez

gen.

Michała

Relacje na https://www.youtube.com/watch?v=YtoGAmrWiXU
https://legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-fakty/17-fakty-lubin/29222-ku-pamiecibohaterom-panstwa-podziemnego

Dzierżoniowskie uroczystości 80. rocznicy utworzenia polskiego państwa podziemnego
odbyły się przy tablicy pamiątkowej.

28.09 – w Lublińcu odbył się krajowy XI Zjazd Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa 74
Górnośląskiego pułku piechoty” pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja
DUDY.

Otwierając zjazd prezes Marian BERBESZ przywitał kilkudziesięciu członków
stowarzyszenia przybyłych z różnych zakątków Polski, a wśród zaproszonych gości m.in.
doradcę Prezydenta RP Agnieszkę LENARTOWICZ-ŁYSIKk, posła Andrzeja GAWRONA,
byłego kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Zbigniewa
ZIELIŃSKIEGO, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP
płk Krzysztofa MAJERA i burmistrza Lublińca Edwarda MANIURĘ. Zgodnie z tradycją
prezes imiennie witał członków rodzin żołnierzy pułku, poczynając od dzieci po prawnuków,
gdy w tym czasie było wyświetlane zdjęcie danego żołnierza, a z Wrocławia przywitał Annę
i Jana DRAJCZYKÓW, którego ojciec Władysław służył w pułku w stopniu chorążego.
Przedstawił też kilka ciekawostek z historii pułku ilustrowanych slajdami.

Następnie prezes Krzysztof MAJER wraz z mjr PDS Janem DRAJCZYKIEM wręczył
aktywnym członkom stowarzyszenia i sojusznikom stowarzyszenia kilkanaście Krzyży
Pamiątkowych 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku oraz Krzyży Pamiątkowych Orła
2 Armii WP. Przyznany przez Zarząd Dolnośląski ZWiRWP im. 2 Armii WP krzyż dolnośląski
dla Prezydenta RP Andrzeja DUDY odebrała pani Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK oraz
odczytała nam prezydenckie posłanie, a każdy uczestnik uroczystości otrzymał na pamiątkę
jego kopię. Kolejnym etapem uroczystości był Cmentarz Wojskowy w Lublińcu, gdzie
Jednostka Wojskowa Komandosów wystawiła posterunek honorowy i poczet sztandarowy.
Prezes Marian BERBESZ wygłosił wystąpienie okolicznościowe, a następnie zostały złożone
wieńce i zapalone znicze pod pomnikiem.

Udaliśmy się do hotelu Zamek na uroczysty obiad. Były też okazje do wspomnień i rozmów,
a w przypadku kol. Krzysztofa MAJERA, który wysłuchał ciekawych wspomnień wojennych
i nie tylko, siedzącego obok ministra Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO. Jako uczestnik kolejnego
spotkania w Lublińcu chciałbym podkreślić, że kultywowanie pamięci żołnierzy służących
w 74 Gpp i walczących w II wojnie światowej zasługuje na najwyższe uznanie.

W świetlicy związkowej w Zgorzelcu odbyło się spotkanie integracyjne członków Oddziału
Powiatowego ZWiRWP. Ze względu na pogodę i uszkodzenie kuchni polowej, zadecydowano
o spotkaniu na świetlicy. W spotkaniu brało udział 20 członków Związku, w tym również
nasi członkowie, wicestarosta płk Mirosław FIEDOROWICZ i Kazimierz JANIK, który jest
kandydatem na Posła z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców. Stoły były obficie
zaopatrzone w wyroby domowe i ciasta. Jest to zasługą kol.: Marii WOLANIN, Grażyny
WIEWIÓRY, Stanisława WOLANINA i Marka PIEKARSKIEGO.
Krzysztof MAJER

