
Związkowe obchody Święta Niepodległości na Dolnym Śląsku 
 

  

9 listopada br. obchody rocznicowe w Chobieni uświetnił występ związkowego zespołu wokalnego 
ZWiRWP „Głogowska Czwórka” z Centrum Kultury w Rudnej. 

  

10 listopada br. na cmentarzu komunalnym w Głogowie, podczas przygotowywania pomnika oraz 
mogił poległych podczas II wojny światowej Żołnierzy Wojska Polskiego do Święta 
Niepodległości. Byli to członkowie głogowskiej powiatowej organizacji ZWiRWP w osobach: mjr 
Janusz SZMOŁDA, por. zs Józef ZAWADZKI, chor. Ryszard KOZAK, chor. zs Roman KARPIAK 
i plut. zs Stanisław KOWALSKI.  

  

11 listopada br. już tradycyjnie we Wrocławiu obchody Narodowego Święta Niepodległości miały 
bardzo podniosły charakter. Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w kościele 
garnizonowym pw. św. Elżbiety. Wraz z kapelanami wojskowymi mszę koncelebrował ks. bp prof. 
dr hab. Jacek KICIŃSKI.  



  

Następnie udaliśmy się na Plac Wolności, gdzie z wojskową asystą honorową odbyła się część 
uroczysta. Po odśpiewaniu hymnu państowego, wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych, zostały 
wręczone odznaczenia wojskowe i awanse. Kompania honorowa oddała salwę honorową, 
a Komendant Garnizonu WP odczytał Apel Pamięci. Część oficjalną zakończyła defilada 
pododdziałów wojskowych, policyjnych, Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Służby Celnej oraz 
drużyn sztandarowych ZHP i ZHR. Przemaszerowały też poczty sztandarowe. Uroczystość 
zakończyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych grając Pieśń Reprezentacyjną Wojska 
Polskiego.  

 
  

Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali m.in. gen. zs Krzysztof MAJER, płk zs 
Ryszard ZŁOCIŃSKI, kombatant kpt. zs Stanisław KUPCZYK, mjr ds Jan DRAJCZYK, st. chor. 
szt. Andrzej NAWROT, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, Krystyna i Jerzy SZUL Ostatnim etapem 
uroczystości było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.  

 
 

 

 



Relacje również na https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15994,Wroclawskie-obchody-
101-rocznicy-Odzyskania-Niepodleglosci.html  http://3brt.wp.mil.pl/pl/5_2311.html  

 

 

W wałbrzyskich obchodach 101-lecia odzyskania niepodległości pod pomnikiem nie mogło 
zabraknąć delegacji Oddziału Miejskiego ZWiRWP im. WOP. 

  

 

  

W Złotoryi ważnym uzupełnieniem obchodów rocznicowych pod pomnikiem było ślubowanie 
uczniów klas mundurowych. W obchodach ZWiRWP reprezentowali koledzy: Michał 
SABADACH, Henryk PAWŁOWSKI, Waldemar CHABIOR i Jan WOŹNICZAK. 



 

 

W Głogowie członkowie Zarządu Powiatowego ZWiRWP brali udział w powiatowych 
uroczystościach z okazji Święta Niepodległości pod pomnikiem Dzieci Głogowskich, gdzie 
wstawili poczet sztandarowy oraz złożyli wiązankę kwiatów. Również na cmentarzu komunalnym, 
pod pomnikiem żołnierzy Wojska Polskiego poległych podczas II wojny światowej złożyli 
wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze: prezes  kpt. inż. Piotr LEDWOŃ, sekretarz  por. zs mgr 
Józef ZAWADZKI, skarbnik  chor. zs Roman KARPIAK i członek ZP plut. zs Stanisław 
KOWALSKI. 

  

Związkowy zespół „Głogowska Czwórka” działający przy Centrum Kultury w Rudnej wziął udział 
w obchodach Święta Niepodległości w Paszowicach w powiecie jaworskim.  

  

14 listopada br. w Lubinie to już tradycja – każdą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
miasto świętuje nie tylko podczas oficjalnych uroczystości, ale i wydarzeń mniej oficjalnych, jak 
piknik wojskowy czy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W tym roku program obchodów 
nieco zmieniono. Nie było biało-czerwonego przemarszu z kościoła pod pomnik marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 



  

Wszystko rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, posłowie, przedstawiciele 
organizacji kombatanckich, harcerzy, a także mieszkańcy Lubina. Po złożeniu kwiatów 
wszyscy udali się do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie odbyła się msza św. 
oraz debiut Narodowej Orkiestry Dętej. O godzinie 14 pod halą widowiskowo-sportową RCS 
rozpoczął się piknik wojskowy, a o 16.30 w hali sportowo-widowiskowej wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych. W uroczystości wzięła udział delegacja ZWiRWP. 

  

W „Klubie pod Muzami” w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie odbyło się ostatnie już 
w tym roku spotkanie z cyklu „Seniorski szlak” z okazji Święta Niepodległości. 
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek działające przy Domu 
Dziennego Pobytu „Senior” oraz Koło Polskiego Związku Niewidomych w Lubinie. Zaś 15 
października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, a 13 listopada 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych 
i niedowidzących.  

  

I właśnie z tej okazji Lubińscy niewidomi i niedowidzący podziękowali dziś osobom, które 
ich wspierają, wręczając Honorowe Odznaki Polskiego Związku Niewidomych oraz Odznaki 
Przyjaciel Niewidomych, które zostały przyznane przez główny zarząd z Warszawy. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się między innymi starosta lubiński Adam MYRDA, przewodnicząca 
rady powiatu Jadwiga MUSIAŁ, burmistrz gminy Ścinawa Krystian KOSZTYŁA, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stanisława LEWANDOWSKA, dyrektor 



Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Alina TARCZYŃSKA oraz kierownik Domu 
Dziennego Pobytu „Senior” Elżbieta MIKLIS.Spotkanie umilał związkowy zespół wokalny 
„Głogowska Czwórka” pod kierownictwem kpt. ZS Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO, 
a także soliści z Domu Dziennego Pobytu „Senior” prowadzeni przez Włodzimierza KUBĘ-
DANKA. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji 
kombatanckich działających w mieście oraz liczna delegacja ZWiRWP.  

  

Krzysztof Majer 
 
 

 
 

 


