
Działania ZWiRWP na Dolnym Śląsku w listopadzie 
 
01.11 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł mjr zs Janusza FUKSY 
w dziale Sylwetki „Julian Tarko-Hryncewicz” o lekarzu, który od 1887 r . prowadził badania 
antropologiczne, uczestnicząc w pracach wykopaliskowych. Dzięki niemu w Ryżanowce 
w kurhanie znaleziono grób scytyjskiej księżniczki w odzieniu ze złotymi ozdobami. Jako 
pierwszy napisał antropologiczną monografię narodu ukraińskiego. Następnie udał się na 
Syberię i w 1902 r. w Moskwie przedstawił wyniki swoich badań antropologicznych 
Buriatów, Mongołów i Tunguzów, za co otrzymał złoty medal Moskiewskiego Towarzystwa 
Miłośników Przyrody. W 1908 r. objął stanowisko kierownika katedry antropologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Oprócz działalności pedagogicznej uczony prowadził też 
badania etnicznej grupy górali na Podhalu, mieszkańców wsi podkrakowskich, pisał artykuły 
na temat historii Litwy. Będąc od 1932 r. na emeryturze, prowadził badania Białorusinów, 
Kaszubów i Tatarów polskich.  
W miesięczniku „Głos Weterana i Rezerwisty” zamieszczono relację kol. Krzysztofa 
MAJERA „Pamięć o żołnierzach 74 GPP”. 
W Wałbrzychu członkowie naszego Związku wzięli udział w akcji „Lampiony Pamięci”. 

  

02.11 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER skierował do Wojewody Dolnośląskiego Pawła 
HRENIAKA pismo gratulacyjne:   Proszę przyjąć od Zarządu Dolnośląskiego Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP oraz Komendy Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” RP serdeczne gratulacje z okazji elekcji parlamentarnej. Dziękujemy za 
dotychczasową współpracę, a zwłaszcza za spotkania na uroczystościach patriotyczno-
religijnych w okazji świąt państwowych i wojskowych. Sądzimy, że zdobyte przez Pana 
doświadczenie na szczeblu wojewódzkim będzie dobrze procentowało w pracy 
parlamentarnej. Prosimy przyjąć życzenia dalszych sukcesów w służbie państwowej, zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. 

  

03.11 – odbył się tradycyjny niedzielny spacer po Wrocławiu. Po zbiórce w Rynku udano się 
na Cmentarz Sępolno, gdzie pielgrzymowano szlakiem grobów znanych Wrocławian, m.in. 
płk pilota Bolesława Orlińskiego.  



 
 

 

04.11 – związkowy zespół „Głogowska Czwórka” na próbie w Centrum Kultury w Rudnej 
przed występami z okazji obchodów Święta Niepodległości w dniach 9,11,14 listopada.  

  

Warto podkreślić, że zespół otrzymał też kolejne zaproszenia na występy w grudniu br. 
 
05.11 – delegacja OP ZWiRWP w Lubinie 
spotkała się z mgr Tomaszem 
GÓRZYŃSKIM – członkiem Zarządu 
RSBM Sp. z o.o. w sprawie wsparcia 
finansowego w ufundowanie sztandaru 
związkowego. 

 

 



  

06.11 – st. chor. szt. Andrzej Nawrot przypominając sobie dawne, dobre czasy służby 
wojskowej w 11 plm i w ramach akcji "Loty Marzeń" odbył godzinny lot na symulatorze 
samolotu pasażerskiego Boening-727 uzyskując stosowny certyfikat.  

 
 



 
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie, 
odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego 
ZWiRWP, na którym m.in. odebrali akty 
mianowania do stopni strzeleckich: chor. zs 
Tadeusz CENDLEWSKI i plut. zs Krzysztof 
TARKO. 
 

 

07.11 – na zebranie wrocławskiego Klubu Weteranów Lewicy zostali zaproszeni: gen. zs 
Krzysztof MAJER, ppłk dr Józef FRĄCZEK i plut. zs Stanisław BOBOWIEC. Prezes 
Krzysztof MAJER omówił dotychczasowe działania związkowe i zaprosił do udziału 
w kolejnych w 2020 r. Kol. Stanisław BOBOWIEC zaprosił do udziału w kolejnym spotkaniu 
pn. Salut dla Kościuszki, który odbędzie się 14 grudnia br., zbiórka o godz. 10.30 pod 
Hotelem Sawoy na placu Kościuszki, po czym nastąpi przemarsz pod Panoramę Racławicką. 
Poinformował, że kończy się akcja nadawania Odznak Turystyczno-Krajoznawczych PTTK, 
których wydano ponad sześćset. Karty odznaki wypełnili i otrzymali odznaki: Henryk 
GORZKOWSKI, Jan CIMIRSKI, Marian GORZĄD i Waldemar KOMONCIAK. 
 
 
Delegacja OP ZWiRWP w Lubinie z okazji 
Święta Niepodległości odbyła spotkanie 
w Przedszkolu nr 2. Dzieci zaśpiewały 
piosenki patriotyczne i pytały o wojsko 
i mundury, w których przybyli goście. 
 
 

 



  

08.11 – związkową Izbę Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie odwiedziło przeszło 
170 uczniów z 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła 2. Jest to już kolejna edycja 
zwiedzania Izby przez uczniów tej szkoły w ramach popularyzacji Święta Niepodległości. 
Dziękujemy i zapraszamy znów tak licznie za rok !  

  

Prezes ZD ZWiRWP, Dowódca Dolnośląskiego Okręgu ZS „S” RP gen. zs Krzysztof MAJER 
przesłał gratulacje: gen. bryg. Dariusz KRZYWDZIŃSKI Dowódca 3 Wrocławskiej Brygady 
Radiotechnicznej      Proszę przyjąć od Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP, Dowództwa Okręgu 
Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP i ode mnie osobiście serdeczne 
gratulacje z okazji zapowiedzianej dziś w „Polsce Zbrojnej” nominacji generalskiej. Życzę 
Panu Generałowi samych sukcesów w realizacji kolejnych, ambitnych wyzwań w pracy na 
rzecz zapewnienia wysokiego poziomu gotowości bojowej mojej dawnej, macierzystej 
jednostki wojskowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

 

 

09.11 – pięciolecie obchodziła Stara Kopalnia – Centrum Kultury i Sztuki w Wałbrzychu. 



  

Obchody rocznicowe w Chobieni uświetnił występ związkowego zespołu wokalnego 
„Głogowska Czwórka” z Centrum Kultury w Rudnej. 

  

10.11 – 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.  

  

11.11 – 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. 



  

Kadra dowódcza jaworskiego Oddziału Miejskiego Związku Strzeleckiego " Strzelec" RP im. 
Legionów Polskich wzięła udział w uroczystościach Święta Niepodległości organizowanych 
przez samorząd gminy Jawor, a także we własnych obchodach, jako że to święto oddziału i w 
tym dniu strzelcy otrzymują wyróżnienia oraz spotykają się pod pomnikiem - Grobem 
Nieznanego Żołnierza by oddać hołd wszystkim strzelcom, którzy oddali życie za Ojczyznę 
na wielu polach bitewnych i zapalić Im symboliczny znicz. 

 
 

O godz. 13.00 strzelcy wystawili poczet flagowy przy pomniku Nieznanego Żołnierza 
w Jaworze z flagą narodową i flagą strzelecką. Rozprowadzającym poczet był sierż. zs 
Kazimierz UCHMAN. Delegacja Oddziału pod dowództwem Dowódcy Oddziału ppłk zs mgr 
Bogdana BEZEGA zapaliła symboliczne znicze, oddano uroczyste honory poległym 
strzelcom i legionistom. Następnie strzelcy udali się do rynku gdzie wspólnie z innymi 
delegacjami wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości organizowanych przez 
samorząd miejski przy pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego i Antyfaszysty. Dowódca 
Oddziału z uwagi na funkcję Prezesa Oddziału ZKRPiBWP dołączył do delegacji 
kombatanckiej wraz z sierż. zs Kazimierzem UCHMANEM - wyznaczonym do współpracy 
z organizacjami społecznymi z ramienia strzelców i wraz z delegacją złozyli wiązankę pod 
pomnikiem - symbol pamięci o tych co walcząc o Niepodległą przez 123 lata niewoli 
w zaborach i w I wojnie światowej - ponieśli śmierć. 



 

 

Pozostała grupa strzelców wspólnie z członkami Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
także złożyła wiązankę pamięci. Po uroczystośći wszyscy strzelcy udali się na własną 
uroczystość do siedziby obu zwiążków, gdzie odbyła się skromna uroczystość związana ze 
świętem strzeleckim. Dowódca Oddziału zapoznał strzelców z rozkazem nr 4/2019 z dnia 11 
listopada 2019 r. przekazując strzelcom i Ich rodzinom życzenia z okazji święta oraz 
przyznane wyróżnienia i awanse. Dowódca mianował sierż. Kazimierza UCHMANA na 
stopień starszego sierżanta ZS, udzielił pochwały za pracę organizacyjną por. zs Krzysztofowi 
PATRZKOWI oraz ppor. zs Romualdowi JANZOWI. Medalem dolnośląskim 25 - lecia 
Zwiążku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego został nagrodzony st. sierż.  zs 
Kazimierz SZWED. Po części oficjalnej odbyła się biesiada strzelecka, ze śledzikiem, 
nalewką i ciastami. 

  

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

  



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 Oławie główne uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Niepodległej, odsłoniętym 
w ubiegłym roku na placu u zbiegu ulic 1 Maja i Spacerowej. Repertuar patriotyczny 
wykonała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Jana III Sobieskiego, po czym 
zaprezentowany został rys historyczny. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta 
oławski Zdzisław BRZDEŃ. Oławska Orkiestra Dęta zaprezentowała wiązankę utworów 
patriotycznych. Wśród składających kwiaty był chor. zs Józef ŻĄDŁO. 

  

14.11 – w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZWiRWP, któremu 
przewodniczył płk Krzysztof MAJER. Po dłuższej dyskusji przyjęto jednolity tekst Statutu 
Związku. 

  

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 był 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  
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.  

  

15.11 – Dowódca Okręgu ZS „S” RP gen. zs Krzysztof MAJER odebrał wyciąg z Rozkazu 
KG nr 5 z 11 listopada 2019 r. Z okazji Święta Niepodległości nadaję: Srebrny Krzyż 
Związku Strzeleckiego ppor. zs mgr Henryk RUSEWICZ – Lubin, por. zs mgr Józef 
ZAWADZKI – Głogów. Brązowy Krzyż Związku Strzeleckiego chor. zs Roman KARPIAK 
– Głogów, plut. zs Stanisław KOWALSKI – Głogów. Zofia PTASZYŃSKA – Głogów, 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, kpt. zs mgr Andrzej KOŁPA – Rudna, kpr. zs Regina PRZEJCZOWSKA - 
Rudna.  
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.  

  

16.11 – w gronie związkowym świętowaliśmy 96. rocznicę urodzin ppłk zs Witolda 



SOKOŁOWSKIEGO - kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, żołnierza AK i 1 DP, 
uczestnika Powstania Warszawskiego. Życzyliśmy Jubilatowi sto lat plus VAT !  
21.11 – prezes Koła st. kpr. zs Marek ZATORSKI odbył rozmowę z dyrektorem Muzeum 
Miejskiego w Dzierżoniowie w sprawie przedłużenia umowy o funkcjonowaniu Izby Pamięci. 

  

22.11 – we Wrocławiu świętowali członkowie Zrzeszenia Weteranów działań Poza Granicami 
Państwa.  

  

Zostali zaproszeni peacemakerzy, członkowie AISP/SPIA z kilku państw, pod wodzą 
prezydenta Association Internationale des Soldats de la Paix płk Laurenta ATTAR-BAYROU 
z Lionu. Pierwsza część to uroczyste spotkanie weteranów w Klubie Muzyki i Literatury. 
Uczestnicy wysłuchali koncertu fortepianowego Michała MICHALSKIEGO. Były 
wystąpienia okolicznościowe, wspomnienia i odznaczenia. Następnie „niebieskie berety” 
przeszli z Placu Kościuszki do Rynku, zwiedzając po drodze wrocławskie zabytki. W Sali 
Rycerskiej Starego Ratusza zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Spotkanie rozpoczął 
brawurowy koncert zespołu wokalnego KrzyKaśki, a oficjalnego otwarcia dokonał prezes 
ZWDPGP, wiceprezydent SPIA płk dr Jerzy BANACH, uczestnik 5 misji pokojowych. 
Przewodniczący komitetu organizacyjnego ppłk ds Jarosław WIKIERA przedstawił przesłanie 
związane z nadaniem Stowarzyszeniu sztandaru, który poświęcili kapelani. Rodzice chrzestni 
sztandaru senator RP Barbara ZDROJEWSKA i gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz WIATR po 
symbolicznym „wbiciu” w drzewce sztandaru pamiątkowych gwoździ, przekazali go 
prezesowi i pocztowi sztandarowemu. Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej odznaczył 
sztandar złotym medalem Jana Kilińskiego. Prezydent Wrocławia Jacek SUTRYK, patron 
uroczystości, pogratulował „niebieskim beretom” dotychczasowej działalności i życzył 
sukcesów w działaniach na rzecz popularyzowania pamięci polskich „misjonarzy” spod 
niebieskiej flagi, których 123 od 1953 roku zginęło na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. 
Na zakończenie zostały wręczone odznaczenia i dyplomy honorowe. Związek Weteranów 
i Rezerwistów WP reprezentowali: Barbara i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, gen. zs 



Krzysztof MAJER, por. ds Marian FORNALSKI, st. chor. szt. Jerzy SZUL i st. chor. szt. 
Andrzej NAWROT. 

  

Fotorelacje na http://zrzeszenieweteranow.pl/index.php/pl/nowosci/199-spotkanie-weteranow-
we-wroclawiu-2019?fbclid=IwAR3VpMN4VO5X-
hws9Al1J29RvHniTD_Hd0cN9XoONB44uS0rs-6pRSvweEk  
https://wszwwroclaw.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-11-22l-miedzynarodowe-
spotkanie-weteranow/  

 

 

23.11 – hm. Krzysztof MAJER uczestniczył w świetlicy Harcerskiego Ośrodka Wodnego 
„Rancho” we Wrocławiu w zbiórce członków Harcerskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny 
„Rodło” z okazji Andrzejek. Odśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat” hm. Andrzejowi 
ZAMECKIEMU i phm. Andrzejowi SUPERATOWI. Wróżby andrzejkowe przeprowadziły 
hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY i hm. Halina ŁUCZAK. Wróżby przeplataliśmy 
piosenkami harcerskimi i patriotycznymi. Ale prym w opowiadaniu dykteryjek i dowcipów 
wiódł najstarszy wiekiem członek Kręgu hm. Stanisław DZIUBA, który podarował 
wszystkim po czekoladowym Mikołaju. W spotkaniu wzięła udział komendantka Hufca ZHP 
Wrocław Południe hm. Izabela ŻUROWSKA. Na zakończenie zawiązaliśmy harcerski krąg. 



  

25.11 – nie wszyscy wiedzą, że z okazji zbiżającego się święta górniczego Barbórki, są 
organizowane też spotkania kobiet. Właśnie taki Babski Comber uświetnił muzycznie kol. 
Zbigniew SZPARKOWSKI.  

   

27.11 – zostaliśmy zaproszeni na wieczornicę do Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka 
Juszczaka we Wrocławiu.  

  

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i przywitaniu gości przez dyrektor szkoły zostały 
wręczone Odznaki Turystyczno-Krajoznawcze PTTK „Szlak 2 Armii WP”. Szef kapituły 
odznaki Stanisław BOBOWIEC odznaczył: Szkołę Podstawową nr 25 i nauczycieli Jolantę 
DOŁĘGOWSKĄ, Katarzynę LECIEJEWSKĄ, Joannę LIGUZIŃSKĄ i Grzegorza 
GÓRECKIEGO. Następnie uczniowie i absolwenci zaprezentowali montaż słowno muzyczny 
o tematyce historyczno-patriotycznej.  



  

Senator Barbara ZDROJEWSKA podziękowała młodzieży i pogratulowała udanego występu. 
Na zakończenie spotkania wspólnie śpiewaliśmy piosenki wojskowe i patriotyczne.  
W wieczornicy Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: plut. zs Stanisław 
BOBOWIEC, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, por. ds Marian FORNALSKI, mjr ds Jan 
DRAJCZYK i gen. zs Krzysztof MAJER. Mieliśmy też okazję skosztować pysznych ciast 
i wpisać się do księgi pamiątkowej szkoły. 

  

a29.11 – w Sali Rycerskiej Klubu 4 RBLog. odbyło się kolejne zebranie członków Oddziału 
Wrocławskiego ZWiRWP. Prezes ZM kpt. zs Józef SOWA zaproponował porządek obrad.  

   

Następnie prezes ZD gen. zs Krzysztof MAJER podkreślił, że spotykamy się w Dniu 
Podchorążego. Poinformował, że Zjazd Nadzwyczajny ZWiRWP przyjął projekt jednolitego 
tekstu Statutu naszego Związku. Pochwalił się, że został wybrany na kolejną kadencję 
ławnikiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Poinformował, że pod redakcją mjr zs dr inż. 
Janusza FUKSY został przygotowany kolejny 42 tomik serii wydawnictw związkowych 
„Armia Ludowa”, a w przygotowaniu jest broszura autorstwa prof. dr hab. Andrzeja 



MAŁKIEWICZA. Przedstawił pokaz slajdów z działań związkowych w listopadzie br. 
Skarbnik ZD st. chor. szt. Andrzej NAWROT zaprezentował kolejne odcinki filmów o historii 
Wrocławia oraz podzielił się wrażeniami z treningu w kabinie symulacji lotów samolotu 
Boening 737. Dyskusję nt. aktualnych wydarzeń w kraju i za granicą zainicjował wiceprezes 
ZD ppłk dr Józef FRĄCZEK, zwracając uwagę na to, co dzieje się obecnie w Rosji i na 
Białorusi. Kol. Barbara JAGINTOWICZ kontynuując cykl porad zdrowotnych, zwróciła 
uwagę na walory spożywania bananów.  

   

Z kolei mjr zs pil. Piotr ZBOROWSKI przypomniał o zmianie zasad refundacji leków na 
cukrzycę od 1 listopada br. Kol. plut. zs Stanisław BOBOWIEC zaprosił do uczczenia 227. 
rocznicy pobytu Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zbiórka 17 grudnia br. o godz. 10.30 
pod hotelem Sawoy i przemarsz pod Panoramę Racławicką, gdzie Bractwo Kurkowe odda 
salut dla Kościuszki. Wśród organizatorów spotkania jest Zarząd Dolnośląski ZWiRWP. 
Otrzymaliśmy kolejny numer „Gazety Południowej”, gdzie zamieszczono artykuł kol. Janusza 
FUKSY „Powstaniec i tułacz” o losach Agatona Gillera. Zebranie zakończyła tradycyjnie 
prezentacja fraszek politycznych mgr Jana ZACHARSKIEGO. Warto podkreślić, że 
równolegle z naszym spotkaniem odbył się wernisaż malarstwa, rysunku i grafiki „Człowiek, 
relacje, miejsca” oraz koncert zespołu Celebro "Z piosenką na ty", zostaliśmy zaproszeni też 
na spotkania autorskie Jana AKIELASZKA – 3 grudnia i Andrzeja GIBASIEWICZA – 11 
grudnia br.  

  

 

 
Krzysztof Majer


