Działania ZWiRWP na Dolnym Śląsku w grudniu 2019 r.
01.12 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł mjr zs Janusza FUKSY
w dziale Sylwetki „Józef Kowalewski” w listopadzie 1823 r. został aresztowany za działalność
filomacką i wraz z Adamem Mickiewiczem trafił do aresztu w klasztorze bazylianów (Józef
w trzeciej części „Dziadów” Mickiewicza to właśnie Kowalewski). Zesłaniec syberyjski,
badacz języków, profesor Uniwersytetu Kazańskiego, Szkoły Głównej Warszawskiej. Był
członkiem towarzystw naukowych w Petersburgu, Wilnie, Paryżu, Kopenhadze. Uważa się go
za prekursora mongolistyki. Jego spuścizna naukowa jest przechowywana w Uniwersytecie
Wileńskim, w Instytucie Rękopisów Wschodnich w Petersburgu i w Państwowym Archiwum
Republiki Tatarstan w Kazaniu .

W miesięczniku „Polsce Wierni” znalazły się informacje płk Krzysztofa MAJERA
o obchodach rocznicy Bitwy pod Lenino i uroczystym XI Zjeździe Stowarzyszenia „Rodzina
Wojskowa 74 GPP” w Lublińsu oraz Krystyny SMERD o pielgrzymce kombatantów
z Wałbrzycha na Jasną Górę, w której uczestniczyli st. kpr. zs Marek ZATORSKI i chor. zs
Marek WOJCIECHOWSKI.

Kwartalnik Polonii ukraińskiej „Krynica” nr 105-106 zamieścił artykuł dr inż. Janusza
FUKSY „Jan Czerski” i relację „W Politechnice Kijowskiej”.

02.12 – w cyklicznym programie Oblicza Wrocławia koledzy z wrocławskiego koła
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ na antenie „Radia Rodzina” mówili
o działalności stowarzyszenia. St. chor. sztab. Edward KLIMAS mówił o swoim wieloletnim
udziale w honorowym dawstwie krwi i popularyzował inicjatywę wrocławskiego MOPSu„Koperta Życia”. Ks. ppłk Bogdan SŁOTWIŃSKI wspominał swoją pracę duszpasterska
wśród żołnierzy polskiego kontyngentu na Wzgórzach Golan w Syrii. Prezes Koła ppłk
Andrzej LAZAREK, mjr ds Jan DRAJCZYK i ppłk Jerzy LESICKI mówili o akcji
oznaczania grobów żołnierzy uczestników misji pokojowych ONZ emblematami Gołąbek
Pokoju. Oznaczono już 16 grobów wrocławskich peacekeeperów.

Koledzy Janusz GARDYNA, Józef FRĄCZEK i Krzysztof MAJER wzięli udział w otwartym
posiedzeniu Rady Miejskiej SLD we Wrocławiu. Rozmawialiśmy m.in. o przyszłości
LEWICY i o wspólnym kandydacie na prezydenta.

03.12 – odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZKRPiBWP we Wrocławiu.
Najwyższym odznaczeniem kombatanckim Odznaką „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP”
odznaczony został gen. zs Krzysztofa MAJERA, a m.in. Medalem 100 - lecia

Niepodległości zostali wyróżnieni płk Wacław SAWICKI i gen. ds Aleksander
PODOLSKI. Prezes ZW mgr Teresa WŁODAREK omówiła działalność programowoorganizacyjną i sprawy finansowe. Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja.
Uzupełniono skład zarządu o dwie osoby.

04.12 – spotkanie barbórkowe zorganizowano dla emerytów górniczych w Wałbrzychu.
Wśród organizatorów był ppor. zs Stanisław ZUBALSKI, a wśród gości poseł Tomasz
SIEMONIAK.

05.12 – portal internetowy fakty.legnica.pl poinformował „Konstanty Rokossowski po latach
wrócił do Legnicy”. Warto podkreślić, że pomnik marszałka „dwóch narodów” uratował od
przetopienia kol. Michał SABADACH, a od tego czasu pod pomnikiem odbywaliśmy
uroczystości związkowe.
http://fakty.lca.pl/mobile,legnica,news,77767,Konstanty_Rokossowski_po_latach_wr_ci_do_
Legnicy_.html?fbclid=IwAR1Kgw1nAaN7mLrNutfaLOZhZswXhT1ZlcO8LnA8MkG4BgAgTchT5ySiMQ

06.12 – związkowy zespół „Głogowska Czwòrka” na pròbie w Centrum Kultury w Rudnej

przed kolejnymi występami.

Spotkanie Prezydenta Wrocławia Jacka
SUTRYKA
z
ppłk
zs
Witoldem
SOKOŁOWSKIM – żołnierzem Armii
Krajowej,
Powstańcem
Warszawskim,
kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari,
bohaterem i świadkiem wielu wydarzeń
z naszej historii, wrocławianinem. Panu
Witoldowi Prezydent życzył wielu lat
w zdrowiu i dobrej kondycji. W spotkaniu
uczestniczyła kol. Barbara JAGINTOWICZ.

07.12 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER wraz z mjr ds Janem DRAJCZYKIEM zostali
zaproszeni przez Panią Kazimierę na spotkanie z rodziną zmarłego niedawno płk Jana
KOWALCZYKA. Przy pysznych ciastkach mieliśmy okazję długo porozmawiać o ponad
czterdziestoletniej drodze żołnierskiej Pułkownika. Nie zabrakło oczywiście odniesień do
aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie. Odebraliśmy mundur i pamiątki żołnierskie oraz
postanowiliśmy spopularyzować Jego sylwetkę. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, aby
przygotować artykuł lub broszurę poświęconą bohaterowi dzisiejszego spotkania.
Płk mgr Jan Kowalczyk (8.04 1932 r. - 1.04.2019 r.)
W 1955 r. ukończył z wyróżnieniem Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych im. Stefana
Czarneckiego w Poznaniu. Po otrzymaniu promocji i stopnia podporucznika na wiele lat
związał swoją służbę wojskową z tą uczelnią pełniąc kolejno funkcję dowódcy plutonu,
dowódcy kompanii a następnie (w latach 1968-1971) Komendanta Szkoły Chorążych Wojsk
Pancernych. Praktykę dowódczą uzupełnił studiami pedagogicznymi w Wojskowej Akademii
Politycznej w Warszawie, której dyplom magistra pedagogiki otrzymał w 1971 r. W tym
samym roku został skierowany na stanowisko Szefa Sztabu do 33. Nyskiego Pułku
Zmechanizowanego. W latach 1972-1976 pełnił funkcję Zastępcy Komendanta ds. liniowych
w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej im. kpt. Sylwestra Bartosika w Jeleniej
Górze. W latach 1976-1987 związany z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Zmechanizowanych
im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, jako Zastępca Komendanta ds. liniowych. W 1987 r.
objął stanowisko Komendanta Garnizonu Wrocław, które pełnił do 1994 r., gdy po ponad
czterdziestu latach służby wojskowej przeszedł w stan spoczynku. Dowódca i wychowawca
dziesiątek pokoleń żołnierzy, spośród których wielu otrzymało najwyższe stopnie oficerskie.
Zawsze wierny przysiędze i honorowi żołnierskiemu. Niezłomny w działaniu, silny
charakterem, pasjonat i znawca rzemiosła wojskowego. Odznaczony wieloma odznaczeniami
i medalami m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
i Srebrym Krzyżem Zasługi.

W hali przy ul. Składowej w Lubinie po raz 16. odbyła się Biesiada Barbórkowa górników
emerytów. Uczestniczyła delegacja członków ZP ZWiRWP z żonami.

Na uroczystym apelu w swoich dawnych koszarach co roku spotykali się byli żołnierze
5 Brygady Artylerii, która stacjonowała w Głogowie przez kilkadziesiąt lat, aż do
rozformowania w 2001 roku. Jak na tego typu uroczystość przystało, był hymn narodowy,
okolicznościowy apel pamięci i salwa honorowa. Uroczysty apel był również okazją do
odznaczeń. Odznaka honorowa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów trafiła do Leszka
GARYCKIEGO, dyrektora Huty Miedzi Głogów. A brązowe odznaczenie otrzymał m.in. mjr
zs
Jerzy
NAGODA.
Fotorelacja
na
http://www.glogowinfo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=57452&Itemid=2

10.12 – w sali Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyło się spotkanie
opłatkowe zorganizowane przez Zachodnią Izbę Gospodarczą, Dolnośląską Izbę
Rzemieślniczą i Lożę Dolnośląską Business Centre Club. Licznie przybyłych gości przywitali
prezesi w/w organizacji. Tytuł honorowego mistrza otrzymał piosenkarz, kompozytor
i aranżer Stanisław SOJKA. Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: Anna
i Jan DRAJCZYK, Witold SOKOŁOWSKI, Barbara i Henryk JAGINTOWICZ, Janusz
GARDYNA, Krzysztof MAJER, Wacław NOWAK i Marian FORNALSKI.

12.12 – na spotkanie z kombatantami i osobami represjonowanymi w Ratuszu Prezydent
Wrocławia Jacek SUTRYK zaprosił m.in. ppłk zs Witolda SOKOŁOWSKIEGO.

13.12 – zostaliśmy zaproszeni na Karczmę Piwną Emerytów i Rencistów Zakładów
Górniczych Lubin. Prezes Ryszard KUC przywitał gwarków i stare strzechy oraz delegację
Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP – gen. zs Krzysztofa MAJERA i mjr ds Jana
DRAJCZYKA i jedyną kobietę radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Annę BROK.

W pierwszej części zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Medalem XXV-lecia
ZWiRWP zostało odznaczonych pięciu naszych sojuszników w górniczych mundurach:
dyrektor ZG Lubin Dariusz JACH, Waldemar KOZŁOWSKI, Roman KULAK, Zygfryd
PIEROŃCZYK i Mirosław PIETRYKOWSKI. Awans strzelecki na stopień kapitana odebrał
por. zs Jerzy SZCZEŚNIAK, a Srebrny Krzyż Strzelecki ppor. zs mgr Henryk RUSEWICZ.

Karczma miała swoją dynamikę, śpiewane piosenki były przerywane z humorem
honorowaniem różnych grup zawodowych i społecznych. Wśród wyróżnionych znalazła się
liczna grupa członków ZWiRWP z Lubina i Wrocławia. Co prawda podstawowym napojem
serwowanym do specjalnych kufli było piwo ale gdy otrzymywaliśmy pamiątki, to ich
uzupełnieniem był kieliszek nalewki. Należy podkreślić życzliwą i koleżeńską atmosferę
spotkania, a wśród mundurów górniczych wyróżniały się nasze mundury wojskowe.

14.12 – w Klubie „Żak” spotkali się członkowie wałbrzyskich oddziałów ZWiRWP. Prezes
ZM płk Aleksander ZUBALSKI przywitał przybyłych i prezesa Zarządu Dolnośląskiego,
dowódcę Oddziału Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs Krzysztofa
MAJERA.

Zaproponował uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłego kombatanta mjr zs Franciszka
MAZURAKA. Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Na stopień
strzelecki podporucznika zostali promowani: sierż. zs Kazimierz CHRAPEK, chor. zs
Tadeusz GRZELAK, st. kpr. Kazimierz NOSAL, st. kpr. mgr RYSZARD WIĘCEK, sierż. zs
Stanisław ZUBALSKI. Majorem zs został kombatant kpt. zs Jan MLECZKO, kapitanem
kombatantka por. Julia KOŁOSOWSKA, porucznikiem sybirak ppor. mgr Zbigniew
ZANIEWSKI, a chorążym st. kpr. mgr Mariusz OLKOWSKI. Medal 100 - lecia
Niepodległości otrzymał por. mgr inż. Ryszard KOZŁOWSKI, Złoty Krzyż Za Zasługi dla
ZWiRWP ppor. Andrzej PARTYKA, a medal XXV-lecia ZWiRWP ppor. Andrzej PARTYKA.
Co uczciliśmy lampką szampana i podzieliliśmy się opłatkiem.

Następnie odbyła się dwugodzinna część towarzyska. Mieliśmy okazję podsumować działania
w mijającym roku. A sporo się działo na szczeblu dolnośląskim i wałbrzyskim. Rozmawiano

o planach przyszłorocznych przedsięwzięć. Zaprezentowany został krzyż pamiątkowy 75lecia Forsowania Nysy Łużyckiej. W tle kolęd rozmawialiśmy w koleżeńskiej atmosferze
o wielu, nie tylko związkowych tematach. Chętnie fotografowano się przy nowym sztandarze
Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP, zwłaszcza licznie przybyła rodzina naszej kombatantki
Julii KOŁOSOWSKIEJ. Prezes Krzysztof MAJER podziękował kolegom za zaproszenie
i zadeklarował swoją obecność na kolejnych spotkaniach w przyszłym roku.

Z inicjatywy kol. plut. zs Stanisława BOBOWCA świętowano 227. rocznicę pobytu gen.
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Odbył się spacer spod hotelu Savoy przy placu Tadeusza
Kościuszki do Panoramy Racławickiej. Na Wzgórzu Polskim Bractwo Kurkowe uczciło jego
pobyt salutem. Warto podkreślić, że Zarząd Dolnośląski ZWiRWP był jednym z patronów
imprezy.

16.12 – płk Krzysztof MAJER został zaproszony przez Dowódcę Garnizonu WP we
Wrocławiu gen. bryg. Dariusza KRZYWDZIŃSKIEGO na garnizonowe spotkania wigilijne
w Klubie 4 RBLog. Opłatki poświęcił Metropolita Wrocławski ks. abp dr Józef KUPNY,
którymi miał okazję połamania się z wieloma generałami i kolegami z bratnich związków
kombatanckich i żołnierskich. Wysłuchaliśmy koncertu kolęd i pastorałek. Musiał się lekko
sumitować, że mimo zaproszenia dowódcy 31 brt ppłk mgr inż. Janusza CIEŚLAKA, jakoś
nie starczyło mu czasu na odwiedzenie jednostki, która kontynuuje tradycje 35 brt.
Umówiliśmy się na spotkanie w przyszłym roku. Ale na koniec spotkania miał przyjemność
dłużej porozmawiać o planach na kolejny rok z prezes Dolnośląskiego Zarządu

Wojewódzkiego ZKRPiBWP mgr Teresą WŁODAREK.
Następnie udał się wiedziony zaproszeniem przewodniczącego Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP Dolnego Śląska red. Ryszarda MULKA na wigilijne spotkanie dziennikarzy w sali hotelu
„Galicja” we Wrocławiu.

W świąteczną atmosferę wprowadził nas kapelan ks. ppłk Bogdan SŁOTWIŃSKI. Spotkanie
wzbogaciły kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu z Opola po polsku, rosyjsku i ukraińsku.
Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Prezes ZD dostąpił zaszczytu
odebrania Złotej Odznaki Za Zasługi dla SD RP Dolny Śląsk. Wręczył inż. Adamowi
HICZUKOWI Krzyż Pamiątkowy 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej, a mjr ds Jan
DRAJCZYK odebrał od ppłk Andrzeja LAZARKA, prezesa Koła nr 5 SKMPONZ medal 20lecia Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spędzając kolejne godziny miał
okazję do sympatycznej wymiany poglądów i opinii z wieloma uczestnikami spotkania ale
wysoce sobie cenił rozmowy z honorowym prezesem red. Waldemarem NIEDZWIECKIM.

18.12 - „Gazeta Południowa” opublikowała artykuł kol. Janusza FUKSY „Powstaniec
i malarz” o losach Leopolda Niemirowskiego.

19.12 - w Centrum Kultury w Rudnej odbyło się uroczyste związkowe spotkanie wigilijne.
Meldunek o gotowości gen. zs Krzysztofowi MAJEROWI złożył mjr zs Jerzy NAGODA –
dowódca oddziału strzeleckiego w Głogowie i wiceprezes Zarządu Gminnego ZWiRWP
w Rudnej.

Prezes ZG w Rudnej kpt. zs Zbigniew SZPARKOWKI przywitał zebranych przybyłych
z Rudnej i Głogowa oraz zaproszonych gości: gen. zs Krzysztofa MAJERA – prezesa Zarządu
Dolnośląskiego ZWiRWP, dowódcę Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego
„Strzelec” RP, por. Grzegorza DAGIELA – przedstawiciela WKU w Głogowie, ks. kan.
Daniela BISZCZANIKA – proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Olszanach, ks.
Kazimierza KORABA – proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Wojcieszowie, Halinę i Zbigniewa PROSKICH – właścicieli Firmy Przewozowej, por. zs
Józefa ZAWADZKIEGO – sekretarza ZP ZWiRWP w Głogowie.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Na stopień podporucznika zs
został promowany st. chor. szt. Rafał KUBACZKA. Odznaczenia otrzymali: Honorowa
Odznaka Związkowa „Polska Niepodległa 1918” - mjr zs Henryk ADAMUS, Złoty Krzyż Za
Zasługi dla ZWiRWP – kpt. zs Zbigniew SZPARKOWSKI, Srebrny Krzyż Strzelecki – por. zs
Józef ZAWADZKI, Brązowy Krzyż Strzelecki – kpr. zs Regina PRZEJCZOWSKA, Zofia
PTASZYŃSKA, kpt. zs Andrzej KOŁPA, kpt. Wiesław BORECKI, ppor. zs Rafał
KUBACZKA, st. chor. zs Roman KARPIAK i plut. zs Stanisław KOWALSKI, Brązowy
Medal Strzelecki – ppor. zs Rafał KUBACZKA i kpt. Wiesław BORECKI, Krzyż
Pamiątkowy 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku – mjr Andrzej SADOWSKI, Halina
MAKUCH i Mieczysław KRZYSZTOŃ, Krzyż Pamiątkowy Orła 2 Armii WP – kpt. zs
Krzysztof AKSAMIT i kpr. Zbigniew PROSKI, Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK
„Szlak 2 Armii WP” - Janina JEGLIŃSKA i Grażyna KOZAK.

Sprawozdanie z działalności związkowej w mijającym roku przedstawił mjr zs Jerzy
NAGODA – wiceprezes ZG w Rudnej, a sprawozdanie finansowe kpr. zs Józefa RAGANMIKINIK – skarbniczka ZG. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność związkowego
zespołu wokalnego „Głogowska Czwórka”, który dał ponad 30 koncertów. W atmosferę
świąteczną wprowadził nas zespół „Głogowska Czwórka”, wykonując wiązankę kolęd. Ks.
Kazimierz KORAB poświęcił opłatki, a ks. Daniel BISZCZANIK wygłosił piękną przemowę
historyczo-patriotyczną. Po podzieleniu się opłatkami przystąpiliśmy do części towarzyskiej.
Była okazja do wspomnień, refleksji o sytuacji w kraju i na świecie oraz planach na
nadchodzący rok. Gratuluję przygotowania i koleżeńskiej atmosfery spotkania.

20.12 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER poprowadził ostatnie w tym roku zebranie Oddziału
Wrocławskiego ZWiRWP. Związek wzbogacił się o nowego członka st. szer. Dawida
KONDRATA. Odznaczył ppłk zs Janusza JURGAWKĘ Brązowym Krzyżem Strzeleckim.

Przedstawił fotorelację z działań związkowych na Dolnym Śląsku w grudniu br. Wykład
o stosunkach polsko-czeskich zaprezentował ciekawie prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ.
Z kolei kol. Barbara JAGINTOWICZ w ramach pogadanek pro zdrowotnych omówiła
znaczenie oraz walory lecznicze cebuli i czosnku. Skarbnik ZD st. chor. szt. Andrzej
NAWROT przedstawił kolejne odcinki filmów z historii Wrocławia. Członkowie otrzymali
kolejny 42 tomik związkowej serii wydawniczej "Armia Ludowa", pod redakcją mjr zs dr inż.
Janusza FUKSY. Na zakończenie życzyliśmy sobie pogodnych i radosnych świąt oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku.
Świąteczny wiersz Jana ZACHARSKIEGO
Nadeszły święta

Chociaż trwa zawierucha w politycznym świecie,
Jak co roku się rodzi betlejemskie dziecię,
Chociaż ono w żłobu grzecznie leży sobie,
Politycy bezkarnie tłoczą się przy żłobie,
Niezależnie od tego każdy z nas dziś spotka
Betlejemskiego w stajni noworodka.
Kiedy on w stajence ma się niezbyt fajnie,
Politycy się troszczą o Augiasza stajnię,
Pasterze do stajenki wprowadzili owce,
Politycy swe owce wiodą na manowce,
Taka to już tradycja zupełnie nie świecka,
Międzynarodowy Dzień Boskiego Dziecka.
Niech ten dzień się okaże przyczyną radości,
Kiedy każdy porzuci złość i nieprawości.
Niechaj w noc betlejemską każdy z nas uwierzy,
Nieważni są politycy i politykierzy,
Ważne jest znalezienie odpowiedniej drogi,
Duchowego bogactwa, choćbyś był ubogi,
Porzućmy połajanki, konflikty i swary,
Stwórzmy nowy porządek, a porzućmy stary.

Niech zgoda zapanuje, a nienawiść minie,
Dzieciątko PAX VOBISCUM powie po łacinie,
By Polacy się stali szczęśliwym narodem,
Wielki dar wam przynoszę, bo przynoszę zgodę.
Niechaj cud betlejemski rzeczywistość zmienia,
Wszystkie partie, partyjki i stowarzyszenia,
Niech boski noworodek na to nam pozwoli,
By trwała jedna partia – ludzi dobrej woli.
Później mu zaśpiewajmy przepiękną kolędę,
Pospieszmy do stajenki i ja też tam będę.
22.12 – gen. zs Krzysztof MAJER został zaproszony na spotkanie wigilijne w siedzibie
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Porozumienie Wschód-Zachód” na Jarnołtowie we
Wrocławiu. Prezes Błażej ZAJĄC przywitał zebranych i zaproszonych gości oraz podkreślił,
że świętujemy w gronie przedstawicieli aż ośmiu narodowości, w tym są przedstawiciele
Bangladeszu i Indii. Krótko podsumował działania Stowarzyszenia oraz Szkoły Języka
i Kultury Polskiej „Polonus”, które z nadchodzącym roku będzie obchodzić 10. rocznicę
działania. Przekazał w imieniu władz Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Stowarzyszenia
Współpracy Polska-Wschód oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP serdeczne życzenia
świąteczno-noworoczne.

Odznaczył prezesa Krzyżem Pamiątkowym 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej. Po
poświęceniu opłatków przez ks. proboszcza miejscowej parafii podzieliliśmy się nimi.
Wysłuchaliśmy w pięknym wykonaniu wiązanki kolęd. Następnie przystąpiliśmy do
konsumpcji tradycyjnych 12 potraw oraz rozmów i refleksji, jak to przy stole wigilijnym
bywa. Warto podkreślić, że w imieniu Prezydenta Wrocławia Jacka SUTRYKA w spotkaniu
uczestniczyło dwóch dyrektorów.

Migawka filmowa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2746145358766266&id=100001124852429

Delegacja związkowa wzięła udział w uroczystości z okazji 34. rocznicy wybuchu metanu
w Kopalni Wałbrzych, gdzie zginęło 18 górników.

27.12 - Powstaniec Wielkopolski Andrzej FIKSA upamiętniony w Złotoryi. W 101. rocznicę
wybuchu Zrywu członkowie Oddziału Miejskiego ZWiRWP im. Powstańców Wielkopolskich
i członkowie Oddziału Związku Strzeleckiego" Strzelec" RP upamiętnili powstańca na
cmentarzu komunalnym w Złotoryi. Prezes OM kpt. zs Henryk PAWŁOWSKI podkreślił, że
czas aby złotoryjanie wiedzieli o innych powstańcach. Służyć ma temu kwerenda
w odnalezieniu pozostałych Złotoryjan - uczestników Powstania Wielkopolskiego,
pochowanych w Złotoryi. To ważne, aby młode pokolenia wiedziały o powstaniu i jego
bohaterach. W spotkaniu uczestniczyli też kpt. zs Jan WOŹNICZAK i por. zs Waldemar
CHABIOR.

Życzenia świąteczno-noworoczne przesłali, przekazali: płk mgr Wojciech
OLENDEREK – wiceprezes ZG, prezes ZO ZIW RP, płk inż. Ngo Manch THUONG – Hanoi,
płk dypl. Dariusz DEJNEKA – dowódca 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, gen. bryg.
Dariusz KRZYWDZIŃSKI – dowódca 3 BRt, Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej
„Korzenie” z Lubania, płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI – prezes ZW ZŻWP, gen. bryg. ds
mgr Aleksander PODOLSKI – sekretarz ZO TWO, Regent UPUM, marsz. zs inż. Stanisław
CHOMKO – komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, gen. str. Marcin JURECZEK –
Szefa Sztabu Komendy Głównej SSOP w Polsce, kpt. zs mgr Andrzej MORDEL – prezes
DZW SWP-W, dr Andrzej HUCHLA – prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego ZWiN, Ivan
KOSONOGOV – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, gen. bryg. dr Zdzisław
ROZBICKI, płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, płk mgr Zbigniew ADAMSKI, ppłk mgr Jerzy
LESICKI – Wrocław, hm. Sylwia ZACHAR i hm. Krzysztof ZACHAR – 15 DH „Lipczanie”
Platerówka, Edward SOBCZAK – Klub Lotników „Loteczka”, pil. Jerzy MUSIAŁ –
Wrocławski Klub Seniorów Lotnictwa, płk dr Władysław TKACZEW – prezes ZO TWO, mgr
Adam BILIŃSKI – prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Saskiej, płk mgr inż. Lucjan
ŁAWNICZEK – ZŻWP Oleśnica, płk inż. Konstanty ROKOSSOWSKI – Moskwa, płk mgr

Zbigniew ADAMSKI – Wrocław, ppłk dr Andrzej PAŚCIAK, ppłk Henryk KRAJEWSKI –
Wrocław, Grzegorz TYMOSZCZYK – przewodniczący Wrocławskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, st. kpr. Artur PAWLUS – prezes ZO ZIW RP Dzierżoniów, hm. mgr
Teresa MAZIARZ-MACHAY – kierowniczka Referatu SiS KCh ZHP Wrocław, hm. Ryszard
GACEK – Komendant Hufca ZHP Łagiewniki, dr Wojciech KONDUSZA – Legnica, płk inż.
Edward BASAŁYGO – ZŻWP Jelenia Góra.
członkowie Związku: Jagoda i mjr zs Jerzy NAGODA, por. zs mgr Józef ZAWADZKI – Głogów,
Anna i kpr. Adam GILARA – Bolesławiec, płk dr inż. Wiesław KORGA, płk mgr Zbigniew
ŻUROWSKI – Warszawa, Krystyna i kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK, ppor. zs mgr Henryk RUSEWICZ
– Lubin, sierż. pchor. mgr Marian LIPCZUK – Lublin, ppor. zs mgr Jerzy PAŁKA, kpt. zs mgr Henryk
PAWŁOWSKI – Złotoryja, por. zs Kazimierz POPIELARZ, Maria i chor. zs Stanisław WOLANIN,
mjr zs mgr Ryszard LEPAROWSKI, ppor. zs Bronisław KRÓL – Zgorzelec, kpt. zs Zbigniew
SZPARKOWSKI – Rudna, kpt. zs Józef SOWA, mjr zs pil. inż. Piotr ZBOROWSKI, st. chor. szt.
Andrzej NAWROT, Anna i mjr ds Jan DRAJCZYK, Barbara i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, mjr
mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ, ppłk zs Witold SOKOŁOWSKI, st. chor. szt. Zbigniew KOTAPSKI,
mjr zs mgr Bronisław TURCZANIK – Wrocław – Wrocław, ppor. zs Zbigniew PUCIS – Górowo
Iławeckie, sierż. Krzysztof ROBAK – Łódź, st. szer. Kazimierz SEREDYŃSKI – Poznań, por. mgr
inż. Jerzy HERMAN – Legnica, por. zs Artur REICHERT – Chojnów, por. zs Jerzy PIEKARCZYK –
Świdnica, ppłk zs mgr Wacław NOWAK – Oława, ppłk zs Michał SABADACH – Uniejowice, płk
Adam JAROS – Wałbrzych, mjr zs mgr Tadeusz MYLER – Kościan.

28.12 – odbyło się posiedzenia Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Współpracy Polska-Wschód. Podsumowaliśmy działania w mijającym roku i omówiliśmy
zadania na 2020 rok.

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Ochrony
Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu odebrał
„wybite”
Krzyże
Pamiątkowe
75-lecia
Forsowania Nysy Łużyckiej.

Stan dolnośląskiej organizacji ZWiRWP na 31.12.2019 r. Członków: zwyczajnych – 282,
podopiecznych – 20, wspierających – 34. ogółem członków – 336 w tym: poprzednio
zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy – 108, kombatantów-uczestników walk – 17, kobiet
– 47.
Krzysztof MAJER

