DZIAŁANIA ZWIĄZKU WETERENÓW I REZERWISTÓW WP
NA DOLNYM ŚLĄSKU W STYCZNIU 2020 ROKU
01.01.2020 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs Janusza FUKSY
w dziale Sylwetki „Stanisław Zaleski”. Polski uczony podjął wyprawy badawcze na Syberię,
Zabajkale, Kaukaz, nad Morze Czarne. Prowadził pionierskie prace w dziedzinie analizy
geologicznej, chemicznej i klimatycznej jezior syberyjskich, badał źródła wód leczniczych.
Stał się twórcą szkoły fizjografii Syberii na uniwersytecie w Tomsku. W latach 1907-12
i 1916-18 stał na czele Polskiego Związku Lekarzy i Przyrodników w Petersburgu.

04.01 - związkowy zespół wokalny „Głogowska Czwórka” wziął udział w jubileuszowym
X Przeglądzie Kolęd w Wojcieszowie k/Jeleniej Góry. Spotkanie stało się okazją do
podziękowania za dotychczasową współpracę i wręczenie odznaczeń naszym sojusznikom.
Pamiątkowy Krzyż Orła 2 Armii WP otrzymali Barbara CIECHANOWICZ i ks. Kazimierz
KORAB.

10.01 – Prezes OP ZWiRWP w Zgorzelcu mjr zs Ryszard LEPAROWSKI złożył do Urzędu
Miasta w Zgorzelcu ofertę na wykonanie zadania w 2020 r o nazwie „Edukacja, kultura i
ochrona środowiska”. Ofertę wyszacowano na kwotę 2.000,00 zł. Prezes Stowarzyszenia
SKOMPN kol. Ryszard LEPAROWSKI złożył do Urzędu Miasta w Zgorzelcu ofertę na
wykonanie zadania w 2020 r. o nazwie „Edukacja – kontynuowanie programu edukacyjnego –
odkrywamy na nowo Miejsca Pamięci Narodowej”. Ofertę wyszacowano na kwotę 2.500,00
zł.
11.01 – na świetlicy Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu
Powiatowego. W trakcie posiedzenia omówiono: Zjazd Nadzwyczajny Związku i przyjęcie
nowego statutu, rozdano statuty na poszczególne Koła OP, zapoznano członków ZP ze
statystyką i stanem finansów, zaprezentowano nowe odznaczenie „75-rocznica Forsowania
Nysy Łużyckej”, ustalono termin spotkania noworocznego na dzień 01.02.2020 r.,

poinformowano Zarząd, iż w 2020 r. jest rokiem sprawozdawczo – wyborczym w instancjach
Związku.
11.01 – na prośbę Klubu Turystów Pieszych „Perpedes” z Wrocławia, kol. por. zs Kazimierz
POPIELARZ z OP ZWiRWP w Zgorzelcu poprowadził pieszą wycieczkę 21 osób po terenie
miasta Zgorzelca. Uczestnicy odwiedzili Pomnik Ofiar Obozów Koncentracyjnych, cmentarz
żołnierzy 2 Armii WP wraz z pomnikiem „Orzeł”, pomnik Millenium, tzw. czerwone koszary,
gdzie w latach 1871 – 1918 stacjonował 19 pułk piechoty poznańskiej, Miejski Dom Kultury,
Izbę Pamięci dot. Stallagu VIII A, Bulwar Grecki. Na Moście Staromiejskim, grupa się
pożegnała i udała na zwiedzanie Goerlitz. W trakcie przejścia przez Zgorzelec,
szczegółowych informacji o każdym zwiedzanym obiekcie udzielał kol. K. POPIELARZ,
a zwiedzanie Izby Pamięci Stallagu VIII A umożliwił kol. ppor. zs Kazimierz KOROTUSZ.

13.01 – na ręce Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu płk Krzysztof MAJER złożył
ślubowanie, którym inauguruje piątą kadencję ławnika w XIII Wydziale Cywilnym
Rodzinnym. Odebrał też list gratulacyjny.

Prezes Ryszard LEPAROWSKI w imieniu Stowarzyszenia SKOMPN i Oddziału
Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu złożył do Starostwa Powiatowego oraz do Urzędu
Gminy w Zgorzelcu oferty, na wykonanie zadań w 2020 r.

14.01 – na zaproszenie Wrocławskiego Towarzysztwa Miłośników Historii wysłuchaliśmy
ciekawego wykładu ppłk dr Andrzeja PAŚCIAKA „Lotniska, lądowiska, przestrzeń
powietrzna, maszyny i piloci we Wrocławiu w czasie II wojny światowej”.

15.01 – na łamach „Gazety Południowej” zamieszczono artykuł mjr zs dr inż. Janusza
FUKSY „Malarz Wschodniej Syberii„ o Hektorze Bildziukiewiczu, który jako jeden
z nielicznych, dobrowolnei udał się na Syberię. Był urzędnikiem ale również badaczem
i malarzem. Zdobył uznanie jako autor albumu o Syberii i Dalekim Wschodzie.
16.01 - w siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska –
Wschód obyło się spotkanie noworoczne.

Prezes Andrzej MORDEL przywitał przybyłych członków Stowarzyszenia, Klubu „Rodacy”
i zaprzyjaźnionych związków. Następnie omówił działania programowo-organizacyjne
w minionym roku i plany na przyszłość. Pozdrowienia przekazał nam konsul Konsulatu
Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Nikolai MESHCHERIAKOV i prezes
Stowarzyszenia Pamięć i Dialog dr Wojciech KONDUSZA z Legnicy. Część oficjalną
zakończył mini wykład prof. dr hab. Andrzeja MAŁKIEWICZA o kijowskiej wyprawie
Józefa Piłsudskiego na Lwów. W drugiej części spotkania odbył się noworoczny koncert
w wykonaniu studentek Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Sopranistki: Aleksandra
DYRNA, Paulina ROGÓŻ, Magda GÓRNIAK i Julia WITIUK pięknie wykonały pieśni
i piosenki rosyjskie oraz kolędy ukraińskie. Akompaniowała dr hab. Ekaterina
OUNTERBERGUER-PUKHALSKAYA. W części towarzyskiej wznieśliśmy toast
i rozpoczęły się rozmowy, w których uczestniczyła delegacja Związku Weteranów
i Rezerwistów WP.

17.01 – na zaproszenie Zarządu Koła Związku Sybiraków w Zgorzelcu, Prezes OP mjr zs
Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Szkole
Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach. Podniosłą uroczystość uświetniły występy
młodzieży szkolnej.
18.01 – w Centrum Kultury „Piast” we Wrocławiu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe
członków i sympatyków Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Spotkanie rozpoczął chór „Piastuny” wykonując brawurowo wiązankę tradycyjnych polskich
pieśni, występując w strojach szlacheckich. Podzieliliśmy się opłatkiem. Prezes Elżbieta
NIEWOLSKA przywitała honorowych gości i zaprezentowała działania w minionym roku,
bogato ilustrowane filmikami i zdjęciami. Wśród wystąpień chciałbym podkreślić mini
wykład prof. dr hab. Juliana WINNICKIEGO nt. współczesnej Białorusi. Po obiedzie była
okazja do wspomnień, rozmów i refleksji. Delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego zajęła osobny stolik, przy którym zasiedli: Julita i gen. bryg. ds Aleksander
PODOLSKI, Barbara i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, chor. zs Józef ŻĄDŁO z córką
Dorotą LASKOWSKĄ, prof. Julian WINNICKI, płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI, ppłk zs
Wacław NOWAK, gen. zs Krzysztof MAJER.

25.01 - w świetlicy HOW „Rancho” odbyło się Noworoczne Spotkanie Kręgu Seniorów
i Starszyzny "Rodło" oraz instruktorów hufca ZHP Wrocław-Południe.

Naczelnik Poczty Harcerskiej „Szaniec” hm. Marek STOCHMIAŁEK otrzymał od hm.
Krzysztofa MAJERA Krzyż Pamiątkowy 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej. Spędziliśmy
czas wspaniale, śpiewając piosenki i biorąc udział w konkursach, grach oraz pląsach..

26.01 – związkowy zespół „Głogowska Czwórka” wziął udział w VII koncercie kolęd
„Ścinawski Anioł Dobroczynności”.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław OBREMSKI oraz Związek Piłsudczyków we Wrocławiu
zaprosili nas na wrocławskie obchody 157. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystości
rozpoczęła msza św. za Ojczyznę w Kościele Garnizonowym – Bazylice Mniejszej pw. św.
Elżbiety. Mszę koncelebrował ks. prałat płk Janusz RADZIK. Po mszy w asyście Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych przemaszerowaliśmy pod tablicę upamiętniającą 12
wrocławskich Powstańców Styczniowych, która została ufundowana w 1963 roku. Zostały
wygłoszone wystąpienia okolicznościowe, odczytany Apel Pamięci, a kompania honorowa
z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową.

Pod tablicę upamiętniającą Powstańców Styczniowych na gmachu głównym Uniwersytetu
Wrocławskiego złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Związek Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego reprezentowali mjr ds Henryk JAGINTOWICZ i gen. zs Krzysztof
MAJER.

Fotorelacja http://10wpdow.wp.mil.pl/pl/1_1400.html
Audycja TV https://wroclaw.tvp.pl/46368045/260120202130?fbclid=IwAR2UA4NG9oxXG3vCq7HUXX2DEqiHHifFHxKg7dQNoJ4fxm8VUuQW0s_pslU
Na zaproszenie Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego
w Zgorzelcu Doroty ADONIEWSKIEJ, Prezes OP ZWiRWP kol. Ryszard LEPAROWSKI wziął
udział w Koncercie Kolęd, w wykonaniu Chóru i Orkiestry PSM, który odbył się w kościele pw. św.
Bonifacego w Zgorzelcu.

27.01 - w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się spotkanie koordynacyjne
kierownictw wrocławskich stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Sygnatariusze
„Porozumienia” byli reprezentowani: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych – mgr Teresa WŁODAREK, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego,
Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu
Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i por. mgr Józef DYMALSKI, działacz Oddziału
Wrocławskiego, Związek Żołnierzy WP – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, członek
Zarządu Głównego, prezes Zarządu Wojewódzkiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr
Władysław TKACZEW, prezes Zarządu Okręgowego i gen. ds mgr Aleksander PODOLSKI,
sekretarz Zarządu Okręgowego, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa –
płk dypl. Ryszard WOŹNIAK – wiceprezes, Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina
Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Oddziału Wrocławskiego, Związek
Weteranów i Rezerwistów WP oraz Związek Strzelecki „Strzelec” RP – gen. zs mgr Krzysztof
MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego, dowódca
Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ – szef sztabu
Wrocławskiego Oddziału Strzeleckiego.

W pierwszej części omówiliśmy realizację planu wspólnych przedsięwzięć w minionym roku.
Wspólnie organizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach świąt i rocznic
wojskowych. Zorganizowaliśmy dwie konferencje popularnonaukowe. Świętowaliśmy 100lecie Związku Inwalidów Wojennych RP. Ciekawą inicjatywą były dwie wystawy plenerowe,
które przygotował kol. Józef DYMALSKI. Dla uczczenia 25-lecia działalności ZWiRWP na
Dolnym Śląsku został ustanowiony krzyż pamiątkowy, a Oddział Dolnośląski ZWiRWP
otrzymał sztandar. Prezydent podkreśliłem życzliwość dowódcy garnizonu i zapewnienie
wojskowej asysty honorowej wrocławskich uroczystości patriotyczno-religijnych 24 maja i 11
października 2019 r. przez 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia i Orkiestrę Reprezentacyjną
Wojsk Lądowych. Wymieniliśmy się wydawnictwami: „80. Rocznica napaści na Polskę
dwóch agresorów. Ludobójstwo Polaków realizowane przez Służbę Bezpieczeństwa
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w symbiozie z UPA” /referaty konferencji - TWO,
ZŻWP, UPUM/, Aleksander PODOLSKI „Życie i działalność generała Mariana Langiewicza
na tle epoki” /UPUM/, broszury nr 42 i 43 serii wydawniczej ZWiRWP „Armia Ludowa” (red.
kpt. dr inż. Janusz Fuksa) i prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ „Józef Piłsudski wobec
Ukrainy” (red. kpt. dr inż. Janusz Fuksa). Z rekomendacji związków żołnierskich członkiem
Wrocławskiej Rady Seniorów został wybrany ppłk mgr Jerzy LESICKI.

Następnie zatwierdzono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2020 rok, który
przygotował płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK. Priorytetem będą dla nas organizowane
wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe oraz godne uczczenie rocznic i świąt
wojskowych. Zaś organizacje wojewódzkie ZWiRWP i ZŻWP jesienią rozpoczną kampanię
sprawozdawczo-wyborczą na szczeblu kół. Odbyliśmy żywą, wielowątkową - ponad godzinną
dyskusję o problemach lokalnych i o sprawach krajowych. Nie zabrakło toastu za pomyślność
naszych działań w nowym roku i na zakończenie wspólnego zdjęcia. Warto podkreślić, że
współdziałanie związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r.,
a kol. Krzysztofowi MAJEROWI powierzono prezydencję „Porozumienia” na kolejny rok.
Upoważniono też do wystąpienia do Prezydenta Wrocławia o rozważenia możliwości zakupu

przez miasto Wrocław Villi Colonia przy ulicy Rapackiego, w której 6 maja 1945 r. podpisano
akt kapitulacji Festung Breslau, aby w niej zorganizować ekspozycję muzealną.
28.01 – płk Krzysztof MAJER skierował do Prezydenta Wrocławia Jacka SUTRYKA
i Komisji Petycji Rady Miejskiej Wrocławia pismo:
Informuję, że w dniu wczorajszym
odbyliśmy w gronie prezesów spotkanie koordynacyjne związków i stowarzyszeń
kombatanckich oraz żołnierskich. Przyjęliśmy Plan współdziałania na 2020 rok. Ale jednym
z poruszanych tematów była informacja z „Gazety Wrocławskiej”, że została wystawiona na
sprzedaż Villa Colonia przy ulicy Rapackiego - miejsce, w którym w 1945 roku podpisano
kapitulację Festung Breslau. Zebrani upoważnili mnie do wystąpienia z petycją, by rozważyć
czy aby władze Wrocławia nie powinny kupić willę i urządzić tam muzeum pamięci Festung
Braslau? Jak wynika z artykułu willa jest wyremontowana i ma zachowane oryginalne
artefakty z maja 1945 r., które mogą stać się atrakcją turystyczną najnowszej historii
Wrocławia. Liczymy, że Pan Prezydent wraz z radnymi miejskimi pochyli się życzliwie nad
naszą propozycją.
Krzysztof MAJER

