Działania ZWiRWP Dolnego Śląska w lutym 2020 r.
01.02 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs Janusza FUKSY w dziale
Sylwetki „Zygmunt Węgłowski”. O powstańcu styczniowym i zesłańcu syberyjskim, który
wraz z Aleksandrem Czekanowskim uczestniczył w badaniu Syberii. Poznał i opisał legendy
ołonho i opowieści tapsiań o walkach rodowych, bitwach z napastnikami, herosach ludowych
i bajecznych stworach. Był jednym z badaczy kultury i języka Jakutów.
W kombatanckim miesięczniku "Polsce Wierni" znalazła się relacja płk Zbigniewa
ŻUROWSKIEGO z Nadzwyczajnego Zjazdu ZWiRWP i płk Krzysztofa MAJERA ze święta
wrocławskich "niebieskich beretów".

Na świetlicy Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu odbyło się spotkanie
noworoczne, podsumowujące efekty pracy OP w 2019 roku. Analizę dokonań członków
oddziału i poszczególnych kół przeprowadził Prezes OP mjr zs Ryszard LEPAROWSKI,
który ocenił pracę oddziału jako bardzo dobrą. Spotkanie odbywało się przy obficie
zastawionych stołach, a brali w nim udział członkowie Zarządu Powiatowego z osobami
towarzyszącymi, oraz goście zaproszeni w osobach: Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur
BIELIŃSKI, Zastępca Starosty płk Mirosław FIEDOROWICZ, Zastępca Burmistrza Miasta
Zgorzelec Radosław BARANOWSKI, Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Marek WOLANIN,
Prezes PWiK „Nysa” w Zgorzelcu Zbigniew KOZŁOWSKI oraz Kazimierz JANIK.
W trakcie spotkania Prezes OP zaprezentował nowe odznaczenie wydane z okazji 75.
rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej.

04.02 - w siedzibie Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy PolskaWschód obyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów
WP, w którym uczestniczyli też członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej: mjr zs Janusz
FUKSA, płk Marian REINGERGER, por. Jerzy HERMAN oraz zaproszeni goście: kpt. zs
Andrzej MORDEL, prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ i por. zs Romuald JANZ.

W pierwszej części podsumowano działalność programowo-organizacyjną w 2019 roku.
Generalnie oceniono działania na poziomie dobrym. Związek bronił godności żołnierzy,
kultywował patriotyczne tradycje wojskowe, integrował polskich żołnierzy, przeciwdziałał
zmienianiu historii LWP, inspirował twórczość wspomnieniową, przeciwstawiał się
wandalizmowi wobec grobów żołnierskich i pomników, organizował pomoc materialną dla
członków. Służyły temu spotkania, zebrania, uroczystości, apele, wnioski do władz,
wystąpienia prasowe członków Związku. Zarząd Dolnośląski wydał dotychczas 3 książki i 42
broszury z opracowaniami historycznymi i wspomnieniami członków Związku i sympatyków.
Spowodował wyróżnienie znacznej grupy członków odznaczeniami i medalami. Związek
współorganizował uroczystości rocznicowe we Wrocławiu: 30 kwietnia, 8, 9 i 25 maja, 15
sierpnia, 1 i 17 września, 12 października i 11 listopada. 25 maja 2019 r. na Placu Wolności
we Wrocławiu odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Oddziału
Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP. Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii
Radzieckiej im. płk Ludwika Polańskiego w Uniejowicach, będące własnością ppłk zs
Michała SABADACHA, 12 maja gościło członków Związku na spotkaniu okolicznościowym.
Stowarzyszenie Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, działający pod
przewodnictwem mjr zs Ryszarda LEPAROWSKIEGO, zbierał środki i prowadził odbudowę
zgorzeleckiego cmentarza żołnierzy 2 Armii WP. 16 kwietnia w Zgorzelcu odbyła się kolejna
uroczystość upamiętniająca rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej przez 2 Armię WP

16.04.1945 r.

Organizacja zgorzelecka zorganizowała dwie imprezy integracyjne w Jagodnie, wycieczki
i konkursy ekologiczne wspólnie z Nadleśnictwem w Ruszowie. Koło w Dzierżoniowie
uzupełniało eksponaty Izby Pamięci w starym bunkrze, dzięki aktywności jego prezesa st. kpr.
zs Marka ZATORSKIEGO. We Wrocławiu Okręg Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Oddział
Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego współorganizowały z nami
kolejną konferencję naukową. Ustanowiono Krzyże Pamiątkowe 25-lecia ZWiRWP na
Dolnym Śląsku i Orła 2 Armii WP, autor projektu mjr ds Jan DRAJCZYK, a wykonawca kol.
Ryszard LEPAROWSKI. Dokonania Oddziału szczegółowo omówił prezes Zarządu płk
Krzysztof MAJER w Kalendarium działalności ZWiRWP Dolnego Śląska w 2019 roku,
wydawanym w układzie miesięcznym. W ramach naszych struktur związkowych 25 września
powołano oddziały Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP: Okręg Dolnośląski – dowódca gen.
zs Krzysztof MAJER, Oddział Wrocławski – kpt. zs Józef SOWA, Wałbrzyski – płk
Aleksander ZUBALSKI, Głogowski – mjr zs Jerzy NAGODA, Jaworski – ppłk zs Bogdan
BEZEG, złotoryjski – kpt. zs Henryk PAWŁOWSKI, Lubiński – kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK,
Legnicki – kpt. zs Jerzy BOBOLA.

Związkowy zespół wokalny „Głogowska Czwórka” pod wodzą kpt. zs Zbigniewa
SZPARKOWSKIEGO dał ponad 30 koncertów. Prezes Krzysztof MAJER przez kolejny rok
przewodniczył wrocławskiemu porozumieniu związków kombatanckich i żołnierskich.
Przedstawiciele oddziałów odebrali ostatnie wydawnictwa związkowe: „Armia Ludowa” red. dr inż. Janusz FUKSA i „Józef Piłsudski wobec Ukrainy” - prof. dr hab. Andrzej
MAŁKIEWICZ oraz płytę DVD z Kalendarium naszych działań w 2019 r. Do mankamentów
naszych działań zaliczono nieregularne opłacanie składek członkowskich, a mimo przyjęć
nowych członków obniżył się stan organizacyjny. W końcu 2019 r. Oddział Dolnośląski liczył

ogółem 336 członków (o 27 mniej niż przed rokiem, w tym 10 zmarło). Ze względu na brak
aktywności i zaleganie z opłacaniem składek postanowiono skreślić z ewidencji koła
w Miliczu i Nowej Soli (10 osób). W ramach dyskusji zwracano uwagę, że nasze działania
w b. roku będą się koncentrować na obchodach 75-lecia Zwycięstwa w II wojnie światowej,
a jesienią rozpoczniemy kampanię sprawozdawczo-wyborczą na szczeblu kół. Oddziały
strzeleckie uczczą 145-lecie śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, a w czerwcu nasi delegaci
będą uczestniczyć w krajowym zjeździe strzeleckim w Mosinie k/Poznania. Sekretarz kpt. zs
Józef SOWA zaapelował o kontynuację wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz Fundacji Pomocy Weteranom LWP nr KRS 0000145140. Prezes Zarządu
Dolnośląskiego StWP-W Andrzej MORDEL podziękował za dotychczasową dobrą
współpracę naszych stowarzyszeń i zaprosił na wspólne uczczenie pamięci zdobywców
„Festung Breslau” 9 maja br. na Cmentarzu Oficerów Radzieckich we Wrocławiu.
Otrzymaliśmy propozycję kol. Michała SABADACHA, aby na obchody Dnia Zwycięstwa
w Uniejowicach przygotować tablicę upamiętniającą zmarłych naszych kombatantów.
Profesor Andrzej MAŁKIEWICZ zadeklarował gotowość wygłoszenia wykładów o tematyce
historycznej lub politologicznej.Oddział Powiatowy w Lubinie przygotowuje się do
uroczystego wręczenia sztandaru związkowego. Za pomyślność działań w nowym roku
spełniliśmy toast lampką szampana. Na zakończenie posiedzenia przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Janusz FUKSA przedstawił protokół z kontroli.
07.02 – Prezes OP w Zgorzelcu mjr zs Ryszard LEPAROWSKI, podpisał ze Starostwem
Zgorzeleckim umowy dot. dofinansowania działań OP ZWiRWP oraz Stowarzyszenia
SKOMPN na 2020 rok. Obydwa Stowarzyszenia otrzymały po 1.000,00 zł do swojej
dyspozycji.
08.02 – na świetlicy Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu, przy obficie
zastawionych stołach, odbyło się zebranie członków Koła na 1, podsumowujące pracę Koła
w 2019 r. Podsumowania dokonał Prezes Koła ppor. zs Marek PIEKARSKI. W zebraniu
uczestniczył Prezes OP mjr zs Ryszard LEPAROWSKI oraz Wicestarosta płk Mirosław
FIEDOROWICZ.
09.02 – na zaproszenia Prezesa Związku Sybiraków w Zgorzelcu, Mieczysława
STARYKOWA, Prezes OP mjr zs Ryszard LEPAROWSKI wziął udział w mszy św.
celebrowanej w kościele p.w. Św. Bonifacego, w związku z rocznicą wywózki na Sybir.

10.02 – członkowie naszych oddziałów ZWiRWP z Lubina, Głogowa i Rudnej, są
nielicznymi, którzy pamiętają o poległych żołnierzach z czerwoną gwiazdą na hełmach,
poległych wyzwalając piastowski Dolny Śląsk! Pogadankę okolicznościową na Cmentarzu
Wojennym ACz w Lubinie wygłosił przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej ppłk
zs Wilhelm KASPERSKI, a melodię na trąbce zagrał kpt. zs Zbigniew SZPARKOWSKI.
W uroczystości wzięli też udział uczniowie klasy mundurowej.

Na www.lubin.pl zamieszczono obszerną relację ze
https://www.lubin.pl/w-wyzwoleniu-brali-udzial-takze-polacy/
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Złotoryjski Klub Seniora wspólnie z Oddziałem Miejskim ZWiRWP oraz Stowarzyszeniem
Dzieci Wojny przygotowali program patriotyczny dla zaproszonych gości aby uczcić 101.
rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego, 100-lecie zaślubin Polski z morzem oraz
80. rocznicę masowej wywózki na Sybir. Nie zabrakło wspólnego śpiewu oraz recytacji
wierszy. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Dzieci ze Stowarzyszenia Dolnośląskiego Oratorium św. Jana Bosko zwiedziły Izbę Pamięci
Żołnierza Polskiego w schronie w Dzierżoniowie

11.02 – spotkaliśmy się w siedzibie Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach, aby
uroczyście uczcić 100-lecie urodzin kombatanta mjr Alfonsa DASZKIEWICZA. Prezes
Tadeusz Fedorowicz przywitał sybiraków i zaproszonych gości: płk WP gen. zs Krzysztofa
MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, dowódcę
Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP i Aleksandra JERMAKOWA,

prezesa Koła Związku Emerytów i Rencistów, prezesa Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka.

Po złożeniu życzeń urodzinowych członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP por. zs
Zbigniew ZANIEWSKI przeczytał pismo:
Szanowny Panie Majorze!

Proszę przyjąć od Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego im. 2 Armii WP najserdeczniejsze pozdrowienia z okazji 100-lecia urodzin. Wpisał
się Pan na trwale w chlubną tradycję zwycięskich walk polskich żołnierzy II wojny światowej,
ale także tragicznych dni zesłania w głąb Rosji do m. Kaługa, a następnie do m. Maleja –
Średniakow pod Uralem. Mimo traumatycznych doświadczeń wojennych, jako osadnik
wojskowy pracował Pan zawodowo po wojnie dla dobra naszej Ojczyzny. Dziękujemy za
ogromny wkład pracy programowo-organizacyjnej w reaktywowanym Związku Sybiraków,
a następnie w Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Podziwiamy również
obecne Pańskie ogromne zaangażowanie w działaniach społecznych na rzecz środowiska
kombatantów i weteranów Wojska Polskiego. Zaś dziś z okazji setnych urodzin życzymy
Panu dużo zdrowia i pogody ducha, niespożytych sił witalnych oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Wiceprezes Zarządu Głównego
Prezes Zarządu Dolnośląskiego
płk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer generał zs

Następnie prezes Krzysztof MAJER odznaczył Jubilata Złotym Krzyżem Za Zasługi dla
ZWiRWP. Spełniliśmy toast szampanem, choć były różnice zdań, ile kolejnych lat życzymy
bohaterowi spotkania. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia ze sztandarem sybirackim

zasiedliśmy przy stole. Była okazja do długich wspomnień i wielu rozmów, bo mjr Alfons
DASZKIEWICZ był żołnierzem Armii Krajowej ps. „Lot” i zesłańcem syberyjskim. Za swą
pracę, służbę i działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Zesłańców Sybiru.

O jego stuleciu pamiętali m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz MORAWIECKI, Biskup
Świdnicki ks. prof. dr hab. Ignacy DEC, Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady OT płk Artur
BARAŃSKI, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław KRESA, Wiceprezes Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków w Wałbrzychu Jerzy ORABCZUK, Burmistrz Świebodzic Paweł OZGA,
mjr Jacek BARAN z małżonką. Życząc raz jeszcze Jubilatowi wszystkiego najlepszego, warto
podkreślić jego jasność umysłu i dobrą kondycję fizyczną.

Może zamiast biogramu przypominam wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP z 2015 r.
o nadanie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:
Pan kpt. Alfons Daszkiewicz w latach 1942 – 44 był partyzantem Armii Krajowej na
terenie Wileńszczyzny. W dniu 17.07.1944 r. jego oddział został rozbrojony przez NKWD,
a żołnierze wywiezieni w głąb Rosji do m. Kaługa. Następnie trafił do m. Maleja –
Średniakow pod Uralem. Tam pracował pod nadzorem NKWD przy wyrębie lasu. Do Polski
powrócił 12.01.1946 r. Osiadł jako osadnik wojskowy w województwie dolnośląskim.
Długoletni pracownik Zakładów Przemysłu Lniarskiego „SILENA” w Świebodzicach.
Długoletni działacz kombatancki i Ligi Obrony Kraju. Od dziesięciu lat działa społecznie
w Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału
Powiatowego ZWiRWP im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty w Wałbrzychu od dwóch kadencji.
Systematycznie uczestniczy w mundurze w związkowych przedsięwzięciach programowo –
organizacyjnych. Współorganizator imprez wychowania patriotyczno – obronnego młodzieży,
zwłaszcza w miejscach pamięci narodowej na terenie powiatu wałbrzyskiego. Popularyzator
tradycji i historii WP wśród młodego pokolenia, m.in. systematycznie uczestniczy
w „żywych” lekcjach historii w Gimnazjum im. Sybiraków w Świebodzicach. Bardzo
angażuje się w pracy społecznej Światowego Związku Żołnierzy AK i Związku Sybiraków.

Jest skromnym człowiekiem nie zabiegającym o zaszczyty. Popularyzator spraw obronności
w swoim środowisku zamieszkania. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii
Krajowej, Krzyżem Zesłańców Sybiru, srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci
Narodowej. Bilansując jego dokonania społeczne uważamy, że swym ogromnym
zaangażowaniem i aktywnością w popularyzacji spraw obronności, tradycji i historii WP
w pełni zasłużył na odznaczenie.

12.02 - odbyły się wrocławskie obchody 80. rocznicy pierwszej wywózki na Syberię.
Uroczystość rozpoczęła msza św. z ceremoniałem wojskowym w kościele pw. św.
Bonifacego. Mszę koncelebrowali kapelani sybiraków pod wodzą ks. prałata prof. Franciszka
GŁÓDA, a homilię wygłosił proboszcz ks. kan. dr Jerzy ŻYTOWIECKI. Po mszy dalsze
obchody odbyły się przy pomniku Zesłańcom Sybiru. Prezes Zarządu Oddziału Związku
Sybiraków Eugeniusz KUSZKA przywitał przedstawicieli władz państwowych
i samorządowych, wojska i policji, stowarzyszeń żołnierskich i kombatanckich, a zwłaszcza
licznych sybirakówi i członków ich rodzin. Po wystąpieniach okolicznościowych, odczytaniu
Apelu Pamięci, salwie kompanii honorowej Akademii Wojsk Lądowych, zostały złożone
wieńce i wiązanki kwiatów.

W imieniu Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP znicz pod pomnikiem zapalił prezes płk
Krzysztof MAJER. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna
Wojsk Lądowych. Część uroczystą zakończyło odegranie Hymnu Sybiraków i na zaproszenie
proboszcza udaliśmy się na plebanię na poczęstunek. Była okazja do porozmawiania m.in.
z prezydentem Wrocławia Jackiem SUTRYKIEM, wicewojewodą Jarosławem KRESA,
najmłodszym wicemarszałkiem Grzegorzem MACKO, czy dowódcą garnizonu WP gen. bryg.
Dariuszem KRZYWDZIŃSKIM.

14.02 – na świetlicy Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu, odbyło się zebranie członków Koła
nr 2, podsumowujące pracę Koła w 2019 roku. Podsumowania dokonał Prezes Koła kpt. zs
Ryszard POMYKAŁA. W zebraniu wziął udział Prezes OP mjr zs Ryszard LEPAROWSKI.
W trakcie spotkania kol. Zbigniew KURSA został odznaczony Pamiątkowym Krzyżem
2 Armii WP.
15.02 – na zaproszenie Prezesa OSP w Trójcy, Prezes OP ZWiRWP w Zgorzelcu kol.
Rysdzard LEPAROWSKI wziął udział w zebraniu sprawozdawczym tej jednostki ratowniczo
– gaśniczej. W trakcie zebrania podsumowano działalność jednostki w 2019 r i przedstawiono
zamierzenia na 2020 rok. W spotkaniu uczestniczył Starosta Zgorzelecki Artur BIELIŃSKI,
Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Marek WOLANIN, Komendant Powiatowej PSP
w Zgorzelcu st. kpt. Artur CZUŁAJEWSKI oraz członek Zarządu Wojewódzkiego OSP we
Wrocławiu druh Kazimierz SŁABICKI. Głos zabrali wszyscy goście zaproszeni, łącznie
z Prezesem OP ZWiRWP. Przeprowadzono również wybory do Zarządu Gminnego OSP
w Zgorzelcu, gdzie Wiceprezesem został wybrany druh Ryszard LEPAROWSKI. Na
zakończenie spotkania, Prezes Ryszard LEPAROWSKI odznaczył Pamiątkowym Krzyżem
2 Armii WP Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Zgorzelcu druha Arkadiusza
FURMANIAKA.
19.02 - w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie odbyło się uroczyste spotkanie
członków Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. gen. Tadeusza Kościuszki. W imieniu
gospodarzy Edyta BRASZCZOK poinformowała, że spotykamy się z okazji 75. rocznicy
walk o Lubin, w wyniku których miasto po kilkuset latach oderwania od Polski powróciło na
łono Ojczyzny, 20-lecia powstania Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego w Lubinie oraz poświęcenia i przekazania sztandaru związkowego.

Przywitała przybyłych kombatantów i weteranów oraz zaproszonych gości w osobach: płk
WP gen. zs Krzysztof MAJER – wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Zarządu
Dolnośląskiego ZWiRWP, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec”
RP, mjr ds Jan DRAJCZYK – szef Sztabu Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego

„Strzelec” RP, Władysław SIWAK – Wicestarosta Lubiński, Jadwiga MUSIAŁ –
Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego, Bogusława POTOCKA – Przewodnicząca Rady
Miasta, Tomasz GÓRZYŃSKI - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, ks. Paweł BUJAK –
Proboszcz parafii pw. MBCz, Agnieszka OSTASZEWSKA – Dyrektor III LO, Mirosław
PETRYKOWSKI – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
KGHM, Antonina BUCHTA – Przewodnicząca Koła Związku Sybiraków, Maria
MILEWSKA – Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP, kpt. zs Julian
DANICKI – Prezes Koła Miejskiego ZKRiBWP RP, mjr zs Jerzy NAGODA – Wiceprezes
Zarządu Oddziału ZWiRWP w Rudnej, dowódca Głogowskiego Oddziału Związku
Strzeleckiego „Strzelec” RP, kpt. zs Zbigniew SZPARKOWSKI – Prezes Zarządu Oddziału
ZWiRWP w Rudnej, kierownik artystyczny zespołu „Głogowska Czwórka”, por. zs Jerzy
PIEKARCZYK – wiceprezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP w Wałbrzychu.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego emocjonalnie o historii i tradycji sztandaru opowiedział
przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej mjr zs Wilhelm KASPERSKI. Prezes
Krzysztof MAJER odczytał Akt Nadania Sztandaru i poprosił o poświęcenie sztandaru przez
ks. Pawła BUJAKA w towarzystwie Rodziców Chrzestnych: Jadwigi MUSIAŁ i Tomasza
GÓRZYŃSKIEGO. Następnie wręczył sztandar prezesowi Zarządu Powiatowego kpt. zs
Jerzemu SZCZEŚNIAKOWI, który przekazał sztandar pocztowi w składzie: por. zs Antoni
PIOTROWSKI, por. Stanisław PSTROWSKI i chor. zs Edward BALUL. Po prezentacji
sztandaru zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia, które otrzymali: akt mianowania do
stopnia podpułkownika strzeleckiego – mjr zs Wilhelm KASPERSKI, Brązowy Krzyż Za
Zasługi dla ZWiRWP – Tomasz GÓRZYŃSKI, Krzyż Pamiątkowy 75-lecia Forsowania Nysy
Łużyckiej – kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK, kpt. zs Julian DANICKI, kpt. zs Władysław
PÓŁTORAK, por. zs Antoni PIOTROWSKI, por. zs Józef FRANCZUK, ppor. zs Henryk
RUSEWICZ, st. chor. zs Zdzisław POGROSZEWSKI i chor. zs Edward BALUL, Brązowy
Krzyż Strzelecki – chor. zs Krystyna MARKOWSKA, plut. zs Mirosława POKORA, por. zs
Józef FRANCZUK, Brązowy Medal Za Zasługi dla „Strzelca” - ppor. zs Henryk RUSEWICZ.

Ponadto kilkanaście osób otrzymało dyplomy – podziękowania. Okolicznościowe wystąpienia
i gratulacje przekazał wicestarosta Władysław SIWAK oraz przewodnicząca RM Jadwiga
MUSIAŁ, a prezes Jerzy SZCZEŚNIAK podziękował za dotychczasową pracę społeczną –
zwłaszcza kol. Henrykowi RUSEWICZOWI za projekt sztandaru i organizację uroczystości
oraz kol. Jerzemu PIEKARCZYKOWI za pomoc techniczną w wykonaniu sztandaru. Pani
Edyta BRASZCZOK odczytała listę sponsorów sztandaru: Tomasz GÓRZYŃSKI, Jadwiga
MUSIAŁ, Joanna PIĘKNA, Dorota Jolanta MATŁAWSKA, Tadeusz MAĆKAŁA, kpt. Jerzy
SZCZEŚNIAK, por. Stanisław PSTROWSKI, por. Antoni PIOTROWSKI, por. Edward
PIWOWARCZYK, por. Józef FRANCZUK, ppor. Henryk RUSEWICZ, chor. Edward
BALUL i chor. Tadeusz CENDLEWSKI.

Część nieoficjalną rozpoczął piękny koncert pieśni patriotycznych i wojskowych
w wykonaniu akordeonisty Edwarda KASZCZYSZYNA. Zostaliśmy zaproszeni na
poczęstunek, a po toaście był okolicznościowy tort. Mieliśmy okazję do koleżeńskich rozmów
i wspomnień oraz zatańczenia. Oklaskami nagrodzono solowy występ 96-letniego kombatanta
Juliana DANICKIEGO, który z werwą wykonał kilka piosenek żołnierskich i ludowych.
Warto podkreślić, że w uroczystości wziął udział sztandar Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego ZWiRWP im. 2 Armii Wojska Polskiego. Dziękujemy pracownicom DDP
„Senior” za profesjonalne przygotowanie i obsługę części towarzyskiej naszego spotkania.

20.02 – na stronie lubin. pl zamieszczono artykuł i obszerną fotorelację „Lubińscy weterani
mają już swój sztandar” https://www.lubin.pl/lubinscy-weterani-maja-juz-swoj-sztandar/

21.02 - odbyło się kolejne spotkanie koleżeńskie Personelu Służby Inżynieryjno - Lotniczej 11
PLM i 3 Bazy Lotniczej we Wrocławiu. Uczestniczyli m.in. koledzy st. chor. szt. Andrzej
KAMFOROWSKI i st. chor. szt. Andrzej NAWROT. Gratulujemy konsekwencji
w podtrzymywaniu więzi, nie tylko służbowych z dawnych lat !

22.02 – tradycyjnie w ZHP świętowano Dzień Myśli Braterskiej. Wieczorem członkowie
Kręgu Seniorów i Starszyzny „Rodło” wzięli udział na wrocławskim Rynku w zbiórce
i zawiązali krąg.

23.02 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER został zaproszony na wrocławski Rynek, na
przysięgę wojskową żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięgę
odebrali: gen. dyw. Wiesław KUKUŁA – dowódca WOT i płk Artur BARAŃSKI – dowódca
brygady. Błogosławieństwa żołnierzom udzielili kapelani wojskowi trzech wyznań. Zostały
odczytane listy od marszałek Sejmu RP, prezesa Rady Ministrów i ministra Obrony
Narodowej. Warto podkreślić, że oprócz rodzin żołnierzy, pomimo padającego ciagle deszczu,
licznie stawili się przedstawiciele jednostek wojskowych, organizacji kombatanckich

i żołnierskich oraz samorządu terytorialnego z całego województwa. Ale ważnym gościem był
100-letni kombatant mjr Adolf DASZKIEWICZ ze Świebodzic. Po wręczeniu listów
pochwalnych dla wyróżniających się żołnierzy, uroczystość zakończyła defilada
pododdziałów, poprzedzonych Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych. Następnie
zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek do kościoła garnizonowego. Była okazja do rozmów
i sfotografowania się ze znamienitymi przedstawicielami władz państwowych
i samorządowych. Prezes Krzysztof MAJER został zaproszony przez płk Artura
BARAŃSKIEGO na spotkanie, aby omówić przyszłą współpracę z naszym Związkiem.

Relacja na https://gazetawroclawska.pl/zolnierze-wojsk-obrony-terytorialnej-przysiegali-narynku-we-wroclawiu-zdjecia/ga/c114809362/zd/42208808?fbclid=IwAR1_IWX3gasYPWJBj6kJ7xzxs9WOuesfsDNjwRuzT1y8
O6GYJo-CU3R0kjk

25.02 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER otrzymał od prezesa Koła Związku Żołnierzy WP
w Jeleniej Górze płk Edwarda BASAŁYGO monografię "Garnizon Jelenia Góra we
wspomnieniach 1945-2004", red. Zbigniew KUŚMIEREK, 2018, s. 540 oraz zestaw kronik
z 39-letniej działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.

Edwardzie – dziękuję i życzę wzajemnie powodzenia w działalności związkowej !

44. tomik w wersji elektronicznej (pdf) z naszego związkowego cyklu wydawniczego pracy dr
Norberta WÓJTOWICZA „Związek Patriotów Polskich jako sposób na przeżycie polskich
zesłańców w obwodzie aktiubińskim” trafił do repozytorium CeON:
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/17974

28.02 - w sali Klubu Batalionowego odbyło się zebranie członków Oddziału Powiatowego
ZWiRWP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej w Głogowie.

Prezes kpt. Piotr LEDWOŃ przedstawił sprawozdanie z działalności programowoorganizacyjnej za ubiegły rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres sprawozdawczy.
Sprawozdanie z działalności Związku obejmowało również główne założenia i kierunki
działalności organizacji w roku bieżącym. W związku z jubileuszem 25-lecia tej organizacji
w Głogowie, była również okazja do oceny całokształtu działalności Związku, a także
specjalnego podziękowania za współpracę i aktywność w działalności Związku.
Beneficjentami okolicznościowych statuetek byli: Starosta Powiatu Głogowskiego - Jarosław
DUDKOWIAK, Prezydent Miasta Głogowa - Rafael ROKASZEWICZ, Wójt Gminy Kotla Łukasz HORBATOWSKI, Wójt Gminy Żukowice - Krzysztof WOŁOSZYN, Prezes Zarządu
Dolnośląskiego ZWiRWP, Dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego
„Strzelec” RP - płk WP gen. ZS Krzysztof MAJER, Dowódca Oddziału ZS „Strzelec” RP mjr ZS Jerzy NAGODA, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZWiRWP – por. ZS Józef
ZAWADZKI, Skarbnik Zarządu Powiatowego ZWiRWP – st. chor. ZS Roman KARPIAK,
Członek Zarządu Powiatowego ZWiRWP – plut. ZS Stanisław KOWALSKI, mjr Janusz
SZMOŁDA, st. szer. Zdzisław BERDYS, por. ZS Stanisław PRZYBYLSKI.

Podczas zebrania podjęto także uchwały dotyczące skreślenia z listy członków tych, którzy
zalegali z opłacaniem składek co najmniej za okres 2 lat. Była także okazja do wspomnień
z minionych lat działalności Związku, z którymi podzielił się wieloletni prezes Zarządu
Powiatowego - mjr ZS Jerzy NAGODA, a także wieloletni członek Zarządu - mjr Janusz
SZMOŁDA. Po części oficjalnej była część związana z jubileuszem 25-lecia Związku,
zorganizowana w restauracji „Mogador”, w której poza członkami Związku uczestniczyli
również: Starosta - Jarosław DUDKOWIAK, Wiceprezydent Miasta Głogowa - Wojciech
BORECKI, przedstawiciel Komendanta WKU - por. Grzegorz DAGIEL, Prezes Koła
Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich - płk Andrzej TRUSZKOWSKI, kierownik Osiedla
Kopernik C - Czesław SAWICKI. Podczas tej części imprezy była okazja do wręczenia
okolicznościowych dyplomów z podziękowaniami za współpracę i aktywną działalność na
rzecz Związku, które przyznano: Mirosławowi DĄBROWSKIEMU, Sławomirowi
OLEJNIKOWI,
Krzysztofowi
WERNEROWI,
Pawłowi
TROJANOWI,
Zofii
PTASZYŃSKIEJ, Andrzejowi ZAWADZKIEMU, Ryszardowi KOZAKOWI, Zbigniewowi

SZABATOWSKIEMU. Spotkanie przebiegające w koleżeńskiej atmosferze było okazją do
wspomnień i snucia planów działań - nie tylko związkowych. Kol. Jerzy NAGODA
zaprezentował trzy albumy ze zdjęciami z przedsięwzięć związkowych.

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ we Wrocławiu. Podsumowano dorobek działań społecznych, nastąpił
wzrost szeregów członkowskich, wybrano nowe władze. Prezesem nadal został wybrany ppłk
Andrzej LAZAREK. Należy podkreślić, że w kole aktywnie działają też członkowie naszego
Związku. Wrocławskim "niebieskim beretom" gratulujemy aktywności i popularyzacji etosu
pacemakerów oraz szczerze życzymy jeszcze większych osiągnięć, oczywiście we współpracy
z bratnimi stowarzyszeniami kombatanckimi i żołnierskimi !

Prezes Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu mjr zs Ryszard LEPAROWSKI podpisał
z Urzędem Miasta w Zgorzelcu umowy na sfinansowanie działań ZWiRWP oraz
Stowarzyszenia SKOMPN w 2020 rok. Stowarzyszenie SKOMPN otrzymało 2.000,00 zł,
a OP ZWiRWP 1.500,00 zł.
29.02 – zgłosili się chętni z województwa dolnośląskiego do udziału w majowych obchodach
Dnia Zwycięstwa w Moskwie: mjr ds Jan DRAJCZYK, ppłk zs Janusz JURGAWKA, ppłk
Jerzy LESICKI i st. kpr. zs Marek ZATORSKI.
Na zaproszenie Prezesa OSP w Radomierzycach gm. Zgorzelec, Prezes OP ZWiRWP
w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKI uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym
jednostki. W trakcie zebrania bardzo wysoko oceniono działania OSP, a jednostkę w ramach
wyróżnienia delegowano do współpracy ratowniczo – gaśniczej z jednostką pożarniczą ze
strony Czech. Prezes OP Ryszard LEPAROWSKI odznaczył Prezesa OSP Sławomira
MYŚLIWCA Pamiątkowym Krzyżem 2 Armii WP.
płk Krzysztof MAJER

