Działania ZWiRWP Dolnego Śląska w lipcu 2020 r.
01.07 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs dr hc inż. Janusza
FUKSY w dziale Sylwetki „Hektor Bildziukiewicz”. Z własnej woli przybył z żoną do
Irkucka. Interesował się obiektami przyrody, florą i fauną, geografią, miejscową ludnością, jej
życiem i hi-storią, rolnictwem i przemysłem oraz architekturą miast i wsi. W maju 1859 r .
podarował gubernatorowi Nikołajowi Murawiowowi Amurskiemu sporządzony przez siebie
Pejzażowy album z dodatkiem krótkiego opisu najznakomitszych widoków i miejscowości na
brzegach Szyłki, Amura i Wschodniego Oceanu. W ten sposób podziękował gubernatorowi za
okazaną mu przychylność. Album zawierał opisy Syberii Wschodniej i ziem nad Amurem,
opisy przyrody i miast, bytu i kultury ludności, wiadomości etnograficzne i historyczne. Autor
zilustrował te opisy 22 rysunkami i akwarelami, które opatrzył komentarzami. To jedno dzieło
przyniosło autorowi sławę i spowodowało, że zaliczony został do pierwszych odkrywców
ziem nad Amurem .
W Biuletynie Wrocławskiego Okręgu ZIW RP „Raport ZIW RP” wspomniano o tegorocznych
obchodach 75. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty WP we
Wrocławiu.
W „Zeszytach Tłumackich” opublikowano relację ze spotkania opłatkowego Ogólnopolskiego
Oddziału Tłumaczan TMLiKPW, w którym wzięła udział delegacja członków naszego
Związku.
W kwartalniku mniejszości polskiej na Ukrainie „Krynica” zamieszczono artykuł kol. Janusza
FUKSY, który postanowił przypomnieć i uhonorować sylwetki Polaków, którzy, zesłani przez
władze carskie na Syberię i Daleki Wschód, stali się wybitnymi badaczami ludów azjatyckich
lub odkrywcami nowych gatunków flory i fauny: Wiktora GODLEWSKIEGO i Leona
HRYNIEWIECKIEGO oraz opracowanie „Politechnika Kijowska: początek historii cz. I”.
03.07 – Prezes Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI odbył
spotkanie z mgr inż. Januszem KOBIELSKIM, nadleśniczym Nadleśnictwa Ruszów.
Spotkanie dotyczyło możliwości zorganizowania spotkania integracyjnego członków Związku
w miejscowości Jagodzin. Ustalono, że spotkanie takie, może się odbyć w pierwszej połowie
miesiąca września br.
08.07 – na ręce Prezesa Stowarzyszenia KOMPN w Zgorzelcu kol. Ryszarda
LEPAROWSKIEGO wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowie
w podziękowaniu za przyznane odznaczenia dla funkcjonariuszy Policji.

11.07 – delegacja związkowa ZWiRWP i ZS „S” RP w Złotoryi w składzie: por. zs mgr
Mieczysław LESZCZYŃSKI i por. zs Waldemar CHABIOR dla uczczenia Narodowego Dnia
Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów:
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armi, Dywizji SS-Galizien,
podczas okupacji terenów II Rzeczypospolitej Polskiej przez hitlerowska III Rzeszę na

obywatelach II RP, mieszkańcach kresowych wsi i osad zapalili znicze na grobach cmentarza
komunalnego.

Na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego, Dowódcy Garnizonu WP i Stowarzyszenia
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów delegacja związkowa wzięła udział
w uroczystościach pod Pomnikiem-Mauzoleum przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego we
Wrocławiu. Fotorelacja na https://10pdow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/dzien-pamieciofiar-ludobojstwa/

W 77. rocznicę Rzezi Wołyńskiej, pod pomnikiem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach
Wschodnich II Rzeczpospolitej w Lubinie Powiatowa Rada Kombatantów w Lubinie
zaprosiła mieszkańców na uroczystości upamiętniające Ofiary Ludobójstwa na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawiona w intencji ofiar zamordowanych na kresach
w latach 1943-1945. Po nabożeństwie zebrani udali się pod pomnik Pamięci Ofiar
Ludobójstwa, by złożyć kwiaty i w ten sposób oddać cześć ofiarom tych jakże tragicznych
wydarzeń.

Oczywiście nie mogło zabraknąć licznej reprezentacji Oddziału Powiatowego ZWiRWP
w Lubinie ze sztandarem.

Na cmentarzu komunalnym w Dzierżoniowie też uczestniczyliśmy w uroczystości
poświęconej 77. rocznicy mordów dokonanych na Polakach na Wołyniu przez ukraińskich
nacjonalistów. Organizatorem uroczystości był dzierżoniowski Związek Kresowian.

15 lipca prezes ZD płk Krzysztof MAJER od rana miał pracowity dzień. Został zaproszony na
spotkanie aktywu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku
Weteranów i Rezerwistów WP w Dzierżoniowie.

Koło Miejskie ZKRPiBWP reprezentowali: prezes honorowy ppor. Edmund DĄBROWSKI
i prezes ppor. Marcin WINIARSKI, a Koło Miejskie ZWiRWP reprezentowali: prezes st. kpr.
zs Marek ZATORSKI, strz. zs Władysław POTOCKI i ppor. zs Marek WOJCIECHOWSKI.
Na początku spotkania prezes Edmund DABROWSKI w podziękowaniu za dotychczasową
współpracę wręczył Medale Okolicznościowe Związku Żołnierzy WP, które odebrali koledzy

Marek ZATORSKI i Marek WOJCIECHOWSKI, otrzymaliśmy też związkowe odznaki
kombatanckie. Następnie omówiliśmy dotychczasową współpracę naszych związków.
Zaplanowaliśmy też wspólne działania w najbliższym okresie, bo szeregi dzierżoniowskich
kombatantów topnieją i zostaną wsparci przez naszych członków, którzy uzyskali legitymacje
członków nadzwyczajnych ZKRPiBWP. Jako dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku
Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs Krzysztof MAJER zaproponował też podjęcie szerszych
działań na rzecz popularyzacji idei strzeleckich w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród
młodzieży. Przekazał nasze ostatnie wydawnictwa związkowe i wyraził uznanie dla władz
miasta Dzierżoniowa, za udostępnienie im kilka miesięcy temu pomieszczenia wyposażonego
w nowe meble. A kolejnym lokatorem pokoju jest Koło Miejskie Związku Inwalidów
Wojennych RP. Zresztą sam budynek centrum organizacji pozarządowych jest pięknie
wyposażony i tętniący życiem.

Po przyjeździe do Wrocławia kol. Krzysztof MAJER udał się do Szkoły Nauki Jazdy przy ul.
Sołtysowickiej 27c na spotkanie z kol. Romualdem STAROSIELCEM z Warszawy. Odebrał
przesłane odznaczenia związkowe ZWiRWP i miał okazję porozmawiać o refleksjach
z minionej kampanii prezydenckiej, w której nasz kolega związkowy startował ale nie uzyskał
wymaganej ilości głosów poparcia. Dodam, że kol. Romuald STAROSIELEC jest
z wykształcenia historykiem ale też m.in. redaktorem naczelnym miesięcznika „Polityka
Polska”, którego kilka egzemplarzy otrzymał, rewanżując się naszymi ostatnimi
wydawnictwami związkowymi.

15.07 – nasi sojusznicy, niezastąpiony Pan Szczepan NAPORA i Pan Czesław
ZAPOTOCZNY z Nagórnika opracowali kartę okolicznościową, przypominającą ważne
epizody naszej historii! My też pamiętamy!

16.07 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER
umówił się z Barbarą i Henrykiem
JAGINTOWICZAMI
na
spotkanie
z kombatantem,
kawalerem
Orderu
Wojennego Virtuti Militari ppłk zs Witoldem
SOKOŁOWSKIM i wręczył mu Dyplom
przyznany
przez
Ministra
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab.
Piotra GLIŃSKIEGO za działania związane
z ochroną Pamięci Narodowej.

Na posiedzeniu Złotoryjskiej
Rady
Seniorów
kol.
Waldemar CHABIOR dla
upamiętnienia 76. rocznicy
Powstania
Warszawskiego
zaproponował ułożenie zniczy
biało-czerwonych,
jako
symbolu Polski Walczącej
w dniu 1 sierpniu 2020 r. na
grobach
Powstańców
Warszawskich o godz. 17.00
na cmentarzu Komunalnym w
Złotoryi. Wniosek został
przyjęty, trwają konsultacje
nad
podobnym
upamiętnieniem
100-lecia

Bitwy Warszawskiej.

21.07 - na zaproszenie Prezesa Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP im.
Synów Ziemi Sanockiej w Sanoku por. Krzysztofa JUSZCZYKA, delegacja Oddziału
Dolnośląskiego w składzie: ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI i mjr ds Jan DRAJCZYK
w dniach 21.07–24.07.2020 r. brała udział w spotkaniach z członkami Związku Oddziału
Podkarpackiego.

W trakcie pobytu delegacja odwiedziła Sanok, Cisnę, Baligród i Jabłonkę gdzie zginął gen.
Karol Świerczewski. Z miejsca gdzie zginął Generał, został usunięty pomnik, a pamiątkowy
głaz z napisem „Generał Karol Świerczewski – Walter” został zalany betonem by zatrzeć
wszelkie ślady. Wspólnie z członkami z Podkarpacia oraz delegacją Policji złożyliśmy
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych Milicjantów w Cisnej, a także pod tablicą
upamiętniającą katastrofę śmigłowca MSW w 1991 r. w której zginęli żołnierze i policjanci.
Po rozmowach z Prezesem kol. Krzysztofem JUSZCZYKIEM zwiedziliśmy dość pobieżnie
atrakcje Sanoka. Odwiedziliśmy m. in. Zamek królewski, który wybudował król Kazimierz
Wielki w 1340 r., a w którym obecnie mieści się muzeum historyczne, kolekcja ikon
cerkiewnych oraz galeria artysty Zdzisława Beksińskiego.

Odwiedziliśmy też skansen – muzeum budownictwa ludowego, na terenie którego stoją
oryginalne, przedwojenne budynki z bali drewnianych rzemieślników, aptekę, pocztę, sklepy,
itd. Na miejscu można kupić przeróżne wyroby regionalne jak sery, pieczywo, wyroby
rzemieślnicze. Po zwiedzeniu skansenu wyjechaliśmy w drogę powrotną.

23.07 – na stronie internetowej Przystanek PRL znalazł się bardzo obszerny artykuł „Z wizytą
u ppłk Michała Sabadacha” oraz wiele zdjęć ze spotkania z gospodarzem uniejowickiego
muzeum. https://przystanekprl.pl/sladami-tamtych-lat/z-wizyta-u-pplk-michala-sabadacha/

25.07 – po półrocznej przerwie z powodu koronawirusa na terenie Harcerskiego Ośrodka
Wodnego „Rancho” we Wrocławiu spotkali się przy ognisku członkowie Harcerskiego Kręgu
Seniorów i Starszyzny „Rodło”.

Przewodnicząca hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY wręczyła upominki aktualnym
solenizantom: hm. Krystynie ŚWITCE, hm. Krzysztofowi MAJEROWI i phm. Annie
ZAMECKIEJ. Podzieliliśmy się refleksjami z ostatniego półrocza, zastanawialiśmy się nad
planami działań w nowym roku harcerskim. Oczywiście, skoro to było spotkanie ogniskowe,
to nie mogło zabraknąć piosenek harcerskich i turystycznych.
30.07 - bieżący rok, to wspomnienie dwóch wielkich rocznic: 100-lecia Bitwy Warszawskiej
i 80-lecia mordu Oficerów Wojska Polskiego i Policji przez NKWD w Katyniu i innych
miejscach kaźni. Dlatego z inicjatywy kapelana prawosławnego ks. prot. Grzegorza
CEBULSKIEGO w Sokołowsku odbyła się uroczystość dla uczczenia pamięci ofiar mordu
w postaci utworzenia Alei drzew lipowych wraz z Latarnią - Tablicą Pamięci, prowadzącej do
zabytkowej cerkwi św. Archanioła Michała w Sokołowsku. Ks. mitrat płk dr Grzegorz
BÓJKO i ks. mitrat Eugeniusz CEBULSKI odmówili modlitwę przed tablicą upamiętniającą
śp. ks. protoprezbitera płk Szymona FEDOROŃKO, Naczelnego Prawosławnego Kapelana
Wojska Polskiego, kawalera Orderu Orła Białego, zamordowanego w Katyniu w 1940 r. Jego
trzej synowie zginęli w 1944 r.: najstarszy Aleksander walczył w 300 Dywizjonie RAF
i zginął w czasie lotu bojowego w rejonie Mannheim 25 kwietnia. Młodsi Orest i Wiaczesław
polegli jako żołnierze AK podczas powstania warszawskiego – 1 i 18 sierpnia. Symbolicznego
odsłonięcia tablicy dokonali pułkownicy Grzegorz BÓJKO, Artur BARAŃSKI i Piotr RUPA.

W uroczystości uczestniczyli m.in. wicewojewoda Jarosław KRESA, szef WSzW płk Piotr
RUPA, dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady WOT płk Artur BARAŃSKI, starosta wałbrzyski
Krzysztof KWIATKOWSKI, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego Stanisław
SKRZYNIARZ, prezes Stowarzyszenia "Porozumienie Wschód - Zachód" Błażej ZAJĄC,
delegacje władz samorządowych oraz Policji z Wałbrzycha i Mieroszowa. Nasz Związek
reprezentowali: kombatant mjr WP Alfons DASZKIEWICZ i sybiracy: por. zs Zbigniew
ZANIEWSKI, st. sierż. WP Zygmuny SZLOSEK i st. sierż. WP Tadeusz WIDŁA oraz poczet
sztandarowy Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP w składzie: por. zs Jerzy PIEKARCZYK,
ppor. zs Kazimierz NOSALi por. WP Jan PANEK.

Relacje
na:
https://www.facebook.com/blazhek.z/videos/10224133836803129
https://www.facebook.com/blazhek.z/videos/10224134086569373
https://www.powiat.walbrzych.pl/aktualnosci/1492-otwarcie-alei-lipowej-wsoko%C5%82owsku.html

W nocy na cmentarzu komunalnym w Legnicy dokonano włamania do plenerowej wystawy
Muzeum Miedzi w Legnicy pt. "Cień gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u", która
znajduje się przy cmentarzu komunalnym na ul. Wrocławskiej, skradziona została rzeźba
z pomnika marszałka Konstantego Rokossowskiego. Sprawcy zdewastowali przy tym dwie
cmentarne bramy.

Z policyjnej informacji wynika, ze pomnik odnaleziono na łące ale bez głowy i buławy,
a przed aktem wandalizmu pomnik wygladał jak poniżej.

Więcej zdjęć na https://gazetawroclawska.pl/dolny-slask-skradziono-pomnik-marszalkarokossowskiego-zdjecia/ar/c1-15104102
A pomyśleć, że przez ponad ćwierć wieku pomnik marszałka „dwóch narodów” był
bezpieczny u kol. Michała SABADACHA w Uniejowicach.
W imieniu Wojewody Dolnośląskiego Tomasz RESLER - kierownik Oddziału Odznaczeń
i Uroczystości Państwowych poinformował, że nasze wnioski o odznaczenie aktywu
związkowego Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości zostały załatwione odmownie.
Na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu odbył się pogrzeb st. sierż. Ryszarda KOSIŃSKIEO
– zasłużonego członka naszego Związku oraz działacza ZKRPiBWP i ZIW RP.

31.07 – w przeddzień 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego por. zs Waldemar
CHABIOR, wiceprezees Zarządu Powiatowego ZWiRWP, umieścił na grobach zmarłych
kombatantów na cmentarzu komunalnym w Złotoryi biało-czerwone kokardy, m.in. na
mogiłach powstańców Ryszarda KRÓLIKOWSKIEGO i Jana ŁEPECKIEGO.

Z wyrazami oburzenia w środkach przekazu i w internecie spotkał się akt wandalizmu na
pomniku marszałka Konstantego Rosossowskiego. Kol. Michał SABADACH udzielił kilku
wypowiedzi dla gazet i telewizji rosyjskiej.
Krzysztof Majer

