
Działania Związku Weteranów i Rezerwistów WP Dolneg Śląska  
w sierpniu 2020 r. 

 

01.08 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs dr hc inż. Janusza 
FUKSY w dziale Sylwetki „Józef Kopeć”. O uczestniku powstania kościuszkowskiego 
w randze wicebrygadiera. Skazany na zesłanie na Kamczatkę. We Wrocławiu w 1837 r. 
wydano wspomnienia Kopcia pod przydługim tytułem: Dziennik podróży Józefa Kopcia przez 
całą wzdłuż Azję lądem do portu Ochocka, oceanem przez Wyspy Kurylskie do Niżnej 
Kamczatki, a stamtąd na powrót do tegoż portu na psach i jeleniach. Autor opisał Ajnów, 
Buriatów, Czukczów, Jakutów, Kamczadali, Koriaków i Tunguzów. Dziennik zawierał 
pierwszy polski opis Kamczatki, a w nim opis trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów   

  

Tradycyjnie wrocławskie obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego odbyły się 
w godzinę „W” przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. 

  

Zawyły syreny i zostały wygłoszone wystąpienia okolicznościowe, a zwłaszcza zapamiętałem 
słowa młodocianego powstańca kpt. Stanisława WAŁCZESKIEGO. W uroczystościach udział 
wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Mirosława STACHOWIAK-RÓŻECKA, Wicewojewoda 
Dolnośląski Bogusław SZPYTMA, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Paweł 
WYBIERAŁA, Prezydent Wrocławia Jacek SUTRYK, Konsul Generalny Niemiec we 
Wrocławiu Hans Jörg NEUMANN, środowiska kombatanckie, solidarnościowe, organizacje 
pozarządowe, służby mundurowe oraz mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska. Został 
odczytany Apel Pamięci, a kompania 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę 
honorową. Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Biało – czerwony bukiet 
złożył wraz z Barbarą JAGINTOWICZ uczestnik Powstania Warszawskiego ppłk zs Witold 
SOKOŁOWSKI, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Znicze zapalili przedstawiciele 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
RP w składzie: gen. zs Krzysztof MAJER, kombatant kpt. zs Stanisław KUPCZYK, ppłk zs 
Janusz JURGAWKA, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, sierż. zs Janusz GARDYNA.  



Relacja na https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/16908,Uroczystosci-zwiazane-z-
76-rocznica-wybuchu-Powstania-Warszawskiego.html  

  

W Złotoryi odbyły się spontaniczne obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. 
Uroczystości miały na celu złożenie hołdu pamięci wszystkim uczestnikom Powstania 
Warszawskiego na pl. Niepodległości. Następnie zgromadzeni symbolicznym gestem składali 
wiązanki kwiatów.  

   

Odbyliśmy również po raz pierwszy Wzruszający Spacer Pamięci do wszystkich 4 mogił 
Powstańców Warszawskich. Przewodnikami po Cmentarzu Komunalnym w Złotoryi byli 
Roman GORZKOWSKI i Waldemar CHABIOR. Gdy uczestnicy spaceru dotarli do 
pierwszej mogiły Ryszarda KRÓLIKOWSKIEGO zastali na miejscu członków Zlotoryjskiej 
Rady Seniorów. Usłyszeliśmy sporo ciekawostek od Romana GORZKOWSKIEGO, który 
opowiadał o inicjatywie Instytutu Pamięci Narodowej Ocalmy Groby Weteranów Walk 
o Wolność i Niepodległość Polski.  



  

Następnie członkowie Złotoryjskiej Rady Seniorów oraz osoby towarzyszące zapalały Znicze 
Pamięci. Przy mogile Zofii LICHOŚĆ w 1980 r. odznaczonej Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, uzyskaliśmy dodatkowe informacje od wnuka Michała oraz jego mamy. 
Potem przy ostatniej mogile Jana LEPECKIEGO ustawilismy się do pamiątkowego zdjęcia 
przy Powstanczej Mogile. Na koniec wzruszającego spaceru pamięci Roman 
GORZKOWSKI i Waldemar CHABIOR poinformowali, że być może w przyszłości zostanie 
wydany Katalog Mogił Złotoryjskich Weteranów Walk o Wolność i Niepodleglość Polski.  

  

Tradycyjnie o godz. 17, czyli w godzinę „W” w stolicy polskiej miedzi rozległ się dźwięk 
syren w hołdzie uczestnikom zrywu w okupowanej Warszawie. Lubinianie, podobnie jak 
mieszkańcy wielu polskich miejscowości, uczcili 76. rocznicę Powstania Warszawskiego, 
największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Tym razem 
uroczystości przybrały bardziej kameralny charakter niż zwykle. To za sprawą reżimu 
sanitarnego spowodowane panującą epidemią koronawirusa. Mimo to przed murem pamięci 
przy ul. Pruzi i tak pojawiło się sporo osób, chcących złożyć hołd bohaterom sprzed 76 lat.  

 
 



Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego tragiczne wydarzenia z 1944 roku 
przypomniał hm. Łukasz NOWICKI, komendant hufca ZHP w Lubinie: – Po latach okrutnej  
i nieludzkiej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie, warszawiacy 
chwycili za broń. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami nieprzyjaciela heroiczną 
i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa, wolna od niemieckiej okupacji Polska. 
Następnie liczne delegacje, złożone m.in. z władz powiatu lubińskiego ze starostą Adamem 
MYRDĄ i przewodniczącą Rady Powiatu Jadwigą MUSIAŁ na czele, okolicznych 
samorządów, Powiatowej Rady Kombatantów, przedstawicieli lokalnych instytucji 
i mieszkańców złożyły kwiaty pod tablicami pamięci. Delegacja Oddziału Powiatowego 
ZWiRWP wystąpiła ze sztandarem związkowym. 

  

Syrena z jaworskiego ratusza oraz syrena strażacka dały znak mieszkąńcom Jawora 
i delegacjom do uczczenia poległych żołnierzy, harcerzy i mieszkańców Warszawy 
w Powstaniu Warszawskim. Harcerze zaciągnęli wartę honorową, władze miasta i organizacje 
spłeczne oddały hołd poległym składając wiązanki kwiatów. Delegacja związkowa także 
oddała hołd pamięci powstańcom i bohaterskiemu miastu. W delegacji uczestniczyli: ppłk zs 
Bogdan BEZEG, kpt. zs Krzysztof PATRZEK i por. zs Romuald JANZ. Delegacja złożyła 
wiązankę biało-czerwonych goździków pod pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego 
i antyfaszysty, salutując oddała cześć żołnierzom powstania, harcerzom Szarych Szeregów 
i mieszkańcom bohaterskiego miasta walczącym w powstaniu. 

  

W Dzierżoniowie delegacja kombatantów i weteranów też uczciła pamięć wybuchu Powstania 
Warszawskiego 1944 roku. Uroczystość odbyła się przy pomniku Pamięci Losów Ojczyzny. 
Relacja na https://doba.pl/ddz/artykul/dzierzoniow-76-rocznica-wybuchu-powstania-
warszawskiego-zobacz-wideo-foto-/46891/15  



  

Obchodziliśmy 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. Podczas godziny „W” zabrzmiały 
w całym mieście syreny alarmowe-symboliczny hołd naszego miasta Zgorzelec dla 
Bohaterów Powstania Warszawskiego. Minuta ciszy, zaduma i wspólna modlitwa przed 
zgorzeleckim Pomnikiem Żołnierzy AK-Zgorzelec pamięta!  

  

07.08 – dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztof MAJER odebrał 
przesyłkę z Komendy Głównej z przyznanymi Komandorskimi Odznakami Strzeleckimi, 
które otrzymali: kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK – Lubin, por. zs mgr Henryk RUSEWICZ – 
Lubin por. zs Edward PIWOWARCZYK – Lubin, por. zs Antoni PIOTROWSKI  – Lubin,               
st. chor. zs Zdzisław POGROSZEWSKI – Lubin, ppłk zs mgr Wilhelm KASPERSKI – Lubin 
chor. zs Edward BALUL – Lubin, por. zs Józef FRANCZUK – Lubin, kpt. zs Władysław 
PÓŁTORAK – Lubin, chor. zs Bolesław MAZUR – Złotoryja, por. zs mgr Józef ZAWADZKI 
– Głogów oraz Odznakami Strzeleckimi, które otrzymali: płk mgr Aleksander ZUBALSKI – 
Wałbrzych, ppłk mgr Andrzej  KEMPA – Wałbrzych, por. zs Jerzy PIEKARCZYK  – 
Wałbrzych, ppor. zs mgr Ryszard WIĘCEK  – Wałbrzych, chor. zs Jan GŁOWACKI – 
Złotoryja. 



 

 
 

08.08 - dbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu. W posiedzeniu wzięło 
udział 7 członków ZP na ogólną liczbę 13 + Przewodniczący Powiatowej Komisji 
Rewizyjnej. Tematem posiedzenia była: kampania sprawozdawczo – wyborcza Związku, 
projekt uchwały ZG dot. zmiany opłat dla nowych członków, rejestracja nowego statutu 
Związku, opłaty za lokale Związku i Stowarzyszenia, podsumowanie wyborów Prezydenta 
RP, sprawy różne. W trakcie posiedzenia członkowie ZP negatywnie odnieśli się do 
propozycji ZG dot. zmiany wysokości tzw. wpisowego, krytycznie odnieśli się do 
przeciągającej się rejestracji Statutu Zwiazku. Złożono również wniosek w sprawie 
renegocjacji umów z Burmistrzem i Starostą w sprawie przekierowania pozyskanych 
funduszy tylko na opłaty czynszowe za lokale. W związku z brakiem zebrań, wpływ ze 
składek członkowskich jest minimalny. Krytycznie oceniono próbę startu w wyborach 
prezydenckich Roberta Biedronia, który uzyskał kompromitująco niski wynik. Jak 
podsumował prezes ZP, było to efektem błędnej  polityki prowadzonej przez władze Nowej 
Lewicy. Stwierdzono również, że władze lewicowe nie przyjmują w dyskusjach żadnych 
wniosków i postulatów od organizacji pozarządowych, a służymy im jedynie do zbierania 
podpisów na listach i oddania głosów. Przy najbliższym terminie wyborów samorządowych 
lub szczebla krajowego należy bardzo rozważnie udzielać poparcia Związku dla 
poszczególnych opcji politycznych.  

 

 
08.08 – kol. Marek ZATORSKI ukończył 
kurs podoficerski Wojsk Obrony 
Terytorialnej. GRATULUJEMY! Jego sukces 
polega na tym, że do finału szkolenia dotarła 
1/3 jego uczestników. 

 

Na cmentarzu parafialnym kościoła pw. św Szczepana w Wojcieszynie gm. Pielgrzymka, 
powiat złotoryjski, umieszczono na grobie rodziny SABADACH tablicę z rewersem medalu 
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata wraz z nazwiskami Polaków, którzy w czasie okupacji 
hitlerowskiej uratowali Żyda przed śmiercią.  



 

 
 

Umieszczenie medalu oraz wykonanie tablic z ich imionami, to inicjatywa ppłk zs Michała 
SABADACHA, syna i brata bohaterów w celu ocalenia pamięci ich ofiarnej i bezinteresownej 
pomocy ukrywającemu się Żydowi-sąsiadowi. Mimo, że w czasie okupacji niemieckiej 
groziła za to kara śmierci. W marcu 2004 r. Antoni i Eudokia oraz ich syn Bazyli otrzymali 
pośmiertnie od Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie tytuły Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata. O czym przypomniał wiceprezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Złotoryi por. zs 
Waldemar CHABIOR.  

  

12.08 – na cmentarzu komunalnym w Wałbrzychu odbył się pogrzeb płk mgr Ryszarda 
OLESZKIEWICZA. Uczestniczyła delegacja związkowa w mundurach i ze sztandarem. 



  

Słowa pożegnania przekazał ppłk mgr Andrzej KEMPA: Szanowni Państwo 
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość, że na Wieczną Wartę udał się płk mgr Ryszard 
OLESZKIEWICZ. W kilku słowach chciałbym przypomnieć jego sylwetkę. Urodził się 
14 listopada 1940 r. w Radomsku. W latach 1958-88 pełnił zawodową służbę wojskową 
w Wojskach Ochrony Pogranicza. Następnie pracował w administracji państwowej m.in. na 
stanowiskach związanych z Obroną Cywilną województwa wałbrzyskiego. Od piętnastu lat 
bardzo zaangażowany w działalności programowo - organizacyjnej Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP na terenie Wałbrzycha. W latach 2008-2012 pełnił funkcję sekretarza 
Zarządu Powiatowego ZWiRWP im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty. Organizator i pierwszy 
prezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu.  

  

Po rezygnacji z funkcji z przyczyn zdrowotnych otrzymał miano prezesa honorowego. 
Członek Zarządu Dolnośląskiego przez dwie kadencje. Inicjator siedziby związkowej 
z Klubie „ŻAK”. Systematycznie uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu 
uroczystości z okazji rocznic i świąt wojskowych w miejscach pamięci narodowej na ternie 
miasta i powiatu. Organizator prac renowacyjnych cmentarza żołnierzy AR Wałbrzychu. 
Organizator wycieczek szlakiem 2 Armii WP na terenie Dolnego Śląska oraz z młodzieżą 
odwiedzał miejsca martyrologii, zwłaszcza obóz koncentracyjny Gross Rosen oraz wyjazdów 
na uroczystości do Uniejowic. Animator utworzenia i przewodniczący Zarządu 
Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Popularyzator tradycji 
i historii WP wśród dzieci i młodzieży. Systematycznie współdziałał z organizacjami 
kombatanckimi, a zwłaszcza Światowym Związkiem Żołnierzy AK i Związkiem Sybiraków. 
Dbał o honorowanie i odznaczanie weteranów i rezerwistów środowiska wałbrzyskiego. 
Szczególny sentyment miał do popularyzacji historii i tradycji żołnierzy wojsk z zielonymi 
otokami WOP. Inicjator wykonania sztandaru związkowego. Był świetnym organizatorem 
pracy związkowej i dobrym kolegą. 



  

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i w działalności społecznej wielokrotnie wyróżniany, 
odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Błękitnym Stowarzyszenia 
Dzieci Wojny w Polsce, Krzyżem LWP, srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci 
Narodowej, złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP, Srebrnym Krzyżem Związku 
Strzeleckiego.  W 2015 r. otrzymał tytuł i srebrny medal Zasłużony dla Dolnego Śląska. 
Składam tą drogą wyrazy szczerego współczucia i przesyłam kondolencje, na ręce Małżonki 
i Jego Bliskich. 
Żegnaj Ryszardzie!  CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI ! 
Prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP 
Dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP  
płk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER generał zs 

  

13.08 – Ojczyzna Swemu Obrońcy. Na Cmentarzu Komunalnym w Złotoryi trwają ostatnie 
przygotowania przy Kwaterze Żołnierza Wojska Polskiego dla upamiętnienia 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej. Andrzej FIKSA Powstaniec Wielkopolski, następnie żołnierz 
1 Batalionu 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-
1920. 20 grudnia 1919 r. 1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich została przemianowana na 
14 Dywizję Piechoty Wielkopolskiej, 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich został przemianowana 
na 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej. Andrzej FIKSA 6 grudnia 1920 r. uczestniczył w Zelewie 
w ceremonii. dekoracji przez Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego sztandaru pułku Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Zwolniony 
do rezerwy 5 lipca 1922 r. Od roku 1946 mieszkał w Zlotoryi. Tutaj pracował jako dróżnik na 
przejeździe kolejowym. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany w Złotoryi razem z żoną. 
24 kwietnia 2010 r. batalion dowodzenia 17 Brygady Zmechanizowanej przyjął dziedzictwo 
tradycji 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich i 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej otrzymał 



nazwę wyróżniającą Strzelców Wielkopolskich i imię por. Jana Rzepy.  

   

Rano przed świętem Wojska Polskiego przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZWiRWP 
w Głogowie w osobach: skarbnika - st. chor. zs Romana KARPIAKA, członka zarządu - plut. 
zs Stanisława KOWALSKIEGO oraz sekretarza - por. zs Józefa ZAWADZKIEGO z wnukami, 
zadbali o mogiły i pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego, umiejscowione na cmentarzu 
komunalnym w Głogowie. Miejsca te zostały uprzątnięte i udekorowane flagami 
państwowymi, a w dniu następnym zostały tam złożone wiązanki kwiatów przez organizacje 
wojskowe i kombatanckie, działające w Głogowie.  

 

 

 

W restauracji Magador w Głogowie po południu odbyło się uroczyste zebranie Koła Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego z okazji Dnia Wojska Polskiego. Były odznaczenia i nagrody, 
uczestniczyła zaproszona delegacja członków ZWiRWP z Głogowa i ze Złotoryi. Wśród 
odznaczonych znaleźli się m.in. kpt. zs Henryk PAWŁOWSKI, kpt. zs Zbigniew 
SZPARKOWSKI i por. zs Józef ZAWADZKI. 50-lecie małżeństwa obchodzili państwo 
Kęstowiczowie. 



  

14.08 – na terenie Jawora wspólnie z samorządem miasta, przedstawicielami 10 
Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i delegacjami organizacji społecznych - Związek 
Weteranów i Rezerwistów WP i Związek Strzelecki "Strzelec" RP - obchodziły uroczystość 
upamiętnienia 100 - lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz przypadające nazajutrz Święto 
Wojska Polskiego.  

  

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki. Nie zabrakło 
też okolicznościowego przemówienia. Burmistrz Emilian BERA złożył kwiaty wraz z ppłk 
Arturem GOŁEMBIAKIEM, dowódcą Jaworskiego Batalionu Logistycznego 10. 
Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. W uroczystościach wspólnie z samorządowcami wzięli 
udział przedstawiciele środowisk kombatanckich – Związek Kombatantów RPiBWP, Związek 
Weteranów i Rezerwistów WP, Związek Strzelecki “Strzelec” RP, Związek Sybiraków, 
Jaworskie Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień, Stowarzyszenie Dzieci Wojny oraz Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  
Relacja https://faktyjawor.pl/2020/08/14/pamietali-o-bohaterach/    

  

15.08 - wrocławskie obchody Święta Wojska Polskiego w kościele garnizonowym pw. św. 
Elżbiety rozpoczęła uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. abp. Józefa KUPNEGO, 
metropolitę wrocławskiego. Zaś uroczysty apel odbył się tradycyjnie na wrocławskim rynku.  



  

Ze względów epidemicznych uczestniczyli tylko przedstawiciele jednostek wojskowych 
garnizonu WP, kompania honorowa z 10 WPD i Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. 
Wystąpienia okolicznościowe wygłosili dowódca 3 BRT gen. bryg. Dariusz 
KRZYWDZIŃSKI i wicewojewoda dolnośląski Jarosław KRESA.  Zostały wręczone akty 
mianowania na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia. 

 
 
 

Nowością był srebrny medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, którym została odznaczona 
3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna. Po odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej 
została odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Związek Weteranów 
i Rezerwistów WP reprezentowała delegacja w składzie: kombatant ppłk zs Witold 
SOKOŁOWSKI, gen. zs Krzysztof MAJER, mjr ds Jan DRAJCZYK i mjr ds Henryk 
JAGINTOWICZ.  

   

Relacja na https://wroclaw.tvp.pl/49426072/we-wroclawiu-upamietniono-bitwe-warszawska   
https://www.wojsko-polskie.pl/3brt/articles/aktualnosci-w/2020-08-17u-obchody-swieta-



wojska-polskiego-i-100-rocznicy-bitwy-warszawskiej-w-garnizonie-wrocaw/  
  

 
Akt dekoracji przez Wicewojewodę 
Dolnośląskiego sztandaru 3 Wrocławskiej 
Brygady Radiotechnicznej macierzystej 
jednostki wojskowej kol. Krzysztofa 
MAJERA /1983-1996/ Srebrnym Medalem 
Za Zasługi dla Obronności Kraju. 
A pomyśleć, że niejaki Misiewicz otrzymał 
swego czasu medal złoty! Przypomnieć 
warto, że brygada funkcjonuje od 1973 roku. 

 

 

Dokładnie o godzinie 12 w skromnej uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego i 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej, członkowie Oddziału Powiatowego Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP oraz  delegacja Oddziału Ginnego ZWiRWP z Rudnej złożyły kwiaty pod 
pomnikiem „Poległych za Ojczyznę”. Po powitaniu zgromadzonych gości i delegacji przez 
kpt. zs Jerzego SZCZEŚNIAKA, krótki referat okolicznościowy wygłosił por. zs mgr Henryk 
RUSEWICZ. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległych za 
Ojczyznę i oddano honory wojskowe przy hejnale „Śpij kolego…” odegranym przez kpt. zs 
Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO. Następnie prezes kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK wręczył 
odznaczenia - krzyże oficerskie św. Jana Nepomucena, przyznane przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Polskiego Czarnego Krzyża następującym osobom: kpt. zs Julian DANICKI, 
por. zs Józef FRANCZUK, chor. zs Edward BALUL oraz chor. zs Zdzisław 
POGROSZEWSKI. 

  

Święto Wojska Polskiego które zostało ustanowione w 1923 roku celem upamiętnienia Bitwy 
Warszawskiej, która została stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. i była decydującym 
starciem podczas wojny polsko-bolszewickiej. „Cud nad Wisłą" został uznany za osiemnastą 
najważniejszą bitwę w historii świata. Bitwa ta zdecydowała o utrzymaniu niepodległości 
przez Polskę i powstrzymała sowiecką inwazję na Europę. 15 sierpnia rozpoczęło się 
forsowanie Wieprza pod Kockiem - kontrofensywa, która doprowadziła do rozbicia frontu 
wojska rosyjskiego. 



  

Niestety, lubińskie władze samorządowe wszystkich szczebli już od kilku lat nie pamiętają  
o tym, jednym z najważniejszych święcie państwowym, które w dniu 15 sierpnia obchodzone 
było jeszcze po II wojnie światowej. Potem zmieniono termin na 12 października, związany 
z bitwą pod Lenino. W latach 1990-1992 żołnierze świętowali 3 maja, w rocznicę uchwalenia 
konstytucji 3 Maja. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r., obowiązującą od 
13 sierpnia 1992. Święto Wojska Polskiego jest znów obchodzone 15 sierpnia. 

  

W Dzierżoniowie uroczystości rozpoczęto pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny. Tam 
tradycyjnie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Odsłonięta została także 
pamiątkowa tablica. Oficjalnym obchodom towarzyszą dwie wystawy. Pierwsza – plenerowa, 
w rynku: „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”. Druga – w holu dzierżoniowskiej 
biblioteki - „Święto Wojska Polskiego. Rocznica Bitwy Warszawskiej”. Fotorelacja na 
https://doba.pl/ddz/galeria/47160/305226#gallery-main-image   

  

 



 
 

Wpłynęły życzenia świąteczne m.in. od gen. bryg ds mgr Aleksandra PODOLSKIEGO i mjr 
zs mgr Tadeusza MYLERA. 

 
 

a19.08 - w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie uczczono Święto Wojska Polskiego 
i przeprowadzono uroczyste spotkanie p.n. „Cud nad Wisłą”.  

 
 

Spotkanie otworzyła mgr Elżbieta MIKLIS kierowniczka DDP „Senior”. Przywitała 
kombatantów i weteranów oraz zaproszonych gości: gen. zs mgr Krzysztofa MAJERA, 
prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP i dowódcę Okręgu Dolnośląskiego Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” RP, mjr zs Jana DRAJCZYKA, szefa sztabu Okręgu Dolnośląskiego 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, dr Stanisława TOKARCZUKA, prezesa 
Stowarzyszenia Kresowian,  inż. Zbigniewa WARCZEWSKIEGO, radnego Rady Miejskiej 
Lubina,  Antoninę BUCHTA, prezes Koła Związku Sybiraków, Marię MILEWSKĄ, prezes 
Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP, mgr Damiana ZIMA, prezesa Stowarzyszenia 
na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju, ppłk zs mgr Wilhelma KASPERSKIEGO, 
przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów, kpt. zs Jerzego SZCZEŚNIAKA, prezesa 
Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Lubinie, Kazimierza FURTAKA, prezesa Stowarzyszenia 
Seniorów „Trzeci Wiek”, mgr Włodzimierza „Kubę” DANKA, muzyka. 


