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01.02 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs dr inż. Janusza FUKSY 
w dziale Sylwetki „Ludwik Sienicki”.  
Ludwik urodził się 2 lutego 1677 r. w szlacheckiej rodzinie Wespazjana Sienickiego – 
podczaszego chełmskiego. Matką była Aleksandra ze Stankartów. Otrzymał wykształcenie 
w szkole kościoła kalwińskiego w Wilnie. Pracował jako zastępca administratora dóbr 
mohylewskich. Był wicegubernatorem w Bychowie. Posłował ze Żmudzi na sejm lubelski 
1703 r., towarzysząc bratu stryjecznemu Krzysztofowi Sienickiemu. W czasie wojny 
północnej walczył po stronie Stanisława Leszczyńskiego i Szwecji. W 1707 r. pułkownik 
Ludwik Sienicki jako regimentariusz dywizji białoruskiej wojska Wielkiego Księstwa 
Litewskiego pod komendą swego brata generała artylerii Krzysztofa Sienickiego bronił 
Bychowa. Po kapitulacji obaj dostali się do niewoli rosyjskiej. Na rozkaz cara Piotra I 
wywieziono ich do Smoleńska, następnie do Moskwy. Namawiani do służby w armii carskiej 
nie przyjęli propozycji. Dlatego w 1709 r. zostali zesłani na Syberię. Szlak zesłańczej 
wędrówki wiódł przez Perm, Solikamsk, Wierchoturje do Tobolska i po połowie roku dalej 
przez Surgut, Narym, Jenisiejsk, Kańsk do Jakucka. Brat Krzysztof zmarł po drodze, nie 
wytrzymawszy etapowania i został pochowany nad brzegiem Obu. Na Szlaku W Ilimsku – 
pisał Ludwik – spuścili nas statkami wodą i rzeką bardzo wielką i szeroką, Lena nazwaną, ku 
Morzu Lodowatemu do Jakucka. W Jakucku przebywał na zesłaniu od 1711 r. Jako pierwszy 
Polak poznawał miejscowych mieszkańców Kraju Leńskiego, ich obyczaje i wierzenia. Robił 
zapiski o kulturze tubylców, ich życiu i pracy. Pisał później: ten jakucki naród odmienny jest 
i mową, i ubiorem od wszystkich tamecznych narodów, mowę osobliwą mają. Notował, że 
Jakuci pieniędzy nie posiadają, ale zastępują je skórami zwierząt. Wiewiórka kosztuje 
kopiejkę, gronostaj – 5 kopiejek, piesiec – 2 zołote, lis czarny – 10 zołotych, a soból – nawet 
do 100 zołotych. Pisał, że Jakuci na miejscu popów mają szamanów, […] którzy biją w bębny, 
a na to bębnienie przychodzi diabeł w postaci łabędzia i rozmawia z szamanem jak człowiek. 
Prowadził dysputy teologiczne z duchownymi prawosławnymi. W bibliotece monastyru 
w Jakucku znalazł książkę Piotra Skargi, która wywarła na nim ogromne wrażenie. W 1722 r. 
na skutek starań posła Rzeczypospolitej w Rosji Stanisława Chomentowskiego Sienicki został 
uwolniony. Gdy wracał z zesłania, przebywając w Moskwie u kapucynów, podjął decyzję 
o konwersji z kalwinizmu na katolicyzm. Po powrocie do domu poślubił podkomorzankę 
wileńską Teresę Komorowską. W 1733 r. był elektorem Stanisława Leszczyńskiego. W 1754 r. 
Ludwik Sienicki w wydawnictwie franciszkańskim w Wilnie wydał książkę o bardzo długim 
tytule, którego początek brzmiał: Dokument osobliwego miłosierdzia boskiego cudownie 
z kalwińskiej sekty pewnego sługę i chwalcę swego do Kościoła Chrystusowego pociągający, 
z wykładem niektórych kontrowersyj zachodzących między nauką Kościoła Powszechnego 
Katolickiego a podaniem wymyślonym rozumem ludzkim… itd. Dokument Sienickiego, 
tytułem sugerujący dyskusję teologiczną, zawierał wiele wiadomości na temat ludów Syberii, 
zwłaszcza Jakutów, wśród których autor przebywał najdłużej. Ludwik Sienicki zmarł 
w styczniu 1757 r. Pozostawił po sobie pracę, która legła u podstaw polskich badań Jakucji, 
zwłaszcza kultury materialnej, społecznej i duchowej ludności ją zamieszkującej. 
Scharakteryzował też Chantów, Samojedów (Nieńców), Tunguzów (Ewenków), Bratów 
(Buriatów), Łamutów (Ewenów), Koriaków czy Kamczadali (Itelmenów). W ten sposób 
Sienicki stał się jednym z pierwszych polskich badaczy Syberii. Jego Dokument jest 
przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.  
04.02 – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mjr zs Janusz FUKSA 
w obecności prezesa ZD gen. zs Krzysztofa MAJERA przeprowadził kontrolę dokumentacji 
finansowej. Drobne uwagi przekazał skarbnikowi st. chor. szt. Andrzejowi NAWROTOWI 
i wyraził uznanie dla jego aktywności społecznej. 



 

06.02 – kolejny utwór kol. mgr Jana ZACHARSKIEGO 
                                                                  Osobistość 
Ryszard Terlecki na długo przed Pisem, 
Zaczął karierę, był bowiem hipisem, 
Nie był wśród hipisów postacią nieznaną, 
Miał własne pseudo, „Psem” go nazywano. 
Dziś jego kroki w argumenty zbrojne 
Zapowiadają agresję i wojnę. 
Hipis niemożności przełamał barierę, 
I uniwersytecką osiągnął karierę, 
Choć dzisiaj z profesorskiego mądrali 
Macierzysta uczelnia jakoś się nie chwali. 
Hipis nie przewidział, co możliwe całkiem, 
Że będzie sejmu wiecemarszałkiem. 
Dziś spróbuje on sprostać niebanalnym czasom, 
Bardzo oryginalne ma kontakty z prasą. 
Pokazywać twarzy nie widzi powodu, 
Niezbyt fotogeniczny jest bowiem od przodu. 
Obsługi prasowej on gardzi wysiłkiem, 
Przemawia do niej tyłem, a dokładniej tyłkiem, 
Bo wiecemarszałka mowa ciała 
W tylnej części ciała się skoncentrowała 
Na opozycję strach pada blady, 
Kiedy pan Terlecki prowadzi obrady, 
Sejmowe obrady są dziś niespokojne, 
Bo on z opozycją wciąż prowadzi wojnę. 
Diety poselskie permanentnie zmienia, 
Posłów opozycji bije po kieszeniach. 
Obrady sejmu są stosownym czasem, 
By toczył swą wojnę z posłem Nitrasem. 
Znaleźć się on musi na moralnym kacu, 
Gdy Terlecki mówi mu siadaj pajacu. 
Dziś były hipis tym jest wsławiony, 
Że się podejmuje Prezesa obrony, 
Kiedy go oblega ta poselska tłuszcza, 
Straż Marszałkowską on na nią napuszcza. 
Oto był portret wicemarszałka, 
Kto go przeczyta, zapłacze i załka. 

 

  

09.02 – w zimowej scenerii, niemal takiej jak 76 lat temu, na lubińskim Cmentarzu Wojennym 
Żołnierzy Radzieckich uczczono pamięć żołnierzy, którzy polegli w walkach o miasto, czego 



efektem był jego powrót do Macierzy. Przybyły delegacje Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczpospolitej Polskiej z Lubina, 
Głogowa i Rudnej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Związku Sybiraków. Władze 
lokalne reprezentowali wicestarosta Władysław SIWAK, przewodnicząca Rady Powiatu 
Lubińskiego Jadwiga MUSIAŁ, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dominika CHOMONT-
PARZYŃSKA, radni miejscy Zbigniew WARCZEWSKI i Marian WĘGRZYNOWSKI. 
Ponadto w uroczystościach tych uczestniczyła liczna grupa młodzieży z klasy wojskowej III 
LO w Lubinie oraz grupka mieszkańców miasta. 

  

Historię walk o zdobycie Ziemi Lubińskiej przypomniał przewodniczący Powiatowej Rady 
Kombatanckiej por. zs Henryk RUSEWICZ. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod 
pomnikiem. Następnie zgromadzeni przeszli na cmentarz komunalny, by pod Krzyżem 
Sybiraków oddać hołd tym, którzy nie wrócili z „nieludzkiej ziemi”. Te dwie rocznice 
pokazują tragedię każdej wojny, ogrom cierpienia jaką powoduje u zwykłych ludzi. 
Pamiętajmy by zrobić wszystko, by już nigdy więcej nie dopuścić do podobnej tragedii. 
Przejmująco zabrzmiał nad mogiłami poległych głos trąbki w wykonaniu prezesa Zarządu 
Gminnego ZWiRWP w Rudnej mjr zs Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO. 

  

Druga część uroczystości odbyła się w siedzibie lubińskiego Starostwa Powiatowego. 
Spotkanie stało się okazją do podziękowania członkom naszych związków za aktywność oraz 
sojusznikom za współpracę w sferze popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego. 
Dowódca Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, członek Zarządu Dolnoślaskiego 
ZWiRWP mjr zs Jerzy NAGODA wręczył odznaczenia, które otrzymali: Krzyż Za Zasługi 
dla ZWiRWP Marta DYKAS – Kierownik Referaty Promocji Starostwa Powiatowego oraz 
Bogusława POTOCKA – Przewodnicząca Rady Miasta, Medal Pamiątkowy 75-lecia 
Powrotu Dolnego Śląska i Głogowa do Macierzy: Władysław SIWAK – wicestarosta, 
Jadwiga MUSIAŁ – przewodnicząca Rady Powiatu, Maria MILEWSKA – prezes Oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych RP, Zbigniew WARCZEWSKI – radny Rady Miasta, por. zs 
Henryk RUSEWICZ – przewodniczący  Powiatowej Rady Kombatanckiej oraz kpt. zs Antoni 
PIOTROWSKI, por. zs Józef FRANCZUK, st. chor. zs Edward BALUL, mjr zs Stanisław 



PSTROWSKI. 

  

Wystąpienie kol.  por. zs Henryka RUSEWICZA:  

 

Szanowni Państwo! 
 

Tradycyjnie już, na początku lutego każdego roku spotykamy się na tym cmentarzu 
wojennym, aby oddać cześć żołnierzom, którzy polegli w walkach o nasze miasto. 
Kiedy 12 stycznia 1945 r. z nad Wisły ruszyła ofensywa zimowa wojsk radzieckich, jej 
impet zaskoczył nie tylko Niemców, ale i samych Rosjan. Już 19 stycznia (a więc po 
tygodniu) wojska I-go Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa dotarły do granic 
Śląska. Po kilku następnych dniach dotarły do Odry. We wczesnych godzinach rannych 24 
stycznia wojska radzieckie z marszu przełamały niemiecką obronę w rejonie Chobieni 
i uchwyciły przyczółek na lewym brzegu Odry. Następnie w ciągu kilku dni rozbudowano 
go w stronę Ścinawy, którą wyzwolono 31 stycznia po niezwykle zaciętych walkach.  
Już 8 lutego z tego właśnie przyczółka rozpoczęto kolejną operację zaczepną, która do 
historii przeszła pod nazwą operacji dolnośląskiej. Działający na lewym skrzydle 13 Armii 
24 Korpus gen. mjr D. Onuprienki wspólnie z oddziałami 10 Korpusu Pancernego Gwardii 
z 4Armii Pancernej rozpoczął dwudniowe walki o opanowanie silnie bronionego Lubina. 

 472. Rezerwowy Batalion Grenadierów (Grenadier–Ersatz–Bataillon 472) 
 8 Zapasowy Batalion Samochodowo - Transportowy (Kraftfahr-Ersatz-Abteilung 8)  

 28 Szkolny Batalion Samochodowo - Transportowy (Kraftfahr-Ausbildungs-
Abteilung 28) 

Oddziały Volkssturmu i Hitlerjugend oraz oddziały pomocnicze z obsługi lotniska 
i niezidentyfikowane pododdziały pancerne. Na północ od Lubina operowały jednostki 
Korpusu Pancernego „Gross Deutschland”, w składzie którego znajdowały się elementy 
słynnej 1. Dywizji Pancerno-Spadochronowej „Herman Goering” i 20 Dywizji Pancernej. 

  

Radzieckie jednostki pancerne obeszły niemiecki garnizon w Lubinie ze skrzydeł, 
a następnie wspólnie z piechotą, okrążyły go, po czym jednocześnie uderzyły na miasto 



i w walkach ulicznych rozbiły jego załogę. Bezpośredni udział w walkach o miasto brała 
350. Dywizja Piechoty gen. mjr G. Wiechina 117. Dywizja Piechoty gen. mjr E. Kobieridze 
wspierane przez 1. Dywizję Artylerii Przełamania Gwardii pod dowództwem gen. mjr 
Wiktora Husida oraz czołgi 61. Brygady Pancernej płk W. Zajcewa z 10. Korpusu 
Pancernego 4.Armii Pancernej Gwardii i uzbrojony w samobieżne działa pancerne SU-
76M 768. Pułk Artylerii Pancernej – ppłk Wasilija Jefimowicza Romaszkina. Opanowanie 
Lubina nastąpiło wieczorem 9 lutego 1945 r., po dwóch dniach uporczywych walk. 
Działania wojenne przyniosły miastu ogromne zniszczenia. 70% zabudowań leżało 
w gruzach, a infrastruktura techniczna została zniszczona w ok. 80%. Z zamieszkujących 
Lubin ponad 10 tys. mieszkańców pozostało wśród ruin zaledwie kilkuset. 

  

Na terenie tutejszego Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej pochowanych zostało około 
640 żołnierzy, z czego ustalonych zostało 370 nazwisk. Na terenie nekropolii są trzy 
mogiły zbiorowe w których liczba pochowanych pozostaje nieustalona.  

 

 
 

 

Trzeba pamiętać, że po zagarnięciu Kresów Wschodnich II RP, od 1940 roku do Armii 
Czerwonej wcielono ponad 100 tysięcy młodych Polaków. Artykuł 132 stalinowskiej 
Konstytucji z 1936 r. nakładał na obywateli ZSRS obowiązek służby wojskowej. 
Narzucając sowieckie obywatelstwo po 17 września 1939 r., młodych mężczyzn 
z terenów okupowanych objęto obowiązkową służbą wojskową w szeregach Armii 
Czerwonej. Wielu z nich nigdy nie uzyskało zgody na przeniesienie do Wojska Polskiego, 
czy to do armii gen. Andersa, czy też do później organizowanych 1 i 2 Armii WP. Także na 
tym cmentarzu pochowani są żołnierze polskiego pochodzenia o czym świadczą ich 
nazwiska: Bielawski, Kalinowski, Garbowski, Królicki, Kałużny, Długi, Żelak, Malinowski, 
Szulak, Polański i kilka innych. Fotorelacja na http://zwir.org.pl/?page_id=8561  



10.02 – na stronie internetowej 
Stowarzyszenia POKOLENIA Dolny Śląsk 
zamieszczono artykuł kol. Krzysztofa 
MAJERA „Bohaterowie są wśród nas” 
o kawalerze Orderu Wojennego Virtuti 
Militari ppłk zs Witoldzie SOKOŁOWSKIM 
oraz liczne zdjęcia. 
http://lewicowydolnyslask.pl/bohaterowie-sa-
wsrod-nas/  

 

 

12.02 - na Sali Tradycji 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia odbyło się uroczyste 
pożegnanie mjr mgr Mieczysława BŁAŻEJEWSKIEGO, długoletniego – wybitnego szefa 
sekcji wychowczej pułku.  

  

Żegnając go dowódca pułku płk Dariusz DEJNEKA podkreślił, że przez ponad 38 lat służby 
wojskowej był związany z pułkiem, przechodząc kolejno stanowiska służbowe od dowódcy 
plutonu w ówczesnym 10 Saskim Pułku Łączności. Służbę pełnił z ogromnym 
zaangażowaniem i inwencją. Jego zasługą było m.in. zawiązanie owocnej współpracy 
żołnierzy pułku ze środowiskiem stacjonowania i z licznymi organizacjami społecznymi. 
Świadczy też o tym najlepiej obecność gości ze środowiska cywilnego. Związek Weteranów 
i Rezerwistów WP oraz Związek Strzelecki „Strzelec” RP reprezentowali gen. zs Krzysztof 
MAJER i mjr ds Jan DRAJCZYK, Koło nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ płk Henryk JANUS i ppłk Jerzy LESICKI Światowy Związek Żołnierzy 
AK Anna KRUPOWICZ, władze miasta Jawora burmistrz Emilian BERA, Radę Osiedla 
Leśnica Marian CIEŚLIK i ppłk Jan KUŁACZ.  



 

 
 

 

Bohater uroczystości podzielił się z nami wspomnieniami ale też został zobligowany przez 
dowódcę pułku do napisania historii pułku, którą współtworzył przez ponad trzy dekady. 
Prezes ZD kol. Krzysztof MAJER podziękował Mieczysławowi ŁAŻEJEWSKIEMU za 
długoletnią współpracę z naszym Związkiem w organizacji uroczystości patriotyczno-
obronnych oraz popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego w środowisku cywilnym 
oraz wręczył mu Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP. Zaproponował też wstąpienie do 
ZWiRWP oraz ZS „S” RP. Wręczył też płk Dariuszowi DEJNEKA „zaległą” Odznakę 
Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Szlak 2 Armii Wojska Polskiego”. 

  

Następnie uczestnicy pożegnania ustawili się w długiej kolejce z podziękowaniami 
i wręczeniem upominków, z których chyba najważniejszą była autentyczna szabla oficerska, 
replika orła sztandaru pułkowego, którego był autorem oraz dwa torty, które mogliśmy spożyć 
już w części nieoficjalnej. Oczywiście część towarzyska stała się okazją do wielowątkowych 
rozmów i wysłuchania kolejnej porcji wspomnień bohatera uroczystości, któremu życzymy 
zdrowia i aktywności na niwie cywilnej.  



 

 

 

 

13.02 – kolejny wiersz kol. Jana ZACHARSKIEGO                  Nieporozumienie 
Trwa gorszący spektakl na publicznej scenie, 
Jest z Porozumieniem nieporozumienie, 
Dwie partie osobno zgłaszają istnienie, 
Obie nazywają się Porozumienie, 
Obie się politycznej chcą poddać ocenie, 
I obie stanowią nieporozumienie. 
Zagrożony okręt nieco przypomina 
Porozumienie prezesa Gowina, 
Całkiem nowa partia będzie teraz znana, 
To Porozumienie Adama Bielana, 
Nie będą one miały swych stałych adresów, 
Bo są dwie partie oraz dwóch prezesów. 
Gowin twierdzi, że szefem jest tylko on, 
Że właśnie jemu bije przysłowiowy dzwon, 
Bielan się politycznym wciąż cieszy sukcesem, 
I twierdzi, że on jest jedynym prezesem. 
Obie partie istnieją na politycznej mapie, 
Chociaż obie się mieszczą na jednej kanapie. 
Przestali już mówić do siebie kolego, 
Każdy teraz z partii wyklucza każdego. 
Ja cię nie lubię, bo pleciesz androny, 
Do wykluczającego mówi wykluczony. 
Chociaż dwie partie, to już jeden gmach, 
Stronnictwo Gowina zmienia zamki w drzwiach, 
A jedni drugim stawiają zarzuty, 
Że to właśnie przez nich spisek był uknuty, 
Że zrujnowali cały polityczny świat, 
Na rządzącą prawicę ukręcili bat. 
Adam Bielan to działacz, który słynie z tego, 
Że tęsknie spogląda w stronę Kaczyńskiego, 
Gowin za złe mając partyjną uległość, 
Wolałby się wybić dziś na niepodległość. 
Dla obu ambicje w wysokiej są cenie, 
Stąd z Porozumieniem nieporozumienie. 



Od chirurgicznego nie uciekną noża, 
Bo ich w końcu rozliczy prezes z Żoliborza. 

 
17.02 - rano w wieku 75. lat zmarła 
Krystyna żona kpt. zs Jerzego 
SZCZEŚNIAKA, prezesa Zarządu 
Powiatowego ZWiRWP w Lubinie. 
Niestety Covid-19 okazał się silniejszy. 
Jeszcze raz przesyłamy wyrazy szczerego 
współczucia.  
A przecież jeszcze niedawno widzieliśmy 
się na spotkaniu w DDP "Senior". RIP 
 
 

 

 

19.02 – w gronie współpracowników mjr mgr Mieczysław BŁAŻEJEWSKI, szef Sekcji 
Wychowawczej 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia świętował urodziny i pożegnanie 
z zawodową służbą wojskową.  

 
 

 

Na Sali Tradycji Szef Sztabu Komendy Głównej Straży Ochrony Przyrody w Polsce gen. str. 
Marcin JURECZEK podziękował mu za współpracę i wręczył Złoty Krzyż Zasługi SOP, 
a Brązowe Krzyże Zasługi SOP wręczył gen. zs Krzysztofowi MAJEROWI i mjr ds Janowi 
DRAJCZYKOWI.  



 
 

Kol. Krzysztof MAJER wręczył jubilatowi odznaki ZWiRWP i ZŻ LWP oraz książkę 
autorstwa Aleksandra PODOLSKIEGO i Władysława TKACZEWA „Kształcenie 
i wychowanie obronne oraz polskie tradycje orężne”. 

 

 

 

W związku ze złożonymi do Urzędu Miasta Zgorzelec ofertami pracy Związku 
i Stowarzyszenia w 2021 r. Prezes kol. Ryszard LEPAROWSKI złożył do UM korekty ofert. 
W związku z brakiem funduszy w urzędach administracji samorządowej, kwoty finansowe 
zaproponowane w ofertach zostały zmniejszone. I tak Oddział Powiatowy ZWiRWP na 
2021 r. otrzymał 1.000,00 zł, a Stowarzyszenie SKOMPN 1.500,00 zł. 

 

20.02 – aktualna obserwacja polityczna kol. Jana ZACHARSKIEGO           
                        Kariera 

Za nim w dzieciństwie wyrósł z krótkich majtek, 
Synonimem sukcesu był Daniel Obajtek, 
Amerykańska się przed nim otwarła kariera, 
Od pucybuta aż do milionera. 
Fortuna dla niego była bardzo rada, 
On się nawet dotychczas dobrze zapowiada. 
Bardzo się pani Szydło zachwyciła nim, 
Kiedy przed kilku laty odwiedziła Pcim, 
Bo okazała się ona tak miła, 
Że Daniela Obajtka talenty odkryła. 
Odtąd dla wójta maleńkiego Pcimia 
Szansa na karierę powstała olbrzymia. 
Podjął od tej chwili skuteczne wyścigi, 
By się do kadrowej dostać pierwszej ligi. 
Rzekł: ja swą karierę bardzo sobie cenię, 
I na fotelu prezesa zasiada w „Orlenie”. 
Nie przywiązuje wagi do wielkiej gotówki, 
Chociaż mu „Dziennik Łódzki” zarzucił łapówki. 
Kompetentnych osób powiedziało grono, 



Że mu żadnych zarzutów nie udowodniono. 
Choć przysłowiowa pospolitość skrzeczy, 
Dowiódł, że powołany jest do wielkich rzeczy. 
Powierzyły mu misję dziś współczesne czasy, 
Repolonizację całej naszej prasy. 
Ich krajowa własność jest nadrzędnym celem, 
Gdy niemiecki kapitał jest ich właścicielem. 
Wszystkie gazety powinny być nasze, 
Nie będzie Niemiec nam dmuchał w kaszę. 
Rejestr zasług Obajtka jest bardzo długi, 
I wiekopomne są jego zasługi, 
Więc nie są to wcale żadne idiotyzmy, 
Że zasłużył na karierę Nikodema Dyzmy, 
Który całym swoim niecodziennym życiem 
Dla polityków się okazał odkryciem. 
To człowiek wielkiego sukcesu, a zatem, 
Obajtek na premiera jest dziś kandydatem, 
Czy awans błyskotliwą uwieńczy karierę, 
Czy wkrótce go Kaczyński uczyni premierem? 

  

Na cmentarzu komunalnym „Zacisze” w Lubinie pożegnaliśmy ś.p. Krystynę SZCZEŚNIAK, 
żonę naszego kolegi, prezesa Zarządu Powiatowego ZWiRWP oraz dowódcy Oddziału 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej w Lubinie, kpt. zs Jerzego 
SZCZEŚNIAKA. W uroczystości pogrzebowej, która odbyła się w warunkach ścisłego reżimu 
sanitarnego wzięła udział Przewodnicząca Rady Powiatu lubińskiego Jadwiga MUSIAŁ, 
kierowniczka Domu Dziennego Pobytu „Senior” Elżbieta MIKLIS oraz grupa członków 
organizacji  kombatanckich i żołnierskich. R.I.P. 

  

Prezes Zarządu Dolnośląskiego kol. Krzysztof MAJER odwiedził kol. mgr Ewę GARDYNA 



i sierż. zs Janusza GARDYNA i w ramach spotkania towarzyskiego wręczył kol. Ewie 
GARDYNA Medal Pamiątkowy 75-lecia Powrotu Dolnego Śląska i Głogowa do Macierzy. 

 
Prezes Zarządu Dolnośląskiego płk 
Krzysztof MAJER przesłał do 
członków naszego Związku apel 
o wpłaty 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych za 2020 rok na 
rzecz Fundacji Pomocy Weteranom 
LWP nr KRS 0000145140.  

 

 

21.02 - zakończyła się edycja dolnośląskiej związkowej strony internetowej http://www.tvk-
gaj.pl/~zwiazeklwp/ ze względu na wzrost kosztów jej utrzymania. 
22.02 – w ramach złożonych ofert na 2021 r. do Urzędu Gminy Zgorzelec, Oddział 
Powiatowy ZWiRWP oraz Stowarzyszenie SKOMPN otrzymały po 1.100,00 zł na działania 
w 2021 r.  



 
22.02 – koledzy mjr zs Jerzy NAGODA, 
dowódca Oddziału Strzeleckiego w Głogowie 
i mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI, prezes 
Zarządu Gminnego ZWiRWP w Rudnej 
odwiedzili kol. Jana CIECHOWLAZA w 
miejscowości Kliszów, by mu wręczyć awans 
do strzeleckiego stopnia plutonowego oraz 
Brązowy Krzyż Strzelecki i Medal 
Pamiątkowy 75-lecia Forsowania Nysy 
Łużyckiej.  

 

 

Tradycyjny Dzień Myśli Braterskiej w Związku Harcerstwa Polskiego z wiadomych 
względów był obchodzony online. Dlatego członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi 
Dolnośląskiej ZHP hm. Krzysztof MAJER życzenia otrzymał pocztą. 

 

 
 

 
 



 

23.02 – w Warszawie obchodzono rosyjski Dzień Obrońcy Ojczyzny. Na zaproszenie 
Ambasady Federacji Rosyjskiej, wzięły udział w odchodach delegacje Stowarzyszenia 
Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej i innych organizacji społecznych. 
Złożono kwiaty i zapalono znicze na Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki 
i Wigury.  

  

Nasze środowisko reprezentował st. kpr. zs Marek ZATORSKI. 



  

25.02 – prezes Zarządu Dolnośląskiego płk Krzysztof MAJER odwiedził płk ds Ryszarda 
ZŁOCIŃSKIEGO i wręczył mu Medal Pamiątkowy 75-lecia Powrotu Dolnego Śląska 
i Głogowa do Macierzy. A po wypełnieniu zeznania podatkowego PIT-37 wysłał obydwa 
z zadeklarowanym 1% podatku od osób fizycznych na Fundację Pomocy Weteranom LWP 
KRS nr 00000145140. 
27.02 – na świetlicy Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie 
Prezydium Zarządu Powiatowego. W trakcie spotkania poinformowano zebranych 
o przyznanych środkach finansowych na działalność Związku i Stowarzyszenia. Prezes ppłk 
zs Ryszard LEPAROWSKI poinformował zebranych, że pozyskane środki w 70% 
zabezpieczą czynsze pomieszczeń służbowych. Zalecił też by pilnie poszukiwać sponsorów, 
by zabezpieczyć finansowo pomieszczenia służbowe. Prezes wskazał, że samo utrzymanie 
świetlicy bez biura kształtuje się kwotą roczną w granicy 3.000,00 zł. Omówiono również 
formy współpracy z sojusznikami, a w szczególności z ugrupowaniami politycznymi. 
W trakcie dyskusji ustalono, że Związek i Stowarzyszenie są wykorzystywane przez naszych 
sojuszników, bez wzajemności. Przykładem jest sytuacja kryzysowa w 2020 r., gdzie zabrano 
nam środki finansowe, co groziło nam utratą pomieszczenia świetlicy, a żaden z naszych 
sojuszników nie udzielił nam żadnej pomocy. Podniesiono również fakt, że pomimo 
zapewnień o współpracy, nigdy nasze wnioski lub uwagi nie były brane pod uwagę przez 
naszych sojuszników. Nigdy też nie byliśmy zapraszani przez naszych sojuszników na 
spotkania, gdzie podejmowano np. decyzje, które nas dotyczyły. W trakcie dalszej dyskusji 
ustalono, że w przypadku np. zbierania podpisów na listy poparcia dla poszczególnego 
ugrupowania politycznego, członkowie Związku i Stowarzyszenia będą mogli udzielić 
poparcia prywatnie, a nie w sposób zorganizowany przez władze Związku lub 
Stowarzyszenia. Reasumują powyższe, należy stwierdzić, że zawsze byliśmy lekceważeni 
i wykorzystywani. W ramach uhonorowania naszych członkiń z okazji Dnia Kobiet, 
zobowiązano Prezesa OP do wysłania każdej kobiecie karty pamiątkowej z życzeniami. 
Ponadto Prezes poinformował, że w miesiącu marcu br. planowane jest spotkanie z lekarzem 
w sprawie ochrony przed Covid-19. Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
 
Aktualny komentarz kol. Jana ZACHARSKIEGO nt. wydarzeń społeczno-politycznych   
                                                Przemyślenia 
Fachowiec 
Suski zasłynął brawurową misją, 
Postawił carycę przed śledczą komisją, 
Jest tropiciel carycy wszechstronnym fachowcem, 
Teraz dla odmiany zostanie radiowcem. 
Kowalski 
Będąc w rządzie szedł pod prąd, 
Kontestując własny rząd, 



Gdy go z niego wyrzucono, 
Malkontentów wzmocnił grono. 
Męka 
Dzikie hordy demonstrantów 
Maltretują policjantów, 
Bardzo okropna bywa ich męka, 
Pewna emerytka szczególnie ich nęka. 
Na kanapie 
Mała partia chce istnieć na krajowej mapie, 
Chociaż cała się mieści na jednej kanapie, 
Kiedy zaś liczebną potęgą się stanie, 
Zmieści się na wersalce oraz na tapczanie. 
Dwie partie 
Porozumienie toczy choroba, 
Jest jeden prezes ale w dwóch osobach, 
Bystry obserwator doskonale wie, 
Że to jedna partia, choć właściwie dwie. 
Sierota 
Sierota po Hitlerze 
hajlował w Onerze, 
I chętny był szalenie 
Hajlować w IPN-ie. 
Odliczanie 
Jest małej partii wielkim sukcesem, 
Że ustalimy, kto będzie prezesem, 
Więc odliczajmy raz, dwa i trzy, 
Od dziś prezesem zostaniesz ty. 
Zamieszanie 
W kraju cowidove trwa dziś zamieszanie, 
Trzeba się zaszczepić przeciw dobrej zmianie, 
To jedynie może nam przynieść nadzieję, 
Bo to za jej sprawą zaraza szaleje. 
Sen 
Śniłem ostatnio sen proroczy, 
Że się prawica nadal jednoczy, 
Ale ten sen to tylko żart, 
Ona się sypie jak domek z kart. 
Bezradni 
Przy demonstracjach za każdym razem 
Policja broni się pałką i gazem, 
Realizując niezdrowe ambicje, 
Kobiety biją bezradną policję. 
Rozmowa 
Chcę posłużyć się dowodem, 
Że władza rozmawia z narodem, 
Nie daje dobrego przykładu, 
Bowiem mówi: spieprzaj dziadu. 
Barany 
Choć nocą liczę barany, 
To ciągle chodzę niewyspany, 
Ta perspektywa nie jest wesoła, 
Bo jest zbyt dużo ich dookoła. 



Myślenie 
To jest na pewno sprawą realną, 
Że myślenie przyszłość ma kolosalną, 
Ale dopóki przyszłość się nie zacznie, 
To teraźniejszość ma gorszą znacznie. 
Fachowiec 
Propagandysta to taki fachowiec, 
Co święte krowy robi z czarnych owiec. 
Mąż 
Trudno polityki stać się koneserem, 
Kiedy jest mąż stanu starym kawalerem. 
Sny 
Na publicznej arenie nie brak wielkich słów, 
Co życzę daltonistom kolorowych snów. 
 
28.02 – 90. rocznicę urodzin obchodził płk dr med. Kazimierz WYDROWSKI, były 
komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, były szef służby 
zdrowia Śląskiego Okręgu Wojskowego, uczestnik wielu misji pokojowych. Był też 
„chairmanem” MEMS (Middle East Medical Society) Bliskowschodniego Towarzystwa 
Medycznego skupiającego lekarzy wszystkich 13 kontyngentów UNEF II.  

   

Jubilata odwiedził Prezydent Wrocławia Jacek SUTRYK i wręczył mu medal Zasłużony dla 
Wrocławia.  
Wcześniej jubilata odwiedziła delegacja Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ. Pułkownik wyróżniony został Złotym Medalem „Za Zasługi dla SKMP 
ONZ”. Odznaczenie wręczyli mu wiceprezesi Koła Elżbieta ROGALA i Edward KLIMAS. 
Zaś ppłk Jerzy LESICKI miał też satysfakcję, jako przewodniczący Wrocławskiej Rady 
Seniorów, wręczyć Jubilatowi Szmaragdową Kartę Seniora, która uprawnia nestorów 
Wrocławia do korzystania z wielu udogodnień i przywilejów ułatwiających im życie. 



 

 

 

Jubilatowi urodzinowe życzenia przekazał telefonicznie prezes Zarządu Dolnośląskiego 
ZWiRWP płk Krzysztof MAJER. Warto też podkreślić, że kol. Kazimierz WYDROWSKI jest 
jednym z najstarszych stażem członków naszego Związku, bo wstąpił do Związku Żołnierzy 
LWP 28 czerwca 1996 r. 

 

Na misji ONZ – jubilat drugi od prawej 

Szeregi członków ZWiRWP / ZS”S”RP w lutym br. zasilili koledzy: mgr Piotr NOSAL 
z Wałbrzycha, Mariusz RUSEWICZ z Lubina, a wcześniej mjr mgr inż. Jerzy MĘKWIŃSKI 
ze Zgorzelca. 
Lutowy numer "Rzeczpospolitej Dolnośląskiej" przyniósł bogaty wybór twórczości Jana 
ZACHARSKIEGO.  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Krzysztof Majer 

 


