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01.06 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” w rubryce „Z turystycznych kręgów” zamieścił
wspomnienia mjr zs Janusza FUKSY „Rowerem po Polsce”, gdy w 1953 r. wraz z kolegą
w 15 dni przejechał 1590 km.

04.06 – kolejna propozycja kol. Waldemara CHABIORA to wycieczka turystycznokrajoznawcza do Mściwojowa. Pogoda dopisała i można było skorzystać z walorów ośrodka
i podziwiać panoramę okolicy z wieży widokowej.

08.06 - kol. Waldemar CHABIOR wybrał się do miejscowości Sokołowiec, gdzie znajduje się
mało znana kapliczka słupowa. Pozornie typowa przydrożna kapliczka jest w rzeczywistości
dużej miary zapomnianym dziełem sztuki. Wykuta w kamieniu w kształcie monolitycznej
kolumny zwieczona u góry na obraz lub figurę. Być może jest związana z jakimś
dramatycznym wydarzeniem albo z nabożna intencją. Po II wojnie światowej kapliczka poszła
w zapomnienie, czego wyrazem jest aktualny stan i nie ma nawet okazjonalnego opiekuna.

09.06 – w przeddzień pogrzebu na dwóch szpaltach dziennika „Trybuna” znalazł się obszerny
tekst płk dr Gabriela ZMARZLIŃSKIEGO „Wspomnienie o generale Zdzisławie Rozbickim”.
https://trybuna.info/polska/wspomnienie-o-gen-zdzislawie-rozbickim/

W bogatyńskim magistracie odbyła się, zorganizowana przez Miejsko-Gminne Koło Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, uroczystość uhonorowania zasług Zofii
KULIKOWSKIEJ dla społeczności „Małej Ojczyzny”.

Prezes Koła Związku Sybiraków Zofia KULIKOWSKA została odznaczona Pamiątkowym
Krzyżem 100-lecia Bitwy Warszawskiej, za krzewienie i propagowanie najcenniejszych
wartości patriotycznych, a także podtrzymywanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach
z historii Polski. Aktu odznaczenia dokonał ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI Prezes Zarządu
Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu wraz z Prezesem
Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Stanisławem JAROSZEM oraz pełniącym funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciechem DOBROŁOWICZEM. Rozmawiając po uroczystości przy kawie i ciastkach dało
się zauważyć niezwykłe wzruszenia Zofii Kulikowskiej. Okazało się, że jej Tato był
uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, na dowód czego udostępniła nam historyczne zdjęcia.
W trakcie rozmowy uraczyła nas wspaniałymi wspomnieniami o tamtych czasach.

10.06 – w Lubinie na spotkaniu aktywu powiatowego ZWiR WP i ZS „Strzelec” RP odbyła się
skromna uroczystość wręczenia aktu nominacji na pierwszy strzelecki stopień oficerski
podporucznika zs kol. mgr Damianowi ZIMIE. Aktu nominacji w imieniu dowódcy
Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs Krzysztofa MAJERA
dokonał dowódca Oddziału Strzeleckiego kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK w asyście
przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów por. zs Henryka RUSEWICZA oraz kpt.
zs Antoniego PIOTROWSKIEGO i kpt. zs Edwarda PIWOWARCZYKA. Ponadto ppor.
Damian ZIMA został udekorowany strzeleckim medalem - V lat Ojczyźnie.
Po rocznej przerwie z wiadomych względów w Głogowie odbyły się tradycyjne zawody
strzeleckie. Wzięło udział kilkudziesięciu zawodników płci obojga.

Organizatorami były m.in. zarządy: Związku Inwalidów Wojennych RP – prezes płk Adam
KĘSTOWICZ, Akademii Sportów Obronnych – prezes ppor. zs Krzysztof TARAS, Oddziału
Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP w Głogowie – dowódca mjr zs Jerzy NAGODA oraz
Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Rudnej – prezes mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI.

Relacja „Wielkie strzelanie pod Głogowem. Za broń chwycili nawet prezydent i starosta”
https://glogow.naszemiasto.pl/wielkie-strzelanie-pod-glogowem-za-bron-chwycilinawet/ar/c1-8318444

Na wrocławskim cmentarzu komunalnym przy ul. Osobowickiej z pełną wojskową asystą
honorową odbył się pogrzeb gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO.

W domu pogrzebowym wartę honorową pełnili kolejno dwójkami: gen. dyw. Janusz
ORNATOWSKI i gen. bryg. Antoni GOLISZEWSKI, prezesi płk Marian DĄBROWSKI i płk
Krzysztof MAJER, dawni podwładni płk Zbigniew ADAMSKI i ppłk Maciej MUSIAŁ.
W imieniu podwładnych zmarłego pięknie pożegnał jego zastępca i następca płk Zdzisław
NOWACKI. Zaś o stronę organizacyjną perfekcyjnie zadbali gen. bryg. Zdzisław
BARSZCZEWSKI i płk Mirosław KARASEK. Zmarłemu towarzyszyły: sztandar wojskowy
i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wśród wielu żegnających byli też przedstawiciele
Związku Weteranów i Rezerwistów WP: płk Marian REINBERGER, mjr zs Janusz FUKSA
i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ.

W przeddzień pogrzebu na dwóch szpaltach dziennika „Trybuna” znalazł się wzruszający
tekst płk dr Gabriela ZMARLIŃSKIEGO „Wspomnienie o generale Zdzisławie Rozbickim”.

13.06 – Prezes Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard
LEPAROWSKI, będący również Wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP w Zgorzelcu na
zaproszenie jednostki ratowniczo – gaśniczej w Trójcy gm. Zgorzelec, uczestniczył

w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym tej jednostki. W trakcie spotkania bardzo wysoko
oceniono osiągnięcia jednostki.
14.06 - zostaliśmy zaproszeni do Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy na uroczyste
wojewódzkie obchody 40-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Uroczystość sprawnie prowadził wiceprezes ZW ZŻWP płk Lucjan ŁAWNICZEK.
Przedstawił skondensowany zarys historii i bilans działań programowo-organizacyjnych
Związku z okazji Jubileuszu - relacja była ilustrowana slajdami. Podziękowania za
dotychczasową pracę społeczną przekazał w wystąpieniu prezes ZW płk Marian
DĄBROWSKI, który podkreślił, że zostanie wręczone kilkadziesiąt odznaczeń dla aktywu,
które się skumulowały ilościowo ze względu na przerwę spowodowaną pandemią i brakiem
zebrań plenarnych. Były też wyróżnienia i książki z Towarzystwa Wiedzy Obronnej, które
wręczyli płk Władysław TKACZEW i kmdr Aleksander PODOLSKI.

Zostali zaproszeni liczni sojusznicy i przedstawiciele bratnich związków. Zarząd Dolnośląski
Związku Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali płk Krzysztof MAJER i mjr Jan
DRAJCZYK, Zarząd Wielkopolski ZWiRWP delegacja pod wodzą ppłk Tadeusza MYLERA,
a Koło nr Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ ppłk Jan MAJEWSKI i płk
Henryk JANUS.

Po części oficjalnej udaliśmy się część towarzyską, gdzie mogliśmy skosztować smacznych
okolicznościowych tortów, ciastek i spożyć napoje. A w kularach powspominać dawne dzieje
i skomentować
aktualną
sytuację
organizacji
NGO.
Więcej
na
https://zzwp.wroclaw.pl/2021/06/16/olesnickie-obchody-40-rocznicy-powstania-zzwp/

Wieczorem zmarł w wieku 82 lat nasz przyjaciel - ksiądz mitrat Eugeniusz CEBULSKI.
Założyciel, budowniczy i wieloletni proboszcz dwóch prawosławnych parafii na Dolnym
Śląsku: św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu na Piasku, a także parafii św. Archanioła
Michała w Sokołowsku.

Z sentymentem wspominał swoją służbę wojskową. Często uczestniczył w uroczystościach
i spotkaniach ZWiRWP.

Wraz z synem Eugeniuszem

16.06 – we wspólnym biurze w Dzierżoniowie
przy ul. Świdnickiej 35 spotykają się aktywiści
ZKRPiBWP, ZIW RP oraz ZWiRWP.

17.06 – w Warszawie po długiej przerwie odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego
ZWiRWP.

W pierwszej uroczystej części posiedzenia m.in. prezes honorowy płk mgr Ludwik ROKICKI
i prezes płk dr Wiesław KORGA oraz skarbnik ppłk mgr Zbigniew ŻUROWSKI zostali
odznaczeni na wniosek Prezydium Zarządu Głównego i Oddziału Podkarpackiego.

W części roboczej prowadzonej przez wiceprezesa st. sierż. pchor. Mariana LIPCZUKA
zastanawiano się nad kondycją organizacyjną Związku, regulaminem awansów związkowych,
finansami i przygotowaniami do kampanii sprawozdawczo-wyborczej jesienią. Ze względów
zdrowotnych członkowie ZG z Dolnego Śląska nie wzięli udziału w posiedzeniu.

18.06 – na cmentarzu komunalnym we Wrocławiu pożegnano śp. ks. mitrata Eugeniusza
CEBULSKIEGO, założyciela i wieloletniego proboszcza prawosławnych parafii we
Wrocławiu na Piasku oraz w Sokołowsku. Nasz przyjaciel i autorytet dla kilku pokoleń
mieszkańców Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył
JE Władyka Jerzy /Mariusz Pańkowski/, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
Prawosławny Biskup Polowy WP, a uczestniczyło wiele osób różnych narodowości i wyznań,

które przybyły z Wrocławia, Dolnego Śląska, innych regionów Polski i zza granicy.

W dzienniku „Trybuna” ukazał sił tekst, nad którym pracowali: dr Włodzimierz SOKOłA,
prof. Andrzej DOBRUCKI i mgr Bołena BAMWENDA. Oto jego trełł: Stanowisko
Stowarzyszenia „Pokolenia” we Wrocławiu w sprawie Pomnika tzw. łołnierzy
Niezłomnych we Wrocławiu.
W maju 2021 roku, Rada Miejskiej Wrocławia, podjłła ostatecznł decyzjł o budowie
Pomnika łołnierzy Niezłomnych. Po ogromnej katastrofie wojennej, zrujnowane
pałstwo polskie zaczłło sił odbudowywał. W odbudowie tej wziłła udział
wiłkszołł społeczełstwa polskiego, niezalełnie od dzielłcych je znacznych rółnic
politycznych. Innego zdania byli tzw. „łołnierze wyklłci”, którzy pod hasłem walki o
wolnołł ojczyzny zabijali nie tylko członków władzy centralnej i terenowej – działaczy i
członków PPR, PZPR oraz, choł w mniejszym stopniu, członków ZSL. Najłatwiejszym
celem była ludnołł cywilna i działacze szeroko rozumianej lewicy, którzy mieli dołł
wojny i okupacji niemieckiej. Napadano na posterunki MO, lokalne wiłzienia, grabili, palili
i siali postrach wobec bezbronnych wsi. Trzeba tu wyrałnie rozgraniczył osoby, które
brały udział w tym procederze, na skutek rółnych form przymusu, od tych, którzy
przystłpili do partyzantki antykomunistycznej z powodów ewidentnie politycznych. Nie
pogodzili sił oni ze zmianami politycznymi, które zaszły po wojnie w Polsce, i na które
trzeba to wyrałnie powiedzieł, wiłkszołł Polaków nie miała ładnego wpływu. Byli oni
gotowi kontynuował walkł niezalełnie od kosztów i cierpieł ludnołci.
Dlaczego jednak pomnik tzw. łołnierzy niezłomnych stanłł ma włałnie we
Wrocławiu, stolicy Dolnego łlłska? Dolny łlłsk wraz z Wrocławiem znalazły sił w
granicach Polski decyzjł mocarstw podjłtej na konferencji w Poczdamie. Prawdł jest, łe
orłdownikiem przyłłczenia tej ziemi do Polski był Stalin, podczas gdy przywódcy
mocarstw zachodnich byli raczej za ograniczeniem rekompensaty, jakł miała otrzymał
Polska za utracone ziemie na wschodzie dawnej II Rzeczypospolitej. Była mowa o granicy
na Odrze i Nysie, ale Nysie Kłodzkiej. W takim przypadku w Polsce znalazłaby sił tylko
północna człłł Wrocławia. Mówiłc obrazowo, w Polsce byłby Cmentarz Osobowicki,
ale cały przemysł, uczelnie i zabytki znalazłyby sił po stronie niemieckiej. Dułł rolł w
wytyczeniu zachodnich i północnych granic Polski miał Rzłd Tymczasowy, w którym
decydujłcy głos mieli przedstawiciele lewicy polskiej, nie tylko zresztł komuniłci. Jełli
chodzi o utracone ziemie wschodnie, sprawa była przesłdzona przez mocarstwa jeszcze
w Teheranie w 1943 roku i w Jałcie. Zresztł po 50 latach od wojny, ani kawałek tych
ziem nie jest człłcił Rosji - nalełł one do Litwy i Ukrainy, które sł naszymi sojusznikami
oraz do Białorusi. Czy ktoł rozsłdny nie przyzna, łe granice te sł sprawiedliwe?

Powojenny Dolny łlłsk z Wrocławiem jest tyglem, w którym znalełli swoje miejsce
przedstawiciele wielu narodów. Ziemie te zasiedlane były przez Polaków przesiedlonych
ze wschodu, ale takłe przybyłych z zachodu i południa Europy: górników z Francji i
Belgii, a takłe z Jugosławii. Dułł człłł stanowili przybysze z tzw. centralnej Polski Mazowsza, Wielkopolski, Kielecczyzny itd. Na Dolnym łlłsku osiedlano teł ocalonych z
Zagłady łydów, uchodłców z Grecji, Ukraiłców i łemków. Naleły pamiłtał, łe wielkie
zagospodarowanie Worka łytawskiego – Turoszowa, odbyło sił rłkami polskiej
młodzieły, która w liczbie ponad 5 tysiłcy przyjechała do pracy głównie z
przeludnionych wsi podkarpackich. Z tej wielkiej mieszaniny etnicznej ukształtowała sił
społecznołł dolnołlłska – Dolnołlłzacy. Tutaj spotyka sił tradycja Wschodu i
Zachodu.
Skłd powstała idea, łe łołnierzom niezłomnym, czytaj wyklłtym, naleły sił czełł i
naleły im sił pomnik tu: na ziemi zachodniej? Przecieł oni nie wziłli nawet udziału w
walkach o wyzwolenie okupowanej jeszcze przez Niemców zachodniej Polski, wrłcz
przeciwnie, na Zachód wraz z wojskami hitlerowskimi wycofywali sił łołnierze Brygady
łwiłtokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Polityka historyczna firmowana i kreowana
przez Instytut Pamiłci Narodowej i obie główne partie postsolidarnołciowe,
doprowadziły do powstania zafałszowanej narracji o tzw. „łołnierzach wyklłtych”. O
korzeniach ideowych IPN łwiadczy np. fakt powołania na dyrektora IPN we Wrocławiu
Tomasza Greniucha, zwolennika rosyjskiej agresji na Ukrainł, doktora bez znaczłcego
dorobku naukowego za to z ONR-owskł przeszłołcił, wykonujłcego tzw. salut rzymski,
błdłcy w rzeczywistołci hitlerowskim pozdrowieniem. Powołany na zastłpcł prezesa
IPN, dr Karol Nawrocki, chlubi sił, łe „zdemolował” wystawł głównł Muzeum II wojny
łwiatowej. Taki włałnie IPN uwała, łe ma wyłłcznołł na mówienie o polskich
dziejach. Pisze o tym dr Mariusz Sawa – badacz stosunków polsko-ukraiłskich, usuniłty z
IPN. Dr Sawa stracił pracł, ale zachował twarz (Konflikt pamiłci – Przeglłd nr 22, 24-30
maja 2021 r.). Dla podkrełlenia osiłgniłł w szkolnictwie i nauce polskiej w okresie
powojennym, z uzasadnieniem liczbowym, pisze Bogdan Galwas – „Dziadersa uwagi i
refleksje” (Trybuna – łroda 19, czwartek 20 maja 2021r.).
Działalnołł tzw. łołnierzy wyklłtych budzi w społeczełstwie polskim ogromne
kontrowersje. Próby wynoszenia na pomniki takich postaci jak „Bury” czy „Ogieł” spotyka
sił ze sprzeciwem na terenach, na których oni działali, jest natomiast popierana przez
łrodowiska skrajnej prawicy. Naleły wreszcie podkrełlił, łe na Dolnym łlłsku próby
działał „łołnierzy wyklłtych” zostały zgaszone w zarodku i mołna powiedzieł, łe tu
ich nie było. Budowa we Wrocławiu Pomnika tzw. łołnierzy Niezłomnych jest
działaniem, które nie przyczynia sił do integracji społeczełstwa naszego miasta i
regionu, wrłcz przeciwnie, wywołuje podziały. Jest to akt wymierzony w tolerancjł,
która charakteryzuje mieszkałców Miasta Spotkał – miasta przyjaznego i łłczłcego
ludzi.
Stowarzyszenie „Pokolenia” we Wrocławiu stanowczo nie zgadza sił z decyzjł Rady
Miejskiej i tł drogł wyrała swój protest. Z pełnym zrozumieniem popieramy zdanie
Społecznego Forum Wymiany Myłli z Wrocławia oraz łyczymy powodzenia
Wrocławskim Radnym z Lewicy, którzy wystłpili w obronie honoru miasta i ludzi,
głosujłc przeciw pomysłowi postawienia Pomnika łołnierzy Niezłomnych w naszym
miełcie.
Stowarzyszenie „Pokolenia” Wrocław

https://trybuna.info/polska/stanowisko-stowarzyszenia-pokolenia-we-wroclawiu-w-sprawie-pomnikatzw-zolnierzy-niezlomnych-we-wroclawiu/

19.06 – z udziałem prezesa Zarządu Głównego Józefa BRYLLA odbyło się Walne Zebranie
Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Warto też odnotować
obecność przewodniczącej Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia POKOLENIA mgr
Bożeny BAMWENDY. Chwilą zadumy uczczono pamięć prawosławnego księdza mitrata
Eugeniusza CEBULSKIEGO, bywalca naszych uroczystości.Prezes Zarządu Andrzej
MORDEL obszernie podsumował dotychczasową działalność programowo-organizacyjną,
gdzie ważnym elementem była współpraca ze Związkiem Weteranów i Rezerwistów WP.
Mimo trudności obiektywnych, wynikających z pandemii Covid-19, oddział może się
pochwalić osiągnięciami na wielu polach działań społecznych.

Podziękowano działaczom za dotychczasową pracę społeczną. Dyplomem Honorowym
Zarządu Głównego został wyróżniony mjr zs dr inż. Janusz FUKSA, który obchodził
Jubileusz Urodzin, za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwijania
dobrosąsiedzkich relacji z państwami za wschodnią granicą, szczególnie z Ukrainą oraz
osobisty wkład w rozwój Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia. Medalem MickiewiczPuszkin nauczycielka języka rosyjskiego w SP 40 we Wrocławiu mgr Lidia GRABOŚ i ppor.
zs prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ (kol. Krzysztof MAJER medal odbierze w terminie
późniejszym), a dyplomem uznania por. mgr Józef DYMALSKI. Wybrano władze na następną
kadencję, Zarząd: kpt. zs mgr Andrzej MORDEL, por. mgr Józef DYMALSKI, gen. zs mgr
Krzysztof MAJER, dr Miłosz GERLICH, mjr zs dr inż. Józef SOWA, ppor. zs prof. dr hab.
Andrzej MAŁKIEWICZ, ppłk mgr Jerzy MONASTERSKI, Komisja Rewizyjna: st. chor. szt.
Andrzej NAWROT, hm. Wojciech PRUCHNIEWICZ i mgr Kazimierz WOŹNY. Jak widać

większość członków władz wywodzi się z szeregów ZWiRWP. Wybór na poszczególne
funkcje poza prezesem, którym został Andrzej MORDEL, przełożono na pierwsze posiedzenie
władz statutowych. Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani koledzy: kpt. zs Andrzej
MORDEL i kpr. Marek ZATORSKI.

Postanowiono powołać wrocławski Klub Miłośnikow Wschodu. Po dyskusji odbyła się część
towarzyska, udana pomimo panujących wysokich temperatur.

Relacja na https://www.swpw.eu/zebranie-sprawozdawczo-wyborcze-we-wroclawiu/

W godz. 11.00 – 16.30 w lesie na terenie Jagodzina gm. Węgliniec odbył się piknik
zorganizowany przez Oddział Powiatowy ZWiRWP w Zgorzelcu. Rano o godz. 6 do pracy

przystąpiła drużyna kuchenna w składzie: ppor. zs Marek PIEKARSKI, kpt. zs Ryszard
POMYKAŁA i szer. Ryszard BUDKIEWICZ, która w kuchni polowej gotowała smaczną
grochówkę oraz bigos. Do grochówki jako wkładkę przeznaczono kiełbasę śląską. Kuchnię
polową udostępniło nam Nadleśnictwo Ruszów, za zgodą Nadleśniczego Janusza
KOBIELSKIEGO.

Przygotowaniem kuchni polowej, opału, wody, a także terenu pikniku /stoły, kosze na
odpadki, miejsca do siedzenia/ zajęło się Koło M – G ZWiRWP w Węglińcu pod wodzą
Prezesa Andrzeja KUSIAKA. O godz. 11.00 pojazd udostępniony nam przez właściciela firmy
ASTEL ppor. zs Andrzeja STELEŻUKA, dowiózł członków Związku z terenu Zgorzelca,
Bogatyni i Węglińca do miejsca pikniku. W sumie stawiło się na spotkanie 50 osób. W długo
wyczekiwanym spotkaniu wzięli też udział zaproszeni goście w osobach: Burmistrzowie M
i G w Pieńsku i Węglińcu Jan MAGDA i Mariusz WIECZOREK, Zastępca Wójta Gminy
Zgorzelec Marek WOLANIN, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów Janusz KOBIELSKI,
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” w Zgorzelcu Zbigniew
KOZŁOWSKI, Kazimierz JANIK oraz wolontariusz ratownictwa medycznego Waldemar
WOŹNIAK, który zajął się zabezpieczeniem medycznym. W spotkaniu brali ponadto
przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Zgorzelcu oraz koledzy
Andrzej ANISZKIEWICZ i Stanisław IGLEWSKI z Zrzeszenia Weteranów Działań Poza
Granicami Państwa.

Oprawę muzyczną zapewnił członek naszego Związku chor. zs Andrzej BŁACHANIEC,
który prezentował zebranym utwory o wydźwięku wojskowym, a wykorzystał do tego własny
sprzęt muzyczny. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Powatowego ppłk zs Ryszard
LEPAROWSKI, który przywitał zebranych, a następnie podziękował sponsorom i wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji spotkania.

Poinformował też zebranych, że spotkania jest okazją do wręczenia awansów i odznaczeń.
I tak z upoważnienia Dowódcy Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztofa
MAJERA, ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI mianował do stopnia podporucznika st. chor.
Władysława SZCZOTKĘ, a st. kpr. Bogdana DARGIEWICZA do stopnia sierżanta.
Następnie odznaczył Krzyżem Pamiątkowym „75 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej” mjr
Jerzego MĘKWIŃSKIEGO, plut. zs Adama GILARĘ, st. szer. Andrzeja KUSIAKA, sierż.
sztab. Tadeusza MICHALUKA, st. szer. Tadeusza SITARZA, st. szer. Jana SITARZA, szer.
Ryszarda BUDKIEWICZA i Andrzeja ŚWIDERSKIEGO, a Pamiątkowym Krzyżem „Orzeł
2 Armii WP” został odznaczony Waldemar WOŹNIAK. Pamiątkowym Krzyżem „100 lecia
Bitwy Warszawskiej” zostali odznaczeni: Janusz KOBIELSKI, Zbigniew KOZŁOWSKI,
ppor. zs Andrzej STELEŻUK oraz „niebieskie berety” Andrzej ANISZKIEWICZ i Stanisław
IGLEWSKI.

Spotkanie pomimo wysokiej temperatury powyżej 30 stopni C, udało się w każdym wymiarze,
a co niektórzy uczestnicy zdecydowali się nawet na tańce. Jednakże podstawowym celem
imprezy była okazji do koleżeńskich rozmów oraz uzgodnień z przedstawicielami władz
terenowych działań związkowych.

23.06 – odbyło się pierwsze posiedzenie władz Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Współpracy Polska-Wschód. Dokonano wyboru funkcyjnych: Zarząd – prezes Andrzej
MORDEL, wiceprezes Józef SOWA, skarnik Jerzy MONASTERSKI, sekretarz Miłosz
GERLICH, Komisja Rewizyjna – przewodniczący Andrzej NAWROT.

25.06 – w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały wręczone liczne
odznaczenia państwowe i resortowe. Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław KRESA wyróżnił
m.in. naszych sojuszników. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dr Norbert WÓJTOWICZ,
a Brązowy Krzyż Zasługi hm. Michał KOWALCZYK.

Na uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza
w Prószkowie został zaproszony płk zs mgr Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, prezes Koła
Miejskiego ZWiRWP i dowódca Pododziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” ZS
w Strzelcach Opolskich. Z

Uroczystość prowadził nauczyciel kol. ppor. zs mgr Dariusz ROGOWICZ. Spotkanie było
okazją do zadeklarowania współpracy klas mundurowych szkoły w nowym roku szkolnym
z aktywem ZWiRWP. Fotorelacja na https://www.pomologia.pl/zakonczenie-roku-szkolnego2020-2021/

26.06 – Prezes Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard
LEPAROWSKI będący również Wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP w Zgorzelcu na
zaproszenie jednostki ratowniczo – gaśniczej w Radomierzycach gm. Zgorzelec, uczestniczył
w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym tej jednostki. W dyskusji oceniono bardzo wysoko
zaangażowanie druhów w działaniach specjalistycznych. Jednostka ta, jako jedyna na terenie
gminy Zgorzelec, dodatkowo specjalizuje się w ratownictwie wodno – lodowym.
Kolejne wierszowane przemyślenia kol. Jana ZACHARSKIEGO
Ojcowie
To bezdzietny kawaler, który już za młodu
Pragnął być ojcem naszego narodu,
Historia wobec niego uczyniła gest,
Bo choć nie jest ojcem, jednak ojcem jest.
Nikt nie może sobie pozwolić na to,
Ażeby mówić do niego per tato,
I zbyt poważna bywa jego praca,
Aby tatusiu się do niego zwracać.
Ta forma bywa najbardziej szczęśliwa,
Kiedy się ojca swym ojcem nazywa.
Można uroczystego używając szyku,
Mówić Komendancie albo Naczelniku.
Ojciec karcące wciąż kieruje słowa,
Aby mu się naród zdyscyplinował,
Niesforni zaznają karzącej ręki,
Gdy dostarczają ojcu udręki.

Wobec opornych on obelgi miota,
Zdradzieckie mordy mówi lub hołota.
Wie jaka trudna jest jego dziatwa,
I że nią rządzić to sprawa niełatwa,
A ojciec narodu to ma na uwadze,
By kochać swój naród, a najbardziej władzę.
Honorowy teraz uczynimy szpaler,
Oto jest kolejny bezdzietny kawaler,
Bo innego ojca dziś nadeszła pora,
Ojca Tadeusza, Ojca Dyrektora.
On katolickiej hołdując doktrynie,
Wszystko poświęca swojej rodzinie,
I często mówi ja was urządzę,
Gdy tylko hojnie dacie mi pieniądze.
Wam moje dziatki zapewnię zbawienie,
Bo hojne datki w wysokiej są cenie.
Ja do zbawienia wam wytyczę trasę,
Kocham was bardzo, a najbardziej kasę.
Ja jednak jestem, powiem wam szczerze,
Raczej biznesmenem, a mniej duszpasterzem.
Finansowego ja szukam sukcesu,
Jest ze mnie bowiem człowiek interesu.
Takich mamy dziś ojców, ale chodzi o to,
Że przy takich ojcach czuję się sierotą.

28.06 – prezes Zarządu Dolnośląskiego gen. zs Krzysztof MAJER przeprowadził telefoniczną
rozmowę z prezesem Zarządu Powiatowego w Złotoryi ppłk zs Michałem SABADACHEM.
Uzgodniono, że wojewódzkie spotkanie z okazji Dnia Weterana odbędzie się 4 września
br. w Uniejowicach 4 września o godz. 12.00.
Na zaproszenie mgr Zofii BARCZYK, Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego w Zgorzelcu Prezes Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu ppłk zs mgr
Ryszard LEPAROWSKI wziął udział w spotkaniu na terenie Szpitala. Korzystając z okazji
Prezes OP złożył na ręce Pani Dyrektor podziękowania za zaangażowanie i determinację służb
medycznych oraz ratowników za zwalczanie pandemii. Następnie honorując dokonania
odznaczył Pamiątkowym Krzyżem „100 lecie Bitwy Warszawskiej” Dyrektor Zofię
BARCZYK, Zastępcę Dyrektora dr nauk med. Marcina WOLSKIEGO oraz mgr inż.
Kazimierza JANIKA.

29.09 – zostaliśmy zaproszeni do hotelu Europejskiego we Wrocławiu na obchody Święta
Inwalidy Wojennego. Uroczystość prowadził ppłk Jan JEŻ, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Okręgu Związku Inwalidów Wojennych PR.

Wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgu ZIW RP płk Wojciech OLENDEREK
przywitał przybych z całego Województwa Dolnośląskiego przedstawicieli z 11 oddziałów
ZIW RP oraz wśród zaproszonych gości m.in. Wicewojewodę Dolnośląskiego Jarosława
KRESĘ, prezes Zarządu Głównego Elżbietę KAZUBSKĄ, zastępcę Dowódcy 3 Brygady
Radiotechnicznej płk Marka BRZEZICHĘ, byłego Dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego
gen. dyw. Janusza ORNATOWSKIEGO. Podkreślił obecność przedstawicieli
zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych – Teresa WŁODAREK, Światowy Związek Żołnierzy AK prof.
Stanisław UŁASZEWSKI, Związek Żołnierzy WP – płk Marian DĄBROWSKI, Związek
Weteranów i Rezerwistów WP i Związek Strzelecki „Strzelec” RP – gen. zs Krzysztof
MAJER, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa – płk Ryszard WOŹNIAK.
Następnie przedstawił obszerny referat obrazujący historię i tradycje 101-letnich działań na
rzecz inwalidów wojennych. Pomimo wymiernych sukcesów, niestety w ostatnim okresie
notowany jest proces zmniejszania się stanów osobowych oddziałów. Podkreślił, że
uroczystość była planowana w ubiegłym roku, a zwłoka wyniknęła ze stanu pandemii.

Przez ten okres nie było też okazji na podziękowanie aktywowi związkowemu i sojusznikom
za pracę społeczną na rzecz ZIW RP. Dlatego zebrało się kilkadziesiąt odznaczeń, a wśród
odznaczonych Krzyżem 100-lecia ZIW RP znaleźli się m.in. ppor. zs prof. Andrzej
MAŁKIEWICZ, płk Ryszard WOŹNIAK, ppor. zs Tadeusz GRZELAK i kpr. Marek
ZATORSKI.

Po wysłuchaniu pozdrowień i życzeń od zaproszonych gości wysłuchaliśmy pięknego
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu „Radość” działającego przy Klubie
4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Jak podkreślił kierownik zespołu Stanisław ŚLIWIŃSKI,
był to pierwszy występ od ogłoszenia pandemii. Ostatnim etapem uroczystości był posiłek
i spotkanie przy kawie lub herbacie i ciastkach. Prezesi Stanisław UŁASZEWSKI i Krzysztof
MAJER mieli pierwszą okazję do wymiany doświadczeń w sferze wspólnych działań naszych
związków na rzecz popularyzacji historii II wojny światowej.

30.06 – Członkowie naszego Związku występujący w zespole „Grodzianki” uczestniczyli
w nagraniu piosenek w Polskim Radio Wrocław. Będą walczyć o jak najwyższe miejsce
w Liście Przebojów Ludowych.

Czerwcowy numer "Rzeczpospolitej Dolnołlłskiej" przyniósł publikacjł wielu fraszek kol.
Jana ZACHARSKIEGO.

Sylwetkę kombatantki mjr zs Moniki STRĄCZEK zd. ŚLADEWSKA na łamach miesięcznika
„Polska Zbrojna” przedstawił kol. Krzysztof MAJER.

Krzysztof Majer

