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DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZKU WETERENÓW I REZERWISTÓW WP DOLNEGO 

ŚLĄSKA W SIERPNIU 2021 ROKU 

 

01.08 – tradycyjnie wrocławskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
odbyły się na Promenadzie Staromiejskiej przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego, pod 
patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Dowódcy Garnizonu WP i Dolnośląskiego Okręgu 
Światowego Związku Żołnierzy AK. 

  

O godzinie „W” usłyszeliśmy przeraźliwy dźwięk syren. Uroczystość rozpoczęła się 
odśpiewaniem hymnu państwowego. Zostały wygłoszone wystąpienia okolicznościowe, 
w których podkreślono heroizm i bohaterstwo powstańców ale też idących im na pomoc 
żołnierzy 1 Armii WP. 
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Prezes Zarządu Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK prof. Stanisław 
UŁASZEWSKI wręczył medale pamiątkowe w podziękowaniu za kultywowanie pamięci 
zbrojnego wysiłku powstańców warszawskich. Liczne delegacje - parlamentarzystów, władz 
państwowych i samorządowych, jednostek wojskowych, organizacji kombatanckich 
i żołnierskich oraz wielu instytucji, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.   

  

Biały i czerwony znicz złożyła delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP w składzie: gen. zs Krzysztof MAJER, 
mjr ds Henryk JAGINTOWICZ i sierż. zs Janusz GARDYNA, którym towarzyszyli ks. bp 
Waldemar PYTEL, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ks. 
prot. Grzegorz CEBULSKI, prawosławny kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu.  

  

Nie mogło zabraknąć delegacji „niebieskich beretów”, która reprezentowała delegacja Koła nr 
5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w składzie: Anna Lucyna 
OSTASZKIEWICZ, ppłk Andrzej LAZAREK, st. chor. szt. Edward KLIMAS i mjr ds Jan 
DRAJCZYK. Kompania 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową, 
został odczytany Apel Pamięci.  
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Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Uroczystość 
zakończyła pieśń reprezentacyjna WP i zaproszenie do udziału w mszy św. w kościele 
garnizonowym pw. św. Elżbiety. 
Relacja na  
https://10pdow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/rocznica-powstania-warszawskiego/    

 

 

W Lubinie tradycyjnie o godz. 17, czyli w godz. „W” w stolicy polskiej miedzi rozległ się 
dźwięk syren w hołdzie uczestnikom zrywu. Lubinianie, podobnie jak mieszkańcy wielu 
polskich miejscowości, uczcili 77. rocznicę Powstania Warszawskiego, największą akcję 
zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.  

 

 

 

Obchody tej rocznicy zorganizował powiat lubiński, który zaprosił mieszkańców pod Mur 
Pamięci przy ul. Mikołaja Pruzi w Lubinie. O efektowną oprawę uroczystości tradycyjnie 
zadbali harcerze i strażacy, którzy punktualnie o godzinie 17 włączyli syreny i odpalili race 
świetlne. Głośny dźwięk, światło i dym w kilku częściach miasta sprawiły, że wielu lubinian 
na dłuższą chwilę zatrzymało się. Harcerze recytowali wiersze i śpiewali żołnierskie piosenki. 
Przygotowanej przez nich części artystycznej w skupieniu słuchali tłumnie przybyli 
mieszkańcy miasta.  
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Licznie stawili się kombatanci i członkowie ZWiRWP pod wodzą prezesa kpt. zs Jerzego 
SZCZEŚNIAKA i przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatanckiej por. zs Henryka 
RUSEWICZA. Fotorelacja na https://www.lubin.pl/lubin-w-godzine-w-
2/?fbclid=IwAR0XFQysyiEIuM7jIOUQptTLCtt72ITP1TH5ctkihETsW-qJKyQ3z2l1S9I   

  

Również w Dzierżoniowie jak co roku uczestniczyliśmy w ważnym święcie 1 sierpnia dla 
upamiętnienia Powstańców Warszawy. Uroczystość odbyła się  przy Pomniku Pamięci Losów 
Ojczyzny. Po wystąpieniach okolicznościowych i złożeniu wiązanek kwiatów uczciliśmy 
wydarzenie śpiewaniem piosenek (nie) zakazanych. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzejowi DARAKIEWICZOWI podczas 
uroczystości został odznaczony Krzyżem za Zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych, który wręczył prezes Koła Miejskiego ZKRPiBWP ppor. Władysław 
POTOCKI. 
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W małym Świdniku mjr Stanisław NAPIERAŁA złożył wiązankę kwiatów dla uczczenia 
pamięci 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

  

W miesięczniku PTTK „Na Szlaku” w rozdziale GLOBTROTER zamieszczono artykuł kol. 
Janusza FUKSY „Azow-Siwasz”.  Dzięki czasopismu NA SZLAKU dość dobrze 
poznaliśmy przyrodę wielu spośród 23 parków narodowych w Polsce. Czytelnikowi 
chcę zaproponować nowy cykl, w którym przedstawię najważniejsze przyrodnicze 
parki narodowe Ukrainy, których ogółem jest 53. Ta forma ochrony przyrody 
u naszych sąsiadów jest dużo młodsza niż w Polsce, bo pierwszy park narodowy 
został powołany przez rząd w 1980 r. (w Karpatach), choć wcześniej oczywiście 
istniały inne formy ochrony. Rozpocznę od malowniczego parku narodowego nad 
Morzem Azowskim. Tereny nad Morzem Azowskim i pojedyncze wyspy w Zatoce 
Siwasz, charakteryzujące się niezwykłą przyrodą, brano pod ochronę już w latach 
dwudziestych XX w., wówczas w ramach rezerwatu Askania Nowa. Po wojnie 
w 1957r. zorganizowano tu państwowe gospodarstwo rezerwatowo-myśliwskie. Zaś 
w 1993 r. prezydent Ukrainy powołał Azowo-Siwaski Przyrodniczy Park Narodowy. 
Park ma powierzchnię 522 km2 , w tym tylko 85 km2 lądu, a resztę stanowią wody 
Morza Azowskiego, Limanu Utluckiego i Zatoki Siwasz. Ląd – to przede wszystkim 
wyspa Biriuczyj (72 km2 ), odnosząca się do rejonu geniczeskiego w obwodzie 



 

6 
 

chersońskim, w pobliżu Krymu. Biriuczyj i inne wyspy, także półwysep (kosa) Fiedota, 
charakteryzują się glebami piaszczystymi i sołonczakowatymi. Klimat parku jest 
kontynentalny, z suchym latem i krótką zimą, najczęściej bez śniegu. Opady na 
poziomie 260 mm rocznie są najniższe na Ukrainie. Typowe są tu posuchy 
i suchowieje. W takich warunkach glebowych i klimatycznych rośnie tu rzadka 
roślinność stepowa i sołonczakowata, wzdłuż brzegów np. szuwary oczeretowe. Na 
wyspach Siwasza zachowały się fitocenozy stepowe, w których występują gatunki 
endemiczne traw, np. miotła azowska czy sytnik Fomina. W parku odnotowano 308 
gatunków roślin, z nich 12 wpisano do „czerwonej księgi” Ukrainy. Przybrzeżne tereny 
Morza Azowskiego z licznymi wyspami są miejscem bytowania ptaków, które znajdują 
tu dobre warunki do gniazdowania, a także tych, które tu odpoczywają podczas 
migracji. Żyją tu kaczki błotne, czaple, łabędzie. Są rzadkie siewki morskie, kuliki-
sroki i orlany (ogromne jak orły ptaki drapieżne z rodziny jastrzębiowatych). Na 
wyspie Biriuczyj można też spotkać żurawie kilku gatunków i błotniaki (z rodziny 
sokołów). Są bażanty pospolite. W parku przebywa 197 gatunków ptaków, w tym 30 
gatunków jest w „czerwonej księdze” Ukrainy. Stepowe trawy wyspy Biriuczyj 
wykorzystano do aklimatyzacji zwierząt. Od 1928 r. rośnie tu liczebność jeleni 
szlachetnych, danieli, muflonów, kułanów (półosłów). Zaaklimatyzowano jenoty. 
Zachowały się aborygenne gatunki fauny, jak zając szary czy lis. Z płazów są 
ropucha zielona i żaba jeziorna, z gadów – liczne jaszczurki i węże, z ryb – jesiotry, 
byczki i od niedawna głowacze. Spośród szczególnie chronionych zwierząt w parku 
żyją tuszkańczyk wielki, tchórz stepowy, miedzianka, żmija stepowa i delfin azowski. 
Razem na obszarze parku jest 250 gatunków zwierząt kręgowych, z nich 48 wpisano 
do „czerwonej księgi” Ukrainy. Mimo że park narodowy jest zamkniętą strefą ochrony 
zwierząt, ministerstwo przyrody wydaje zgody na odławianie lub odstrzał określonych 
ilości jeleni, saren, muflonów, zajęcy, bażantów, gęsi i kaczek. Na wyspie Biriuczyj 
odbywa się koszenie traw na siano. Są pasieki z ulami. Jedni przyrodnicy krytykują 
taką ingerencję w środowisko naturalne, inni twierdzą, że jest niezbędna.  

 
 

  

W złotoryjskich obchodach rocznicy tragicznych wydarzeń w Warszawie wzięli udział m.in. 
członkowie ZWiRWP, ZKRPiBWP oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Zapalili  
symboliczne Znicze Pamięci na Cmentarzu Komunalnym w Złotoryi przy grobach 
Powstańców Warszawskich Jana LEPECKIEGO oraz Ryszarda KRÓLIKOWSKIEGO.  
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3 sierpnia br. ze smutkiem żegnamy por. mgr inż. Ryszarda Józefa KOZżOWSKIEGO 
/1949-2021/ z Ważbrzycha.  

 
 

 

Nie zapomnimy utworów muzycznych, które piżknie wykonyważ wraz z zespożem na 
spotkaniach Oddziażu Miejskiego ZWiRWP w Ważbrzychu. Prezydent Ważbrzycha dr 
Roman SZEżEMEJ napisaż: Dotarża do nas bardzo smutna informacja, zmarż Ryszard 
Kozżowski, spożecznik, wielki orżdownik przyjażni Polsko-Ukraiżskiej, dumny 
ważbrzyszanin, wspaniaży czżowiek. Komendant Hufca ZHP pwd. Artur MARLINGA 
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dodaż: Jeszcze wczoraj peżny nadziei i optymizmu. Rysiu, kto teraz bżdzie staż na 
pierwszej linii frontu prospożecznych manifestacji, strajków w walce o demokracjż, 
wolnożż i równożż wobec prawa?          żegnaj Poruczniku! Czeżż Twojej Pamiżci! 

 

4 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Jaworze uczestniczyliśmy w ostatniej drodze kol. płk 
zs mgr Bogdana BEZEGA. Wśród kilkudziesięciu żałobników przybyły delegacje członków 
Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz Związku Strzeleckiego Strzelec „Strzelec” RP 
z Wrocławia, Wałbrzycha, Głogowa, Złotoryi, Lubina, Rudnej oraz oczywiście z Jawora.  

  

Po odprawieniu egzekwii przez księdza zabrał głos płk WP gen. zs Krzysztof MAJER, prezes 
Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP i dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego 
i pożegnał Zmarłego:     Dziś żegnamy kol. mgr Bogdana BEZEGA, długoletniego 
społecznika, wspaniałego człowieka. Bogdan urodził się 12 sierpnia 1948 r. w Warszawie. 
Pochodził z rodziny o kilkupokoleniowej tradycji patriotycznej. Ojciec Zbigniew był 
kombatantem i długoletnim żołnierzem zawodowym w stopniu podpułkownika. W latach 
1966-68 Bogdan pełnił służbę w JW 1367 Nisko, w latach 1968-70 pracował etatowo w ZHP, 
a w latach 1970-72 pracownik administracji MZBM w Jaworze. Od 1972 do 1989 r. był 
funkcjonariuszem Resortu Spraw Wewnętrznych w stopniu kapitana. Długoletni pracownik 
administracji samorządowej, w latach 1990-2010 kierownik Biura Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jaworze.  

  

Był uznanym, społecznym działaczem województwa dolnośląskiego, wcześniej legnickiego. 
Aktywny działacz PCK, pełnił funkcję członka Krajowej Rady Reprezentantów i wiceprezesa 
Zarządu Rejonowego PCK w Jaworze.  Długoletni instruktor ZHP w stopniu harcmistrza, 
w poprzedniej kadencji przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, organizator i komendant 
Kręgu Instruktorskiego Seniorów „Złota Lilijka” w Jaworze. Popularyzator turystyki oraz 
krajoznawstwa. Działacz PTTK, Przewodnik Sudecki, organizator wycieczek i autor wielu 
publikacji poświęconych Parkowi Krajobrazowemu „Chełmy”. Współodpowiedzialny też za 
dobrą realizację programu „Powiat ponad podziałami”. Od 2000 r. zaangażowany 
w działalności społecznej Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Przez dwie kadencje 
wiceprezes, a następnie prezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP im. gen. Tadeusza Kościuszki, 
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członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Organizator wielu przedsięwzięć programowo – 
organizacyjnych na terenie miasta i powiatu jaworskiego. Systematycznie uczestniczył 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości z okazji rocznic i świąt wojskowych 
w miejscach pamięci narodowej. Inicjator wielu przedsięwzięć popularyzujących historię 
i tradycje WP. 

  

Jako falerysta z własnych zbiorów przygotował kilka wystaw historycznych z okazji rocznicy 
wyzwolenia Jawora oraz Dnia Zwycięstwa. Bardzo zaangażowany w procesie integracji 
środowisk kombatantów, inwalidów wojennych i byłych żołnierzy WP. Organizator „żywych” 
lekcji historii WP w szkołach jaworskich z udziałem kombatantów II wojny światowej. Jako 
prezes Koła SEiRP dbał też o pomoc materialną i zdrowotną dla najbardziej ich 
potrzebujących funkcjonariuszy i żołnierzy rezerwy. Podejmował się kierowania strukturami 
Związku Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenia Dzieci Wojny, Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Twórca i dowódca Oddziału Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” RP, w br. mianowany do honorowego stopnia pułkownika strzeleckiego. Zabiegał 
o coraz szersze formy współdziałania z 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia. Niestety dziś 
dowiedzieliśmy się, że IPN nie wyraził zgody na choćby symboliczną wojskową asystę 
honorową. W 2016 r. zaangażował się w działaniach Unii Polskich Ugrupowań 
Monarchistycznych, jako szlachcic herbu „Bóbr”. Odznaczony był m.in. Krzyżem 
Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami: Za Długoletnią Służbę, Za 
Zasługi dla Obronności Kraju i Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Złotym Krzyżem Za 
Zasługi dla ZHP, Krzyżem Monarchii I klasy z mieczami, Złotym Krzyżem Za Zasługi dla 
ZWiRWP, a Sejmik Dolnośląski przyznał mu złotą odznaką honorową „Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego”. Bilansując jego dokonania społeczne uważam, że 
działaniem organizacyjnym, swym ogromnym zaangażowaniem i aktywnością w 
popularyzacji spraw obronności w środowisku cywilnym, jak również krzewieniem 
patriotycznych postaw wśród młodzieży zapisał się na trwale w naszej pamięci. 

  

Nie sposób jednak na koniec, nie wspomnieć o krzywdzącej decyzji, dzisiejszych władców 
Polski, obniżającej mu świadczenie emerytalne. Nie mógł się z tym do ostatnich swych dni 
pogodzić. Gdy widziałem się z Bogdanem ostatnio w Złotoryi, pomimo symptomów choroby, 
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nie sądziłem, że już się nie spotkamy na tym łez padole.    Drogi Kolego Bogdanie! Byłeś 
i jesteś dla nas wzorem i przykładem oficera, który ukochał w sposób szczególny swój kraj, 
rodzinę i przyjaciół. Byłeś ideowym człowiekiem lewicy.   
Żonie Bogusławie i bliskim pułkownika Bogdana BEZEGA w imieniu zgromadzonych tu 
członków naszych Związków, składam szczere kondolencje. O przekazanie wyrazów 
współczucia prosił też marsz. zs inż. Stanisław CHOMKO, komendant Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” RP. Dziękuję Państwu za tak liczny udział w pogrzebie, a w 
szczególności pocztom sztandarowym: Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP, Lubińskiego 
Oddziału Powiatowego ZWiRWP, Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Jaworze, Hufca ZHP 
w Jaworze oraz flagi strzeleckiej z Jawora. 
ŻEGNAJ BOGDANIE ! CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI. 

  

05.08 – kol. Waldemar CHABIOR wraz z żoną proponują dla ochłody odwiedzić zespół 
fontann w parku w Legnicy. 

  

06.09 – wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI przeprowadził 
spotkanie koordynacyjne w Głogowie, w którym wzięli udział: mjr Janusz SZMOŁDA, mjr zs 
Jerzy NAGODA i mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI. Omówiono stan organizacyjny 
oddziałów ZWiRWP w Głogowie i Rudnej oraz przygotowania do jesiennej akcji 
sprawozdawczo-wyborczej. 
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6-8.08 – kol. kpr. Marek ZATORSKI wraz z grupą rekonstruktorów wziął udział 
w Historycznym pikniku w miasteczku Porąbka.  

  

Z prezentacją sylwetek mundurowych piechoty Armii Czerwonej oraz sprzętu wojskowego 
okresu 1941-45 roku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Spanie pod pałatką, śpiew pieśni przy 
ognisku i "forsowanie" rzeki miało swój urok. 

   

07.08 – w Wągrowcu Związek Strzelecki "Strzelec" RP obchodził Święto Polskich Strzelców. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele okręgów oraz zaprzyjaźnionych organizacji.  
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Z tej okazji zorganizowano zawody strzeleckie oraz wręczono medale, odznaczenia również 
za zeszły rok, które z powodu pandemii czekały na stosowny czas. Komendant marsz. zs 
Stanisław CHOMKO wręczył odznaczenia strzeleckie, ZWiRWP oraz Stowarzyszenia 
Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu. Całość uświetniły 
okolicznościowe wystąpienia upamiętniające również 100 - lecie Bitwy Warszawskiej. 
Spotkanie zakończono tradycyjnym staropolskim poczęstunkiem. Dolnośląscy strzelcy 
uczestniczyli w obchodach mentalnie, przesyłając wcześniej odznaczenia ze Zgorzelca 
i Głogowa. 

  

 

08.08 – aktualne obserwacje kol. Jana ZACHARSKIEGO 
 

Tłuste koty 
W obecnych czasach tylko idiota 

Nie docenia roli dziś tłustego kota, 
Tłustego kota dokonał się wzlot, 
Dzisiaj się liczy tylko tłusty kot, 

Bo tłuste koty panoszą się wszędzie, 
W państwowej spółce, państwowym urzędzie. 

Na ich wizerunek dziś cieniem się kładzie, 
Że się na państwowej panoszą posadzie, 

Swoich zwolenników zaspokoi gusty 
Kot właśnie dlatego, że jest to kot tłusty. 

Twierdzą natomiast jego przeciwnicy, 
Że on się tuczy na naszej krwawicy, 

Że gdy mu sprzyjają polityczne władze, 
Systematycznie przybiera na wadze. 

Gdy się zajmują wciąż intratną pracą, 
To tłuste koty stale się bogacą. 

W dzisiejszych czasach żywot wiodą słodki 
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I tłuste koty, i ich tłuste kotki. 
Zdominowały intratne dziedziny 

Pazernych kotów dziś całe rodziny, 
I lukratywną zajmują się pracą 

W tych instytucjach, które dobrze płacą. 
Prezes Kaczyński podobno jest gotów, 

Dostrzega syndrom owych tłustych kotów, 
A poskramniając te koty łakome, 

Czas, by się zająć tym właśnie syndromem, 
Aby zlikwidować ten niesmaku osad, 
To tłuste koty trzeba ruszyć z posad, 
I skutecznego się podjąć sposobu, 

Aby je natychmiast odsunąć od żłobu. 
Gdy wymawiamy słowo nepotyzm, 

Dobrze rymują się z nim tłuste koty, 
I w społeczeństwie taka chęć się budzi, 

By teraz tłuste koty odchudzić. 
Lecz Kaczyńskiego zdaniem adwersarzy 

On koty nadal sentymentem darzy, 
I jeśli chcecie znać moje zdanie, 

To tłustym kotom krzywda się nie stanie. 
09.08 – na cmentarzu parafialnym przy ul. Przemysłowej w Wałbrzychu odbył się pogrzeb 
por. mgr inż. Ryszarda KOZŁOWSKIEGO. 
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            Takim Go zapamiętamy 

 

 

Pogrzeb zgromadził kilkuset żałobników. Wałbrzyscy górnicy, żołnierze i strażnicy miejscy 
prowadzili kondukt żałobny, a w kondukcie poza najbliższą rodziną prochy nieocenionego 
por. Ryszarda KOZŁOWSKIEGO odprowadzała pani senator, prezydent Wałbrzycha 
i sekretarz, radni miejscy, szefowie miejskich instytucji, organizacji i wielu stowarzyszeń. 

  

Szli przyjaciele z RWS Śródmieście, koledzy z Loży Trubadurów Górskich, przedstawicielki 
Stowarzyszenia Ukraina Wałbrzych, wałbrzyszanie, aktywiści, społecznicy. Wszyscy ci, 
którzy mieli szczęście stykać się i współpracować z tym skromnym człowiekiem.  

  

Zmarłego żegnali: prezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP płk mgr Aleksander ZUBALSKI, 
Prezydent Wałbrzycha dr Roman SZEŁEMEJ, radny i szef RWS Wałbrzych Piotr 
KWIATKOWSKI. Wzruszającą mowę przygotowała przedstawicielka stowarzyszenia 
Ukraina Wałbrzych i zapowiedziała, że od dziś stowarzyszenie to przyjmuje nazwę - 
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"Ukraińcy Wałbrzycha", a także stowarzyszenie to przyjmie imię Ryszarda Kozłowskiego. 
Powagę tej smutnej uroczystości podkreślał udział sztandarów: miasta Wałbrzycha oraz 
Oddziałów Dolnośląskiego i Wałbrzyskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Żegnali 
Go koledzy: Jerzy PIEKARCZYK, Kazimierz NOSAL, Ryszard WIĘCEK, IGNACZAK, 
Kazimierz CHRAPEK i Stanisław ZUBALSKI. 

  

RELACJA https://walbrzych.dlawas.info/wiadomosci/ryszard-kozlowski-pozegnany-
wzruszajaca-uroczystosc-zdjecia/cid,31584,a?fbclid=IwAR1WCBUNziozr8V7rHzQuU Wco 
Magn7Te-KC7Bup7CRCr8M_W1l0PYRG8t8Q  

  

Dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztof MAJER odebrał pismo 
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym Tomasz RESLER, kierownik oddziału 
poinformował, że Wojewoda Dolnośląski nie zdecydował się na przesłanie do Kancelarii 
Prezydenta RP wniosków o nadanie Brązowych Krzyży Zasługi dla mjr ds Jana 
DRAJCZYKA, por. zs Henryka RUSEWICZA i płk ds Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO. 

   

Odbyło się posiedzenie Zarządu Miejskiego ZWiRWP w Wałbrzychu, w którym wzięli udział: 
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płk Aleksander ZUBALSKI, kpt, zs Jerzy PIEKARCZYK, ppor. zs Ryszard WIĘCEK, ppor. 
zs Kazimierz NOSAL, ppor. Tadeusz GRZELAK.  

   

Na wstępie prezes Aleksander ZUBALSKI zaproponował uczczenie chwilą ciszy zmarłego 
por. Ryszarda KOZŁOWSKIEGO. Przekazał podziękowanie członkom związku i pocztowi 
sztandarowemu za uczestniczenie w pogrzebie zmarłych członków ZWiRWP w Wałbrzychu 
i Jaworze. W dalszej części zebrania prezes wręczył akt mianowania na stopień sierżanta zs 
Piotrowi NOSALOWI oraz książeczkę członka Związku Strzeleckiego, którą odebrał również 
ppor. zs Kazimierz NOSAL. Wręczył krzyże pamiątkowe, które otrzymali: Krzyż 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości – ppor. zs Kazimierz NOSAL i ppor. zs Ryszard WIĘCEK, 
Krzyż 75-lecie Forsowania Nysy Łużyckiej ppor. zs Kazimierz NOSAL. 

  

 

W wolnych głosach omawiano sprawy bieżące Związku. Podano do wiadomości termin 
następnego zebrania na 23 października br.  
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10.08 – prezes Zarządu Dolnośląskiego płk Krzysztof MAJER został zaproszony do kawiarni 
„Złota Kaczka” we Wrocławiu na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborczego członków 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.  

  

Podsumowano dotychczasową pracę organizacyjną. Była to interesująca i twórcza impreza 
środowiska dziennikarskiego, które mimo panującej pandemii dało radę przetrwać i planować 
ciekawe przedsięwzięcia na przyszłość. Grupa członków została wyróżniona złotymi 
odznakami organizacyjnymi. Prezes Krzysztof MAJER udekorował ppłk red. Jana JEŻA 
Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP, a ppłk red. Jerzy LESICKI wręczył medal pamiątkowy 
SKMPONZ ppłk red. dr Witoldowi RYNKIEWICZOWI. Wśród wyróżnionych dyplomem 
uznania znalazł się m.in. mjr ds red. Jan DRAJCZYK i płk Krzysztof MAJER. Każdy 
uczestnik otrzymał książkę śp. por. red. Jana AKIELASZKA „Braterska pomoc. Smutny 
chichot historii” o Operacji „Dunaj” z 1968 r. w Czechosłowacji. 

  

Przyjęto kilka uchwał, w tym dotyczącą sprzeciwu w związku z projektem ustawy „Lex 
antyTVN”. Wybrano nowe władze – zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Gratulujemy 
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ppor. zs red. Ryszardowi MULKOWI wybranemu ponownie na przewodniczącego oraz red. 
Janowi DRAJCZYKOWI skarbnikowi w nowej kadencji i delegatowi na Zjazd Krajowy! 

  

11 sierpnia w Domu Dziennego Pobytu  „Senior” w Lubinie odbyło spotkanie z cyklu 
„Seniorskim szlakiem”, w którym uczestniczyli członkowie różnych związków i stowarzyszeń 
seniorskich i kombatanckich, w tym m.in. Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”, ZWiRWP 
i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej, ZKRPiBWP, Związku 
Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Związku Kresowian w Lubinie.   

  

Zebranych gości powitała niezawodna kierownik DDP „Senior” pani Elżbieta MiIKLIS. 
Następnie odśpiewano „Rotę”, po czym dr Stanisław TOKARCZUK wygłosił krótki referat 
na temat kulisów walk stoczonych w obronie Warszawy (tzw. Cud nad Wisłą” w połowie 
sierpnia 1920 r).  Miłym akcentem spotkania i zupełnym zaskoczeniem dla kpt. zs Antoniego 
PIOTROWSKIEGO, były życzenia i skromny upominek, jakie złożyli mu w imieniu 
wszystkich zebranych kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK i por. zs Henryk RUSEWICZ z okazji Jego 
76. rocznicy urodzin. Całą uroczystość uświetniał akompaniamentem na organach 
Włodzimierz „Kuba” DANEK oraz śpiewem  wokalistka Teresa DUDEK. 
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Niebywałym kunsztem wokalnym wykazał się też najstarszy uczestnik spotkania, 98-letni 
kombatant mjr zs Julian DANICKI, który solo i w duecie z panią Elżbietą MIKLIS odśpiewał 
całą wiązankę pieśni i piosenek wojskowych. 

   

14.08 – aktualny komentarz kol. Jana ZACHARSKIEGO 
Wolne Media 

To jest spór stary jak grecka tragedia, 
Toczy się walka dziś o wolne media. 

Władza powiada, chyba nie wątpicie, 
Media być wolne muszą całkowicie, 

Dlatego sobie te pretensje rości, 
By je uwolnić od niezależności. 
A my rządzący, jesteśmy zdolni, 

Od obiektywizmu chcemy je uwolnić. 
Stan naszych mediów władzy nie przeszkadza, 

Gdy tylko mówią to, co zechce władza, 
Bo wolne media to są media nasze, 

Nie będą oni nam dmuchali w kaszę. 
Nic wolnym mediom nie jesteśmy dłużni, 

One od prawdy powinny się różnić, 
One we władzy mają swych idoli, 

Która ich także od prawdy wyzwoli. 
Bo rządząca władza to jest wielka siła, 

Media od przyzwoitości ona wyzwoliła. 
Wolności słowa dość wokół wyników, 

Do regionalnych spójrzmy tygodników, 
Bo to Obajtka inicjatywa nowa, 

On kupił gazety oraz wolność słowa. 
Zaś Jacek Kurski, medialny artysta, 

Także z wolnych mediów skwapliwie korzysta, 
To wolnych mediów wszak społeczna wizja, 

Od rzetelności wolna nasza telewizja. 
Są jeszcze krnąbrne media jak wyrzut sumienia, 
Ich opór wobec władzy wcale się nie zmienia, 

Rządząca władza jedno ma na względzie, 
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Że TVN-u w Polsce już wcale nie będzie. 
Słupki poparcia dla władzy wyniki 
Nieprawomyślne psują tygodniki, 

Niechaj się ta haniebna zakończy komedia, 
PIS wam przypomni, czym są wolne media. 

To udowodnić to władze są zdolne, 
Że są wolne media od wolności wolne. 

W ślad za tym w wolność wymierzonym ciosem 
Będziemy wszyscy mówić jednym głosem. 

 

  

W okazji Święta Wojska Polskiego pod pomnikami na terenie miasta Głogowa oddano hołd 
żołnierzom. 

  

14 sierpnia br. w przeddzień Święta Wojska Polskiego, w asyście warty honorowej żołnierzy 
z głogowskiego garnizonu WP, pod pomnikami na terenie miasta: Pomnikiem Żołnierzy 
Koalicji Antyhitlerowskiej w Parku Słowiańskim, przy Pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego 
na Cmentarzu przy ul. Legnickiej, Obelisku Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu przy 
ul. Świerkowej, Pomniku Artylerzysty w Jednostce Wojskowej 3444 oraz przy Pomniku 
Głogowskich Saperów złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. 
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W uroczystościach brały udział delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz 
żołnierzy  rezerwy: Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Stowarzyszenia 
Polskich Artylerzystów, Stowarzyszenia Saperów Polskich, Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego i Związku Strzeleckiego "Strzelec" RP. Nasze dwa związki reprezentowali: mjr WP 
Janusz SZMOŁDA, mjr zs Jerzy NAGODA, kpt. zs Józef ZAWADZKI oraz ppor. zs Roman 
KARPIAK.  

  

 
Krzysztof Majer 

 
 
 


