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W przeddzień Święta Wojska Polskiego, na Barytowych Wzgórzach, w bazie lotniczej jedynej 
w Polsce Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej BARYT, odbyły się obchody 50-lecia jej 
działania. Wśród zaproszonych i wyróżnionych znalazł się kol. mjr Stanisław NAPIERAŁA. 

        
Obszerna relacja na http://jpr-baryt.pl/zloty-jubileusz-trawersu-
2/?fbclid=IwAR1MIY53OxIVaZ7pIMtBxFMrZqerjqKvirP-
EaOrhdDyWOIwrRBm_cbLXMU  

                
15 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego we Wrocławiu zainaugurowała msza św. 
odprawiona w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety. 

  

Uroczysty apel odbył się na Placu Wolności i rozpoczął się meldunkiem, który odebrał 
Dowódca Garnizonu WP gen. bryg. Dariusz KRZYWDZIŃSKI. Zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym została wciągnięta flaga na maszt i odśpiewaliśmy hymn państwowy. 
Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Dowódca Garnizonu WP i Wicewojewoda 
Dolnośląski Bogusław SZPYTMA. Odznaczenia państwowe wręczył wicewojewoda, 
a dowódcy jednostek odznaczenia resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe 
wręczyli swoim podwładnym. 
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Został odczytany Apel Pamięci, a kompania z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała 
salwę honorową. Po odśpiewaniu pieśni reprezentacyjnej WP, odbyła się defilada 
pododdziałów jednostek wojskowych garnizonu. Na zakończenie uroczystości Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pięknie grając wiązankę pieśni wojskowych i filmowych 
pochwaliła się układami musztry paradnej. 

  

Mimo wysokiej temperatury uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Wrocławia. 
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego reprezentowali: sierż. zs Janusz 
GARDYNA, mjr ds Jan DRAJCZYK i gen. zs Krzysztof MAJER. Przybyła też liczna 
delegacja Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, pod wodzą 
prezesa ppłk Andrzeja LAZARKA. 

  

Imprezie towarzyszyły pokazy sprzętu wojskowego, wystawiono punkty informacyjne przez 
jednostki wojskowe, działające pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Nie mogło 
zabraknąć wojskowej kuchni polowej serwującej tradycyjną wojskową grochówkę. 
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Fotorelacja na https://www.wojsko-polskie.pl/3brt/articles/aktualnosci-w/garnizonowe-
obchody-swieta-wojska-polskiego/  

  

W Lubinie przedstawiciele Powiatowej Rady Kombatanckiej na czele z przewodniczącym  
por. zs Henrykiem RUSEWICZEM oraz środowisk kombatanckich wraz z Jadwigą MUSIAŁ 
- Przewodniczącą Rady Powiatu Lubińskiego, Władysławem SIWAKIEM -  Wicestarostą 
Lubińskim oraz Kamilem POLAK-SALOMON - członkiem Zarządu Powiatu Lubińskiego 
upamiętnili zarówno 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej jak i przypadające Święto Wojska 
Polskiego. Najliczniej stawiła się delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego pod wodzą prezesa kpt. zs Jerzego SZCZEŚNIAKA. 

 
 

Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej w wystąpieniu podkreślił, że 13 sierpnia 
1920 r. rozpoczęła się Bitwa Warszawska zwana też Cudem nad Wisłą. Trwała 12 dni 
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i zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Polskich Żołnierzy nad robotniczo-chłopską 
Armią Czerwoną. 

 

 

Z inicjatywy mjr rez. mgr inż. Stanisława NAPIERAŁY, prezesa Koła Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP w Świdniku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Po 
mszy św. odprawionej w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, zgromadzono się pod 
tablicami pamiątkowymi, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.  

  

Spotkanie stało się okazją do podziękowania za aktywność społeczną i wręczenia Krzyży 
Pamiątkowych 100-lecia Bitwy Warszawskiej nadanych przez Społeczny Komitet Ochrony 
Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu, które otrzymali Katarzyna DOLINA i Czesław 
NIEZGODA. Spotkanie plenerowe zakończyła konsumpcja grochówki na boisku. 

  

Fotorelacja: RelacjeRegionalne.pl oraz 
https://www.facebook.com/media/set?vanity=powiatowainformacja&set=a.429653272376084
8  
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Świętowali też strzelcy PDS z Poznania pod wodzą gen. bryg. dr Tadeusza BÖHMA, 
a dodatkową atrakcją było m.in. wręczenie dolnośląskich odznaczeń związkowych. 

 
 

 

W dzierżoniowskich obchodach Święta WP oczywiście nie mogło oczywiście zabraknąć 
prezesa Koła Miejskiego ZWiRWP kpr. Marka ZATORSKIEGO. 

 
 

Fotogaleria na https://doba.pl/ddz/galeria/54426/335479#gallery-main-image  
W uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego na Podkarpaciu uczestniczyła delegacja 
Oddziału Powiatowego ZWiRWP ze Zgorzelca w składzie: ppłk zs mgr Ryszard 
LEPAROWSKI i mjr mgr Jerzy MĘKWIŃSKI. Były odznaczenia i wyróżnienia, 
a pamiątkową ciupagą, przez dowódcę 21 batalionu strzelców podhalańskich został 
wyróżniony kol. Ryszard LEPAROWSKI. Gratulujemy!  
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Obszerna fotorelacja: https://www.sanok.pl/21-batalion-strzelcow-podhalanskich-podczas-
uroczystosci-wojskowych-w-sanoku/?fbclid=IwAR0iO-A40qxvh9CHBOH5lb-
a4xdiM0E8Tt7eJSQLRUO0-Z2Rn_XHEGda_Tw#more-23581   

 
 

Trochę nietypowo, bo w Zgorzelcu 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
świętowali Teresa i Artur REICHERTOWIE z Chojnowa. 

  
19.08 – Stowarzyszenie Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamieci Narodowej w Zgorzelcu 
zorganizowało wycieczkę dla 42 dzieci, członków Młodzieżowych Drużyn Strażackich. 
Uczestnicy autokarem udali się do Nadleśnictwa Ruszów, gdzie członek Oddziału 
Powiatowego ZWiRWP kol. ppor. Włodzimierz OKOŃ zapoznał młodzież ze zwierzętami, 
ptactwem, sposobem poruszania się po uprawach leśnych, zasadami bezpieczeństwa podczas 
pobytu w lesie. Ze strony SKOMPN opiekunem wyjazdu był por. zs Kazimierz POPIELARZ, 
który przeprowadził drobne konkursy z wiedzy p.poż. Każdy uczestnik został obdarowany 
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drobnymi upominkami, a na zakończenie pieczono kiełbaski przy ognisku 

 

21.08 – kolejne obserwacje kol. Jana ZACHARSKIEGO 
Moim zdaniem 

Podwyżki 
W wyniku intensywnych prac 

Będą politycy mieć podwyżkę płac, 
Obywatelu, spełnił się twój sen, 

Też masz podwyżkę, lecz podwyżkę cen. 
Zdrada 

Kiedy ktoś jest patriotą, 
Polszczyzna jest jego cnotą, 
Gdy ktoś nie po polsku gada, 
Wtedy to jest zwykła zdrada. 

Powtórka 
Głosowanie się nie udało, 

Ponieważ głosów było za mało, 
Nie ma powodów do smutku, 

Jest reasumpcja do skutku. 
Funkcjonariuszka 

Elżbieta Witek, to możliwe całkiem 
Nie jest już wcale sejmu marszałkiem, 

To tylko o niej powiedzieć muszę, 
Że jest partyjnym funkcjonariuszem. 

Po niemiecku 
To dziś wiadomo i małemu dziecku, 

Że Tusk przeważnie mówi po niemiecku, 
Za to po polsku, bardzo konsekwentnie, 
Mówi dość rzadko i bardzo niechętnie. 

 
Do szatni 

Na boisku stary skład, 
Stawką meczu Nowy Ład, 

Wkrótce się znajdziemy w szatni, 
Czas odesłać skład do szatni. 

Nasze prawo 
Trybunału Unii dziwi nas postawa, 

Nie będzie narzucał nam swojego prawa, 
Nie będzie Unia dmuchać nam w kaszę, 
Ma ona swe prawa, a my mamy nasze. 

Precz 
Oto nieboska komedia, 

Trwa walka o wolne media, 
Cudzoziemcy z mediów precz, 
To dziś najważniejsza rzecz. 

Prawo kaduka 
Pana Ziobry trwa zabawa, 
Reformuje system prawa, 

Coraz to nowych rozwiązań szuka, 
Lecz dominuje prawo kaduka. 

Obawa 
By bać się Tuska, mają powody, 
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Prawie jak diabeł święconej wody, 
Więc nieustanną zdradzają ochotę, 

By go nurzać w kloace i obrzucać błotem. 
Wojna 

Czwarta fala się zaczyna, 
To jest także Tuska wina, 

To jest chwila niespokojna, 
Nie z covidem, z Tuskiem wojna. 

Tłusty kot 
Tłusty kot mówi, ja się nie boję, 
Ja i tak w końcu wyjdę na swoje, 

Wasze intencje są bezzasadne, 
Bo ja na cztery łapy spadnę. 

Czasy ponure 
Nadchodzą czasy ponure, 
Bo inflacja idzie w górę, 

Pięćset plus rzecz oczywista 
To jest dziś najwyżej trzysta. 

Zgodność 
Pani Przyłębska w swym trybunale 

Badane sprawy rozstrzyga wytrwale, 
On też rozstrzygnie w sposób niezawodny, 

Czy jest dekalog z konstytucją zgodny. 
Hamlet 

Gowin trwał przy swym poglądzie, 
Że jest i że nie jest w rządzie, 

Nie może jednak być wszędzie, 
Więc teraz nigdzie nie będzie. 

 

Na świetlicy Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu odbyło się ostatnie posiedzenie 
Zarządu Powiatowego, przed rozpoczęciem kampanii sprawozdawczo – wyborczej. W toku 
spotkania omówiono nowe uregulowania Statutu i ustalono, że zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze w poszczególnych Kołach OP odbędą się do 23 września br. Po otrzymanie 
stosownych dokumentów z poszczególnych Kół, zostanie ustalony termin Zjazdu 
Powiatowego, który ma odbyć się nie później jak do 15 października br. Podjęto również 
uchwałę, że w Zjeździe będzie brało udział 18 delegatów z poszczególnych Kół. Podjęto 
również decyzję o rozwiązaniu Koła nr 2 ze względu na brak członków. Ustalono również, że 
nowy Zarząd Powiatowy będzie liczył 8 członków. 

  

25.05 – kol. Marek ZATORSKI zamiast na plażowanie wybrał się w podróż sentymentalną do 
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Lwowa. 

  

 

 
 

 

29.08 – kol. kpr. Marek ZATORSKI następnie trafił do Charkowa. Zwrócił uwagę na Galerię 
zasłużonych weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945, rejonu Leninskiego miasta 
Charków.  Bohater Związku Radzieckiego, generał major Purtow Fiodor Pietrowicz, podczas 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Fiodor Pietrowicz w stopniu kapitana był dowódcą 786 Pułku 
Artylerii Lekkiej w 46 Brygadzie Artylerii, 12 Dywizji, 4 Artyleryjskiego Korpusu 1. Frontu 
Białoruskiego. 

  

Na monumencie upamiętniono również kawalerów Orderu Czerwonego Sztandaru, Orderu 
Sławy i Medalu Za Odwagę oraz Za Bojowe Zasługi. 



 

10 
 

 

 
 

 

Z zewnątrz oglądał Завод імені В. О. Малишева. Kombinat powstał za panowania cara 
Mikołaja II w 1895 r. jako Charkowska Fabryka Parowozów. Po rewolucji rozpoczęto w niej 
produkcję czołgów T-24, BT i T-35 a od 1940 roku legendarny czołg T-34. Z nastaniem 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945, fabrykę ewakuowano w góry Ural, gdzie w dalszym 
ciągu zajmowano się produkcją wojenną. Fabryka ciężkiego przemysłu odznaczona 
dwukrotnie Orderem Lenina, Orderem Rewolucji Październikowej, Orderem Czerwonego 
Sztandaru Pracy oraz Orderem Czerwonej Gwiazdy. Po zakończeniu wojny fabryka znów 
została przeniesiona do Charkowa, produkując lokomotywy oraz ciężki sprzęt wojskowy po 
dzień dzisiejszy jako ukraiński państwowy producent sprzętu ciężkiego. 

  

31.08 – kol. por. zs Waldemar CHABIOR zaprasza tym razem do Lądka Zdrój. Proponuje 
zwiedzanie zabytków lądeckiego uzdrowiska. Najdawniejsz czasy uzdrowiska pamięta 
budynek Starego Jerzego przy ul. Ostrowicza. Budowla powstała w 1498 r., później 
kilkakrotnie była przebudowywana. W jej wnętrzu znajduje się basen z wodą radonową. Na 
skwerze przed budynkiem stoi niewielka rzeźba przedstawiająca lwa, który jest pamiątką po 
tzw. Końskim Zdroju, basenie znajdującym się po drugiej stronie ulicy w którym kąpano 
zwierzęta w wodzie niewykorzystanej przez ludzi. Na elewacji budynku znajduje się 
rzeźbiony herb Lądka Zdrów, a także liczne płaskorzeźby o tematyce związnej z wodą. 
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Na klatce schodowej można podziwiać piękne witraże oraz panoramę miasta z okresu 
międzywojennego.  

  

 
 

Po mszy św. w kościele parafialnym p.w. MB Częstochowskiej, pod Pomnikiem Pamięci 
Ofiar Lubina '82, w 39. rocznicę tzw. Zbrodni Lubińskiej po raz kolejny w zadumie 
wspominano tragiczne wydarzenia z sierpnia 1982 r., kiedy to w wyniku działań milicji 
i ZOMO, w centrum miasta od kul zginęli Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski 
i Mieczysław Poźniak, a kilkanaście kolejnych osób zostało ciężko rannych. Nie brakowało 
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gorzkich słów i łez. 

  

Po przemówieniu przewodniczącego zarządu regionu NSZZ Solidarność „Zagłębie 
Miedziowe” Bogdana ORŁOWSKIEGO zgromadzeni przy pomniku parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządów oraz delegacje placówek oświatowych i stowarzyszeń 
kombatanckich złożyły wieńce i kwiaty. W tej smutnej uroczystości wzięła też udział 
delegacja Oddziału Powiatowego ZWiRWP. 

  

 
Oto efekty twórczości kol. Jana ZACHARSKIEGO zamieszczone w ostatnim numerze 
"Rzeczpospolitej Dolnoślśskiej".  
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Krzysztof Majer 

 
 
 


