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ŚLĄSKA WE WRZEŚNIU 2021 ROKU 

 

01.09 – tradycyjnie wrocławskie obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły 
się w południe na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie. 

 
  

Piękna pogoda sprzyjała wysokiej frekwencji uczestników. Po meldunku i odśpiewaniu 
hymnu państwowego zostały wygłoszone wystąpienia okolicznościowe. Biskup i księża 
czterech wyznań odmówili modlitwy ekumeniczne w intencji zabitych i pomordowanych ofiar 
wojny. Został odczytany Apel Pamięci, a kompania z Akademii Wojsk Lądowych oddała 
salwę honorową. Następnie przy dźwiękach werbli Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk 
Lądowych zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem. 



  

Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: sierż. zs Stanisław BOBOWIEC, mjr 
ds Jan DRAJCZYK, sierż. zs Janusz GARDYNA , mjr ds Henryk JAGINTOWICZ i gen. zs 
Krzysztof MAJER. Była z nami córka kombatantki Danuta WOJCIECHOWSKA. Warto też 
podkreślić liczny udział delegacji „niebieskich beretów”.  

 
 

 

 Fotorelacja na  
https://www.wojsko-polskie.pl/awl/articles/aktualnosci-w/82-rocznica-wybuchu-ii-wojny-
swiatowej/  https://www.wojsko-polskie.pl/3brt/galleries/foto-q-aktualnosci/wiec-wojna-1-
wrzesnia-1939-r/    
Audycja TV Fakty Wrocław od 3'47 https://wroclaw.tvp.pl/55646708/01092021-1830   

  

W Lubinie dokładnie o godzinie 4.45, kiedy to 82 lata temu pancernik Schleswig-Holstein 
ostrzelał Westerplatte, pod tablicami pamięci złożono kwiaty i zapalono znicze, by oddać hołd 
bohaterom II wojny światowej, którzy w obronie Ojczyzny złożyli w ofierze swoje życie. 



  

Pod tablicą pamięci kwiaty złożyli przedstawiciele lokalnych związków kombatanckich, 
samorządów, jednostek organizacyjnych, służb mundurowych oraz mieszkańcy. Odśpiewano 
hymn narodowy i zapalono znicze, a mieszkańcy okolicznych bloków mieszkalnych w hołdzie 
poległym podczas II wojny światowej w oknie zapalili symboliczne światełko pokoju. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć delegacji Zarządu Powiatowego ZWiRWP ze sztandarem. 

  

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec Pana Rafała GRONICZA delegacja Oddziału 
Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu w składzie Prezes – Ryszard LEPAROWSKI, Stanisław 
WOLANIN, Kazimierz POPIELARZ i Sławomir SZYMANOWSKI wzięła udział 
w uroczystości dla uczczenia 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły 
się pod pomnikiem „Orzeł” na cmentarzu żołnierzy 2 Armii WP. Delegacja złożyła wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem. W uroczystościach brała udział orkiestra KWB Turów oraz 
kompania honorowa z 23 PA z Bolesławca. 

  

Fotogaleria na https://zgorzelec.naszemiasto.pl/zofia-czernow-w-zgorzelcu-w-zwiazku-z-
obchodami-82-rocznicy/ga/c1-8434685/zd/64878121  



  

Szczególną oprawę miała inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej imienia 
"Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego"  
w Ruszowie. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec Mariusza WIECZORKA 
oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana KOWALCZYKA, Prezes Oddziału 
Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI, udał się na 
Dolnośląską Inaugurację Roku Szkolnego 2021/2022, która odbyła się w budynku Sali 
gimnastycznej SP w Ruszowie. W trakcie uroczystości prezes Ryszard LEPAROWSKI 
odznaczył sztandary Szkoły Podstawowej i Nadleśnictwa Ruszów Pamiątkowym Krzyżem 
„75 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej”.  

  

Przed dokonaniem dekoracji wygłosił stosowną laudację - 
Pani Minister, Jego Eminencjo, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, Drogie 
dzieci. Jestem niezwykle zaszczycony zaproszeniem mnie, przez Waszą 
szkołę na Dolnośląską Inaugurację Roku Szkolnego 2021/2022. Wasza 
Szkoła nosi zaszczytną nazwę Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 Pułku 
Piechoty 7 Dywizji 2 Armii Wojska Polskiego. Wasza nazwa świadczy 
o tym, że kadra dydaktyczna szkoły wychowuje Was w duchu patriotyzmu, 
poszanowania tradycji historii i czynu zbrojnego dokonanego przez Orlęta 
Lwowskie oraz żołnierzy 2 AWP. Jak na pewno wiecie, mianem Orlęta 
Lwowskie określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy – wobec braku 
we Lwowie regularnych oddziałów Wojska Polskiego – w listopadzie1918 
roku ochotniczo walczyli o miasto z oddziałami wojsk ukraińskich. Młodzi 
ochotnicy walczyli też na przedpolach miasta z bolszewikami, w czasie 
wojny polsko – bolszewickiej, latem 1920 roku. W skład tych oddziałów 
ochotniczych wchodzili studenci, robotnicy, urzędnicy, uczniowie, chłopcy 
i dziewczęta. W tych walkach uczestniczyło 1374 uczniów szkół 
powszechnych i średnich. Najmłodszy uczestnik walk, uczeń Jaś Kukawski 
miał 9 lat. Jeden z uczniów, 13 letni Antoś Petrykiewicz, został 
najmłodszym w historii, kawalerem orderu Virtuti Militari. Jestem 



przekonany, że wiecie, iż jest to najwyższe odznaczenie bojowe, którym 
mogą być odznaczone osoby za niezwykłe męstwo i bohaterstwo na polu 
walki. Jak sami widzicie. Chłopcy Ci, mogli być Waszymi Kolegami, bo 
wychowani w duchu patriotyzmu, tak jak Wy, w tak młodym wieku 
zdecydowali się na walkę, w obronie swojego miasta i Ojczyzny – Polski. 
Pamięć o tych młodych bohaterach, którzy dokonywali czynów 
bohaterskich i niezwykłych w obronie Lwowa, jest kultywowana przez 
Waszą szkołę, a została zapisana złotymi zgłoskami w historii naszej 
Ojczyzny. Kultywujecie też tradycję czynu zbrojnego żołnierza Wojska 
Polskiego, żołnierza 2 Armii, a mianowicie 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji 
2 AWP. W trakcie nauki historii, zapewne uczyliście się, że pododdział ten 
brał udział w operacji berlińskiej, brał udział w historycznej operacji 
forsowania Nysy Łużyckiej, w rejonie gdzie jest budynek Waszej szkoły. 
Armia ta powstała z żołnierzy, którzy wrócili z nieludzkiej ziemi – Syberii, 
powstańców warszawskich i ochotników, którzy chcieli walczyć ze 
znienawidzonym wrogiem hitlerowskim faszystą. Byli to też młodzi ludzie, 
którzy za cel postawili sobie wyzwolenie Ojczyzny i dobicie agresora, 
w jego legowisku – w Berlinie. Tak jak Orlęta Lwowskie zapłacili też daninę 
krwi, oddając swoje młode życie za wolność ukochanej Ojczyzny – Polski. 
Dzisiaj, wychodząc na spacer, spotkanie na terenach leśnych, nawet 
niedaleko Waszej szkoły, pozostałości tych historycznych zdarzeń – 
ziemianki, okopy, działobitnie, schrony bojowe. Pamiętajcie, że mieszkacie 
na ziemiach zroszonych krwią żołnierza polskiego, byście mogli spokojnie 
się uczyć dla dobra naszej Ojczyzny. Cześć Wam i chwała za kultywowanie 
tradycji i czynu bojowego, zarówno Orląt Lwowskich jak i żołnierzy 2 AWP, 
bo jak powiedział nasz Prezydent, krew żołnierza polskiego ma jednakowy 
kolor – czy walczył pod Monte Casino, Lenino czy forsując Nysę Łużycką. 

 

  

 
Z kolei kol. płk zs Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu 
roku szkolnego w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.  



  

Podczas wystąpienia życzył uczniom sukcesów w nauce, a zwłaszcza tego, żeby przez cały 
rok szkolny zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym. Na zaproszenie wychowawcy, miał 
także okazję spotkać się bezpośrednio z klasą II o profilu Bezpieczeństwo Narodowe.  
Fotorelacja na:    https://www.pomologia.pl/rozpoczecie-roku-szkolnego-3/ 

  

Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” zamieścił artykuł mjr ds Janusza FUKSY „Buski Gard”.  
       Kontynuując cykl opisów najważniejszych przyrodniczych parków narodowych 
Ukrainy, przedstawię dziś bardzo interesujący, zwłaszcza dla znawców obydwu parków 
narodowych Dolnego Śląska, ukraiński park narodowy noszący nazwę Buski Gard. Nad 
stworzeniem unikalnego pejzażu w dolinie dolnego Bugu Południowego przyroda 
pracowała ponad 3 miliony lat. Wydobyła na powierzchnię utwory skalne ukraińskiej 
„tarczy krystalicznej”, liczące sobie nawet 60 mln lat. Sprzeciwiając się alternatywie 
w postaci zatopienia progów Bugu Południowego (jak to się stało z progami Dniepru) 
w procesie budowy zbiorników wodnych i elektrowni, przyrodnicy doprowadzili do 
stworzenia w dolnym biegu rzeki wielu rezerwatów przyrody, a w 1994 r. powstał 
regionalny park pejzażowy „Granitowo-Stepowe Pobuże”, który je połączył. W 2009 r. 
prezydent Ukrainy powołał w tym miejscu Przyrodniczy Park Narodowy Buski Gard. 
Teren ten uznaje się za jeden z siedmiu przyrodniczych cudów Ukrainy. Park ciągnie się 
58 km wzdłuż rzeki Bud Południowy od miasta Pierwomajsk do wsi Ołeksandriwka, 
a także w dolinach dopływów, a więc rzek Wielka Korabelna, Mertwowod i Arbuzynka. 
Rzeki te przez miliony lat stworzyły kaniony, które urzekają zwiedzających swoimi 
formami. Płyną między stromymi kamienistymi brzegami, tworząc malownicze wąskie 
doliny z wielkimi granitowymi skałami, wodogrzmotami i wyspami. Park, o powierzchni 
61 km2 , leży na obszarze 5 rejonów obwodu mikołajewskiego. W parku wyróżnia się 
8 obiektów ochrony przyrody, którymi są rezerwaty, zabytki geologiczne i uroczyska. 
Klimat jest tu kontynentalny, z właściwościami strefy stepowej. Temperatury dodatnie 
utrzymują się 9 miesięcy, zimy są ciepłe, bez śniegu. Na płaskowyżu, do 120 m n.p.m., 
przeważają gleby lessowe. Flora parku zawiera 34 gatunki, które wpisano do ukraińskiej 
„czerwonej księgi”, a 4 do europejskiej „czerwonej księgi”. Z rzadkich roślin występują tu: 
goździk buski, lepnica buska, meryngia buska, tulipan buski, wiśnia Kłokowa czy ostnica 



granitowa. Fauna to 22 gatunki zwierząt kręgowców wniesionych do „czerwonej księgi” 
Ukrainy, a 5 do takiej księgi Europy. Żyją tu: orzeł karłowaty, orlik krzykliwy, jaszczurka 
zielona, wydra rzeczna, brzana dnieprowska. Z bezkręgowców 23 gatunki są 
w „czerwonej księdze” Ukrainy, a 10 w takiej księdze Europy. Zadania parku 
sformułowano następująco: ochrona unikalnych kompleksów przyrodniczych i pejzaży 
historycznych, prowadzenie pracy ekologiczno-oświatowej, tworzenie warunków do 
zorganizowanego odpoczynku, prowadzenie badań naukowych i formułowanie z nich 
wniosków. Park dysponuje wieloma miejscami przydatnymi do odpoczynku i poznawania 
przyrody, np. uroczyska Protycz, Gromowe, Labirynt, Gard. Są skały do treningów 
alpinistycznych, np. skała Gromowa czy skała Kropla w Kanionie Aktowskim. Kajakarze 
ćwiczą swoje umiejętności na brojakach (progach) rzeki Bug Południowy. Ze skałami, 
wąwozami i progami wiążą się liczne legendy kozackie, umiejscowione na Wyspie Kozaka 
Mamaja, Bałce Hajdamackiej czy skale Turecki Stół (gdzie podobno wygrzewała się 
turecka graniczna warta, do której można było dotrzeć tylko po drabinie sznurowej).  

  

W Dzierżoniowie też odbyły się obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
zorganizowane przez władze miejskie. 

 

Złotoryja – po dźwiękach złotoryjskiego hejnału, pod Pomnikiem Niepodległości odbyła się 
uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Delegacje złożyły 
ponad trzydzieści wiązanek kwiatów. 



  

3 września terenie Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Rancho” odbyła się zbiórka Kręgu 
Seniorów i Starszyzny ”Rodło” Hufca ZHP Wrocław-Południe. Krąg bierze udział w realizacji 
projektu Urzędu Marszałkowskiego dla seniorów „Aktywny senior 2021” i spotkanie 
dotyczyło kontynuacji działania „Bezpieczny senior”, a tematem były „Zasady udzielania 
pierwszej pomocy przez seniora”.  

 

 
 

 

Celem zajęć było przypomnienie i nabycie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
zasad prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia oraz 
nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Zajęcia wspaniale 
poprowadził druh hm. Michał KOWALCZYK, ratownik medyczny. W drugiej części 
spotkania spędziliśmy mile czas przy ognisku.  

  

4 września po przerwie, wynikającej z ograniczeń pandemicznych Covid-19 stawiliśmy się na 



uroczyste związkowe obchody Dnia Weterana w Uniejowicach.  

 

 
 

 

Uroczystość otworzył i prowadził gen. zs Krzysztof MAJER, prezes Zarządu Dolnośląskiego 
ZWiRWP, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego. Przywitał przybyłych zebranych 
przedstawicieli kilku organizacji kombatanckich i żołnierskich oraz w imieniu gospodarza 
ppłk zs Michała SABADACHA zaproszonych gości w osobach red. Ryszarda MULKA, 
przewodniczącego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk oraz dr Tadeusza 
SAMBORSKIEGO, prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy. 
Podkreślił, że spotykamy w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej aby również uczcić 
6 milionów ofiar poległych, zamordowanych i zmarłych Polaków w wyniku walk wojennych 
i represji dwóch reżimów. Tradycyjnie czcimy pamięć bohaterskich polskich żołnierzy 
walczących na wszystkich frontach na lądzie, morzu i w powietrzu. Wyraził żal, że pomnik 
marszałka „dwóch narodów”, który z Uniejowic trafił do Legnicy, został ukradziony 
i barbarzyńsko zniszczony. Zaproponował aby chwilą ciszy uczcić pamięć kolegów, którzy 
w ostatnich dwóch latach odeszli na Wieczną Wartę.  

 
 

Okolicznościowe wystąpienie o dużej zawartości elementów emocjonalnych i patriotycznych 
wygłosił działacz kresowy dr Tadeusz SAMBORSKI. Na ręce kolegów Michała 
SABADACHA i Krzysztofa MAJERA przekazał gratulacje i podziękowania za kultywowanie 
prawdziwej historii i tradycji Wojska Polskiego. W uroczystym spotkaniu wzięły udział 
poczty sztandarowe Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP, Koła Miejsko-Gminnego Związku 



Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Złotoryi oraz 
Koła Związku Sybiraków w Złotoryi. 

   

Tradycyjnie spotkanie w „Sabadachowie” było okazją do podziękowania za aktywność 
społeczną naszych członków i sojuszników, a ze względu na przerwę pandemiczną trochę się 
tych odznaczeń i wyróżnień uzbierało. Sztandar Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP został 
wyróżniony Krzyżem Pamiątkowym 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej, sztandar Koła 
Miejsko-Gminne ZKRPiBWP w Złotoryi został wyróżniony Krzyżem Pamiątkowym 100-
lecia Bitwy Warszawskiej. Dekoracji sztandarów dokonał Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu, Wiceprezes Zarządu 
Dolnośląskiego ppłk zs  Ryszard LEPAROWSKI.  

  

Okręg Dolnośląski Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP obchodził też swoje święto. 
Komandorski Krzyż Strzelecki otrzymali: ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI, mjr zs dr Józef 
SOWA, ppor. zs Kazimierz NOSAL, Brązowy Krzyż Strzelecki – kpr. Lesław RÓSZCZKA, 
Odznaka Strzelecka – ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI, Strzelecki medal 5 lat Ojczyźnie - 
por. zs Walerian PTASZYŃSKI, sierż. zs Karol ŁOBODZIŃSKI, kpr. zs Lesław 
RÓSZCZKA, Strzelecka Odznaka Sportowa – kpt. Krzysztof AKSAMIT, płk zs Jerzy 
KORWIN MAŁACZYŃSKI, sierż. zs Czesław DYDAK, kpt. zs Andrzej KOŁPA, mjr zs 
Jerzy NAGODA, por. zs Walerian PTASZYŃSKI, ppor. zs Jan GŁOWACKI, por. zs Marian 
WOLNIAK, chor. Krzysztof RAJCZAKOWSKI, kpt. zs Edward PIWOWARCZYK, kpt. zs 
Jerzy SZCZEŚNIAK, por. zs Henryk RUSEWICZ, st. chor. zs Edward BALUL, por. Jerzy 
KUREK, ppor. Lesław SKOCZYLAS, sierż. zs Karol ŁOBODZIŃSKI, kpt. zs Józef 
ZAWADZKI, kpr. zs Lesław RÓSZCZKA, ppor. zs Kazimierz NOSAL, medal pamiątkowy 
75 rocznicy powrotu Ziem Piastowskich i Głogowa do Macierzy st. chor. szt. Jerzy SZUL. 



Dowódca Okręgu do stopnia podporucznika promował chor. zs mgr Mariusza 
OLKOWSKIEGO oraz wręczył akty mianowania do stopnia: pułkownika ppłk zs Jerzemu 
KORWIN MAŁACZYŃSKIEMU, do stopnia starszego chorążego chor. Krzysztofowi 
RAJCZAKOWSKIEMU. Jednak prawdziwym rekordzistą okazał się kpt. zs Jan 
WOŹNICZAK, który odebrał  Odznakę Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów 
RP i Byłych Wieźniow Politycznych, Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP i złoty medal 
Za Zasługi dla Strzelca.  

 

 
 

 

Prezes Ryszard LEPAROWSKI wręczył Krzyż Pamiątkowy 100-lecia Bitwy Warszawskiej 
otrzymali – mjr Jerzy NAGODA, por. Jerzy KUREK, por. Waldemar CHABIOR, plut. Jan 
CIECHOWLAZ, chor. Krzysztof RAJCZAKOWSKI, płk Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, 
Krzyż Pamiątkowy 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej – mjr Andrzej SADOWSKI, a z 
upoważnienia dowódcy 21 batalionu strzelców podhalańskich z Sanoka wręczył ciupagę 
pamiątkową mjr ds Jerzemu DRAJCZYKOWI. Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą 
„Szlak 2 Armii WP wręczył sierż. zs Stanisław BOBOWIEC, a otrzymali: Stowarzyszenie 
Kulturalne „Krajobrazy”  Legnica, Krzysztof RAJCZAKOWSKI –  Bolesławiec, Ryszard 
MULEK – Wrocław, Maciej GŁOWACKI – Wrocław, Marek CEMBRZYŃSKI – Wrocław, 
Barbara CEMBRZYŃSKA – Wrocław, Lesław SZUMILAS – Lubin, Jerzy KUREK – Lubin, 
Andrzej SADOWSKI – Jakubów, Marcin RATAJCZAK – Przedmocie, Lesław RÓSZCZKA – 
Głogów, Adrian SMOGULECKI – Głogów, Henryk RUSEWICZ – Lubin, Adam 
ADAMCZYK – Kalisz, Hanna ADAMCZYK – Kalisz, Jan GŁOWACKI – Złotoryja, Marian 
WOLNIAK –  Złotoryja, Jerzy CZECH – Świdnica, Krystyna CZECH – Świdnica. 

  

Złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikami gen. Karola Świerczewskiego, zwiedzano 



ekspozycję muzealną. Mieliśmy okazję do relaksu, rozmów i śpiewania piosenek, nie tylko 
żołnierskich. Frekwencja dopisała, przybyło prawie stu uczestników. Była wspaniała pogoda 
i atmosfera koleżeńskiego spotkania.  

 

 

 

Na zakończenie spotkania gospodarz „Sabadachowa” ppłk zs Michał SABADACH w imieniu 
własnym i zgromadzonych, dokonał symbolicznego pożegnania, zapraszając jednocześnie na 
kolejne spotkanie w Uniejowicach. 
09.09 – w biurze Stowarzyszenia KOMPN w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Rady 
Stowarzyszenia. W trakcie spotkania Rada zadecydowała o podjęciu prac przy odbudowie 
drogi Bielawa – Toporów gm. Pieńsk, odnowieniu pomnika w Toporowie, przeniesieniu 
Pomnika Artylerzysty w rejon pomnika głównego oraz wydania pamiątkowego medalu „XX 
rocznica powstania SKOMPN”. 

  

11.09 – odbyła się uroczystość w Kórniku z okazji 16. rocznicy powstania Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przy obelisku z tablicą Pamiątkową na ul. 
Stanisława Staszica w Kórniku.  



 
  

Na zaproszenie prezesa ppłk Ryszarda GRZEŚKOWIAKA m.in. Zarząd Dolnośląski Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI i mjr ds Jan 
DRAJCZYK, którzy zostali wyróżnieni medalem pamiątkowym. Uroczystość była też 
doskonałą okazją do uhonorowana części delegatów i członków Stowarzyszenia Krzyżem 
Pamiątkowym 100-lecia Bitwy Warszawskiej.   

 

 

12.09 – na festyn w miejscowości Gronów gm. Zgorzelec, Gminny sztab OSP zaprosił druha 
Ryszarda LEPAROWSKIEGO, który pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Zgorzelcu. Powodem zorganizowania festynu było 
złożenie przysięgi strażackiej przez członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu 
gminy. Wszystkim uczestnikom festynu, serwowano wspaniałe wypieki, pierogi, mięsa 
i bigosy, które były dziełem Koła Gospodyń Wiejskich w Sławnikowicach. 

 

 



14.09 – na cmentarzu komunalnym „Zacisze” w Lubinie pożegnaliśmy naszego kolegę 
związkowego ś.p. st. chor. zs Mieczysława WÓJCIKA, który w wieku 81 lat zmarł 
9 września, po długiej i ciężkiej chorobie. W uroczystości pogrzebowej wzięły udział 
delegacje i poczty sztandarowe lubińskich oddziałów ZWiR WP i ZS Strzelec oraz koła 
ZKRPiBWP. Zmarłego pożegnał kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK w imieniu Zarządu Dolnośląskiego i 
Lubińskiego ZWiRWP. 
Urodził się 24 grudnia 1940 r. w m. Chomiakówka. Zmarł 9 września 2021 r. Od 28.10.1960 
do 15.10.1962 r. obył zasadniczą służbę wojskową w JW 5889 Gryfice jako dowódca drużyny. 
Od 2000 r. bardzo zaangażowany w działalności programowo – organizacyjnej Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP. Pełnił m.in. funkcję członka Powiatowej Komisji Rewizyjnej 
w Lubinie. Organizator wielu działań patriotyczno-obronnych. Popularyzator tradycji               
i historii Wojska Polskiego wśród uczniów i harcerzy. Systematycznie uczestniczył                 
w mundurze w rocznicowych obchodach świąt wojskowych w miejscach pamięci 
narodowej na terenie miasta i gminy. Uczestnik prac porządkowych kwatery żołnierzy AR 
na cmentarzu komunalnym, którzy zdobywali miasto. Popularyzator idei strzeleckich, 
mianowany na stopień strzelecki starszego chorążego. Odznaczony m.in. srebrnym 
medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, brązowym medalem Za Zasługi dla 
Obronności Kraju, Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego, Srebrnym Krzyżem Za Zasługi 
dla ZWiRWP, odznakami resortowymi i związkowymi. 

  

 

Żegnaj Kolego Mieczysławie! Cześć Twojej Pamięci! 
 

 
 

16.09 – w Węglińcu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła. Po dyskusji do 
Zarządu Koła wybrano: Prezes – Andrzej KUSIAK, Skarbnik/Sekretarz – Tadeusz 
MICHALUK. Delegatem na Zjazd Powiatowy wybrano – Włodzimierza OKONIA.  
17.09 – na zaproszenie Prezesa Koła Sybiraków w Zgorzelcu Prezes Oddziału Powiatowego 
ppłk zs  Ryszard LEPAROWSKI wziął udział w X Marszu Pamięci Sybiraków z okazji „Dnia 
Sybiraka”. Sybiracy, goście zaproszeni oraz młodzież szkolna zgromadzili się pod pomnikiem 



„Orzeł” na cmentarzu żołnierzy 2 Armii WP, a następnie przy udziale orkiestry KWB 
„Turów” przeszli pod Pomnik Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu. Po 
pomnikiem wygłoszono przemówienia, odprawiono krótką modlitwę i złożono kwiaty. 
W spotkaniu wziął udział m.in. Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec, przedstawicielka 
Burmistrza Miasta Zgorzelec oraz przedstawiciel Starosty Zgorzeleckiego. W imieniu 
Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu wiązankę kwiatów złożył prezes ppłk zs Ryszard 
LEPAROWSKI. 
Na świetlicy OP w Zgorzelcu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła nr 3. 
W trakcie wyborów do Zarządu Koła weszli: Ryszard POMYŁAŁA – Prezes, Paweł KABZIK 
- Wiceprezes, Leontyna FILIPSKA– skarbnik. Na delegatów na Zjazd Powiatowy zostali 
wybrani: Ryszard POMYKALA, Ryszard KIEŁBUS, Andrzej BLACHANIEC, Leontyna 
FILIPSKA i  Zbigniew KURSA. 

  

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się w Klubie Batalionowym w Głogowie 
członkowie Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 5 Brygady 
Artylerii Ciężkiej. Zebranie otworzył i prowadził prezes kpt. mgr Piotr LEDWOŃ. Przywitał 
zaproszonych gości w osobach: poseł Ewy DROZD – matki chrzestnej sztandaru 
związkowego, Rafaela ROKASZEWICZA – Prezydenta Głogowa, Jarosława 
DUTKOWIAKA – Starosty Głogowskiego, płk WP gen. zs Krzysztofa MAJERA – Prezesa 
Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, Dowódcę Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego, mjr ds 
Jana DRAJCZYKA – Szefa Sztabu Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego. W zebraniu 
uczestniczyło 20 kolegów, na 36 członków Związku. Po przyjęciu porządku obrad, wyborze 
komisji roboczych i uczczeniu chwilą ciszy pamięci kolegów, którzy ostatnio odeszli na 
Wieczną Wartę, zostały wręczone Medale Pamiątkowe 75-lecia Powrotu Dolnego Śląska 
i Głogowa do Macierzy. Prezes i sekretarz wręczyli medale sojusznikom: Ewie DROZD, 
Jarosławowi DUTKOWIAKOWI, Rafaelowi ROKASZEWICZOWI i prezesowi Zdzisławowi 
BERDYSOWI.  

  

Wysłuchaliśmy sprawozdania za minioną, przedłużoną kadencję. Pomimo ograniczeń 
pandemicznych w ostatnim okresie, działalność programowo-organizacyjna była realizowana 



na dobrym poziomie. Dbano o udział delegacji związkowej ze sztandarem na uroczystościach 
patriotyczno-religijnych w Głogowie, Wrocławiu, Uniejowicach i Zgorzelcu. Zmieniono 
i wyposażono nową siedzibę związkową. Dzięki pomocy wielu osób ustanowiono 
i dystrybuowano własny Medal Pamiątkowy 75-lecia Powrotu Dolnego Śląska i Głogowa do 
Macierzy. 

 

 

 

Następnie przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej por. zs Zbigniew 
SZABATOWSKI przedstawi sprawozdanie komisji, w którym została pozytywnie oceniona 
praca związkowa i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. 
Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. W ramach dyskusji prezes Krzysztof MAJER 
podziękował kolegom za dobrą pracę organizacyjną oraz wyraził nadzieje, że ten dobry duch 
aktywności społecznej będzie obecny w Głogowie przez kolejne lata. Na uznanie zasługuje 
też utrzymanie stanu osobowego, bo w ciągu 5 lat przybyło i ubyło po 6 członków.  

  

W głosowani jawnym wybrano nowe władze oddziału, które ukonstytuowały się następująco: 
Zarząd Powiatowy – mjr mgr inż. Mariusz ŚLUSARZ – prezes, kpt. zs mgr Józef 
ZAWADZKI – wiceprezes, ppor. zs Roman KARPIAK – skarbnik, st. szer. mgr Daniel 
KARPIAK – sekretarz, mł. chor. Andrzej ZAWADZKI – członek. Powiatowa Komisja 
Rewizyjna – por. zs Zbigniew SZABATOWSKI – przewodniczący, szer. mgr Ryszard GOLA-
SIENKIEWICZ – wiceprzewodniczący, ppor. zs mgr Paweł TROJAN – sekretarz. Delegatami 
w Wojewódzki Zjazd Delegatów ZWiRWP zostali wybrani koledzy: mjr Mariusz ŚLUSARZ, 
mjr Janusz SZMOŁDA, szer. Ryszard GOLA-SIENKIEWICZ i chor. Krzysztof WERNER.  



 

 
 

 

Na zakończenie zebrania zabrał głos nowy prezes mjr Mariusz ŚLUSARZ, który podziękował 
za wybór, zapewnił o staraniach dobrego działania społecznego w nowej kadencji i zakończył 
zebranie. 

  

         Pamiętamy o ofiarach agresji Rosji Radzieckiej na Polskę 17 wrzeęnia 1939 r.  
Plac Niepodległości w Złotoryi był świadkiem uroczystości 82. rocznicy wrześniowego ataku 
na Polskę. Uroczystość uświetniła asysta honorową wystawiona przez uczniów Liceum 
Wojskowo- Policyjnego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi. Uczestniczyła delegacja 
związkowa w składzie: kpt. zs Jan WOŹNICZAK, por. zs Mieczysław LESZCZYŃSKI i por. 
zs Waldemar CHABIOR. 

 
 

W Lubinie od kilku lat wraz z rocznicą wkroczenia wojsk ZSRR na teren Polski we wrześniu 
1939 roku obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. Również w tym roku lubinianie nie 
zapomnieli o tych  tragicznych wydarzeniach oraz o dramacie wielu tysięcy rodaków 
zesłanych w masowych deportacjach na mroźną Syberię. 



  

Na cmentarzu komunalnym pod Krzyżem Sybiru odbyły się obchody Dnia Sybiraka. 
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz powiatu, miasta, gminy Lubin, gminy 
Ścinawa, harcerze, członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” RP, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 
Związku Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych RP, strażacy z OSP z terenu powiatu 
lubińskiego oraz harcerze i młodzież szkolna. Wśród pocztów sztandarowych znalazła się 
delegacja klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 2. Złożono kwiaty i znicze. W ten sposób 
oddano hołd ofiarom sowieckiej agresji. Uroczystościom towarzyszyła wspaniała oprawa 
artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubinie. 

  

18.09 – na świetlicy Oddziału Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się zebranie sprawozdawczo 
- wyborcze Koła nr 1. W trakcie wyborów do Zarządu Koła nr 1 wybrano: Prezes – Marek 
PIEKARSKI, Sławomir SZYMANOWSKI – skarbnik, Ryszard BRAUN – sekretarz. Jako 
delegatów na Zjazd Powiatowy wybrano: Marek PIEKARSKI, Sławomir SZYMANOWSKI, 
Mirosław FIEDOROWICZ, Ryszard BRAUN, Stanisław WOLANIN,  Jerzy MĘKWIŃSKI. 
q19.09.2021 r – Koło w Bogatyni przeprowadziło zebranie sprawozdawczo – wyborcze. 
W toku dyskusji do Zarządu Koła wybrano: Prezes - Jan SINKUĆ, Sekretarz/Skarbnik – 
Wiesław NOWAKOWSKI. Na delegatów na Zjazd Powiatowy wybrano: Jan SINKUĆ, 
Wiesław NOWAKOWSKI, Zdzisław STRZYKAŁA. 

 

Obchody Światowego Dnia Sybiraka rozpoczęto mszą św. odprawioną w kościele pw. św. 
Jadwigi w Złotoryi w 82. rocznicę Agresji Rosji Sowieckiej na Polskę. Uroczystość uświetniła 
obecność przedstawicieli służb mundurowych, radnych Rady Miejskiej w Złotoryi, Urzędu 
Miejskiego, Starostwa Powiatowego, prasy lokalnej, Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, mieszkańców Złotoryi i okolic. 



 
 

 

Poczet sztandarowy Koła Związku Sybiraków w Złotoryi wystawili umundurowani 
członkowie Oddziału Miejskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. 

 

 

19.09 – kol. Waldemar CHABIOR wybrał się w okolicę Wilczej Góry.  

  
 

W tym czasie wybierają się w okolicę Złotoryi przedstawiciele Światowej Sieci Geoparków 
UNESCO. Oceniać będą walory przyrodnicze Krainy Wygasłych Wulkanów. Światowa sieć 
zrzesza 170 geoparków w 44 krajach. W Polsce certyfikat UNESCO mają transgraniczny 
polsko-niemiecki geopark Luk Muzakowski i również Geopark Świętokrzyski. Geopark 
Kraina Wygasłych Wulkanów by obejmował 14 gmin powiatów złotoryjskiego, jaworskiego, 
karkonoskiego. Rzeczywiście Wilcza Góra jest dobrze oznakowana dla odwiedzających ją 
turystów i jak wszystko pójdzie dobrze Kraina Wygasłych Wulkanów, nadaje się do 
Światowej Sieci Geoparków UNESCO. 
21.09 – inauguracja VII Wałbrzyskich Senioraliów odbyły się pod wodzą kol. ppor. zs 
Stanisława ZUBALSKIEGO. W uroczystościach uczestniczyła wiceprezydent Wałbrzycha dr  
Sylwia BIELAWSKA. Podczas wydarzenia miały również miejsce występy artystyczne.  



 

 
 

23 września w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP.  

  

W emocjonalnej atmosferze omawialiśmy przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów, 
który zaplanowano na 30 listopada. Zostały po burzliwej dyskusji przyjęte stosowne uchwały. 
Jak zwykle punktem zapalnym były m.in. sprawy finansowe. Zatwierdzono kilka awansów na 
stopnie organizacyjne w korpusie oficerów starszych. Wśród awansowanych na wniosek 
Wiceprezesa ZG płk Krzysztofa MAJERA znalazł się ppłk zs mgr Ryszard LEPAROWSKI 
mianowany na stopień pułkownika. Wręczył trzy Odznaki Turystyczno-Krajoznawcze PTTK 
„Szlak 2 Armii WP”. Zapowiedział, że nie będzie kandydował do władz centralnych ZWiRWP 
w nowej kadencji. 

  

24 września w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Powiatowego ZWiRWP. Gośćmi zaproszonymi byli: 
kierownik DDP mgr Elżbieta MIKLIS i płk mgr Krzysztof MAJER, prezes Zarządu 
Dolnośląskiego, który jej wręczył Dyplom Uznania od Zarządu Dolnośląskiego o treści: 
W podziękowaniu za wspaniałą współpracę i opiekę nad środowiskiem lubińskich 
kombatantów, seniorów i weteranów, a zwłaszcza za organizację pięknych imprez 



historycznych i kulturalnych wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej 
i społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Zaś Sportową 
Odznakę Strzelecką odebrał kpt. zs Edward PIWOWARCZYK. 

  

Chwilą ciszy uczczono pamięć ostatnio zmarłych członków Związku: ppłk zs mg Wilhelma 
KASPERSKIEGO, ppor. zs Zdzisława POGROSZEWSKIEGO i st. chor. zs Mieczysława 
WÓJCIKA. Prezes Zarządu Powiatowego kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK złożył sprawozdanie 
z działalności programowo-organizacyjnej w minionej kadencji.  

  

 

Mimo utrudnień wynikających ostatnio ze względu na pandemię, należy wysoko ocenić 
aktywność w popularyzacji tradycji i historii WP. Systematycznie uczestniczono wraz ze 
związkowym pocztem sztandarowym w uroczystościach w miejscach pamięci narodowej. 
Wzorcowo układa się współpraca z władzami powiatu i miasta oraz organizacjami 
społecznymi, zwłaszcza z Kołem ZKRPiBWP i Komendą Hufca ZHP.  

  

Zawiązano współpracę z klasami mundurowymi zespołu szkół, gdzie będą w gablotach 
eksponowane sztandary 6 organizacji kombatanckich i żołnierskich. A uczniowie klas 
mundurowych będą występować w pocztach sztandarowych. Utworzono Oddział Związku 



Strzeleckiego „Strzelec” RP w skład, którego wchodzą weterani i kombatanci. Większość 
strzelców jest umundurowana w tym dwie kobiety. Dzięki życzliwości starosty otrzymano 
gratis pomieszczenie dla zarządu. Zabiegano o liczne awanse strzeleckie i odznaczenia 
organizacyjne. Nasi przedstawiciele byli kolejno wybierani na funkcję przewodniczącego 
Powiatowej Rady Kombatanckiej – ppłk zs mgr Wilhelm KASPERSKI i obecnie por. zs mgr 
Henryk RUSEWICZ. Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej mjr zs mgr Stanisław 
PSTROWSKI przedstawił wyniki kontroli, w której wysoko oceniono działalność 
organizacyjną i finansową. Przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu 
zarządowi, który przyjęto jednomyślnie.  

  

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano władze. Zarząd Powiatowy: kpt. zs Jerzy 
SZCZEŚNIAK – prezes, kpt. zs Antoni PIOTROWSKI i kpt. zs Edward PIWOWARCZYK – 
wiceprezesi, por. zs mgr Henryk RUSEWICZ – sekretarz, st. chor. zs Tadeusz CENDLEWSKI 
– skarbnik, Powiatowa Komisja Rewizyjna: mjr zs mgr Stanisław PSTROWSKI – 
przewodniczący, st. chor. zs Edward BALUL i plut. zs Józef BABICZ – członkowie. 
Delegatami na Wojewódzki Zjazd Delegatów zostali koledzy Jerzy SZCZEŚNIAK i Henryk 
RUSEWICZ. Po zebraniu odbyła się część towarzyska, która w koleżeńskiej atmosferze stała 
się okazją do wspomnień i snucia planów na przyszłość. 

  

 
Po przerwie wakacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyło się 
zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP.   



   

Prezes Zarządu mjr zs dr inż. Józef SOWA przedstawił plan zebrania. Poinformował 
o przygotowaniach do zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się 
29 października 2021 r. Zaprosił wszystkich do udziału w uroczystości 82. rocznicy Bitwy 
pod Lenino, która odbędzie się 12 października 2021 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Żołnierzy 
Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Następnie st. chor. szt. Andrzej NAWROT 
omówił działania ZWiRWP w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. w oparciu o związkowe 
Kalendaria. Natomiast kol. Barbara JAGINTOWICZ przekazała zebranym informacje 
dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Tradycyjnie spotkanie zakończyła 
prezentacja fraszek politycznych mgr Jana ZACHARSKIEGO. 

   

 
 

Krzysztof Majer 


