
             Załącznik nr  …....... 
         do protokołu z zebrania 
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               S P R A W O Z D A N I E 

z  działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa  

w okresie: od listopada 2015 r. do połowy  II kwartału 2022 r. 

 

 

 

 Nasze dzisiejsze walne  zebranie sprawozdawczo - wyborcze  (w dniu 22 maja 2022 
roku) jest doskonała okazją, aby w części formalnej  podsumować i zaprezentować 
Szanownym Koleżankom i Kolegom całokształt przedsięwzięć, zrealizowanych w okresie: 
od listopada  2015 roku do połowy   II kwartału 2022 roku. 
 
 Posłuży także do przedstawienia zamierzeń planowanych do realizacji w okresie 
od końca maja do grudnia 2022 roku oraz  omówienia zasad i sposobów udziału w nich 
członków naszego Zrzeszenia. 

 

 

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2015 ROKU 

 
 Końcówka  2015 roku podporządkowana została realizacji przedsięwzięć 
związanych z powołaniem do życia naszego Zrzeszenia oraz przystąpieniem Koleżanek 
i Kolegów do Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (Soldiers of Peace 
International Association- S.P.I.A. z siedzibą w Lionie we Francji). 
 Uroczystość została przeprowadzona w dniach 21-22 listopada 2015 roku w Klubie 
Muzyki i Literatury we Wrocławiu z udziałem Kolegów z Republiki Słowackiej i Republiki 



Czeskiej a wszystkie te organizacje zostały zaakceptowane protokolarnie przez obecnego 
na spotkaniu Prezydenta S.P.I.A. Pana Pułkownika Laurenta Attar- Bayrou z Francji. 

  W grudniu 2015 roku podczas spotkania z okazji Bożego Narodzenia wzajemnie 
życzyliśmy sobie wspaniałych świąt i Dosiego Roku 2016. 

 
 
 

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU 
  

1. W styczniu 
 

• 08 i 09 stycznia – pierwsze spotkanie w Częstochowie poświęcone przygotowaniu I. 
Międzynarodowego Apelu Jasnogórskiego zaplanowanego na 21-23 maja 2016. 
Kolejne spotkania na Jasnej Górze odbyły się w dniach 22-23 lutego, 21 kwietnia 
oraz 15 maja (próba generalna); 

 
2. W lutym 
 

• 25 lutego - posiedzenie Zarządu dot. podjęcia działań zmierzających do 
powiększenia stanów osobowych naszego Zrzeszenia w różnych regionach Kraju, 
zaplanowanie dalszych przedsięwzięć na II kwartał oraz dokonanie ustaleń dot. 
uruchomienia strony internetowej, wzorów identyfikatorów, legitymacji oraz 
Certyfikatów uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim. 

3. W marcu 
 

• 08 marca – wizyta w Sejmie RP i Centrum Weterana – złożenie wieńców i zniczy 
pod Pomnikiem Weterana; 

• 18 marca – spotkanie Wielkanocne tzw. jajeczko połączone z omówieniem kwestii 
związanych z II kwartałem 2016 roku oraz poinformowaniem członków o utworzeniu 
strony internetowej i podjętych działaniach na rzecz Apelu Jasnogórskiego; 

• 22 marca – udział naszego członka Kol. Tomka Waniewskiego w dwustronnym 
ćwiczeniu na Poligonie (PCT) Joanna. 

 
4. W kwietniu 
 

• 01 kwietnia – udział członków Zrzeszenia (z grupy Warszawy) w naradzie 
koordynacyjnej dot. uczestnictwa w planowanych na maj centralnych obchodach 
Dnia Weterana; 

• 20 – 26 kwietnia – pobyt na Jasnej Górze (21 kwietnia) a w kolejnych dniach 
przygotowanie legitymacji, identyfikatorów i certyfikatów uczestnictwa w Apelu 
Jasnogórskim. 

   
5. W maju 
 

• 03 maja – udział w uroczystościach rocznicowych związanych z  Dniem Konstytucji 
3 Maja – we Wrocławiu przy pomniku obok Panoramy Racławickiej – złozenie 
wiązanki kwiatów oraz udział we Mszy św. w Katedrze Wrocławskiej; 

• 06-08 maja – udział w spotkaniu i marszu organizowanym przez Weteranów w 
Republice Czeskiej; 

• 15 maja – próba generalna przed Apelem na Jasnej Górze. Dokonanie opłat (50 %) 
za rezerwacje pokoi w Domu Pielgrzyma, ustalenie przebiegu pobytu, zamówienie 
wieńca, gołębi, itp.; 



• 18 maja – spotkanie uczestników udających się na Apel Jasnogórski – omówienie 
spraw dot. transportu, zasad zakwaterowania i pobytu w Częstochowie, 
przygotowanie wystawy do Sali Rycerskiej, itd.; 

• 21- 23 maja – wyjazd wynajętym autokarem do Częstochowy, zakwaterowanie, 
uczestnictwo w uroczystościach I. Międzynarodowego Apelu Jasnogórskiego z 
udziałem Weteranów z Republiki Francuskiej, Republiki Słowacji, Republiki Czech, 
Norwegii, USA i naszego Zrzeszenia; 

 

▪ Apel Jasnogórski 

 

 

 

Takiej inauguracji obchodów Międzynarodowego Dnia Weterana Działań Poza Granicami 

Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ jeszcze w Polsce 

nie było. Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa po raz pierwszy 

zgromadziło pod cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej uczestników misji z 8 

państw, którzy pod błękitnymi sztandarami stanęli do APELU JASNOGÓRSKIEGO 



 
 

 
 



• 28 – 29 maja – udział w konferencji i uroczystościach z okazji 28. obchodów Święta 
Matki w parafii pw. NMP w Jeleniej Górze-Cieplicach; 

• 29 maja – udział naszych Weteranów w centralnych obchodach Dnia Weterana w 
Warszawie; 

• 28 maja do 03 czerwca – udział Prezesa Zrzeszenia Kol. płka Jerzego Banacha 
oraz  Kol. Krystyny Banach i Kol. Izy Radzik w Międzynarodowych Obchodach Dnia 
Weterana w Genewie i uroczystościach w Paryżu. Wygłoszenie przez Kol. J. 
Banacha podczas konferencji paryskiej referatu nt. Stresu Pourazowego nabytego 
w służbie podczas misji. 

 
6. W czerwcu 
 

• 09 czerwca – udział członków naszego warszawskiego Oddziału w posiedzeniu 
zorganizowanym przez Centrum Weterana nt. spływu kajakowego planowanego w 
lipcu.  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Weteranów. 

 
7. W lipcu 
 

• 01 lipca – spotkanie naszego Zrzeszenia w Klubie 4. RBLog we Wrocławiu przy ul. 
Pretficza – podsumowanie działalności w I. Półroczu 2016 roku; 

• 21 lipca – warszawski Oddział naszego Zrzeszenia uczestniczył na terenie WDW 
Rewita w Ryni  w zorganizowanym  przez Centrum Weterana „Spotkaniu pokoleń” z 
udziałem uczniów, rodzin wojskowych i społeczności lokalnej; 

• 28 -29 lipca – uczestnictwo Kolegów z grupy warszawskiej w II. Spływie Kajakowym 
Weteranów na Mazurach  „Krutynia 2016”. TVP 3 Olsztyn w dniu 29 lipca 
wyemitowała krótki film o tym wydarzeniu. 

 
8. W sierpniu 
 

• 25 sierpnia – pobyt w Warszawie i podpisanie przez Kol. Jerzego Banacha 
porozumienia o współpracy naszego Zrzeszenia z Centrum Weterana. 

 
9. We wrześniu 
 

• 02 – 04 września – udział w VIII. Międzynarodowym Spotkaniu Niebieskich Beretów 
w BRNIE w Republice Czeskiej oraz Konferencji nt. Europejskiego Bezpieczeństwa 
z zaprezentowaniem przez Kol. Ryszarda Woźniaka wystawy i  referatu dot. 
możliwości wykorzystania broni masowego rażenia przez grupy terrorystyczne; 

• 06 września – wyjazd autokarem przedstawicieli naszego Zrzeszenia na 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach uatrakcyjniony 
zwiedzaniem ruin Zamku w Chęcinach; 

• 10 września – udział w uroczystościach  XI. Rocznicy powstania Stowarzyszenia 
31. Dywizjonu Rakietowego OPK w Kórniku. Złożenie wieńca pod pamiątkową 
tablicą; 

• 17 września – udział i wystąpienie naszego Kapelana ks. dr Józefa Steca podczas 
uroczystości w m. Driel (Holandia) poświęconych 72. rocznicy operacji wojskowej 
Market Garden. Wystąpienie pt. „Czas na  budowanie mostów w Europie i świecie”. 

• 22-23 września - wykład Kapelana Ks. dr Józefa Steca na konferencji w Karpaczu 
dot. Profilaktyki zdrowotnej w kształtowaniu zdrowia; 

• 22-25 września – udział Kol. Jerzego Banacha wraz z Małżonką Krystyną, Kol. Izy 
Radzik wraz z Małżonkiem oraz Kol. Janusza Szywały w Międzynarodowym 
Spotkaniu Weteranów EUROTREFF w Stavanger – Norwegia; 



• 30 września do 02 października – udział przedstawicieli naszego Zrzeszenia oraz 
Stowarzyszenia Weteranów Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju w 
Międzynarodowym Spotkaniu Weteranów i Obywateli w  m. Velikie Ripnany w 
Republice Słowacji w ramach projektu „Europa dla Obywateli”. 

 
10. W październiku 
 

• 12 października – uczestnictwo wraz ze złożeniem wieńca  i zapaleniem zniczy w 
ramach uroczystego  Apelu Uczczenia Pamięci Żołnierzy Polskich w Bitwie pod 
Lenino na cmentarzu usytuowanym na Wzgórzu Oporowskim we Wrocławiu; 

• 13 października – udział grupy warszawskiej naszego Zrzeszenia we Mszy Świętej i 
poświęcenia tablicy upamiętniającej Weteranów uczestników misji w parafii Matki 
Bożej Fatimskiej w Warszawie – Ursynowie; 

• 22 października – wręczenie Złotego Medalu Peace Commemoration Ojcu 
Marianowi Waligórze podczas uroczystości w Bibliotece Jasnogórskiej; 

• 27 października – zebranie członków Zrzeszenia poświęcone przyjęciu nowych 
członków, wydaniu legitymacji oraz omówienie zagadnień bieżących; 

 
11. W listopadzie 
 

• 07 listopada – spotkanie Kol. Andrzeja Anyszkiewicza i Jego Małzonki oraz Kol. 
Ryszarda Woźniaka  z młodzieżą trzech szkół średnich i społeczeństwem 
Zgorzelca z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości powiązane 
z projekcją filmu w reżyserii i produkcji p. Bronisław Bubiaka pt. „Legenda wileńskiej 
konspiracji” ukazujące działalność Stanisława Kiałki – wielkiego działacza AK w 
Wilnie i na zesłaniu w Workucie  podczas II wojny światowej; 

• 24 – 25 listopada udział naszej delegacji w uroczystym otwarciu Centrum Weterana 
w BRNIE w Republice Czeskiej; 

• w listopadzie w Głosie Weterana i Rezerwisty ukazał się obszerny  artykuł Kol. 
Andrzeja Amanowicza nt. VIII Międzynarodowej Konferencji  w Brnie. 

 
12. W grudniu 
 

• 16 grudnia – spotkanie wigilijne naszego Zrzeszenia w Cukierni Kol. Wolaka z 
udziałem  naszego Kapelana, Kolegów z grupy warszawskiej, zaproszonych gości i 
prawosławnego  chóru wojskowego Oktoich; 

• 20-21 grudnia – wyjazd do Warszawy i udział przedstawicieli naszego Zrzeszenia w 
uroczystościach Dnia Pamięci o poległych i zmarłych na misjach poza granicami 
państwa zorganizowanych przez MON w Katedrze Polowej WP przy ul. Długiej, 
przy Pomniku Poległych w Centrum Weterana oraz spotkaniu opłatkowym w WAT w 
Warszawie. 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA  ZREALIZOWANE W 2017 ROKU 
 
1. W styczniu 
 

• 11 stycznia – udział Kol. Ryszarda Woźniaka w spotkaniu koordynacyjnym w 
Siedzibie Zarządu Związku Inwalidów Wojennych we Wrocławiu przy ul. 
Energetycznej. Było to doroczne spotkanie prezesów w ramach porozumienia 
związków, zrzeszeń, organizacji i stowarzyszeń żołnierskich dot. ustaleń i zasad 
udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach planowanych w 2017 roku; 



• 14 stycznia – udział Kol. R. Woźniaka w pikniku zorganizowanym przez Wojewodę 
Dolnośląskiego z okazji przybycia i powitania żołnierzy USA w Polsce (wzmocnienie 
wschodniej flanki NATO); 

• 24 stycznia – udział delegacji Zrzeszenia w uroczystościach pogrzebowych 
naszego tragicznie zmarłego członka Kol. Bogusława Steca. Proszę  wszystkich 
obecnych o powstanie i uczczenie Jego pamięci minutą ciszy. 

 
2. W lutym 
 

• 20 lutego – spotkanie (na terenie cukierni Wolak) członków Zarządu Zrzeszenia z 
przedstawicielami Centrum Weterana dot. omówienia udziału naszego Zrzeszenia 

w uroczystościach organizowanych przez Centrum Weterana – głównie pod kątem 
centralnych obchodów Dnia Weterana   
3. W marcu 
 

• 13 marca – udział Kol. Ryszarda Woźniaka, Kol. Jarosława Wikiery, Kol. Jana 
Drajczyka i Kol. Ryszarda Złocińskiego w VII Zjeździe Zarządu Okręgowego 
Związku Żołnierzy i Rezerwistów WP w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej. W ramach udziału wręczyliśmy szablę Kol. Ryszardowi Leparowskiemu 
– prezesowi Oddziału ZŻiRWP w Zgorzelcu; 

• 27 marca – udział Kol. Ryszarda Woźniaka w X-tym sprawozdawczo-wyborczym 
Zjeździe Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy WP.  Zjazd odbył się w Hotelu 
Jasek i poświęcony był  oprócz materii sprawozdawczo-wyborczej, wielu sprawom 
dot. środowiska wojskowego, wypowiedzeniu współpracy przez MON i 
perspektywom dalszej działalności statutowej. 

 
4. W kwietniu 
 

• od 26 kwietnia do 01 maja – udział delegacji Zrzeszenia w Międzynarodowej 
Konferencji Weteranów zorganizowanej w TRNAWIE (Słowacja) oraz  uczestnictwo 
w 25 rocznicy udziału Żołnierzy w Misji UNPROFOR-u na terenie Bośni i 
Hercegowiny (SARAJEWO, ILIDŻA, MOSTAR, MEJUGORIE) oraz na terenie 
Chorwacji (DARUVAR). Łącznie 3500 km w okresie 6 dni – składanie wieńców pod 
pomnikami, wizyty w szkole w Ilidży oraz w Sarajewie. Spotkania z lokalnymi 
władzami w Sarajewie, Mostarze i Daruvarze;   

 
5.  W maju 
 

• 1, 3 i 8/9 oraz 26 maja (godz. 12.00) - uczestnictwo w obchodach i 
uroczystościach rocznicowych we Wrocławiu, w Warszawie i miastach 
zamieszkiwania naszych członków z okazji Święta wstąpienia do UE, Konstytucji 3 
Maja, zakończenia działań II wojny światowej ( 08 maja), wmurowania tablicy 
pamiątkowej poświęconej defiladzie zwycięstwa przez 10 Dywizję Piechoty w maju 
1945 r. (uroczystość w dniu 26 maja 2017, godz. 12.00) przy Forum Muzyki za 
Operą Wrocławską; 

• 06 – 07 maja – marsz Weteranów w m. Lednice -Valtice w Rep. Czeskiej; 
• 21 maja – udział w II. Międzynarodowym Apelu Jasnogórskim w Częstochowie; 
• 26-31 maja – udział w centralnych obchodach Dnia Weterana w Giżycku i Lionie 

oraz w Genenewie (Szwajcaria) 
 
 
 



6. W lipcu 
 

• 15 lipca – spotkanie z Kolegami ze Słowacji i Czech w rejonie Trójstyku w m. 
Jaworzynka (Małopolska). 

 
7. W sierpniu 
 

• 15 sierpnia –  udział w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w bazylice św. 
Elżbiety i na Placu Gołębim we Wrocławiu. 

 
8. We wrześniu 
 

• 01 września – uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających agresję 
hitlerowskich Niemiec na Polskę i rozpoczęcie II. wojny światowej, 

• podczas pierwszego weekendu 4-7.09. – w spotkaniu i międzynarodowej 
konferencji  weteranów w Brnie. Spotkanie u wojewody Kraju Południowych Moraw; 

• w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach; 
• 09 września – w uroczystościach rocznicowych 31. Kórnickiego Dywizjonu 

Rakietowego w Kórniku. Dekoracja Sztandaru 31. Dywizjonu medalem przyznanym 
przez Zarząd naszego Zrzeszenia; 

• 29 września do 01 października – udział przedstawicieli naszego Zrzeszenia w 
międzynarodowym spotkaniu „ Obywatele Europy bez Granic” w Velke Ripnany na 
Słowacji z udziałem gmin reprezentujących Słowaków, Czechów, Polaków, Serbów, 
Węgrów. 

 
9. W październiku 
 

• 12 października – w uroczystościach upamiętniających Bitwę pod Lenino na 
Wzgórzu Oporowskim. 

 
10. W listopadzie 
 

• 10 i 11 listopada – udział Członków Zrzeszenia w uroczystościach Święta 
Niepodległości RP (w całym Kraju); 

 
11. w grudniu 
 

• 18 grudnia uroczystość związana z obchodami Świąt Bożego Narodzenia – 
spotkanie u Dowódcy Garnizonu Wrocław oraz Grupa Warszawska w Centrum 
Werterana. 

 
 

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA  ZREALIZOWANE W 2018 ROKU 
 
1. W styczniu 
 

•  w dniu 30 stycznia uzgodnienie wspólnych przedsięwzięć organizacji 
pozarządowych zlokalizowanych we Wrocławiu – Siedziba Związku Inwalidów 
Wojennych RP przy ul. Energetycznej 18. 

 
 
 



 
2. W kwietniu 
 

• w dniu 13 kwietnia udział w uroczystościach z okazji rocznicy Pamięci  Ofiar pod 
Pomnikiem Katyńskim we Wrocławiu i w Kraju; 

 
3. W maju 
 

• w dniu 02 i 03 maja - udział członków Zrzeszenia w uroczystościach z okazji 
Święta Dnia Flagi na pl. Gołębim oraz Konstytucji 03 maja pod pomnikiem 
Konstytucji 03 maja przy Panoramie Racławickiej oraz w pozostałych miejscach w 
naszym Kraju ( w miejscach zamieszkania);l 

• w dniu 27 maja – udział w uroczystościach 30-lecia obchodów Święta Matki w 
Kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Cieplicach; 

• w dniach 31 maja do 04 czerwca – udział delegacji Zrzeszenia w uroczystościach 
Dnia Weterana w Brukseli, Paryżu i Pałacu Narodów w Genewie; 

4. W sierpniu 
 

• 15 sierpnia – uczestnictwo w obchodach Święta Wojska Polskiego we Wrocławiu i 
w Warszawie. 

 
5. We wrześniu 
 

• 01 września – obchody 79. rocznicy wybuchu II. Wojny Światowej na Wzgórzu 
Oporowskim we Wrocławiu; 

• 16 września – udział w obchodach rocznicowych 31. Kórnickiego Dywizjonu 
Rakietowego w Kórniku; 

 
6. W październiku 
 

• 12 października – uroczystości rocznicowe na Wzgórzu Oporowskim Bitwy pod 
Lenino; 

• 17 października -uroczystość oznakowania grobów zmarłych żołnierzy  WP- 
Weteranów w Zgorzelcu z udziałem lokalnych władz, uczniów klas mundurowych; 

 
7. W listopadzie 
 

• w dniu 11.11. Obchody Święta Niepodległości RP; 

• w dniu 14 listopada – przeprowadzenie spotkania edukacyjnego z dziećmi w 
Przedszkolu Nr 6 z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

           W przedszkolu pracuje małżonka naszego Kolegi Mariusza BIGOSA- Pani Marzena 
           BIGOS. Spotkanie miało bardzo uroczysty i radosny charakter. 
 



 
 
 
8. W grudniu 
 

• 19 grudnia 2018 r. - w niezwykle podniosłej, świątecznej atmosferze, przy 

dźwiękach polskich kolęd, odbyło się garnizonowe spotkanie wigilijne, zorganizowane 

przez Dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Dariusza Krzywdzińskiego. Spotkanie 
rozpoczęła kolęda w wykonaniu młodych wokalistów Grupy Celebro z Klubu 
4.Regionalnej Bazy Logistycznej. Następnie Dowódca Garnizonu przywitał 
przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia 
Weteranów Działań poza Granicami Państwa. 

 
 



 
 Wśród przybyłych na spotkanie gości nie zabrakło także: władz wojewódzkich, 

samorządowych i miejskich, duchowieństwa, dowódców i komendantów jednostek i instytucji 

wojskowych, ponadto reprezentantów innych służb mundurowych, organizacji kombatanckich, 

stowarzyszeń i związków byłych żołnierzy działających w Garnizonie Wrocław. 
 
 Dowódca w swoim wystąpieniu podsumował mijający rok i podziękował podwładnym 

za pełną trudów służbę i pracę. Serdecznie i ciepło odniósł się do obecnych na spotkaniu 

wigilijnym kombatantów oraz wspomniał o pamięci żołnierzy pełniących służbę poza 

granicami państwa. 

 W trakcie swojego wystąpienia Dowódca Garnizonu Wrocław złożył zgromadzonym 

świąteczne życzenia zdrowia, pomyślności, serdecznych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu 

powodów do radości i osobistej satysfakcji w Nowym Roku. 



 

 



V. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2019 ROKU 
 
1. W styczniu 
 

• W dniu 25 stycznia - dokonano ustaleń planu pracy i zamierzeń wrocławskich 
Stowarzyszeń i NGO na 2019 rok ; 

 
2. W marcu 
 

• W dniu 28 marca 2019 r. w godz. 10:00 do 12:00 na spotkaniu z młodzieżą klas 

drugich i trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w 

Lubaniu płk Ryszard Woźniak zaprezentował drogę Polski, Czech i Węgier do 

członkostwa w NATO. Okazją dla tego spotkania była 20 - ta rocznica przyjęcia ww. 

krajów do Paktu Północnoatlantyckiego (12 marca 1999 roku) oraz 70-ta rocznica 

powstania NATO (04 kwietnia 1949 roku). Na spotkaniu obecni byli: Kol. Andrzej 

Anyszkiewicz oraz Koledzy z ławy szkolnej Kol. Woźniaka. 

W końcowej części spotkania Pani Barbara Dąbrowa - starszy referent ds. rekrutacji 

z WKU w Bolesławcu przedstawiła młodzieży kwestie dotyczące naboru do służby 

wojskowej; 

3. W kwietniu 

• 04 kwietnia-w ramach obchodów 20 lecia wstąpienia Polski do NATO oraz 70 lecia 
jego powstania w Akademickim Centrum Kultury Akademii Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu rozmawiano o Traktacie Północnoatlantyckim i polskim członkostwie w 
NATO. W dyskusji brali udział podchorążowie pierwszego roku studiów. Z wykładem 
nt. "Akcesji Polski do NATO i współpracy weteranów w ramach AISP" wystąpił 
Wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa nasz 
kolega płk. dypl. w st. sp. Ryszard Woźniak; 

 

• 18 kwietnia 2019 r. członkowie naszego Zrzeszenia spotkali się we Wrocławiu z 

okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy na tradycyjnym " jajeczku". Zebraniu 

przewodniczył Prezes Jerzy BANACH. Omawialiśmy realizację planów od początku 

roku w tym ustalenia ze spotkania w Centrum Weterana w Warszawie w dniu 15 

kwietnia 2019 r. Podkreślono, że na szczególną uwagę zasługują zbliżające się 

uroczystości z okazji Rocznicy Konstytucji 3. Maja, Dnia Flagi i Dnia Weterana.   

Dodatkowo, podczas spotkania poinformowano Członków Zrzeszenia, iż: 

• W tym roku obchody Dnia Weterana będą realizowane przez 25.Brygadę 

Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Uczestników czeka dużo atrakcji, które 

będą w dniach 31.05-03.06.2019 r. Wśród nich na uwagę zasługują: 

• 1 czerwca odbędą się zawody strzeleckie na poligonie w Nowej Dębie w godz. od 

08.00-17.00. W Rzeszowie towarzyszyć im będą występy artystyczne. W kasynie 

polowym będą obiad i kolacja. 



• 2 czerwca o godz. 10.00 odbędzie się Msza Święta, a od godz. 12.00 uroczysty 

Apel z wyróżnieniami Prezydenta RP i Ministra ON. Od godz. 14 do późnych godzin 

nocnych trwał będzie "Piknik Weterana". 

 

 
4. W maju 

 
• W dniu 2 maja - Weterani Republiki Słowackiej (Unia vojnovych veteranov SR) 

zorganizowali jednodniową - 6. Międzynarodową Konferencję Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.). 

Konferencja pod patronatem honorowym Petera GAJDOŚA - MON Słowacji - odbyła się na 

terenie Akademii Obrony Sił Zbrojnych im. gen. Milana R. Śtefanika w LIPTOVSKOM 

MIKULAŚI (Słowacja). 

W ramach konferencji zaprezentowano i podkreślono potrzebę szerzenia idei pokoju i 

bezpieczeństwa na świecie oraz znaczenie w tej materii partnerstwa i współpracy między 

narodami na przykładzie licznych przykładów współdziałania Weteranów Misji Pokojowych 

ONZ, NATO, OBWE i UE w strefach konfliktów zbrojnych; 

• 02 maja -Obchody Święta Flagi rozpoczęły się po godz. 11.00 na pl. Gołębim. 

Zorganizowali je wojewoda dolnośląski, marszałek województwa dolnośląskiego, 

prezydent Wrocławia i dowódca Garnizonu Wrocław. Na wrocławskim rynku 

zgromadzili się: mieszkańcy Wrocławia, funkcjonariusze policji, straży miejskiej, 

wojsko i weterani. Wśród nich przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań Poza 

Granicami Państwa. Na maszt przed ratuszem wciągnięto biało-czerwoną flagę, 

wystąpiła także Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Orkiestra 

Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. 

 



 

 

 "Z dumą i radością patrzę na powiewające nad nami flagi. Wczoraj przyglądaliśmy 

się oknom i balkonom przystrojonym bielą i czerwienią. Ufam, że towarzyszyła nam tylko 

jedna myśl: jest coś, co nas łączy" - podkreślał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. 

Powtarzałem wielokrotnie: "Wrocław jest naszą wspólną sprawą. Ale tak samo jest nią 

Polska. Symbolem jednej wspólnej Polski są biało-czerwone barwy". 

 "Patrząc na biało-czerwoną, mamy w pamięci wiele pokoleń Polaków, którzy zrobili 

wiele, abyśmy sami mogli o sobie stanowić. Dziś tych wszystkich bohaterów, których znamy 

z imienia i nazwiska, ale i tych bezimiennych, mamy w swojej pamięci"- mówił Paweł 

Hreniak, wojewoda dolnośląski. 

 

• 03 maja -Narodowe Święto 3 Maja we Wrocławiu - tradycyjnie zaczęło się przy 

Panoramie Racławickiej. Zgromadziło: mieszkańców Wrocławia, kombatantów, 

weteranów, przedstawicieli sejmu, władz państwowych, samorządowych, służb 

państwowych  

i wojsko. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza 

Granicami Państwa; 



 

• w dniu 07 maja -Delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa 

pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Banachaspotkała się z Prezydentem 

Wrocławia Jackiem Sutrykiem. To były konstruktywne i dobre 

rozmowy. Dziękujemy za miłe przyjęcie. 

 

Wizyta delegacji ZWDPGP u Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka (w dniu 07 

maja 2019 roku) 

 

 



• w dniu19.05.2019 r. członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami 

Państwa uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. oraz Apelu Jasnogórskim. 

Sanktuarium na Jasnej Górze już po raz czwarty jest miejscem Apelu Jasnogórskiego 

w intencji weteranów działań poza granicami państwa  

i kombatantów bitwy pod Monte Cassino. Apel prowadził o. prof. Eustachy Rakoczy 

oraz ks. prałat dr Józef Stec, kapelana Weteranów Misji Pokojowych ONZ; 

 

 

• w dniu 29 maja - Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz 

Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ w tym roku we 

Wrocławiu miały wyjątkowa oprawę. Rozpoczęły się o godz. 9.30 w Kościele 

Garnizonowym Mszą Św. koncelebrowana przez Biskupa Polowego Wojska 

Polskiego Józefa Guzdka Następnie weterani zostali zaproszeni przez Prezydenta 

Wrocławia Jacka Sutryka do Sali Wielkiej Ratusza na uroczyste wręczenie pism 

gratulacyjnych i występ artystyczny zespołu młodzieżowego. Szczególnym 

wydarzeniem były podziękowania i słowa uznania dla rodzin żołnierzy poległych na 

misjach. Ciekawy występ artystyczny, spotkania z Prezydentem Wrocławia i rozmowy 

z kolegami z pewnością pozostawiły niezatarte wspomnienia. Dzień miał swoją 

kulminację o godz. 17.00 w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej. Odbył się 

koncert Orkiestry Wojsk Lądowych  

z Wrocławia oraz występy solistów i tancerzy. Wysoki poziom artystyczny  

i profesjonalizm spotkał się z gorącym przyjęciem zaproszonych gości. 



 

• 29 maja 2019 r. w Warszawie- weterani zrzeszeni w różnych organizacjach 

skupiających żołnierzy, którzy służyli w misjach zagranicznych oraz 

przedstawiciele fundacji wspierających rodziny żołnierzy poległych na misjach 

złożyli kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach 

Wojskowych Poza Granicami Państwa. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia 

Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. 

W imieniu Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa kwiaty pod 

pomnikiem złożyła delegacja w składzie: Andrzej Adamowicz, Antoni Kuryłowicz oraz 

Janusz Szywała. 

Plan Centralnych Uroczystości Dnia Weterana w 2019 r. był bogaty: zawody 

strzeleckie w Nowej Dębie, imprezy towarzyszące w Rzeszowie, występy artystyczne, 

Msza Święta, uroczysty Apel, pokazy walki wręcz, pokazy statyczne sprzętu 

wojskowego i Piknik Weterana. Nie zabrakło na nich przedstawiciel Zrzeszenia 

Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Na strzelnicy w Nowej Dębie 

osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Tego dnia Zrzeszenie Weteranów Działań Poza 

Granicami Państwa dostąpiło zaszczytu przyjęcia w swoje szeregi jako Członka 

Honorowego mjr. Andrzeja PINDORA wieloletniego przyjaciela i wolontariusza naszej 

organizacji. 



 

Poczet Flagowy ZWDPGP, Ryszard Garbacz Antoni Kurylowicz, Grzegorz Milewski 

5. W lipcu 

• 20.07.2019 r. - jak co roku na trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji spotkały 

się delegacje tych krajów, zrzeszających Weteranów Misji Zagranicznych, by 

omówić współpracę w nadchodzącym okresie. Zrzeszenie Weteranów Działań 

Poza Granicami Państwa reprezentowała liczna grupa pod przewodnictwem 

Prezesa Jerzego Banacha. Spotkanie było okazją do zacieśnienia kontaktów i 

promowania idei współpracy i pokoju wśród młodzieży. Dobra atmosfera była 

zachętą do planowania kolejnych spotkań w gronie weteranów. W trakcie 

spotkania zaszczycił nas swoją obecnością kolega Marek Budzicz wraz z małżonką- 

weteran ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami 

Państwa, z którym umówiliśmy się na następne spotkanie w Brnie, 

6. W sierpniu 

• 1 sierpnia 2019 r. przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz w Kościele 

Garnizonowym p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Organizatorami uroczystości 

byli: Dowódca Garnizonu Wrocław, Wojewoda Dolnośląski oraz Światowy Związek 

Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Dolnośląskiego. na uroczystościach nie zabrakło 

przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa. 



• 15 sierpnia 2019 - na wrocławskim rynku odbyły się uroczystości z okazji 

Święta Wojska Polskiego. Nie zabrakło na nich przedstawicieli Zrzeszenia 

Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Najpierw o godz.10.00 byliśmy w 

kościele garnizonowym na mszy świętej w intencji żołnierzy Garnizonu Wrocław. 

Potem o godz.11.30 odbył się na pl.Gołębim uroczysty apel z okazji Święta Wojska 

Polskiego. Uroczysty apel, koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i w 

godz. 9.00 -14.00 wystawa statyczna sprzętu wojskowego i promocja wojska na 

Rynku, placu Gołębim i placu Solnym to były największe atrakcje dla wrocławian, 

7. We wrześniu 

• w dniu 01 września we Wrocławiu o godz. 4:45 odbyły się oficjalne obchody 80. 

rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowane przez Wojewodę 

dolnośląskiego i Dowódcę Garnizonu Wrocław. Po okolicznościowych 

przemówieniach, uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem na 

Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Nie zabrakło delegacji Zrzeszenia Weteranów 

Działań Poza Granicami Pastwa; 

• w dniach 5-7 września 2019 r. delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza 

Granicami Państwa uczestniczyła w 11.Międzynarodowej Konferencji 

Uczestników Misji Pokojowych ONZ i Poza Granicami Państwa, która odbywała 

się w Brnie. Oprócz części oficjalnej na której omawiane były sprawy weteranów na 

całym świecie, była także część artystyczna. Wspaniałe występy młodych artystów i 

kwartetu smyczkowego były najbardziej oklaskiwane; 

• Obchody jubileuszu 65-lecia III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie 

Wielkopolskim odbyły się 13 września 2019 r. Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną 

15 lat wcześniej uroczystości rozpoczęto od nadania jednej z sal lekcyjnych imienia 

zasłużonego nauczyciela. W tym roku ten honor przypadł Danucie 

Rudnickiej, nauczycielce matematyki oraz byłej dyrektorce szkoły, która zyskała 

uznanie jako wymagający nauczyciel, ale potrafiący przekazać wiedzę w sposób 

uporządkowany i zrozumiały dla uczniów. Wśród zebranych Absolwentów był Nasz 

Prezes dr Jerzy Banach. Na scenie swoje talenty instrumentalne, wokalne i 

aktorskie zaprezentowali obecni uczniowie oraz absolwenci III LO. Ewenementem 

był występ nauczyciela historii Piotra Szczepaniaka, który wzorem jednego z 

absolwentów III LO – Kazimierza Grześkowiaka zaśpiewał utwór pt. „Odmieniec”. 

8. W październiku 

• 2 października 2019 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się 

inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Wojsk Lądowych im. 

Gen.Tadeusza Kościuszki. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów 

Działań Poza Granicami Państwa. Gratulujemy najlepszym studentom AWL, którzy 

otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, a także nowym doktorom 

Akademii,  wśród których - jest nasz kolega Samuel Moussa. 

9. W listopadzie 



• 11 listopada 2019 r. we Wrocławiu obchody Narodowego Święta Niepodległości 

miały tradycyjnie uroczysty i podniosły charakter. Rozpoczęto je mszą św. 

odprawioną w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety, którą z kapelanami 

wojskowymi, koncelebrował ks. bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI. Na wszystkich 

uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Naszego Zrzeszenia. Następie 

udaliśmy się na Plac Wolności. 

 

Na Placu Wolności, w towarzystwie wojskowej asyście honorowej, odbyły się uroczystości 

dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego, 

wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych, zostały wręczone odznaczenia wojskowe i 

awanse. Kompania honorowa oddała salwę honorową, a Komendant Garnizonu odczytał 

Apel Pamięci. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów wojskowych, policyjnych, 

Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Służby Celnej oraz drużyn sztandarowych ZHP i ZHR. 

Przemaszerowały też poczty sztandarowe. Uroczystość zakończyła Orkiestra 

Reprezentacyjna Wojsk Lądowych grając Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. 

• PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA WROCŁAWIA 

W dniach 21-23 listopada 2019 r. odbyły się we Wrocławiu cykl imprez i spotkań 

weteranów działań poza granicami państwa w szczególności: misji pokojowych ONZ, 

NATO i Unii Europejskiej. Okazją było wręczenie sztandaru dla Zrzeszenia Weteranów 

Działań Poza Granicami Państwa. Celem spotkania była integracja międzynarodowego 

środowiska weteranów, uświetnienie wręczenia sztandaru, jubileusz Zrzeszenia i promocja 

Wrocławia jako miejsca przyjaznego, otwartego i odpowiedniego do spotkań 

międzynarodowych. Odwiedzili nas weterani ze Słowacji, Ukrainy, Węgier, Francji, Austrii, 

Holandii, Belgii, Norwegii i oczywiście z Polski. 



21 listopada przybyli zaproszeni goście z zagranicy i Polski, którzy zakwaterowali się w 

hotelu "Piast". Przywitaliśmy Ich i wręczyliśmy okolicznościowe prezenty, foldery (program 

spotkania, plany i informatory o Wrocławiu i atrakcjach Dolnego Śląska) 

 

                   

• 22 listopada 2019 r. o godz. 9.00 Nasz kolega Zbigniew Adamski rozpoczął 

spotkanie w Klubie Muzyki i Literatury 

• 22 listopada 2019 roku od godz. 13:00 w Sali Wielkiej (Rycerskiej) Starego Ratusza 

we Wrocławiu odbywało się uroczyste wręczenia Sztandaru dla ZWDPGP. 

Na początku odegrano Hymnu Państwowy. Prezes ZWDPGP przywitał przybyłych gości. 

Występ grupy wokalno - tanecznej „Trzy Kaśki” i ich młodszych koleżanek sprawił dużo 

radości zgromadzonym. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego jego Przewodniczący Jarosław Wikiera odczytał 

preambułę dot. sztandaru: " Z okazji tej rocznicy, wśród naszych członków, a przede 

wszystkim z inicjatywy Prezesa płk dr Jerzego BANACH, powstała myśl ufundowania 

sztandaru organizacyjnego. Sztandar, jest niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez 

Nas Misji, Naszych Celów oraz szczytnych wartości organizacji, jakimi są braterstwo , 

pojednanie narodów, porozumienie, dialog, solidarność i wzajemny szacunek Będzie nam 

towarzyszyć podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla Zrzeszenia w czasie 

uroczystości Państwowych , Samorządowych jak również dla Naszego środowiska". 

Minutą ciszy oddaliśmy hołd tym, co odeszli na wieczną służbę. 

Ceremonia wręczenia Sztandaru była bardzo uroczysta. 

Rodzice Chrzestni i Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego poprosili o przekazanie 

AKTU FUNDACJI SZTANDARU. Matka Chrzestna Pani Senator Barbara Zdrojewska 

odczytała go, a następnie Pan gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr w asyście 

Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego wręczył go Prezesowi ZWDPGP Jerzemu 

Banachowi. 

Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz proboszcz z Bazyliki Mniejszej Kościoła 

Garnizonowego we Wrocławiu. 

10. W grudniu – 

• 07 grudnia 2019 roku – delegacja Zrzeszenia wraz z pocztem Sztandarowym 

uroczyście pożegnała naszego wspaniałego Kapelana Ś.p. Księdza dr Prałata 

Józefa STECA. Nasz nieodżałowany Kapelan zamarł w Jeleniej Górze – 

Cieplicach. Msza Św. Pogrzebowa odbyła się 07 grudnia a zwłoki czcigodnego 



Kapelana zostały pochowane na Cmentarzu Parafialnym w J. Górze -Cieplicach przy 

ul. Krośnieńskiej. Cześć Jego Pamięci.  Niech Odpoczywa w Pokoju. 

 

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2020 ROKU 

1. W styczniu 

• 7 stycznia 2020 r. -w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się 

spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich stowarzyszeń kombatanckich i 

żołnierskich. Sygnatariusze „Porozumienia” byli reprezentowani przez: mgr Teresę 

Włodarek, płk mgr Wojciech Olenderek, por. mgr Józef Dymalski, płk mgr inż. Marian 

Dąbrowski, płk dr Władysław Tkaczew, gen. ds mgr Aleksander Podolski, płk dypl. 

Ryszard Woźniak, płk dr Andrzej Kotliński, gen. zs mgr Krzysztof Majer, mjr ds Henryk 

Jagintowicz. W pierwszej części omówiono realizację planu wspólnych 

przedsięwzięć w minionym roku. Wspólnie organizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w 

różnych uroczystych obchodach świąt i rocznic wojskowych. 

2. W lutym 

• 12 lutego 2020 r. odbyły się wrocławskie obchody 80. rocznicy pierwszej wywózki 

na Syberię. Uroczystość rozpoczęła msza św. z ceremoniałem wojskowym w 

kościele pw. św. Bonifacego. Mszę koncelebrowali kapelani sybiraków pod wodzą ks. 

prałata prof. Franciszka Głóda, a homilię wygłosił proboszcz ks. kan. dr Jerzy 

Żytowiecki. 

Po mszy dalsze obchody odbyły się przy pomniku Zesłańcom Sybiru. Prezes Oddziału 

Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka przywitał przedstawicieli władz państwowych i 

samorządowych, wojska i policji, stowarzyszeń żołnierskich i kombatanckich, a zwłaszcza 

licznych sybirakówi i członków ich rodzin. Po wystąpieniach okolicznościowych, odczytaniu 

Apelu Pamięci, salwie kompanii honorowej Akademii Wojsk Lądowych, zostały złożone 

wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Koleżanek i Kolegów Zrzeszenia Weteranów 

Działań Poza Granicami Państwa wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożył wiceprezes 

Zrzeszenia płk w st. spocz. Ryszard Woźniak. W imieniu Zarządu Dolnośląskiego 

ZWiRWP znicz pod pomnikiem zapalił prezes płk Krzysztof Majer. Oprawę muzyczną 

uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Część uroczystą 

zakończyło odegranie Hymnu Sybiraków i na zaproszenie proboszcza udaliśmy się na 

plebanię na poczęstunek. Była okazja do porozmawiania m.in. z Prezydentem Wrocławia 

Jackiem Sutrykiem, Wicewojewodą Jarosławem Kresa, najmłodszym Wicemarszałkiem 

Grzegorzem Macko, czy Dowódcą Garnizonu WP gen. bryg. Dariuszem Krzywdzińskim. 

• 23 lutego 2020 r. na Rynku we Wrocławiu ok. 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 

złożyło przysięgę wojskowej. Była to pierwsza przysięga dolnośląskich Terytorialsów. 

Przeszli oni szkolenie podstawowe na poligonie w Żaganiu. Po przysiędze 

zorganizowano piknik z pokazem sprzętu i wojskową grochówką. na uroczystościach 

nie zabrakło przedstawicieli Naszego Zrzeszenia; 



3. W maju 

• 26 maja 2020 r. z okazji 75. rocznicy „Defilady Zwycięstwa”, na Placu Wolności we 

Wrocławiu odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem związków kombatanckich, 

weteranów, żołnierzy i organizacji społecznych. Nie zabrakło przedstawicieli 

Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa; 

4. We wrześniu 

•  23 września 2020 r. przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej we wrocławskim parku 

Juliusza Słowackiego odbyła się uroczystość 80. rocznicy mordu katyńskiego. Nietypowo, 

bo obchody zawsze odbywały się w kwietniu, ale w tym roku zostały przełożone ze względu 

na pandemię Zgromadzili się przedstawiciele rodzin zamordowanych, władz, kombatantów i 

mieszkańców Wrocławia. Po Mszy Świętej w bazylice garnizonowej złożono wieńce pod 

pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów 

Działań Poza Granicami Państwa. 

5. W październiku 

• W południe 12 października 2020 r. spotkaliśmy się na Cmentarzu Żołnierzy 

Polskich we Wrocławiu, aby uczcić 77. rocznicę Chrztu Bojowego żołnierzy 1 

Dywizji Piechoty pod Lenino. Pod odśpiewaniu hymnu państwowego prowadzący 

uroczystość gen. zs płk WP Krzysztof MAJER, prezes Zarządu Dolnośląskiego 

Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz dowódca Okręgu Dolnośląskiego 

Zwiazku Strzeleckiego „Strzelec” RP, przywitał zebranych i zaproszonych gości. Na 

uroczystościach nie zabrakło przedstawiciela Naszego Zrzeszenia Weteranów 

Działań Poza Granicami Państwa w osobie Wiceprezesa płk Ryszarda Woźniaka. 

 

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2021 ROKU 

1.W maju 

• 26.05.2021r. w Jeleniej Górze-Cieplicach o godz. 19.00 Biskup legnicki Zbigniew 

Kiernikowski uroczyście poświęci kościół Parafia Matki Bożej Miłosierdzia. Podczas 

uroczystości została odsłonięta tablica upamiętniająca pierwszego proboszcza, budowniczego 

kościoła i kapelana Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa śp. ks. 

Prałata dr Józefa Steca. Nie zabrakło delegacji ZWDPGP pod przewodnictwem Naszego 

Prezesa płk dr Jerzego Banacha. 

• 27 maja 2021 r. Delegacja Członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami 

Państwa w Warszawie złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych i zapaliła znicze przed 

Ścianą Pamięci. Spotkali się także z Dyrektorem Centrum Weterana i obejrzeli wystawę. 

• 28 maja 2021 r. z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy w 16 batalionie 

powietrznodesantowym w Krakowie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana 

Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji 

Pokojowych ONZ. Nie zabrakło także naszej Delegacji ze Sztandarem Zrzeszenia 



Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Natomiast dzień wcześniej byliśmy 

z wiązanką kwiatów pod Pomnikiem Poległych w Warszawie. 

Uroczystości  28 maja rozpoczęła o godz. 8.30 w Kościele Garnizonowym pw. Św. 

Agnieszki przy ul. Józefa Dietla 30 w Krakowie Msza Święta w intencji weteranów działań 

poza granicami państwa. Delegacji. Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami 

Państwa brała udział w celebracji i uroczystej mszy. Na honorowym miejscu prezentował 

się Nasz Sztandar. 

2. W sierpniu 

• 15 sierpnia  2021 w niedzielę Wrocław świętował Dzień Wojska Polskiego oraz 101. rocznicę 

Bitwy Warszawskiej. Po odzyskaniu niepodległości musieliśmy ponownie stanąć do walki 

w obronie swojej suwerenności. Odparcie bolszewickiej nawały było ratunkiem nie tylko 

dla nas, ale też większości Europy. I to się udało. Pamięć o bohaterskich żołnierzach 

wojny polsko-bolszewickiej jest i pozostanie w nas na zawsze – mówił Jacek Sutryk, 

Prezydent Wrocławia. 

• 25 sierpnia - W Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego Dowódca 

ppłk Sebastian GRELL ogłosił rozpoczęcie II Rajdu Weteranów Wojska Polskiego 

po Roztoczu. 

W rajdzie, który odbywał się w dniach 25-29.08.2021 r., udział wzięli nasi koledzy: Jerzy 

Dutkowski, Andrzej Anyszkiewicz i Jerzy Garbacz. 

Program rajdu był bardzo bogaty Przewidziano liczne konkursy, udział w uroczystościach 

rocznicowych Bitwy pod Komarowem, trasę wycieczkową po Roztoczu: Zamość, 

Szczebrzeszyn, Józefów, Zwierzyniec. Przewodnikiem był Kazimierz Dziok. Wiele 

uśmiechu wniosły: spływ kajakowy oraz imprezy integracyjne. Organizatorem Rajdu 

byli: Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" i 3.Zamojski Batalion 

Zmechanizowany. 

Ale było pięknie. Zakończył się II Rajd Weteranów Wojska Polskiego po Roztoczu. Wielkie 

uznanie dla organizatorów - Stowarzyszenie ,, Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami ", Centrum 

Weterana oraz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych. Wspaniała organizacja, 

pełna integracja wszystkich środowisk, które brały udział. Nasza skromna reprezentacja 

Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa bardzo dziękuje za ten wspólnie 

spędzony czas.” Relacjonował Jerzy Dutkowski. Chyba największą atrakcją rajdu był 

wyjazd do Lwowa i złożenie wiązanki kwiatów przez delegację Zrzeszenia Weteranów 

Działań Poza Granicami Państw na grobie Nieznanego Żołnierza Cmentarza 

Łyczakowskiego we Lwowie. 

3. We wrześniu 

• 11.09.2021 r. - 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. Uroczystość 

http://zrzeszenieweteranow.pl/index.php/pl/nowosci/213-obchody-dnia-weterana-2021


była też doskonałą okazją do uhonorowana części delegatów i zaproszonych gości 

Krzyżem Pamiątkowym 100-lecia Bitwy Warszawskiej. 

• W dniach 24-26.09.2021 r. delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza 

Granicami Państwa uczestniczyła w obchody 25- lecia Austriackiej Organizacji 

Żołnierzy Pokoju. 

• 27.09.2021 – w inauguracji Roku Akademickiego AWL w 2021/2022 (w Narodowym 

Forum Muzyki). W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, a wśród nich 

przedstawiciele:Prezydenta, Premiera, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, 

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, 

straży pożarnej, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych. Nie 

zabrakło także przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami 

Państwa, Prezesa dr Jerzego Banacha i Wiceprezesapłk dypl. w st. spocz. 

Ryszarda Woźniaka. 

 

W październiku 

• Międzynarodowa Konferencja zorganizowana była przez Unię Weteranów 

Wojennych Republiki Słowacji w dniach 21-24 października 2021 r. w m. Nova 

Polianka w Tatrach Wysokich. Nasze Zrzeszenie Weteranów Działań Poza 

Granicami Państwa reprezentowali Krystyna i Jerzy Banachowie, Ryszard 

Woźniak i Stanisław Rak. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Węgier, Austrii, Czech, Ministerstwa 

Obrony Narodowej, Akademia Obrony oraz władze lokalne Słowacji. 23.10.2021 r. 

uczestniczyliśmy w marszu ku czci poległych weteranów, który rozpoczął się pod 

szczytem Gerlach. 

W listopadzie 

• We Wrocławiu oficjalne obchody Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęły 

sięo godz. 10 od mszy w kościele garnizonowym św. Elżbiety, następnie o godz. 

11.30 odbył się uroczysty apel na pl. Gołębim. Największym zainteresowaniem 

uczestników zgromadzenia cieszył się pokaz sprzętu wojskowego. Można go było 

oglądać na Rynku i pl. Solnym 

VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2022 ROKU 

1. W styczniu 

• 26 stycznia 2022 r. w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się 

tradycyjne spotkanie koordynacyjne prezesów stowarzyszeń kombatanckich i 

żołnierskich skupionych w Porozumieniu we Wrocławiu. Gospodarz wiceprezes 

Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego ZIW RP płk mgr Wojciech 

OLENDEREK przywitał przybyłych: mgr Teresę WŁODAREK, prezes Dolnośląskiego 

Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 



płk dypl. Ryszarda WOŹNIAKA, wiceprezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza 

Granicami Państwa, płk mgr Krzysztofa MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego, 

prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, płk dr 

Władysława TKACZEWA, prezesa Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy 

Obronnej, kmdr mgr Aleksandra PODOLSKIEGO, sekretarza  Zarządu Okręgowego 

Towarzystwa Wiedzy Obronnej, ppłk inż. Bogumiła DUCZMALEWSKIEGO, prezesa 

Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, ppłk Andrzeja 

LAZARKA, prezesa Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, 

ppłk mgr Macieja MUSIAŁA, dyrektora Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań 

Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego. 

2. W marcu 

• 2.marca w Mołdawii to Dzień Poległych Patriotów. Z okazji XXX rocznicy 

rozpoczęcia wojny za niepodległość Republiki Mołdawii przeciw agresji Rosji. Na 

zaproszenie Koordynatora Stowarzyszenia Weteranów Mołdawii w Krajach UE ppłk 

Alika Brighidin, delegacja Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami 

Państwa w osobach Ryszard Garbacz i Jerzy Dutkowski uczestniczyła w Dniu 

Pamięci Poległych Patriotów. W Cerkwi Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli 

w obecności ambasadora Mołdawii dr. hab. Bartłomieja Zduniuka oraz przyjaciół, 

modliliśmy się za ofiary zbrodni rosyjskich z lat 1991-92 i ofiary wojny w Ukrainie. 

• Wszyscy Jesteśmy poruszeni napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która 

spowodowała tak wiele cierpienia. Chcemy połączyć się w modlitwie o pokój z 

przedstawicielkami i przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich obecnych 

we Wrocławiu. 7 marca 2022 r. o godzinie 18.00 w Kościele Ewangelickim 

Opatrzności Bożej, w intencji pokoju w Ukrainie, odbyło się nabożeństwo 

ekumeniczne. Uczestniczyła w nim także delegacja Zrzeszenia Weteranów 

Działań Poza Granicami Państwa. 

• 17 marca 2022 r z inicjatywy Nowej Lewicy oraz Dolnośląskiego Kongresu Kobiet 

odbyła się konferencja „Kryzys humanitarny w Europie wschodniej – jak mądrze 

i skutecznie pomagać”. W Auli Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zgromadzili sie 

przedstawiciele róznych organizacji, w tym Naszego Zrzeszenia. Konferencję 

otworzył i prowadził radny RM Dominik Kłosowski, który zaproponował, aby chwilą 

ciszy uczcić pamięć ofiar walk na Ukrainie. Z dyskusji wynika zasadniczy wniosek, 

że społeczność Wrocławia, liczni wolontariusze bardzo zaangażowali się w pomoc 

dla uchodźców z Ukrainy. Zwrócono uwagę na potrzebę lepszej koordynacji i 

skierowania większych środków finansowych. W spotkaniu udział wzieli 

przedstawiciele różnych stowarzyszeń. Nie zabrakło przedstawiciela Zrzeszenia 

Weteranów Działań Poza Granicami Państwa: płk. w st. spocz.Ryszarda 

Woźniaka, Związek Weteranów i Rezerwistów RP reprezentowali: kol. Barbara 

Jagintowicz, mjr zs Janusz Fuksa i gen. zs Krzysztof Majer. 

• 27.03.2022 r. na pl. Wolności we Wrocławiu odbyła się przysięga żołnierzy połączona 

ze świętem 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej . Początek 



uroczystości był o godzinie 13:45 natomiast wcześnie, bo o godz. 12:00 odbyła się 

msza św. w Kościele Garnizonowym w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety. W 

uroczystościach urzestniczyli przedstawiciele Zrzeszenia Weteranów Działań 

Poza Granicami Państwa. 

3. W kwietniu 

• Nasz kol. Andrzej Anyszkiewicz w podziękowaniu za leczenie spotkał się 

z dr n. med. Bernardem Soleckim Dyrektorem 21.Wojskowego Szpitala 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busko-Zdroju. Szpital jest Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Kompleks Szpitala położony jest 

w pięknej, południowej, zdrojowej części miasta. W ciszy, spokoju z dala od 

miejskiego zgiełku. Lekarze realizują zasadę kompleksowego leczenia 

uzdrowiskowego, która opiera się na zastosowaniu w jednym miejscu i czasie 

zabiegów balneologicznych, leczenia ruchem, bogatej gamy zabiegów 

fizykoterapeutycznych i masaży, a także diety i edukacji zdrowotnej. 

Szpital przyjazny jest weteranom. Dla rodzin żołnierzy zawodowych w służbie czynnej oraz 
emerytom i rencistom wojskowym (byłym żołnierzom zawodowym) oferowana jest zniżka w 
wysokości 10%. 

4. W maju 

• 03 maja -Tradycyjnie obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja we 

Wrocławiu organizowane były przez Dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Jerzego 

Kwikę przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja, ul. Purkyniego wraz z Mszą Świętą w 

Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia 

Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Garnizonowe obchody z okazji 231. 

rocznicy rozpoczęto od podniesienia flagi państwowej, a przy akompaniamencie 

Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia uczestnicy odśpiewali 

Hymn Polski. Po oficjalnych przemówieniach oficer odczytał Apel Pamięci, a 

kompania honorowa z Akademii Wojsk Lądowych oddała salwę honorową. 

• 22 maja  - dzisiejsze walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze. 

 

IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 
 
 W 2016 roku praca Zarządu i członków Zrzeszenia koncentrowała się  głównie na 
kwestiach organizacyjno - administracyjnych (z uwagi na powstanie Zrzeszenia  
i pozyskiwanie nowych członków). Na podkreślenie zasługuje owocne działanie Prezesa Kol. 
Banacha oraz Wiceprezesa Kol. Sąsiadka – którzy dzięki usilnym staraniom pozyskali liczną 
grupę nowych członków. 
 
 Sporo uwagi poświęcono współpracy z innymi stowarzyszeniami, związkami i 
organizacjami Weteranów w naszym Kraju i Poza Granicami ( jesteśmy członkami S. P. I. A. 
z siedzibą w Lionie). Owocnie układa się nasza współpraca z Centrum Weterana w 
Warszawie, ze SPIA Francja oraz czeskimi i słowackimi Weteranami. 



 W pozostałych latach ww. okresu sprawozdawczego – pomimo Pandemii Covid -19 
– na bieżąco realizowaliśmy plan zamierzeń i realizacji zadań przewidzianych w 
poszczególnych latach. 
 
 Łącznie, jak można to podsumować z ww. zestawienia uczestniczyliśmy w szeregu 
uroczystości, w tym: 
 

• w 15 konferencjach – krajowych i międzynarodowych; 
• w 14 prezentacjach multimedialnych na terenie naszego Kraju, we Francji, Słowacji, 

w Republice Czeskiej, Austrii i Ukrainie; 
• ok. 140 różnego typu imprezach okolicznościowych, patriotyczno-religijnych  

i sportowo-rekreacyjnych. 
 
 W bieżącym roku i kolejnych latach musimy skupić się na: 
 

• szerszym udziale Koleżanek i Kolegów w uroczystościach i spotkaniach różnego typu 
aby w jeszcze większy i liczniejszy sposób prezentować naszą obecność jako 
Weteranów, którym drogie są wartości patriotycznego wychowania młodzieży 
i postrzegania nas przez polskie społeczeństwo; 

• pozyskiwaniu w miarę możliwości środków finansowych na naszą działalność; 
• poszukiwaniu ewentualnej siedziby- miejsca spotkań i naszej działalności; 
• reagowaniu w stosowny sposób na wszelkie działania urągające statusowi Weterana; 
• podjęciu inicjatyw zmierzających do postrzegania naszego potencjału przez władze 

miasta, województwa, kraju i MON. 
 
 
X. PODZIĘKOWANIA 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
 
w imieniu Zarządu Zrzeszenia i swoim własnym pragnę wyrazić szczególnie serdeczne 
podziękowania za wkładany wysiłek, poświęcony czas, własne fundusze i inne środki 
materialne (samochody, materiały fotograficzne,  itp.) a także  talenty organizacyjne oraz  
podejmowane inicjatywy na rzecz naszego środowiska dla niżej wymienionych Koleżanek i 
Kolegów: 
 

• Krystynie Banach – za Jej wkład pracy merytoryczno-prawniczej i organizacyjnej; 
• Izie Radzik – za Jej pomoc lingwistyczną i chęć uczestnictwa w wielu 

przedsięwzięciach realizowanych w ramach międzynarodowych spotkań i konferencji; 
• Ryszardowi Złocińskiemu – za Jego obecność w trakcie wielu uroczystości i wsparcie 

finansowe naszych działań; 
• Śp. Kapelanowi Ks. dr Józefowi Stecowi – za wsparcie duchowe, materialne, 

popularyzowanie wartości patriotyczno-religijnych oraz wyrazy empatii wobec 
członków Zrzeszenia; 

• i tutaj także w tym miejscu, Kapelanowi Żołnierzy Niepodległości RP oraz naszemu 
niezawodnemu Przyjacielowi Ojcu Prof. Eustachemu Rakoczemu z Zakonu Paulinów 
na Jasnej Górze w Częstochowie; 

• Janowi Drajczykowi i Jarosławowi Wikierze – za podejmowanie wszelkich inicjatyw 
związanych z naszym funkcjonowaniem, opracowywanie i wykonawstwo  
dokumentów (legitymacje, identyfikatory, ryngrafy, projekty, itp.); 

• Mariuszowi Bigosowi – za bardzo rzetelne i interesujące prowadzenie strony 
internetowej, udział w wielu przedsięwzięciach, także poza-organizacyjnych; 



• Zbigniewowi Adamskiemu i Jowicie Michalak – za ich wsparcie w organizowaniu 
przedsięwzięć na terenie Klubu 4. RBLog. Po jego otwarciu, po zakończonym 
remoncie,  liczymy na kontynuowanie takiego działania; 

• Kolegom : Edmundowi Postołowiczowi, Jerzemu Dutkowskiemu i Ryszardowi 
Garbaczowi z Warszawy: 

• szczególne podziękowania kieruję także pod adresem naszego Kolegi Andrzeja 
Anyszkiewicza za Jego ambitną i wytrwałą działalność w imieniu Zrzeszenia na 
terenie powiatów lubańskiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i bolesławieckiego; 

• Prezesowi Jerzemu Banachowi, Wiceprezesom: Tadeuszowi Sąsiadkowi oraz mojej 
skromnej osobie R. Woźniakowi – za ich przewodniczenie oraz  merytoryczną  
i aktywną  działalność na rzecz Zrzeszenia i innych środowisk Weteranów; 

• wyjątkowe podziękowanie składam raz jeszcze Koledze Jarosławowi Wikierze za 
jego olbrzymi  wkład w realizację istotnych przedsięwzięć dokonanych na rzecz 
Zrzeszenia. 

 
  
 Szanowne Koleżanki i Koledzy – bardzo dziękuję za uwagę, 
 
 Jednocześnie,  w imieniu Zarządu i  swoim własnym pragnę złożyć Wam wszystkim 
serdeczne, ciepłe życzenia z okazji nadchodzących uroczystości Dnia Weterana, życząc , 
aby  tegoroczne święta napełnione były atmosferą uśmiechu,  radości i żołnierskiego i 
weterańskiego szczęścia. 

 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Nr 1 – Scenariusz Uroczystości w dniu 22.11.2019 roku – na 16 ark.; 
 
Nr 2 -  Krótkie opisy i zdjęcia wybranych przedsięwzięć zrealizowanych w okresie 
  sprawozdawczym – na 53 ark. 
 
 
 
 
                                      O P R A C O W A  Ł 
 
                                                                                 Kol. Ryszard Woźniak 
                                                                    
                                                                        Wiceprezes Zarządu Weteranów 
                                                                        Działań Poza Granicami Państwa 
 
 
 
 
WROCŁAW, dnia 22 maja 2022 roku 


