
ŻOŁNIERZEM SIĘ JEST CAŁE ŻYCIE
A NIE BYWA TYLKO OD CZASU DO CZASU.

Żołnierskie Święta w Garnizonie Jelenia Góra, 
Garnizonie w stanie spoczynku.

Relacje  z uroczystości w miesiącu sierpniu 2015 r. 

 
1. 101 rocznica wymarszu 1 Kompanii Kadrowej.

   W dniu 6 sierpnia 2015 roku o godz. 12.00 w ramach przedsięwzięć obchodów „70 lat Wojska
Polskiego w Jeleniej Górze” odbył się uroczysty Apel Pamięci  z okazji 101 rocznicy wymarszu
1.Kompanii  Kadrowej   z  Krakowa  do  zaboru  rosyjskiego.  Uczestnicy  Apelu  zebrali  się  na
cmentarzu  w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy grobie ppłk. Eugeniusza Głowacza – żołnierza 1.
Plutonu  1.Kompanii  Kadrowej,  który  mieszkał  i  zmarł  w  Sobieszowie  w  1950r.  Uroczystość
zorganizowali i przeprowadzili członkowie JSŻR RADAR oraz Związku Żołnierzy WP w Jeleniej
Górze.  Obecni  byli  przedstawiciele  Rodziny Zmarłego  Legionisty,  władz  miasta,  radni  Jeleniej
Góry,  organizacji  pozarządowych,  Policji  Państwowej,  instytucji  kultury,  Bractwa  Kurkowego,
Muzeum  Karkonoskiego,  rzemiosła,  Polskiego  Związku  Emerytów  i  samorządowcy.   Wartę
honorową  przy  grobie  wystawiły  delegacje  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  Ziemi
Jeleniogórskiej i Związku Żołnierzy WP. Trębacze z Orkiestry Dętej przy Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej  Górze  zapewnili  oprawę  muzyczną sygnałów i  utworów wojskowych.  Głos  zabrali:
Prezydent Jeleniej Góry p.Marcin Zawiła, Prezes Stowarzyszenia RADAR płk Marek Gołębiowski,
Pani  Małgorzata  Prawdzic  –Szczawińska  wnuczka  ppłk.  E.Głowacza   złożyła  podziękowania
organizatorom  i  przekazała  dokumenty,  zdjęcia   i  pamiątki  rodzinne.  Następnie  poszczególne
delegacje  złożyły  kwiaty  na  grobie.  Zapalono  znicze.   Oddano  honory  wojskowe.  Wykonano
pamiątkowe wspólne, zbiorowe fotografie. Uroczystość prowadził płk Marek Gołębiowski.
 

   



  

    

  

2. ŻYCZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO.
MON, 15 sierpnia 2015 r.

Żołnierze i pracownicy wojska,  Święto Wojska Polskiego to najważniejsze ze świąt w wojskowym
kalendarzu.  W 95.  rocznicę  zwycięstwa w Bitwie  Warszawskiej  wspominamy tych wszystkich,
którzy na przestrzeni wieków walczyli za wolną i niepodległą Polskę. Pamiętamy ich bohaterstwo
i  bezinteresowną miłość do Ojczyzny.   W tym dniu składam serdeczne wyrazy podziękowania
wszystkim, którzy dzisiaj swoją służbą i pracą sprawiają, że Siły Zbrojne ciągle się rozwijają i stają
się  coraz  bardziej  nowoczesne.  Dzięki  Waszemu  zaangażowaniu  możemy  być  dzisiaj  dumni
z Wojska Polskiego, z jego osiągnięć i z tego jak jest ono postrzegane przez naszych sojuszników.
Życzę Wam, aby codzienna służba i praca były źródłem satysfakcji i dumy z noszenia munduru



budowania  nowoczesnej  polskiej  armii.  Wyjątkowe  słowa  podziękowania  kieruję  do  żołnierzy
i  pracowników wojska  pełniących służbę  poza  granicami  kraju.  Pragnę podkreślić,  że  jesteście
ambasadorami Wojska Polskiego i symbolem zaangażowania Polski w budowanie bezpiecznego
świata.  Życzę  Wam  satysfakcji  z  wypełniania  tej  roli  i  szczęśliwego  powrotu  do  domu.
Składam też dzisiaj podziękowania wszystkim weteranom misji i  operacji poza granicami kraju,
którzy  walcząc  o  pokój  i  bezpieczeństwo  w  różnych  miejscach  na  świecie,  niejednokrotnie
z  wielkim  poświęceniem,  reprezentowali  nasz  kraj.  W  Święto  Wojska  Polskiego  szczególnie
dziękuję tym, którzy swoim przykładem patriotyzmu i oddania zbudowali pomnik trwalszy niźli ze
spiżu: kombatantom, żołnierzom Armii Krajowej, Żołnierzom Wyklętym, ich bliskim i rodzinom
oraz  tym  wszystkim,  którzy  pozostali  bezimienni,  walczyli  o  wolną  Polskę.  Wasz  patriotyzm
zawsze  pozostanie  dla  nas  najwyższym  przykładem.  Wasza  tradycja  zobowiązuje.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim przyjaciołom wojska i obronności, żołnierzom rezerwy i w stanie
spoczynku,  którzy  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem wspomagają  budowanie  współczesnych  Sił
Zbrojnych RP. W tym dniu szczególnie wspominamy polskich żołnierzy, których bohaterska śmierć
na zawsze zabrała z naszych szeregów. Otoczmy opieką ich rodziny i bliskich. Wesprzyjmy naszych
kombatantów, inwalidów wojennych, weteranów, którzy skromni i często anonimowi, żyją wśród
nas. W Święto Wojska Polskiego życzę wszystkim sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym
i osobistym oraz dziękuję za bycie częścią wojskowej rodziny. 

Tomasz Siemoniak 
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Obrony Narodowej

3. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dawnych koszarach przy ul. Sudeckiej w Jeleniaj Górze.

15  sierpnia  2015  roku  przed  bramą  dawnych  koszar  wojskowych  przy  ul.  Sudeckiej
w  Jeleniej  Górze  została  odsłonięta  tablica  pamiątkowa  upamiętniająca  stacjonowanie  w  tych
koszarach 19 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. W uroczystości udział wzięła posłanka
na Sejm RP Zofia Czernow, Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska,  Prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła, były dowódca Garnizonu gen. bryg. Bronisław Peikert, były Szef Sztabu jednostki
przy ul. Sudeckiej gen. bryg. Andrzej Łosiński, dyrektor Muzeum Karkonoskiego Gabriela Zawiła,
partnerzy uroczystości 70 lecia WP w Jeleniej Górze: Piotr Paczóski – radny miasta Jelenia Góra,
Zbnigniew Ładziński – radny miasta Jelenia Góra, Marian Piasecki – własciciel Parku Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska w Kowarzach, czonkowie Kontuszowego Bractwa Kurkowego Ziemi
Jeleniogórskiej, czonkowie Stowarzyszenia RADAR i Związku Żołnierzy WP.  Odsłonięcia tablicy
dokonał  gen.  bryg.  Andrzej  Łosiński  w  asyście  posłanki  Zofii  Czernow,  starosty  Anny
Konieczyńskiej,  prezydenta  Jeleniaj  Góry Marcina  Zwiły  i  gen.  bryg.  Bronisława  Peikerta.  Po
odsłonięciu kopię Aktu Fundacyjnego przekazano dla dyrektor Muzeum Karkonoskiego Gabrieli
Zawiły. 



 

  



AKT

UFUNDOWANIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ
W BYŁYM OBIEKCIE WOJSKOWYCH KOSZAR PRZY

UL. SUDECKIEJ W JELENIEJ GÓRZE.

Z OKAZJI 70 LECIA WOJSKA POLSKIEGO

W JELENIEJ GÓRZE.
* * *

Niniejszym uroczystym aktem stanowimy i przekazujemy
ufundowaną przez byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz

mieszkańców Jeleniej Góry 

TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ
jako symbol naszego szacunku do tradycji, wartości

patriotycznych i honoru munduru wojskowego. 

Z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej 
Górze    byli żołnierze zawodowi Jeleniej Góry.

Jelenia Góra, 15.08.2015 r. 

 



Wystąpienie Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Jeleniaj
Górze mjr Kazimierza Kopaniarza z okazji odsłonięcia Tablicy Pamięci

upamiętniającej 70 lat Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.

Szanowni Zebrani!
W dniu Święta Wojska Polskiego, zebraliśmy się przed bramą wjazdową  do Osiedla Park

Sudecki dawną bramą 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego by upamiętnić stacjonowanie
w tym obiekcie jednostek Wojska Polskiego w latach 1945 – 2001.

W 2015 roku przypada 70 rocznica stacjonowania jednostek Wojska Polskiego w mieście
Jelenia Góra. 70 lat temu Jelenia Góra stała się Garnizonem. W okresie tym  na terenie miasta
stacjonowało 51 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. 

W strukturach Szkolnictwa  Wojskowego działało  19  jednostek,  w strukturach Jednostek
Liniowych  11  jednostek  w  strukturach  MSW  3  jednostki  oraz  w  strukturach  Administracji
Wojskowej 18 jednostek organizacyjnych.

Jednostki  wojskowe  Kotliny  Jeleniogórskiej  zostały  rozformowane  i  zlikwidowane
w ramach kolejnych nowych rozwiązań systemowych na dalsze funkcjonowanie Sił  Zbrojnych.
Proces  reformowania  struktur  polskich  Sił  Zbrojnych jest  operacją  dynamiczną i  trwa do dziś.
Przystąpienie Polski do NATO, gwarancje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie, systematyczny
rozwój  nowoczesnych technik,  brak zagrożeń wojennych,  redukcje liczebności  armii  to  główne
przyczyny rozformowania i  likwidacji  również tego obiektu wojskowego przed którym właśnie
stoimy.

Obecnie na terenie miasta Jelenia Góra nie ma już Wojska Polskiego. O jeleniogórskich
jednostkach Wojska Polskiego społeczeństwo miasta powoli zapomina. Dlatego w dniu 30 czerwca
2015 roku na posiedzeniu Zarządu Rejonowego ZŻ WP  został powołany Komitet Organizacyjny
obchodów przedsięwzięć związanych z  70 leciem Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Komitet
Organizacyjny uznał, że uroczystości będą organizowane wspólnie przez Związek Żołnierzy WP
w Jeleniej Górze i  Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR”. 

Członkowie  Komitetu  Organizacyjnego  uznali,  że  na  nas,  byłych  żołnierzach  służących
w  jednostkach  organizacyjnych  Wojska  Polskiego  na  terenie  Jeleniej  Góry  ciąży  obowiązek
utrwalenia  w  pamięci  historycznej  i  społecznej  miasta  działalności  Wojska  Polskiego  i  jego
zaangażowania w życie miasta.

Święto Wojska Polskiego to święto państwowe na pamiątkę zwycięstwa Polski w bitwie
warszawskiej w 1920 r., stoczonej w ramach wojny polsko-bolszewickiej. Święto to wprowadzone
ustawą Sejmu RP z 30 lipca 1992 r. Jest dniem wolnym od pracy.

Współcześni  Polacy,  my  wszyscy,  winni  jesteśmy  weteranom  walk  o  niepodległość
najwyższą wdzięczność i  szacunek. Dzień Wojska Polskiego to nie tylko okazja do wspomnień
o bohaterach polskich wojen, dzień, w którym oddajemy cześć obrońcom naszej niepodległości.
Jest to również chwila, gdy w szczególnie uroczysty sposób zwracamy się do polskich żołnierzy
służących dzisiaj pod sztandarami Rzeczpospolitej: tym którzy w Wojsku Polskim służyli i służą
ojczyźnie dziś składamy wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie. Jesteśmy bowiem dumni z siły
polskiego oręża i męstwa polskich żołnierzy, którzy nie boją się wyzwań, potrafią je przyjmować,
którzy służą na wielu frontach, wszędzie tam gdzie zagrożona jest wolność. Polski żołnierz obecny
jest tam, gdzie potrzebne jest działanie, stanowczość i odwaga, tam gdzie nieraz daleko od naszych
granic ważą się losy naszego bezpieczeństwa. 

Dlatego w ramach obchodów  Święta  Wojska  Polskiego w dniu  dzisiejszym pragniemy
odsłonić   tablicę  pamiątkową  upamiętniającą  stacjonowanie  jednostek  Wojska  Polskiego
w dawnych koszarach 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego a obecnie Osiedlu Park Sudecki.

My, byli żołnierze Wojska Polskiego i Garnizonu Jelenia Góra – pełniący służbę wojskową
w tym obiekcie – wspominając z sentymentem miniony czas - mamy nadzieję, że Osiedle Park
Sudecki będzie dalej pełnić służebną rolę dla społeczeństwa Jeleniej Góry tak, jak do 2001 roku
taką rolę spełniały koszary 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego.



4.  Złożenie ziemi z pól bitewnych żołnierzy polskich w postument pomnika
WOLNOŚĆ KRZYZAMI SIĘ MIERZY.

W  dniu  13  sierpnia   delegacje  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  w  Jeleniej  Górze,
Stowarzyszenia  RADAR  oraz  Towarzystwa  Miłośników  Lwowa  i  Kresów  Południowo-
Wschodnich  złożyły  w  postument  pomnika  WOLNOŚĆ  KRZYŻAMI  SIĘ  MIERZY ziemię
pobraną z pól bitewnych żołnierzy polskich.  W roku 2015  złożono ziemię pobraną z Bardfalu
i Berlina. 

DOKUMENT AUTENTYCZNOŚCI ZIEMI POBRANEJ DO URNY  Z POLSKIEJ
MOGIŁY WOJSKOWEJ W DAWNYM WĘGIERSKIM BARDFALU,  OBECNIE

BERBESTI W RUMUNII.  

Wszystkim i każdemu z osobna, którzy będą czytać to pismo, oświadczamy, że jako dar przekazujemy
ziemię  pobraną  do  urny  z  mogiły  wojskowej  legionistów  Józefa  Piłsudskiego  w  dawnym  węgierskim  Bardfalu
a obecnie Berbesti w dzisiejszej Rumunii. To tam odbył się chrzest bojowy żołnierzy przyszłej II Brygady Legionów.
W momencie wybuchu I Wojny Światowej władze w zaborze austriackim wyrażają zgodę na tworzenie oddziałów
polskich,  także za sprawą zabiegów Józefa Piłsudskiego.  Pierwsza sformowana zostaje  1.Kompania Kadrowa.  We
wrześniu 1914 r. w Galicji w ramach tzw. Legionu Zachodniego tworzone są w Krakowie i Mszanie Dolnej 2 i 3 pułki
piechoty. W trakcie pierwszych miesięcy I Wojny Światowej wojska rosyjskie wkraczają do Galicji, zajmują Lwów,
kierują  się  w stronę  Karpat  by wejść  na  terytorium Węgier.  Rosjanie  szybko  opanowują  znaczne  obszary Karpat
Wschodnich, głównie za sprawą kawalerii kozackiej. W tej sytuacji dowództwo austriackie wysyła pospiesznie znaczne
siły, w tym świeże polskie pułki do walki w Karpatach by nie dopuścić do dalszych sukcesów wojsk rosyjskich. Polscy
żołnierze 2.  Pułku Piechoty dowodzonego przez płk.  Zygmunta Zielińskiego wyruszają z  Małopolski,  początkowo
koleją,  a  potem  forsownym  marszem  w  Karpaty  Wschodnie  w  rejon  północnych  Węgier.  6  pażdziernika  1914r.
docierają do doliny rzeki Mary w okolice węgierskiej wsi Bardfalu, blisko frontu z Rosjanami. Tam zatrzymują się na
odpoczynek. Jest wieczór. Zapadają ciemności. I wtedy niespodziewanie do wsi wpada ok. 30 kozaków – ze szpicy
rosyjskiego zwiadu konnego. Dochodzi do krótkiej gwałtownej potyczki. Po bezładnej, nerwowej strzelaninie carscy
kozacy wycofują się. W czasie tej pierwszej walki frontowej legionowego wojska polskiego zginęło  6 legionistów
a  3  zostało  rannych  z  2.  i  7.  kompanii  2.  batalionu  2.  pułku  piechoty.  Poległych  polskich  żołnierzy pośpiesznie
pochowano w bezimiennej  zbiorowej  mogile  na  skraju wsi.  Walka ta była  faktycznie chrztem bojowym żołnierzy
przyszłej  II  Brygady  Legionów.  Brygadę  tą  faktycznie  utworzono  w  marcu  1915  r.  w  Kołomyji,   w  Galicji  po
wycofaniu polskich jednostek na odpoczynek po ciężkich walkach w Karpatach. Dzisiaj dawna węgierska miejscowość
Bardfalu leży w Rumunii i nazywa się Berbesti. W 2013 r. na dawnej starej i zapomnianej mogile stanął piękny, okazały
drewniany monument  w formie  krzyża  –  kapliczki,  ufundowany przez  miejscową  ludność.  Obok  pomnika  został
ustawiony żeliwny słupek  uratowany  z  przedwojennej  granicy  polsko-rumuńskiej  z  myślą,  by  pogrzebani  polscy
żołnierze czuli się bliżej Ojczyzny. Ziemię z polskiej mogiły wojskowej z dawnego węgierskiego Bardfalu w Karpatach
pobrali  i  przywieźli  w  lipcu  2015  r.  uczestnicy wycieczki  do  Rumunii  i  na  Ukrainę  „Szlakiem walk  II  Brygady
Legionów Piłsudskiego” oraz na dawne polskie Kresy. Skład delegacji:  Stanisław Kańczukowski – prezes Zarządu
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jeleniej Górze oraz Michał
Malinowski – członek Zarządu tego Towarzystwa. 

 

Tą ziemię, pobraną z autentycznego miejsca, umieściliśmy ze czcią w pomniku
WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY.

Jelenia Góra, 13 sierpień 2015 r.



DOKUMENT AUTENTYCZNOŚCI 
ZIEMI POBRANEJ  DO  URNY  
Z  TIERGARTEN W BERLINIE.

Wszystkim i każdemu z osobna, którzy będą czytać to pismo, oświadczamy, że jako dar przekazujemy ziemię
pobraną do urny z  pola walk żołnierzy polskich w 1945  roku podczas bitwy o Berlin.  Bitwa o Berlin była ostatnią
główną ofensywą na europejskim teatrze wojennym II Wojny Światowej. Berlin stanowił kluczowy cel w tej wojnie.
Jego zdobycie kończyło II Wojnę Światową. Operacja Berlińska rozpoczęła się od ofensywy nad Odrą i Nysą Łużycką
16 kwietnia, a zakończyła się rano 2 maja 1945 roku. W Operacji Berlińskiej brało udział 21 armii ogólnowojskowych,
4 armie pancerne, 10 korpusów pancernych i zmechanizowanych, 4 korpusy kawaleryjskie i 3 armie lotnicze. Łącznie
w operacji brało udział 2,5 mln żołnierzy, 41 600 dział i moździerzy, 6250 czołgów i dział samobieżnych oraz 7500
samolotów. W szturmie na Berlin brało udział 1,5 mln. żołnierzy. W tej liczbie znajdowali się żołnierze 1 Armii Wojska
Polskiego. Przeciw nim na linii Odry i Nysy Łużyckiej stanęły najsilniejsze siły niemieckie. Walki były niezwykle
ciężkie. Polscy żołnierze zdobyli 56 kwartałów miasta, 7 kompleksów fabrycznych, 4 stacje metra i większą część
budynków Politechniki.  Wzięli  do niewoli  2550 jeńców. Charlottenburg,  Tiergarten,  Brama Brandenburska,  Ogród
Zoologiczny,  Reichstag,  stadion,  Siemensstadt,  Moabit,  okolice  Spandau  i  Poczdamu,  berlińskie  przedmieścia
Glienicke, Bernau, Seeburg, Staaken  i Klosterfelde to miejsca, gdzie walczyli polscy żołnierze. 2 maja 1945 roku ok.
6:00, żołnierze 7 baterii 1 pułku artylerii lekkiej z 1 Dywizji Kościuszkowskiej, zatknęli na środku trzeciej kondygnacji
Siegessäule (pruskiej kolumnie zwycięstwa) w parku Tiergarten biało-czerwony sztandar. Drugą flagę na balustradzie
drugiej kondygnacji powiesili żołnierze z 8 baterii 3 dywizjonu. Trzecią flagę powiesiło pięciu polskich żołnierzy z 1
Dywizji Piechoty. Po kapitulacji, na Kolumnie Zwycięstwa i na Bramie Brandenburskiej zawisły biało-czerwone flagi.
Hitlerowskie Niemcy były pokonane. Wojna zakończyła się.  W parku Volkspark Friedrichshain w Berlinie istnieje
cmentarz polskich żołnierzy poległych w 1945 roku podczas operacji berlińskiej. W północnej części parku w 1972
roku wzniesiono Pomnik Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty na którym umieszczono napis "Za naszą i
waszą  wolność  –  Für  eure  und  unsere  Freiheit".  Walki  żołnierza  polskiego  o  stolicę  III  Rzeszy -  Berlin  zostały
upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Żołnierz Polski walcząc  z okupantem przeszedł całą
Europę i pół świata,  ale to żołnierze biorący udział w operacji berlińskiej przynieśli światu koniec wojny i to Oni
wyznaczyli  DZIEŃ  ZWYCIĘSTWA.  My,  dzisiaj  składając  ziemię  z  tego  pola  bitewnego  żołnierzy  Polskich  do
Pomnika Wolność Krzyżami się Mierzy w Jeleniej  Górze składamy hołd poległym żołnierzom polskim. Cześć ich
Pamięci!   Poprzez   ten   akt  pragniemy przekazać  potomnym przesłanie,  że niepodległości  należy pilnować także
w czasie pokoju, bo za zaniedbania prowadzące do jej utraty płaci się ogromną cenę krwi i życia polskich żołnierzy. 
 Ziemię  pobrała  delegacja  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  w  Jeleniej  Górze
w dniu 10 października 2013 roku.  Skład delegacji:  płk Edward Basałygo wraz z małżonką Elżbietą.

Tą ziemię, pobraną z autentycznego miejsca, umieściliśmy ze czcią w pomniku 
WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY.

Jelenia Góra, 13 sierpień 2015 r.



   

5. Święto Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.

Jak  co  roku   odbyły  się  uroczystości   Świeta  Wojska  Polskiego  przed  dawnym  kościołem
Garnizonowym  w  Jeleniej  Górze.  Organizatorami  uroczystego  apelu  było  Jeleniogórskie
Stowarzyszenie  Żołnierzy  Radiotechników RADAR oraz  Związek  Żołnierzy  Wojska  Polskiego
Uczestnicy zgromadzili się przy Kościele św. Anny i w asyście Kompanii Honorowej oraz orkiestry
dętej  Filharmonii  Dolnośląskiej  przeszli  ulicą  1  Maja  przed  Kościół  Podwyższenia  Krzyża
Świętego.  Przemówienia  wygłosili:  Prezydent  Jeleniej  Góry Marcin  Zawiła  oraz  były dowódca
Garnizonu gen. bryg. Bronisław Peikert. Odbył się także  Apel Pamięci a po nim salwa honorowa
w wykonaniu kompanii  reprezentacyjnej  23.  Śląskiego Pułku Artylerii  z  Bolesławca.  Następnie
złożono  kwiaty  pod  pomnikiem  „Wolność  i  Niepodległość”.  Pod  pomnikiem  „WOLNOŚĆ
KRZYŻAMI  SIĘ  MIERZY”  odsłonięto  dwie  tablice  z  nazwami  pól  bitewnych,  na  których
wsławiła  się  nasza  armia.  Są  to  Bardfalu  i  Berlin.  Uroczystości  zakończyły  się  Mszą  Św.
w intencji Ojczyzny oraz Wojska Polskiego. Po zakończeniu Mszy Św.  proboszcz parafii ks. płk dr
Andrzej  Bokiej  -  z  wniosku  Żwiązku  Żołnierzy  Wojska  Polskiwego  w Jeleniej  Górze  -  został
odznaczony Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego". Odznaczenie
wręczył gen. bryg. Bronisław Peikert w asyście posłanki na Sejm RP Zofii Czernow, Prezydenta
Jeleniaj  Góry Marcina Zawiły,  gen. bryg. Andrzeja Łosińskiego i  Prezesa Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze mjr. Kazimierza Kopaniarza.  Po zakończeniu oficjalnych
uroczystości – już tradycyjnie -  byli żołnierze, ich znajomi  i przyjaciele spotkali się w  ośrodku
AGROLAND  na osiedlu Czarne na towarzyskiej biesiadzie. 



  

   



  



  6. Familijny Rajd Rowerowy szlakiem  miejsc pamięci narodowej
i miejsc stacjonowania jednostek wojskowych w Jeleniaj Górze. 

W niedzielę, 23 sierpnia o godzinie 10.00 z ulicy Obrońców Pokoju, z okolicy budynku
dawnego GKO wyruszył Familijny Rajd Rowerowy szlakiem  miejsc pamięci narodowej i miejsc
stacjonowania jednostek wojskowych w Jeleniaj Górze. Komandorem Rajdu był ppłk Wawrzyniec
Pióro. W Rajdzie brało udział 38 uczestników. Uczestnicy Rajdu  efektownie prezentowali się na
trasie  w  pięknych  błękitnych  koszulkach  z  logo  obchodów  70  rocznicy  Wojska  Polskiego
w Jeleniej Górze. Uczestnicy pokonali trasę 23 kilometrową odwiedzając dawne koszary przy ul.
Podchorążych i Grunwaldzkiej, zwiedzilismy dawny poligon szkolny Szkoły Oficerskiej, dawny
poligon  ćwiczebny  jednostki  przeciwlotniczej  i  dawne  koszary  przy  ul.  Sudeckiej.  Na  krótko
zatrzymaliśmy się w kilku miejscach: przed Dębem Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Garnizonu
Jelenia Góra, przy  bramie  wejściowej do koszar Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej
i przy niedawno odsłoniętej  tablicy pamiątkowej przy ul.  Sudeckiej. W tych miejscach  zostały
wygłoszone  krótkie   pogadanki  –  wspomnienia  związane  z  odwiedzanymi  obiektami.  Rajd
zakończył się przed pomnikiem WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY, gdzie uczestnicy Rajdu
zapalili Znicz Pamieci – w hołdzie poległym polskim żołnierzom. Znicz Pamięci zapalał najstarszy
uczestnik  Rajdu  ppłk  Zdzisław Baran  w towarzystwie  najmłodszej  uczestniczki  Rajdu.  W tym
miejscu należy dodać, że ppłk Zdzisław Baran 60 lat temu rozpoczynał służbę wojskową w Jeleniej
Górze w koszarach "Pod Jeleniami"  wraz z przeniesieniem Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej
z  Beniaminowa.  Podczas  Rajdu  także  wspominano  naszych  partnerów  wspomagających  nasze
uroczystości rocznicowe. Są to: Tauron Ekoenergia, miasto Jelenia Góra, Piotr Paczóski – radny
Rady Miejskiej  Jeleniej  Góry – szef  SLD w Jeleniej  Górze,  Park Miniatur  Zabytków Dolnego
Sląska z Kowar,   Zakłady Metalowe Ładziński oraz ATM Marcin Peikert.



  



 



Relację przygotował:  Edward Basałygo.
Zdjęcia: Franciszek Michalik, Edward Basałygo

i Janusz Kosiński.

ZAPRASZAMY WE WRZEŚNIU  NA  KOLEJNE  IMPREZY  Z CYKLU
70 LAT WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE. 
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