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Miłośnicy historii 

podczas uroczystości rocznicowych  

W dniach 3 i 4 2013 r. sierpnia pięcioosobowa reprezentacja Stowarzyszenia Miłośni-

ków Historii Wojskowości wzięła udział w uroczystościach 69 rocznicy Powstania War-

szawskiego. Tym razem nasze stanowiska wypadły na Żoliborzu w Parku im. Stefana 

Żeromskiego. Prezentowano dioramy wojsk niemieckich i Powstańców. W programie 

między innymi : prezentacje broni używanej w Powstaniu, wykrywacze metalu i od-

szukiwanie zakopanych przedmiotów, stanowisko do zrobienia zdjęcia w mundurze, 

konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Na dioramie wojsk niemieckich prezento-

wano motocykl BMW z koszem. Na obu dioramach wystawiono karabin maszynowy z 

instalacją gazową do prezentacji strzelania. 

Nasze dziewczęta: Zuzanna i Julka w strojach sióstr PCK działały w szpitalu powstań-

czym. Panowie: Jędrek, Łukasz i Maciej wcielili się w Powstańców Warszawskich. 

Oczywiście nie zabrakło spotkań z prawdziwymi Powstańcami z AK i NSZ. Opowiadali 

obszernie i dokładnie o swych powstańczych przeżyciach. 

Po godzinie 17.00 dioramy zlikwidowano, a my uczestniczyliśmy w uroczystościach 

patriotycznych  upamiętniających zryw Powstańczy na Żoliborzu. Wieczorem w Sali 

pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego obejrzeliśmy spektakl teatral-

ny w reżyserii  Krzysztofa Grabaczewskiego  „Kamienne Niebo Zamiast Gwiazd”. Na-

stępnego dnia uroczysta Msza Św. w Archikatedrze Św. Jana, a następnie zwiedzania 

starówki w towarzystwie przyjaciół z GH „Zawiszacy”, która gościła i występowała w 

Wolsztynie w czerwcu w ramach  projektu realizowanego przy wsparciu Burmistrza 

Wolsztyna – Andrzeja Rogozinskiego. 

         Tekst: Maciej Myczka 

 

Gratulacje  

dla młodych sportsmenek  

W dniach 20-21 lipca br. w Bydgoszczy odbyły się 

Mistrzostwa Polski Młodzików. Wspaniale zapre-

zentowały się nasze młodziczki , które w składzie 

Monika Liskowiak, Wiktoria Kliś, Angelika Skoru-

pińska, Aleksandra Szczepaniak zdobyły brązowy 

medal w K-4 2000m. Ten wspaniały sukces dziew-

czyny okupiły bardzo ciężką i systematyczną  pra-

cą na obozach i treningach w klubie  pod czujnym 

okiem trenera Piotra Kubaczyka. Również nasi 

młodzicy w K-2 2000m w składzie Marcin Napiera-

ła, Jakub Kaczmarek wypadli rewelacyjnie ociera-

jąc się o medal brązowy. Z trzecią osadą przegrali 

zaledwie 0,65 sekundy.  

Równolegle w Bydgoszczy odbywały się w  Mło-

dzieżowe Mistrzostwa Polski nasze zawodniczki 

trenujące od tego roku w klubach Poznańskich 

wypadły wspaniale. Gwiazdą wśród kobiet była 

nasza najbardziej utytułowana zawodniczka Ewa 

Opaska która w K-4 500m zdobyła złoty medal i 

tytuł Mistrza Polski, w K-2 500m wywalczyła kolej-

ny medal tym razem srebrny i tytuł Wicemistrza 

Polski.  

       

    Tekst: Zryw Wolsztyn 

SZLACHETNA PACZKA  

W WOLSZTYNIE 

Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła 

do 13 235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 

tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie – osób 

starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą 

lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i 

rodzin wielodzietnych. Łączna liczba zaangażowa-

nych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i ro-

dzin w potrzebie – sięga 300 tys. osób. Średnia 

wartość paczki dla jednej rodziny zadeklarowana 

przez darczyńców to 1700 zł. Co oznacza, że łączna 

wartość pomocy przekazanej w paczkach sięga 

22,5 mln zł. 

Jedną paczkę przygotowywało średnio 17 darczyń-

ców – były wśród nich rodziny, grupy znajomych, 

współpracowników, klasy szkolne. Łącznie dar-

czyńcami zostało 225 tys. osób. SZLACHETNA 

PACZKA zorganizowana została po raz dwunasty. 

W pierwszej edycji projektu grupa studentów z 

duszpasterstwa akademickiego w Krakowie kiero-

wana przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowa-

rzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. 

W 2012 roku projekt organizowany był już w 432 

lokalizacjach w całej Polsce przez 7800 wolontariu-

szy. 

SZLACHETNĄ PACZKĘ już po raz trzeci przygotował 

prezydent Bronisław Komorowski z żoną Anną, a 

także piłkarze Borrussi Dortmund – Jakub Błaszczy-

kowski, Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek, 

olimpijczycy – Adrian Zieliński i Natalia Partyka 

oraz wielu artystów i sportowców. SZLACHETNA 

PACZKA to projekt, który w przemyślany sposób 

łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w po-

trzebie, darczyńców i dobroczyńców. Wolontariu-

sze, czyli Super W szukają rodzin w potrzebie, na-

stępnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytua-

cję, poznają konkretne potrzeby i podejmują decy-

zję o włączeniu do projektu. Darczyńcy przygoto-

wują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny. 


