
Działania ZWiRWP Dolnego Śląska w marcu 2020 r. 
 
01.03 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs Janusza FUKSY w dziale 
Sylwetki „Mikołaj Witkowski”. O powstańcu styczniowym, zesłanym na katorgę do Zabajkala. 
Prowadził badania wykopaliskowe osad człowieka pierwotnego. Wraz z Janem Czerskim 
badał wschodnie wybrzeża Bajkału i dorzecze Selengi. Pozostawił po sobie publikacje 
naukowe dotyczące starożytnych dziejów Syberii Wschodniej. Dzięki niemu archeolodzy 
określili dwie kultury epoki neolitu okolic Irkucka – kitojską i głazkowską.  

 

Miesięcznik kombatancki "Polsce Wierni" zamieścił notatkę płk Krzysztofa MAJERA ze 
spotkania koordynacyjnego kierownictw wrocławskich stowarzyszeń kombatanckich 
i żołnierskich.  
Dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs Krzysztof 
MAJER rozkazem nr 1/2020 mianował na stopnie strzeleckie: sierżanta - plut. zs Stanisław 
BOBOWIEC – Wrocław, kpr. mgr Marek DZIADOSZ – Wrocław, plut. zs Janusz 
GARDYNA – Wrocław,  plut. zs Mirosław GAWRON – Chojnów, plut. zs Czesław 
PIETRALIK – Lubin, plutonowego - st. szer. Marek KONDRAT – Wrocław, starszego 



kaprala - st. szer. Łukasz SARZYŃSKI – Złotoryja, kaprala  - szer. Remigiusz 
BRZOZOWSKI – Złotoryja. 

  

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych mieszkańcy Powiatu Lubińskiego oddali 
hołd tym, którzy wierząc w niepodległość Polski, sprzeciwstawili się narzuconej wówczas 
władzy.  

 
 

W uroczystościach udział wzięli m.in. szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, 
poseł Krzysztof KUBÓW, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz 
MYRDA, wicestarosta lubiński Władysław SIWAK i przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga 
MUSIAŁ. Oczywiście pod wodzą prezesa kpt. zs Jerzego SZCZEŚNIAKA była też delegacja 
i poczet sztandarowy Powiatowego Oddziału ZWiRWP w Lubinie oraz delegacje innych 
organizacji kombatanckich i społecznych.  

  

W Złotoryi po mszy św. w kościele pw. NNMP pod pomnikiem dbyła się uroczystość 
z udziałem członków naszego Związku. Relacja na   
https://www.powiat-
zlotoryja.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=92&menu=5&dzialy=5&akcja=artykul&artyk
ul=1354&fbclid=IwAR06ZT5O-
l_NoZJuzK0SvTyhHHfc3eeQNp_X0GRcugI_fzwMAgM7k_WmM5Y  



  

Prezes dzierżoniowskiego Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1. Korpusu Pancernego st. kpr. zs 
Marek ZATORSKI odwiedził cmentarz wojenny w Szczecinie, na którym spoczywa łącznie 
3419 żołnierzy 2 Frontu Białoruskiego, dowodzonego przez marszałka Konstantego 
Rokossowskiego, z czego ok. 300 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego oraz przeszło 3000 
tysiące żołnierzy Armii Czerwonej, który polegli w walkach z Niemcami w 1945 roku. W 
centrum kwater wojennych stoi pomnik "Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni". Obiekt jest 
w bardzo dobrym stanie.  

 
 

 

03.03 – na zaproszenie Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu Doroty 
ADONEWSKIEJ Prezes OP ZWiRWP mjr zs Ryszard LEPAROWSKI wziął udział 
w koncercie pt. „Urodziny Chopina”, który odbył się w Auli PSM w Zgorzelcu. 
05.03 – związkowy zespół wokalny „Głogowska Czwórka” aktywnie przygotowuje się do 
kolejnych występów, tym razem w Lubiążu.  



  

07.03 – w siedzibie Hufca ZHP Wrocław – Południe odbył się uroczysty kominek-
świeczkowisko Kręgu Seniorów i Starszyzny „Rodło”. Powodem bezpośrednim była 82. 
rocznica Kongresu Polaków w Niemczech z 6 marca 1938 r. w Berlinie.  

 

 
 

Inicjatorem i prowadzącym spotkanie był hm. Stanisław DZIUBA. Ważnym elementem był 
przekaz o losach autorki znaku Rodła – Janiny Kłopockiej. Dh Stanisław przypomniał też 
historię Związku Polaków w Niemczech, harcerstwa – zwłaszcza 1 DH im. króla Bolesława 
Chrobrego w ówczesnym Breslau ale też walk o polskie granice po I wojnie światowej. Pokaz 
zdjęć, filmów i recytacje teksów przeplataliśmy śpiewem piosenek patriotycznych. 
Podsumowaniem był konkurs wiedzy „wyniesionej” ze spotkania, a każdy uczestnik otrzymał 
wybraną książkę lub dwie. Zostaliśmy zaopatrzeni w teczkę z materiałami źródłowymi 
kominka. Z kolei hm. Marek STOCHMIAŁEK przygotował okolicznościową kartę pocztową. 
Zaś obecne druhny otrzymały róże z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

  

08.03 – związkowy zespół wokalny „Głogowska Czwórka” wystąpił z okazji 
Miedzynarodowego Święta Kobiet w Lubiążu.  



  

09.03 – w siedzibie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu przy ul. Kuźniczej 
odbyła się ciekawa debata - Scenariusze dla Białorusi!  

 

 

O tym, jakie są możliwe scenariusze dla Białorusi oraz co z tego wynika dla Polski, 
opowiadali merytoryczniue i ze swadą: kolega z seminarium magisterskiego płk Krzysztofa 
MAJERA, a dziś prof. Zdzisław Julian WINNICKI – polski historyk, prawnik i politolog, 
specjalista ds. Białorusi, pracownik Zakładu Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Nikołaj IWANOW – radziecki 
dysydent białoruskiego pochodzenia, historyk, pracownik Katedry Historii Najnowszej 
Uniwersytetu Opolskiego.  



  

Spotkanie prowadził Grzegorz KOWAL, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej we Wrocławiu. 

  

10.03 – członek naszego Związku, a jednocześnie Szef Sztabu Komendy Głównej Straży 
Ochrony Przyrody gen. str. Marcin JURECZEK podczas wizyty w Wojskowych Zakładach 
Łączności w Zegrzu wręczył kolegom odznaczenia związkowe. Tego dnia był też z wizytą 
w Akademii Sztuki Wojennej. A zwieńczeniem dnia była wizyta na Powązkach Wojskowych 
i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy, w tym Patrona Związku Weteranów i Rezerwistów 
WP generała Franciszka Gągora.  

  

11.03 – na świetlicy Oddziału Powiatowegow Zgorzelcu, Prezes Koła nr 3 kpt. zs Ryszard 
POMYKAŁA zorganizował dla członkiń OP, przyjęcie dla uczczenia Dnia Kobiet. Na stołach 
królowały ciasta, napoje, wino oraz koniaki do wyboru. Paniom złożono życzenia, wręczono 
kwiatki oraz drobne upominki. Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet, Prezes OP 
w Zgorzelcu mjr zs Ryszard LEPAROWSKI wysłał do każdej Pani, okolicznościową kartkę 
z życzeniami. 
14.03 – dowódca Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs 
Krzysztof MAJER wysłał do Komendy Głównej wnioski awansów strzeleckich dla członków 
ZWiRWP:                        do stopnia  
podpułkownika 
      1. mjr zs doc. dr med. Wiktor PIOTROWSKI – Jawor 
      2. mjr zs mgr Ryszard LEPAROWSKI – Zgorzelec  
majora 

1. kpt. zs dr inż. Józef SOWA – Wrocław 



kapitana 
1. por. zs mgr Krzysztof PATRZEK – Jawor 

porucznika 
1. ppor. zs Romuald JANZ – Jawor 
2. ppor. zs Józef  PAŹDZIOR – Jawor  
3. ppor. zs mgr Henryk RUSEWICZ – Lubin   

podporucznika 
1. prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ – Wrocław 

 
Niestety kolejne plany działań związkowych zostały zawieszone ze względu na sytuację 
epidemiologiczną związaną z koronawirusem. 

 Krzysztof MAJER 
 

PS. Z okazji 75. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami kilkanaście organizacji 
kombatanckich i społecznych m.in. Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. 
gen. Zygmunta Berlinga i Związek Weteranów i Rezerwistów RP im. gen. Franciszka Gągora, 
otrzymało zaproszenie od rosyjskiego Parlamentu i kancelarii Prezydenta Federacji Rosyjskiej 
do wzięcia udziału w defiladzie na Placu Czerwonym w dniu 9 maja 2020 r. Podróż 
historyczna, w której miało wziąć udział ok. 120 osób miała trwać od 6 do 11 maja 2020 r. na 
koszt rządu Federacji Rosyjskiej. Z Dolnego Śląska swój udział zadeklarowało trzech 
kolegów ze ZWiRWP. Niestety otrzymaliśmy informację z Ambasady Federacji Rosyjskiej 
w Polsce, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wyjazd jest nieaktualny, za co strona 
rosyjska bardzo przeprasza.  


