
Działania ZWiRWP Dolnego Śląska w czerwcu 2020 r. 
 
01.06 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs dr hc inż. Janusza 
FUKSY w dziale Sylwetki „Leopold Niemirowski”. Zesłaniec syberyjski, utalentowany 
rysownik i malarz, który dokumentował ekspedycję, która jechała i płynęła trasą Irkuck, 
Kaczug, Leną do Kireńska, Olekmińska i Jakucka, przez tajgę i rzekami do Ochocka, morzem 
do Pietropawłowska na Kamczatce, potem lądem i morzem na Czukotkę. Zesłaniec 
podróżował przez ziemie zamieszkałe przez Jakutów, Koriaków i Czukczów. Prace 
Niemirowskiego znajdują się w kolekcjach muzeów Warszawy, Paryża, Moskwy, Irkucka, 
Ułan-Ude. Jego prace ukazują ludzi z Syberii Wschodniej, ich odzież i sprzęty, przedstawiają 
pejzaże przyrody nietkniętej ręką ludzką. Na 200-lecie urodzin malarza w 2010 r. w Irkucku 
wydano album rysunków poświęconych Syberii Wschodniej, a w muzeum otwarto wystawę 
jego prac.  

  

04.06 – prezes Koła Miejskiego ZWiRWP st. kpr. zs Marek ZATORSKI podjął się 
uzupełnienie wpisów w księdze honorowej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
Koła Miejskiego w Dzierżoniowie, przekształconego w 1990 r. na Związek Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.  

  

Prezes ZD płk Krzysztof MAJER miał nadzieję uczestniczyć w obchodach święta swojej 
dawnej jednostki wojskowej 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Ze względów 
epidemicznych jednak dowódca gen. bryg. Dariusz KRZYWDZIŃSKI zadecydował 
o obchodach w bardzo ograniczonym gronie.  



  

6 czerwca jest dniem, w którym 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia corocznie obchodzi swoje 
święto. Niestety nie mogliśmy z wiadomych względów uczestniczyć w tradycyjnych 
obchodach w zaprzyjaźnionej jednostce wojskowej. 

   

06.06 – w okresie pandemii Covid 19 nie zapominamy o naszych kombatantach, weteranach 
Walk o Wolność i Niepodległość Polski i członkach ZWiRWP. Dlatego wiceprezes ZP 
w Złotoryi por. zs Waldemar CHABIOR w Nowej Wsi Złotoryjskiej spotkał się przy 
zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych z 95-letnim porucznikiem Janem BOGDANEM, 
żołnierzem 2 Wileńskiej Brygady Armi Krajowej. Symbolicznie tym spotkaniem uczciliśmy 
pamięć wszystkich żyjących żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na 
Zachodzie, żołnierzy 1 i 2 Armi Wojska Polskiego, którzy od maja 1945 r. osiedlili się na 
Ziemi Złotoryjskiej.  Była okazja do wspomnień zwłaszcza, że kombatant cieszy się dobrą 
kondycją i pamięcią.  

  

W tym roku święto 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia z uwagi na zagrożenie Covid-19 
było ograniczone do skromnej zbiórki na placu apelowym, przy zachowaniu wszelkich zasad 
bezpieczeństwa.  



  

Dzięki uprzejmości Dowódcy Pułku gen. str. Marcin JURECZEK wyróżnił na Sali Tradycji 
w imieniu Sztabu Komendy Głównej Straży Ochrony Przyrody odznakami pamiątkowymi: 
Dowódcę Garnizonu WP Warszawa gen. dyw. Roberta GŁĄBA, Dowódcę Garnizonu WP 
Wrocław gen. bryg. Dariusza KRZYWDZIŃSKIEGO, Dowódcę 10 WrPD płk Dariusza 
DEJNEKĘ, dodatkowo jako członek ZWiRWP wręczył Krzyż Pamiątkowy 75-lecia 
Forsowania Nysy Łużyckiej: ppłk Markowi JAŻDZEWSKIEMU, ppłk Arturowi 
GOŁOMBIAKOWI, ppłk Sławomirowi ŚLUSARZOWI, mjr Mieczysławowi 
BŁAŻEJEWSKIEMU i st. chor. sztab. Dariuszowi SOKOLIŃSKIEMU. Dowódca pułku, płk 
Dariusz DEJNEKA w Sali Tradycji wręczył sygnet pamiątkowy gen. str. Marcinowi 
JURECZKOWI oraz Odznakę Pamiątkową 10 WrPD kom. str. Mateuszowi KAUCZOROWI.  
https://10pdow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/swieto-10-wroclawskiego-pulku-
dowodzenia/  

  

Członkowie Wojewódzkiego Oddziału Podkarpackiego ZWiRWP im. Synów Ziemi Sanockiej 
spotkali się na skromnej uroczystości patriotycznej pod pomnikami w Jasielu i Zagórzu. 
W podziękowaniu za pracę społeczną m.in. wręczono dolnośląskie Krzyże Pamiątkowe Orła 
2 Armii Wojska Polskiego oraz Krzyże Pamiątkowe 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej. 

  

Upamiętniono poległych żołnierzy WOP oraz milicjantów w Jasielu i przy mogile 
ekshumowanych na cmentarzu w Zagórzu z okazji 74. rocznicy mordu. Akcję napadu 
i egzekucji przeprowadziły wspólnie sotnie UPA dowodzone przez Stepana Stebelskiego ps. 
„Chrin” i Wołodymyra Hoszki ps. „Myron”. Poległych i rannych Ukraińcy wrzucili do lochu 
(ziemianki) i zasypali ziemią. Ich ciała odkryto w czerwcu 1946. Po ekshumacji ciała 37 ofiar 
zostały pochowane w zbiorowym pogrzebie na cmentarzu w Zagórzu 20 czerwca 1946. Ciała 
pozostałych ofiar nie zostały odnalezione.  



  

08.06 – II Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław SZPYTMA wręczył odznaczenia 
państwowe. Wśród odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi znalazł się członek ZWiRWP, 
gen. str. Marcin JURECZEK, Szef Sztabu Komendy Głównej Straży Ochrony Przyrody.  

 

09.06 – prezes ZD kol. Krzysztof MAJER odebrał rano e-mail:  informuję o decyzji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. przyznania Dyplomu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dla: Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci 
Narodowej w Zgorzelcu, Witolda SOKOŁOWSKIEGO, Ryszarda LEPAROWSKIEGO 
i Michała SABADACHA. Oryginały Dyplomów zostaną do Państwa wysłane w dniu 
dzisiejszym pocztą tradycyjną. Z poważaniem. Wojciech PRZESMYCKI Wydział ds. Polityki 
Pamięci Departament Dziedzictwa Kulturowego.  

  

W południe wójt gminy Ruja k/Legnicy Paweł GREGORCZUK zaprosił dolnośląską 
delegację ZWiRWP w składzie: płk WP gen. zs Krzysztof MAJER, prezes Zarządu 
Dolnośląskiego i dowódca Dolnośląskiego Okręgu ZS „S” RP, por. WP Jerzy HERMAN, 



członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i sierż. zs Stanisław BOBOWIEC, aktywista 
związkowy i działacz PTTK.  

  

Po ciekawej rozmowie w gabinecie wójta udaliśmy się pod pomnik upamiętniający przemarsz 
8 Dywizji Piechoty WP przez tą miejscowość w 1945 roku. Prezes Krzysztof MAJER 
wygłosił krótkie wystąpienie okolicznościowe nawiązujące do 75. rocznicy Zwycięstwa nad 
faszyzmem. Podziękował za kultywowanie historii i tradycji Wojska Polskiego, a zwłaszcza 
za wyremontowanie pomnika i uporządkowanie jego okolicy.  

   

Pod pomnikiem złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicz. Następnie przewodniczący 
komisji weryfikacyjnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlak 2 Armii WP” 
kol. Stanisław BOBOWIEC przyłączył się do słów uznania i wręczył odznaki dla Justyny 
BRASUŃ, Pawła GREGORCZUKA i Romana KĘDZIERSKIEGO. Spotkanie zakończyliśmy 
wspólnym zdjęciem z pracownikami Urzędu Gminy. 

  

Wracając do Legnicy wstąpiliśmy do lapidarium, które znajduje się przy kwaterze cmentarnej 



żołnierzy i obywateli rosyjskich. Zadumaliśmy się w szczególności nad pomnikiem 
„marszałka dwóch narodów”, który do ubiegłego roku towarzyszył nam w uroczystościach 
związkowych w gospodarstwie i muzeum w Uniejowicach k/Złotoryi u ppłk zs Michała 
SABADACHA. 

 
 

 

10.06 – wiceprezes ZP w Złotoryi por. zs Waldemar CHABIOR przekazał telefonicznie 
kombatantce Carmen LIPKA, sekretarz Koła Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP przebywającej 
w szpitalu życzenia rychłego powrotu do zdrowia. 

  

 
12.06 – prezes Koła Miejskiego 
w Dzierżoniowie st. kpr. zs Marek 
ZATORSKI odwiedził grób patrona 
1 Dywizji Piechoty WP - generała 
Tadeusza Kościuszko  

 

Nasi koledzy związkowi uczestniczyli w spotkaniu wyborczym Prezydenta RP Andrzeja 
DUDY w Złotoryi. Było gorąco. 



  

Ocalimy Groby bohaterów walk o Wolność i Niepodległość Polski to akcja Wojewody 
Dolnośląskiego oraz IPN we Wrocławiu, prowadzona od 2018 r. Zamieszczone poniżej 
zdjęcia to grób kpr. Kajetana MATEJUNA żołnierza II Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, 
którego 18 czerwca br. wypada 70. rocznica jego śmierci. Ojczyzna Swemu Obrońcy jest 
przygotowywana przez członków OP ZWiRWP w Złotoryi, a bazą ewidencja grobów, 
w których spoczywają żołnierze wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., wojny obronnej 
września 1939 r., Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzy Armii Krajowej, BCh, 
więźniów obozów koncentracyjnych, żołnierze odznaczeni Krzyżem Virtuti Militari, żołnierze 
wyklęci na terenie powiatu złotoryjskiego. W związku z przygotowywaną ewidencją 
wiceprezes ZP por. zs Waldemar CHABIOR prosi Złotoryjan i mieszkańców powiatu 
złotoryjskiego, nawet czasowo tutaj mieszkających o kontakt telefoniczny. Opracowanie 
ewidencji grobów pozwoli w przyszłości na opracowanie systemu opieki nad tymi grobami. 
Zatrzymania procesu likwidacji grobów naszych bohaterów. Czy zwolnienie z opłat za 
pochówek. Znak „Ojczyzna Swemu Obrońcy” to insygnium, które jest umieszczane na grobie 
Weterana Walk o Wolności Niepodległość Polski. W roku ubiegłym miała miejsce uroczystość 
nadania tego insygnium grobu na cmentarzu komunalnym w Chojnowie, uczestnikowi wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r. odznaczonemu Krzyżem Niepodległości Juliuszowi 
POŹNIAKOWI. Członkowie ZWiRWP są w stałym kontakcie telefonicznym z naczelnikiem 
Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu Wojciechem 
TRĘBACZEM. 
Działa strona internetowa poświęcona akcji www.ocalamy.pl, na której dostępne są m.in. 
formularze zgłoszeniowe do pobrania wraz z przykładem poprawnie wypełnionego wniosku, 
galeria Ocalonych, a także szczegółowe informacje na temat idei programu.  



  

Wiceprezes Zarządu Powiatowego por. zs Waldemar CHABIOR odwiedził też grób 
Powstańca Wielkopolskiego 1918-1919, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. 
Andrzeja FIKSA. Zaapelował na Facebooku o wskazanie grobów polskich bohaterów, których 
mogiły wymagają renowacji. 

   

13.06 – na cmentarzu Zacisze w Lubinie został pożegnany mgr Józef BUDREWICZ, lat 81,  
zesłaniec Sybiru, emerytowany nauczyciel, prezes koła Związku Sybiraków w Ścinawie 
działacz związkowy. Józef Budrewicz był „żywą historią” i potwierdzeniem cierpień, jakie 
przeżyli zesłańcy, edukował w tym zakresie młode pokolenia, dbał o pamięć, przedstawiał 
fakty, co nie było łatwe. Walczył o rehabilitacje całych rodzin zesłańców, które przez lata były 
piętnowane i przedstawiane jako „wrogie ojczyźnie”. Pomagał uzyskać odszkodowania, 
dodatki i renty ludziom, których tak bardzo doświadczył los. Był wicedyrektorem oraz 
dyrektorem Szkoły Podstawowe nr 1 w Ścinawie, uczył biologii, a jego podopieczni osiągali 
znaczne sukcesy. W okresie stanu wojennego pełnił również funkcję dyrektora Domu Dziecka 
w Ścinawie. 
 



  

W uroczystości pogrzebowej wzięli udział związkowcy, sybiracy regionu oraz delegacja 
ZWiRWP tj. ppłk zs Wilhelm KASPERSKI i kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK oraz poczet 
sztandarowy w składzie: chor. zs Edward BALUL, chor. zs Krystyna MARKOWSKA i plut. 
zs Mirosława POKORA. 

  

14 czerwca jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich 
Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Dlatego wiceprezes Zarządu Powiatowego 
w Złotoryi por. zs Waldemar CHABIOR wybrał się na cmentarz Komunalny w Złotoryi 
i złożył kwiaty na grobie Tadeusza LUZARA, więźnia KL Dachau i Buchenwald. Podzielił się 
refleksją, że jest to jedyna mogiła prawidłowo oznakowana, a na cmentarzach powiatu 
złotoryjskiego jest  ok. 20 grobów więźniów obozów koncentracyjnych. 



   

15.06 – współpraca Oddziału Powiatowego ZWiRWP i Koła ZKRPiBWP w Lubinie ze 
Stowarzyszeniem Pamięci Historii Tradycji Kultury i Rozwoju w Utnikach w opiece nad 
miejscami pamięci I i II wojny światowej została dostrzeżona i nagrodzona. Prezes Łukasz 
Karol ULIASZ ze względów epidemicznych przesłał pocztą insygnia odznaczeń, które 
otrzymali: Krzyż Oficerski Orderu św. Jana Nepomucena - por. zs Antoni PIOTROWSKI, 
por. zs Józef FRANCZUK, kpt. zs Władysław PÓŁTORAK, kpt. zs Julian DANICKI, kpt. zs 
Jerzy SZCZEŚNIAK, por. zs Henryk RUSEWICZ, chor. zs Edward BALUL; Krzyż Oficerski 
św. Floriana - por. zs Henryk RUSEWICZ, chor. zs Zdzisław POGROSZEWSKI; Czarny 
Krzyż – por. zs Henryk RUSEWICZ. Serdeczne gratulacje odznaczonym, jako Ambasador 
Polskiego Czarnego Krzyża przekazał gen. zs Krzysztof MAJER. 

 

 

Kol. Adam SIECZKOWSKI z Podkarpa-
ckiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP 
poinformował nas o inicjatywie  wydania 
pamiątkowego medalu z okazji 100. rocznicy 
przybycia do Sanoka 2 Pułku Strzelców 
Podhalańskich.  

 

 

18.06 – pomimo zagrożeń  pandemii por. zs Waldemar CHABIOR zadzwonił do pani 
Bronisławy DROPEK, 98-letniej mieszkanki Złotoryi – ofiary eksterminacyjnej polityki 
nazistowskiej. Przeżyła obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen, obóz gorszy niż KL 
Auschwitz. Obóz powstał w Austrii z myślą m.in. o eksterminacji polskiej inteligencji. 



Zobowiązał się pomóc sporządzić i wysłać wniosek do Wydziału Spraw Socjalnych 
i Zdrowotnych Urzędu d.s Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie 
o udzielenie pomocy pieniężnej jednorazowej lub okresowej. 

  

24.06 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER miał pracowity dzień. Rano został zaproszony do 
siedziby Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych we Wrocławiu.  

  

 

Wręczył „zaległe” Krzyże Pamiątkowe 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej wielkiej 
księżnej Julicie PODOLSKIEJ, Sekretarzowi UPUM i wielkiemu księciu kmdr mgr 
Aleksandrowi PODOLSKIEMU, Regentowi UPUM. Odebrał wcześniej przyznany medal 
pamiątkowy TWO hetmana Stanisława Żółkiewskiego i książki autorstwa Aleksandra 
Podolskiego „Stanisław August Poniatowski ostatni król Rzeczypospolitej 1764-1795” i „Życie 
i działalność generała Mariana Langiewicza na tle epoki”. W dyskusji wyraziliśmy żal, że 
musimy ze względów na pandemię przełożyć wspólne działania na rzecz popularyzacji 
tradycji i historii WP w kontekście 25-lecia Powstania UPUM. 



 

 
 

 

Po załatwieniu na poczcie głównej wysyłki dokumentów strzeleckich wybrał się do baru 
„Setka” przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie z inspiracji ppłk dr Józefa FRĄCZKA 
spotkaliśmy się wraz z prof. zw. dr hab. Zbigniewem WIKTOREM. Przekazał im 
egzemplarze autorskie broszury nr 46 serii wydawniczej ZWiRWP, gdzie opublikowaliśmy 
artykuły: ppłk dr Józefa FRĄCZKA „Dekomunizacja – szaleństwo czy metoda” i prof. zw. dr 
hab. Zbigniewa WIKTORA „Żołnierze wyklęci czy przeklęci (na Dolnym Śląsku)”. Mieliśmy 
też okazję długo podyskutować nad aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą Polski. 
Uznaliśmy, że warto się spotkać kolejny raz po drugiej turze wyborów prezydenckich. 

 

 
 

 

Ponadto przesłaliśmy naszą rekomendację dla mgr Błażeja ZAJĄCA, prezesa Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” do Dolnośląskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 



 

 

 

 

 

 

25.06 – pod wodzą por. zs Waldema CHABIORA trwa akcja Koła ZKRPiBWP, Oddziałów 
ZWiRWP oraz ZS „S” RP pod hasłem ocalmy groby od zapomnienia na terenie powiatu 
złotoryjskiego.  



   

Lokalizowane są mogiły kolejnych żołnierzy AK, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców 
Śląskich, PSZnZ, wojny z 1920 r. i działań II wojny światowej oraz ofiar niemieckich 
nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. bb 

   

26.06 – po dłuższej przerwie w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyło 
się zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP.  

   

Prezes Zarządu Dolnośląskiego i dowódca Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztof MAJER 
odznaczył st. kpr. mgr Marka DZIADOSZA Brązowym Krzyżem Strzeleckim i wręczył mu 



akt mianowania do stopnia sierżanta, a płk ds Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO odznaczył 
Krzyżem Pamiątkowym 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej oraz wręczył kilka 
„zaległych” książeczek strzeleckich. Następnie przedstawił fotorelację z działań związkowych 
na terenie Dolnego Śląska. Bo pomimo pandemii wiele się działo. Kol. Barbara 
JAGINTOWICZ omówiła zasady sadzenia i walory medyczne żyworódki pierzastej. 
Żyworódka jest rośliną posiadającą wiele prozdrowotnych właściwości. Pod tym względem 
można ją porównać nawet do aloesu. Mówi się jednak, że jej zastosowanie jest dużo szersze. 
Żyworódka jest prawdziwą skarbnicą witaminy C. Na uwagę zasługują również znajdujące się 
w niej mikro oraz makroelementy. Podzieliła się sadzonkami żyworódki z chętnymi. Kol. mjr 
ds Janusz FUKSA „zaopatrzył” nas w komplet miesięcznika „Gazeta Południowa”, gdzie 
zamieszczono m.in. jego artykuły o zesłańcach syberyjskich: Konstantym Wołłosowiczu, 
Leonardzie Jaczewskim, Kazimierzu Grochowskim i gen. Józefie Kopciu.  

   

Do czytelników trafiły dwie ostatnie broszury z dolnośląskiej serii wydawniczej. Następnie 
prezes Zarządu Miejskiego mjr ds Józef SOWA zaprezentował cztery odcinki z filmowej serii 
historii Wrocławia. Na zakończenie zebrania ppłk lek. med. Witold PACZOSA, który jest 
pracownikiem wojewódzkiej stacji san-epid omówił stan epidemii koronawirusa na Dolnym 
Śląsku oraz przypomniał podstawowe zasady zachowania i zagrożeń epidemicznych. 

  

 

 



 

27.06 – kol. Marek ZATORSKI nie tylko doskonali swą wiedzę i umiejętności żołnierza 
WOT. 

  

W 2018 roku wnioskowaliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyróżnienie 
nowym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej Stowarzyszenia SKOMPN 



w Zgorzelcu, kombatanta ppłk zs Witolda SOKOŁOWSKIEGO, sybiraka ppłk zs Michała 
SABADACHA i prezesa ppłk zs Ryszarda LEPAROWSKIEGO. 

  

29.06 – jak się jednak okazało wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. 
dr hab. Piotr GLIŃSKI przyznał dyplom dla Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ochrony 
Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu i kolegów: Witolda SOKOŁOWSKIEGO, Michała 
SABADACHA i Ryszarda LEPAROWSKIEGO. Gratulujemy ale szkoda, że nie są to 
wnioskowane medale! 



 

 

 
Krzysztof MAJER 


