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Dolnego Śląska w sierpniu 2020 r. 

 
01.09 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs dr hc inż. Janusza 
FUKSY w dziale Sylwetki „Leonard Jaczewski”. Po studiach inżynierskich udał się do 
Irkucka i brał udział w wielu syberyjskich ekspedycjach naukowych. Prowadził badania 
geologiczne Sajanów. Badał pokłady węgla na Syberii Zachodniej. Wyznaczył zasięg 
marzłoci na Syberii i sporządził mapy, stając się w tej dziedzinie czołowym autorytetem 
naukowym. Szukał złota na Uralu i w Kazachstanie. W zespole Karola Bohdanowicza brał 
udział w projektowaniu przebiegu środkowosyberyjskiego i przybajkalskiego odcinka kolei 
transsyberyjskiej. Badając geologiczną budowę gór Chamar-Daban nad Bajkałem, założył tam 
stację naukową. Odkrył pokłady nefrytu nad rzekami Onon i Ingoda na Zabajkalu. Poznawał 
geologię brzegów jeziora Chubsuguł w Mongolii. Wydał 89 publikacji naukowych. W końcu 
życia podjął pracę profesora mineralogii w Wyższej Szkole Górniczej w Jekaterinburgu na 
Uralu.  

 
 

 

Twórczość Jana ZACHARSKIEGO została również opublikowana w nr 30 Kuriera 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim.  
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec, delegacje Oddziału Powiatowego ZWiRWP 
oraz Stowarzyszenia SKOMPN wzięły udział w uroczystościach dla uczczenia 81. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, które odbyły się na cmentarzu 2 Armii WP pod pomnikiem 
„Orzeł”. Z racji trwającej pandemii uroczystości zostały ograniczone do krótkiego 
wystąpienia Burmistrza Miasta, a następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. 



  

Wrocławskie obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się tradycyjnie na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Wzgórzu Oporów. Były wystąpienia okolicznościowe, 
modlitwa ekumeniczna, Apel Pamięci i salwa honorowa. Nie dopisała nam pogoda, bo padał 
ciągle deszcz ale frekwencja była wysoka. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji. A wojskową asystę honorową zabezpieczyło Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego. Świetnie prezentował się patrol 
Straży Miejskiej na koniach.  

 

 
 

Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: sierż. zs Stanisław BOBOWIEC, mjr 
ds Jan DRAJCZYK, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, gen. zs mgr Krzysztof MAJER, ppor. zs 
prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ i ppłk mgr Jerzy MONSTERSKI. 

 

 

Fotorelacja  na 
https://www.facebook.com/radiotechniczna/photos/pcb.2372382906401840/2372379376402193/  



  

Jak co roku, pod tablicami pamięci w Lubinie, w rocznicę  agresji Niemiec hitlerowskich na 
Polskę złożono kwiaty i zapalono znicze, by oddać hołd tym, którym jako pierwszym 
przypadł „zaszczyt” stawienia czoła hitlerowskim najeźdźcom. W kilku ostatnich latach 
uroczystości te odbywały się o godz. 4.45 , kiedy to padły pierwsze salwy z pancernika 
Schleswig-Holstein. Według najnowszych badań i dociekań historyków, pierwsze strzały czy 
raczej bomby spadły kilkanaście minut wcześniej na obrońców mostu w Tczewie, i na 
przygraniczne wówczas miasteczko Wieluń. Pewne jest, że tego dnia rozpoczęła się tragiczna 
w skutkach II wojna światowa, w której prze sześć lat  jej trwania poniosło śmierć ponad 50 
milionów ludzi, w decydowanej większości byli to bezbronni cywile 

  

W tym roku organizacji takiej uroczystości nie było. Wszystko z sprawą „koronawirusa”. 
Jednak o godz. 12.00 delegacje organizacji kombatanckich zrzeszonych w ramach Powiatowej 
Rady Kombatantów, Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Strzeleckiego 
Rzeczpospolitej „Strzelec” RP z Lubina, Głogowa oraz Rudnej oraz przedstawiciele Gminy 
Wiejskiej Lubin, pod tablicą pamięci „Poległych za Ojczyznę” złożyli wiązanki kwiatów 
i oddali cześć bohaterom wrześniowych walk w obronie ojczyzny.  



  

Fotorelacja na https://www.lubin.pl/o-tej-rocznicy-trzeba-pamietac/  

 

 
 

Prezes ZD Krzysztof MAJER odebrał pracę zbiorową „Wojna polsko-sowiecka 1919-1920. 
75. rocznica zakończenia II wojny światowej”. Pozycja pod redakcją płk dr Władysława 
Tkaczewa liczy 176 stron i kilkanaście zdjęć. Książka wydana staraniem Zarządu Okręgu 
Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP we 
Wrocławiu, przy wsparciu finansowym Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. 

 

 

 

02.09 – w w Jeleniej Górze odbyły się nieoficjalne obchody rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. W Cieplicach przy pomniku "Piastowskie Miecze" zebrali się kombatanci, 
parlamentarzyści, władze miasta, delegacje instytucji państwowych i samorządowych, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, delegacje szkół, mieszkańcy Jeleniej Góry aby 
uczcić tragiczną rocznicę wybuchu wojny. Wśród wręczonych wyróżnień były też Krzyże 



Pamiątkowe 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej. 
 
03.09 – zachęcony przez gen. bryg. Zdzisława 
ROZBICKIEGO kol. płk Krzysztof MAJER wybrał 
się do księgarni, by kupić książkę senator Marii 
BERNY „Pamiętnik dla Alicji. Świat w moich 
oczach”. Wiedział od dawna, że Maria pisze książkę 
wspomnieniową z myślą o siedmiu pokoleniach 
swej rodziny. Tytułowa Alicja to urodzona 3 marca 
2017 r. prawnuczka. To dla niej autorka sięgnęła do 
głębokich pokładów pamięci i domowego archiwum 
fotograficznego. Narracja książki jest trochę „kręta”, 
bo opowieści sprzed kilkudziesięciu lat mieszają się 
z refleksjami współczesnymi. Zdumiewa 
szczegółowy opis zjawisk oraz wydarzeń 
i wspominanych wielu nazwisk z nimi związanych. 
Nawet kol. Krzysztof MAJER trafił do książki 
i znalazł zdjęcie z promocji książki gen. Zdzisława 
ROZBICKIEGO, którą prowadził we wrocławskim 
hotelu „Wieniawa”. Zapraszamy na spacer do 
wrocławskiej księgarni „Pod Arkadami”, gdzie 
można książkę nabyć za 44 zł. Książka liczy 282 
strony i ma wiele zdjęć, dziś unikatowych. 
Wydawca – Oficyna Wydawnicza ATUT. Książkę 
warto mieć w swej biblioteczce ze względu na walor 
historyczny, bo wspomina swoje dwie kadencje w 
Senacie RP ale też kilkadziesiąt lat przeżytych we 
Wrocławiu od 1953 roku. Co prawda planowaliśmy 
z Marią spotkanie promocyjne jej piątej książki ale 
ze względu na koronawirus zachęcamy tą drogą do 
zakupu tej ciekawej pozycji. 

 

 

 
 

 



05.09 – na rynku w Jaworze odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru dla 
Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody w Polsce. Serdecznie gratulujemy bratniemu 
stowarzyszeniu. 

  

W Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Matki Boskiej Pocieszenia i św. Stanisława 
w Szamotułach, odbyła się uroczysta 172. Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego 
Stanisława Biskupa Męczennika. W uroczystości wzięli udział m.in. wiceregenci Unii 
Polskich Ugrupowań Monarchistycznych: płk prof. dr hab. inż. Mieczysław STRUŚ i ppłk zs 
mgr Wacław NOWAK. 

 

 
 

Kol. Wacław NOWAK został odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Odrodzonej Szlachty 
Wielkopolskiej. Relacja na https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2020-08-30/172-
inwestytura-krolewskiego-orderu-swietego-stanislawa-biskupa-meczennika?  

  

09.09 – Żyją tak długo, jak długo jest nasza pamięć o Weteranach Walk o Wolność 
i Niepodległość Polski.  
Dlatego wiceprezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Złotoryi por. zs Waldemar CHABIOR 
złożył symboliczną wizytę w miejscu zamieszkania por. Jana BOGDANA, 95-letniego 
żołnierza 2 Wilenskiej Brygady Armii Krajowej. W styczniu 1946 r. transportem wilenskich 
akowcow wrócił do Polski. Za namową brata osiadł w roku 1951 w Nowej Wsi Zlotoryjskiej 
Do przejścia na emeryturę pracował m.in. w latach 1952-1972 w Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Złotoryi na stanowisku Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej 



w Złotoryi. Wskutek reorganizacji administracji państwowej pracował następnie w Urzędzie 
Skupu i Kontraktacji w Złotoryi. Przez wiele lat prowadził aktywna działalność społeczną. 
Radny Gminnej Rady Narodowej w latach 1973-1982. W  1987 r. wyróżniony Aktem Wpisu 
do Księgi Zasłużonych dla Ziemi Złotoryjskiej. Był dlugoletnim Prezesem Zarządu Koła 
Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu 
Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP w Złotoryi.  

   

14.09 – po raz pierwszy w tym roku odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej SLD we 
Wrocławiu, w którym uczestniczył kol. Krzysztof MAJER. W wielowątkowej dyskusji 
największe emocje wywołały przygotowania do Dolnośląskiego Kongresu Programowego, na 
który został zaproszony. 

 

  

Zespół „ISKIERKI" z Grodźca Małego podczas nagrania piosenek do Jesiennej Listy 
Przebojów Radia Wrocław. Kierownik artystyczny kol. Zbigniew SZPARKOWSKI. 
16.09 – w „Gazecie Południowej” został zamieszczony obszerny artykuł mjr zs dr inż. 
Janusza FUKSY „Adam Kamieński-Dłużyk – prekursor syberyjskich badań”. Był 
przymusowym żołnierzem zesłańcem. Swój pobyt w niewoli opisał w pamiętniku Dyaryusz 
wieźnia moskiewskiego, miast i miejsc (1672 r.). Była to pierwsza w historii polska relacja, 
opisująca Syberię, jej przyrodę i ludy ją zamieszkujące. 
17.09 - podobnie jak w latach poprzednich, w Lubinie odbyły się uroczystości poświęcone 81. 
rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka. To 
właśnie 17 września 1939 r. o godzinie szóstej rano, bez wypowiedzenia wojny, łamiąc 
postanowienia paktu o nieagresji, wojska sowieckie przekroczyły granicę Polski. Tym samym 
wypełniły tajny pakt Ribbentrop–Mołotow, na mocy którego Polska miała zostać podzielona 
między ZSRR i III Rzeszę. Wschodnich rubieży Rzeczypospolitej broniły szczupłe siły 
Korpusu Ochrony Pogranicza, które uległy jednak lepiej uzbrojonemu i znacznie 



liczniejszemu wrogowi. Tymczasem – nie chcąc podejmować walki na dwóch frontach – 
polskie dowództwo zaleciło kontynuowanie odwrotu. Naczelny wódz, marszałek Edward 
Rydz-Śmigły, 17 września wKołomyi wydał dyrektywę ogólną, by w miarę możliwości 
unikać walki z sowietami. Od kilku lat wraz z rocznicą wkroczenia wojsk ZSRR na teren 
Polski we wrześniu 1939 r. obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. 

 

 

Także i w tym roku lubinianie nie zapomnieli o tragicznych wrześniowych wydarzeniach oraz 
o dramacie wielu tysięcy rodaków zesłanych w masowych deportacjach na mroźną Syberię. 
Jak co roku po mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej uczestnicy udali się 
na cmentarz komunalny, gdzie oddali hołd poległym i zamordowanym pod symbolicznym 
Krzyżem Sybiru. 

  

- Dziękuję wszystkim, że jesteście, że co roku pamiętacie o nas, zesłańcach i o tych, którzy tam 
zostali i nigdy nie wrócili do swoich domów - mówiła wzruszona Antonina Buchta, prezes 
lubińskiego koła Związku Sybiraków w Polsce. W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele władz powiatu, miasta, gminy Lubin, gminy Ścinawa, harcerze, członkowie 
Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku 
Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych RP oraz strażacy z OSP z terenu powiatu 
lubińskiego. Uroczystość przygotowało starostwo powiatowe oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, którzy przedstawili patriotyczny 
montaż słowno–muzyczny 



  

W uroczystościach w Złotoryi w 81. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na tereny II 
Rzeczypospolitej uczestniczył por. zs Waldemar CABIOR. 

  

18.09 - w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie zorganizowano spotkanie dla 
uczczenia tragicznych wydarzeń 1939 roku.  

  

Odśpiewaliśmy hymn państwowy. Spotkanie prowadziła kierowniczka DPS Elżbieta MIKLIS, 
przywitała kombatantów i weteranów oraz zaproszonych gości: Jadwiga MUSIAŁ, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego, Marian WEGRZYNOWSKI, 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lubina,  płk WP gen. zs Krzysztof MAJER, Prezes 
Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Dowódca 
Okręgu Dolnośląskiego ZS „Strzelec” RP,  mjr ds Jan DRAJCZYK, Szef Sztabu Oddziału 
Wrocławskiego ZS „Strzelec” RP, dr Stanisław TOKARCZUK, Prezes Stowarzyszenia 
Kresowian, Antonina BUCHTA, Prezes Koła Związku Sybiraków,  Maria MILEWSKA, 
Prezes Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP,  kpt. Julian DANICKI, Prezes Koła 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, ppłk zs Wilhelm KASPERSKI, 
Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów, kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK, Prezes 
Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Lubinie, Ewa KWAŚNIEWSKA, Przewodnicząca Rady 
Domu Dziennego Pobytu „Senior”, Kazimierz FURTAK, Prezes Stowarzyszenia Seniorów 



„Trzeci Wiek”. 

  

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Wilhem KASPERSKI, Krzysztof MAJER, Jadwiga 
MUSIAŁ i Marian WĘGRZYNOWSKI, a Antonina BUCHTA w sposób emocjonalny 
podzieliła się z nami wspomnieniami z wojennego pobytu na „nieludzkiej ziemi”. Następnie  
przy akompaniamencie Włodzimierza „Kuby” DANKA zgodnie zaśpiewaliśmy wiązankę 
piosenek żołnierskich i patriotycznych: Dnia pierwszego września, Wojenko, wojenko, 
Żołnierz dziewczynie nie skłamie, Maszerują strzelcy, maszerują, Dziś do Ciebie przyść nie 
mogę, Jak długo na Wawelu, Serce w plecaku, Jak to na wojence ładnie, Ojczyste kwiaty, 
Oka, Morze, nasze morze, Seniorski szlak, Przybyli ułani pod okienko, Niebieska chusteczka 
i Rota. Wzruszająco Elżbieta MIKLIS deklamowała wiersze: „Jest jeden czas miłości” autor 
Józefa Radzymińska. „Pierwsze dni Lubina”  tekst Weronika Garcarz oraz “Za nasz  spokojny 
dom”. Aby śpiewanie było doskonałe korzystaliśmy z opracowanego śpiewnika pieśni 
patriotycznych.  

 
 

Zdolnościami wokalnymi pochwalił się por. zs Henryk RUSEWICZ, śpiewając wraz 
z małżonką i Elżbietą MIKLIS. Smakował nam poczęstunek przygotowany przez 
pracowników DDP i była okazja do wspomnień oraz refleksji historycznych. Organizatorami 
spotkania było Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek” i MOPS – Dom Dziennego Pobytu 
„Senior”. Spotkanie sfinansowane zostało przez Gminę Miejską Lubin w ramach realizacji 
zadania „Seniorski szlak” celem zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, 
podniesienie poczucia wartości kombatantów i wyrażenie szacunku dla ich bohaterskich 
czynów. 



 
 

19.09 – kol. Krzysztof MAJER po raz pierwszy trafił na Stadion Wrocław, a powodem było 
zaproszenie go na Dolnośląski Kongres Programowy Lewicy pod hasłem POLSKA . EUROPA 
PRZYSZŁOŚCI.  

  

Stawiły się 3-osobowe delegacje powiatowych instancji SLD, parlamentarzyści, 
samorządowcy, działacze organizacji społecznych i zawodowych. Został zaproszony jako 
przedstawiciel środowiska wojskowego, a insp. Andrzej KLĄSKAŁA jako przedstawiciel 
środowiska policyjnego. Gośćmi specjalnymi byli Włodzimierz CZARZASTY, Robert 
BIEDROŃ, Adrian ZANDBERG. Kongres przeprowadzono w dwóch panelach pt. “Jakiej 
Polski chcemy?” i “Sprawiedliwy samorząd”.  Wystąpienia były interesujące, po czym była 
krótka dyskusja. Dr inż. Jacek UCZKIEWICZ zarekomendował stanowisko Socjalistycznej 
Platformy Programowej, która już rok czeka na legalizację. Otrzymaliśmy gazetę kongresową 
i broszurę zawierającą omówienie 38 projektów ustaw zgłoszonych przez lewicę. Czekamy na 
efekty kolejnych kongresów wojewódzkich SLD i opracowanie dobrego programu partii.  
 
Delegacja Oddziału Gminnego ZWiRWP 
w Rudnej wzięła udział w pikniku 
militarnym w Jaworze. 
 

 



20.09 – kol. Krzysztof MAJER rozesłał elektronicznie do ponad czterystu adresatów zbiór 
kilkudziesięciu artykułów gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO pt. „O historii i nie tylko 
...” jako 47 tomik naszej serii wydawniczej oraz obszerny artykuł prof. zw. dr hab. Zbigniewa 
WIKTORA „Walka klasowa”.  
22.09 – na wniosek Zarządu Koła Miejsko – Gminnego ZWiRWP w Węglińcu, Zarząd 
Stowarzyszenia SKOMPN w Zgorzelcu uhonorował sztandar Szkoły Podstawowej 
w Ruszowie gm. Węgliniec im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji 
2 AWP Krzyżem Pamiątkowym 75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej. Uzasadniając swoją 
decyzję, Zarząd Stowarzyszenia kierował się aktywnością patriotyczną uczniów tej szkoły. 

  

23.09 – prezes ZM mjr zs dr inż. Józef SOWA w naszym imieniu złożył najserdeczniejsze 
życzenia z okazji 76. rocznicy urodzin skarbnikowi Zarządu Dolnośląskiego st. chor. szt. 
Andrzejowi NAWROTOWI.  
 



 
Niespodziewanie do Uniejowic trafił gen. 
dyw. w st. spocz. dr Fryderyk CZEKAJ, były 
dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego. 
Oprowadzony przez ppłk zs Michała 
SABADACHA zwiedził ekspozycję 
muzealną i podzielił się wspomnieniami ze 
służby wojskowej. 

 

 

   

24.09 – spotkaliśmy się w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy 
Polska-Wschód we Wrocławiu, a powodem opóźnionych obchodów Dnia Zwycięstwa, były  
wiadome względy epidemiczne. Prezes kpt. zs Andrzej MORDEL przywitał przybyłych 
kombatantów i zaproszonych gości w osobach: Iwan KOSONOGOV, konsul generalny 
Federacji Rosyjskiej w Poznaniu z małżonką Galiną, Teresa WŁODAREK, prezes 
Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Tatiana BORYCKA, przewodnicząca Stowarzyszenia RODACY, gen. zs płk WP 
Krzysztof MAJER, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, 
dowódca Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, mjr zs Józef SOWA, 
wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, prezes 
Zarządu Miejskiego ZWiRWP we Wrocławiu, dr Miłosz GERLICH, sekretarz Zarządu 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.  



   

Konsul Iwan KOSONOGOV wygłosił wystąpienie okolicznościowe, akcentując polsko-
radzieckie braterstwo broni w II wojnie światowej. Poinformował, że Prezydent Federacji 
Rosyjskiej przyznał 17 medali «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» dla kombatantów z Dolnego Śląska. Niestety ze względów zdrowotnych osobiście 
medale odebrało tylko pięciu kombatantów, w tym członkowie ZWiRWP z Wałbrzycha mjr zs 
Jan MLECZKO i por. WP Marian ZAJĄCZKOWSKI.  

   

Pozostałe medale pokwitowali prezesi kół ZKRPiBWP, aby wręczyć medale w miejscu 
zamieszkania weteranów walk frontowych. W imieniu odznaczonych podziękował płk WP 
Eugeniusz PRACZUK z Oławy. Prezes Krzysztof MAJER przyłączył się do podziękowań 
i wręczył „zaległe” Odznaki Turystyczno-Krajoznawcze PTTK „Szlak 2 Armii WP” 
przyznane w ubiegłym roku konsulom Sergeyowi ZDOBINOWI i Igorowi STROKE oraz 
nasze ostatnie wydawnictwa związkowe. Spotkanie zakończyły wspomnienia kombatantów.  



   

Otrzymaliśmy przesyłkę z Sanoka z medalami okolicznościowymi z okazji 100. rocznicy 
przybycia do Sanoka 2 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz obchodów Święta 21 batalionu 
logistycznego im. gen. bryg. Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego, które otrzymali: kpt. zs 
Henryk PAWŁOWSKI, mgr Jan ZACHARSKI, Jacek ZACHARSKI, st. chor. szt. Andrzej 
NAWROT, por. zs Józef ZAWADZKI, ppłk zs Bogdan BEZEG, chor. zs Henryk BARTNIK, 
gen. zs Krzysztof MAJER, ppłk ds dr Norbert WÓJTOWICZ, por. zs Józef FRANCZUK. 

  

 

25.09 – w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, po przerwie wakacyjnej 
odbyło się pierwsze zebranie Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP.   

   

Otwierając zebranie prezes mjr zs Józef SOWA wyraził żal, że deszczowa pogoda i zagrożenie 
epidemiczne zdziesiątkowało obecność członków na zebraniu. Prezes ZD gen. zs Krzysztof 
MAJER wręczył Złoty Krzyż Strzelecki ppłk zs Witoldowi NOWACKIEMU, a sierż. zs 



Stanisław BOBOWIEC wręczył Ewie i Januszowi GARDYNA Odznaki Turystyczno-
Krajoznawcze PTTK „Szlak 2 Armii WP”.  

   

Następnie kol. Krzysztof MAJER omówił nasze działania związkowe w ostatnich trzech 
miesiącach na Dolnym Śląsku, ilustrując je pokazem slajdów. Pokazał medale pamiątkowe, 
które otrzymaliśmy z 21 batalionu logistycznego w Sanoku. Przekazał Krzyż Pamiątkowy 
75-lecia Forsowania Nysy Łużyckiej dla nieobecnego st. chor. szt. Andrzeja NAWROTA. 
Zaprosił zebranych na uroczystość 12 października br. gdy na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 
na Grabiszenie uczcimy 77. rocznicę Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty pod Lenino. 
Poinformował, że wszedł w skład redakcji domeny Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia 
POKOLENIA www.lewicowydolnyslask.pl   

   

Kol. Józef SOWA przedstawił wiersze nieobecnego kol. Jana ZACHARSKIEGO oraz 
zaprezentował kolejne odcinki serialu z historii Wrocławia. Zebranie zakończył dłuższy 
wykład ppłk lek. med. Witolda PACZOSY, kierownika Działu Epidemiologii Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu o sytuacji związanej z pandemią 
koronawirusa i radami jak się zachować w sytuacji zagrożenia.  



   

Na Wzgórzu Zamkowym, pod ścianą pamięci w Lubinie odbyła się skromna uroczystość 
z okazji 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Mimo deszczowej aury 
w uroczystości wzięli udział: starosta Adam MYRDA, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Dominika CHOMONT-PARZYŃSKA oraz przedstawiciele Powiatowej Rady Kombatantów – 
ppłk zs Wilhelm KASPERSKI i Prezes Oddziału Inwalidów Wojennych RP w Lubinie – 
Maria MILEWSKA oraz delegacja ZWiRWP i Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP – kpt. zs 
Jerzy SZCZEŚNIAK, por. zs Antoni PIOTROWSKI, por. zs Edward PIWOWARCZYK, por. 
zs Henryk RUSEWICZ, st. chor. zs Edward BALUL, chor. zs Krystyna MARKOWSKA oraz 
plut. zs Mirosława POKORA. Ponadto w uroczystości uczestniczyła drużyna uczniów z klasy 
mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego. Bo 27 września 1939 r. powstała Służba 
Zwycięstwu Polski, która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Na strukturach 
SZP wyrósł Związek Walki Zbrojnej, który przemianowany został później w Armię Krajową.   

  

Fotorelacja „Oddali hołd żołnierzom AK” na https://miedziowe.pl/content/view/97813/78/  
Audycja TV Regionalna od 3.50' https://www.youtube.com/watch?v=8gfBlTUVNM8 
Na świetlicy OP ZWiRWP w Zgorzelcu odbyło się zebranie członków Koła nr 1. W trakcie 
zebrania Prezes Oddziału Powiatowego poinformował członków, iż OP ma chwilowe kłopoty 
finansowe, w związku z brakiem zebrań, a co za tym idzie, z brakiem opłacalności składek. 
Powodem tego jest trwająca pandemia i obawa naszych członków przed spotkaniami ze 
względu na przekrój wiekowy. 
28.09 – w związku z brakiem realizacji zadań statutowych i ze względu na trwającą pandemię, 
Prezes OP i Stowarzyszenia SKOMPN kol. Ryszard LEPAROWSKI wystąpił do Burmistrza 
Miasta Zgorzelec z prośbą, by przekazana  na początku roku dotacje, przeznaczyć jedynie na 
czynsze pomieszczeń, które użytkuje Związek i Stowarzyszenie. W odpowiedzi Burmistrz 
polecił zwrócić przekazane środki, a do dyspozycji Związku i Stowarzyszenia zostawił 
jedynie po 500,00 zł. 



Przebywający w sanatorium w Lądku Zdrój ppłk zs Janusz JURGAWKA na spacerze spotkał 
ex Prezydenta RP Lecha WAŁĘSĘ i otrzymał autograf.  

  

Ponadto zauważył, że w tej miejscowości „uchowała” się ulica gen. Karola Świerczewskiego. 

 

 

29.09 – w związku z odebraniem dotacji na działania statutowe przez Burmistrza Miasta 
Zgorzelec, Prezes OP ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI przeprowadził rozmowy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, gdzie uzyskał zgodę na wystąpienie o pożyczkę 
umarzalną w ramach tarczy antykryzysowej. Wniosek został złożony. 
30.09 – Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata jest najwyższym odznaczeniem. 



cywilnym przyznawanym od 1963 r. przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie ludziom, 
którzy z narażenie życia i bezinteresownie nieśli pomoc prześladowanym Żydom. Do tej pory 
w ten sposób wyróżniono ponad 27 tys. osób z całego świata. Polscy Sprawiedliwi stanowią 
wśród nich największą grupę około 7 tys. osób.  

 
 

W Podgorkach gm. Świerzawa kol. por. zs Waldemar CHABIOR odwiedził gospodarstwo 
zmarłej w 2018 roku Zofii KRZESZOWIAK, która wraz ze swoim ojcem Józefem 
GÓRECKIM w miejscowości Paczoltowice gmina Krzeszowice woj. krakowskie od kwietnia 
1941 r., gdy z Krzeszowic wysiedlono 481 osób narodowości żydowskiej i ukrywali 5 dzieci 
z dwóch rodzin żydowskich. Dzieci były ukrywane do 1945 r. w stodole, w której pan Józef 
przygotował ziemiankę. Pan Jerzy KRZESZOWIAK opowiedział o tej historii rodzinnej 
i pokazał oryginały medalu i dyplomu nadania medalu, będącego dowodem heroizmu, bo na 
terenach okupowanych groziła śmierć za ukrywanie Żydów. 



 

 
 

 
Krzysztof Majer 

 


