
Działania Związku Weteranów i Rezerwistów WP Dolneg Śląska  
w październiku 2020 r. 

 
01.10 – miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował obszerny artykuł mjr zs dr hc inż. 
Janusza FUKSY w dziale Sylwetki „Konstanty Wossołowicz” - absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego, doktor chemii, konspirator skazany na zesłanie do guberni archangielskiej. 
Tam przebywając zajął się badaniami geologicznymi w dolnym biegu Dwiny i jej dopływu 
Pinegi, a także poznawał faunę Morza Białego. W 1900 r. wysłany na Syberię do Irkucka. 
Został zaproszony do udziału w ekspedycji na wyspy Fadiejewska, Kotielna i pięciu innych 
archipelagu Wysp Nowosyberyjskich. Zebrał tam poważną kolekcję geologiczną 
i paleontologiczną, zwłaszcza kości ssaków czwartorzędowych.  W 1907 r. Wołłosowicz 
prowadził badania geologiczne na Tajmyrze. W 1908 r. kierował wyprawą do ujścia Jany po 
mamuta, który w całości zachował się w lodzie nad rzeką Sanga-Juriach. Miał sprawdzić 
możliwość żeglugi morskiej między ujściami Leny i Kołymy. W ciągu połowy roku 
przepłynął wzdłuż wybrzeża arktycznego około 1400 km i sporządził mapy. Zgromadził też 
materiały geologiczne i hydrologiczne oraz dane meteorologiczne. Tam, na lądzie między 
Indygirką i Ałazeją, zauważył i sfotografował kekury, tj. granitowe słupy przypominające 
postacie ludzkie. W 1910 r. geolog zajął się wykopaliskiem mamutów na Wyspie Lachowskiej 
w archipelagu Wysp Nowosyberyjskich. W 1919 r. zginął w katastrofie kolejowej pod 
Charkowem.        

  

Znak Polski Walczącej na grobie Żołnierza Armii Krajowej Powstańca Warszawskiego Jana 
LEPECKIEGO pseudonim „Cichy”. Znak jest symbolem walki Polskiego narodu 
z niemieckim agresorem i okupantem podczas II Wojny Światowej. Znak ten stanowi dobro 
ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Znak kotwicy stał się podstawowym symbolem graficznym Polskiego Państwa 
Podziemnego. 



   

Dlatego 2 października br. z inicjatywy członków Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej por. zs Waldemar CHABIOR zaproponował spotkanie na cmentarzu 
Komunalnym w Złotoryi, aby w sposób uroczysty dokonać odsłonięcia tego Znaku. Słowo 
wstępne wygłosił Alfred MICHLER, przedstawiając historię życia Powstańca Warszawskiego. 
Następnie poproszono obecną na uroczystym spotkaniu wdowę po Powstańcu Warszawskim 
Panią A. LEPECKĄ o symboliczne przesunięcie przygotowanej przeze niego wstęgi biało-
czerwonej na Znaku Polski Walczącej. Znak zaprojektował i wykonał artysta - plastyk Marian 
SMAS. Następnie przy mogile Powstańca Warszawskiego ustawiliśmy się do pamiątkowego 
zdjęcia. 
03.10 – kol. Krzysztof MAJER elektronicznie rozesłał do wiadomości i ewentualnego 
wykorzystania: informację o działaniach ZWiRWP Dolnego Śląska we wrześniu br., artykuł 
prof. zw dr hab. Zbigniewa WIKTORA „103. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej” oraz Apel Stowarzyszenia KURSK w sprawie wsparcia remontu siedziby 
sztabu 1 Dywizji Piechoty w Sielcach n/Oką. Wrocławian zaś zaprosił na uroczystość 
z wojskową asystą honorową 77. rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty pod Lenino, 
która odbędzie się 12 października 2020 r. na cmentarzu wojennym na Wzgórzu Oporów we 
Wrocławiu. 
Zespół ludowy „Grodzianki” wystąpił na Senioraliach w Jeleniej Górze. 

  

05.10 – na konto Stowarzyszenia Stowarzyszenia Komitet Opieki nad Miejscami Pamięci 
Narodowej w Zgorzelcu wpłynęła kwota 2.248,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach 
pożyczki umarzalnej z tarczy kryzysowej. Jest to 10 % obrotu, jaki osiągnęło Stowarzyszenie 
w 2019 r. Pożyczka zostanie umorzona w okresie 3 miesięcy od daty otrzymania. Kwota ta 
pozwoli na zabezpieczenie użytkowanych lokali w 2020 r. 



07.10 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER złożył w Urzędzie Miejskim dwie rekomendacje dla 
Błażeja ZAJĄCA, prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Porozumienie Wschód - 
Zachód" do Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego. 

   

10.10 – por. zs Waldemar CHABIOR odwiedził w Świerzawie kościół pw. św. Jana i św. 
Katarzyny oraz zwrócił uwagę na kultywowanie pamięci mieszkańców tych ziem sprzed 1945 
roku. 

10 października obchodzimy Święto 
Żołnierza Rezerwy, ustanowione decyzją 
nr 196 Ministra Obrony Narodowej z 28 
listopada 2019 r. Data obchodów święta 
nawiązuje do zwycięskiej bitwy 
stoczonej przez polskie rycerstwo 
i pospolite ruszenie z wojskami zakonu 
krzyżackiego pod Koronowem 10 
pażdziernika 1410 r. Niestety 
koronawirus uniemozliwił nam wspólne 
świętowanie. 

 

 

  

 

12.10 –  w samo południe spotkaliśmy się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu 
aby uczcić 77. rocznicę Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty pod Lenino. 



 
 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego prowadzący uroczystość gen. zs płk WP Krzysztof 
MAJER, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz 
dowódca Okręgu Dolnośląskiego Zwiazku Strzeleckiego „Strzelec” RP przywitał zebranych 
i zaproszonych gości w osobach: płk Wacława SAWICKIEGO – uczestnika Bitwy, 
honorowego Prezesa DZW ZKRPiBWP, przedstawiciela Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego dyrektora Wydziału Mienia Wojewódzkiego UD Dominika 
KŁOSOWSKIEGO, przedstawiciela Prezydenta Wrocławia kierownika Działu 
Bezpieczeństwa i Obronności UM ppłk Tadeusza LENKIEWICZA, europoseł trzech kadencji 
Lidię GERINGER de OEDENBERG, przedstawicieli wojska: 3 Wrocławskiej Brygady 
Radiotechnicznej ppłk Leszka ŚLIMAKA, 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia mjr 
Mieczysława BŁAŻEJEWSKIEGO, 16 Dolnośląskiej Brygady WOT mjr Pawła MADEJA, 
Komendy Garnizonu mł. chor. Zdzisława SMAGA, kapelanów wojskowych: prawosławnego 
ks. mitrata płk dr Eugeniusza BÓJKO i rzymsko-katolickiego ks. mjr Andrzeja MIGALA 
/kapelan protestancki ppłk Sławomir FONFARA nie dotarł z powodu choroby/, delegacje: 
Związku Inwalidów Wojennych RP – przewodniczący OKR ppłk Jan JEŻ, Zrzeszenie 
Weteranów Działań Poza Granicami Państwa – wiceprezes płk Ryszard WOŹNIAK, 
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego mjr zs 
Józef SOWA, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód–Zachód" – 
prezes Błażej ZAJĄC, Sojusz Lewicy Demokratycznej – wiceprzewodniczący Rady 
Dolnośląskiej Czesław CYRUL, Klub Weteranów Lewicy – przewodniczący kpt. Jan 
JANISZEWSKI oraz Komunistycznej Partii Polski. Związek Weteranów i Rezerwistów WP 
oraz Związek Strzelecki “Strzelec” RP reprezentowały delegacje pod wodzą: Lubin – prezesa 
kpt. zs Jerzego SZCZEŚNIAKA, Wrocław – przewodniczącego WKR mjr zs Janusza FUKSY, 
Rudnej – prezesa kpt. zs Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO, Głogowa – dowódcę OS mjr zs 
Jerzego NAGODY, Złotoryi – prezesa kpt. zs Henryka PAWŁOWSKIEGO, Strzelec 
Opolskich – prezesa ppłk zs Jerzego KORWIN MAŁACZYŃSKIEGO. 

 
 

Następnie prowadzący uroczystość wygłosił wystąpienie okolicznościowe:  
 



Szanowni Państwo! 
Spotykamy się dziś, aby uczcić 77. rocznicę Chrztu Bojowego Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. 
gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. 
Ta historyczna, zwycięska bitwa w dniach 12-13 października 1943 r. kosztowała życie 510 
kościuszkowców, 652 zaginęło bez wieści, a 116 dostało się do niewoli. To bagatela 23,7 
proc. stanu osobowego! Ta danina krwi nie może pozostać zapomniana! Polacy wykazali się 
męstwem i wielką walecznością. W bitwie pod Lenino Polacy zadali Niemcom duże straty – 
ok. 1500 żołnierzy niemieckich zginęło, a 326 dostało się do niewoli. To trzy razy więcej, niż 
straty własne! Warto przy tym zauważyć, iż pierwszy i ostatni raz w tej wojnie władze ZSRR 
uhonorowały troje Polaków tytułami Bohaterów Związku Radzieckiego. Wśród 
odznaczonych była kobieta, szer. Aniela Krzywoń. Bitwa ta, była tylko małym epizodem 
walk na froncie wschodnim ale stała się symbolem waleczności polskich żołnierzy, którzy 
często z zesłania syberyjskiego, z „nieludzkiej ziemi” ruszyli szlakiem bitewnym po zdobycie 
Berlina. Pamięć historyczna wojny w Rosji i na całym wschodzie jest ciągle żywa, weterani 
cieszą się szacunkiem i uznaniem. A nie zawsze kombatanci znajdują dziś uznanie w Polsce. 
Pamiętane jest tam polsko-radzieckie braterstwo broni. 

 

 

12 października do 1989 r. był obchodzony jako ŚwiętoWojska Polskiego. Niestety w obecnej 
polskiej rzeczywistości bywa różnie z pamięcią o czynie zbrojnym żołnierzy idących ze 
Wschodu. A przecież kolejni prezydenci pamiętali o żołnierzach spod Lenino.  Wielokrotnie 
Prezydent Lech Kaczyński składał im hołd podkreślając ich gorący patriotyzm i ofiarną 
służbę. W 2009 roku szef BBN, Aleksander Szczygło, wygłosił przemówienie, które powinno 
obowiązywać i dziś  „W naszej historii jest miejsce dla wszystkich, dla których niepodległa 
Rzeczpospolita była i jest dobrem najwyższym. Dlatego w jednym szeregu należy wymieniać 
tych, którzy walczyli z dwoma okupantami w 1939 r., działających w konspiracji oraz 
idących ze Wschodu i z Zachodu ”. Również prezydent Andrzej Duda na cmentarzu 
wojennym 1 Armii WP w Siekierkach podkreślał, że "krew przelana za ojczyznę jest jedna" i 
nie wolno dzielić tych, którzy za nią polegli. Jakże zupełnie inne jest podejście aktualnie 
rządzących, którzy mają swoich bohaterów. 
Kolejnym przejawem deprecjonowania pamięci żołnierzy idących ze Wschodu, było 
przyjęcie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, w efekcie czego w naszym kraju zburzono wiele 
pomników i tablic upamiętniających ich wysiłek zbrony, a IPN wpisał m.in. 1 i 2 Armię WP 
na listę nie zasługujących na patronowanie placom, ulicom, szkołom itp. 
Cieszę się, że jednak my, zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości o nich pamiętamy, choć 
żyją jeszcze tylko nieliczni weterani tego wojska, które pod Lenino spełniło swój wojenny, 
patriotyczny obowiązek. Jesteśmy dumni z bohaterstwa polskiego żołnierza idącego na 
szlaku bojowym spod Lenino, przez Wał Pomorski, Kołobrzeg, forsowanie Wisły i Odry, po 
zatknięcie biało-czerwonej flagi na gruzach Berlina.          Cześć Wam i chwała! 



  

Wzorem lat ubiegłych uroczystość stała się okazją do podziękowania za aktywność społeczną 
w popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego oraz zaangażowanie, mimo panującej 
pandemii, w aktywności związkowej zostali odznaczeni: Złota Honorowa Odznaka 
Zasłużony dla Dolnego Śląska - europoseł Lidia GERINGER de OEDENBERG, Złoty 
Krzyż Strzelecki - ppłk zs Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, Krzyż Pamiątkowy 75-lecia 
Forsowania Nysy Łużyckiej - plut. zs Karol ŁOBODZIŃSKI, kpt. zs Krzysztof AKSAMIT, 
por. zs Tadeusz BARAN, Medal Pamiątkowy 21 batalionu logistycznego z Sanoka - kpt. zs 
Henryk PAWŁOWSKI, por. zs Józef FRANCZUK, por. zs Józef ZAWADZKI, Odznaka 
Strzelecka - chor. zs Jan GŁOWACKI, Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Szlak 
2 Armii WP” - ks. płk Eugeniusz BÓJKO, mjr Mieczysław BŁAŻEJEWSKI i ks. kpt. 
Maksymilian JEZIERSKI. Opracowanie „Wojna polsko-sowiecka 1919-1920. 75. rocznica 
zakończenia II wojny światowej” odebrali Domink KŁOSOWSKI, ppłk Leszek ŚLIMAK 
i mjr Mieczysław BŁAŻEJEWSKI. 

  

Modlitwę ekumeniczną w intencji poległych i pomordownych w czasie II wojny światowej 
odmówili kapelani wojskowi, po czym zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów oraz 
zapalone znicze przed pomnikiem. Akcentem kończącym była odegrana na trąbce melodia 
„Śpij kolego”. Mimo deszczowej pogody imprezę można uznać za udaną, a chyba była jedyną 
w skali kraju uroczystością z wojskową asystą honorową. Dlatego chciałbym podziękować za 
pomoc w organizacji uroczystościL Dowódcy i Komendantowi Garnizonu WP, 10 
Wrocławskiemu Pułkowi Dowodzenia, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i 2 
Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu. A jako ciekawostkę chciałbym dodać, że po 
zakończeniu uroczystości wokół 95-letniego płk Wacława SAWICKIEGO zgromadzili się 
przedstawiciele Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Porozumienie Wschód–Zachód", 
obywatele państw zza wschodniej granicy aby wysłuchać jego wspomnień wojennych. 
Uroczystościom towarzyszyły sztandary 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, Oddziału 
Powiatowego ZWiRWP i Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Lubinie.  
Relacja też na http://lewicowydolnyslask.pl/pamiec-o-lenino/    



  

Po zakończeniu uroczystości delegacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
"Porozumienie Wschód–Zachód" w składzie: Błażej ZAJĄC, Tatsiana SILCHANKA, Cyryl 
MAKARÓW, Wladimir IVANOW odwiedziła leżący opodal Cmentarz Żołnierzy Włoskich 
poległych i zmarłych w I wojnie światowej w latach 1915-1918 we Wrocławiu /Breslau/. 

 
 

Delegacja środowisk kombatancko - żołniersko - strzeleckich w Jaworze pod dowództwem 
ppłk zs hm. Bogdana BEZEGA oddała hołd żołnierzom - uczestnikom najkrwawszej bitwy - 
bitwy pod Lenino, jaką stoczyli żołnierze polscy w II wojnie światowej z 1 Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki. Delegację Związku Weteranów i Rezerwistów WP reprezentował 
ponadto por. zs hm. Romuald JANZ, a delegację strzelecką ZS "Strzelec" RP reprezentował 
st. sierż. zs phm. Kazimierz UCHMAN. W 77. rocznicę - bitwy, której data na zawsze będzie 
pamiętana jako Dzień Wojska Polskiego, tego wojska, które wraz z żołnierzami radzieckimi 
przyniosło wyzwolenie z wojennego faszyzmu, a potem odbudowało nasz kraj ze zniszczeń. 
Nasze pokolenie i spadkobiercy nie zapomną tej daniny krwi.  

 
 

  



W Zgorzelcu delegacja Oddziału Powiatowego złożyła kwiaty pod pomnikiem „Orzeł” na 
cmentarzu żołnierzy 2 Armii WP dla uczczenia rocznicy Bitwy pod Lenino. 
14 i 15 października to Dzień Edukacji Narodowej ale też Święto Wojsk Radiotechnicznych, 
które w tym roku obchodzą 70. rocznicę powstania. Tylko szkoda, że życzenia dla pedagogów 
i radiotechników, ze względów epidemicznych, możemy przekazać zdalnie. 

 

14.10 – na zaproszenie p.o. Burmistrza Bogatyni Wojciecha DOBROŁOWICZA, Prezes OP 
ZWiRWP w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI dokonał aktu dekoracji pamiątkowym 
krzyżem 75. rocznica forsowania Nysy Łużyckiej, członków ZKRPiBWP Koło w Bogatyni 
ppor. Annę RADZIWANOWSKĄ, Henryka FIGIELKA, Stanisław PLOSKO i Józefa 
FRANKIEWICZA. Dekoracja odbyła się na terenie Urzędu MiG Bogatyni, w obecności  
Burmistrza. Pan Burmistrz dodatkowo każdemu odznaczonemu wręczył dyplom pamiątkowy. 
Następnie zebrani przy kawie i ciastkach rozmawiali o szlaku bojowym, jaki przeszli 
w szeregach 2 Armii WP. 



  

Fotorelacja na https://zycie.nastyku.pl/artykul/75-rocznica-forsowania-nysy-luzyckiej-w-
bogatyni-uhonorowano-kombatantow,3061,1,5727d.html  

 
 

15.10 – wiceprezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP por. zs Waldemar CHABIOR na swoim 
profilu na Facebooku zachęcał do poznania historii Złotoryi i jej medalierstwa. 

 

 

 

Dowódca Okręgu Dolnośląskiego Zwiazku Strzeleckiego „Strzelec” RP gen. zs Krzysztof 
MAJER przesłał do Komendy Głównej wnioski o awane oficerskie z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości do stopnia: 

 

pułkownika 
1. ppłk zs mgr Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI - dowódca Pododdziału ZS „S” RP, prezes 
Koła Miejskiego ZWiRWP w Strzelcach Opolskich 
majora 
1. kpt. zs Julian DANICKI – kombatant, prezes Koła ZKRPiBWP w Lubinie 



2. kpt. zs mgr Henryk PAWŁOWSKI – dowódca Oddziału  ZS „S”RP, członek Zarządu 
Dolnośląskiego, prezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP w Złotoryi 
3. kpt. zs Władysław PÓŁTORAK – działacz kombatancki Lubin 
4. kpt. zs Zbigniew SZPARKOWSKI – z-ca dowódcy Oddziału w Głogowie, prezes Oddziału 
Gminnego ZWiRWP w Rudnej 
kapitana 
1. por. Jan BOGDAN – działacz kombatancki Złotoryja 
2. por. zs Józef FRANCZUK – działacz kombatancki Lubin 
3. por. zs mgr Krzysztof PATRZEK –  z-ca dowódcy Oddziału w Jaworze 
4. por. zs Jerzy PIEKARCZYK – wiceprezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP w Wałbrzychu 
5. por. zs Antoni PIOTROWSKI – Szef Sztabu Oddziału, wiceprezes Zarządu Powiatowego 
ZWiRWP w Lubinie 
6. por. zs  Edward PIWOWARCZYK – Szef Szkolenia Oddziału,  wiceprezes Zarządu 
Powiatowego ZWiRWP w Lubinie 
7. por. zs mgr Stanisław PRZYBYLSKI – działacz ZWiRWP Głogów, członek Zarządu 
Dolnośląskiego  
8. por. zs Artur REICHERT – Prezes Koła Miejskiego ZWiRWP, Koła Polskiego Związku 
Filatelistycznego oraz Koła ZKRPiBWP w Chojnowie 
9. por. zs mgr Józef ZAWADZKI – Szef Sztabu Oddziału, sekretarz Zarządu Powiatowego 
ZWiRWP w Głogowie 
porucznika 
1. ppor. zs Romuald JANZ – Szef Sztabu Oddziału Jawor 
2. ppor. zs mgr Mieczysław LESZCZYŃSKI – przewodniczący Powiatowej Komisji 
Rewizyjnej ZWiRWP w Złotoryi 
3. ppor. zs mgr Jerzy PAŁKA - wiceprezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Złotoryi 
4. ppor. zs Józef PAŹDZIOR – Szef Finansów Oddziału w Jaworze 
5. ppor. zs Kazimierz PÓŁTORAK – działacz kombatancki Lubin 
6. ppor. mgr Jerzy PRZYBYSZ – działacz ZWiRWP Głogów 
7. ppor. zs Józef RADWAŃSKI – działacz ZWiRWP Chojnów 
8. ppor. zs mgr Paweł TROJAN – dyplomowany nauczyciel historii, Oficer d/s K-O Oddziału 
Głogów   
podporucznika 
1. mgr Waldemar BEZEG – dyplomowany nauczyciel, Przewodnik Sudecki, działacz 
strzelecki w Jaworze 
2. st. chor. zs Roman KARPIAK – członek Zarządu Dolnośląskiego, skarbnik Zarządu 
Powiatowego w Głogowie 
3. st. chor. zs Zdzisław POGROSZEWSKI – działacz ZWiRWP Lubin 
4. chor. zs Wiesław SAMUL – działacz ZWiRWP Głogów 
5. st. chor. szt. Władysław SZCZOTKA – działacz ZWiRWP Zgorzelec 
6. chor. zs Jarosław SZPARKOWSKI – działacz ZWiRWP Głogów 

 

17.10 – wiceprezes ZG płk Krzysztof MAJER skierował do kierownictwa Związku projekt 
uchwały Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego:  
W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju związaną 
z wirusem Covid-19, a w szczególności z ograniczeniami i restrykcjami wprowadzonymi 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. 2020, poz. 1829) postanawia się: 
1.Przesunąć na 2021 rok związkową kampanię sprawozdawczo-wyborczą. 
2.Szczegółowy kalendarz w nowym terminie przyjąć stosownie do oceny sytuacji 

epidemicznej w Polsce określonej przez władze państwowe. 
3.Uchwałę przyjęto w głosowaniu elektronicznym członków Zarządu Głównego. 



   

19.10 – kol. por. zs Waldemar CHABIOR wybrał się na spacer Ścieżką św. Jadwigi na trasie 
Złotoryja-Rokitnica 12,6 km. Ścieżkę i jej 7 przystanków wykonano z okazji 790. rocznicy 
nadania Złotoryi praw miejskich. Powstała staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej i dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Urzędu Gminy w Złotoryi i PGP 
Bazalt w Wilkowie. Spotkanie ze Ścieżką św. Jadwigi po 19 latach jej istnienia rozpoczął od 
przystanku kościół pw. św. Jadwigi. Następnie minął kolejne przystanki – Cmentarz, 
Strzelnica, miejscowość Kopacz, krzyż wiejski. 5 przystanek to droga polna między 
miejscowościami Kopacz a Rokitnica. 6 przystanek na skraju wsi Rokitnica. 7 przystanek to 
Ruiny Zamku w Rokitnicy. Przystanki maja tablice uinformacyjne. Ocenił stan zniszczenia 
przystanków. Na 2 przystankach stwierdził brak oryginalnych tabliczek na głazach 
bazaltowych, należy je koniecznie odnowić.  

   

20.10 – gen. zs Krzysztof MAJER rozmawiał z komendantem marsz. zs Stanisławem 
CHOMKO, który poinformował go, że Sztab podjął decyzję o zwołaniu Zjazdu Krajowego 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Ze względów epidemiologicznych ma być tylko 20 
delegatów w sali restauracyjnej „Słowianka” 6 km od Wągrowca w dniu 21 listopada br. 
Dla Okręgu Dolnośląskiego przewidziano 4 delegatów. W przyszłym tygodniu powinny 
dotrzeć strzeleckie krzyże i medale 100-lecia Bitwy Warszawskiej, a na Święto 
Niepodległości spodziewa się medali V lat służby Ojczyźnie – miedzianych oraz 
zatwierdzenia strzeleckich awansów oficerskich.  



 

 
 

25.10 – kol. st. kpr. zs Marek ZATORSKI wybrał się w podróż historyczną. Nieopodal miasta 
Bolesławiec na Dolnym Śląsku na niewielkim wzniesieniu znajduje się zachowany i zadbany 
w przepięknym stanie cmentarz wojenny, pochowano tam w 1813 r. szczątki wybitnego 
dowódcy wojsk rosyjskich z okresu wojny z Napoleonem generała-feldmarszałka, księcia 
smoleńskiego Michaiła Kutuzowa. 20 kwietnia 1813 r., Kutuzow wraz carem Rosji 
Aleksandrem I, wielkim księciem Konstantym i całym dworem wyruszył do Lubania. 
W drodze zachorował, dostał gorączki i nie mogąc jechać dalej, zawrócił do Bolesławca. Do 
miasta książę Kutuzow wjeżdżał jako bohater, pogromca Napoleona, niestety tu miała 
zakończyć się jego droga. Dziesięć dni później zmarł na tyfus. 

  

W miejscu, skąd marszałek miał zawrócić z drogi, na szczycie niewielkiego pagórka, 
postawiono pomnik, zamówiony u miejscowego kamieniarza. Stanął on w miejscu, gdzie 
8 maja 1813 r. pochowane zostały w cynowej trumience, wykonanej przez bolesławieckiego 
mistrza Augusta Jenke, wnętrzności Kutuzowa pozostałe po zabalsamowaniu zwłok. w 1819 
roku na cześć zmarłego 28 kwietnia 1813 roku w Bolesławcu generała Kutuzowa, król pruski 
Fryderyk Wilhelm III ufundował pomnik który znajduje się w centrum miasta przy ulicy 
Kutuzowa. Po zajęciu miasta przez wojska radzieckie w 1945 r. stał się on miejscem kultu, na 
rozkaz marszałka Iwana Koniewa pełniono przed nim honorową wartę, a 28 kwietnia 1945 r., 
w 132 rocznicę śmierci wielkiego dowódcy rosyjskiego, zorganizowano uroczystości 
z licznymi delegacjami wojskowymi. 



  

W 1945 r. zdecydowano o utworzeniu cmentarza wojennego obok grobu feldmarszałka 
Kutuzowa, na którym spoczęli pancerniacy z 7. Korpusu Pancernego Gwardii i strzelcy 31. 
Dywizji Piechoty 1. Frontu Ukraińskiego, polegli w okolicy Bolesławca pomiędzy lutym 
a majem ostatniego roku wojny. Na cmentarzu pochowanych jest 141 żołnierzy i oficerów 
Armii Czerwonej w tym 41 uhonorowanych najwyższym tytułem Bohatera Związku 
Radzieckiego. 

  

Kol. por. zs Waldemar CHABIOR przypomniał, że w latach  1998-2002, będąc radnym Rady 
Miejskiej w Złotoryi zwrócił się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Wrocławiu o założenie Karty Obiektu Kultury dla dwóch tablic Pojednanie dla Pokoju, 
znajdujących się w miejscowości Rząśnik gm. Świerzawa upamiętniających poległych 
w I wojnie światowej lat 1914-1918, ówczesnych mieszkańców tej miejscowości.  

  

26.10 – otrzymaliśmy smutną informację, że zmarł gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI, 
długoletni współpracownik i przyjaciel naszego Związku, a prezes ZD gen. zs Krzysztof 
MAJER przesłał wyrazy współczucia córce Mirosławie ROZBICKIEJ-OSTROWSKIEJ. 



 

 

27.10 – odebraliśmy uchwałę Zarządu Głównego ZWiRWP o przesunięciu terminu kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej. 

 

30.10 – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odwołano zebranie Oddziału 
Wrocławskiego ZWiRWP. 



 

 

We wrocławskich gazetach zamieszczono nekrologi gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO. 

 

Krzysztof Majer 


