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Medal ZS "Strzelec" RP miedziany - 5 lat służby Ojczyźnie otrzymali: mjr zs Zbigniew 
SZPARKOWSKI, mjr zs Jerzy NAGODA, kpt. zs Józef ZAWADZKI, por. zs Czesław 
STACHURSKI. Medalem Okolicznościowym z okazji 75. rocznicy powrotu Ziem 
Piastowskich i Głogowa do Macierzy wyróżnieni zostali: mjr zs Jerzy NAGODA, por. zs 
Walerian PTASZYŃSKI, ppor. zs Roman KARPIAK, sierż. zs Stanisław KOWALSKI. 

  

Krzyż Strzelecki 100-lecia Bitwy Warszawskiej otrzymali: mjr zs Jerzy NAGODA i kpt. zs 
Józef ZAWADZKI. Brązowy Medal Strzelecki otrzymali: por. zs Walerian PTASZYŃSKI, 
ppor. zs Roman KARPIAK, sierż. zs Stanisław KOWALSKI. 

 
 



 

 

11.12 - Śladami historii. 
Kol. por. zs Waldemar Chabior od lat próbuje rozwikłać tajemnice z mrocznych kart historii 
Złotoryi w czasie II wojny światowej. 

   

Uzyskał informacje przekazane przez nieżyjącego już Tadeusza P. byłego pracownika 
Lokomotywowni PKP, że zna miejsce prawdopodobnego pochowania szczątków jeńców 
francuskich. Według relacji świadka, który osiedlił się w Złotoryi w I połowie 1945 r. 
i mieszkał aż do swojej śmierci przy ul. Grunwaldzkiej i we wskazanym przez niego miejscu 
Jerzemu G., mieszkańcowi gminy Świerzawa, prawdopodobnie tam przy ul. Tadeusza 
Kościuszki znajduje się nieoznaczona mogiła jeńców wojennych francuskich. Aby to 
potwierdzić niezbędne będzie użycie georadaru, wykonanie szeregu odwiertów oraz wykopu 
sondażowego przez pracowników Stowarzyszenia POMOST we współpracy z IPN we 
Wrocławiu, Ambasadą Francji w Polsce oraz władzami miasta Złotoryja. Jeżeli przy 
szczątkach jeńców odnalezione zostaną znaki tożsamości lub inne przedmioty 
umundurowania lub rzeczy osobiste, to jest prawdopodobne, że ich szczątki spoczną na 
Wojskowym Cmentarzu Francuskim, który znajduje się przy ul. Powstańców Warszawskich 
35 w Gdańsku. Niezbędne będzie też uzupełnienie luki wiedzy historycznej na temat 
funkcjonowania aresztu znajdującego się przy ul. T. Kościuszki w sąsiedztwie 
prawdopodobnej mogiły wojennej jeńców francuskich. Serdecznie podziękował Świadkowi 
historii Panu Jerzemu za skuteczne doprowadzenie go do prawdopodobnego miejsca mogiły 
jeńców francuskich. Wzbogaci to wiedzę historyczną o Złotoryi. 
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W kameralnych warunkach dowódca Głogowskiego Oddziału Strzeleckiego mjr zs Jerzy 
NAGODA wręczył awanse na kolejne stopnie strzeleckie członkom związkowego zespołu 
wokalnego „Głogowska Czwórka”. 

  

13.12 – ze względu na pandemię koronawirusa, obchody 39. rocznicy wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego, w Lubinie obchodzono bardzo skromnie. W ciągu dnia pod 
pomnikiem „Solidarności” wszystkie organizacje i zainteresowane osoby składały kwiaty 
indywidualnie. Delegacja lubińskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP i Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” RP w osobach: kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK, kpt. zs Antoni 
PIOTROWSKI, kpt. zs Edward PIWOWARCZYK i por. zs mgr Henryk RUSEWICZ w 
południe złożyła wiązankę kwiatów, zapaliła symboliczny znicz i minutą ciszy oddała cześć 
ofiarom tamtych wydarzeń sprzed lat. 



 

 

 

 
 

15.12 – dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. odebrał kolejną przesyłkę 
z przyznanymi miedzianymi medalami strzeleckimi 5 lat w służbie Ojczyzny, które 
otrzymali: por. zs mgr Henryk RUSEWICZ – działacz strzelecki Lubin, płk zs mgr Jerzy 
KORWIN MAŁACZYŃSKI – dowódca pododdziału Strzelce Opolskie, sierż. zs Janusz 
GARDYNA – sekretarz Komisji Rewizyjnej Okręgu Dolnośląskiego, kpt. zs mgr Andrzej 
MORDEL – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Dolnośląskiego, ppor. zs prof. dr 
hab. Andrzej MAŁKIEWICZ – politolog, historyk Wrocław, sierż. zs mgr Marek DZIADOSZ 
– działacz strzelecki Wrocław, ppłk zs mgr inż. Janusz JURGAWKA – Szef Szkolenia Okręgu 
Dolnośląskiego, płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Okręgu Dolnośląskiego, kpt. zs Józef FRANCZUK – kombatant Lubin, st. chor. zs Edward 
BALUL – działacz strzelecki Lubin. Złoty Medal Za Zasługi dla „Strzelca” - gen. zs 
Krzysztof MAJER – dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego. 
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16.12 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER oprócz życzeń świąteczno-noworocznych od 
prezesa płk Wojciecha OLENDERKA otrzymał materiał z konferencji "Tragiczna rocznica 
80-lecia wybuchu II wojny światowej" oraz artykuł ppłk Jana JEŻA z "Raportu ZIW RP" nt. 
Obchodów 77. rocznicy Bitwy pod Lenino we Wrocławiu. 



 

 

 

W grudniowym numerze Raportu ZIW RP zamieszczono też nekrologi gen. bryg. dr 
Zdzisława ROZBICKIEGO i ppłk Jana KOBESA. 



 
 

7 
 

 

 


