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01.03 – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych wzbudza nadal emocje wśród członków naszego
Związku, mimo upływu 10 lat od jego ustanowienia. W naszym środowisku jest to też dzień
refleksji i pamięci o ofiarach polskiej „wojny domowej”.

Ale w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” mieszkańcy Powiatu Lubińskiego
oddali hołd tym, którzy wierząc w niepodległość Polski przeciwstawili się narzuconej siłą
władzy. W uroczystościach udział wzięli m.in.: starosta lubiński Adam MYRDA, wicestarosta
lubiński Władysław SIWAK i Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga MUSIAŁ. Oczywiście
była też delegacja i poczet sztandarowy Powiatowego Oddziału ZWiRWP w Lubinie oraz
delegacje innych organizacji kombatanckich, a także liczna grupa harcerzy. Zebranych powitał
Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów por. zs mgr Henryk RUSEWICZ, który
następnie wygłosił krótki referat o historii tzw. „Żołnierzy Wyklętych”.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – kim byli?
Postanowieniem Parlamentu z 2011 roku, dzień 1 marca obchodzony jest jako
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Kim byli ci żołnierze? „Żołnierze
Wyklęci” to niepodległościowy, antykomunistyczny ruch partyzancki, który w swojej idei
miał stawiać czynny opór sowietyzacji Polski oraz podporządkowaniu ZSRR. Walcząc
z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich
propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei
osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które
znalazły się w karto-tekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”.
Mobilizacja i walka „Żołnierzy Wyklętych” była pierwszym odruchem samoobrony
społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom
komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomu-nistycznej konspiracji
zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na
rzecz Związku Radzieckiego Kresy Wschodnie II RP. Członków ruchu partyzanckiego
określa się również mianem „Żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzami
Niezłomnymi”. Najbardziej popularnym określeniem tej grupy, jest jednak nazwa
„Żołnierze Wyklęci”, która po raz pierwszy została użyta w 1993 roku w tytule wystawy:
„Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku” autorstwa
Leszka Żebrowskiego, którą zorganizowała Liga Republikańska na Uniwersytecie
Warszawskim. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje
się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było
wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe
aktywnie działało też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej,
nowogródzkiej i wileńskiej.

Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława
Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj.
lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. W praktyce jednak

większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji USA i Wielkiej Brytanii,
gwarantów postanowień konferencji jałtańskiej, na sfałszowanie przez PPR wyborów do
Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku i w konsekwencji ostateczne uznanie w ten
sposób przez mocarstwa anglosaskie narzuconej przez ZSRR władzy w Polsce. Po
masowych ujawnieniach (76 774 osoby) w trakcie powyborczej amnestii, w związku
z załamaniem się oczekiwań na interwencję mocarstw, antykomunistyczne,
niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło po 1947 nie więcej niż dwa tysiące osób.
„Żołnierzy Wyklętych” dotknęły ogromne prześladowania. Brutalnie ich przesłuchiwano,
wsadzano do więzień, mordowano. Sądzeni byli pod kłamliwymi zarzutami, głównie za
współpracę z okupantem niemieckim. Tym, którzy nie udali się na emigrację, założono
teczki operacyjne. Próbowano skazać ich na zapomnienie. Do końca życia byli na
celowniku służb. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów.
Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych
sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia
drugiej konspiracji nadal wymagają badań.

Dla licznego grona zwolenników i piewców chwały „Żołnierzy Wyklętych” byli oni
przykładem nieskazitelnego rysu żołnierza polskiego, walczącego o jak najlepszy byt
swego kraju. Wśród przykładów największego męstwa i bohaterstwa na pierwszy plan
wysuwana jest postać rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej
oraz więźnia i organizatora ruchu oporu w obozie Auschwitz – Witolda Pileckiego,
zamordowanego w 1948 roku przez komunistyczne władze. Jednakże poza ewidentnymi
przykładami męstwa i bohaterstwa „Żołnierzy Wyklętych”, znaczna część historyków
i badaczy uznaje, za kontrowersyjne wiele z podejmowanych przez nich działań. Pamiętać
też należy, że często pospolici bandyci, dokonując rabunków, podszywali się pod oddziały
podziemia. Także ówczesne władze tworzyły oddziały pozorowane, które dokonywały
skrytobójczych mordów i napadów, aby odciąć podziemie od poparcia społecznego. Przez
następne kilkadziesiąt lat propaganda miała utrwalać w świadomości społecznej jego
negatywny obraz. Zacieraniu pamięci służyć miał też sposób grzebania osób, które
zginęły w czasie pacyfikacji lub zostały zamordowane na podstawie wyroków sądowych w bezimiennych mogiłach. Miało to uniemożliwić oddawanie hołdu i czci swoim
bohaterom przez społeczności lokalne.
Po wystąpieniu kol. Henryka RUSEWICZA złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze.
Fotorelacja na https://miedziowe.pl/content/view/99869/78/
Miesięcznik PTTK „Na Szlaku” opublikował artykuł mjr zs dr inż. Janusza FUKSY w dziale
Sylwetki „Samson Nowacki”.
Był szlachcicem z przełomu XVI i XVII wieku (daty urodzenia i śmierci nie są znane).
Otrzymał niezwykłe imię Samson (zapewne na pamiątkę sędziego izraelskiego niezwykłej
siły, który za sprawą Dalili wydany został Filistynom i zginął pod gruzami świątyni). Samson

Nowacki (pisano też Nawacki) jako żołnierz został wzięty do niewoli przez carską armię
w 1621 r. Początkowo miano go osiedlić w Tomsku. Jednak jako doświadczonego lisowczyka
(lisowczycy to ochotniczy oddział lekkiej jazdy, walczący z armią carską za Zygmunta III)
skierowano do Tobolska. Na miasto często napadali tubylcy, trzeba więc było wzmocnić jego
ochronę ludźmi znającymi się na wojowaniu. Nowacki przyjął prawosławie, czym zyskał
zaufanie władz i otrzymał rosyjski tytuł szlachecki syna bojarskiego. W 1628 r. uczyniono go
dowódcą oddziału kozackiego. Wkrótce oddział otrzymał rozkaz spenetrowania obszaru nad
Niżną Tunguzką. Celem wyprawy było rozpoznanie tego kraju, podporządkowanie
miejscowych ludów władzy carskiej i zebranie jasaku (daniny) dla cara. Nowacki udał się do
Jenisiejska, gdzie pozyskał nowych ludzi, uzupełnił zapasy i zdobył łodzie. Przyłączył się tam
do niego polski zesłaniec Antoni Dobryński – jeniec z 1620 r. Płynąc łodziami w dół
Jenisiejem i w górę Niżną Tunguzką, Nowacki dowiedział się o wielkiej rzece, nad którą
mieszkają jakieś nieznane plemiona. Wydzielił więc 30-osobowy oddział z Dobryńskim na
czele i nakazał mu odwiedzić nieznane terytoria nad tą wielką rzeką. Sam z resztą kozaków
pozostał nad Niżną Tunguzką, by zbierać jasak. Wydzielony oddział przeszedł przez wzgórza
do rzeki Czony, popłynął nią i Wilujem w dół do Leny. Od ujścia Wiluja popłynął Leną
w górę rzeki do ujścia Ałdanu. Tam oddział zatrzymał się w celu przezimowania i zbudował
niewielki ostróg. Próba zbierania jasaku spowodowała, że w listopadzie 1630 r. tubylcy
okrążyli kozaków zamkniętych w ostrogu. Dopiero w maju 1631 r. straciwszy wielu zabitych
odstąpili od oblężenia. Oddział wówczas wyszedł z ostrogu i odbył drogę powrotną Wilujem
i Niżną Tunguzką aż do Turuchańska. Dopiero w lipcu 1632 r. pozostali przy życiu kozacy,
stanowiący połowę oddziału Dobryńskiego, wrócili do Tobolska. Aby ocenić trudność tej
ekspedycji, warto uzmysłowić sobie, że z Tobolska do Jenisiejska wzdłuż Irtysza, Obu i Ketia
jest 1,5 tys. km, od Jenisiejska wzdłuż Jenisieju do ujścia Niżnej Tunguzki jest 1 tys. km;
podróż Niżną Tunguzką wymagała przebycia 1,5 tys. km i spływ Czoną i Wilujem do Leny
jeszcze 1,5 tys. km. Kozakom nie udało się zebrać jasaku, ale przynieśli informacje o nowej
ziemlicy i o życiu Jakutów, którzy wtedy jeszcze byli wolni i nie uznawali władzy carskiej.
Tak więc Samson Nowacki i Antoni Dobryński zapisali się w dziejach jako pierwsi polscy
odkrywcy Jakucji.
03.03 – odbyło się spotkanie Zarządu
Powiatowego Oddziału Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lubinie,
które stało się okazją do podziękowania
staroście lubińskiemu Adamowi MYRDA za
współpracę w sferze popularyzacji tradycji
i historii Wojska Polskiego, czego dowodem
było wręczenie mu Medalu Pamiątkowego
75-lecia
Powrotu
Dolnego
Śląska
i Głogowa do Macierzy. Aktu dekoracji
dokonał Prezes Zarządu Powiatowego kpt.
zs Jerzy SZCZEŚNIAK w asyście
Przewodniczącego
Powiatowej
Rady
Kombatantów
por.
zs
Henryka
RUSEWICZA.
05.03 – prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Lubinie kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK
odwiedził 85-letniego st. chorążego zs Zdzisława POGROSZEWSKIEGO, który od ponad
trzech miesięcy poważnie choruje i po powrocie ze szpitala pod opieką żony ciągle pozostaje
w domu. Kol. Jerzy SZCZEŚNIAK jako dowódca oddziału strzeleckiego ZS „S” RP wręczył
kol. Zdzisławowi POGROSZEWSKIEMU akt mianowania na upragniony przez niego
pierwszy strzelecki stopień oficerski – podporucznika oraz wręczył mu Pamiątkowy
Krzyż Strzelecki 100. rocznicy „Bitwy Warszawskiej”. Życzymy zdrowia Kolego
Poruczniku!

Prezes ZD płk Krzysztof MAJER rozesłał elektronicznie apel ks. prot. Grzegorza
CEBULSKIEGO w sprawie wsparcia materialnego prac remontowych Cerkwi Prawosławnej
pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Sokołowsku w związku z przygotowaniami do
uroczystych obchodów 120-lecia jej konsekracji. Darowizny można wpłacać na konto nr 65
1090 2398 0000 0001 0815 1472 adres 53-850 Mieroszów ul. Unisławska 8. Sam też dokonał
przelewu darowizny.

07.03 – kol. Waldemar CHABIOR wybrał się ze Złotoryi na wycieczkę pk. Tajemniczy Dolny
Śląsk. W popołudnie, kiedy we wsi życie zamiera po dotarciu do drogowskazu na rozdrożu

skręcili w główną drogę. Uwagę zwracają zabytkowe budowle. Zamek w Krajowe wraz
z parkiem i budynkami gospodarczymi został uznany za zabytek w lipcu 1960 r.

Nad głównym wejściem do budynku Zamku widnieje tablica z napisem A.D. 1700 i obiekt od
tego roku stał się własnością rodziny von Schweinitz. Wchodząc do budynku wyłania się na
ścianie marmurowa tablica. Na tablicy jest informacja, że w 1813 roku obiekt służył jako
szpital połowy i wówczas francuski marszałek McDonald zlokalizował tu główną kwaterę. Na
dowody ważnych wydarzeń historycznych natykamy się niemal po przejściu kilkunastu
kroków. Na ścianie Zamku tablica inskrypcyjna upamiętniająca narodziny potomka von
Schweinitz. Prawnuk był nie lada prezentem, bowiem jego przyjście na świat zbiegło się z 92.
urodzinami seniorki rodu von Schweinitz. Tylko szkoda, że ząb czasu znacznie nadwyrężył
ściany budynku.

Prezes ZD płk Krzysztof MAJER przesłał Sekretarzowi Generalnemu uwagi do projektu
regulaminu mianowania na stopnie związkowe, zgodnie z art 4.2 Statutu ZWiRWP.
08.03 – prezes ZD kol. Krzysztof MAJER odwiedził siedzibę Dolnośląskiego Zarządu
Wojewódzkiego ZKRPiBWP we Wrocławiu i z okazji Międzynarowego Dnia Kobiet złożył
życzenia prezes mgr Teresie WŁODAREK oraz wręczył kwiatek. Była okazja do wymiany
poglądów nt. sytuacji naszych związków w pandemii oraz odebrał miesięcznik „Polsce
Wierni”, gdzie w numerze marcowym zamieszczono aż trzy jego artykuły.

Jak ten czas leci ...
Właśnie kol. Krzysztof MAJER otrzymał od
Dyrektor Krajowego Stowarzyszenia SOS
Wioski Dziecięce Barbary Rajkowskiej
dyplom Przyjaciela Dzieci
z okazji 5lecia systematycznego przesyłania darowizn
dla potrzebujących dzieci.

10.03 – na spotkaniu Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Lubinie, prezes Zarządu
Powiatowego i dowódca Oddziału ZS „Strzelec” RP kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK w asyście
szefa sztabu kpt. zs Antoniego PIOTROWSKIEGO i przewodniczącego Powiatowej Rady
Kombatanckiej por. zs Henryka RUSEWICZA wręczył legitymacje członkowskie ZWiRWP
i ZS „Strzelec” RP nowemu członkowi tych organizacji Mariuszowi RUSEWICZOWI, który
do obu naszych organizacji wstąpił w styczniu br.

Ponadto kol. Mariuszowi RUSEWICZOWI wręczono Medal Pamiątkowy 75-lecia Powrotu Dolnego
Śląska i Głogowa do Macierzy.

11.03 – delegacja związkowa w składzie: kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK i por. zs Henryk
RUSEWICZ odbyła spotkanie z mgr Arturem PASTUCHEM, dyrektorem III Liceum
Ogólnokształcącego w Lubinie. Zaproponowali przechowywanie sztandarów ZWiRWP
i ZKRPiBWP w szkole, która i tak deklaruje wystawianie pocztów sztandarowych spośród
uczniów klas mundurowych. Propozycja została przyjęta ale pozostaje do załatwienia sprawa
sponsorów do wykonania gablot na sztandary.
Ks. prot. Grzegorz CEBULSKI przesłał
podziękowania za dokonane wpłaty darowizn
na rzecz prac renowacyjnych prawosławnej
cerkwi
św. Archanioła
Michała
w
Sokołowsku. Trwają przygotowania do
godnych
obchodów
120-lecia
jej
poświęcenia.
Darowizny można nadal wpłacać na konto nr
65 1090 2398 0000 0001 0815 1472 adres 53850 Mieroszów ul. Unisławska 8.
15.03 – na wniosek dowódcy Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztofa
MAJERA komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP marsz. zs Stanisław CHOMKO
rozkazem nr 2 mianował do stopnia:
pułkownika zs – ppłk zs mgr Bogdan BEZEG – Jawor,
podporucznika zs – mł. chor. WP Tadeusz FILIPSKI – Zgorzelec, chor. zs Stanisław
WOLANIN – Zgorzelec, sierż. zs mgr Damiana ZIMA – Lubin, chor. zs Jan GŁOWACKI –
Złotoryja.
Dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztof MAJER rozkazem nr 1
mianował do stopnia:
chorążego – sierż. zs Czesław PIETRALIK – Lubin,
sierżanta – kpr. zs mgr Piotr NOSAL s. Kazimierza – Wałbrzych, st. kpr. Bogdan
DARGIEWICZ s. Zygmunta – Zgorzelec, kpr. Grzegorz NOWATKOWSKI s. Wiktora –
Zgorzelec.
W siedzibie Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współppracy Polska-Wschód
we Wrocławiu spotkali się: mjr zs dr inż. Józef SOWA, kpt. zs mgr Andrzej MORDEL, ppłk
mgr Jerzy MONASTERSKI i gen. zs mgr Krzysztof MAJER.

Złożyliśmy kol. Józefowi SOWIE życzenia z okazji 65. rocznicy urodzin, który otrzymał
Dyplom Honorowy – grawerton podpisany przez prezesów Józefa BRYLLA i Andrzeja
MORDELA oraz list gratulacyjny od Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Następnie mogliśmy
omówić plany wspólnych działań Stowarzyszenia, w tych trudnych czasach wzmagającej się
pandemii.

16.03 – dowódca Okręgu Dolnośląskiego ZS „S” RP gen. zs Krzysztof MAJER sporządził
i przesłał rekomendację dla ppor. zs mgr Damiana ZIMA z Lubina na szkolenie oficerskie
w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Prezes Stowarzyszenia SKOMPN ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI przesłał Krzyże 100-lecia
Odzyskania Niepodległości, które otrzymali m.in. mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, gen. zs
Krzysztof MAJER, kpt. zs Andrzej MORDEL, gen. bryg. ds Aleksander PODOLSKI, mjr zs

Józef SOWA, st. chor. szt. Jerzy SZUL, płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI.
17.02 – Prezes OP ZWiRWP w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI podpisał z Gminą
Zgorzelec umowę na wspieranie działań Związku w 2021 r. na kwotę 1.000,00 zł.
Prezes Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie st. kpr. zs Marek ZATORSKI
przypomniał na Facebooku wywiad przeprowadzony z założycielem Koła Miejskiego
Związku Żołnierzy LWP im. 1. Korpusu Pancernego st. sierż. szt. Ludwikiem ZIEMSKIM 10
kwietnia 1995 roku.

22.03 - Prezes OP ZWiRWP w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI podpisał z Gminą

Miejską Zgorzelec umowę na wspieranie działań Związku w 2021 r na kwotę 1.000,00 zł.
23.03 – Prezes Stowarzyszenia SKOMPN w Zgorzelcu kol. Ryszard LEPAROWSKIi podpisał
z Gminą Miejską Zgorzelec umowę na wspieranie działań Stowarzyszenia w 2021 r na kwotę
1.500,00 zł.
24.03 - podczas spotkania w siedzibie
Związków, razem z przedstawicielami
urzędu miasta Dzierżoniów i dyrekcją
Domu Seniora omówiono plan miejskich
obchodów Dnia Zwycięstwa, połączonych
z Dniem Kombatanta, które zaplanowano
zorganizować 7 maja 2021 r.

26.03 – kol. por. Waldemar CHABIOR spotkał się z kombatantem kpt. zs Janem
BOGDANEM, żołnierzem II Wileńskiej Brygady Armi Krajowej, uczestnikiem operacji Ostra
Brama. Kombatant otrzymał kompletny mundur oficerski, teraz tylko wyszyć gwiazdki.

27.03 – Przedświąteczne refleksje kol. Jana ZACHARSKIEGO
Wierszyk na Wielkanoc
Choć nadprzyrodzonych nie przywołam mocy,
Przybliżę politykom święto Wielkiej Nocy,
Kiedy powszechna wrogość na chwilę ustaje,
Niechaj wielkanocne zapanują zwyczaje,
Niechaj nie postępują jak mafijna szajka,
Postąpią pożytecznie, pomalują jajka,
Niech odstąpią od sporów, kłótni, połajanek,
I na przygotowaniu się skupią pisanek.
Już nawet starożytne dowodzą lektury,
Że jajko jest zawsze mądrzejsze od kury.
Warto, żeby w trakcie świątecznej niedzieli
Wielkanocnym jajeczkiem chcieli się podzielić,
I oby to uczynić chcieli całkiem szczerze,
I oby to jajeczko nie było nieświeże.

W świątecznej dobie będzie nam pomocny
Piękny symbol – baranek wielkanocny.
Ta perspektywa życiowa jest oczekiwana,
Stawiajmy na baranka, a nie na barana.
Niejeden polityk, co ma wolę słabą,
Nie tylko za świąteczną ogląda się babą,
Gotów się świątecznej doczekać laurki,
Bo on jest pies na baby, łasuch na mazurki.
Ich płomienny zapał wymaga ochłody,
A także strumienia bardzo zimnej wody,
Że nie byli dla siebie zbyt mili,
Na lany poniedziałek dzisiaj zasłużyli,
Więc się do tradycji zwracam zwolenników,
Wiwat śmigus dyngus dla złych polityków.
Ja bym na nich wodę wylewał wiadrami,
Żeby tylko trzymali język za zębami.
Aby kontynuować świąteczną plejadę,
Przywołuję kurczaka, czyli kurczę blade,
I nie jest to przykładem całkiem bez pokrycia,
Ono nie bez powodu jest symbolem życia.
Na koniec życzenia składając najszczersze,
Z wami czytelnicy dzielę się tym wierszem.
Przecież ten wierszyk to tylko jest żart,
Niech w dobrą przyszłość dziś stanowi start.

Z inicjatywy Przewodnika PTTK i działacza ZWiRWP sierż. zs Stanisława BOBOWCA
spotkaliśmy się 28 marca 2021 r. przed Liceum Ogólnokształcącym nr I we Wrocławiu.
A pretekstem do spotkania była rocznica z 1947 roku śmierci pod Baligrodem gen. broni
Karola Świerczewskiego. Generał do czasu zmian ustrojowych w Polsce był patronem szkoły
od 1965 roku. W spotkaniu wzięli udział: sierż. zs Stanisław BOBOWIEC, mjr ds Jan
DRAJCZYK, mjr zs Janusz FUKSA, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ i gen. zs Krzysztof
MAJER. Jako potomkowie frontowych żołnierzy II wojny światowej chcieliśmy symbolicznie
uczcić pamięć dowódcy 2 Armii Wojska Polskiego. W miejscu, gdzie przez wiele lat pod
pomnikiem Generała czczono rocznice i święta wojskowe.
Prezes Krzysztof MAJER przypomniał, że Karol Świerczewski urodził się 10 lutego 1897 r.
w Warszawie. W 1916 r. trafił w głąb Rosji i po wybuchu rewolucji brał udział w walkach
Armii Czerwonej. Pozostał w służbie czynnej i w latach 1936–1938 brał udział w wojnie
domowej w Hiszpanii, po stronie republikańskiej przeciwko rebelii gen. Francisco Franco,
pod pseudonimem generał Walter. Organizator i dowódca 2 Armii WP, a po zakończeniu

działań wojennych pełnił stanowisko generalnego inspektora osadnictwa wojskowego,
a następnie II wiceministra Obrony Narodowej. Odbywając inspekcję w Bieszczadach 34
pułku piechoty, pod Jabłonkami zginął w zasadzce sotni „Chrina” i „Stacha” Ukraińskiej
Powstańczej Armii.

Mamy świadomość, że sylwetka gen. Świerczewskiego nie jest jedno wymiarowa i wciąż
wzbudza kontrowersje ale na zawsze pozostanie w historii jako jeden z dowódców zwycięstw
polskich żołnierzy w 1945 roku. Zaś jego pomnik w ramach „wczesnej dekomunizacji” trafił
na zaplecze starego cmentarza żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu. Ale ostała się
o dziwo tablica pamiątkowa z 1967 roku.

Warto też podkreślić, że dziś patronem liceum jest Danuta Siedzikówna „Inka”. Ostatnim
akordem naszego spotkania było zapalnie dwóch zniczy, które ze względu na to, że brama do
szkoły była zamknięta, pozostawiliśmy przy szkolnym płocie.

Kol. por. zs Waldemar CHABIOR wraz z małżonką zaproponował przebycie ścieżką
historyczno-edukacyjno-przyrodniczą Szlakiem Kamiennych Krzyży w Czaplach w Krainie
Wygaslych Wulkanów.

29.03 – dotarła do nas kolejna smutna wiadomość, że na Wieczną Wartę udał kol. por. zs mgr
Stanisław PRZYBYLSKI.
Urodził się 3 listopada 1948 r. w Ścinawie. W latach 1968 – 70 odbył zasadniczą
służbę wojskową w JW 3753 w Toruniu. Po zwolnieniu do cywila w latach 1970-80
pracował w Przedsiębiorstwie Budowy Rud Miedzi jako sztygar energo-maszynowy.
Ukończył studia ekonomiczne. Ze względu na stan zdrowia przeszedł do Pracy w PGR
Kotla, gdzie w latach 1980-97 doszedł do stanowiska głównego mechanika. Przez trzy
kadencje był wybierany na funkcję wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego
Pracownikow Rolnych. W latach 1997-2007 pracował w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Głogowie na stanowisku kierownika działu. W latach 2000-2007 był
skarbnikiem Rady Powiatowej SLD. W 2011 r. został wybrany w skład Rady Sołeckiej
w Serbach. Bardzo zaangażowany w działalności programowo – organizacyjnej Oddziału
Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej
w Głogowie. Pełnił funcje wiceprezesa, a wcześniej sekretarza zarządu. Systematycznie
organizował i uczestniczył w uroczystościach patriotyczno - religijnych z okazji świąt
i rocznic wojskowych na terenie miejsc pamięci narodowej. Popularyzator tradycji
i historii WP w swoim środowisku. Organizował prace renowacyjne tablic pamiątkowych,
pomników oraz kwatery żołnierzy radzieckich, którzy polegli zdobywając Głogów.
Pamiętał o składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy na ich mogiłach. Mianowany do

honorowego stopnia porucznika Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Odznaczony m.in.
Brązowym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą
Honorową Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska, Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla
ZWiRWP, Odznaką Brązową “Za Zasługi dla ZŻWP”, odznaką Krzyż LWP.
Cześć Twojej Pamięci!

Życzenia świateczne przesłali: gen. bryg. Dariusz KRZYWDZIŃSKI – Dowódca
3 Wrocławskiej Brygady Radiotecznicznej, gen. bryg. ds mgr Aleksander PODOLSKI –
Regent UPUM, płk inż. Bich THUONG – Hanoi Wietnam, kpt. zs mgr Andrzej MORDEL –
prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Jarosław
OBREMSKI – Wojewoda Dolnośląski, płk mgr Wojciech OLENDEREK – wiceprezes
Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgu i por. mgr Józef DYMALSKI – sekretarz Zarządu
Okręgu ZIW RP, st. chor. szt. Edward KLIMAS – wiceprezes i ppłk mgr Jerzy LESICKI –
sekretarz Koła nr 5 SKMPONZ, ks. abp dr Józef KUPNY – Metropolita Wrocławski, prof. zw.
dr hab. Julian Z. WINNICKI, inż. Adam HICZUK, mgr inż. Władysław SZYMAŃSKI, płk
mgr Jarosław DOMBROWSKI, płk mgr Zbigniew ADAMSKI, ppłk dr Andrzej PASCIAk, –
Wrocław, hm. Krzysztof KOŁODZIEJCZYK – KCh ZHP Wrocław, płk dypl. Ryszard
WOŹNIAK – wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, ppłk mgr
Jan S. JEŻ – członek Rady Regencyjnej UPUM Wrocław, mgr Jolanta DOŁĘGOWSKA –
dyrektor Szkły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu, płk inż. Edward
BASAŁYGO – prezes Koła ZŻWP Jelenia Góra, prof. dr hab. Jerzy JASKIERNIA,
Bogusława CZUPRYN – UM Wałbrzych, red. Ryszard MULEK – przewodniczący SD RP
Dolny Śląsk, por. mgr Grzegorz TYMOSZYK – koordynator Wrocławskiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Prezes Zarządu Fundacji "Umbrella", Ivan
KOSONOGOV – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, ppłk mgr inż. Sylwin
JAROSZ – prezes Koła ZŻWP im. 13 Pułku Zmechanizowanego, kpt. mgr hm. Jarosław

ZIÓŁKOWSKI – przewodniczący Kręgu ZHP „Bumerang”, kpt. Jan JANISZEWSKI –
przewodniczący Klubu Weteranów Lewicy we Wrocławiu, dr Wojciech KONDUSZA – prezes
Stowarzyszenia Pamięć i Dialog w Legnicy, phm. Zenon DORUCH – naczelnik Poczty
Harcerskiej nr 159 „Harcownicy”, mgr inż. pil. Jerzy MUSIAŁ – Wrocławski Klub Seniorów
Lotnictwa, hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY – kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny
Dolnośląskiej Chorągwi ZHP, hm. Andrzej ZAMECKI – Krąg Seniorów i Starszyzny
„Rodło”, hm. Izabela ŻUROWSKA – komendantka Hufca ZHP Wrocław Południe, gen. str.
Marcin JURECZEK – szef Sztabu KG SOP, płk ds mgr inż. Wawrzyniec WIERZEJEWSKI –
Swarzędz, mł. chor. Marcin JUREK – 10 WrPD, płk płk Artur BARAŃSKI – dowódca 16
Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dr Jolanta HORYŃ – dyrektor Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

członkowie ZWiRWP: mjr zs dr inż. Józef SOWA, st. chor. zs Waldemar NIEDŹWIECKI, płk
dypl. Marian REINBERGER, mjr ds Jan A. DRAJCZYK, Barbara i mjr ds Henryk
JAGINTOWICZ, kpt. mgr Monika ŚLADEWSKA i córka Danuta WOJCIECHOWSKA, st.
chor. szt. Andrzej NAWROT, ppłk zs mgr inż. Janusz JURGAWKA, ppor. zs prof. dr hab.
Andrzej MAŁKIEWICZ, mjr zs pil. Inż. Piotr ZBOROWSKI, płk ds Ryszard ZŁOCIŃSKI –
Wrocław, mjr zs mgr Henryk PAWŁOWSKI, por. zs Jan WĘGRZYN – Złotoryja, kpt. zs
Jerzy SZCZĘŚNIAK, por. zs mgr Henryk RUSEWICZ, kpt. Krzysztof AKSAMIT – Lubin,
ppłk zs mgr Ryszard LEPAROWSKI, por. zs Kazimierz POPIELARZ, ppor. zs Marek
PIEKARSKI, ppor. zs Stanisław WOLANIN, kpt. mgr Andrzej TYC, płk mgr Mirosław
FIEDOROWICZ – Zgorzelec, plut. zs Adam GILARA – Bolesławiec, sierż. zs Janina
RZEŹNIK, Jagoda i mjr zs Jerzy NAGODA, kpt. zs mgr Józef ZAWADZKI – Głogów, ppłk
zs Michał SABADACH – Uniejowice, ppłk zs mgr Wacław NOWAK – Oława, ppłk inż.
Stanisław GLIŃSKI – Grójec, st. sierż. Krzysztof ROBAK – Łódź, gen. zs mgr Andrzej
SELEGA, ppłk inż. Zygmunt ADAMSKI – Szczecin, por. mgr inż. Jerzy HERMAN –
Legnica, płk dr inż. Wiesław KORGA – Prezes i mgr Tadeusz OTULAK – Sekretarz

Generalny Związku, mjr mgr Marek ROKICKI – Warszawa, st. sierż. pchor. mgr Marian
LIPCZUK – Chełm, Ewa i sierż. zs Janusz GARDYNA, płk zs mgr Bogdan BEZEG – Jawor,
kpt. zs Jerzy PIEKARCZYK, ppor. zs mgr Ryszard WIĘCEK – Świdnica, mjr zs mgr
Tadeusz MYLER – Kościan, płk mgr Aleksander ZUBALSKI – Wałbrzych, płk zs mgr Jerzy
KORWIN MAŁACZYŃSKI – Strzelce Opolskie, ppłk inż. Marek JEDYNAK – Stąporków,
mat Jan MUZYCZKA – Wałbrzych.

31.03 – na cmentarzu w m. Serby k/Głogowa w asyście delegacji związkowej odbyła się
uroczystość pogrzebowa kol. Stanisława PRZYBYLSKIEGO. Zmarłego w imieniu władz
ZWiRWP pożegnał mjr zs Jerzy NAGODA, wręczył wdowie jego akt mianowania do
stopnia kapitana strzeleckiego i Medal Pamiątkowy 75-lecia Powrotu Dolnego Śląska
i Głogowa do Macierzy. Zaś kol. mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI nad mogiłą odegrał
melodię „Cisza”.

Krzysztof Majer

