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Kol. mjr zs dr inż. Janusz FUKSA odebrał jak co roku, pozdrowienia od wnuczki uczestnika 
walk o Festung Breslau z Rostowa nad Donem. 

  

Kol. por. zs Waldemar CHABIOR wybrał się na kolejną wyprawę w samo serce Gór 
Kaczawskich, szlakiem Kapliczek we wsi Dobków.  



   

Na jej trasie odnajduje się 26 obiektów. Przy czwartej stacji znajduje się pamiątka kultu św. 
Jana Niepomucena. W roku 2011 wieś Dobków została wyróżniona tytułem Najpiękniejsza 
Wieś Dolnego Śląska, a w roku 2016 wyróżniona była w konkursie Europejskiej Nagrody 
Odnowy Wsi.  

 

9 maja br. zmarł 

płk w st. spocz. dr n. med. Kazimierz WYDROWSKI 

 

 

urodził się 28 lutego 1931 r. w Goręczynie. Niewiele brakowało, by Kazimierz Wydrowski nie 
został lekarzem. Po maturze zgłosił akces, by studiować stomatologię w Gdańsku, ale 
ostatecznie zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego w Pieniężnie. Po czterech 
latach porzucił seminarium i natychmiast został powołany do wojska i w latach 1955-56 pełnił 
służbę w 43 pułku piechoty. Z czasem rozpoczął studia medyczne (1956-58 CKWMed, 1958-
63 WAM w Łodzi), następnie ukończył roczny kurs toksykologii i ochrony radiologicznej, a w 



1973 r. został szefem oddziału lecznictwa i profilaktyki Śląskiego Okręgu Wojskowego. Dwa 
lata później wyjechał do Egiptu, obejmując prestiżowe stanowisko szefa służby zdrowia 
doraźnych sił zbrojnych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 1978-1983 
pełnił obowiązki szefa służby zdrowia Śląskiego OW. Do 1995 r. był komendantem 
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jako człowiek kontaktowy i bardzo 
sympatyczny w cywilu angażował się w działalności licznych organizacji społecznych. 
14 czerwca 1996 roku został członkiem rzeczywistym Związku Żołnierzy Ludowego Wojska 
Polskiego /dziś ZWiRWP/. Niedawno obchodził 90. rocznicę urodzin i z tej okazji został 
wyróżniony przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Odwiedził go też 
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i wręczył mu medal „Zasłużony dla Wrocławia”.  

 
 
  

Prezes Krzysztof MAJER osobiście przekazał Jubilatowi z okazji urodzin życzenia 
telefonicznie i planowaliśmy spotkanie ale jak widać choroba była szybsza. 

   

Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, w tym Krzyżem Komandorskim, Oficerskim 
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wpisany w 
1989 r. do „Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” MON. 



  

Żegnaj Pułkowniku! Cześć Twojej Pamięci” 
 

 

 

10 maja w Złotoryi odbyła się skromna uroczystość otwarcia nowej siedziby Oddziału 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej.  

  

 

Dowódca mjr zs Henryk PAWŁOWSKI przywitał zaproszonych gości w osobach: Roberta 
PAWŁOWSKIEGO – burmistrza Złotoryi, gen. zs Krzysztofa MAJERA – dowódcy 
Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, mjr ds Jana 
DRAJCZYKA – szefa Sztabu Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego, płk Adama 
KĘSTOWICZA – prezesa Koła ZŻ WP w Głogowie, płk zs Bogdana BEZEGA – dowódcy 
Jaworskiego Oddziału Strzeleckiego. 



  
 

 

Kol. Henryk PAWŁOWSKI przypomniał historię ruchu strzeleckiego od 1910 roku. Następnie 
odbyło się wręczenie odznaczeń i nominacji strzeleckich. Burmistrz Robert PAWŁOWSKI 
został odznaczony Krzyżem Pamiątkowym 100-lecia Bitwy Warszawskiej i Srebrnym 
Medalem Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP, Złote Medale Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP 
otrzymali mjr zs Henryk PAWŁOWSKI, por. zs Mariam WOLNIAK i st. chor. zs Jan 
GŁOWACKI. Dowódca Okręgu promował st. chor. zs Jana GŁOWACKIEGO do stopnia 
podporucznika zs. 

  

 

Po przecięciu symbolicznie wstęgi w drzwiach siedziby związkowej burmistrz wręczył 
upominek w postaci obrazu, a płk Adam KĘSTOWICZ statuetkę wykonaną przez znanego 
rzeźbiarza Janusza OWSIANEGO. Następnie odbyło się spotkanie, gdzie refleksje dotyczyły 
wspomnień z okazji Dnia Zwycięstwa i planów na przyszłość. 



 

 
 

Warto podkreślić, że siedziba oddziału została odnowiona i pomalowana dzięki wsparciu 
materialnemu władz miasta Złotoryja. Nasze spotkanie dokumentował redaktor „Gazety 
Złotoryjskiej” Michał SĘDROWICZ, który zamieścił informację na stronie internetowej 
http://www.zlotoryjska.pl/aktualnosc-1-5348-lokal_strzelca_oficjalnie_otwarty.html   

  

Na cmentarzu komunalnym w Szczawnie Zdrój odbyła się uroczystość ostatniego pożegnania 
mjr Jacka BARANA, wieloletniego sojusznika naszego Związku. W ostatniej drodze zmarłego 
uczestniczyły tłumy oraz delegacja Oddziału Miejskiego im. WOP z Wałbrzycha ze 
sztandarem związkowym pod wodzą kpt. zs Jerzego PIEKARCZYKA. 

  

12.05 – w „Gazecie Regionalnej” nr 10  ukazała się notka „Awanse” dotycząca awansowanych 
członków ZWiRWP w dniu 08.05.2021 r. z okazji Dnia Zwycięstwa 
W miesięczniku „Zgorzelec. Eu”, którego wydawcą jest Urząd Miasta Zgorzelca, ukazał się 
artykuł „Nowy chodnik przy cmentarzu wojennym” gdzie autor informuje czytelników 
o położeniu nowego chodnika poniżej korony nekropoli cmentarza żołnierzy II AWP 
w Zgorzelcu. Nowy chodnik wykonano z płyt betonowych. Środki na prace budowlane 
pochodziły z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 



  

14 maja odbyło się skromne spotkanie u Pani chor. zs Heleny STRZELCZYK w Lubinie, 
która 16 maja będzie obchodziła 101. rocznicę swoich urodzin.  

  

W skromnej uroczystości wzięli udział: Wicestarosta lubiński Władysław SIWAK, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga MUSIAŁ, Przewodniczący Powiatowej Rady 
Kombatantów por. zs Henryk RUSEWICZ oraz delegacja Zarządu Powiatowego ZWiRWP 
i Koła Miejskiego ZKRPiBWP w składzie: Prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP, który jest 
też Dowódcą Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP kpt. zs Jerzy SZCZEŚNIAK, 
Wiceprezes ZP kpt. zs Antoni PIOTROWSKI oraz działaczki kombatanckie chor. zs Krystyna 
MARKOWSKA i sierż. zs. Mirosława POKORA.  

 

 

Prezes Jerzy SZCZEŚNIAK wręczył dostojnej Jubilatce akt nominacji na stopień 
podporucznika. Były oczywiście życzenia, upominki, kwiaty oraz okolicznościowa lampka 
szampana i pyszny tort. Życzymy Pani Helenie kolejnych 100 lat w zdrowiu i pomyślności. 



  

15 maja kol. kpr. Marek ZATORSKI uczestniczył we Wrocławiu w inscenizacji na terenie 
zajedni Dąbie walk w obronie Festung Breslau. 

  

Warto zwrócić uwagę, że rekonstruktorzy dbają o skompletowanie prawdziwego lub 
świetnych replik ich umundurowania i wojskowego wyposażenia. 

  

Prezes Zarządu Dolnośląskiego kol. Krzysztof MAJER skierował do Prezydenta Wrocławia 
Jacka SUTRYKA pismo:             

Sznowny Panie Prezydencie 

Z upoważnienia władz dolnośląskich Związku Weteranów i Rezerwistów WP i Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” RP oraz przy wsparciu związków kombatanckich i żołnierskich 
zgłaszam zdecydowany protest przeciwko budowaniu we Wrocławiu pomnika „żołnierzy 
wyklętych”. 
Zgodnie uważamy, że nie miejsce i czas na budowę takiego pomnika we Wrocławiu. 
Przemawiają za tym m.in. względy historyczne, bo we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku 



w okresie powojennym można raczej mówić o działaniach grup niemieckiego Werwolfu 
i polskich szabrowników, niż „żołnierzy wyklętych”. Zaś tam, gdzie działali żołnierze 
„niepodległościowi” pozostały po nich liczne mogiły Polaków, Żydów, Białorusinów, 
Słowaków. Można o tym przeczytać również w opracowaniach Instytutu Pamięci Narodowej. 
Bowiem pod hasłami niepodległościowymi „Burego”, „Ognia” i wielu innych kryły się 
zwykłe zbrodnie zabójstwa, rozbojów, kradzieży i gwałtów. A smutne, że dziś gloryfikuje się 
tylko jedną ze stron konfliktu – wojny domowej. 
Ale nasza wspólna historia we Wrocławiu miała w okresie stalinowskim też tragiczne 
wydarzenia. Jednak pamięć ofiar stalinizmu jest godnie czczona przy pomniku na 
Osobowicach Ofiarom terroru komunistycznego 1945-1956. Spotykamy się tam na 
uroczystościach patriotyczno-relijnych nie tylko 1 marca. 
Powstanie nowego pomnika we wskazanej lokalizacji może skutkować aktywizacją 
radykalnych grup nacjonalistycznych i neofaszystowskich, jako symbolicznego miejsca do 
organizowania ich manifestacji pełnych mowy nienawiści, antysemityzmu, ksenofobii. 
W ostatnich latach została we Wrocławiu wykonana ogromna praca, żeby te zjawiska 
zmarginalizować (np. rozwiązywanie manifestacji z "mową nienawiści", procesy sądowe, 
usuwanie nienawistnych znaków i napisów z miejskich murów). Pomnik zaś będzie 
"kultowym" miejscem dla grup radykalnych, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 
oraz szargają wizerunek Wrocławia, jako miasta otwartego, gościnnego i tolerancyjnego. 
Budowa pomnika to też znaczący wydatek finansowy, a dziś we Wrocławiu w dobie pandemii 
Covid-19 są ogromne potrzeby finansowania służby zdrowia, komunikacji i wielu innych 
dziedzin w sytuacji  anty-samorządowych działań władz państwowych. 
W kontekście powyższych stwierdzeń chciałbym przypomnieć Panu Przydentowi inicjatywę 
Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP z 25.06.2019 r. o budowe obelisku 
lub głazu na Placu Wolności we Wrocławiu z napisem „Czcząc pamięć tych, którzy o Polskę 
walczyli i oddali życie, pamiętajmy o wytrwałości Tych co ją odbudowywali ze zgliszcz”. 
Niestety koledzy nie doczekali się choćby zdawkowej odpowiedzi na tą ciekawą inicjatywę. 
W ubiegłym roku przesłałem na Pana ręce i do wiadomości Komisji Petycji Rady Miejskiej 
propozycję wykupienia willi Colonia, w której został podpisana kapitulacja Festung Breslau 
i urządzenia tam filli muzeum. Niestety na ten wniosek również nie doczekałem się 
odpowiedzi. 
Reasumując nasz wniosek chciałbym podkreślić, że nie jesteśmy osamotnieni w negowaniu 
budowy pomnika „żołnierzy wyklętych” we Wrocławiu i dlatego przesyłam w załączeniu 
znane mi stanowiska różnych osób i środowisk. 
 

Załączniki 
Apel ZIW RP z 25.06.2019 r. 
Uchwała RM Nowej Lewicy we Wrocławiu z 15.04.2021 r. 
Oświadczenie Społecznego Forum Wymiany Myśli we Wrocławiu z 20.04.2021 r. 
Pismo prof. dr hab. Andrzeja Małkiewicza z 16.04.2021 r. 
Artykuł dr Radosława Czarneckiego z 07.05.2021 r. 
 

Do wiadomości 
Radni Rady Miasta Wrocławia 

 



  

Na cmentarzu komunalnym na Grabiszynku we Wrocławiu pożegnaliśmy nestora 
wrocławskich peacekeeperów – uczestnika misji pokojowej z Bliskiego Wschodu płk w dr n. 
med. Kazimierza WYDROWSKIEGO. Żegnała Go rodzina, dziesiątki przyjaciół, byli 
współpracownicy z 4. Wojskowego Szpitala z Polikliniką, którego był komendantem przez 
kilkanaście lat oraz liczne grono „niebieskich beretów”.  

  

Wśród żegnających był m.in. były dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Janusz 
ORNATOWSKI. W wzruszającym wystąpieniu przypomniał 40 letnią przykładną służbę 
wojskową zmarłego, Jego zaangażowanie w doskonaleniu szpitala, którym kierował, 
społecznikowską pasję i bezinteresowną pomoc ludziom, aktywność w organizacji 
międzynarodowej pomocy medycznej poszkodowanym wklęskach żywiołowych….  

  

Wyraził żal i dezaprobatę, że w przeddzień pogrzebu dotarła informacja, że IPN nie wyraził 
zgody na wojskową asystę honorową. W ciszy, z uszanowaniem dla zmarłego składane były 
wieńce i kwiaty na mogile Pułkownika. Wśród nich był wieniec od prezydenta Wrocławia 
Jacka SUTRYKA.  



  

16.05 – na zaproszenie Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny 
Światowej, ppor. zs Marek WOJCIECHOWSKI i kpr. Marek ZATORSKI z Dzierżoniowa 
uczestniczyli w uroczystości przy pomniku ofiar niemieckiego obozu /Durchgangslager 
Konstantinow/ w Konstantynowie Łódzkim.  

  

Podczas swego istnienia od 5 stycznia 1940 roku, w obozie życie straciło ok. 1200 więźniów, 
Polaków, Żydów, Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Pochowani zostali na miejscowym 
cmentarzu, w specjalnie wydzielonej kwaterze, gdzie od 2010 roku znajduje się pomnik im 
poświęcony, wybudowany staraniami Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, jak 
i Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.  

  

Do dzisiaj nie udało się ustalić danych wszystkich osób, które zginęły w obozie. Kilkaset 
nazwisk tych, których udało się zidentyfikować umieszczono na odsłoniętej w tablicy, przed 
którą umieszczono postać kobiety trzymającej w ramionach dziecko. 



  

16 maja br. ppor. zs Marek WOJCIECHOWSKI i kpr. Marek ZATORSKI z Dzierżoniowa  
odwiedzili cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Łodzi, na którym spoczywa 697 oficerów 
i żołnierzy radzieckich z 1 Frontu Białoruskiego, 8 Gwardyjskiej Armii, którzy polegli 
w styczniu 1945 roku wyzwalając spod Niemieckiej okupacji miasto podczas operacji 
wiślańsko-odrzańskiej.  

 

 

W szturmie brały udział główne siły korpusów (28 i 29), wykonując jednoczesne uderzenia ze 
wschodu, północnego wschodu i z zachodu, przez Zgierz na Konstantynów Łódzki. 88 
Gwardyjska Dywizja Strzelecka, prowadząca natarcie na szerokim froncie, wyszła na linię 
Piątek–Ozorków. Grupa pancerna, złożona z 11 Brygady Pancernej i trzech samodzielnych 
pułków czołgów, pod dowództwem generała Matwieja Wajnruba, szybkim manewrem 
znalazła się na zachodnim skraju miasta i zamknęła wojskom niemieckim drogi odwrotu. 
4 Gwardyjski Korpus Armijny, pozostający w odwodzie, przerzucono na prawe skrzydło. 
Chciano uniknąć walk w mieście. O północy korpusy i dywizje przystąpiły do szturmu. Koło 
południa strzelanina przeniosła się ze śródmieścia do dzielnic południowych. Jednostki 28 
Gwardyjskiego Korpusu Armijnego wraz z grupą pancerną generała Wajnruba podjęły 
natarcie. Grupa generała Wajnruba dotarła na południowo-zachodni skraj Łodzi, a jednostki 
28 Gwardyjskiego Korpusu Armijnego zajęły Ozorków, Aleksandrów Łódzki i Radogoszcz. 
Zwiadowcy osiągnęli szosę Łódź–Konstantynów Łódzki. Oddziały niemieckie szybko 
wycofały się na południowy zachód. Wielu żołnierzy niemieckich wzięto do niewoli. 
19 stycznia Łódź została wyzwolona przez 8 Gwardyjską Armię wspieraną przez związki 
taktyczne 16 i 18 Armii Lotniczej. 



  

 

21 maja br. w Dziennym Domu Seniora w Dzierżoniowie na zaproszenie władz lokalnych 
spotkaliśmy się z wiadomych względów na skromnych obchodach Dnia Kombatanta. 
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Krwią wyzwalana,  sercem ukochana”.  

   

Gospodyni spotkania dyrektor DDS Anna POLOWCZYK przywitała przybyłych 
kombatantów, sybiraków i weteranów oraz zaproszonych gości m.in. Grzegorza 
KOSOWSKIEGO Starostę Dzierżoniowskiego, Dariusza KUCHARSKIEGO Burmistrza 
Dzierżoniowa, płk Marka KWIATKOWSKIEGO Wiceprezesa Dolnośląskiego Zarządu 
Wojewódzkiego ZKRPiBWP, płk WP gen. zs Krzysztofa MAJERA Prezesa Zarządu 
Dolnośląskiego ZWiRWP, Dowódcę Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” RP, mjr ds Jana DRAJCZYKA Szefa Sztabu Okręgu Dolnośląskiego Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” RP, Dorotę PIESZCZUCH Wiceburmistrz Dzierżoniowa, por. 
Edmunda DABROWSKIEGO Prezesa Honorowego Koła Miejskiego ZKRPiBWP, ppor. 
Władysława POTOCKIEGO Prezesa Koła Miejskiego ZKRPiBWP, Henryka SMPLNEGO 
Dyrektora Muzeum Miejskiego, Eugeniusza KUSZKA Prezesa Koła Związku Sybiraków, 
Floriana KURIATĘ prezesa Koła Stowarzyszenia Kresowiaków, kpr. Marka ZATORSKIEGO 
Prezesa Koła Miejskiego ZWiRWP. 



 

  

W podniosły nastrój wprowadził nas zespół „Katarynki” śpiewając trzy patriotyczne piosenki. 
Następnie zostały wręczone odznaczenia, które m.in. otrzymali: Kombatancką Gwiazdę 
Pamięci „Polska Niepodległa 1918” - Grzegorz KOSOWSKI, Dariusz KUCHARSKI, Dorota 
PIESZCZUCH i płk Krzysztof MAJER, medal „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”: złoty por. 
Edmund DĄBROWSKI, brązowy Anna POLOWCZYKk, Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla 
ZŻWP” ppor. Władysław POTOCKI, Krzyż Ludowego Wojska Polskiego – Edmund 
DĄBROWSKI, Władysław POTOCKI, Bolesław NOWOGRÓDZKI oraz Czesław ŁYŻWA, 
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom 1945” Henryk SMOLNY i Mateusz 
CEGIEŁKA, Odznakę „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” Jolanta MANIECKA, Medal 100 lat 
Związku Inwalidów Wojennych RP ppor. zs Marek WOJCIECHOWSKI.  

  

Starosta, burmistrz i dyrektor muzeum przekazali zebranym pozdrowienia i życzenia zdrowia, 
które są szczególnie ważne w aktualnej sytuacji epdemicznej.  

  



Zgodnie wyrazili nadzieję na kolejne, już w liczniejszym gronie spotkania. Imprezę zakończył 
zespół „Katarynki”, zachęcając nas do wspólnego śpiewania. Zostaliśmy zaproszeni na 
skromny poczęstunek. Pani Zastępca Burmistrza wręczyła nam po róży i upominku. Prezes 
Krzysztof MAJER osobiście podziękował staroście i burmistrzowi oraz pani dyrektor DDS za 
opiekę nad kombatantami i weteranami, co szczególnie zasługuje na uznanie w aktualnej 
sytuacji pandemii Covid-19. 

   

23.05 – kol. Waldemar CHABIOR w ramach popularyzacji historii regionu wybrał się do wsi 
Marczów gmina Wleń. W samym sercu wsi rośnie pomnikową lipa drobnolistna /Talia 
cordata/. Przez wieś biegnie żółty szlak turystyczny z Lwówka do Wlenia. Na terenie całej wsi 
stoją bardzo liczne figury przydrożne i kapliczki świadczące o klasztornej przeszłości wsi. Do 
najcenniejszych należą słupowa kapliczka kamienna z 1686 r. i św. Jana Niepomucena 
z XVIII w. Na trasie znajduje się 14 obiektów .  

   

 
25.05 – "Gazeta Złotoryjska" zamieściła informację o otwarciu lokalu Oddziału Związku 
Strzeleckiego "Strzelec" RP w Złotoryi.  



 

 


