
Część 3 
25.05 – "Gazeta Złotoryjska" zamieściła informację o otwarciu lokalu Oddziału Związku 
Strzeleckiego "Strzelec" RP w Złotoryi.  

 



 

 
 

26.05 – na Placu Wolności we Wrocławiu odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna 
z okazji 76. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 1945 r. 

  

Po sygnale trąbki „słuchajcie wszyscy” prowadzący uroczystość płk Krzysztof MAJER, 
prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, dowódca 
Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP podał komendę do odśpiewania 
hymnu państwowego. Serdecznie powitał zgromadzonych, a szczególnie zaproszonych gości: 
posła dr Krzysztofa ŚMISZKA, przedstawicieli Prezydenta Wrocławia Roberta PAWLISZKO, 
dyrektora i Aleksandrę KUCHARSKĄ z Wrocławskiego Centrum Seniora, reprezentantów 
wojska: ppłk Mirosława MARCA, zastępcę Szefa Wojskowego Sztabu Wojskowego, ppłk 
Marcina BARCZYŃSKIEGO z 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, ppłk 
Jacka ANDRZEJEWSKIEGO z 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, mł. chor. Zdzisława 
SMAGA z Komendy Garnizonu WP we Wrocławiu, mjr zs Henryka ADAMUSA, prezesa 
Koła ZKRPiBWP z Góry, katolickiego kapelana ks. ppor. Kamila PAWLIKA z kościoła 
garnizonowego pw. św. Elżbiety, ks. Pawła MIKOŁAJCZYKA z ewangelickiej parafii pw. 
Opatrzności Bożej (inne obowiązki zatrzymały  kapelanów prawosławnych), kpt. zs Andrzeja 
MORDELA, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-
Wschód, red. Ryszarda MULKA, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolnego 
Śląska, Michała BROKOSA, dyrektora biura posłanki dr Agnieszka DZIEMIANOWICZ-
BĄK, delegacje ZWiRWP pod wodzą: Wrocławia – mjr zs Józefa SOWY, Lubina – kpt. 
Antoniego PIOTROWSKIEGO, Wałbrzycha – kpt. Jerzego PIEKARCZYKA, Rudnej – mjr 
zs Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO oraz sztandary: 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, 
Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, kombatanckie ZKRPiBWP 
z Lubina i Góry oraz ZWiRWP reprezentujące – Dolny Śląsk, Lubin, Wałbrzych i Głogów. 



 

 

Wygłosił wystąpienie okolicznościowe: 
Szanowni Państwo! 
26 maja 1945 r. we Wrocławiu na dzisiejszym placu Wolności odbyła się defilada z udziałem 
żołnierzy 10 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego, którzy wracali z frontu. Decyzję 
o zorganizowaniu uroczystej defilady podjął 2 dni wcześniej prezydent miasta dr Bolesław 
Drobner, który uzyskał z Dowództwa 2 Armii WP informację, że jedna z jej dywizji chce 
przyjechać do Wrocławia. Z tej okazji Drobner wydał odezwę do mieszkańców miasta 
zapowiadającą powitanie żołnierzy generała Świerczewskiego. 
Ciekawostką jest, że w trakcie przygotowań do defilady i prac z nią związanych Drobner wraz 
z grupą swoich współpracowników odwiedził Ratusz Wrocławski gdzie natrafiono na 
insygnia oraz znaleziono kilkadziesiąt flag i proporców hitlerowskich. 

   

Poza przybyłą na apel prezydenta grupą polskich mieszkańców miasta obecni byli jego 
włodarze, kolejarze wrocławscy i straż obywatelska. Spontanicznie powitano polskich 
żołnierzy. Drobner odebrał w trakcie manifestacji patriotycznej poprzedzającej defiladę 
raport od dowódcy dywizji, a następnie wygłosił przemówienie, którego fragment cytuję: 
„Przecieram oczy i nie wierzę, że na dawnym Schlossplatzu może stać Wojsko Polskie, że 
możemy śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła”, że mogę mówić w imieniu Rządu Polskiego, 
a jednak jest to faktem. Stało się to dzięki bohaterstwu Armii Czerwonej, która w walkach 
o Wrocław poniosła duże ofiary”. Po Drobnerze głos zabrali rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Stanisław Kulczyński oraz Komendant Wojenny we Wrocławiu 
pułkownik Liapunow. Po przemówieniach przez plac przedefilowała polska piechota, lekka 
artyleria i kawaleria. Przed kawalerią właśnie na trasę przemarszu wyskoczyło jak pisze 
Drobner kilku „chłopców malowanych” i rzuciło pod końskie kopyta ponad czterdzieści flag 
i proporców ze swastykami. To zrobiło wielkie wrażenie. Choć dziś zabrzmi to patetycznie nie 



zmienia to w niczym faktu, że była to pierwsza defilada Wojska Polskiego we Wrocławiu. 
Stała się symbolem powrotu piastowskiego Wrocławia do Polski. 

  

Może kilka słów o miejscu w którym się znajdujemy.  Przez kilka lat po wojnie przez plac 
prowadziła tymczasowa linia kolejowa w kierunku dworca Świebodzkiego, służąca do 
wywozu gruzu i cegieł m.in. do odbudowy Warszawy. W latach 60. i 70. urządzano na nim 
w maju coroczny kiermasz książki. Przez kilka lat po 1989 r. plac był terenem dzikiego 
targowiska, które zlikwidowano dopiero po 10 latach. Wykorzystywany bywał też do 
urządzania bezpłatnych koncertów pod gołym niebem, a na początku XXI wieku istniał tutaj 
betonowy skatepark, który zlikwidowano po śmiertelnym wypadku w 2005 r. Gdy 
rozpoczynano budowę Narodowego Forum Muzyki uszkodzeniu uległa wykonana 
z piaskowca tablica pamiątkowa. Po interwencji naszego Związku Firma AKME wykonała 
replikę w granicie, która niestety zaginęła. Dopiero kolejna tablica trafiła na miejsce 
w którym się dziś spotykamy i mam nadzieję spotykać się w kolejnych latach. 

  

Szanowni Państwo!  
Przypominając dziś te wydarzenia, trudno mi nie zwrócić uwagi na to co się dzieje 
współcześnie. Metodycznie są niszczone pomniki i tablice upamiętniające 1 i 2 Armię WP 
w ramach powszechnej tzw. dekomunizacji. Tym śladem poszli wrocławscy rajcy, mimo 
naszych protestów, podejmując uchwałę o budowie we Wrocławiu pomnika „żołnierzy 
niezłomnych”. A przecież trudno twierdzić, że we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku działali 
„żołnierze wyklęci”. Raczej grupy hitlerowskiego Werwolfu i zwykłych polskich 
szabrowników 
Smutne to, dlatego dziś spotykając się w rocznicę symbolicznego powrotu piastowskiego 
Wrocławia do Macierzy, czcimy też pamięć wszystkich żołnierzy i kombatantów II wojny 
światowej.  



 

 

Następnie zabrali głos poseł Krzysztof ŚMISZEK oraz działacz związkowy i turystyczny 
sierż. zs Stanisław BOBOWIEC, którzy wyrazili uznanie za społeczne działanie zebranych na 
rzecz popularyzacji tradycji i historii wojska oraz złożyli życzenia wszelkiej pomyślności 
i zdrowia kombatantom, strzelcom i weteranom. 

  

W podziękowaniu za zasługi w tych trudnych czasach działaniach społecznych weteranów 
i strzelców zostały wręczone przez dowódcę Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs 
Krzysztofa MAJERA odznaczenia i wyróżnienia. Akty mianowania na stopnie strzeleckie: 
kombatantka 10 DP kpt. Monika STRĄCZEK na stopień majora – akt mianowania odebrała 
córka Danuta WOJCIECHOWSKA, st. chor.  Ryszard MULEK na stopień podporucznika, mł. 
chor. Waldemar NIEDŹWIECKI na stopień starszego chorążego, plut. zs Anna MAKUCH na 
stopień sierżanta, kpr. zs Regina PRZEJCZOWSKA na stopień plutonowego – wręczeniu 
asystował sekretarz Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP mjr zs Józef SOWA, Pamiątkowy 
Krzyż 100-lecia Odzyskania Niepodległości: mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, kpt. zs Andrzej 
MORDEL, mjr ds Józef SOWA, st. chor. szt. Jerzy SZUL, mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI, 
kpt. Krzysztof AKSAMIT, kpt. zs Andrzej KOŁPA – wręczeniu  asystował przewodniczący 
Powiatowej Rady Kombatanckiej w Lubinie por. zs Henryk RUSEWICZ, Brązowy Krzyż 
Strzelecki st. chor. zs Waldemar NIEDŹWIECKI  wręczeniu asystował prezes ZG ZWiRWP 
w Rudnej mjr zs Zbigniew SZPARKOWSKI, Medal Pamiątkowy 75. rocznicy Powrotu 
Ziem Piastowskich i Głogowa do Macierzy: ppłk zs Janusz JURGAWKA, mjr zs Józef 
SOWA, kpt. zs Andrzej MORDEL, ppor. zs prof. Andrzej MAŁKIEWICZ, plut. zs Zbigniew 
PROSKI, mgr Wojciech PRUCHNIEWICZ – wręczeniu  asystował dowódca Oddziału 
Strzeleckiego w Głogowie mjr zs Jerzy NAGODA, Strzelecki Medal miedziany V lat 
Ojczyźnie: kpt.  Krzysztof AKSAMIT, ppłk zs Janusz JURGAWKA, ppor. zs Ryszard 
MULEK – wręczeniu asystował wiceprezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP w Wałbrzychu kpt. 
Jerzy PIEKARCZYK, Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Szlak 2 Armii WP” 
mł. chor. Zdzisław SMAGA i ks. prałat płk Janusz RADZIK (odznakę odebrał ks. Kamil 
PAWLIK) – odznaki wręczył przewodniczący Kapituły sierż. zs Stanisław BOBOWIEC, który 



następnie przekazał uczestnikom uroczystości wydaną własnym sumptem kartę 
okolicznościową. 

   

Kapelani odmówili modlitwy ekumeniczne dla uczczenia pamięci poległych, pomordowanych 
i zmarłych ofiar II wojny światowej. Następnie pod tablicą pamiątkową złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. Przejmująco zabrzmiała melodia trąbki „Śpij kolego”. Przed 
rozwiązaniem uroczystości prowadzący podziękował Dowódcy Garnizonu WP we Wrocławiu 
za pomoc w godnym przeprowadzniu uroczystości, 10 Wrocławskiemu Pułkowi Dowodzenia 
za wystawienie wojskowej asysty honorowej i pocztu sztandarowego oraz zabezpieczenie 
logistyczne, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych za zapewnienie oprawy 
muzycznej. Końcowym akcentem było zrobienie wspólnego zdjęcia. 

 
 

Relacje na https://10pdow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2-rocznica-defilady-zwyciestwa/ 
https://wkuwroclaw.wp.mil.pl/pl/galleries/fotogaleria-fotop/76-rocznica-defilady-zwyciestwa-
3/         https://dziennikarzerp.eu/2021/05/76-rocznica-defilady-zwyciestwa-we-wroclawiu  

 
 

Następnie udaliśmy się na posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy 
Polska-Wschód. Rozważaliśmy propozycje zmian statutowych i przebieg kampanii 



sprawozdawczo-wyborczej. 

 

 

27.05 – Prezes OP ZWiRWP w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI odbył spotkanie 
z Prezesem Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” w Zgorzelcu mgr Zbigniewem 
KOZŁOWSKIM, którego tematem była pomoc finansowa dla działań statutowych Związku. 
Po owocnej rozmowie Prezes Kozłowski wyraził zgodę na pomoc finansową. 
Prezes OP w Zgorzelcu ppłk zs Ryszard LEPAROWSKI odbył spotkanie z Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Ruszów mgr inż. Januszem KOBIELSKIM. W trakcie spotkania ustalono, że 
członkowie OP w Zgorzelcu, mogą spotkać się przy kuchni polowej w miesiącu czerwcu br., 
w lasach obok miejscowości Jagodzin, gm. Węgliniec. W trakcie spotkania poruszono ponadto 
sprawę remontu drogi gruntowej – leśnej, umożliwiającej dojazd do pomnika w Toporowie. 
Ustalono, że część drogi wyremontuje Nadleśnictwo, a część władze samorządowe gminy 
Pieńsk. Prezes Leparowski zobowiązał się do zorganizowania spotkania pomiędzy 
Nadleśnictwem Ruszów, Burmistrzami Pieńska i Węglińca oraz władzami OP ZWiRWP 
w Zgorzelcu. Spotkanie zaplanowano na miesiąc czerwiec br. 

 

 

29.05 – zostaliśmy zaproszeni do Uniejowic k/Złotoryi, znanych z Muzeum Wojska Polskiego 
i Pamiątek po Armii Radzieckiej Michała SABADACHA, który świętował swoje 78. urodziny. 
Trzech naszych kolegów ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" RP z Pododdziału 
w Uniejowicach otrzymało z rąk Dowódcy Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego 
"Strzelec" RP gen. zs mgr Krzysztofa MAJERA oraz Szefa Sztabu Okręgu Dolnośląskiego mjr 
ds Jana DRAJCZYKA odznakę "Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Wieźniow Politycznych” ppłk zs Michal SABADACH. 
Krzyż 100 lecia Odzyskania Niepodległości od Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc 
Pamięci Narodowej w Zgorzelcu otrzymali ppłk zs Michał SABADACH i kpt. zs. Jan 
WOŹNICZAK.  



  
 

 

Nominację na stopień porucznika Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP odebrał ppor. zs mgr 
Mieczysław LESZCZYŃSKI. Odznaczenia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych 
i Stowarzyszenia Polski Czarny Krzyż od hrabiego UPUM Krzysztofa MAJERA otrzymał 
szlachcic UPUM Jan WOŹNICZAK. Zaległe książeczki strzeleckie odebrali porucznicy zs 
Waldemar CHABIOR i Mieczysław LESZCZYŃSKI.  

 

 
 

 

Związek Strzelecki „Strzelec” RP jest organizacją patriotyczno-wychowawczą o charakterze 
wojskowym. Zostaliśmy wspaniałe ugoszczeni, przywitała i towarzyszyła nam muzyka oraz 
przekąski. U JUBILATA ppłk zs Michała SABADACHA spędziliśmy kilka godzin. 
Rozmawialiśmy na wiele tematów, ustalając m.in. termin następnego spotkania 
w Uniejowicach. 



 
 

Gołąbek Pokoju na mogile weterana. Obowiązek żołnierza wobec państwa kończy się 
z chwilą Jego śmierci… Ale obowiązek Ojczyzny wobec żołnierza nie kończy się 
nigdy…Szczególny obowiązek państwa, społeczeństwa to staranie by pył zapomnienia nie 
pokrył żołnierskich czynów, by pamięć o nim przekazywana była kolejnym pokoleniom… 
Wyrazem tej pamięci jest nagrobny emblemat „Gołąbek Pokoju”, którym nasze wrocławskie 
koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oznacza mogiły zmarłych 
weteranów.  

 

  

W Międzynarodowym Dniu Uczestników Misji Pokojowych ONZ i jednocześnie 
obchodzonego Dnia Weterana emblematem tym oznaczyliśmy grób zmarłego niedawno płk dr 
n. med. Kazimierza WYDROWSKIEGO. Pułkownik przed laty wiedziony szlachetną misją 
służył w VI i VII Zmianie Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej na Bliskim Wschodzie. 
W Kwaterze Głównej UNEF II w dalekiej Ismailii nad Kanałem Sueskim pełnił 
odpowiedzialną funkcję szefa Służby Zdrowia. 



  

Zgodnie z ceremoniałem przy grobie Pułkownika stanęła asysta ze sztandarem Koła 
SKMPONZ. Emblemat odkrył prawnuk zmarłego, najmłodszy z Rodziny Wydrowskich 
Tomek wraz ze swoim tatą Krzysztofem. Wspomnieniami o wybitnym oficerze dzielili się 
przy Jego mogile były dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Janusz 
ORNATOWSKI oraz Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego płk Krzysztof MAJER. 

  

Znicz Pamięci na mogile weterana zapalił wiceprezes wrocławskich „niebieskich beretów” st. 
chor. sztab. Edward KLIMAS. Chwilą ciszy symbolicznie uczciliśmy wszystkich poległych 
i zmarłych żołnierzy Wojska Polskiego z różnych misji pokojowych i działań poza granicami 
państwa. Skromny symbol nagrobny Gołąbek Pokoju świadczyć będzie, że w tej mogile 
spoczywa polski żołnierz, Wrocławianin, który w imieniu swojej Ojczyzny służył sprawie Pokoju 
i bezpieczeństwa na Świecie. 

  

31.05 – w KFC na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu płk Krzysztof MAJER wraz z kpr. 
Markiem ZATORSKIM spotkali się z szefem Stowarzyszenia KURSK mł. chor. Jerzym TYCEM, 
szefem Stowarzyszenia KURSK. 



 
 

Przekazaliśmymu wybór publikacji Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Omówiliśmy 
dotychczasowe nasze działania na rzecz popularyzacji wojennego polsko-radzieckiego braterstwa 
broni. Z zainteresowaniem przyjęliśmy pomysł renowacji siedziby dowódctwa 1 Dywizji Piechoty 
WP w Sielcach nad Oką.  
Prezes Stowarzyszenia SKOMPN kol. Ryszard LEPAROWSKI odbył spotkanie z mgr inż. 
Kazimierzem JANIKIEM. W trakcie spotkania ustalono, że prezes Ryszard LEPAROWSKI 
wystąpi z prośbą do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, o dofinansowanie naprawy 
drogi do pomnika w Toporowie. Dalsze negocjacje dot. pozyskania funduszy z Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu osobiście poprowadzi kol. Kazimierz JANIK. 
 

 

 
Majowy numer "Rzeczpospolitej Dolnoślśskiej" przyniósś obfity plon twórczości kol. 
Jana ZACHARSKIEGO.  



 

 
 
 
 



 

 



 



 

 
Krzysztof Majer 

 


