
25-lecie Terenowego Koła ZWiRWP im. 1 Brygady Piechoty 
Zmotoryzowanej 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego  

Wojska Polskiego w Sawinie 
 
 
 

W dniu 18 września 2021 roku odbyła się w Sawinie uroczystość 25-lecia 

miejscowego Terenowego Koła ZWiRWP im. 1 Brygady Piechoty Zmotoryzowanej  

1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Po Mszy św. odprawionej  

w miejscowym kościele parafialnym członkowie koła wraz ze swymi rodzinami oraz 

zaproszonymi gośćmi przeszli wraz ze sztandarem pod Pomnik-Czołg, gdzie złożyli wiązanki 

kwiatów jako wyraz hołdu dla poległych żołnierzy z 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego 

(służyło w nim bardzo wielu mieszkańców Sawina i okolicznych wiosek z tutejszej gminy)  

w czasie II wojny światowej oraz zmarłych członków koła. Po zrobieniu pamiątkowych 

fotografii zebrali udali się do miejscowego Domu Kultury, gdzie miała miejsce dalsza część 

uroczystości. Rozpoczęło ją odśpiewanie pieśni „Oka” – Hymnu ZWiRWP, a następnie 

st. sierż. (s) dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie 

przedstawił w zarysie dzieje Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego (powstał 

on jako Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego), w tym także historię powstania 

Związku na Ziemi Chełmskiej z uwzględnieniem terenowego koła w Sawinie (Rys dziejów 

tego kola poniżej). W części oficjalnej krótkie przemówienie wygłosił kpt. (s) mgr Jan 

Borowik – prezes Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie. On też 

zasłużonym członkom koła wręczył nominacje na podoficerskie stopnie organizacyjne 

Związku. Gratulacje na ręce Mieczysława Wrony - aktualnego prezesa sawińskiego koła 

złożyli także mgr Grzegorz Świca – wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie oraz Dariusz Ćwir – 

wójt Gminy Sawin. Po części oficjalnej odbyło się przyjęcie przy stole oraz zabawa taneczna. 

* * * 

Fragment referatu st. sierż. (s) dra Pawła Kiernikowskiego zatytułowany  

Rys dziejów Koła ZWiR WP w Sawinie 
 

„Koło Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego im. I Brygady Piechoty 

Zmotoryzowanej I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego w Sawinie 

powstało 25 lat temu. Z inicjatywy nieżyjącego już kol. mjr mgr Jerzego Czubackiego 

zawiązała się w Sawinie grupa inicjatywna w osobach kolegów: Antoni Sawicz, Robert 



Śmiech, Stanisław Krzak, Piotr Krzak oraz Roman Jakubowicz. W dniu 24 września 1996 r. 

grupa ta, na zebraniu pod przewodnictwem kol. mjr mgr J. Czubackiego, w mieszkaniu 

Państwa Sawiczów przy ul. Kościelnej w Sawinie, podjęła uchwałę o założeniu Koła  

ZŻ LWP. W skład Zarządu Koła weszli: kol. Antoni Sawicz – prezes, kol. Roman 

Jakubowicz – sekretarz, kol. Stanisław Krzak – skarbnik, kol. Robert Śmiech i kol. Piotr 

Krzak – członkowie.  

W miarę upływu czasu szeregi koła permanentnie rosły by na koniec 1997 roku 

osiągnąć stan 25 członków. W kolejnych latach sukcesywnie miały miejsce przyjęcia 

kolejnych członków. Na dzień 31 grudnia 2020 roku koło liczyło 57 członków, w tym  

8 kobiet. 

Początkowo sytuacja organizacji nie wyglądała różowo. Jak wspomniał mi kol.  

S. Krzak, „zebrania odbywały się potajemnie, bez światła (przy świeczce), w miejscu, gdzie 

siedzibę miał ZBoWiD”. Warto zastanowić się w tym miejscu, co spowodowało, że nowa 

organizacja, początkowo nieufnie postrzegana przez ówczesne władze gminy, przełamała 

impas we wzajemnych stosunkach? Otóż czynnikiem tym były inicjatywy członków Związku 

na rzecz społeczności gminnej. Władze i społeczeństwo gminy zrozumieli, że działacze  

ZŻ LWP nie dzielą ale dążą do zgody i jedności w pracach przynoszących wymierne  

korzyści dla mieszkańców. Dlatego też wysuwano członków koła do komisji wyborczych  

jak też na radnych gminy a nawet powiatu. Poza tym koło sawińskie kultywowało wszelkie 

tradycje narodowe i wojskowe. Jego członkowie brali aktywny udział w uroczystościach 

patriotycznych i państwowych.  

Koło w Sawinie nawiązało szerokie i przyjacielskie kontakty z Zarządem Krajowym 

Związku Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP z nieżyjącym już gen.  

dr Edwardem Łańcuckim (obecnie to czynią z płk. Eugeniuszem Praczukiem). Członkowie 

uczestniczą w Zlotach tegoż Związku organizowanych w Sawinie i w innych miejsco-

wościach Ziemi Chełmskiej co 2-3 lata a delegacje Koła jeżdżą do Żagania i Oławy na 

uroczystości organizowane na Dolnym Śląsku przez wspomnianą organizację kombatancką. 

Aktywna działalność Koła została doceniona przez społeczność gminy. Wyrazem 

tego uznania było ufundowanie sztandaru dla Koła. Uroczystość poświęcenia i wręczenia tego 

symbolu jedności związkowej odbyła się w dniu 12 czerwca 2011 roku. Oprócz członków  

i sympatyków oraz przedstawicieli władz samorządowych udział w uroczystości wzięła 

delegacja Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego  

(w składzie: płk w st. spocz. Ludwik Rokicki, ppłk w st. spocz. Andrzej Sarnowski, płk  

w st. spocz. Roman Bednaszewski, sierż. w st. spocz. Stanisław Ternes i Janusz Pruszyński) 



oraz dwie delegacje z Żagania reprezentujące żołnierzy 11 Dywizji Pancernej i członków koła 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto w uroczystości uczestniczyła Kompania 

Honorowa Wojska Polskiego z Garnizonu Chełm oraz Orkiestra Sił Powietrznych z Dęblina. 

Akt o nadaniu sztandaru odczytał wiceprezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 

Polskiego ppłk Andrzej Sarnowski. Sztandar wręczył prezes Związku płk w st. spocz. mgr 

Ludwik Rokicki, natomiast, w imieniu koła sztandar przyjął kol. sierż. w st. spocz. Stanisław 

Krzak – ówczesny prezes Zarządu Koła ZWiR WP w Sawinie. Trzeba dodać, że delegacja 

Koła wraz ze swoim sztandarem, na zaproszenie prezydenta Polski Bronisława 

Komorowskiego, uczestniczyła w ogólnopolskich obchodach Dnia Wojska Polskiego –  

15 sierpnia 2013 roku. Poczet sztandarowy oraz delegacje biorą też udział w uroczystościach 

patriotycznych na terenie Gminy Sawin oraz w miastach: Żagań i Oława, a także i w Chełmie. 

Działalność Koła dokumentowana jest w kronice, którą prowadzi społecznie  

kol. Mariola Czerniej. Zarząd Koła od lat ściśle współpracuje innymi związkami 

kombatanckimi (np. ze Związkiem Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych  

oraz bratnim Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego) i innymi organizacjami i instytucjami 

(np. ze Związkiem Emerytów i Rencistów, Ochotniczą Strażą Pożarną czy Regionalnym 

Towarzystwem Gminy Sawin). W ramach współpracy ze szkołą w Sawinie i innych 

miejscowościach członkowie czynnie uczestniczą w obchodach rocznic i świąt państwowych 

i szkolnych.  

5 lat temu, przed jubileuszem 20-lecia Kola członkowie podjęli kwestię renowacji 

czołgu-pomnika w Sawinie. Wspólnym wysiłkiem Koła i przychylności władz Gminy (które 

udzieliły wsparcia) czołg został oczyszczony i odmalowany, a teren wokół niego 

uporządkowany. Tak się też stało przed dzisiejszym jubileuszem. 

W minionej kadencji Zarząd Koła pracował w składzie: kol. Stanisław Krzak – 

prezes Koła oraz koledzy: Mieczysław Wrona, Antoni Mroczek, Leszek Wacewicz, Henryk 

Suchonos i Janusz Gałan. Członkiem honorowym Zarządu był kol. Eugeniusz Łubkowski. 

Obecnie prezesem Koła jest kol. Mieczysław Wrona, wiceprezesem – kol. Janusz Gałan, 

sekretarzem kol. Roman Jakubowicz, skarbnikiem – kol. Grzegorz Wacewicz, a członkami 

Zarządu kol. Stefan Kędzierawski i kol. Henryk Suchonos.  

Na zakończenie niniejszych rozważań należy wspomnieć, że w ciągu 25 lat istnienia 

Koła, na wieczną wartę odeszło już wielu jego członków (m. in. długoletni zasłużony 

skarbnik Koła ś. p. Leszek Wacewicz). Dlatego też proponuję uczcić minutą ciszy Ich 

świetlaną pamięć, jak też wszystkich Polaków, którzy na przestrzeni wieków, polegli  

w obronie naszej Ojczyzny. Cześć pamięci wszystkich polskich Bohaterów”. 



 

 
 

Herb Gminy Sawin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Znaczek Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Późnobarokowy kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Sawinie,  
zbudowany w latach 1731-1740 

 



 
 

Poczet sztandarowy Terenowego Koła ZWiRWP w Sawinie 
 

 
 

Pomnik-Czołg w Sawinie 
 



 
 

Członkowie Terenowego Koła ZWiRWP w Sawinie wraz z pocztem sztandarowym 
 

 
 

Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie (w mundurze) 
oraz Ryszard Kostecki – przewodniczący Woj. Komisji Rewizyjnej LOW ZWiRWP 

 
 



 

 
 

Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP w Lublinie z/s. w Chełmie 
 

 
 

 
 

Logo Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: st. sierż. (s) dr Paweł Kiernikowski 
Fotografie ze stron internetowych oraz ze zbiorów Jana Borowika  


