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W bratnim wrocławskim Kole Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ  
działają również członkowie ZWiRWP. Mieli okazję spotkać się na uroczystym spotkaniu, aby 
uhonorować jubilatów. Działalności „niebieskich beretów” patronuje Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego i każdemu z jubilatów dyrektor Dorota FELIKS wręczyła Wrocławskie 
Karty Seniora. Były szmaragdowe, złote i srebrne - korzystanie z nich ułatwia życie seniorom. 

  

Przy torcie okolicznościowym odbyła się część towarzyska, ze śpiewaniem przy 
akompaniamencie ppłk  Mieczysława NITSCHKE.   



 

 

 

25.09 – obserwacje kol. Jana ZACHARSKIEGO 
Choroba 

Nasza służba zdrowia jest poważnie chora, 
Powinna się natychmiast udać do doktora, 

On jednak nie chce przyjąć takiego pacjenta, 
I o jego potrzebach wcale nie pamięta. 

Ja chcę dziś udowodnić niniejszym utworem, 
Że to rządząca władza jest owym doktorem. 

Ona pod partyjnego naciskiem stratega 
Twierdzi, że służbie zdrowia to nic nie dolega, 

Że żadnej pomocy nie trzeba jej wcale, 
Bo ma się całkiem dobrze, nieomal wspaniale. 

Słychać ze strony władzy złowieszcze podszepty, 
By nie wypisywać jej żadnej recepty, 
To także dodają domorośli prorocy, 

Że na pewno nie trzeba jej żadnej pomocy, 
Że wspomniana choroba to problem nieduży, 

I że białe miasteczko nikomu nie służy, 
Że białe miasteczko, pikiety, protesty, 

To wedle owej władzy tylko puste gesty. 
Metaforyczny doktor nie służy nikomu, 

Przecież lekarskiego nie zdobył dyplomu, 
Jego mankamenty są na tyle trwałe, 

Że nie można go nazwać nawet konowałem. 
Rzekomy doktor o zdrowiu orzeka, 

Chociaż prawdę mówiąc żaden z niego lekarz. 
Tymczasem nie bez podstaw to wydaje mi się, 

Że służba zdrowia dzisiaj jest w wielkim kryzysie, 
Bo mówiąc prosto i innymi słowy 

Trwa jej stan zapalny i przedzawałowy, 
Grozi jej nowotwór, udar, covid, zator, 

Należy ją natychmiast dać pod respirator. 
Przysługuje jej pomoc jak również obrona, 

Bo mówiąc szczerze ona już niedługo skona. 



Aby jednak nareszcie poczuła się zdrowo, 
Kroplówką ją należy wesprzeć finansową, 
Aby się pozytywnych doczekać wyników, 

Potrzebna jest jej seria ożywczych zastrzyków. 
Czas działać radykalnie, chyba nie wątpicie, 

Ażeby służba zdrowia zachowała życie. 

 
 

26.09 – kol. kpr. Marek ZATORSKI wziął udział w inscenizacji działań Wojska Polskiego 
w latach 1943 – 45 w drodze spod Lenino na Berlin. 

  

27 września, jak co roku, w Lubinie przy murze pamięci przy ulicy Pruzi zebrano się aby 
uczcić bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele organizacji kombatanckich, wicestarosta lubiński Władysław SIWAK, 
przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga MUSIAŁ, delegacje różnych instytucji oraz młodzież 
z klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie. Licznie stawiła się delegacja Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego przedstawił por. zs 
Henryk RUSEWICZ, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej. 



  

W czasie II wojny światowej, w warunkach pełnego terroru, powstało Polskie Państwo 
Podziemne. Początkiem Polskiego Państwa Podziemnego było utworzenie w nocy z 26 na 27 
września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, 
a następnie w Armię Krajową. Polskie Państwo Podziemne kierowane było przez władze 
Rzeczypospolitej na uchodźstwie. 

  

Była to ogromna i unikalna organizacja. PPP nie ograniczało się bowiem do bieżącej walki  
z okupantami i działań wywiadowczych. Działy tajne, podziemne Sądy, których wyroki 
wykonywano i ogłaszano w podziemnej prasie, będącej również ewenementem na skalę 
europejską. Do tego prowadzoną szeroko w czasie okupacji akcję tajnego nauczania na 
wszystkich szczeblach, od szkół powszechnych po uniwersytety, w którym brało udział około 
miliona osób młodych ludzi.  

  

Na terenie Generalnego Gubernatorstwa utworzono prawie 2 tysiące szkół średnich. 
Podziemne wyższe uczelnie kształciły polonistów, historyków, matematyków, lekarzy. 
W czasie wojny, studia ukończyło prawie 10 tysięcy studentów. Powstały też podziemne 
teatry. W prywatnych mieszkaniach i piwnicach wystawiano dramaty Juliusza Słowackiego, 
Stanisława Wyspiańskiego, Szekspira. Odbywały się też wieczory poetyckie i koncerty. 



Istniały czasopisma polityczne, wojskowe, literackie, kobiece, humorystyczne. 
W podziemnych drukarniach wydawano też książki. 

  

Na placu Wolności we Wrocławiu odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy 16. Dolnośląskiej 
Brygady WOT. Zaprezentowano też sztandar nadany Brygadzie przez Prezydenta RP 
i wręczony w Warszawie dzień wcześniej. Po modlitwach kapelanów wojskowych dokonano 
symbolicznego wbicia gwoździ pamiątkowych, a członkowie komitetu fundacyjnego 
otrzymali repliki sztandaru. 

 

 

Zostali zaproszeni liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, związków 
kombatanckich i żołnierskich, wojska oraz służb mundurowych. Były odznaczenia, 
wyróżnienia i awanse. Po defiladzie pododdziałów Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk 
Lądowych dała mały koncert. Następnie zostaliśmy zaproszeni na widowisko patriotyczne 
w Operze Dolnośląskiej.  

 
 

 

Fotorelacja na https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,uroczystosci-wojskowe-w-centrum-
wroclawia-zdjecia,wia5-3266-61760.html?fbclid=IwAR1wr49CEKVUMSfLkwZ-BVzY-
OEhwA1h  
Reprezentujący nasz Związek płk Krzysztof MAJER udał się następnie do HOW „Rancho”, 
gdzie przewodniczył obradom Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Wrocław Południe. 



 

 

28.09 – Przewodniczący Stowarzyszenia KURSK Jerzy TYC promuje inicjatywę 1 Dywizja 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki - Odrodzenie. Fundacja.  
Jej celem jest symboliczne zastąpienie dawnych funkcyjnych dywizji postaciami 
współczesnymi i dlatego zamieścił na Facebooku zdjęcia i wpis: 
Jacy ludzie "służą" w dywizji – odrodzenie! KRZYSZTOF MAJER - zastępca dowódcy ds. 
oświatowych w symbolicznej 1 Samodzielnej Myśliwskiej Eskadrze Lotniczej. Historię 
Krzysztofa oraz jego ojca dzielimy na dwie części. Dziś wspominamy Bolesława Majera - 
polskiego żołnierza wyzwoliciela!  

 

 
 

"Dzieje mojej rodziny nie były takie proste. Mama Irmina Klimowicz urodziła się w grudniu 
1923 r. i mieszkała we Wrzeczku pow. Łowicz. Pracowała na gospodarstwie rolnym 
i sprzedawała w sklepie rodzinnym w Łyszkowicach. Zaś ojciec Bolesław Majer urodził się 
w styczniu 1925 r. w Samwodzie.  



  
W czasie okupacji niemieckiej pracował jako robotnik kolejowy w Baranowiczach na terenie 
dzisiejszej Białorusi. Stąd trafił do wojska i w składzie 37 pal uczestniczył w walkach, po 
forsowaniu Nysy Łużyckiej, a w kwietniu 1945 r. Pod Budziszynem został ranny. Po 
rekonwalescencji pozostał w wojsku, jako kapral nadterminowy i służył w Bieszczadach. Po 
demobilizacji trafił wraz z rodzicami do wsi Budki gmina Łyszkowice, gdzie poznał swoją 
przyszłą żonę Irminę. Żeby było śmieszniej to na pogrzebie dziadka Marcelego na cmentarzu 
w Łyszkowicach. Ciągnęło jednak ojca do wojska i dlatego w 1949 r. wstąpił do szkoły 
oficerskiej w Łodzi. Po promocji ojciec otrzymał przydział służbowy do Głogowa, ale ja 
urodziłem się w rodzinnym domu Mamy we Wrzeczku 12 maja 1952 r.  

 

 

Niestety w 1955 r. w ramach redukcji po konflikcie koreańskim ojciec został zwolniony 
z wojska w stopniu porucznika. Armia zapewniła mu wykształcenie w Technikum Rolniczym 
w Wołowie. Rodzina powiększała się co 5 lat, w 1957 r. o brata Waldemara i kolejno o siostrę 
Teresę. Mama po przerwach związanych z urodzeniem i wychowaniem naszej trójki do 
emerytury pracowała, jako sprzedawczyni w sklepach PSS „Społem”. Ojciec do przejścia na 
emeryturę pracował m.in. jako leśniczy, agronom, kierownik administracyjny Oddziału PKS 
w Wołowie, a nawet krótko w zakładzie karnym. Za działalność kombatancką i pracę 



zawodową był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, w tym orderem Polonia Restituta 
V klasy i awansem do stopnia majora WP".  
Krzysztof Majer wspomagać będzie realizację projektów "dywizji" nie tylko w Polsce ale 
i tam gdzie formowały się polskie skrzydła - Grigoriewskoje, Federacja Rosyjska. W dniu 
jutrzejszym przedstawimy sylwetkę Krzysztofa w oddzielnym artykule.  
Jerzy Tyc https://www.facebook.com/1-dywizja-piechoty-im-Tadeusza-Ko%C5%9Bciuszki-
Odrodzenie-Fundacja-101028545651414/    
 
29.09 – zakładce 1 Dywizja Piechoty – Odrodzenie na Fb zostały w II części zamieszczone 
kolejne zdjęcia i notka dot. kol. Krzysztofa MAJERA. 
NIEŁATWO TO PRZECZYTAĆ A CO DOPIERO PRZEŻYĆ !!!))) 
W nawiązaniu do wczorajszego artykułu, przedstawiamy skrócony wariant życiorysu 
Krzysztofa Majera, który w dywizji-odrodzenie zajął miejsce swojego ojca Bolesława. 
KRZYSZTOF BOLESŁAW MAJER urodził się 12 maja 1952 r. we Wrzeczku k/Łowicza. 
Matka Irmina wychowała się w centralnej Polsce, a ojciec Bolesław był repatriantem spod 
Baranowicz, uczestnik walk II wojny światowej, pod Bautzen ranny. Jako porucznik 
„zredukowany” w 1955 r., a w cywilu mianowany do stopnia majora. 
 

 
 

 

Młodość spędził w Wołowie, gdzie ukończył Szkołę Podstawową, a Technikum Geodezyjne 
we Wrocławiu. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego, mgr administratywista. W 1977 r. zaliczył szkolenie oficerskie w Szkole 
Oficerów Rezerwy w Łodzi /praktykę w 35 batalionie radiotechnicznym we Wrocławiu 
Strachowicach/, a od 10.01.1979 r. pełnił zawodową służbę wojskową w 35 brt jako instruktor 
młodzieżowy i zastępca dowódcy 351 krt w Osinie Wielkiej. Od września 1983 r. w sztabie 
3 Brygady Radiotechnicznej jako st. oficer oświatowo – wychowawczy na coraz wyższych 
stanowiskach służbowych. Jako przewodniczący Rady Młodzieżowej 3 BRt uzyskał w 1986 r. 
miano „przodującej” organizacji ZSMP w skali Sił Zbrojnych PRL, za co w nagrodę został 
skierowany na miesięczną brygadę młodzieżową na Kubę. W latach 1983-88 społeczny 



przewodniczący Komisji Koordynacyjnej Wojskowych Kręgów Instruktorskich ZHP Wojsk 
OPK. Zawodową służbę wojskową zakończył 31 maja 1996 r. Pułkownik WP. 

 
 

 

Po zakończeniu służby wojskowej pracował m.in. w Szkole Podstawowej Nr 118 we 
Wrocławiu i w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Od 1962 r. członek ZHP, pełnił m.in. 
funkcje – komendanta szczepu, zastępcy i komendanta Hufca Wrocław Krzyki. W 1973 r. 
uzyskał stopień harcmistrza, a 22.07.1984 r. otrzymał najwyższy stopień instruktorski 
harcmistrza PL. Obecnie wiceprzewodniczący Kręgu Seniorów i Starszyzny „Rodło”, członek 
Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, członek Referatu SiS Chorągwi Dolnośląskiej i kanclerz 
Kapituły Odznaki Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.  

 

 
 

W 1996 r. zaangażował się w działalności społecznej Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego, od 1997 r. prezes Zarządu Wojewódzkiego, a od 2002 r. wiceprezes 
Zarządu Głównego. Położył ogromne zasługi w rozwoju i umacnianiu struktur Związku na 
terenie Dolnego Śląska. Walnie przyczynił się do podwojenia liczebności członków 
stowarzyszenia w województwie, a Oddział Dolnośląski jest jednym z największych w skali 
kraju. Inspirował wiele działań na rzecz upamiętniania miejsc pamięci narodowej oraz 
renowacji mogił i cmentarzy wojennych żołnierzy WP i AR, zwłaszcza we Wrocławiu, 
Zgorzelcu i Głogowie. Współorganizator współdziałania związków kombatanckich 
i żołnierskich na szczeblu wojewódzkim. Zarząd Dolnośląski ZWiRWP im. 2 Armii WP 
wydał już 48 broszur o tematyce historycznej, wojskowej i społeczno-politycznej, 



współwydawca 3 książek historycznych. Organizator corocznych obchodów rocznicy 
Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 26 maja 1945 r. we Wrocławiu, Chrztu 
Bojowego 1 Dywizji Piechoty pod Lenino i Dnia Weterana na terenie Muzeum LWP 
i Pamiątek po AR w Uniejowicach k/Złotoryi. Często zabiera głos na łamach prasy 
wojskowej, organizacyjnej i w Internecie. Autor ponad stu artykułów, listów i notek 
w spawach obronności i aktualnych wydarzeń oraz corocznych „Kalendariów ...” 
podsumowujących działania Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Zaangażowany w pracy 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, 3 maja 2018 r. został mianowany do stopnia 
honorowego generała strzeleckiego, a 22 lipca 2019 r. został dowódcą Dolnośląskiego Okręgu 
Strzeleckiego. 
Za osiągnięcia w służbie i pracy odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Rycerskim UPUM I klasy z gwiazdą, medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, złotym krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP, złotym medalem Za 
Zasługi dla Obronności Kraju, Za Zasługi dla ZHP oraz Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, 
srebrnym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, medalem „Pro Patria”, Złotym Krzyżem 
Strzeleckim, Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, złotym odznaczeniem im. Janka 
Krasickiego, srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, złotą Honorową Odznaką 
Towarzystwa Miłośników Wrocławia. 
Od dowódcy: Krzysztof, dobrze że jesteś ale u mnie twoja emerytura nie działa)) Trzeba 
pracować, bardzo na ciebie liczę!!!      Jurek Tyc 
 

30.09 – prezes Krzysztof MAJER uzgodnił z prezesem Andrzejem MORDELEM, że 

jeśli nie nastąpią ograniczenia epidemiczne, to Dolnośląski Wojewódzki Zjazd 

Delegatów ZWiRWP odbędzie się 18 listopada br. /czwartek/ o godz. 11.00 w 

siedzibie Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przy 

ul. Kołłątaja 31 we Wrocławiu.  
 
Kolejne wydanie „Rzeczpospolitej Dolnośląskiej” przynosi dorobek fraszko-pisarski kol. Jana 
ZACHARSKIEGO.  
 
 
 



 

 



 
 

 



 

 



 

 
 

Krzysztof Majer 

 
 


