
Zarządzenie Nr t)G 

Wojewody Dolnośląskiego

z dnia ^  lutego 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw poszukiwań i weryfikacji miejsc oraz źródeł 
historycznych związanych z II wojną światową oraz upamiętnienia miejsc kaźni więźniów 
obozu koncentracyjnego Gross-Resen i jego filii, obozów pracy przymusowej oraz obozów

jenieckich na terenie Dolnego Śląska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się, co następuje:

§1

1. Powołuje się Zespół do spraw poszukiwań i weryfikacji miejsc oraz źródeł 
historycznych związanych z II wojną światową oraz upamiętniania miejsc kaźni 
więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i jego filii, obozów pracy przymusowej 
oraz obozów jenieckich na terenie Dolnego Śląska, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1. Jarosław Kresa — Wicewojewoda Dolnośląski (Przewodniczący Zespołu)
2. Dr Katarzyna Pawlak-Weiss -  Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej we Wrocławiu (Wiceprzewodnicząca Zespołu)
3. Ppłk dr Józef Ledzianowski -  Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk 

Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
4. Robert Czarnecki -  Dyrektor Biura Dyrektora Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju
5. Płk Piotr Rupa -  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu
6. Barbara Nowak-Obelinda -  Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
7. Paweł Górski -  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
8. Dr hab. Antoni Muszer -  Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Nauk 

Geologicznych Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska

2. W pracach zespołu mogą brać udział również inne osoby, dysponujące wiedzą 
i doświadczeniem przydatnymi w zakresie realizacji zadania wskazanego w ust. 1, 
w szczególności z zakresu nauk archeologicznych, zaproszone przez Przewodniczącego 
Zespołu.

§2

Zadaniem Zespołu jest w szczególności podejmowanie działań zmierzających do ochrony 
i upamiętnienia miejsc kaźni więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i jego filii, na 
terenie Dolnego Śląska, polegające na wspieraniu inicjatyw służących zachowaniu pamięci



historycznej oraz godnemu traktowaniu miejsc pochówku więźniów, rozlokowanych na 
terenie Dolnego Śląska oraz wsparcie prac badawczo-rozwojowych w przedmiotowym 
zakresie.

§3

Posiedzenia Zespołu odbywają się na wniosek Przewodniczącego, w terminie przez niego 
wyznaczonym.

§4

Członkowie Zespołu realizują zadania wynikające z ustaleń przyjętych na posiedzeniach 
Zespołu.

§5

Miejscem posiedzeń Zespołu jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

§6

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Wojewody.

§7

Traci moc Zarządzenie nr 561 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Zespołu do spraw upamiętniania miejsc kaźni więźniów obozu koncentracyjnego 
Gross-Resen i jego filii obozów pracy przymusowej oraz obozów jenieckich na terenie Dolnego 
Śląska.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


