Trzy Wigilie
Spotkania wigilijne mają swój specyficznty koloryt i przebieg, zwłaszcza gdy świętujemy wśród
przyjaciół w różnych środowiskach. Najlepszym przykładem tego są moje trzy ostatnie wigilie.

19 grudnia br. w Technikum Gastronomicznym we Wrocławiu odbyło się spotkanie wigilijne Związku
Inwalidów Wojennych RP. Wiceprezes Zarządu Okręgu płk dr Tadeusz GICALA przywitał przybyłych
inwalidów wojennych i wojskowych oraz zaproszonych gości m.in. dyrektora Departamentu Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Jacka SUTRYKA, wiceprezesa Zarządu Głównego
ZWiRWP płk Krzysztofa MAJERA, prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP płk Mariana
DĄBROWSKIEGO. Pokarmy poświęcił ks. prałat płk Janusz RADZIK i podzieliliśmy się opłatkiem,
zaś po obiedzie była okazja do rozmów i wspomnień.

Wieczorem w siedzibie Hufca ZHP im. Polonii Wrocławskiej odbyła się wigilia instruktorska.
Pełnomocnicy: hm. Izabela ŻUROWSKA i hm. Marek STOCHMIAŁEK przekazali życzenia
świąteczne i noworoczne. Po podzieleniu się opłatkiem wysłuchaliśmy krótkiego koncertu kolęd w
wykonaniu członków Studenckiego Kręgu Instruktorskiego. Poinformowałem zainteresowanych
filatelistyką, że na poczcie w Rynku można w najbliższych dniach skorzystać z datownika
okolicznościowego z okazji 225. rocznicy pobytu Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. A potem były
rozmowy i refleksje w „grupach” o dalszych losach Hufca w nowym roku.

20 grudnia br. w Klubie 4 RBL odbyła się Wigilia Garnizonu WP we Wrocławiu. Na zaproszenie
dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciecha LEWICKIEGO przybyli
przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich, służb
mundurowych oraz delegacje jednostek i instytucji wojskowych. Usłyszeliśmy serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne od Dowódcy Garnizonu, a ks. bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI z
ks. prałatem płk Januszem RADZIKIEM odmówili modlitwę, pobłogosławili i poświęcili opłatki i
potrawy wigilijne oraz złożyli nam życzenia. Wysłuchaliśmy pięknego koncertu kolęd i pastorałek w
wykonaniu Chóru Ordynariatu Prawosławnego „OKTOICH”, pod batutą ks. prot. Grzegorza
CEBULSKIEGO. Następnie łamaliśmy się opłatkiem, a spotkałem wielu znajomych z okresu służby i
działalności społecznej, by potem ruszyć do pięknie przystrojonego stołu, aby spożyć wigilijne
smakołyki.
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