
Przed świętami na Dolnym Śląsku 
 

Grudzień obfituje w wiele przedsięwzięć związanych z podsumowaniem działalności związkowej 
i przygotowania do świąt i nowego roku, a zwłaszcza: 

  

Na placu apelowym 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego świętowali dawni artylerzyści. 
W Barbarce, czyli święcie wojsk rakietowych i artylerii uczestniczyli też ze sztandarem członkowie 
ZWiRWP.  
Więcej na http://glogow.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/glogow-barbarka-czyli-swieto-wojsk-
rakietowych-i-artylerii,4902328,artgal  

  

3 grudnia w Federacji Rosyjskiej obchodzony jest jako "Dzień Nieznanego Żołnierza". 
Ustanowiony na pamiątkę złożenia prochów nieznanego żołnierza z mogiły pod Krukowem do 
Grobu Nieznanego Żołnierza w Moskwie w 1967 roku. Ów pomnik ku czci poległych żołnierzy 
Armii Czerwonej walczących w II wojnie światowej położony jest w Parku Aleksandrowskim pod 
murami Kremla. Inspiracją dla jego budowy był Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 

 

 
 

Mając w pamięci i poszanowanie poległych żołnierzy Armii Czerwonej na ziemiach polskich 



w latach 1944/45 kol. Marek ZATORSKI zapalił znicz pamięci na jednej z nieznanych z imienia 
i nazwiska mogił na cmentarzu poległych żołnierzy Armii Czerwonej w Świdnicy przy ul. 
I. Łukasińskiego. 

 

 

05.12 – w sali Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie 
opłatkowe zorganizowane przez Zachodnią Izbę Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, 
Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą i Lożę Dolnośląską Business Centre Club. Spotkanie prowadzili 
prezesi: Marek PASZTETNIK, Zbigniew ŁADZIŃSKI i Marek WORON.  

  

Specjalnym gościem był prof. dr hab. med. Wojciech WITKIEWICZ, który otrzymał tytuł 
honorowy Mistrza Sztuki Lekarskiej. Życzenia świąteczno-noworoczne przekazali zebranym: 
wojewoda Paweł HRENIAK, marszałek Cezary PRZYBYLSKI i wiceprezydent Wrocławia Hanna 
GRANOWSKA. Po błogosławieństwie biskupów trzech wyznań podzieliliśmy się opłatkiem. 
Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowali: Anna i Jan DRAJCZYK, Barbara i Henryk 
JAGINTOWICZ, Krzysztof MAJER, Wacław NOWAK i Ryszard ZŁOCIŃSKI.  



  

06.12 - w jadalni Zespołu Szkół Gastronomicznych odbyło się spotkanie opłatkowe Związku 
Inwalidów Wojennych RP. W pierwszej „roboczej” części dyrektor Okręgowego Oddziału NBP we 
Wrocławiu Jan SZUBA ciekawie przedstawił nam działania NBP, emisje pieniądza, sprawy 
bezpieczeństwa wkładów i uczulał na ostrożność przed oszustami, bo na Dolnym Śląsku dziennie 
następuje 1-3 prób wyłudzeń „na wnuczka”.  

  

W części oficjalnej prezes Zarządu Okręgowego płk Wojciech OLENDEREK przywitał zebranych 
i zaproszonych gości. Życzenia świąteczno-noworoczne złożył nam Prezydent Wrocławia Jacek 
SUTRYK. A naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań płk Mirosław DEMEDIUK odczytał 
posłanie Jana Józefa KASPRZYKA - Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Następnie grupa działaczy i sojuszników Związku otrzymała medale „Pro 
Patria”, Krzyże 100-lecia ZIW RP i medale „Nike”. Po poświęceniu opłatków przez ks. prałata płk 
Janusza RADZIKA złożyliśmy sobie życzenia i przy pięknie przystrojonych stołach spożyliśmy 
potrawy wigilijne. Prezes ZD płk Krzysztof MAJER spotkał kilku kolegów z wojska i miał okazję 
do wspomnień z okresu zawodowej służby wojskowej.  

  

07.12 – prezes ZD gen. ZS Krzysztof MAJER został wraz z mjr PDS Janem  DRAJCZYKIEM 



zaproszony na Karczmę Piwną Emerytów i Rencistów w Lubinie. Organizatorem imprezy było 
Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ZG Lubin, a z powodzeniem 
i humorem prowadził ją prezes Ryszard KUC.  

  

Gwarkowie zaprosili na spotkanie z okazji święta górniczego kombatantów i weteranów WP. Na 
wniosek Zarządu Powiatowego ZWiRWP prezes Krzysztof MAJER odznaczył Ryszarda KUCA 
Medalem Pamiątkowym XXV-lecia ZWiRWP oraz wręczył strzeleckie medale pamiątkowe 100-
lecia Niepodległości Polski, które otrzymali koledzy: Jerzy SZCZEŚNIK, Antoni PIOTROWSKI, 
Edward BALUL i Henryk RUSEWICZ.   

  

Bawiliśmy się świetnie śpiewając różne piosenki, smakowały pieczone żeberka z modrą kapustą 
i inne specjały. Kufle przygotowane specjalnie z tej okazji były systematycznie uzupełniane. Wśród 
uczestników kol. Krzysztof MAJER spotkał Mariusza ZARANKIEWICZA, wielokrotnego 
reprezentanta Polski w boksie, brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Seulu, od którego 
otrzymał dwa autografy oraz Antoniego CHROBAKA, szkolnego kolegę ppłk Franciszka 
LENERTA z którym służył w Sztabie 3 BRt. 

  

Dłuższą rozmowę na tematy historyczne odbył z kol. Henrykiem RUSEWICZEM, który podarował 
mu swą książkę „Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego”. Ale to nie był koniec niespodzianek, 
bo od kolegów z ZKRPiBWP i ZWiRWP otrzymał figurkę marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
pismo pochwalne. Warto dodać, że otrzymał też oprócz kufla zapinkę z okazji 50-lecia ZG Lubin, 



porcelanową sowę i medal okolicznościowy. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem przebiegu karczmy 
i serdecznie dziękujemy za zaproszenie.  

  

08.12 - do „Dworu Polskiego” na wrocławskim Rynku Poseł do PE Lidia GERINGER de 
OEDENBERG zaprosiła współpracowników i sojuszników, aby po raz 15-y podsumować mijający 
rok. Przedstawiła nam swoje działania parlamentarne, których bilans jak zwykle można uznać za 
imponujący. Wśród zaproszonych gości wyróżniała się delegacja Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP w mundurach.  

 

 

Prezes ZD gen. ZS Krzysztof MAJER podziękował Pani Poseł za kilkunastoletnią współpracę, a w 
szczególności za udział w wielu przedsięwzięciach związków kombatanckich i żołnierskich, 
zaproszenie do Parlamentu Europejskiego kilkudziesięciu naszych członków oraz patronowanie 
powiatowym konkursom wiedzy o Wojsku Polskim w Zgorzelcu dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, których laureaci byli zapraszani do Brukseli lub Strasburga. 
W podziękowaniu za współpracę i wręczył jej Krzyż Pamiątkowy 2 Armii WP, w czym mi 
asystowali: kombatant, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk ZS Witold SOKOŁOWSKI, 
Barbara JAGINTOWICZ, mjr PDS Jan DRAJCZYK, mjr PDS Henryk JAGINTOWICZ, st. chor. 
szt. Andrzej NAWROT i płk PDS Ryszard ZŁOCIŃSKI.  

 
 

Następnie zostaliśmy zaproszeni do sali restauracyjnej, by po złożeniu życzeń świąteczno-
noworocznych porozmawiać w gronie przyjaciół o minionych miesiącach oraz wyrazić żal, że Lidia 
GERINGER de OEDENBERG nie planuje kandydować na posła w nowej kadencji.  



 

 
 

11.12 – z inspiracji prof. dr hab. Zbigniewa WIKTORA prezes ZD płk Krzysztof MAJER skierował 
list protestacyjny:   Pan  inż. Grzegorz Kucab Burmistrz Bolkowa, Pan Jacek Płaszewski 
Przewodniczący Rady Miasta ... Zarząd Dolnośląski Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego im. 2 Armii WP zdecydowanie protestuje przeciwko decyzji o likwidacji 
pomnika z tablicą "Wieczna chwała bohaterom poległym za wolność narodów" w Bolkowie 
przy Ratuszu. Uważamy pomysł likwidacji pomnika za barbarzyństwo zwłaszcza, że jest 
współczesnym świadectwem naszej skomplikowanej historii. Jest też symbolem powrotu 
piastowskich Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy. Skoro nikomu nie przeszkadza 
pobliski monument upamietniający poległych w czasie I wojny światowej w latach 1914-
1918, to może dziwić fakt, że chce się niszczyć pomnik afirmujący naszą współczesną 
historię. Bardzo prosimy o reasumpcję uchwały poprzedniej Rady Miasta w sprawie 
pomnika, najlepiej po przeprowadzeniu konsultacji lub referendum wśród mieszkańców 
miasta. Liczymy na przychylne stanowisko nowych władz miasta w tej bulwersującej 
sprawie. 

  

12.12 - w Centrum Kultury odbyło się świąteczne spotkanie członków Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Rudnej. Spotkanie otworzył i prowadził 
prezes por. ZS Zbigniew SZPARKOWSKI, który przywitał zaproszonych gości: płk Krzysztofa 
MAJERA, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego, ks. Kazimierza 
KORABA, proboszcza parafii w Wojcieszowie, delegację związkową z Lubina pod wodzą 
wiceprezesów Zarządu Powiatowego ppor. ZS Antoniego PIOTROWSKIEGO i ppor. ZS Edwarda 
PIWOWARCZYKA oraz kombatanta kpt. Henryka ADAMUSA.  



  

Sprawozdanie z działalności związkowej przedstawił wiceprezes kpt. ZS Jerzy Nagoda. Następnie 
zostały wręczone odznaczenia związkowe, które otrzymali: Medal Pamiątkowy XXV-lecia 
ZWRiWP – kpr. Mirosław BYBEL, kpt. ZS Andrzej KOŁPA, kpr. ZS Czesław DYDAK, st. szer. 
Karol ŁOBODZIŃSKI; Krzyż Pamiątkowy 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku – kpt. Wiesław 
BORECKI, st. chor. szt. Rafał UBACZKA, st. szer. Roman GRZEGORZ; Czarny Krzyż – kpt. ZS 
Jerzy NAGODA, kpt. ZS Andrzej KOŁPA, por. ZS Zbigniew SZPARKOWSKI, Krzyż 
Pamiątkowy 2 Armii WP – kpt. Henryk ADAMUS, kpt. Wiesław BORECKI, st. chor. szt. Rafał 
KUBACZKA, st. szer. Karol ŁOBODZIŃSKI, kpr. ZS Janina RZEŹNIK, st. szer. Roman 
GRZEGORZ, mł. chor. Jarosław WARZECHA; podziękowania za współpracę – płk Krzysztof 
MAJER, ks. Kazimierz KORAB, ppor. ZS Edward PIWOWARCZYK, ppor. ZS Antoni 
PIOTROWSKI; dyplomy uznania: kpr. ZS Janina RZEŹNIK, kpr. ZS Anna BALON, kpr. ZS 
Krystyna WIŚNIECKA, strz. ZS Józefa RAGAN-MIKINIK, kpr. ZS Czesław DYDAK, kpr. ZS 
Anna MAKUCH, Regina PRZEJCZOWSKA i Halina MAKUCH.  

  

Następnie ks. Kazimierz KORAB pobłogosławił opłatki, którymi się podzieliliśmy. Wysłuchaliśmy 
krótkiego koncertu pastorałek i piosenek patriotycznych w wykonaniu związkowego zespołu 
wokalnego „Głogowska Czwórka”. A po obiedzie mieliśmy okazję porozmawiać przy pięknie 
przygotowanych stołach.  



  

Prezes ZD płk Krzysztof MAJER odebrał piękne życzenia od płk Ngo Manh Thuong z Hanoi, który 
w połowie lat 70-ych studiował w WSOWInż. we Wrocławiu.  

 

 
 

 

W Cukierni Wolak we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie Klubu Dobrej Pamięci. Spotkanie 
pn. „Historia Panoramy Racławickiej i jej miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia” prowadził 
prezes Stowarzyszenia „Magnolia” Cezary SOKOŁOWSKI. Za zgodą reżysera Stefana 
SZLACHTYCZA zaprezentowano jego film przypominający dzieje Panoramy. Uczestnicy dzięki 
temu dowiedzieli się wielu ciekawostek związanych z krętą drogą dzieła Jana Styki ze Lwowa do 
Wrocławia. 

  

13.12 – prezes ZD płk Krzysztof MAJER wysłał protest do Burmistrza Złotoryi w związku z próbą 
likwidacji kolejnego pomnika, tym razem obelisku upamiętniającym żołnierzy ACz zdobywających 
miasto. Inspiracją był wniosek prezesa ZM ZWiRWP w Złotoryi kpt. ZS Henryka 
PAWŁOWSKIEGO i artykuł w "Gazecie Złotoryjskiej".  Pan Robert PAWŁOWSKI  Z inspiracji 
Zarządu Miejskiego ZZWiRWP im. Powstańców Wielkopolskich w Złotoryi i z upoważnienia 
Prezydium Zarządu Dolnośląskiego im. 2 Armii WP chciałbym przekazać słowa poparcia dla 
decyzji władz miasta o pozostawieniu pomnika – obelisku poświęconego żołnierzom Armii 



Czerwonej przy ul. Cmentarnej. To przecież dzięki życiu tych 198 żołnierzy z czerwoną gwiazdą 
na chełmach ziemia złotoryjska powróciła do Macierzy. Pomimo wcześniejszej ekshumacji 
pozostała wśród mieszkańców pamięć, że ich krew wsiąkła na stałe w naszą Ziemię Piastowską. 
Uważamy pomysł likwidacji pomnika za barbarzyństwo zwłaszcza, że jest współczesnym 
świadectwem naszej skomplikowanej historii. Jak słusznie napisano w „Gazecie Złotoryjskiej” - 
Zdziwienia nie kryje znany złotoryjski historyk Roman Gorzkowski. – Idąc pod ten pomnik, mimo 
że nie ma już wokół nagrobków, jesteśmy świadomi, że był kiedyś integralną częścią cmentarza. 
To cmentarz i nikt na tym terenie niczego nie zrobi. Gdyby tam wpuścić archeologów 
z wykrywaczami metali, kto wie, co by znaleźli – zaznacza Gorzkowski. Liczę na pryncypialne 
stanowisko władz miasta w tej budzącej wiele emicji sprawie. 
http://zlotoryjska.pl/aktualnosc-2358-
wojewoda_pyta_o_obelisk_zolnierzy.html?fbclid=IwAR2x5Kty9H5nbxRyDxNM4V9A02PoaIryC
mbV8vT8hjdnZucEZUOj0Ita0Ck  

  



15.12 - w Harcerskim Ośrodku Wodnym „Rancho” we Wrocławiu odbyło się tradycyjne 
żeglarskie spotkanie wigilijne. W środku świetlicy miejsca zajęły zuchy, po bokach harcerze, 
a w części prezydialnej członkowie Komendy Hufca i Kręgu Seniorów „Rodło”. 
Dotychczasowe działania podsumowała hm. Izabela ŻUROWSKA, komendantka Ośrodka, 
jednocześnie Komendantka Hufca Wrocław Południe oraz złożyła nam serdeczne życzenia 
świąteczno-noworoczne. Życzenia złożyła też przewodnicząca Kręgu hm. Teresa MAZIARZ-
MACHAY. Po czym połamaliśmy się opłatkiem. Dokonano obrzędowego „przekazania” 
dwóch zuchów do drużyny harcerskiej „Geronimo”. Następnie wspólnie śpiewaliśmy przy 
akompaniamencie dwóch gitar kolędy i inne piosenki ze specjalnie przygotowanego 
śpiewnika. hm. Krzysztof MAJER usłyszał pytania od kilku harcerzy dlaczego nie ma z nami 
kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO, którego niestety zmogła choroba. 

  



Na stronie internetowej „Fakty Legnica” poinformowano „Lapidarium dla „dwóch Iwanów” 
prawie gotowe”, gdzie władze chcą również umieścić pomnik marszałka Konstantego 
Rokossowskiego z Uniejowic. 
 
http://fakty.lca.pl/mobile,legnica,news,72870,Lapidarium_dla_dw_ch_Iwan_w_prawie_gotow
e.html?fbclid=IwAR0j5daUQMfRLAFuoWfnw6Hl8WbVDUVDPaAlvd9tRJ1lb9P3LP5Uq2a
ZE6I  

  

We Wrocławiu odbyło się spotkanie wigilijne Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ. Wśród zaproszonych gości warto wymienić m.in. Prezydenta Wrocławia 
Jacka SUTRYKA i b. dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Janusza 
ORNATOWSKIEGO. Nasz Związek reprezentowali Anna i Jan DRAJCZYKOWIE.  
Kol. Stanisław BOBOWIEC przeprowadził sentymentalny spacer szlakiem gen. Tadeusza 
Kościuszki, który odwiedził Wrocław 17 grudnia 1792 r. Spacer wiódł od Placu Tadeusza 
Kościuszki, po Wzgórze Polskie, gdzie Bractwo Kurkowe oddało satut armatni. 

  

16.12 – Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM 
„Polska Miedź” S.A. zorganizował XV Emerycką Biesiadę Górniczą w Lubinie. W hali 
sportowej świętowało kilkuset gwarków z małżonkami. Po odśpiewaniu hymnu górniczego 
prezes Tadeusz LISOWSKI przywitał zebranych i zaproszonych przedstawicieli władz 
samorządowych i organizacji społecznych. Na wstępie podziwialiśmy występ w stylu break 
dance w wykonaniu młodzieży z ośrodka kultury.  



  

Dwóch działaczy Stowarzyszenia zostało odznaczonych Srebrnymi Odznakami Honorowymi 
Zasłużony dla Dolnego Śląska, a kilku odznaczeniami związkowymi. Zabierając głos prezes 
ZD Krzysztof MAJER podkreślił, że świętujemy kilka ważnych rocznic: 100-lecie 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 50-lecie utworzenia Kombinatu Górniczo-
Hutniczego, 25-lecia powstania Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, 
a odbywa się to na jubileuszowej 15. karczmie piwnej górniczych emerytów i rencistów. 
Podziękował za dotychczasową współpracę i odznaczył prezesa Tadeusza LISOWSKIEGO 
Srebrnym Krzyżem Zasłużony dla ZWiRWP. Śpiewaliśmy nie tylko górnicze piosenki, 
a przy stołach była okazja podyskutowania o wielu sprawach. Nasz Związek reprezentowała 
delegacja w składzie: Wrocław – gen. ZS Krzysztof MAJER i mjr PDS Jan DRAJCZYK, 
Lubin – ppor. ZS Antoni PIOTROWSKI, plut. ZS Edward BALUL i plut. ZS Józef BABICZ. 

  

17.12 - w restauracji „Galicja” we Wrocławiu odbyła się Wieczerza Wigilijna dla 
emerytowanych dziennikarzy. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolnego 
Śląska red. Ryszard MULEK przywitał zebranych oraz delegacje zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń: Związku Weteranów i Rezerwistów WP pod wodzą płk Krzysztofa MAJERA 
oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ pod wodzą ppłk Andrzeja 
LAZARKA.  



  

Po złożeniu życzeń świąteczno-noworocznych poinformował, że kapituła przyznała honorowy 
tytuł Dolnośląskiego Dziennikarza 2018 roku Wojciechowi ZABOROWSKIEMU, który 
otrzymał honorowy dyplom i Złote Pióro. Z kolei Cezary ŻYROMSKI z okazji 80-lecia 
urodzin otrzymał wierszowany dyplom i Złote Pióro. Honorowy prezes red. Waldemar 
NIEDŹWIECKI przekazał nam pozdrowienia i życzenia od kardynała Henryka 
GULBINOWICZA, emerytowanego Metropolity Wrocławskiego, od którego otrzymaliśmy 
obrazki z błogosławieństwem. Po podzieleniu się opłatkiem zasiedliśmy przy suto 
zastawionych stołach. Towarzyszyły nam kolędy polskie i ukraińskie w wykonaniu zespołu 
wokalno-muzycznego „Retro” z Opola ale burzę oklasków wywołała najmłodsza solistka 
w stroju ludowym.  

  

18.12 - odbyło się spotkanie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, na którym 
ppłk dr Andrzej PAŚCIAK przedstawił pierwszą część historii wrocławskiej aeronautyki 
i lotnictwa do 1945 roku.  

  

Wykład prowadzony ze swadą ale i troską o szczegóły, poszerzył naszą wiedzę o wielu 
aspektach organizacji i działań lotnictwa w ówczesnym Breslau. Zostały też zaprezentowane 



unikatowe zdjęcia, pocztówki i plany. Nie wiedzieć kiedy, minęły prawie dwie godziny 
spotkania. Kto nie był, niech żałuje ale jest szansa na ciąg dalszy, bo druga część wykładu 
„Dzieje wrocławskiego lotnictwa od maja 1945 r. do maja 2018 r.” odbędzie się 8 stycznia 
2019 r. 

  

19.12 - w południe rozpoczęło się spotkanie wigilijne Garnizonu Wojska Polskiego w kasynie 
3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu. Życzenia świąteczno-noworoczne złożył nam 
Dowódca Garnizonu płk Dariusz KRZYWDZIŃSKI. Pozdrowienia i życzenia od Prezydenta 
Wrocławia Jacka SUTRYKA przekazał gen. bryg. Zbigniew JANOŚ.  

  

Następnie zostały poświęcone opłatki w obecności biskupów: prof. dr hab. Jacka 
KICIŃSKIEGO i Waldemara PYTLA oraz kapelanów wojskowych: ks. prałata płk Janusza 
RADZIKA i ks. mitrata płk dr Eugeniusza BÓJKO. Prezs ZD płk Krzysztof MAJER miał 
okazję podzielić się opłatkiem z wieloma prezesami bratnich związków, generałami, 
dowódcami jednostek wojskowych, Wojewodą Dolnośląskim Pawłem HRENIAKIEM 
i Komendantem Wojewódzkim Policji nadisp. Tomaszem TRAWIŃSKIM. Świąteczny nastrój 
podkreślił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalnego Klubu 4 Regionalnej 
Bazy Logistycznej. Relacja http://3brt.wp.mil.pl/pl/9_1125.html  

 
 

Wieczorem uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii 
Wrocławskiej wigilijnym spotkaniu z kombatantami w ramach projektu Świąteczne Spotkanie 



Pokoleń. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. por. Franciszek UNIATOWICZ, 
wiceprezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, mjr Witold SOKOŁOWSKI, żołnierz Armii Krajowej, kawaler 
Orderu Wojennego Virtuti Militari, płk Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego 
Związku Weteranów i Rezerwistów WP.  

  

Połamaliśmy się opłatkiem, a spotkaniu towarzyszyły kolędy w pięknym wykonaniu 
harcerskiego zespołu reprezentacyjnego „Liminis” z Kamiennej Góry. Niestety ze względu na 
stan zdrowia, mimo zaproszenia nie dotarło wielu kombatantów. Ale harcerze zobowiązali się 
dostarczyć im ok. czterdziestu paczek świątecznych. Dziękuję komendantom hufców ZHP 
z Wrocławia i Kamiennej Góry za przygotowanie tak wzruszającej imprezy. 

  

 
 
 



 

 
Opracował  

płk (s) mgr Krzysztof MAJER 


