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MOJE WSPOMNIENIA WIGILIJNE
/10.12-2019 – 15.01.2020/

21.01.2010 r. został opublikowany na stronie internetowej przez niżej  podpisa-
nego /www.zzwp.wroclaw.pl/   artykuł  na temat  „WSPOMNIENIA WIGILIJNE z
2010 r.”. Nie spodziewałem się, że po 10 latach, będę trochę zdziwiony faktem,
co się zmieniło w ciągu tej dekady… mimo wszystko w pozytywna stronę!
Najciekawsze jest w tym fakt, że wiele jednostek państwowych, regionalnych,
związkowych, stowarzyszeniowych, kościelnych, itp. starają się łączyć swoje
grypy  społeczne,  ba  polityczne,  członków,  osoby  zaprzyjaźnione,  nie
posiadające rodzin, itp. do świętowania Bożego Narodzenia i Nowego Roku …
do „łamania się” opłatkiem i składania sobie życzeń! 
Chociaż były jednostki, nawet w Sejmie … co proponowały inne rozwiązania,
ale  to   były  wyjątki,  w  naszym  społeczeństwie!  Polacy  lubią  święta  i
świętowanie!
Osobiście  uczestniczyłem  w  kilku  nazwijmy  to  „SPOTKANIACH
OPŁATKOWYCH”, chociaż niektóre miały na wstępie charakter organizacyjno-
zebraniowe.  Wynika  to  raczej  z  faktu  niemożliwości  spotkania  się  w  tak
szerokim gronie,  a  może z  możliwości  spotkania  się  z  osobami  znajomy,  a
może tylko wynika to, z potrzeby serca … aby chociaż raz w roku … spotkać
się …!... i porozmawiać, i zapytać, a co u Ciebie?
Te  moje  spotkania,  wynikają  z  faktu,  że  na  przestrzeni  wielu  lat  pracy
zawodowej,  a  także  działalności  będąc  na  emeryturze  …  poznałem  wielu
dobrych  ludzi  o  różnych  poglądach,  z  którymi  często  wymieniamy  różne
zdania, ba nawet sprzeczamy się … , ale właśnie nadchodzi ten okres, że trzeba
inaczej spojrzeć na życie i nie tylko gonić „za czymś”, ale spojrzeć na siebie,
na rodzinę, na otoczenia! I miło jest powiedzieć /usłyszeć/: „zapomnijmy to co
było, a idźmy do przodu w zdrowiu, szczęściu…itp./”. Nie ważne jak powiemy,
ale ważne o co chodzi,  w naszym życiu. Miło było, w moim przypadku, gdy
życzenia sobie składaliśmy od uczniów klasy 4-5, aż po osobę mającą 98 lat!
Dziwiłem się,  że  życzenia  były  zbliżone  do siebie,  chociaż  w różny sposób
wypowiedziane…, ba nawet z milszym i weselszym spojrzeniem i uśmiechem.
Tak jakbyśmy byli ze spotkania radośniejsi, z większym entuzjazmem i większą
radością i pogodą ducha! Przecież wielu ze składających życzenia, nawet się
nie znają …, ale poznają się ze sobą z uśmiechem i pięknym życzeniem, przy
okazji dzieląc się tym co mają! Miło, że w takich momentach zapominamy o
rzeczach nam nieprzechylnych, a wspominamy to co przynosi radość lub daje
wyciągnąć pogodne wnioski - na dalsze nie tylko nasze życie…

MOJE SPOTKANIA OPŁATKOWE…

10.12.2019 – spotykamy się z kolegami z Koła nr 17 Techniki Wojskowej
SIMP i  gośćmi zaproszonymi /Prezes Zarządu Oddziału Wrocław p. Zygmunt
Domagała kol.  Wacław Malej  z  Koła Saper/ w Domu JP II.  Z naszego udział



2

wzięli,  kol.kol.:  Grzegorz  Drogowski,  Mieczysław  Miara,  Jan  Jakubowski,
Juliusz  Przydział,  Ryszard  Konewecki,  Krzysztof  Jamroziak,  Dariusz
Ornatowski,  Adam Dryhusz, Andrzej Wypchło,  Jerzy Wójcik, Józef Komorek,
Jerzy Weber i spóźniony /kwadrans studencki/ – Antoni Tunkiewicz/.

Kol.kol.: Wacław, Mieczysław, Prezes ZW – Zygmunt Domagała, Grzegorz –
wita i „słowo okolicznościowe”, Jan, Juliusz, Ryszard i Krzysztof

Kol.kol.: Dariusz /”nowy” podpułkownik/, Adam, Andrzej, Jerzy, Józef i Jerzy

Po  przemówieniu  Prezesa  Koła,  przy  opłatku  składaliśmy  sobie  życzenia
świąteczne i noworoczne:

Antek, Krzysztof, Darek i Andrzej z Jankiem
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Krzysztof namawia napisanie „Przeżyć syberyjskich z lat 1949 – 1955”

Głos zabrał Prezes ZW SIMP kol. Zygmunt Domagała. Przedstawił ogólną
sytuację w naszym SIMP oraz pracę poszczególnych komórek SIMP

/zasadniczą pracę i finansowanie Związku/

Ogólny widok na „nasz świąteczny stół”
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Piękne „macierzyństwo” pod obrazem „Ostatnia Wieczerza”, MY – dzisiaj
mamy ostatnie spotkanie w tym roku Koła SIMP!

Jerzy Wójcik, Józef Komorek, Andrzej Wypchło, Dariusz Ornatowski, Grzegorz
Drogowski, Antoni Tunkiewicz, Adam Dryhusz, Jerzy Weber, Juliusz Przydział,
Krzysztof Jamroziak, Mieczysław Miara i Ryszard Konewecki i Jan  Jakubowski

Zakończyliśmy  rok  2019  w  pięknej  scenerii  naszego  miasta,  pamiętając
koleżeńskie rozmowy przy smakowitych potrawach w Domu JP II. W tym roku,
może  nie  było  wyjazdów,  ale  trudno  było  zgrać  z  pojedynczymi  wyjazdami
naszych Członków … w różne kierunki świata i Polski. Najważniejsze, że dalej
jesteśmy  razem  …Było  to  spotkanie  raczej  natury  „koleżeńskiej”  niż
„opłatkowej”.
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12.12.2019 - „Spotkanie Opłatkowe” w Ratusza, na zaproszenie Prezydenta
Wrocławia  p.  Jacka  SUTRYKA.  Związek  Sybiraków  z  Dolnego  Śląska
reprezentują  osoby zaproszone z  Zarządu Oddziału  i  z  poszczególnych  Kół
Sybiraków działających w naszym województwie  /19/.  Z Koła Fabryczna jest
zaproszonych 10 osób /z ok. 250/.

Tak się składa, że w Związku jest więcej kobiet niż mężczyzn!

Zarząd  Oddziału  reprezentowali  pp.:  Ryszard  JANOSZ,  Roman  JANIK,
Włodzimierz  KOWALCZYK  i  Edward  DRUŻYŁOWSKI.  Wszyscy  mieliśmy
zaproszenie  pisemne  -  wystosowane  przez  Prezydenta  Wrocławia  –  Jacka
SUTRYKA.

Spotkanie odbyło się w „Starym Ratuszu”.

Po  przemówieniu  Pana  Prezydenta  Jacka  SUTRYKA,  Przedstawiciela
Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  oraz  ks.  kpt.  Maksymiliana
JEZIERSKIEGO /kapelana AWL/ - składaliśmy sobie życzenia, a później odbyła
się   „konsumpcja”  darów  świątecznych  przygotowanych  przez  Uczniów
Zespołu  Szkół  Gastronomicznych  pod  nadzorem  Nauczycieli!  -  pięknie  i
smacznie przyrządzonych.

W takiej scenerii Rynek wita nie tylko mieszkańców Wrocławia … handlowcy
sprzedają swoje towary z różnych państw



6

Tak Uczennicy Zespołu Szkół Gastronomicznych  witały p. Stanisławę Szarycz

Ks. Maksymilian z każdą osobą się przywitał i parę słów powiedział …

Ks. kpt. Maksymilian z każdym się przywitał. Pan Prezydent przechodząc –
składał osobiście siedzącym – życzenia. Piękne gesty!
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Ogólny widok „naszego stołu” 

Rozmowy „okolicznościowe”

Kombatanci z różnych organizacji działających w czasie II w. św.
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Przemówienie Prezydenta Wrocławia p. Jacka SUTRYKA

W trakcie składania życzeń …Wojciech Olenderek

Było  to  miłe  spotkanie.  Prezydent  Wrocławia,  odwrotnie  jak  poprzedni  nasi
prezydenci … często spotyka się, powiedzmy z SENIORAMI! Osobiście miałem
już trzykrotne podobne spotkanie. Spotkanie zawsze są dobrze przygotowane 
Lecz można pomyśleć, że to jest łączenie wszystkich grup z II w. św. i później-
szego  okresu  walczących  na  różnych  frontach  i  popierających  różne
ugrupowania polityczne. 
To było tradycyjne polskie spotkanie, z namiastką łączenia ludzi nie tylko w
różnym wieku, ale i z różnych opcji politycznych…Opłatek łączył nas…
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16.12 – ostatnie zebranie w tym roku, połączone z dzieleniem się opłatka,
gdyż  Spotkanie  Opłatkowe  ze  wszystkimi  chętnymi  Sybirakami  z  Koła
Fabryczna odbędzie się 15.01.2020 r. 
Smutne spotkanie, gdyż odeszło z naszego Zarządu dwie osoby /sp. Lucyna Z-
W. i śp. Zofia D./ oraz 21 Członków Koła!
Po  krótkiej  naradzie  podsumowującej  2019  r.  i  wytycznych  na  rok  kolejny,
łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Na 11 członków Zarządu
było  obecnych  10.  Większość  z  nas  w  trakcie  rozmowy wspominało  swoje
pierwsze wigilie na zesłaniu w ZSRR – które najczęściej było w trakcie II w. św.

W trakcie składania życzeń i dzieleniem się opłatkiem  kol.kol. Otylia, Danuta,
Edward i Krystyna

Przemawia kol. Stanisława. Słuchają: Barbara, Krystyna, Wanda, Edward 
i Danuta

Kol.kol.: Barbara, Edward, Otylia, Krystyna, Stanisława i Nijola
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Moment po złożeniu życzeń…Stanisława, Edward, Otylia i Antoni

Było  to  skromne,  powiedziałbym  „robocze”  nie  robotnicze  spotkanie
Opłatkowe – przypominające o nadchodzącym święcie Bożego Narodzenia  i
Nowego Roku, tym bardziej, że zapowiadane Spotkanie Opłatkowe, tradycyjnie
miało być 15 stycznia!

17.12.2019 r. – uczestniczę w dwóch Spotkaniach Opłatkowych. Pierwsze
na  zaproszenia  Zarządu  Oddziału  Związku  Sybiraków  o  11.00  w  Akademii
Wojsk  Lądowych,  a drugie o 17.00 z Kolegami z Koła nr 28  PZITB w Hotelu
WIENIAWA.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
- Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko
- Przedstawiciele ZO Wrocłąw z Prezesem p. Eugeniuszem Kuszką
- Przedstawiciele AWL
- Życzenia Sybirakom składał kapelan Sybiraków ks. prof. Franciszek Głód, a
opłatki błogosławił arcybiskup Józef Kupny.
Było  szereg  przemówień,  „oficjalnych”  życzeń,  łamanie  się  opłatkiem  /jako
symbol  pojednania  i  przebaczenia,  a  także  przyjaźni  i  miłości,  a  także
symbolem chleba /wynikającego z modlitwy Ojcze Nasz,  aby nam nigdy nie
zabrakło,  a brakło w dziejach naszego życia i  nie tylko na zesłaniu,  czy też
deportacji/.
Głównymi uczestnikami „Stołu Opłatkowego” jednak byli Sybiracy z Dolnego
Śląska – reprezentujący wszystkie Koła Sybiraków.
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 Patron AWL

Zajmowanie miejsc przy stole … tutaj VIP-ów

Ks. prof. Franciszek Głód – słowo wstępne, abp Józef Kupny, Prezes ZG –
Kordian Borejko. Z tej strony Wojciech Olenderek
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Widok na salę

Abp Józef Kupny święci opłatki i składa życzenia …

Pierwszy z lewej – Paweł Aszkiełowicz 
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W trakcie składania życzeń i łamania się opłatkiem

Okazjonalne spotkania …

Po pierwszym daniu przemawia Prezes ZO kol. Eugeniusz Kuszka
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Było jedno wyróżnienie - złotą Odznaką Honorową

Przemawia p. Paweł Hreniak – poseł

Bardzo przyjemne spotkanie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wrocław.
Miło, że raczył nas odwiedzić nasz Prezes p.  Kordian Borejko /z Gdańska/, jak
również abp. Józef Kupny. Tradycji stało się zadość, że uczestniczyli Sybiracy
z całego województwa Dolnego Śląska. 
Słowa  podziękowania  należą  się  Komendzie  AWL  za  umożliwienie
zorganizowanie tak wspaniałego spotkania. Serdecznie dziękuję jako jeden z
uczestników.
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O 17.00  jestem na Spotkaniu  Opłatkowym z Kolegami  z Koła nr 28 PZITB.
Jest  to  Koło  Wojskowe.  Przewodniczącą  jest  kol.  Mariola  Leśniak  Rotter,
Wiceprzewodniczącym – Jan Regdosz, a sekretarzem Bożena Zięba.

Przemawia Prezes Koła Mariola Leśniak 

Widok na salę

Po przemówieniach składamy sobie życzenia i łamiemy się opłatkiem
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W środku Nowodworzanka kol. Bożena Zięba. Nowy Członek Koła

Ryszard, Jan, Mariola, Tadeusz Nawracaj, Bożena i Anna

Spotkanie  upływa  w  miłej  atmosferze,  ze  szczególnym  przypomnieniem
wyjazdów  zagranicznych,  które  często  są  organizowane  przez  p.  Mariolę.
Opłatek daje nam tę możliwość, że chociaż raz w roku jest nas większość!
Płyną wspomnienia z ważnych budów na terenie Dolnego Śląska i nie tylko…
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19.12 – jadę na kolejne Spotkanie Opłatkowe. Tym razem do Koła „SAPER”
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do hotelu „Jasek”. Spotkanie jest z byłą
/głównie/  kadrą  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Inżynierii  Wojskowej  im.  gen.
Jakuba  JASIŃSKIEGO  oraz  Akademii  Wojsk  Lądowych  im.  gen.  Tadeusza
KOŚCIUSZKI,  jak  i  wdowami  naszych  Kolegów.  Podobnie  jak  w  Związku
Sybiraków, ktoś powiedział, tak i w naszym Kole „Saper” … będą się spotykać
tylko nasze żony … Oby tak nie było!

Piękne medale. Jeden od Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego za życzliwość i działalność statutową

Drugi w 100 – lecie działalności Towarzystwa Wiedzy Obronnej
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Widok na salę

Po  części  organizacyjno-odznaczeniowej,  ks.  Maksymilian  /kapelan  AWL/
pobłogosławił Opłatek i Uczestników /nie żałując wody święconej/, a następnie
mogliśmy  nawzajem  złożyć  sobie  życzenia  i  łamać  się  opłatkiem!  Było  to
drugie  spotkanie  w  takiej  ilości  Uczestników  po  spotkaniu  u  Prezydenta
Wrocławia!

Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń…

Pięknie jest spotkać się z Przełożonymi i Kolegami, z okresu intensywnej pracy
w procesie dydaktycznym … przekazywania wiedzy Podchorążym i własnym
dokształcaniem się poprzez prowadzenie prac naukowo badawczych, głownie
o  kierunku  dydaktyki  i  technicznym  /jako  WSOIW  –  o  profilu  technicznym.
Nasza Szkoła uległa połączeniu 25 lat temu, a MY – jeszcze o Niej pamiętamy.
Właśnie taka okazja, jak „Spotkanie Opłatkowe” jest do tego okazją!  
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23.12.2010 -  Miałem  szczęście  kiedyś  poznać  mieszkańców  w  Ligocie
Pięknej,  którzy  przed  wigilią  organizują  na  zewnątrz  Spotkanie  Opłatkowe.
Każdy  przynosi  swoje  tradycyjne  wyroby.  Pan  Eugeniusz  z  p.  Bożeną  są
głównymi  organizatorami.  Kiedyś  odbywało  się  to  pod  gołym  niebem.  Od
dwóch lat pod wiatą na placu zabaw, zorganizowanym w czynie społecznym
przez mieszkańców Ligoty Pięknej.

Uczestników spotkania wita p. Gienek

Dla zmarzluchów jest coś na ciepło. Mimo, że na gazie…ale to nie
„księżycówa”
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Na spotkaniu byli obywatele z Afryki i zza wschodniej granicy …

To  chyba  prawdziwe  „Spotkanie  Opłatkowe”,  gdyż  każdy  może  przyjść,
porozmawiać, złożyć życzenie, przełamać się opłatkiem /zawsze mniej więcej w
środku  spotkania,  kiedy  prawdopodobnie  wszyscy  chętni  już  są.  Państwo
Bożena i Gienek /M/, dbają, aby nikt nie odszedł głodny od stołu… tutaj nie
musi być jedno miejsce puste przy stole… gdyż miejsc … jest wiele.
Wszyscy tutaj czują się jak w domu.
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24.12.2019  – już  nie  „Spotkanie  Opłatkowe”  ale  Wigilia…Tradycyjna  i
łącząca  wszystkie  elementy  osób  pochodzących  z  różnych  rejonów  Polski.
Ilość potraw /postne/ już dawno przekracza 12, ale staramy się aby min. Było
12! Zawsze jest powitanie, czytanie odpowiedniego fragmentu z ewangelii św.
Łukasza lub Mateusza, krótka modlitwa za „żywych”, „chorych” i tych co na
zawsze odeszli… dopiero teraz jest  łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
Przystępujemy do wieczerzy…Tradycyjnie od potrawy ciepłej…albo barszczyk
z  uszkami  albo  zupka  grzybowa  …różne  rybki  …ołatki  na  słodko  i  ze
śledzikami, uszka z grzybami pieczone /w ilości min. 500 szt. na 10 osób/ … w
przerwie  … przychodzi  św.  Mikołaj  …,  ze  względu,  że  nie  umiemy śpiewać
kolędy płyną z radia…, a my wtórujemy. Kto chce uczestniczy w Pasterce, a po
niej to jest czas „na napitki dla zdrowia”. Często to jest już sporo po północy,
czyli w święto Bożego Narodzenia!
Co ciekawe, że zawsze, mimo, że jesteśmy w zbliżonym towarzystwie, zawsze
znajdzie się jakieś nowe wspomnienie z „przeszłych lat”…

W butelkach, to nie- i gazowana woda mineralna /!/

Żyjmy w zdrowiu i szczęściu … podnosząc swoją wiedzę
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Spotkanie wigilijne łączące …Polaków, Anglików, Australijczyków i
Chińczyków. Miło, gdyż przyjmują raczej polską tradycję …Adelajda 24.12.19

15.01.2020  – „Spotkanie  Opłatkowe”  z  namiastką  informacyjną  o  Kole
Fabryczna Związku Sybiraków we Wrocławiu. Co ciekawe, ze względu na nasz
wiek /Sybiraków/ spotkanie zawsze jest organizowane w styczniu /w grudniu,
mamy sporo spraw w rodzinach/ i to w Zespole Szkół Gastronomicznych, gdzie
uczniowie praktycznie uczą się przygotowywać stoły, potrawy, obsługiwać, ba
pomagać w kuchni!
W naszym sybirackim spotkaniu towarzyszy nasz kapelan ks. prof. Franciszek
Głód,  dyrektorzy szkół  ww.  i  SP nr  95  wraz z  chórem oraz  inni  zaproszeni
goście  np.  p.  Jan  Chmielewski  /b.  radny/,  czy  Wiceprezes  ZO  p.  Ryszard
Janosz.
Po b. krótkim powitaniu, głos zabiera nasz Kapelan, który wspomina czas na
zesłaniu na Syberii i odmawia krótką modlitwę oraz z chórem /podobnie jak w
AWL/ śpiewa kolędy. Po czym łamiemy się opłatkami i składamy sobie życzenia
… aby zapomnieć o przeszłość, a w zdrowiu i szczęściu przeżyć „naznaczone”
nam jeszcze lata.
Mamy zawsze zupkę, rybkę na drugie danie i przysłowiowe ciastko z kawa lub
herbatą … Chórek śpiewa w przerwach kolędy. Jak miło posłuchać i popatrzeć
z jaka werwą dzieci i młodzież śpiewa kolędy, czy też Hymn Sybiraków!
Pomiędzy drugim daniem a deserem Prezes Koła przedstawia informacje na
temat wykonania zadań w 2019 r. oraz główne zadania na kolejny 2020 r.
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Po bardzo krótkim powitaniu, bez wymieniania Uczestników Spotkania, 
głos zabrał nas Kapelan ks. prof. Franciszek Głód.

Przemawia nasz kapelan ks. prof. dr hab. Franciszek GŁÓD. Na
pierwszym planie nasz chórek z opiekunami

W trakcie krótkiej informacji o „Spotkaniu Sybiraków”
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Krótkie życzenie … zakończone słowami „Na niebie jest trzech…Panie
Boże pobłogosław nas tutaj siedemdziesięciutrzech” … po życzeniach

Księdza Profesora i po odczytaniu przez p. Jana słów Ewangelii…

Kolędy w wykonaniu „Naszego Chóru” ze Szkoły Podstawowej nr 95 pod
dyrekcja p. Ewy Syjud Onackiej

Życzenia składają m.in. pp. Otylia, Stanisława, Barbara i Kazimierz
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W czasie składania życzeń Chór z zaangażowaniem śpiewał kolędy.
Dzięki

…Im dziękujemy za piękne życzenia i zaangażowany śpiew!

Po obopólnym zapoznaniu się odśpiewaliśmy razem i pod  przewodnic-
twem Chóru ze Szkoły Podstawowej nr 95 – HYMN SYBIRAKÓW!
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Z pięciu Sybiraków, którzy otrzymali przyznane przez Prezydenta RP p.
Andrzeja  Dudę  Krzyża  Zesłańców  Sybiru  /pp.  Halinę  PISKORSKA,
Jadwiga  IDCZAK,  Janusz  DURMAJ,  Kazimierz  HORYD,   Marian
OBRĄPALSKI – mogliśmy wręczyć tylko p. Halinie PISKORSKIEJ. Krzyż
Zesłańców Sybiru wręczył Wiceprezes ZO p. Ryszard Janosz z p. Danuta
Zawko.
Po pierwszym i drugim daniu /smaczne/ przedstawiłem krótką informację
o naszym Kole, a mianowicie:
-  jest nas w Kole 242 osoby, w tym 153 kobiety o i 89 mężczyzn.
- Średnia wieku ponad 81 lat.
-  Naszą  Seniorką  jest  p.  Jadwiga  KUCZYC /98/.  Pani  Jadwidze,  która
pięknie  opowiada  o  swoich  przeżyciach  wręczyłem  książkę  pp.  Ewy
Kobel  i  Kamilli  Jasińskiej  pt.:  „Wrocław.  Szlakiem Pamięci  Zesłańców
Sybiru. 
- do naszego Koła przyjęliśmy w 2019 roku 3 Członków.
- składki członkowskie opłaca na bieżąco – 159 osób /NIE -83/. 
- Krzyżem Zesłańców Sybiru – zostało wyróżnionych 17 Członków, 
  a Odznaką Honorową – 3 osoby. 21 osób nie posiada KZS, z tego 5 
  wniosków już zostało wysłanych, 4 osoby nie chcą. Na pozostałe osoby
  czekam…aby wypełnić stosowne dokumenty.
-  na  odznaczenia  PRO PATRIA,  100-  lecia  i  Opiekuna  Znaku  Pamięci
/razem 8 osób/ -   musimy jeszcze poczekać…
- renty tzw. „sybirackiej” w Kole nie ma 61 osób.
- z naszego „życia”, w 2019 r. odeszło na zawsze 21 osób. W tej sprawie
zwróciłem się do USC o sprawdzenie. 

Głos zabrał m.in. Wiceprezes ZO p. Ryszard Janosz /główna uwaga była
zwrócona na organizację przedsięwzięć w 2020/

Ks. Profesor zachęcał do wzięcia udziału w uroczystościach w Albertówce w 
dn. 24-26.01 oraz do uczestniczenia w wykładach z antropologii filozoficzno-
teologicznej w ramach zajęć seminaryjnych dla słuchaczy UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU.
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Są rozmowy. Są dyskusje, był śpiew, itp.

To nic, że przekroczyliśmy już 80-tkę. Dalej w miarę możliwości uczestniczymy
we wszystkich uroczystościach państwowych i Związku Sybiraków. Pomagamy
sobie wzajemnie, nie tylko poprzez odwiedziny, ale pomoc materialną.

PODSUMOWANIE

Uczestniczyłem w tylu Spotkaniach Opłatkowych. Na wszystkich z nich była
pogoda ducha, radość, uśmiech i chęć przekazania swoich myśli … może nie
zawsze są one wesołe, ale zawsze coś wnoszą dla osób słuchających. Zawsze
do domu  wracałem zadowolony, pełny wiary, że szanujemy tradycję, wierzymy
w  ludzi,  którzy  robią  te  spotkania  dla  nas  ludzi  pracujących,  będących  na
emeryturach i  rentach.  Szczególnie  Co ostatni  są  dumni,  że  o  Nich się  nie
zapomina. Oby tak dalej… bądźmy dobrej wiary. Miło było, gdy na spotkaniach
u Pana Prezydenta Wrocławia, w AWL, w hotelu „Jasek”, czy też w Zespole
Szkół  Gastronomicznych  głos  zabierali  księża  /nie  tylko  z  punktu  widzenia
wiary katolickiej/, ale z punktu widzenia np. ciemiężonych zesłańców na Sybir,
czy  też  Uczestników  II  w.św.  i  oddającym  im  chwałę  i  podziękowanie,  a
dodatkowo  zachęcających  do  śpiewania  kolęd.  To  było  miło!  Większość
spotkań, jest zbliżona do spotkań w domach, w rodzinach. I to jest piękne!
Nie umiemy śpiewać,  a  może się  wstydzimy, ale  gdy jest  Przewodnik  … to
nawet ładnie wychodzi. Np. gdy śpiewaliśmy z chórem, czy z Kapelanem!
Wszystkim Organizatorom w  imieniu  Uczestników  serdecznie  dziękuję…,  to
jest nie mały trud aby zorganizować i mieć nadzieję, że uczestnicy będą mogli
przyjść,  a  więc  do  zobaczenia  w  grudniowo-styczniowych  spotkaniach
2020/2021 roku! Na każdym spotkaniu byli obecni Sybiracy!, i Kombatanci!

SPOTYKAJMY SIĘ  i  ROZMAWIAJMY,  CIESZMY SIĘ,  ŻE JESTEŚMY … gdyż
szkoda byłoby słów napisanych przez  ks. Jana TWARDOWSKIEGO:

„ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ
ZOSTANĄ PO NICH BUTY I TELEFON GŁUCHY

Opracował
Antoni Tunkiewicz

Uczestnik wszystkich spotkań


