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ODESZLI OD
NAS…
Zofia Górnicka
– zmarła 27 maja 2014 r. w wieku 88 lat.
Uczestniczka dwunastu ogólnopolskich zjazdów oraz zjazdów regionalnych
we Wrocławiu.

Mieczysław Głowacki
– zmarł w czerwcu 2014 r. w wieku 81 lat.
Nauczyciel. Od 2002 r. członek naszego Koła, uczestnik
zjazdów ogólnopolskich w Wiśle i regionalnych we
Wrocławiu.

Zdzisława Łotocka
– zmarła 12 lipca 2014 r. w wieku 102 lat.
Nauczycielka. Działaczka Podziemia. Od 1993 r. członkini naszego Koła.

Bronisława Kwaśnicka
– zmarła 3 sierpnia 2014 r. w wieku 90 lat.
Żona Jana Kwaśnickiego.
Uczestniczka pięciu zjazdów ogólnopolskich w Wiśle –
przyjeżdżała na zjazdy ze Stanów Zjednoczonych.

Wanda Kwaśnicka
– zmarła 3 października 2014 r. w wieku 92 lat.
Żona Stanisława Kwaśnickiego, uczestniczka ośmiu zjazdów ogólnopolskich.

Jadwiga Grata
– zmarła w styczniu 2015 r.
Żona Franciszka Graty, wieloletnia pracownica biblioteki
Politechniki Opolskiej. Uczestniczka zjazdów
ogólnopolskich w Wiśle i regionalnych w Katowicach.

Wiktoria Krajewska
– zmarła w lutym 2015 r. w wieku 99 lat.
Od 1993 r. członek naszego Koła i uczestniczka zjazdów
w Wiśle – również od 1993 r. Autorka serdecznych życzeń dla uczestników
zjazdów, gdy wiek i zdrowie nie pozwalały na uczestnictwo w spotkaniach.

Helena Cop
– zmarła w lutym 2015 r. w wieku 88 lat.
Od 2002 r. czynny członek naszego Koła. Bez względu na
stan zdrowia, które przestało dopisywać, niestrudzenie
uczestniczyła w zjazdach ogólnopolskich w Wiśle, a także
regionalnych we Wrocławiu i Katowicach.

Zbigniew Tymicz
– zmarł w marcu 2015 r. w wieku 86 lat.
Syn kolejarza (jego ojciec niejednej rodzinie pomógł w zorganizowaniu
wyjazdu z Brodów). Od 1994 r. wraz z żoną należał do naszego Koła. Ze
względu na stan zdrowia uczestniczył zaledwie w jednym zjeździe, ale
regularnie wspierał naszą działalność i interesował się nią.

Zygmunt Ziubrzycki
– zmarł w kwietniu 2015 r. w wieku 92 lat.
Członek naszego Koła, uczestniczył wraz z żoną w zjazdach
ogólnopolskich w Wiśle i regionalnych we Wrocławiu.

