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urodził się 22 lipca 1927 r. Jako 16-letni chłopiec ratując się przed wywozem do Niemiec, ucieka 
z transportu kolejowego i trafia do do oddziału partyzanckiego – zgrupowanie  „Radziecka Białoruś”. 
Po wyzwoleniu tych terenów przez oddziały radzieckie zostaje wcielony do 108 Dywizji Piechoty 
Gwardii Armii Czerwonej. Stąd ucieka do Białegostoku i wstepuje do 4 zapasowego pułku piechotu 
9 DP WP. Kończy dywizyjną szkołę podoficerów polityczno-wychowawczych i w stopniu kaprala 
powraca do macierzystego pododdziału.
           W czasie przemarszu na front w styczniu 1945 r., nad Wartą jego koń następuje na minę. Koń 
ginie, jeździec wpada ranny do rzeki. Rany leczy w szpitalu w Kaliszu. Po 2 tygodniach ucieka ze 
szpitala i kieruje się na zachód. W Poznaniu zostaje zatrzymany przez patrol radziecki. Wcielony do 
batalionu  szturmowego,  zostaje  przerzucony na  Wał  Pomorski.  Tu ogłuszony wybuchem bomby 
trafia do szpitala w Wałczu. Po 3 dniach ucieka, dostaje się na transport kolejowy jadacy na zachód. 
Podczas  nalotu  zostaje  ranny  w  rękę.  Po  wyleczeniu  trafia  do  batalionu  rekonwalescentów  na 
stanowisko  zastępcy  dowódcy  plutonu.  Ze  swoim  pododdziałem  kontynuuje  marsz  na  Berlin. 
W mieście uczstniczy w „oczyszczaniu” piwnic i bunkrów z hitlerowskich niedobitków.
           Po zakonczeniu działań wojennych, po krótkiej pracy w cywilu, wraca do wojska, trafia do 
Oficerskiej Szkoły Artylerii w Bydgoszczy. Na skutek ciężkiej choroby, w 1950 r. zostaje zwolniony 
ze służby wojskowej. W cywilu pracował na wielu różnych stanowiskach. Był m.in. nauczycielem 
zawodu,  zaopatrzeniowcem,  drukarzem.  W  1984  r.  przeszedł  na  emeryturę.  Był  oddanym 
społecznikiem m.in. działaczem sportowym. Długoletni, wybitny działacz kombatancki. Członkiem 
Związku Inwalidów Wojennych RP został w 1957 r., od 1999 r. przez dwie kadencje prezes Oddziału 
ZIW  RP  w  Dzierżoniowie.  W  1993  r.  znalazł  się  w  gronie  inicjatorów  i  organizatorów  Koła 
Miejskiego Związku Żołnierzy LWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie. Niestrudzony 
popularyzator tradycji i historii WP wśród młodego pokolenia.
             Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, wojennymi medalami pamiątkowymi, złotym Za Zasługi dla Obronności 
Kraju oraz srebrnym Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Wpisany do „Księgi Zasłużonych dla ZŻ 
LWP” oraz do Księgi Zasłużonych Działaczy Okręgu Wrocławskiego ZIW RP.
              24 stycznia 2011 r. w wieku 84 odszedł na Wieczną Wartę i następnie został uroczyście 
pożegnany    w gronie przyjaciół na cmentarzu komunalnym w Dzierżoniowie.
             

Cześć Jego Pamięci!

ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER
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