BYŁ RAZ BAL NA STO PAR
Jerzy Połomski przed laty śpiewał "Był raz bal na sto par". Na spotkaniu noworocznym,
zorganizowanym przez wrocławskie koło Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, nie było
wprawdzie 100 par oraz wodzireja szalejącego po sali, ale zabawa i tak była przednia. 16 stycznia
2016 roku, w Klubie 4 Regionalnej Logistycznej przy ulicy Pretficza "zameldowało" się prawie
50 osób.
Uczestników spotkania powitali: Zbigniew Guz - prezes
wrocławskiego koła SChW RP oraz Tomasz Włodarczyk p.o. prezesa Zarządu Głównego SChW RP, którzy przybyłym
członkom naszej organizacji oraz towarzyszącym im
partnerkom złożyli życzenia noworoczne. Zanim przystąpiliśmy
do balowania, minutą ciszy uczciliśmy zmarłych w tym roku
kolegów - chemików: Leszka Fortunę, Andrzeja Leosza, Jana
Zydronia i Ryszarda Tomczyka.
Chwilę później mogliśmy już rozpocząć noworoczną zabawę,
przy suto zastawionych stołach i na parkiecie. Jedynym
mankamentem było słabe nagłośnienie sali i w efekcie do
naszych uszów docierała zbyt cicha muzyka odtwarzana
z magnetofonu. Nikt tym się jednak nie przejmował. Na parkiet,
jako pierwsze, wyskoczyły nasze partnerki. Panowie w tym
czasie zajęci byli
wznoszeniem toastów
oraz
wspominali
dawne lata, kiedy to pełnili odpowiedzialne stanowiska
w jednostkach chemicznych. Kilka minut później cała sala
wirowała w rytm przebojów z lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX wielu i melodii współczesnych. Wszyscy
wspaniale się bawili i wywijali na parkiecie.
-Organizowane przez wrocławskie koło Stowarzyszenia Chemików
Wojskowych RP spotkania noworoczne są już tradycją i integrują
środowisko. Z każdym rokiem uczestniczy w nich coraz więcej
osób. Dlatego też chcemy je uatrakcyjnić. Za rok, do wspólnego
biesiadowania zaprosimy profesjonalny zespół muzyczny –
zapewnił Zbigniew Guz, prezes wrocławskiego koła SCHW RP.

Szybko upłynęło kilka godzin zabawy. Zarząd wrocławskiego koła
Stowarzyszenia Chemików Wojskowych zaplanował już kolejną,
podobną imprezę. Tym razem z okazji Dnia Kobiet, która odbędzie
się 8 marca 2016 roku w Klubie 4 Regionalnej Logistycznej przy
ulicy Pretficza 24.
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