TO BYŁA IŚCIE KRÓLEWSKA UCZTA
Spotkania
noworoczne
organizowane
przez wrocławskie koło Stowarzyszenia
Chemików Wojskowych RP należą już do
tradycji. W tegorocznych planach koła nie
mogło więc zabraknąć tej integracyjnej
imprezy, która 14 stycznia 2017 roku
odbyła się w Cukierni - Kawiarni Wolak
przy ulicy Legnickiej 158 we Wrocławiu.
Uczestników spotkania powitali: Tomasz
Włodarczyk,
prezes
zarządu
Stowarzyszenia Chemików Wojskowych
RP
oraz
Zbigniew
Guz,
prezes
wrocławskiego koła SChW RP, którzy przybyłym członkom organizacji oraz
towarzyszącym im partnerkom złożyli życzenia noworoczne.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Niestety, nie
wszyscy, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, skorzystali
z naszego zaproszenia. Nie zawiedli za to weterani
noworocznych spotkań, którzy mieszkają poza Wrocławiem
i dla nich pokonanie znacznej odległości było prawdziwym
wyzwaniem. Byli to między innymi Ryszard Hetman
z Milicza oraz Józef Gabruk Opola i Krystyna Niedzielska
z Pilchowic.
Wśród uczestników spotkania mile było widzieć profesora
Czesława Wawrzeńczyka z wrocławskiego Uniwersytetu
Przyrodniczego, który od wielu już lat jest członkiem
Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP oraz
siedzących vis a vis mnie Marka Poloczka z małżonką
Barbarą. Marek, podobnie jak w latach ubiegłych, zrobił
nam krótki wykład na temat produkcji domowych nalewek,
a następnie uroczył smakowitymi trunkami. Z siedzącym
obok mnie Stanisławem Poprawskim, który na
spotkanie przybył z małżonką Ewą Piesiewicz Poprawską, miałem okazję podyskutować między innymi o redagowaniu Biuletynu „Chemik”.
Nadarzyła się także okazja wznieść toast z Jerzym Leśniakiem, przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej SChW RP i zapalonym działkowcem, który od wielu już lat swoimi działkowymi
doświadczeniami dzieli się z czytelnikami „Chemika”.
Przy suto zastawionych stołach można było dostrzec
Stefana Sawczaka i Aureliusza Sochę, pochłoniętych
wspomnieniami dawnych lat, kiedy to pełnili służbę
wojskową w jednostkach chemicznych. Duszą
towarzystwa, i to nie tylko przy stole, ale również na
parkiecie,
był Lesław Krawczyk.
Na parkiecie
wspaniale bawili się także inni uczestnicy imprezy,
w tym Anna i Jan Drajczykowie oraz Barbara
i Grzegorz Grudzińscy. Na spotkaniu nie zabrakło
również małżeństwa Marii i Wojciecha Zielińskich.
Dla niezorientowanych dodam, że pan Wojtek był jednym z założyciel naszego stowarzyszenia,
aktualnie jest członkiem zarządu SChW RP. W ubiegłym roku bardzo zaangażował się między
innymi w akcję znakowania grobów naszych zmarłych kolegów klepsydrami z logiem
stowarzyszenia.

Najliczniejszą grupą spotkania była rodzina Janiny
i Kazimierza Szyszków. Seniorom rodu towarzyszyli: córka
Alicja Bokało, synowa Danuta i syn Ireneusz. Z powodów
obowiązków służbowych w spotkaniu nie mógł uczestniczyć
jedynie zięć Andrzej Bokało. Warto tu dodać, że pani Alicja
i jej małżonek Andrzej oraz pani Danuta z mężem
Ireneuszem od listopada 2016 roku również są członkami
naszego stowarzyszenia.
Tegoroczne spotkanie noworoczne wrocławskiego koła
Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP to już historia.
Do tej pory zarząd koła spotkanie takie organizował w
Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza
28, który wcześniej był Klubem Śląskiego Okręgu
Wojskowego. W tym roku, z powodu remontu wojskowej
placówki, było to niemożliwe. Wybór padł więc na
Cukiernię – Kawiarnię Wolak. Był to strzał w dziesiątkę –
podkreślali
uczestnicy
spotkania.
Załoga
lokalu
przygotowała nam bowiem iście królewską ucztę, za co
serdecznie dziękujemy.
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