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Spotkanie Wigilijne Koła PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej

      21 grudnia 2005 roku odbyło się spotkanie wigilijne Koła. Miejsce już od kilku lat to samo :
sala 301 w Gmachu Starej Chemii. Zaproszono dziekanów Wydz.Chemicznego, JM Rektora PW
oraz Prorektorów, naszego opiekuna Prof.Z.Gontarza, związanego silnie z dawną Jedynką...
zaproszono przedstawicieli Samorządu Studentów, zaprzyjaźnionych organizacji (w tym KTE
Styki, SKPB, Geoida, Flogiston, Solideo...). Zaproszono także dawnych Jedynkowców -
uczestników jubileuszowego spotkania 50-lecia Koła w Wildze. 
      Na spotkanie przybyło prawie 50 osób. Pojawił się Tadeusz Kucharski z żoną - prekursor
rajdu Puszcza Biała, pojawiły się nasze starsze koleżanki - założycielki Klubu Wodniaków, był
także pan Tadeusz Popończyk oraz zapoznany latem podczas obozu Sumaka w Chałupie
Malucha w Ropiance - pan Krzysztof Kołodziej. Gościliśmy też prezesa OM - Łukasza
Wódkowskiego oraz skarbnika – Szymona, który coraz bardziej jedynkowy ostatnio;) Poza
wymienionymi gośćmi na wigilie przybyli bardzo licznie obecnie działający Jedynkowicze oraz
liczne grono przyjaciół Koła. Była to wspaniała okazja aby zobaczyć się z ludźmi, których od
miesięcy się już nie widziało... Nie zawiedli też obecni Kursanci - oprócz uczestnictwa włączyli
się w organizację spotkania!
     Na spotkaniu podano barszczyk z uszkami (sposób przyrządzenia postanawiam
przemilczeć;)). Były też pierniki oraz liczne ciasta i sałatki, a wszystko w typowo świątecznym
klimacie:) Po składaniu sobie życzeń przy opłatku (a trwało to prawie godzinę!) gitarzyści wzięli
się za kolędy. Z początku marnie szło, ale potem się rozkręciło... i nie było chyba tak strasznie
źle;) Spotkanie skończyło się około godziny 21:00
     Wieczór minął bardzo radośnie i w miłym nastroju.

Chciałbym w imieniu całego Koła podziękować kilku osobom:

Panu Zygmuntowi Gontarzowi, naszemu opiekunowi, choć nie mógł nas zaszczycić swoją
obecnością - dziękuję za życzliwość i pomoc w przygotowaniu spotkania
Panu Strażnikowi, który pełnił wartę owego wieczoru na Wydziale Chemicznym - za życzliwość
i pomoc
Maćkowi,Uli - za wspólne zakupy:)
Marcinowi - za barszczyk i uszka:)
Piotrkowi - za kolędy:)
Wszystkim Jedynkowiczom i Kursantom za pyszne ciasta, sałatki, pomoc w przygotowaniu
spotkania! DZIĘKI!
Wszystkim gościom za piękne życzenia i liczne przybycie:)

Z turystycznym pozdrowieniem i uściskiem:)
prezes - Łukasz Skłodowski


