WigiliaPrzewodnicka2006
Karczma U M³ynarza Bytom, 14 Grudnia 2006

Podnie

rêkê, Bo¿e Dzieciê! B³ogos³aw ojczyznê mi³¹

… Czwartek, 14 grudnia 2006 r., piękny słoneczny dzień z temperaturą 12 st. C.
Ileż to razy opowiadałem, że w Wigilię musi być mróz, za oknem płatki padającego śniegu i
czapy białego puchu uginające zmęczone gałęzie drzew...
Wsiadam w samochód i jadę na Wigilię Koła Przewodników Turystycznych w Bytomiu,
która w tym roku odbędzie się w restauracji „U Młynarza”. Przez korki na drogach z trudem
docieram na miejsce o godzinie 17. Wchodzę na salę, większość gości w odświętnych
strojach siedzi za stołami. Rozglądam się za wolnym miejscem i w tej chwili zauważam, że
wszyscy bez wyjątku są uśmiechnięci i pogodni, a w powietrzu unosi się to „coś”, co
sprawia, że stajemy się lepsi. Szybko dociera do mnie, że śnieg, mróz, choinka, prezenty to
piękne dodatki do każdych świąt, ale atmosferę tworzą ludzie.
Na początku głos zabrał Prezes Koła Przewodników Turystycznych Krzysztof Mikucki,
który serdecznie powitał koleżanki i kolegów przewodników oraz złożył wszystkim
najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Następnie, jak co roku zaczęło się wspólne
kolędowanie przy akompaniamencie gitary. Tradycyjnie nie zabrakło również części
poetyckiej, kiedy kolejni uczestnicy naszego spotkania deklamowali wersy poezji związane
ze świętami Bożego Narodzenia. Zwieńczeniem tej podniosłej atmosfery było łamanie się
opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych i noworocznych. Później był
poczęstunek pysznymi ciastami, kawą i lampką wytrawnego wina.
W czasie spotkania doszło do uroczystego nadania tytuł Honorowego Prezesa Koła
Przewodników Turystycznych im. Antoniego Mizi, koledze Henrykowi Wilkowi, który
wniósł ogromny wkład w rozwój turystyki na terenie Bytomia, pełniąc przez wiele lat
funkcję Prezesa Koła. Zauważyć należy w tym momencie , że kolega Heniu nie chciał się
poddać ceremonii Aktu Nadania i dopiero dzięki perswazji Prezesa Krzysztofa, „uległ”.
Wielką radością dla wszystkich jest coroczny udział w naszym spotkaniu Księdza Prałata
Jerzego Pawlika, który w tym roku uraczył nas, jak zwykle, przepiękną gawędą na temat
światła, które ubogaca człowieka w jego życiu.
Głos zabrał również Eugeniusz Gnacik - wiceprezes Oddziału, który złożył życzenia w
imieniu Oddziału PTTK w Bytomiu.
Wszystkie te wzruszające chwile odbywały się w przepięknej scenerii z drzewkiem
choinkowym i stajenką, a każdy z uczestników otrzymał stroik wigilijny wykonany przez
naszą koleżanką, tegoroczną laureatkę honorowej nagrody „Przewodnik Roku”, Elę Mydla.
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