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Boże Narodzenie
Impreza zaczęła się rozkręcać przy muzyce
klubowej z każdą minutą.

Zabawa Andrzejkowa
Zabawa Andrzejkowa rozpoczęła się w
Tawernie Brześć Kujawski od przemówienia
Roberta
Wichrowskiego
i
Andrzeja
Pasińskiego - przywitania wszystkich gości.

Czas upływał w miłej atmosferze przy suto
zastawionych stołach, dźwiękach muzyki
oraz na wspólnych rozmowach.

2

13 grudnia
To już 37 rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. O godz. 18.00 w
Bazylice Katedralnej odbyła się msza
Święta, w której homilię wygłosił pierwszy
Kapelan Solidarności ks. Prałat Zbigniew
Szygenda. Obchody zakończyło złożenie
kwiatów i wiązanek pod tablicą przy dawnej
Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej na Placu Kopernika, (obecnie
Muzeum Diecezjalne) gdzie przesłuchiwano
i torturowano włocławskich działaczy
niepodległościowych i członków NSZZ
Solidarność.

wyboru 2 osób do Zarządu Regionu w
wyborach uzupełniających. Na posiedzeniu
WZDR przyjęto 1 wniosek i 2 stanowiska.

Raj Górski
XXI Rajd Górski organizowany przez KZ
odbędzie się w dniach 7-12.09.2019r. do
Krynicy.
HUMOR
- Szczęśliwego nowego Roku!
- Zwariowałeś, w lutym?
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie
wracałem tak późno z sylwestra...

***
Na Biegunie Północnym spotykają się dwaj
Święci Mikołajowie.
- Dlaczego jesteś taki smutny?
- Bo w tym roku znów wypadło na mnie, że
mam roznosić prezenty w Polsce.
- Przecież Polacy to wspaniali ludzie!
- Możliwe, ale jak wrócę od nich, to znów przez
cały rok będę miał kaca!

***

Wybory w Regionie Toruńsko Włocławskim
Dnia 10.12.2018r. Inowrocławiu odbyło się
Nadzwyczajne WZDR, na którym wybierany był nowy przewodniczący Regionu
Toruńsko-Włocławskiego. Na 117 delegatów obecnych było 100. Wybory nadzorowała przedstawicielka KK p. E. Zydorek.
Przemówienie wygłosił ustępujący przewodniczący J. Żurawski, w którym podsumował dotychczasową działalność w obecnej
kadencji. Nowym przewodniczącym został
Tomasz Jeziorek z Torunia (dotychczasowy
wiceprzewodniczący). Ponadto dokonano

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do
Mikołaja:
-„Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę
Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego.”
- Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący
przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się
smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy
postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę.
Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w
paczce.
- Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi
list od Jasia:
-„Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie
ukradli na poczcie.”
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