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Opłatkowe spotkanie pełne wspomnień 

Redakcja TV Gawex, 2014-12-22 10:52:31 

Przedświąteczne spotkania z pracownikami mają różną formę i charakter, jednak zawsze ten 

sam cel: wymianę życzeń i serdeczności, drobne upominki i wspólne kolędowanie. W firmie 

Kronospan już od wielu lat organizowane są spotkania opłatkowe dla byłych, emerytowanych 

już pracowników. 

 

 

 

fot. TV Gawex 

W piątek, 19 grudnia w halach wystawowych Hausemesse przy ulicy Pilskiej odbyło się 
tegoroczne świąteczne spotkanie, na które licznie przybyli emerytowani pracownicy firmy. Jak 
powiedział Krzysztof Aleksandrowicz, dyrektor Kronospan Szczecinek to ważne żeby pamiętać o 
tych, którzy przez lata pracowali na dzisiejszy sukces firmy, tym bardziej że w tym roku 
Kronospan świętuje swoje 25-lecie działalności. Z tej okazji byli pracownicy mogli wspólnie 
obejrzeć archiwalny film z wieloletniej działalności firmy, a także przygotowano dla nich specjalne 
życzenia i słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją był koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej numer 1. Podczas tego spotkania zapłonął także betlejemski ogień, 
dostarczony przez szczecineckich harcerzy. Dla uczestników spotkania zapewne najważniejszym 
momentem było dzielenie się opłatkiem i wzajemne, serdeczne życzenia. 
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Spotkanie opłatkowe w Kronospanie 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia firma Kronospan tradycyjnie już zaprosiła 

emerytowanych pracowników na uroczyste, przedświąteczne spotkanie. W piątek (19.12), dzieląc się 

opłatkiem, życzono sobie spełnienia marzeń, zdrowia, wszystkiego co najlepsze i tego, by 

nadchodzący rok okazał się lepszy od 2014, który właśnie dobiega końca.  

Tegoroczne spotkanie, które odbyło się na terenie Hausmesse, w sposób szczególny nawiązywało do 

trwających obchodów 25-lecia firmy Kronospan. Świadczyła o tym przygotowana na tę okoliczność 

specjalna wystawa fotografii oraz film opowiadający o rozwoju, który został wyemitowany 

zaproszonym gościom.  

W przedświatecznej uroczystości uczestniczyło ponad 90 emerytowanych Pracowników. Wziął też w 

niej udział dyrektor firmy Kronospan, Krzysztof Aleksandrowicz. Otwierając wydarzenie, dyrektor 

nawiązał do obchodzonego jubileuszu, a także odniósł się do perspektyw, jakie czekają firmę w 

niedalekiej przyszłości. – Te 25 lat to historia pisana przez Was, drodzy Państwo – powiedział 

Krzysztof Aleksandrowicz, zwracając się do uczestniczących w spotkaniu osób. – Chciałbym Państwu 

jeszcze raz podziękować, a także życzyć zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz 

spokojnego Nowego Roku.  

Spotkanie opłatkowe Kronospanu uświetniła wizyta harcerzy z Komendy Hufca Szczecinek, którzy 

wraz z komendantką hm. Zofią Gańską wręczyli Krzysztofowi Aleksandrowiczowi Betlejemskie 

Światełko Pokoju. Następnie proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ks. Dariusz Rataj zaprosił 

wszystkich do wspólnej modlitwy. Potem przyszła pora na wzajemne życzenia pracowników.   

Wśród nich nie brakowało osób, które pamiętają jeszcze czasy zakładu płyt wiórowych, tak jak pani 

Janina Pacałaty. Pani Janina przepracowała w zakładzie ponad 23 lata. W spotkaniu opłatkowym 

wzięła udział już po raz trzeci. Jak wyjawiła, miło jest spotkać sie z dawnymi znajomymi i 

powspominać minione czasy. Z zaproszenia firmy Kronospan skorzystali także panowie – Henryk 

Hapyn i Zenon Sumicz. Obaj całe swoje zawodowe życie związali właśnie z zakładem. Pan Henryk 

przepracował w Kronospanie 26 lat, z kolei pan Zenon aż 44 lata. Na przedświątecznym spotkaniu 

byli po raz pierwszy. Przy dzieleniu sie opłatkiem mieli życzyć sobie przede wszystkim zdrowia, bo 

dla osób na emeryturze, to właśnie zdrowie jest najważniejsze. 

Warto jeszcze nadmienić, że na koniec organizatorzy spotkania przygotowali miłą 

niespodziankę. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich świąteczny występ 

szkolnego chóru Primo z SP nr 1, prowadzonego przez Teresę Dybowską.  
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