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W klubie „Pod Krechą” bardzo ciasno, tłumy gości, 
dawni działacze, władze PŚk, klubowe, 
z aktywnymi rodzicami są i najmłodsi, 
Krzysiek wszystkich wita, wygłasza krótką mowę. 
 

Historia bogata, również z przerywnikami, 
Stefan, Zdzisław, Janusz, Krzysztof na przemian czele, 
współpraca z innymi uczelniami, klubami, 
przy wsparciu rektorów przyszłość nieźle się ściele. 

 
Cześć, chwała - za pięćdziesiąt lat funkcjonowania, 
oby się tak chciało chcieć, jak drzewiej bywało, 
życzenia, upominki, czas gratulowania, 
„Nie spowalniajcie! Z wiarą - wprzód, idźcie na całość!” 
 

Przyznane od władz klubowych podziękowania, 
w formie wyróżnień - złote, brązowe odznaki, 
dyplomy za przejaw współorganizowania, 
za udział w wyprawach, spływach, rajdach wszelakich. 

 
Urozmaiceniem prezentacja zdjęć starych, 
Ziemowit zabawia gości kadrami sprzed lat, 
rok miniony w barwnej edycji przekazany, 
te twarze wszystkim znane, któżby ich nie odgadł! 
 

Pora nareszcie się posilić, zwilżyć gardło, 
gorący żurek, cztery rodzaje sałatek, 
samoobsługa, każdy bierze co popadło, 
także lampkę wina, wodę, kawę, herbatę. 

 
Rozchwytywana sałatka, ponoć Jagody, 
pieczarki, ananasy, migdały - miód w gębie! 
Wino barwna „Kadarka” - zgodnie z krzykiem mody, 
tort jubileuszowy ... To ci uczta będzie! 
 

Roch z przejęcia wylewa Krzyśka lampkę wina, 
przy hucznym gwarze system rozmów dialogowy. 
Wiwat świętująca AKTK rodzina! 
Zaś wspólne zdjęcie zwyczajem obowiązkowym! 

 
Odżywa tradycja turystycznej piosenki, 
przy akompaniamencie klubowej gitary, 
podniecają wszystkich rozchodzące się dźwięki, 
z zespołem śpiewają wnet wszyscy - młodzi, starzy. 
 

Upaja solo Renaty - „Wciąż wędrujemy”, 
„Lato pachnące miętą” - kolegi Janusza, 
„Hej sokoły omijajcie” - wszyscy umiemy, 
„Dziś do ciebie przyjść nie mogę” - każdego wzrusza. 

 
Na stołach wreszcie i ciut szlachetniejsze wina, 
dzieciaki AKTK-owców gonią balony, 
Zbyszek z Ulą w rytm muzyki tańce zaczyna, 
Roch węgierskiej pieśni ludowej nuci tony. 
 

Więcej par na parkiecie w takt dźwięcznej muzyki, 
wychodzący z klubowymi kalendarzami, 
wszyscy wierzą w przyszłe, dobre klubu wyniki ... 
Krzysztofie! Jest nas już prawie setka! Bóg z nami! 
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