
 Str.  5  Nr 3 (248) marzec 2017 

Min o ju  tro-
ch  czasu od kie-

dy odby o si  spot-
kanie wigilijne z

kresowiakami w W gorzewie.
Jednak postanowi am przy-
pomnie  o tym ciep ym przy-

ciu, na które wraz z Janin
apszyn , prezesem Polonii w

Ba tyjsku, zaproszono nas w
grudniu.

Wigilijna wieczerza, która
zosta a zorganizowana przez

gorzewskie Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” dla roda-
ków poza granicami Polski, sta-
a si  ju  tradycj . Polacy z ob-

Wigilia 2016 w W gorzewie
wodu kaliningradzkiego, Ka-
zachstanu, Bia orusi, Litwy oraz

otwy po raz kolejny si  zebrali,
by sp dzi  czas razem i podzieli
si  „polsko ci ”.

W ed ug prezesa W go-
rzewskiego Ko a SWP Wies awa
Pietrzaka, celem tego wyda-
rzenia jest przypomnienie roda-
kom o polskich tradycjach oraz
pokazanie rodzinnej wigilii z
modlitw , op atkiem, dwunasto-
ma potrawami i yczeniami.

Nie uda o si  nam z Janin
przyjecha  na wszystkie dni
spotkania, przyby my tylko na
ostatni dzie , ale tego wystar-

czy o, eby poczu  przyjemn
atmosfer  w ród kresowiaków i
organizatorów, oraz zbli aj ce
si wi to Bo ego Narodzenia,
które obdarzy o nas poczuciem
oczekiwania nadchodz cego
szcz cia.

Jak to zawsze bywa podczas
Wigilii, nie obesz o si  bez wi -
tego Miko aja i jego prezentów.
Wr czono zebranym ksi ki oraz
najwa niejszy symbol wi t –
chleb wyrobu w gorzewskiego i
op atki, eby uczestnicy podzielili
si  nimi w rodzinie albo w swoich
rodowiskach polonijnych.

Jeste my bardzo zadowo-

lone z naszego wyjazdu do Pol-
ski o takim wielkim znaczeniu
dla wszystkich Polaków rozpro-
szonych po ca ej ziemi, nie zwa-
aj c na drog  i przekraczanie

granicy, które by y dla nas bar-
dzo m cz ce. Ale by o jednak
warto tam pojecha  mimo wszy-
stkich przeszkód i zastanowi
si , szczególnie dla nas m odych,
co czyni nas Polakami i jak zacho-
wa  Polsk  u siebie w domu, gdy
jest to niezwykle trudne.

Regina Zinowjewa
Stowarzyszenie Inicjatyw

Polonijnych w Kaliningradzie
Zdj cia ze strony www.wpkw.ehost.pl
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