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GŁOS ZNAD PREGOŁY

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2010 Roku!
Te osoby sprawiają, że mimo obecnych trudności w kontaktowaniu się, nadal spotykamy się tworząc wspólną
historię i wspólną przyszłość.
Święta Bożego Narodzenia są niepowtawodniczkom turystycznym po Kaliningradzie
rzalną okazją do spotkań nie tylko w gronie
– Ludmile Naczinkinej i Ludmile Burmistnajbliższych członków rodziny i przyjaciół,
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