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Prezes WKP Helena Rogaczykowa nie
ma łatwego początku 2004 roku.

Zorganizowanie choinki dla dzieci jest
wydarzeniem corocznym.

Lecz zagadnienie gdzie i kto będzie
brał udział w tej imprezie, a kto może

pomóc ją zorganizować, czy kto będzie
odpowiadać za powierzoną sprawę oraz
jakie mają być podarunki i ile ich ma być,
kto będzie świętym Mikołajem i Śnieżką,
występy dzieci, choinka i ozdabianie sali
i inne przedsięwzięcia – zawsze niepoko-
ją tych, którzy choć do pewnego stopnia
biorą udział w przygotowaniu oraz
przeprowadzeniu tego święta dla dzieci.

W tym celu pani Prezes wiele razy
zwoływała posiedzenie Zarządu

WKP. Każdy członek zarządu otrzymał
polecenie wraz z ustalonym termina-
rzem. I choć każdy z członków ma swoje
stałe obowiązki zawodowe czy domowe,

to każdy chętnie włączył  się do
przygotowania święta dla dzieci.

Spotkanie przy choince było miłe i
wesołe.

* * *

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu
WKP został omówiony i uchwalony

program działalności Wspólnoty na rok 2004.
Plan zamieszczamy w tym numerze pisma.

* * *

Kolejne zebranie Zarządu Wspólnoty
odbyło się 8.01.2004 r.  Na zebraniu

omawiano kwestię wysokości składek
członkowskich. Ze względu na brak
środ ków na koncie Wspólnoty i na
zaplanowany program działalności
ustalono kwotę 50 rubli dla osób
dorosłych i 10 rubli dla dzieci. Składki
będą zbierane w niedzielę przy Kościele
przez Kleofasa Ławrynowicza,  Rozalię
Teterską oraz  Helenę Rogaczykowa.

Do naszego miasta powracają
dawne tradycje obchodzenia święta
Bożego Narodzenia. Kilka dni przed
Bożym Narodzeniem w sali przy kaplicy
imienia Przenajświętszego Marii zebrali
się członkowie Wspólnoty Rosyjsko-
Polskiej Kultury, Niemieckiej Wspól-
noty Narodowo-Kulturalnej «Nasza
nadzieja», parafianie, oraz sympatycy
polskiej kultury, żeby posłuchać opowia-
dania naszego księdza proboszcza
Aleksandra o tym, jak przygotować się
do wigilii Bożego Narodzenia.

Postanowiono, aby 25 grudnia
zebrać się w Domu Kultury, żeby razem
spędzić wieczór Bożego Narodzenia. W
świątecznie przybranej sali,  przy
wspólnym stole zebrali się nie tylko
organizatorzy tego wieczoru, ale również
ich przyjaciele, miłośnicy polskiej i
niemieckiej kultury. Wieczór rozpoczął
się pokazem przedstawienia kolędnicze-

go zespołu, w którym wzięły udział
dzieci i młodzież Wspólnoty Rosyjsko-
Polskiej Kultury. Śpiewano kolędy w ję-
zykach polskim, niemieckim, rosyjskim.
To było jak duchowe pojednanie, wspól-
ne dążenie ludzi do pokoju, do dobra, do
Boga. O tym powiedział  ksiądz
Aleksander w swoich życzeniach.
Wszystkim obecnym na tej zabawie było
przyjemnie wysłuchać gratulacji naszego
gościa, radnego pana Jurija Gubina.
Serdeczne podziękowania składamy pani
dyrektor Domu Kultury Marii Fiedoty-
czewej, oraz pracownicy Domu Kultury
pani Tamarze Zajcewej, parafialnej
organistce.

Zdrowia, szczęścia, powodze-
nia w nadchodzącym Nowym Roku
niech będą z państwem zawsze i na
każdym kroku!

Janina Pietruszko,
Bałtyjsk.

Święto, które łączy

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, szczęścia i pomyślności w
Nowym 2004 Roku życzą członkowie Narodowo-Kulturalnego
Centrum “Dom Polski” w Obwodzie Saratowskim, Rosja.
W imieniu Rady Jan Jankowski - prezes,
Bożena Zbaraska-Anatol, Marina Razogreewa -
członkini Rady.

Serdecznie
pozdrawiamy
naszych drogich
czytelników na
łamach pierw-
szego w tym roku
numeru –
1 / 2004. Okres
świąteczny mamy

już za sobą i znów jesteśmy
pochłonięci swoimi codziennymi
niecierpiącymi zwłoki sprawami: pracą,
domem, wychowaniem dzieci. Liczymy
jednak na to, że czytanie „Głosu znad
Pregoły” jest dla naszego Czytelnika
nie mniej ważną sprawą, i że
zapoznanie się z obecnym numerem
pisma sprawi Państwu tak samo
wielką przyjemność jak każdy
poprzedni numer.

Miesiąc styczeń przez Polaka
najczęściej jest kojarzony z rocznicą
powstania styczniowego przeciwko
armii rosyjskiej w 1863 r. Ten etap
walki o niepodległość trwał około
półtora roku, lecz z powodu małej
ilości żołnierzy, stopnia ich uzbrojenia i
wyszkolenia powstanie styczniowe
poniosło klęskę. Artykuł historyczny na
ten temat znajdą Państwo na 1 stronie
„Głosu”.

Znaczna ilość materiałów
niniejszego numeru jest poświęcona
minionym świętom Bożego Narodzenia
i Nowego 2004 Roku. Zamieszczamy
kilka sprawozdawczych tekstów o
imprezach, które odbyły się w
środowisku polonijnym Obwodu
Kaliningradzkiego.
Zapoznają się również Państwo z
losem bardzo ciekawej postaci
historycznej – prymasem z Królewca,
arcybiskupem Juliuszem Dinderem.

I oczywiście nie zabrakło w tym
wydaniu naszych tradycyjnych rubryk
„We Wspólnocie Kultury Polskiej”,
„Polskie drogi”, „List do Redakcji” i
innych.

Życzymy przyjemnego czytania!
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