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    W 1995 roku zostało założone
Giżyckie Stowarzyszenie Żeglarzy.
Zorganizowało ono już wiele regat.
Już kilka lat odbywają się w Giżycku
mistrzostwa Polski w żeglarstwie,
dzięki którym w ostatnią sobotę i
niedzielę l ipca nad Niegocinem
zbierają się najlepsi żeglarze z całej
Polski. Rywalizują ze sobą także kon-
struktorzy jachtów. W sierpniu
odbywają się tu też ważne zawody w
żeglarstwie – O Puchar Przewod-
niczącego Rady Ministrów Polski.
    Ci, którzy wolą bardziej aktywny
odpoczynek nad wodą niż sport
żeglarski, mogą wypożyczyć kajaki,
rowery wodne lub skutery. Jest też
możliwość uprawiania windsurfingu.
    Liczne schroniska turystyczne,

położone nad brzegami jezior, jak np.
„Wiłkasy”, oprócz odpoczynku nad
wodą mogą zaproponować turystom
do wyboru do koloru: tenis, piłkę

noż ną ,
siatków-
kę, ko-
sz y k ó -
wkę itd.
    Organi-
zowane
są wy-
cieczki
do naj-
bliższych

lasów. G łówną ozdobą powiatu
giżyckiego jest Puszcza Borecka, jej
powierzchnia wynosi 250 kilometrów
kwadratowych. Tutaj oraz na terenie
trzech rezerwatów zamieszkuje około
70 żubrów.

Turyści, którzy chcą odwied-
zić Giżycko i okolice, znajdą tu miłe
sercu zajęcia o każdej porze roku.
                                             Dmitrij Osipow
                                  (Gazeta „Grażdanin”)

Foto autora

29 maja w życiu dziesięciu
dzieci naszej parafii św. Wojciecha
Adalberta – Maszy Biełowej,
Władika Dajlidionka, Patrika
Kuroczkina, Antoniego Rogaczy-
kowa, Rity Sagajdak, Nikołaja
Sienkiewicza, Asi Smirnowej,
Łukasza Szlusarskiego, Juliana
Tusznickiego oraz Krystyny
Zacharczenko – odbyło się bardzo
ważne zdarzenie – przyjęcie
Pierwszej Komunii Świętej.

Przez cały rok w każdą
niedzielę dzieci nasze uczest-
niczyły w katechezie u siostry
zakonnej Beaty. Siostra Beata
prowadziła zajęcia bardzo
zajmująco, ciekawie. Były one
pożyteczne i
podobały się
dzieciom jak i
ich rodzicom.

Przed
Pierwszą Ko-
munią Świętą
dzieci przyję-
ły sakrament
Pokuty i zro-
biły rachu-
nek sumie-
nia. Nasze
dzieci przy-
gotowywały
się do pierwszej Spowiedzi Świętej.
Dzieciaki bardzo niepokoiły się,
lecz wsparcia moralnego stale
udzielała im siostra Beata oraz
rodzice, babcie, dziadkowie.
Wspólnie z dziećmi siostra
Jeremia i organistka Irina
prowadziły różne próby, śpiewały
piosenki.

Nareszcie na-
stał ten uroczysty
dzień. Przedtem kil-
ka dni pogoda była
pochmurna, padał
deszcz. A dzisiaj jas-
no świeciło słońce,
jak gdyby sama
przyroda cieszyła
się razem z naszymi
dziećmi – tak było
radośnie i ciepło.
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Tłumaczenie  Natalia Swintickaja

UROCZYSTOŚĆ
PIERWSZEJ

KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzień przyjęcia Pierwszej

Komunii Świętej jest bardzo
poważnym i odpowiedzialnym i
jednocześnie jest wspaniałym
świętem. Nasz kościół był pięknie
ozdobiony kwiatami, jak również
ozdobione były ławeczki dla dzieci.
Bardzo ładnie i uroczyście dzieci
były ubrane. Dziewczynki – w
długich białych sukieneczkach,
chłopcy – w białych koszulkach i
w białych albach.

Bardzo mile i łagodnie
śpiewał chór. Dzieci od swych
rodziców otrzymały błogosła-
wieństwo. Mszę Świętą odprawiał
ks. Jerzy Steckiewicz. Cała ta
uroczystość była wspaniała. Ten

dzień zostanie w pamięci naszych
dzieci jako radosny, jasny i bardzo
ważny w życiu.

Dziękujemy serdecznie
wszystkim, kto przygotował to
święto w naszej parafii – siostrom,
księdzu oraz rodzicom dzieci.

A. Zacharczenko
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