
Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki,
upłyną piękne chwile polskiej Wigilii:
ze wspólnie śpiewaną kolędą,
z upragnionym gościem przy stole
i w rodzinnym, pełnym radości gronie.
WESOŁYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
I SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO 2014 ROKU
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Z ziemi kaliningradzkiej do Polski

Gdańsk Parada Niepodległości.
Ulicami starego miasta.

Czekamy na Paradę
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11 listopada Polacy na
całym świecie obchodzili
Dzień Niepodległości swoje-
go kraju. Specjalnie na tę
okazję członkowie organi-
zacji społecznej „Stowarzy-
szenie Inicjatyw Polonij-
nych Kaliningradu” zorga-
nizowali wyjazd na paradę
do Gdańska.

Wszyscy z niecierpli-
wością czekali na tę podróż,
ponieważ chęć dołączenia do
licznych uczestników para-
dy i sama możliwość przejś-

cia w uroczystej kolumnie,
dostarczały niesamowicie
pozytywnej energii na nastę-
pne spotkanie z okazji Dnia
Niepodległości.

Pogoda sprzyjała uro-
czystościom: świeciło mięk-
kie listopadowe słońce, a
brak deszczu pozwolił ucze-
stnikom parady i licznym
gościom zaprezentować
wspaniałe stroje, wykonane
z wyjątkową miłością i dba-
łością o zachowanie dokład-
ności historycznej. Zoba-

czyliśmy żołnierzy z cza-
sów II wojny światowej,
husarię na koniach, rekonst-
ruktorów w mundurach
Milicji Obywatelskiej oraz
Kaszubów w ludowych
strojach; paradę starych
samochodów wojskowych,
służb ratowniczych i pry-
watnych; potem maszero-
wali przedstawiciele hisz-
pańskiego stowarzyszenia
„Poland First to Fight”, wiel-
biciele polskiej historii, któ-
rzy organizują różnego ro-
dzaju rekonstrukcje, sami
szyją polskie mundury i po-
pularyzują historię bliskiego
im kraju za granicą; za nimi –
nasza grupa razem z Polaka-
mi z Białorusi i Litwy w bia-
ło-czerwonych szalikach,
dalej szły dzieciaki że szkół
miasta i harcerze.

Prawdziwe zaintereso-
wanie widzów wzbudziła ka-
waleria królewska. Imponu-
jąca procesja pozwoliła
publiczności na obejrzenie
nakryć głowy, futrzanych ka-
mizelek, zbroi i innych ele-
mentów ubioru uczestników.

Wyjątkowe uczucia wy-
wołało przejście wojskowej
kolumny, uczestnicy której
tak szczegółowo zrekonstru-
owali technikę z minionej
epoki, że nieraz się wyda-

wało, że czas zawrócił...
Pełna czci postawa uczestni-
ków parady i organizatorów
wobec detali historycznych
wywołuje szczere wyrazy
szacunku.

Atmosfera święta pano-
wała wśród wszystkich zgro-
madzonych: rozbrzmiewała

muzyka, wszędzie było sły-
chać radosny śmiech. Pano-
wało poczucie jedności
wśród ludzi.

Warto też wspomnieć o
tym, że mieszkańcy Gdańska

i liczni obserwujący zrobili
żywy korytarz, który z en-
tuzjazmem witał uczestni-
ków wydarzenia. Osoby do-
rosłe i małe dzieci – wszyscy
trzymali w rękach polskie
flagi i radośnie witali idących
w kolumnach gości.

Minął kolejny rok. Dużo się wydarzyło tak u Państwa, jak
i nas. Cieszymy się niezmiernie z naszej współpracy – mamy
coraz więcej stałych autorów, relacjonujących zdarzenia z
życia Polonii w Kaliningradzie i obwodzie. Materiału do
każdego kolejnego numeru Pisma mamy zawsze pod
dostatkiem – dzięki Państwu, dzięki naszym „reporterom”.
Jest to dla nas radość i zaszczyt, przecież polonusi też już nie
wyobrażają sobie życia polonijnego bez swojego Pisma.
Jesteśmy dla Was, a Państwo – dla nas. Dziękujemy
serdecznie, drodzy Czytelnicy!

Maria Ławrynowicz


