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VIII Wigilia warszawska
W dniu 18 grudnia na Placu Teatralnym w Warszawie odbyło się - już po raz
ósmy - Spotkanie Wigilijne, podczas którego mieszkańcy mogli podzielić się
opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia oraz wspólnie spędzić czas przy
licznie przygotowanych atrakcjach.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz życzyła zgromadzonym, by zbliżające się święta spędzili wśród
osób bliskich lub wśród przyjaciół. "To jest okres szczególny, kiedy ustają utarczki, kłótnie. Życzę, żeby
taki był również dla państwa" - dodała.
Życzyła też mieszkańcom Warszawy "lepszego" niż obecny 2012 r. Następnie podzieliła się z zebranymi
opłatkiem.

Życzenia mieszkańcom Warszawy składał też kanclerz Bractwa Kawalerów Gutenberga Jacek
Kuśmierczyk oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Henryk Skorowski.

Jacek Kuśmierczyk w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że podobnie jak w latach ubiegłych, tak i na
niedzielne spotkane przyszło wiele osób ubogich. "To dla nich również okazja do tego by po prostu zjeść
ciepły posiłek" - zaznaczył. Dodał, że ma nadzieję, iż ta warszawska tradycja - organizowania takich
Wigilii - będzie kontynuowana w następnych latach.

Na najmłodszych czekał Św. Mikołaj i Śnieżynka. Dzieci mogły własnoręcznie przygotować kartki i stroiki
świąteczne oraz pomalować choinkowe bombki. Specjalną prezentacje przygotowało Bractwo
Kawalerów Gutenberga - wystąpili uczniowie Warszawskiego Gimnazjum nr. 164 z Białołęki, którzy
przedstawili Jasełka wigilijne.

Z kolei strażnicy miejscy zachęcali zebranych do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa,
także podczas zbliżających się Świąt.

Podczas uroczystości rozbrzmiewały też najpiękniejsze kolędy. Wykonywał je m.in. Chór Akademicki
Politechniki Warszawskiej i Warszawski Chór Międzyuczelniany.

Wszystkim osobom, które bezpośrednio pomagały w zorganizowaniu VIII Spotkania Wigilijnego oraz
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wsparły realizację tego projektu, serdecznie i z całego
serca dziękujemy. Radość i uśmiech na twarzach przybyłych na tę imprezę, jakie udało się wywołać
poprzez przygotowane występy, atrakcje czy też drobne upominki, warte były trudu włożonego w
przygotowanie imprezy. Ufamy więc, że w przyszłym roku kolejne Spotkanie Wigilijne będzie cieszyło
się jeszcze większą popularnością wśród mieszkańców Warszawy.
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