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Jarmark [witeczny w Niemierzynie

admin2, poniedziaBek 31 grudnia 2012 - 16:55:29

Nie jeste[my by spo|ywa urok [wiata, ale po to by go Tworzy
GaBczyDski
15 grudnia miaBam szcz[cie uczestniczy w niezwykBym wydarzeniu. MaBa wioska Niemierzyno koBo Zwidwina
zamieniBa si w polskie Betlejem. Blisko 400 osób spotkaBo si aby wspólnie prze|ywa czas oczekiwania na przyj[cie
Tego, który 2000 lat temu narodziB si w okupowanej przez Cesarstwo Rzymskie ziemi judzkiej.
Organizatorami tego przedsiwzicia byBo powstaBo przed rokiem Stowarzyszenie Z tradycj w przyszBo[ ,
wBa[ciciele i pracownicy firmy Agnes , Gospodarstwa Rolnego mieszczcego si na terenie Niemierzyna,
Polarica , ZUK ze Zwidwina oraz Wójt Gminy Zwidwin. Zaproszonymi go[mi byli ksi|a z parafii Zw. MichaBa
ArchanioBa w Zwidwinie, przedstawiciele wBadz oraz pracownicy czterech organizujcych firm, a tak|e mieszkaDcy wsi
Niemierzyno.
Efekt wspóBpracy wielu ludzi dobrej woli byB nadzwyczajny. PrzybyBy licznie caBe rodziny z dziemi, nawet tymi najmBodszymi
w wózeczkach. Przygotowano wiele punktów w których dzieci wraz z rodzicami mogBy wykaza si pomysBowo[ci,
zaanga|owaniem i prawdziwymi artystycznymi talentami.
Najwikszym powodzeniem cieszyBa si stolarnia, gdzie pod okiem fachowców tatusiowie i mamy razem z dziemi razem
budowali karmniki dla ptaków. W wielkiej szopie, na stoBach pracowali mali arty[ci, z masy plastycznej dzieci lepiBy wypalane
pózniej w wielkim piecu ozdoby choinkowe. Splatano wieDce adwentowe i stroiki [witeczne, prawdziwe cuda sztuki ludowej.
Spotkanie otworzyB Zwity MikoBaj, który zajechaB saniami i dzwonic maBym dzwoneczkiem zapraszaB kolejnych go[ci
na kulig. Na zaimprowizowanej scenie dzieci [widwiDskie z chóru UNISONO. [piewaBy koldy. Nauczyciele [widwiDskiego
przedszkola przedstawili utrzymane w konwencji ludowych opowie[ci jaseBka. Zwiteczny nastrój potgowaBy palce
si ogniska i pBynce z gBo[ników melodie polskich kold. Na zmarznitych i gBodnych czekaBy ciepBe napoje, bigos
i kieBbaski. Mimo tak wielu uczestników spotkanie przebiegaBo w klimacie spokoju i radosnego poczucia wzajemnej blisko[ci.
Ka|dy czy organizator, czy uczestnik spotkania czuB si wa|ny i potrzebny. Inicjatorzy spotkania skryli si w cieniu
wspólnie dziaBajcych mieszkaDców Niemierzyna. Droga, od zbudowanej rkami tych |e mieszkaDców kapliczki
roz[wietlona [wiatBem ognisk prowadziB w kierunku stajenki. StaBa z boku. Nie byBa punktem centralnym, cho byBa
najwa|niejsza. Pusty |Bóbek czekaB. Dzieci podchodziBy do |ywych owieczek, krówki i cielaczka. Rodzice tBumaczyli,
|e Pan Jezus urodziB si w takiej stajence, a Jego rodzin stali si wszyscy ci, którzy chcieli przyj Jego
najtrudniejsze przesBanie

MiBujcie si nawzajem, miBujcie nieprzyjacióB waszych,. Co[cie uczynili jednemu z tych

najmniejszych mie[cie uczynili .
Niektórzy zauwa|yli, |e wBa[nie w czasie tego spotkania w stajence przyszedB na [wiat malutki baranek. WybraB sobie na
narodziny to miejsce i tych ludzi, którzy si tam zgromadzili. Czy to znak? Nie wiem, ale tak to odebraBam i my[l |e
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Niemierzyno podobnie jak Betlejem odczuje to tak samo i staje si godnym miejscem narodzenia Bo|ego Dziecitka. I oby tak
zostaBo.
Krystyna Pietrzykowska

