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Z całą  pewnością  można
stwierdzić, że w Kaliningradzie jedno
osobliwe wydarzenie kulturalne w ciągu
ostatnich lat przepłaciło się w stały
zwiastun świadczący o nadejściu świąt
Bożego Narodzenia. Jest to koncert kolęd
organizowany corocznie przez Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie. Podob-
nie jak w poprzednich dwóch latach,
odbywający się w plenerze, przy wejściu
do konsulatu polskiego, koncert pieśni
bożonarodzeniowych przebiegał w
obsadzie międzynarodowej. Na tym
niezwykłym pod każdym względem
koncercie 16 grudnia ze strony kalinin-
gradzkiej wystąpił tym razem dziecięcy
zespół „Świerszczyk” z rosyjskimi i
polskim kolędami. Natomiast polski
zespół folklorystyczny „Pogranicze”
przybył do nas z malowniczej krainy
jezior – północnej Suwalszczyzny. Zespół
„Pogranicze” zaprezentował zebranym

Z kolędą przychodzą święta
kolędy pochodzące z regionu pogranicza
polsko-litewskiego.

Jak nigdy przed tym zgro-
madziło się wielu słuchaczy, którzy nie
zwracając uwagi na szmer mknących
wieczorną ulicą samochodów, wsłu-
chiwali się w słowa pieśni zapowiadają-
cych narodzenie Dzieciątka – Jezusa.

W. Wasiliew

19 grudnia 2005 r. w dolnych
pomieszczeniach kościoła p.w. Św.
Wojciecha/Adalberta odbyło się spot-
kanie wigilijne parafian członków Naro-
dowo-Kulturalnej Autonomii „Polonia”.
Wedle dobrej tradycji w wigilijnych spot-
kaniach polonijnych biorą udział również
pracownicy Konsulatu Generalnego RP
w Kaliningradzie z Konsulem General-
nym Jarosławem Czubińskim. Sala przez-
naczona na wieczerzę wigilijną była
ozdobiona choinką, a obok figury Matki
bożej została wystawiona lampka z
Ogniem Betlejemskim, dostarczonym
przez wiele granic z miejsca narodzenia
Chrystusa.

Ksiądz proboszcz Jerzy Steckie-
wicz odczytał odpo-
wiedni fragment
Pisma Świętego. Po
odmówieniu wspól-
nej modlitwy wszys-
cy zaśpiewali jedną z
ulubionych i pow-
szechnie znanych
kolęd „Wśród noc-
nej ciszy”. Następnie
głos zabrał Konsul
Jarosław Czubiński,
który podsumował
mijający 2005 rok.
W imieniu własnym, swojej rodziny i

wszystkich pra-
cowników Konsu-
latu złożył on
życzenia świąte-
czne i noworoczne
wszystkim kalinin-
gradzkim Polakom.

Jednym z
ważnych wyników
2005 roku jest
przede wszystkim
w y b u d o w a n i e
własnego kościoła
(potrzebne jest
jeszcze wykoń-

czenie wnętrz).

Wigilia polonijna

Wieczór kolęd przy Konsulacie
Polskim w Kaliningradzie,
śpiewa zespół
«Pogranicze» z Suwalszczyzny

Zespół  folklorystyczny
«Pogranicze» śpiewa dla
parafian w Kaplicy Matki
Bożej Fatimskiej.
Od lewej

Na foto:
Wyżej
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Na spotkaniu wigilijnym w parafii Św.
Wojciecha, 19.12.2005 r.

Dzielenie się opłatkiem, wigilia
polonijna, 19.12.2005 r.
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 Do dyspozycji Polonii są  dolne
pomieszczenia, dzięki czemu zwiększą
się możliwości działalności kulturalno-
oświatowej we Wspólnocie Polskiej.

Wszyscy zebrani zgodnie ze
staropolskim zwyczajem podzielili się
opłatkiem jako symbolem nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2006
roku. Następnie nadszedł czas poczęs-
tunku przy wspólnie przygotowanym
wigilijnym stole.

W. Wasiliew


