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PRZYBYŁO NAS!
WRĘCZONO KOLEJNE KARTY POLAKA
30 listopada grupa członków
kaliningradzkiej polonii sp otkała
się w pomieszczeniu Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie.
Powodem ku temu było wręczenie
Karty Polaka wielu osobom polskiego pochodzenia, rozp iętość
wieku których składa się od dzieci
w wieku przedszkolnym do ludzi
starszych.
Z okazji tej uroczystości zebranych – przyszłych posiadaczy Karty
Polaka oraz zaproszonych gości –
witali prezes Wspólnoty Polskiej
w Warszawie senator M aciej Płanżyński, konsul Generalny RP w
Kaliningradzie M arek Gołkowski

oraz konsul ds. polonijnych w obwodz ie kaliningradz kim Dariusz
Kozłowski.
W powitalnej mowie podkreślono o znaczenie Karty Polaka dla
Polaków mieszkających poza granicami Polski. Wręczał Karty Polaka konsul D. Kozłowski. Jedna z
pań, która otrzymała Kartę, opowiedziała, że urodziła się na Białorusi p od M ińskiem w polskiej
rodzinie, miesz kała tam, potem
mieszkała na Litwie w Trokach, zawsze uważała siebie za Polkę. Obecnie mieszka w obwodzie kaliningradzkim. A dzis iejs zy dzień ją
wzruszył i podkreślił, że jest Polką.

Tą panią była WiktoriaAnanjewa (z
domu Krasowska).
Posiadaczami honorowymi Karty Polaka zostały dzieci z naszej
polonii Karolina Kuroczkina (5 lat),
Patryk Kurocz kin (13), Daniił
Pieńczukow (5,5), Elżbieta Sklarowa (10).
A Daniił Pienczukow udzielił
wywiadu chyba pierwszy raz w
życiu dla środków masowego przekazu z Polski i odpowiedział na
dość trudne pytanie «Kto ty jesteś?» - Polak mały!
Kartę Polaka otrzymali również
Ałła Kuczyńska, Anna Ogińska,
Irena Chorchordina, Larysa Łuka-

szewicz, Krystyna Pawlenko, Leonila Szydłow ska, Karolina J eroszyna.
Każdemu,kto otrzymał KartęPolaka, wręczono kwiatek czerwonej roży.
Na ty m s pot kaniu panowała
atmosfera uroczystości, dumy, że
jesteśmy Polakami, że Ojczyzna o
nas pamięta.
A przy herbatce z poczęstunkiem toczyła się jeszcze serdeczna
rozmowa.
Serdecznie dziękujemy Konsulowi Generalnemu oraz pracownikom Konsulatu za organizację tego
spotkania polonijnego.
Kleofas Ławrynowicz

Spotkanie opłatkowe
Obchody Świąt Bożego Narodzenia, jednego z najbardz iej
znaczących świąt chrz eścijańskich, należą do głęboko zakorzenionych tradycji Narodu Polskiego.
Jednym ze zwyczajów obchodów bożonarodz eniowych jest
urządzanie spotkań opłatkowych.
21 grudnia w dolnym pomieszczeniu kościoła p.w. św. Wojciecha odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Wspólnoty Kultury

Polskiej, na którym zgromadzili się
przy wspólnie przygotowanym stole
(z godnie ze zw ycz ajem p ierwszych chrześcijan) aktywni członkowie Wspólnoty wraz ze słuchaczami działającego przy Wspólnocie
kursu języka polskiego, ażeby po
wspólnej modlitwie przełamać się
opłatkiem, symbolem chleba, i złoży ć s obie naw zajem serdecz ne
życzenia świąteczne. W spotkaniu
wziął udział Konsul do spraw Po-

lonii pan Dariusz Kozłowski. Po
życzeniach był czas na rozmowy
przy herbacie i słodyczach o bieżących sprawach i planach na przyszłość kaliningradzkiej Polonii.
W.Wasiliew

wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej cis zy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali z wielkiej radości.
Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
tyle tysięcy lat wyglądany.
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.

OPŁATEK W KONSULACIE
Oby takie spotkania polonijne przy stole wigilijnym powtarzały się co roku – z opłatkiem i radością w sercu.
22 grudnia w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie odby ło się
t rady cyjne przy jęcie z okazji
nadchodzących Św iąt Boż ego
Narodzenia. W tym roku na sali ko-

Jerz ego Steckiew icz a wsz ys cy
obecni pogrążyli się w modlitwie,
po czym zaś nadeszła chwila dzielenia się opłat kiem. Ży czenia
szczęścia, radości, sukcesów w
pracy, pociechy z dzieci i innych
niemniej p otrzebnych
w życiu rzeczy rozbrzmiewały na sali kominkowej konsulatu generalnego. Lecz niektóre
życzenia spełniły się
tuż przy stole wigilijnym. Tym rados nym
moment em s tało się
wręczenie p ani Irenie
Polis zcz uk z Polonii
Kaliningradzkiej s pecjalnego prez ent u
świątecznego – Karty
Polaka.
Następnie goście i
Przemówienie Konsula Generalnego
gospodarze zebrali się
minkowej konsulatu zebrali s ię przy obfitym stole, na którym króprzedstaw iciele organizacji polo- lowały śledzie, barszcz czerwony,
nijnych z Kaliningradu, Czernia- pierogi i inne przysmaki tradycyjchowska, Bałtyjska i Ozierska. Po nej kuchni polskiej. „Głowy” rouroczystych przemówieniach pana dziny polonijnej (według trafnego
konsula generalnego M arka Goł- określenia księdza proboszcza) –
kowskiego i księdza proboszcza pan konsul generalny M arek Goł-

kowski oraz pan
konsul do spraw
polonijnych Dariusz K oz łow ski – przyjazną
rozmową i dobrym żartem sprawiały, iż atmosfera stawała się
coraz bardz iej
ciepła. P uent ą
wieczoru było
wspólne śpiewanie kolęd. Tegoroczny repertuar Konsul generalny oraz ks. J. Steckiewicz dzielą się opłatkiem
zawierał znane i lubiane kolędy: pospolitej Polskiej wciąż pozostaje
„Wśród nocnej cisz y”, „P rz y- jednym z najbardziej ważnych wybieżeli do Betlejem”, „Lulajż e darzeń w życiu miejscowego śroJezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”, dow iska polonijnego. Z atem do
„Jezus malusieńki” i inne. Nawet licznych życzeń, które zostaną złopogoda bałtycka, która, jak wiado- żone w tym świątecznym okresie,
mo, jest bardziej zmienna od słyn- wypada dodać jeszcze jedno: oby
nej kobiety z arii Verdiego, dopisa- ten piękny zwyczaj, symbolizujący
ła ogólnemu nastrojowi, i przeka- więź między polonią a Polską nie
zała s woje najlep sz e ży cz enia zaniknął, i za rok spotkaliśmy się
poprzez zesłanie na ziemię piękne- ponownie przy stole wigilijnym,
go śniegu bożenarodzeniowego.
mając opłatek w ręku i radość w
A więc tradycja obchodzenia sercu.
Święta Bożego N arodz enia w
Wiera Andrejczuk
Konsulacie Generalnym Rzeczyfoto E.Rogaczykowa

