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Dzień 12 czerwca to znamienna
data w historii nowej Rosji. Przy-
pomnijmy że tego dnia w roku 1990
Rada Najwyższa FR uchwaliła
Deklarację o suwerenności państwo-
wej Federacji Rosyjskiej, w tym
momencie jeszcze republiki w
składzie ZSRR. Później tylko można
było sobie uświadomić, że ten dzień
stał się swoistym początkowym punk-
tem odliczenia historii nowego państ-
wa – dniem urodzin współczesnej
Rosji.

Święto  12 czerwca, obchodzone
jako Dzień Rosji, utrwaliło się w ka-
lendarzu i ma już określone tradycje. I
jedną z nich jest przeprowadzenie w par-
ku “Centralnym” festynów ludowych z
udziałem wspólnot kulturowych mniej-
szości narodowych działających w
Kaliningradzie. Corocznie bierze udział
w tym festynie Wspólnota Kultury Pols-
kiej. Na alei parku prowadzącej do sceny
Teatru Letniego i pobliskim płacyku były
ustawione namioty, które przekształcały
się w zagrody wspólnot narodowych.
Każda wspólnota dodawała obejściu cech
szczególnego kolorytu charakterystycz-
nego dla swojego narodu. Polski namiot
łatwo było poznać po użytych przy deko-
racji zagrody barwach narodowych.
Ozdabiała ją girlanda białych i czerwo-
nych baloników. Kolory obrusów na stole
również  nawiązywały do polskich kolo-
rów narodowych. Wewnętrzną ozdobą
zagrody były haftowane obrazy (kwiaty i
widoki miejskie) Tamary Ławrynowicz

Dzień Rosji świętujemy razem

oraz lalki w polskich strojach regional-
nych. Wiadomo, że Polacy słyną ze swo-
jej gościnności, i goście zwiedzające
obejście polskiej Wspólnoty mogli skosz-
tować prawdziwego
bigosu i pierogów. Zaś
na pamiątkę wziąć bro-
szurę zawierającą turys-
tyczną  informacje o
Polsce.

Ażeby godnie zapre-
zentować naszą Wspól-
notę na festynie zebrali
się najbardziej nieza-
wodni członkinie chóru
polonijnego i co mocno
cieszy – grupa mło-
dzieży polonijnej.
Osobliwie zaznaczała
obecność Polaków na festynie młoda para
członków Wspólnoty ubrana w stroje
krakowskie. Przy zagrodzie WKP
brzmiały ulubione pieśni kaliningradzkiej

Polonii.  Namiot każdej
wspólnoty narodowej, skła-
dając życzenia świąteczne
zwiedzili przedstawiciele
kierownictwa Kaliningradu i
obwodu kaliningradzkiego.
Przy zagrodzie Wspólnoty
Kultury Polskiej wysocy
goście podziwiali pomysło-
wość wykazaną przy ozdabia-
niu namiotu. Natomiast prezes
WKP Eugeniusz Kozłowski

dostał podziękowanie na piśmie za
działalność społeczną wzmacniająca
przyjaźń i stosunki dobrosąsiedzkie
pomiędzy mieszkańcami naszego
regionu.

Z ramienia Zarządu Wspólnoty
dodam, że podziękowanie za przygo-
towanie i godny udział w festynie
świątecznym należy się wszystkim
członkiniom chóru polonijnego, które
odezwały się i przyszły bez względu
na zmienną pogodę, godni podzię-
kowania nasi młodzi Polonusi, oraz
osobiście Andrzej Gronowski (ka-

wiarnia “Polandia” w Swietłogorsku) za
wsparcie Wspólnoty przez przy-
gotowanie znakomitego bigosu, Gien-
nadij Riabczyński  (gorące kiełbaski – to

jego dzieło), a także Karolina Kuroczkina
i Anna Zacharczenko, i nie możemy
zapomnieć niezawodnego Aleksja
Siedleckiego.
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