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12 czerwca – Święto nowej Rosji
Na Stadionie na ludowo

Z całą pewnością można stwierdzić
że po piętnastu
latach dzień 12
czerwca na trwale
wszedł do listy
świąt nowej Rosji.
Ma ten dzień
swoje określone
tradycje do któ-
rych niewątpliwie
należy zaliczyć
urządzane coro-
cznie w centrum
Kaliningradu nie-
codzienne festyny
z udziałem wspól-
not kulturowych
mniejszości naro-
dow o ściow ych
działających w
naszym mieście.

W tym
roku placem zaba-
wy ludowej stał się stadion piłkarski
„Bałtyka”. Od chwili gdy pierwsze promienie
słoneczne oświetliły ustawione na trawniku
przy wejściu do stadionu kolorowe namioty
zaczęli gromadzić się reprezentanci ziom-
kostw narodowych, ażeby udekorować je
najprzytulniej i najładniej. Namiot Polskiej
Autonomii Kulturalno-Narodowej został
ozdobiony w sympatyczne haftowane serwetki
i obrazy pani Janiny Bondarik oraz oryginalne
dzieła artystyczne pani Zofii Czyż. Były

wywieszone również przeróżne dyplomy,
którymi została odznaczona Wspólnota
Kultury Polskiej za udział w imprezach w
Kaliningradzie i Polsce. Namiot upiększała
girlanda balonów w polskich barwach
narodowych.

Cała impreza rozpoczęła się przez
wnoszenie dwóch wielkich płacht w kolorach
rosyjskiej flagi państwowej wysiłkiem
wszystkich reprezentantów wspólnot
narodowych, uczestników świątecznego

festynu. W ten sposób podkreśliliśmy swoją
jedność z na-
szą wielką oj-
czyzną Rosją.
Następnie goś-
ci i uczest-
ników festynu
p r z y w i t a l i
przedstawiciele
władz Obwo-
du Kalinin-
gradzkiego. Po
czym na wiel-
kiej scenie roz-
począł się kon-
cert galowy z
u d z i a ł e m
miejscowych
z e s p o ł ó w
t w ó r c z o ś c i
amatorskiej,
zaś gwiazdą
dnia była ro-

syjska śpiewaczka ludowa Jekateryna
Szawrina.

W tym samym czasie przy
poszczególnych stanowiskach wspólnot
narodowościowych rozkręcały się spon-
taniczne zabawy – grał zespół muzyki ludowej
Białorusinów, śpiewali Litwini, tańcowali
Kozacy. Działo się bardzo wiele intere-
sujących rzeczy, wszędzie na tej arenie
współzawodnictwa twórczego, w którą
przekształcił się stadion piłkarski. Przy
polskim namiocie brzmiały ulubione piosenki
kaliningradzkiej Polonii: „Czarne oczy”,
„Jarzębina czerwona”, „Hej, Sokoły!” i inne.
Wszyscy zwiedzający namiot polskiej
Wspólnoty mogli dostać czasopisma za-
wierające informacje turystyczne o Polsce
oraz majowy numer naszego pisma „Głos
znad Pregoły”, a także skosztować prawdziwy
domowy bigos przyrządzony przez panią
Janinę Bondarik.

Czasem zdarzały się chwile, gdy
słuchacze i widzowie dołączali do popisów
występujących artystów amatorów, czego
wspaniałym przykładem był ormiański taniec
wykonany przez członkinie chóru „Stokrotka”
razem z zespołem „Ararat”.

Niewątpliwie takie przyjazne
obchody świąt sprzyjają większej integracji
ludzi różnych narodowości zamieszkałych w
naszym mieście.                  Wasilij Wasiliew
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