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Dzień Miasta 2001Dzień Miasta 2001
7.07.2001 r. wyspa Kneiphof była oddana we

władanie organizacjom narodowościowym. Tu na brzegach
Pregoły odbyła się kolejna uroczystość z okazji święta Dnia
Miasta organizowanego przez Merię Miasta.

Początek święta – przemarsz wyreżyserowanego
pochodu  uczestników od centrum miasta do stoiska
Wspólnoty Kultury Polskiej, które rozłożyło się na wyspie
w cieniu kasztanów obok Katedry.

Odbyć taki pochód w czasie upału południowego
było trudno nawet  młodzieży. Ale kolumna z biało
czerwonymi chorągiewkami doszła do swego namiotu
szczęśliwie. Na czele kolumny flagę polską niosła Maryna
Rudaja, oraz Nastia Barynowa.

Namiot zaś przygotowali  na przyjęcie gości państwo
Zdisław Bernatowicz, Wasilij Wasiliew, Stanisław
Moskowkin, Cezia Czyż, Małgorzata oraz Borys
Marszewowie.

Poczęstunek polskiej kuchni (kanapki, napoje, ciastka i.
t.p.) odpowiadał pogodzie, nastrojowi, apetytom przybyłych
w pochodzie jak i chętnym odwiedzieć Polonię sąsiedom i
gościom.

A z naszym chórem jest zawsze wesoło. Polskie piosenki
brzmiały  cały czas i zawsze przy stoisku było wielu
słuchaczy.

Akurat w Dniu Miasta  pewna młoda para wyprawiała

wesele. Kiedy tradycyjnie złożyli kwiaty pod
pomnikiem  Kanta ( domyślam się, że stąd
się wzięli na wyspie...)  przy innych stoiskach
młodym życzyli tradycyjne zdrowia, szczęścia
i t.p., a przy naszym jeszcze dodatkowo chór
wykonał tradycyjne polskie „Sto lat…”

Organizatorzy Dnia Miasta ze strony
WKP zrobili bardzo dużo, aby święto się
udało. WKP wyżej wymienionym członkom
serdecznie dziękuje za czynny udział w
organizacji tej imprezy. Polonia Kaliningra-
dzka jak i większość kaliningradczyków
wiedziała ze środków masowego przekazu o
Dniu Miasta i jego programie. Ale zwiedza-
jącyc imprezy święta miasta ze strony Wspól-
noty  było mniej niż oczekiwano. A przecież
robiliśmy to wszystko dla naszej Wspólnoty.
Mamy nadzieję, że na następne ta zwiedzają-
cych i gości będzie więcej.
                                 Kleofas Ławrynowicz

Przed „polskim” namiotem.  Foto W. Wasiliew.

7 lipca na wyspie przed Katedrą.   Foto K.  Ławrynowicz.

Polonia Kaliningradzka na ulicach miasta.  Foto W. Wasiliew


