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Tegoroczne obchody Święta
Miasta miały znaczne odmienny charak-
ter, przede wszystkim ze względu na

zakres i skalę przygotowań. Znacznie
polepszył się wygląd placu Zwycięst-
wa, uroku przydały mu fontanny i
młode klomby. Obok wzniosły się
majestatyczne kształty prawosławnej
katedry. Wybrany jako symbol obcho-
dów gmach Królewskiej Bramy całko-
wicie zmienił swoje oblicze w krótkim
(wprost nie do pomyślenia) czasie.
Przywrócono głowy oraz inne braku-
jące części rzeźbom pruskich wład-
ców. Należycie odnowiono ich godła.
Jest to dzieło rzeźbiarzy z Petersburga.
W odnawianiu ścian zabytkowego
gmachu czynny udział brali fachowcy
z gdańskiego Przedsiębiorstwa
Konserwacji Zabytków. Każdy skra-
wek ścian owego budynku został
skrupulatnie odmyty specjalnym
środkiem, dobudowano uszkodzone
fragmenty wieżyczek na górnych
rogach zabytku. Cały przylegający

teren również odzyskał nowy bardzo
przytulny widok. Przed tym postano-
wiono liczyć jako datę założenia

Kaliningradu rok 1255,
tj. rok założenia Kró-
lewca.

O b c h o d o m
jubileuszu miasta towa-
rzyszyła wizyta głowy
rosyjskiego Państwa –
prezydenta Putina oraz
wysokich gości zagra-
nicznych – prezydenta
Francji i kanclerza
Niemiec.

Od samego
rana 1-go lipca setki
mieszkańców Kalinin-
gradu i liczni goście
gromadzili się na przyle-
gającym do Królewskiej
Bramy niewielkim pla-
cyku, skrawkach trotu-
aru, nawet na jezdni i na
bliskim odnowionego
zabytku skwerze.

Najpierw ze-
brani zobaczyli przed-
stawienie teatralne, w
artystycznej formie uka-
zujące wielowiekową
historię tej ziemi.
Przemknęli w pogań-

skim tańcu Prusowie, następnie zjawili się
groźni krzyżacy przypominając o czasach
krwawego ujarzmienia pogan nad Pre-
gołą. I otóż po mrocznych czasach śred-
niowiecza nadeszła pora Oświecenia –
książę Albrecht rozwiązuje Zakon i zakła-
da uniwersytet – Albertynę. Następnie
ukazali się aktorzy przedstawiający
postacie E.T.A. Hofmana i Immanuela
Kanta. Dzieje Prus obfitują w znamienne
wydarzenia. Zobaczyliśmy postać bardzo
szanowanej w swoim czasie królowy Lui-
zy, cesarza Napoleona i cara Aleksandra
I na znak przypomnienia o spotkaniu przy
okazji podpisania Traktatu Tylżyckiego.

Po zakończeniu przedstawienia
mer Kaliningradu Jurij Sawenko uro-
czyście ogłosił otwarcie obchodów jubi-
leuszu miasta. Zasłona ukrywająca rzeźby
króli nie od razu, ale jednak spadla i figury
władców Prus ukazały się zgromadzonym
w całej swej okazałości i majestacie.

Hasłem pierwszego dnia
obchodów były słowa: „Jedno miasto –
jedna historia”.

Bardzo wielka była mnogość
zaplanowanych imprez świątecznych –
nie można było zwiedzić wszystkiego. Ale
warto było zajrzeć na nadbrzeże Pregoły,
obok hali sportowej „Junost”, gdzie tłu-
mnie cumowały jachty noszące rosyjskie
i innych krajów bandery.
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