
Spotkanie opłatkowe w Konsulacie Generalnym
Wed ług starej dobrej

tradycji w grudniu przedstawiciele
Polonii kaliningradzkiej zostali
zaproszeni do Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie
na spotkanie oraz wieczór kolęd.

Budynek Konsulatu już
swoją świąteczną zewnętrzną
dekoracją nastrajał gości na
wesoło. A w westybulu zwrócił
uwagę obecnych, podniósł nastrój
świąteczny Ogień z Betlejem,
który przekazali nam skauci
polscy. Ogień został zapalony w
Betlejem, w Bazylice Bożego
Narodzenia.

W sali kominkowej przy
odświetnie udekorowanej choince
zebranych witał Konsul Generalny
RP w Kaliningradzie pan Jarosław
Czubiński,  który złożył
najserdeczniejsze życzenia
pogodnych świąt  Bożego
Narodzenia oraz pomyślności w
nadchodzącym, 2003 roku.
Wicekonsul Pani Wioletta Sokół
zaprosła gości na
bożonarodzeniowy koncert, na
który złożyły się kolędy napierw w
wersji instrumentanej w
wykonaniu  rodzinnego tria
państwa Gribowskich a następnie
w wersji wokalnej z udziałem
chóru  polonijnego, kierowanego
przez pana Anatola Teterskiego.
Niebawem  z chórem śpiewali
kolędy wszyscy obecni w sali.
Chórem dyrygowa ła siostra

Jeremia. W polskim chórze już od
wielu lat śpiewają panie: Janina
Adamowicz, Jadwiga Bałacun,
Janina Bondarik, Tatiana
Diewiatkina, Teresa Griaznowa,
Jadwiga Iwanowa, Irena Łobacz,

Małgorzata Marszewa, Eugenia
Nowicka, Krystyna Perederyj,
Jadwiga Poluchowicz, Helena
Simonienko, Aldona Wilejto oraz
pan Jan Kamieniecki.

Po występie miłośników
pieśni polskiej na «scenę» wyszli
goście z Bałtyjska. To był zespół
dzieci pod kierownictwem pani
Tamary Zajcewej. W występach
brali udział Eugeniusz Kozakow,
Anna Nosel (dialog), Pawe ł
Kozakow  z wierszem «Nasza
zima zła», Pawe ł Choch łow
(wiersz «Choinka»), Janina

Łapszina, Maryna Chochołowa i inni
(chór). A gości z Bałtyjska do
Kaliningradu przywiozła prezes WKP
Bałtyjska, pani Janina Pietruszko.

Krótka przerwa umożliwiła
obejrzenie unikalnej wystawy

znaczków pocztowych,
widoków n. t.  wieczorów
wigilijnych w Polsce, i, jak to
bywa w bajkach, na uczestników
spotkania czekał już stó ł z
opłatkami, tradycyjnymi polskimi
potrawami wigilijnymi, z Ogniem
Betlejemskim w centrum.

Serdeczne przemówienie
ks. Jerzego Steckiewicza o
Ogniu Betlejemskim, o polskich
tradycjach wigilijnych  było
zaproszeniem do dzielenia się
między sobą  op łatkiem,
sk ładania  świątecznych

życzeń. Było o czym wspomnieć
ludziom pokolenia starszego,
opowiedzieć m łodzieży o
obyczajach i tradycjach w Polsce
w dni Świąt Bożego Narodzenia.

Cz łonek zarządu W KP
Kleofas Ławrynowicz w imieniu
Polonii serdecznie podziękował
przedstawicielom «macierzy» -
pani wicekonsul Wioletcie Sokół,
pracownikom KG RP z Konsulem
Generalnym Panem Jarosławem
Czubińskim na czele, za okazaną
gościnność, za niezapomniany
wieczór wigilijny.

U  ks. Jerzego – Ogień Betlejemski. Foto Rozalia Teterska.

Przy choince – Chór polonijny. Foto Rozalia Teterska.
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