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W niedzielę 25 stycznia
niecodzienni goście wypełnili gościnną

salę kominkową Konsulatu Polskiego przy
alei Kasztanowej. To były dzieci z
kaliningradzkiej  Polonii oraz grupa
młodzieży z Bałtyjska. Dzieciaki ubrane
nadzwyczaj uroczyście, wiele z nich w
strojach karnawałowych, przybyły z
rodzicami z wyjątkowej okazji – miał ich
odwiedzić Dziadek Mróz i przywieźć dla
każdego noworoczne prezenty.

Sk ładając wszystkim zebranym
dzieciom najlepsze życzenia noworoczne
Pan konsul Marek Juzepczuk zauważył,
że nigdy przed tym nie widział aż tylu
miejscowych Polaków.

Niespodzianką było to, że pierwsze
symboliczne prezenty dostali z okazji
minionych świąt gospodarze konsulatu.

Noworoczne przedstawienie
Na ręce Pana konsula Marka Juzepczuka
złożyła je Pani prezes WKP Helena

R o g a c z yk o w a ,
występująca tym
razem w roli dobrej
Śnieżnej Królewny.

M ł o d z i e -
żowy chór parafii
św. Adalberta roz-
począł imprezę
bardzo piękną
wiązanką polskich
kolęd z akom-
p a n i a m e n t e m
Pana Anatola

Teterskiego na syntezatorze.
Śnieżna Królewna wciągnęła

maluchów, pod melodię pieśni
bożonarodzeniowych w niezwyk ły
korowód – zobaczyliśmy, że różne kolędy
w różny cudowny sposób można także
tańczyć. Najchętniej najmłodsze, a za nimi
i nieco starsze dzieci wciągały się w
prowadzone przez Śnieżną Królewnę
zabawy, a ona wodziła rej na całego.

Świetnie pokazały scenkę
obyczajową, opartą na tradycji kolę-
dowania z okolic Brześcia, m łodzi
Polonusi z Bałtyjska.

Na kilkakrotne głośne zawołanie
zjawił się srogi siwobrody Dziadek Mróz;
ogłaszając, że każde z dzieci, które
przeczyta jakiś wierszyk, będzie przez
niego godnie obdarzone. Od razu ustawiła
się taka duża kolejka chętnych, że było
widać, że na bajecznego Dziadka długo
oczekiwali i nie chcą swych talentów przed
nim ukrywać. Wysłuchawszy małą część
z szeregu chętnych, Dziadek Mróz zlitował
się nad pozostałymi i hojnie obdarzył
wszystkich maluchów workami słodyczy.

W. Wasiliew. Foto autora

Śpiewa chór młodzieżowy.

Niezwykły prezent przedświąteczny został przygotowany mieszkańcom
Kaliningradu. 16 grudnia w przededniu świąt Bożego Narodzenia, w naturalnej
scenerii miejskiej ulicy, przy spadających płatkach pierwszego śniegu odbył się
koncert kolęd w wykonaniu chóru kameralnego z Litwy, zespołu folklorystycznego
«Rossiczy» (Kaliningrad) oraz zespołu folklorystycznego z Polski (z pobliskich
Bartoszyc). Artyści z trzech sąsiednich krajów, śpiewając pieśni bożonaro-
dzeniowe w swych rodzimych językach zwiastowali w ten sposób bliskie nadejście
narodzin Dzieciątka Jezus. Za scenę dla śpiewaka posłużył balkon konsulatu
polskiego przy alei Kasztanowej. Współorganizatorami wspaniałej imprezy był
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, Konsulat Republiki Litewskiej oraz
zarząd miejskiego stowarzyszenia «Rosja-Polska» i administracja Oktiabrskiego
rejonu Kaliningradu. Po zakończeniu koncertu pełniący honory gospodarza -
Konsul Generalny RP Pan Jarosław Czubiński zaprosił artystów i słuchaczy do
gmachu konsulatu, ażeby mogli się ogrzać i uraczyć przy świątecznym stole.

Pan Konsul Jarosław Czubiński oświadczył obecnym, że następnego dnia
(17 grudnia 2003 r.) na przejściu granicznym Bezledy-Bagrationowsk odbędzie
się przekazanie «Betlejemskiego Ognia». Płomień «Ognia z Betlejem», miejsca

Wspólne kolędowanie
narodzin Chrystusa jest przekazywany z rąk do rąk przez wiele granic
państwowych, po polskiej stronie uczestniczą w tym harcerze.

Również wielki i niezastąpiony jest udział harcerstwa polskiego w działalności
rozpoczętej przez Jerzego Owsiaka w 1993 roku fundacji «Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy». Na spotkaniu w konsulacie obecni byli przedstawiciele oddziału
Fundacji «WOŚP». Jest to jedna z największych akcji humanitarnych na świecie.
Głównym celem Fundacji «WOŚP» jest poparcie przedsięwzięć skierowanych ku
polepszeniu stanu zdrowia i ratowania życia chorych dzieci. Fundacja zbiera środki
finansowe na rzecz kupna najbardziej nowoczesnej aparatury diagnostycznej i
leczniczej. Na przykład za pomocą przyrządów nabytych za środki zebrane podczas
jednego z finałów WOŚP zbadano w Polsce całą populację niemowląt pod kątem
wad słuchu. WOŚP w ciągu minionych lat sprawdziła się jako organizacja godna
zaufania i dlatego zyskuje coraz większe poparcie w kraju.

XII finał «Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy» odbył się w Polsce 11
stycznia. Zaś najbliższy  Kaliningradowi ośrodek przeprowadzenia tej
humanitarnej akcji znajduje się w przygranicznym mieście Bartoszyce. I w tym
finale WOŚP po raz pierwszy wzięła udział delegacja Obwodu Kaliningradzkiego.

W. Wasiliew

Kolędnicy z Bałtyjska.


