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12 CZERWCA – ŚWIĘTO ROSJI
Tegoroczne główne

obchody Święta Rosji
zostały zorganizowa-
ne na terenie “Parku
Centralnego” Kali-
ningradu. Pełne bra-
wury dźwięki orkiest-
ry  dętej, która uloko-
wała się tuż obok wejś-
cia do parku, powiado-
miały mieszkańców
miasta o tym, że tutaj
wkróce rozpocznie się
wielki festyn.

Świąteczne obcho-
dy były rozpoczęte po-
chodem zespo łów
twórczości amator-
skiej wspólnot narodo-

wych, działających w naszym mieście.
Uczestnicy pochodu zwracali uwagę
różnorodnością swoich malowniczych
strojów ludowych. Razem przedstawi-
cielami innych ziomkostw narodowoś-
ciowych w pochodzie wzięły udział
członkinie chóru “Stokrotka” Autonomii
Kulturalno-Narodowej “Polonia”. Pochod
przeszedł przez aleję parku do miejsca,
gdzie rozpoczął się koncert galowy, z okazji
święta państwowego nowej Rosji.

Natomiast w tym samym czasie przy
namiotach ustawionych wzdłuż alei
parkowej kaliningradczycy mogli zapoz-
nać się z dorobkiem wspólnot narodowych.
Namiot polski został ozdobiony w haf-
towane obrazy, które były eksponowane na
wystawie przy parafii św. Wojciecha.
Stanowisko “Polonii” ozdabiały także
kolorowe baloniki oraz obrusy w polskich
barwach narodowych.

zwiedzających fes-
tyn. Przy polskim
namiocie można było
usłyszeć ulubione
piosenek polskiej
wspólnoty “Hej soko-
ły!”, “Czarne oczy”,
“Jarzębina czerwo-
na” i wiele innych i
jeszcze dwie niedaw-
no włączone do re-
pertuaru choru polo-
nijnego, przy czyn-
nym udziale obecne-
go kierownika chóru
pana Anatola Teters-
kiego. Również cie-
szyły się  popular-
nością informatory

turystyczne opowiadające o interesu-
jących zakątkach Polski, jej zabytkach.

Miejsce zajmowane przez Autonomię
Kulturalno-Narodową “Polonia” zwiedzili
przedstawiciele administracji obwodu
kaliningradzkiego z regionalnym minist-
rem kultury Andrejewym na czele, ktorzy
zostali przywitani ze szczerą staropolską
gościnnością. Na cześć szanownych gości
odśpiewano “Sto lat”. W imieniu zarządu
Autonomii Kulturalno-Narodowej “Polo-
nia” skladamy podziękowanie wszystkim
uczestnikom festynu z okazji Dnia Rosji
za udział w przygotowaniu i godnym
przedstawieniu kaliningradzkiej Polonii

podczas państwowego święta Rosji.Zagroda Kulturalno-Narodowej
Autonomii “Polonia” zwracała uwagę Wasilij Wasiliew


