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Dzień Miasta 2003Dzień Miasta 2003

Dzień miasta 2003. Idą kaliningradzcy Polacy.

W pierwszy weekend lipca, wedle
tradycji w Kaliningradzie już po raz
szósty odbywał się ogólnomiejski festyn
„Dzień miasta”. Tym razem w związku
ze zbliżającym się jubileuszem
założenia miasta nad Pregołą oraz
sześćdziesiątą rocznicą obwodu festyn
przebiega ł pod nowym hasłem:
„Kaliningrad – spadko-biercą historii a
współuczestnikiem nowych spraw”.

Najpierw obchody rozpoczęto w
poszczególnych dzielnicach (4 lipca).
Natomiast kulminację stanowił dzień 5
lipca, w którym właśnie odbyły się
g łówne imprezy. Do najbardziej
widowiskowych należy niewątpliwie
pochód uczestników od placu
Zwycięstwa do wyspy pomiędzy
rozga łęzieniami Pregoły – kiedyś
prastarego miasta Knipawy.

Odbył się przemarsz d ługiej
kolumny, bardzo różnorodnej ,
sk ładającej się z uczniów szkól
sportowych, studentów, członków
klubów historycznych w rycerskich
zbrojach a także przedstawicieli
kaliningradzkich wspólnot narodo-
wościowych. Stowarzyszenia kultur
narodowych wyróżniały się barwami
f lag oraz tradycyjnymi strojami
ludowymi.Wśród  obecnych członkowie
kaliningradzkiej Polonii odróżniali się
proporczykami w barwach narodowych
oraz mieli na ubraniach dwujęzyczne
identyfikatory. Grupę wspólnoty polskiej
prowadzili prezes WKP pan Michał
Achramowicz  oraz weteran Nadbał-
tyckiej  Stoczni „Jantar” pan Leon
Wojciekin i pan Pawe ł Bak łażec,
mieszkaniec Kaliningradu od 1950
roku, uczestnik odbudowy kaliningrad-
zkiego przemysłu rybnego.

W czasieprzemarszu wzdłuż alei
Lenina miały miejsce swoiste twórcze
przerwy, kiedy artyści amatorzy, młodzi
sportowcy mogli zademonstrować
przed widownią tłumnie oblegającą
trasę swoje talenty i umiejętności, w ten
sposób jak gdyby zapraszając na
wyspę do obejrzenia i wzięcia czynnego
udzia łu w dalszych wydarzeniach
festynu.

Na polanie naprzeciw głównego
wejścia do odbudowanej  katedry
ulokowano namioty w których urządzały
swóje stoiska wspólnoty kultur
narodowościowych. Polski namiot,
udekorowany bia ło-czerwonymi
wstążkami i haftowanymi obrazami,
mieścił się pomiędzy namiotami
kaliningradzkich Białorusinów a

Ukraińców. Wielce upiększyły polskie
stoisko artystyczne chustki i krawaty
przedstawione przez panią Oksanę
Sawinę ze studia artystycznego
„Jndigo”.

Przed rozpoczęciem galowego
koncertu twórczości amatorskiej
wspólnot narodowych na scenie odbył
się piękny obrzęd rozdzielenia
świątecznego ciasta ufundowanego
przez merię Kaliningradu. W tym
koncercie bardzo godnie prezentował
polską wspólnotę młodzieżowy zespół
taneczny „Ba łtycki bursztyn”
prowadzony przez wspania łego
choreografa, panią Świetłanę Siwoło-
bową-Potocką, wykonując polskie
tańce ludowe oraz bardzo liryczną
taneczną kompozycję na temat pieśni
„Sokoły”. Zespół ten jest już dosyć
znany w Obwodzie Kaliningradzkim i
jako jeden z nielicznych podczas
obchodów „Dnia miasta” występował
już po raz drugi.
Pierwszy raz był
4 lipca przy
obchodach tego
święta w cen-
tralnym regionie
miasta.  Po raz
kolejny chłopcy i
dziewczęta z
zespołu spotkali
się ze szczerym
aplauzem wi-
downi.

N a w e t
deszcz się zatrzymał na niebie niemal
do późnego wieczoru. A gdy już obficie

polało – to deszcz nie był w stanie
popsuć humoru śpiewającym pod
dachami nowych namiotów (które
dobrze się sprawdziły w czasie ulewy).

Za udzia ł w przygotowaniu i
przeprowadzeniu festynu „Dzień miasta
2003” Wspólnota Kultury Polskiej
Obwodu Kaliningradzkiego została
wyróżniona listem dziękczynnym
podpisanym przez mera Kaliningradu
Jurija Sawienko oraz nagrodą rzeczową
w postaci radioodbiornika „Sony”.

Zarząd Wspólnoty Polskiej
Kaliningradu sk łada serdeczne
podziękowania wszystkim członkom
WKP, którry wzięli czynny udział w
świątecznym pochodzie i udekorowaniu
polskiego stoiska na festynie „Dnia
miasta”.

Przy stoisku WKP. Płynie polska pieśń.
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