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Otrzymaliśmy mnóstwo życzeń świątecznych i noworocznych, za co serdecznie dziękujemy
wszystkim adresatom i również życzymy Państwu zdrowia i pomyślności w Nowym 2014 roku. (Red.)

Opłatek Polonijny w Kaliningradzie

Piosenka „W grudniową noc”,
wykonana przy świecach

Wspólne zdjęcie opłatkowe
Jest jeden taki wieczór

w roku, gdy niebo z ziemią
się łączy. Gwiazda z nieba
spada, by ten wieczór ogło-
sić. To wieczór miłości, gdzie
zostaje pokonane wszelkie
zło, panuje zgoda i miłość,
a w oku łza się kręci, bo to
tylko jeden taki wieczór.
Życzę Wszystkim, aby takich
chwil w Waszym życiu było
jak najwięcej.

W sobotę 21 grudnia, w
Sali Głównej College’u Ryb-
nego w Kaliningradzie od-
była się Wigilia Polonijna z
okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia, zorga-
nizowana przez Autonomię

„Polonia”, która zebrała
członków naszej Polonii i
wielu gości, wśród nich pani
Izabela Robak, pani redaktor
„Głosu znad Pregoły” Alek-
sandra Ławrynowicz, pro-
boszcz parafii Świętej Ro-

dziny w Kaliningradzie ks.
Aleksander Krewski, pani
dyrektor College’u Muzycz-
nego im. S.W. Rachmaninowa
w Kaliningradzie Swietłana
Gribowska, państwowa tele-
wizja „Pierwszy miasteczko-
wy” w Kaliningradzie. Biały
aniołek ogrzewał wszystkich
zebranych ciepłem ognia Bet-

lejemskiego.
Na początku imprezy

Studium Teatralne zaprezen-
towało swój spektakl w ję-
zyku polskim „Świąteczna
historia” autorstwa Grzegorza
Śmiałka. Ulubione bohate-
rowie bajek noworocznych –
wesołe elfy (Elfina - Marina
Bobrowska, Gucio - Ilona

Pietrienko, Manfred - Helena
Stawska, Bojo-Jojo - Ludmiła
Snigurowa, Szefo - Andriej

Androsiuk) pracują w Fabry-
ce Świętego Mikołaja: czytają
listy i pąkują prezenty dla
dzieci, a miedzy innymi ba-
wią się, żartują i zawsze znaj-
dują wyjście z rożnych skom-
plikowanych sytuacji. W roli
Narratora występowała Daria

Zacharewicz, w roli dziew-
czynki Kasi - Aleksandra
Churczudowa.

Widzowie głośnymi ok-
laskami podziękowali wys-
tępującym.

A następnie zobaczyliś-
my w wykonaniu Studium
Tańca dziecięcy Kontredans
pod kierownictwem człon-
kini kaliningradzkiej Polonii
Larisy Tesla.

Bardzo mile brzmiała
popularna polska piosenka W
grudniową noc, która była
wykonana przy świecach i
spodobała się wszystkim
uczestnikom niniejszej imp-
rezy.

Niezwykle i pięknie
śpiewały się kolędy przy har-

monijnym akompaniamencie
skrzypiec polonuski Anny
Jermołajewej: Przybieżeli do
Betlejem pasterze, Gdy się
Chrystus rodzi, Gdy Śliczna
Panna, Dzisiaj w Betlejem,
Wśród Nocnej Ciszy.
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Studium Teatralne prezentuje
Świąteczną historię

Ks. Aleksander Krewski


