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12 czerwca ca ła Rosja
świętowała jedno z najważ-
niejszych świąt państwowych
– Dzień Rosji. W Kaliningra-
dzie przygotowania zaczęły
się jeszcze w styczniu – przy-
gotowanie projektu, scenariu-
sza, programu, ustalenie har-
monogramu itd. Autonomia
„POLONIA” już tradycyjnie
prezentuje polską kulturę i tra-
dycje w głównej imprezie tego
dnia – Festiwalu Kultur Naro-
dowościowych w Centralnym
parku wypoczynkowym (były
Park im. Kalinina).

Starannie wybieraliśmy da-
nia i tradycje, dekoracje polskie-
go domu, ciekawe upominki dla
przedstawicieli władz obwodu
kaliningradzkiego oraz stroje lu-
dowe dla naszego zespo łu tane-
cznego „P.O.L.S.K.A”. Oprócz
tego zaplanowaliśmy zaprezen-
tować na scenie głównej narodo-
wy polski taniec Polonez, wystę-
py naszego zespołu dziecięcego
„Słoneczko” oraz zwyciężczyni
Konkursu piosenki polskiej w

roku 2014 Galiny Sewastianowej.
Przez kilka miesięcy po pracy do
późnej nocy 16 członków zespołu
ćwiczyli kroki taneczne, a w każ-
dą środę i sobotę dzieci śpiewały
w naszej siedzibie, bo ten występ
w głównym koncercie był dla każ-
dego ważnym wydarzeniem w
życiu polonijnym.

Od samego rana w parku ze-
brało się kilkanaście osób, które
dekorowały naszą tak zwaną

„polską chatę”, bo należało uwi-
nąć ponad dużych 20 wianków z
kwiatów polnych, udekorować
polską flagą namiot, żeby z dale-
ka było widać nasze stoisko. A
poza tym musieliśmy urządzić
stół z tradycyjnymi polskimi da-
niami. Przygotowaliśmy pierogi
różnych rodzajów, bigos myśliw-
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ski, kanapki ze smalcem i kiszo-
nym ogórkiem, faworki, ciastka
i pieczywo, drożdżówki z ma-
kiem i wielu innych najsmacz-
niejszych polskich potraw! Sma-
kołykami zosta ły zostawione
dwa duże stoły, a na osobnym
stoliku postawiliśmy duże chleby
domowego wypieku udekoro-
wane wiązankami kłosów zboża.

Dla naszych gości przygoto-
waliśmy również tradycyjne
chłopskie zabawy – rzucanie
wianków, spróbowanie oraz od-
gadnięcie smaków polskiego
powidła, m.in. z dyni, czereśni,

wiśni, jabłka, maliny i jeżyny. A
na panów czekał duży i ciężki mło-
tek i gwoździe, które należało za
jednym zamachem wbić w dębo-
wą kłodę. Nie każdemu się udało
to zrobić, ale chętnych spróbo-
wać swoje siły było dużo!


