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W województwie warmińsko-
mazurskim, niezbyt daleko od
Kaliningradu, znajduje się miasto
Węgorzewo. Mieści się tam Muzeum
Kultury Ludowej,  prowadzone
przez jego założycielkę Barbarę
Grąziewicz-Chludzińską . Oprócz
swego podstawowego działania
Muzeum prowadzi bogatą
współpracę kulturalną z sąsiadami.
Umożliwia kontakty z Polakami
rozsianymi na Litwie, Białorusi,
Ukrainie, w Obwodzie Kalinin-
gradzkim. Co roku Muzeum organi-
zuje stałe imprezy międzynarodowe,
ogólnopolskie i makroregionalne. W
tym roku w imprezie «XXII
Międzynarodowy Przegląd Wido-
wisk Kolędniczych», przygotowanej
przez MKL i Towarzystwo Rato-
wania Dziedzictwa Kulturowego
Kresów Dawnych i Obecnych -
«Ojcowizna», wzięło udzia ł 40
zespołów z Polski, Litwy, Rosji.

Akurat na taką imprezę została
zaproszona nasza Bałtyjska
Wspólnota Rosyjsko-Polskiej
Kultury. Przygotowaliśmy wido-
wisko «Idą z gwiazdą kolędnicy», w
którym wzięły udział dzieci,
młodzież i dorośli.  Zaczęliśmy
poszukiwanie środków na wyjazd do
Polski. Zwróciliśmy się do Konsu-

latu, do miejscowego Oddziału
Kultury w Bałtyjsku. Niestety,
wszyscy odmówili.  Ale dzięki
staraniom naszego prezesa pana
Henryka wyjazd za granicę odbył się.
Nie obeszło się bez przygód. Na
polskiej granicy zapytano naszego
kierowcę o jakąś «eurolistę», której
kierowca nie posiadał. Dzieci za-
smuciły się, że musimy jechać z
powrotem. Zaczęły śpiewać kolędy.
Strażnik graniczny uśmiechnął się i
powiedział «Jazda!».

W świetnym humorze
dojechaliśmy do Węgorzewa. Spot-
kała nas uprzejma pani Zofia, zapro-
wadziła na obiad, pokazała gdzie
będziemy mieli nocleg. Występ miał
być następnego dnia. Przed swym
występem obejrzeliśmy popis
polskich dzieci z Przedszkola ! 2 im.
«Misia  Uszatka». Ślicznie śpiewały
kolędy. Szkoda że nie udało się nam
obejrzeć zespołów z Litwy. Dwa
pierwsze miejsca przyznano właśnie
im. I chociaż nasz zespół nie otrzymał
ani pierwszego, ani drugiego miejsca,
(otrzymaliśmy wyróżnienie i śliczną
bombkę), wszyscy uczestnicy byli
bardzo zadowoleni z tej podróży. Po
występie odwiedziliśmy MKL.
Obejrzeliśmy wystawę. Kolorowy
świat bombki, oraz wystawę prac

Dzieci i młodzież Bałtyjska w Węgorzewie
dzieci «Boże Narodzenie w oczach
dziecka». Przy MKL działa Ośrodek
Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych
i Artystycznych. Bardzo silne
wrażenie na dzieciach zrobiła
pracownia garncarstwa. Zobaczyły na
żywo glinę, krąg garncarski i co
można zrobić z tego tłustego kawałka
materiału. Dziewczynki zachwycały
się wyrabianiem kwiatów, a w
pracowni tkactwa każda musiała
spróbować sama jak działa ten
warsztat. Przyjechaliśmy na występy,
a wróciliśmy wzbogaceni znajo-
mością z kolegami, polską mową,
kulturą  ludową .  Wróciliśmy w
sobotę, a w niedzielę czekała nas
choinka w Konsulacie. Chór mło-
dzieży ślicznie śpiewał kolędy pod
kierownictwem siostry Renaty.

Pokazaliśmy widowisko «Jadą
z gwiazdą kolędnicy».

Odniosłam takie wrażenie, że
prawie nikt nie zrozumiał tych kolęd,
śpiewanych po polsku, oprócz pana
wicekonsula i jeszcze paru osób.
Gdzie jest Polonia?

Jeżeli w żyłach naszych jest
choć  kropla  polskiej krwi, to
pierwsze, co trzeba robić, to nauczać
dzieci języka polskiego.

Janina Pietruszko,
Bałtyjsk

Wystawy stałe:
– „Kolej w Krainie Pojezierzy...” –     Dworzec PKP
– Park Etnograficzny nad Węgorapą

ZAPRASZAMY!

Wystawy czasowe:
–  wystawa prac plastycznych z konkursu pt. „Boże Naro-
dzenie w oczach dziecka”.
– wystawa historyczna z cyklu „Życiorysy niezwykłe”
pt. „dr Kurt Alfred Obitz – lekarz weterynarii,
dziennikarz, działacz mazurski”.

Wyżej wspomniane Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zaprasza na swoje
stałe i czasowe wystawy.

Imprezy:
– 29 luty godz. 1700 wykład z cyklu „Studium wiedzy o
regionie” - spotkanie z matką chrzestną statku Barbarą
Grąziewicz-Chludzińską pt.„M/S „Ziemia Suwalska”
na wodach świata.

W Muzeum znajduje się sklepik, w którym
sprzedawane są wyroby rękodzieła ludowego,

artystycznego i wydawnictwa regionalne.
Prowadzone są zajęcia z zakresu: ceramiki,

tkactwa, kwiaciarstwa,  pisankarstwa, grafiki
artystycznej, rysunku, enkaustyki.

Adres muzeum:
ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo, Polska
tel. (+ 48 87) 427-32-42, 427-52-78, e-mail: mklwww@free.art.pl

Czynne w soboty i święta w godz. 1000-1500, w pozostałe dni w godz. 700-1800
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