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Wieczorem 17 marca, w przededniu
swięta Zmartwychwstania Pańskiego, w
gościnnej sali kominkowej Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie zgro-
madzili się przedstawiciele Polonii
obwodu kaliningradzkiego z Kalinin-
gradu, Bałtyjska, Cherniachowska,
pracownicy konsulatu polskiego, Polacy

z diaspory, składającej się z obywateli
polskich zamieszkałych w Kaliningradzie
związku ze swoją działalnościa zawo-
dową, ażeby w symbo-
liczny sposób podzie-
lić się jajkiem i złożyć
sobie nawzajem życze-
nia Wielkanocne.

Jako pierwszy
zwrócił się do zgro-
madzonych proboszcz
parafii św. Wojciecha
ksiądz prałat Jerzy
Steckiewicz, przypo-
minając obecnym na
czym polega wartość
święta Zmartwych-
wstania Bożego, święta
które zbiega się w cza-
sie z okresem odnowy w całej przyrodzie,
więc i człowiek w prawdziwy sposób
przeżywający okres, przygotowań do
świąt, może również odnowić coś waż-
nego w swoim życiu, chociaż by pozba-
wiając się niektórych swoich wad.

W oczekiwaniu Wielkanocy
Pan Konsul Gene-

ralny RP w Kalinin-
gradzie Jarosław Czu-
biński zwracając się do
Rodaków zaznaczył, że
w okresie wyciszenia i
rozmysłu, jakim jest
czas Wielkiego Postu w

tym roku Po-
lacy na terenie
byłego ZSRR
mają czas na
podjęcie ży-
ciowej decy-
zji, ponieważ
wkrótce po
ś w i ę t a c h

wchodzi w życie Ustawa Rzeczy-
pospolitej Polskiej o Karcie Polaka,
określająca nowe uprawnienia dla Pola-

ków, zamieszkałych za wschodnią granicą
kraju. Więc wypada w związku z tym wy-
darzeniem życzyć głęboko przemyś-
lanych życiowych decyzyj.

Następnie Pan Konsul Generalny i
ksiądz proboszcz Jerzy Steckiewicz

podzielili się z każdym z obecnym jaj-
kiem Wielkanocnym, wymieniając z każ-
dym nawzajem życzenia świąteczne.

Po czym wszyscy obecny na sali mog-
li skosztować przygotowanych przez
Konsulat Polski postnych potraw, stół z
którymi pobłogosławił ojciec Jgnacy. Był
również czas na rozmowy o sprawach i
problemach, nurtujących kaliningradzką
Polonię.

Takie spotkania, wspólne obchody
najważniejszych świąt, jakim jest święto

Zm a r t wyc h wst a n i a
Pańskiego niewątpliwie
przyczynią się do jesz-
cze większej integracji
środowiska polonijnego
obwodu kaliningradz-
kiego.
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Ciąg dalszy tego
materiału na następnych

stronach.
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