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WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
Dzień Zmartwychwstania Pańskiego przy parafii św. Wojciecha

Adalberta był naznaczony jeszcze jednym przyjemnym zdarzeniem.
Po raz pierwszy w pomieszczeniu parafii po nabożeństwie została
otwarta wystawa twórczości ludowej. Ogłosił
ten fakt ks. prałat Jerzy Steckiewicz. W ogło-
szeniu zaznaczył, że to pierwsza taka wystawa,
ale zapewnił, że nie będzie ostatnią. I wielu
zwiedzających zobaczyło, że i oni mogliby
uczestniczyć w wystawie, coś przynieść z
eksponatów, u każdego w domu jest coś
takiego, co by  mogło dopełnić wystawę, poka-
zać siebie, popatrzeć na kogoś, bo wiele ekspo-
natów wystawy – to twórczość członków naszej
Polonii.

I już minął tydzień jak wystawa działa.
Ukazały się pierwsze opinie zwiedzających o wystawie, które można
było podsumować do jednej oceny: znakomicie! A popatrzeć w
rzeczywistości było na co.

Kuratorem tej wystawy ze strony parafii był ks. Ignacy Pawłuś. I
tu ks. Ignacy dał sobie radę z wykonaniem polecenia jak najlepiej,
pomimo różnych przeszkód organizacyjnych i technicznych.

A co ujrzeli zwied-
zający oraz uczestnicy
wystawy?

Na wystawie było
reprezentowanych wie-
le rodzajów twórczości
ludowej. Na przykład
piękne obrazy wykona-
ne ze słomki. Autorem
tego rodzaju twórczości
jest nam dobrze znana
członkini WKP, para- > str. 7

fianka Zofia Czyż, która przybyła do nas z Kazachstanu.
Obraz “Chrystus kocha nas wszystkich” pokazała nam Anna

Gusakowa.
Franciszka Krawcewicz zajmuje się płaskim

haftem, a członkini WKP Maria Rudosielska
pokazała nam obraz “Akwarium”. M. Rudosiels-
ka przedstawiła nam na pasku materiału Zamek
Królewski w byłym Królewcu.

Już prawie zapomniana sztuka ludowa –
wyroby ze skrawków, jeszcze żyje. O tym przy-
pomniała nam Tamara Ławrynowicz. Ujrzeliśmy
tu jaskrawe poduszeczki, pledy, serwetki i …
wesołego krasnoludka.

Uczeń 3 klasy gimnazjum № 32 Michał
Szabanow robi modele z kartonu, dykty, mocnego

papieru. Widzieliśmy na wystawie  modele moto-
cykla, roweru, helikoptera.

Uczeń (12 lat) ze szkoły № 7 Edward Ninard,
nasz parafianin pasjonuje się rzeźbieniem. Jego
wykonane wzory – koń, kwiaty, świeca.

Nasza parafianka, uczenica starszej klasy
Krystyna Zacharczenko włada fitowzornictwem,
może wykonywać rozmaite kompozycje z kwiatów, malowidła na
drewnie, wesołych laleczek.

Zwracają uwagę na siebie rysunki Walentyny Kołotniewej,
wiązane serwetki, koszyczek, wianuszek
Anastazji Sosonko, obrazy, haft, gobeliny
Wiery Moskalec i mnóstwo koronek,
serwetek, haftów, obrusów Zofii Tur.

Grażyna Czerenkowa ma 10 lat, chce
zostać artystką malarką, plastykiem
projektantem. Jej dwa obrazy widzieliśmy
na wystawie.
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WIELKANOC - 2007
5 kwietnia, w Wielki Czwartek – dzień Triduum Sacrum, w którym

Pan ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, wieczorną uro-
czystą Liturgię w kościele św. Wojciecha razem z duszpasterzami naszej
parafii, celebrował Arcy-
biskup Antonio Menini,
nuncjusz papieski w Fede-
racji Rosyjskiej. Naśladując
Chrystusa, który podczas
Ostatniej Wieczerzy umył
nogi swoim uczniom, Arcy-
biskup Menini, główny
przedstawiciel Stolicy
Apostolskiej w naszym
kraju, przed rozpoczęciem
Mszy świętej dokonał
obrzędu umycia nóg dwu-
nastu parafianom.

Wygłaszając homilię
Jego Ekselencja Arcybis-
kup Antonio Menini podzielił się z nami mądrym słowem, a mianowicie,
“że Pan Bóg za pomocą zwykłych rzeczy - wody, chleba i wina
przekazuje ludziom wieczne prawdy życia”.

Wasilij Wasiliew, Foto autora

Po zakończeniu nabożeństwa nuncjusz papieski Arcybiskup
Antonio Menini przekazał wszystkim zgromadzonym osobiste poz-
drowienia Świąteczne Ojca Świętego Benedykta XVI wraz z życzeniem

ustawicznie umacniać braterską
miłość w duchu przykazań
Chrystusowych.

Wielki Czwartek w parafii św. Wojciecha


