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Poza tym Rosjanie nie ograniczali handlu
z Berlinem i krajami zachodnimi.

Natomiast zmorą Królewca były
kilkakrotne nakładane kontrybucje.
Twardy okazał się zwłaszcza trzeci
gubernator, generał Wasyli Suworow.
Dotkliwie odczuwano podatek rekrucki.
Królewiczanie, jako poddani Rosji,
zostali zobowiązani do służby wojskowej,
od której mogli się jednak wykupić
pokaźną sumą.

Po śmierci Elżbiety na tron
wstąpił jej syn Piotr III. Wiadomość o
pokoju Piotra III z Fryderykiem II,
zawartym 5 maja 1762 roku, doszła do
Królewca dokładnie w miesiąc później.
Mieszkańcy oddali wojsku rosyjskiemu
wizerunki Elżbiety, usunęli dwugłowe
orły i zawiesili orły pruskie. Służbę
porządkową  zaczęła pełnić Straż
Obywatelska.

10 lipca 1762 roku Rosjanie i
Prusacy wspólnie obchodzili imieniny
carowej Katarzyny, a 14 lipca cieszono
się, także razem, z podpisanego pokoju.
Dwa dni później nowy gubernator Woj-
kow poinformował o detronizacji Piotra
III i wstąpieniu na tron jego żony
Katarzyny II.  Nowa monarchini
unieważniła pokój z Prusami i przy-
wróciła uprzednie panowanie rosyjskie w
Prusach. Orły pruskie znowu zniknęły, a
pojawiły się carskie. Wreszcie, 21 lutego
1763 r. do Królewca dotarła wieść o po-
koju w Hubertsburgu. Nabożeństwo
dziękczynne z tego powodu odbyło się w
Królewcu 13 marca 1763 r. Niebawem do
miasta wkroczyło wojsko pruskie.
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Dzień Matki to święto obchodzone corocznie w
Polsce - 26 maja jako wyraz szacunku wobec
matek. W tym dniu są one zwykle
obdarowywane laurkami, kwiatami i prezentami
przez własne dzieci, rzadziej inne osoby.
Początki tego święta sięgają czasów
starożytnych Greków i Rzymian. Kultem
otaczano wtedy Matki-Boginie, symbole
płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w XVII
Anglii pod nazwą Niedziela u Matki (Mothering
Sunday). Dzień, w który obchodzono to święto
był wolnym od pracy. Do tradycji należało
składanie matce podarunków, głównie kwiatów i
słodyczy, w zamian za otrzymane
błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok.
XIX w. Ponownie zaczęto go obchodzić po
zakończeniu II wojny światowej. Inaczej historia tego święta przedstawia się w
USA. W 1858 amerykańska nauczycielka Anna Reeves Jarvis ogłosiła Dni
Matczynej Pracy (Mothers’ Work Days), zaś od 1872 ideę Dnia Matek dla Pokoju
(Mother’s Day for Peace) promowała Julia Ward Howe. Annie Jarvis, córce Anny
Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten
rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał
przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.

Międzynarodowy Dzień Dziecka - święto wszystkich dzieci na całym świecie. W
Polsce i w innych krajach bałtyckich (np.: Czechy,
Słowacja, Rosja) obchodzone jest 1 czerwca od roku 1952.
Jego inicjatorem była organizacja zwana The International
Union for Protection of Childhood , której celem była
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Nie
we wszystkich krajach świata święto obchodzone jest tego
samego dnia. ONZ obchodzi swój Dzień Dziecka 20
listopada w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka,
w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka z roku
1989. Francuski odpowiednik Dnia Dziecka to Święto
rodziny, celebrowane 6 stycznia. Japońscy chłopcy świętują
5 maja, a dziewczynki 3 marca. 5 maja, czyli w dniu

chłopca przed swoimi domami Japończycy wywieszają zrobione z papieru karpie
(zwane Koinobori albo Satsuki-Nobori). Karpie te symbolizują rodziców - ojciec
to karp czarny, matka czerwony - niebieski karp symbolizuje syna, ilość karpii
niebieskich wskazuje na liczbę potomków męskich w danej rodzinie! Siła
płynących pod prąd karpi kojarzona jest z chłopcami. Swoje święto w Turcji dzieci
obchodzą 23 kwietnia.

Dzień Ojca - w Polsce tradycja mało - w odróżnieniu od Dnia Matki -
ugruntowana. Pierwszy raz Dzień Ojca obchodzili mieszkańcy miejscowości
Spokane w USA 19 czerwca 1910. Z inicjatywą tego święta wystąpiła mieszkanka
tej miejscowości, Sonora Louise Smart Dodd, która w ten sposób chciała oddać
hołd tak swojemu ojcu, którego uważała za niezwykłego człowieka (po śmierci
żony sam wychował sześcioro dzieci). Prezydent USA prezydent Calvin Coolidge
zaakceptował to święto w 1924, a w 1966 prezydent Lyndon Johnson ustalił datę
obchodów w Stanach Zjednoczonych na trzecią niedzielę czerwca. Dzień Ojca jest
obchodzony, zazwyczaj nieco mniej świątecznie niż Dzień Matki, w wielu krajach
świata, choć w różnych terminach. W wielu z nich przyjęto termin identyczny jak
w USA (trzecia niedziela czerwca), ale w wielu termin ten przypada na inny dzień.
Na przykład w Polsce święto to (po raz pierwszy obchodzone w 1965) przypada
na 23 czerwca każdego roku, ale na przykład we Włoszech 19 marca (dzień św.
Józefa), na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii - w drugą niedzielę
czerwca, a w Niemczech - w dniu wniebowstąpienia Jezusa, który przypada tam
na 39. dzień po wielkanocnej niedzieli.
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