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Z okazji święta państwowego Polski 216 rocznicy uchwalenia
historycznej Konstytucji z 1791 roku w Konsulacie Generalnym RP w
Kaliningradzie odbyło się przyjęcie dla Polonii regionu kalinin-
gradzkiego.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele organizacyj polonijnych
Kaliningradu, Bałtyjska, Czerniachowska, w tej liczbie znaczna grupa
młodzieży.

Rozpoczynając swiąteczne spotkanie, do zebranych z krótkim
przemówieniem zwrócił się Konsul Generalny RP w Kaliningradzie
Pan Jarosław Czubiński. Pan Konsul Generalny podkreślił, że święto
3 Maja zawsze trwało w papamięci historycznej narodu polskiego i
łączy Polaków na całym świecie, w kraju i za granicą. Pan Konsul
Generalny przedstawił obecnym szanownych gości z Polski, delegację
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Panów senatorów Czesława
Żelichowskiego, Jerzego Szmita, Andrzeja Owczarka, Andrzeja Jarocha,

którzy przybyłi, żeby razem z
kaliningradzką Polonią uczcić to
historyczne święto.

W imieniu delegacii Senatu
RP głos zabrał Pan senator Jerzy
Szmit, który zaznaczył nieprzy-
mijającą wartość Konstytucji 3
maja w sprawie odbudowy
współczesnego państwa polskie-
go i międzynarodowy wymiar
tego historycznego wydarzenia
sprzed 216 lat.

Z ramienia Polonii obwodu
kaliningradzkiego pan Kleofas
Ławrynowicz przypomniał
złożone dzije integracji miejs-
cowej Polonii i szczgólną rolę w

ŚWIĘTO 3 MAJA
Polonijne obchody

tej spra-
wie sza-
nownego
k s ię d z a
probosz-
cza Jerze-
go Stec-
kiewicza.
Pan Kle-
ofas pod-
ziękował
Senatowi
RP, a tak-
że Konsulowi Generalnemu Jarosławowi Czubińskiemu za czynne
wsparcie działalności Wspólnoty Kultury Polskiej w Kaliningradzie.

Część artystyczna spotkania na dziedzińcu konsulatu
polskiego rozpoczęła się od polonezu na melodie M.K.Ogińskiego w
wykonaniu młodzieżowej grupy tanecznej WKP Kaliningradu.

Natomiast młodzież polonij-
na z Czerniachowska przed-
stawiła inscenizacje w kształ-
cie dialogu na temat Ustawy
3 maja 1791 roku. Jeszcze nie
zdecydowanie, ale starannie
po polsku młodzi Polonusi z
Czerniachowska przypom-
nieli obecnym okoliczności

powstania historycznej Ustawy Zasadniczej.
Zaś młodzi Polacy z Bałtyjska na świąteczną okazję przygotowali

prawdziwą artystyczno – poetycką kompozycję na podstawie wierszy

poetów polskich i fragmentów piosenek ludowych, którą przedstawiły
w sposób bardzo zgrany, godny podziwu. Na zakonczenie wykonali
jeszcze żartobliwą piosenkę, której słowa podchwycili niektórzy
Panowie senatorowie, śpiewając razem z młodą bałtyjską Polonią.

J symbolicznie brzmiały tego dnia z młodych ust słowa “Roty”
Maryi Konopnickiej “... nie damy pogrześć mowy”, “... będzemy bronić
ducha”, jako rękojmia tego, że polski język i tradycje nad Pregołą nie
znikną i nie pójdą w niepamięć, lecz będą zachowane. W. Wasiliew


