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Po raz pierwszy po wojnie 19 lutego 2004 r. w naszym mieście obchodzono Tłusty
Czwartek. W miejscowym Domu Kultury zebrali się przedstawiciele miejscowej Polonii oraz
członkowie naszej wspólnoty.

Zgodnie z tradycją każda gospodyni „demonstrowała” swoje pieczywo. Było
wszystkiego tyle, jak w wierszu Wł. Broniewskiego:
 “Góra pączków, za tą górą
  tłuste placki z konfiturą,
  za plackami misa chrustu...”
Po poczęstunkach rozpoczęła się maskarada, tańce, śpiewy. Wszyscy bawili się świetnie.
„...w tłusty czwartek się swawoli,
     później czasem brzuszek boli”.                                                             Janina Pietruszko, Bałtyjsk

Tłusty Czwartek w Bałtyjsku

     Na foto: Siergiej Szypula, Wika Dawydowa i mała Krystyna
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Zespół redakcyjny pisma „Głos znad Pregoły” składa
serdeczne życzenia redaktorowi naczelnemu pani

Marii Ławrynowicz z okazji
urodzenia się córeczki Miry
Aleksandry i życzy córuni oraz
młodej mamie zdrowia, szczęścia i
opieki miłości boskiej.

Машенька! Поздравляю тебя с
рождением доченьки!
Желаю вам обеим быть
здоровенькими, любимыми и
счастливыми!
Z powazaniem,
Elena Rogaczykowa,
Prezes Wspólnoty Kultury Polskiej
w Kaliningradzie.

Redaktor naczelnej  gazety «GŁOS
ZNAD PREGOŁY»  - wszystkiego
najlepszego, wszelkiej pomyślnosci,
radości z nowonarodzonej córeczki,
życzą  pracownicy Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie.
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