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W poniedziałek 10 kwietnia w
gościnnej i wielofunkcyjnej sali
kominkowej Konsulatu Generalnego RP
Kaliningradzie razem z pracownikami w
zgromadzili się przedstawiciele
stowarzyszeń  polonijnych Obwodu
Kaliningradzkiego.

W przededniu Święta Zmart-
wychwstania Pańskiego, najważ-
niejszego święta chrześcijańskiego,

Przedświąteczne spotkanie

We Wspólnocie Kultury Polskiej

Polacy z kraju wraz z miejscową Polonią,
jak w wielkiej rodzinie zebrali się ażeby
przypomnieć razem na czym polega
wielkość i szczególna wartość świąt
Wielkanocnych, a także zgodnie z pols-
kim obyczajem podzielić się jajkiem
(symbolem Zmartwychwstania Chrys-

tusa) i złożyć so-
bie nawzajem ser-
deczne życzenia
pogodnych i rado-
snych świąt. Całą
ceremonię popro-
wadzili Pan Kon-
sul Generalny
J a r o s ł a w
Czubiński oraz
Ojciec Ignacy (od
niedawna pracu-
jący w parafii Św.
Wojciecha w Ka-

liningradzie, przedtem był duszpaste-
rzem na Zabajkale, w okolicach Irkucka).

Ojciec Ignacy podzielił się

swymi wspomnieniami z lat dzieciństwa
tym, czym się zwykle wyróżniały święta
Wielkanocne w ojczystym domu. To
przede wszystkim były malowane jajka –
pisanki, szczególnego rodzaju pieczywo
w kształcie zajączka, obowiązkowo
święcone potrawy oraz w drugi dzień
świąt tak zwany śmigus – dyngus, czyli
lany poniedziałek.

Ojciec Ignacy zaznaczył również
że w przededniu Wielkanocy warto
zastanowić się czym jest odejście
człowieka z tego świata. W świetle
Zmartwychwstania Chrystusa śmierć jest
przejściem nieśmiertelnej duszy ludzkiej
do innej rzeczywistości.

Ponieważ w okresie poprze-
dzającym święta Wielkanocne obo-
wiązuje post, konsulat przygotował stół z
postnych polskich narodowych dań.

Był również czas na rozmowy o
zagadnieniach nurtujących kaliningradzką
Polonię.
                                     Wasilij Wasiliew

W programie:
27.05.2006

1400 Msza Św. w kościele
p.w. Św. Brunona
z Kwerfurtu.

1500 Oficjalne otwarcie V
Dni Kultury Polskiej

1510 Koncert Chóru
„Harmonia”
z Czerniachowska (w
kościele)

1540   Otwarcie wystawy Macieja
Kupczyńskiego „Mazury
w fotografii” (w kościele)

1610   Otwarcie wystawy i
rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego pt. „To
właśnie Polska” (Dom
Kultury)

1700   Konkurs Polskiej Piosenki
i występ Chóru
„Ojczyzna” z Węgorzewa
(Dom Kultury)

28.05.2006

1200   Msza Św. w kościele p.w.
Św. Brunona
z Kwerfurtu.

1300   Koncert organowy (w
kościele)

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
serdecznie zaprasza

na

V Dni Kultury Polskiej
27-28.05.2006 r.

w Czerniachowsku w Obwodzie Kaliningradzkim
1400   Koncert galowy –

wystąpią: Zespół Pieśni
i Tańca „Łowiczanie” z
Łowicza, Zespół
„Rosijana” z
Czerniachowska, laureaci
konkursu Polskiej
Piosenki.

Muzeum Kultury Ludowej
ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo

tel/fax: (87)4275278, 4273242
e-mail: mklwww@free.art.pl
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