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Miesiąc maj, szczególnie jego
pierwsza dekada, odróżnia się od innych
miesięcy obfitością znamiennych,
pamiętnych dat, które są obchodzone w
Polsce jako święta narodowe. Ze względu
na to Konsulat Generalny RP w
Kaliningradzie wieczorem 5 maja zorga-
nizował przyjęcie dla przedstawicieli
społeczeństwa Kaliningradu i Obwodu
Kaliningradzkiego. Wśród gości można
było zauważyć posłów Obwodowego
Zgromadzenia, przewodniczącego Rady
Miejskiej Kaliningradu Jewgienija Gana,
przedsiębiorców. Obecni byli również
wyk ładowcy Uniwersytetu Kalinin-
gradzkiego z Wydziału Filologicznego
oraz nauczyciele szkół podstawowych, w
których wykładany jest język polski.
Szczególnie wyróżniali się od reszty
członkowie zespołów twórczych stowa-
rzyszeń narodowo-kulturalnych, bo
przybyli na majówkę w barwnych strojach
narodowych.

Impreza odbywała się w
plenerze – na polanie przylegającej do
gmachu Konsulatu Generalnego.
Przyjęcie zagaił Konsul Generalny RP w
Kaliningradzie pan Jarosław Czubiński.
Zabierając g łos Konsul Generalny
przypomniał obecnym, że 1 maja
bieżącego roku minął rok od chwili
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
zaznaczając: „Polska w Unii zajmuje
godne miejsce, Jej glos  słyszalny jest
przy omawianiu każdej ważnej sprawy.
Zaś szczególnie ceniona jest w Europie
polska żywność”. 2 maja Polacy w kraju i
w świecie obchodzą Dzień Światowej
Polonii. Jest to święto ustanowione
decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
na znak szacunku i uznania dla ludzi
polskiej diaspory rozsianej po całym
świecie, Polaków dbających nieustannie
o sprawę krzewienia kultury narodowej
poza granicami kraju i wobec tego
reprezentującymi polskość w swoich
krajach zamieszkania. Natomiast 3 maja
obchodzony jest w Polsce jako rocznica
Konstytucji z 1791 roku. Historyczna
Ustawa Rządowa była jedną z pierwszych
w Europie. Miała wówczas wzmocnić
ówczesne państwo polskie, ale zaborcy
mocą zbrojną nie dopuścili do tego.
Święto Konstytucji 3 maja czczono w II
Rzeczypospolitej od 1919 roku,  po II
wojnie światowej do 1946 roku. Po oba-
leniu komunizmu w 1989 r. przywrócono
temu dniu godność święta państwowego.

Konsul Generalny Jaros ław
Czubiński również z łożył wszystkim
zebranym życzenia z okazji zbliżającej się
60 rocznicy  Zwycięstwa nad Niemcami
hitlerowskimi i zakończenia II Wojny
Światowej; zaznaczając że żołnierze
polscy walczyli z najeźdźcami hitle-

Świąteczna majówka naszej Polonii
rowskimi od 1 września 1939
roku do chwili zakończenia
wydarzeń wojennych. Wal-
czyli na wszystkich frontach:
w kraju nie składając broni i
tworząc struktury państwa
podziemnego; na froncie
zachodnim pod Narwikiem
na północy i w piaskach
Tobruku w Afryce północnej.
W sk ładzie korpusu gen.
Andersa wyzwalali miasta
W łoch. Czołgiści i spadoch-
roniarze polscy brali udział w
walkach z nazistami na tere-
nie Belgii i Holandii. Lotnicy bronili nieba
nad Anglią. W  tym samym
czasie ze wschodu wypędzali
okupantów z terenów Biało-
rusi, polskich miast i wsi
jednostki WP sformowanej
nad Oką Dywizj i im. Ta-
deusza Kościuszko. Bardzo
upiększyły swym występem
świąteczną majówkę ludowe
zespoły artystyczne – rosyjski
zespół „Rosicze” i jak zwykle
bardzo spontaniczni Ukraiń-
cy. Także ciekawe brzmienie
instrumentów ludowych zes-
połu Wspólnoty Kultury Biało-
ruskiej na długo zostanie w pamięci gości
majówki. Osobno o występie chóru
Autonomii Polskiej: panie z chóru „Sto-
krotka” przedstawiły obok piosenek
stanowiących podstawę repertuaru
zespołu jeszcze kilka piosenek biesiad-
nych – występując w poszerzonym
składzie, pod stałą batutą prezes WKP
Heleny Rogaczykowej. Na tym uro-
czystym spotkaniu nie mogło zabraknąć
również wszystkich bez wyjątku członków
redakcji „Głosu znad Pregoły” oraz wielu
współpracowników naszej Gazety. Zespół
redakcyjny w składzie redaktora naczel-
nego Marii Ławrynowicz, członków
redakcji Wasilia Wasiliewa, Aleksandry
Ławrynowicz, Marka Szczepaniaka,
Kleofasa Ławrynowicza zebrał się na

podwórku Konsulatu. I chociaż nastrój
ogólny obecnych gości był świąteczny (3
maja, Dzień Polonii, pierwsza rocznica
Polski w UE), jednak wiele poważnych
spraw redakcyjnych na bieżąco było
omówionych i załatwionych. A po takim
„posiedzeniu” zespołu redakcyjnego było
tradycyjne zdjęcie na pamiątkę.

Pod daszkami ustawionych na
polanie namiotów i na otwartym powietrzu
można było skosztować prawdziwego
bigosu, naleśników, gorących kiełbasek
oraz innych specjałów polskiej kuchni.
Konsulatowi Generalnemu RP w
Kaliningradzie należy pogratulować
udanej majówki. Takie imprezy, spotkania,
wspólne obchody świąt, (a ze mną

zgodzą się na
pewno i inni człon-
kowie Autonomii
N aro d o w o -K u l-
turalnej „Polonia”
obecni na tej
majówce), w natu-
ralny sposób
w z m a c n i a j ą
poczucie wspól-
noty międzyludz-
kiej.
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