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3 kwietnia w Konsulacie
Generalnym RP w Kaliningradzie
odby ł się konkurs recytatorski
«Jestem Polakiem», w którym wzięli
udział uczestnicy od «pięciu do stu
pięciu lat». Rozpoczęto od najmło-
dszej uczestniczki Kati Maksimowej,
która bardzo głośno, wyraźnie
opowiedziała o zajączkach, które
skakały przez pola i  łączki.
Wzruszający wiersz o matce recyto-
wał  pan Kleofas Ławrynowicz,

Od pięciu do stu pięciu
którego wysłuchano ze łzami w
oczach. Dyplom 1 stopnia otrzymała
Wiktoria Dawydowa z Bałtyjska,
studentka Kaliningradzkiego Uniwer-
sytetu Państwowego. Swoją popraw-
ną wymowę zawdzięcza swojej
nauczycielce pani Tatjanie Szkapien-
ko. Wiktoria Dawydowa prowadzi
lekcje języka polskiego w 3 kl.
Gimnazjum Nr 7 w Bałtyjsku. A uczen-
nica 11 kl. Ania Nosel prowadzi nau-
czanie języka polskiego w niedzielnej

szkole. To właśnie dzieci z grupy
Wiktorii i Ani wzięły udział w konkursie
i otrzymały Dyplom 2 stopnia.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Życzymy dalszych sukcesów.

W imieniu wszystkich uczest-
ników składamy serdeczne podzię-
kowania organizatorom oraz jury pani
wicekonsul Katarzynie Grzechnik,
pani prezes WKP Helenie Rogaczy-
kowej, oraz milej pani Helenie
Simonienko.                J. Pietruszko

potrzebie.
Wszystko zrozumie i wszystko
przebaczy,
Walczy, pracuje i bije dla ciebie.

Ciepłem ogrzeje się swym jak
ogniskiem,
Kiedy łza w oku zakręci się słona,
Jedno jest pewne na świecie
schronisko –
To serce matczyne, matczyne
ramiona.

W niebezpieczeństwie, wśród
bitwy, wśród boju,
W troskach, chorobach i niepokoju –
Słowa najświętszej matczynej
modlitwy
Będą dla ciebie puklerzem i zbroją.

I nawet wtedy, gdy smutek jest
obok,
Wiedz, że przeminie od wszelkich
złych spotkań.
Krzyż cię uchroni, co kreśli nad
tobą
Ręka matczyna, tak dobra i słodka.

Jest tylko jedna pieszczota na
świecie:
Ciepła, słoneczna, pachnąca jak
łąka;
Jedna wraz pójdzie za tobą

Dzień 26 maja jest Dniem
Matki. Ja jeszcze pamiętam z lat
dziecinnych, okresu wojny, jak
moja starsza siostra Ela składała
życzenia naszej Mamie w dzień
Jej imienin. Siostra recytowała
ładny i wzruszający wiersz o
Matce. Od tej pory minęło
ponad 60 lat. Kilka słów z tego
wiersza zapamiętałem.
Napisałem list do siostry w
Polsce, czy pamięta autora tego
wiersza, i czy może przysłać mi
słowa?

Niestety, autora nie
pamiętała, ale treść wiersza
pamięta i przysłała go. Może
ktoś z Czytelników zna tego
autora, i nam do redakcji
napisze coś o nim. Podajemy
treść wiersza:

Jedno jest serce, wiedz! Jedno
jedyne,
Co koi twe łzy, twoje smutki,
radości.
Jedno jest serce – to serce matczyne,
Pełne dobroci i pełne miłości.

Wraz z tobą śmieje się, wraz z tobą
płacze,
Śpieszy z pomocą w najmniejszej

N a  Dz i eń  Ma t ki
tęsknota,
J jedna pamięć, co przetrwa rozłąkę.

Jest tylko jedna istota na świecie,
Która ci krew swą oddała do
ostatka.
Jedno jest słowo tak wielkie, tak
święte,
Takie jedyne na świecie – to
MATKA!

Matka

Pismo
sponsoruje
Fundacja

POMOC   POLAKOM
 NA WSCHODZIE

Może ten wiersz będzie
recytowany wśród naszej
Polonii w czasie składania
życzeń z okazji Dnia Matki lub
w innej intencji.

 Kl.  Ławrynowicz


