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Jubileusz Polonii w Oziersku
Polonia  z  Ozierska   jest
           grupą wyją tkową. Są
            to osoby po łączone
trag icznym losem po ls kich
zesłańców z terenów od so-
wieckiej Ukrainy do Kazach-
s tanu . Przet rwali na obcej
ziemi dzięki ludzkiej solidar-
ności, niesłychanemu uporo-
wi  i  wierności  wartościom
nadrzędnym wynikającym z
wiary katolickiej. Po latach
spędzonych w stepach Ka-
zachstanu, byli zmuszeni po
raz  ko lejny  zostawić s wój
dorobek życiowy i wyjechać
w pos zukiwaniu bezp iecz-
nego dla sieb ie miejs ca.
Historia zatoczyła koło. Para-
doksalnie miejsce to odnaleźli
w Federacji Rosyjskie j. Gru-
pą ok. 300 osób osiedli w Ob-
wodzie kaliningradzkim, by
być b liżej Pols ki, dokąd na
uczelnie wyjechały ich dzieci
i wnuki, dokąd często zdążyli
się już repatriować ich bliscy,
któ rzy mieli t rochę więcej
szczęścia.

Po lon ia Oziers ka jes t też
grupą  niezwykle  zin tegro-
waną, wiele z tych osób jest
połączonych węzłami rodzin-
nymi. Podarowany jej przez
Stowarzys zen ie Wspólno ta
Polska, zakupiony ze środków
budżetowych RP Dom Polski,
stał się dla niej domem n ie
tylko z nazwy. Jest to miejsce
tę tn iące życiem. Odbywają
się tu uroczys tości z okazji
ś wią t  narodowych i  reli-
gijnych, cotygodniowe msze
świę te , zajęcia s zkó łki nie-
dzielnej, imprezy urodzino-
wo-imien inowe i  p rzede
ws zys tkim codzienne spo t-
kania członków organizacji.
Dom Polski pełni rolę świet-
licy dla najmłods zych, a w
okresie letnim na jego terenie
organizowane są półkolonie.

W dniu 13.02. br. Wspól-
nota Kultury Polskiej im. Jana
Kochanowskiego w Oziersku
obchodziła Jubileusz 10-lecia
swojej działalności. W udeko-
rowanej po lską  s ymboliką
narodową auli  miejscowej
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szkoły zebrali się członkowie
organizacji polonijnej z Ozier-
ska, delegacje organizacji polo-
nijnych , goś cie honorowi w

os obach mera mias ta i p rze-
wodniczącego rejonu oziers-
kiego , wiceprzewodniczącego
rejonu  czern iachows kiego ,
goście z Polski reprezentujący
władze s amorządowe Węgo-
rzewa i powiatu węgorzew-
skiego, konsula ds. Polonii.

Przybyłych  liczn ie  go ści
przywitała prezes organ izacji
polonijnej, Pani Marina Wosz-

czatyńska, któ ra złoży ła ży-
czenia  ws zystkim członkom
organ izacji,  podziękowa ła
osobom zasłużonym d la  jej

powstania i rozwoju. Wśród
wymienianych nazwisk znaleźli
s ię  byli  p rezes i  organ izacji,
nauczyciele polonijni, duszpas-
terze, ko lejni kons ulowie, a
także stale obecn i  w życiu
po lonijnym Ozierska,  przed-
stawiciele władz i instytucji
kultu ralnych  Węgorzewa  i
powiatu  węgorzews kiego .
Ciepłe słowa padły również

pod adresem władz Ozierska
i rejonu. Wywołany na scenę
mer Ozierska podkreślił rolę,
jaką  odgrywa  s po łeczność
polon ijna w mieś cie i  jak
przyczynia się  do kształto-
wania i  umacniania wza-
jemnych kontaktów pols ko-
ros y jskich. W spomnia ł
również, iż w Oziersku dzia-
łają  ty lko dwie o rganizacje
s po łeczne,  po lonijna  o raz
stowarzyszenie weteranów.

Po serii wystąpień oficjal-
nych ,  zebranym przeds ta-
wiono  p rezen tację  multi-
medialną ukazu jącą 10-letnią
his torię  i doro bek Polonii
ozierskiej. Wspomniano także
o planach na przyszłość.

Następnie wszyscy zebrani
z zainteresowaniem obejrzeli
część artystyczną akademii, w
której  wys tąpił zespó ł
„Kumoszka” oraz soliści po-
lonijni. Na zakończenie uro-
czystości odśpiewano wspól-
nie pieśń „Polskie kwiaty”, a
kons ul ds. Po lonii wręczył
kolejnej  grup ie  członków
wspólnoty polonijnej Karty
Polaka.

Nas tępnie,  ws zys tkich
obecnych  zaproszono  na
poczęstunek, którego g łów-
nym akcentem był ogromny,
jubileuszowy tort.
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