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POZNAJEMY MUZYKĘ KLASYCZNĄ
W marcu 2010 roku odbywał się festiwal muzyki klasycznej w Kartuzach. Na imprezę tę wybrała się również nasza kaliningradzka
grupa z Klubu Miłośników Kultury Polskiej wraz z zespołem rosyjskich instrumentalistów ludowych z Artystycznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Rakowa z Kaługi.
23 marca 2010 roku punktualszkół – z możliwości wysokiej
nie o godz. 11.30 członkowie Oroceny poziomu artystycznego
kiestry Rosyjskich Instrumentaliswystępujących i widzowie, którzy
tów Ludowych z Kaługi przybyli
bijąc nieustanne brawa, nie chcieli
na dworzec kolejowy w Kalininrozstać się z zespołem.
gradzie. Przywitanie na dworcu i
Wieczorem czekała na nas koobiad w stołówce Morskiego Collacja przy ognisku z udziałem
lege’u Przetwórstwa Rybnego. A
znakomitej kapeli.
nocleg i ciepłe przyjęcie czekały
Najważniejszą sprawą jest to,
już na nas w gospodarstwie agroże miłośników kultury polskiej
turystycznym w Janczarach, w
jest coraz więcej, Klub rozszerza
Polsce. Tutaj wszyscy chętnie poswoją działalność, do kalininzostaliby dłużej. Ciepło domu,
gradzkich uczestników festiwalu
mili gospodarze, dobre jedzenie i
dołączyli młodzi artyści i ich nauzabawy przy ognisku spowodoczyciele z Kaługi.
wały, że czas szybko upłynął.
Chcemy wyrazić wdzięczność
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
Następnego dnia wyjechaliśmy
tym wszystkim, którzy przyczynili
im. Ignacego Paderewskiego w Kartuzach pani Krystyna Gryz.
na przejażdżkę wozami konnymi
się do zorganizowania i zrealizodo wsi Barczewko. Zapach lasu,
Po tylu wrażeniach droga do dze. Szkoła ta istnieje od 1918 ro- wania tego spotkania, a mianowiświeże, marcowe powietrze, moż- Szymbarka okazała się krótka. W ku. Obecnie dyrektorem szkoły jest cie kierownikowi Morskiego Colna pozazdrościć.
pensjonacie czekała nas gorąca Wadim Fiodorow, a kierownikiem lege’u Przetwórstwa Rybnego w
Po przejażdżce wyjazd do domowa kolacja i ciepła pościel w artystycznym zespołu – Naczelnik Kaliningradzie panu Anatolijowi
Gdańska i zwiedzanie Starego przytulnych pokojach, wyposażo- Wydziału Kultury w Kałudze An- Dybowskiemu, Dyrektor Szkoły
Miasta. Przewodnik opowiadał nych w meble z naturalnego drew- na Wasina, która wspiera zespół i Podstawowej Nr 1 w Somoninie
nam o historii trójmiasta, oprowa- na.
umożliwia mu koncertowanie nie pani Jolancie Bociańskiej, Dyrekdzał nas po starych uliczkach,
Następnego dnia wyjechaliśmy tylko w kraju, ale również poza tor Państwowej Szkoły Muzyczpokazywał najstarsze obiekty, do Centrum Edukacji i Promocji
które przetrwały do dzisiejszych Regionu w Szymbarku, w którym
czasów. Wrażenie sprawiają bra- odbyliśmy ciekawą wycieczkę
my wjazdowe do miasta oraz poznawczą. Tu podziwialiśmy
żuraw nad rzeką Motławą, który pociąg do nikąd, 36-metrową najsłużył do przeładunku towarów. dłuższą deskę świata, najdłuższy
Na zakończenie dnia pojechaliś- stół i dom zbudowany do góry nomy do Sopotu.
gami. Czegoś takiego jeszcze nie
widzieliśmy!
Wszystko nam się
bardzo podobało.
Przed nami była
próba i koncert w
Kartuzach, musieliśmy się śpieszyć.
Do Kartuz jechaliśmy przez SomoOrkiestra Rosyjskich Instrumentalistów Ludowych przy
nino. Tu dosiadła do
Artystycznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Rakowa w Kałudze.
nas pani Jolanta Bociańska, Dyrektor granicami Rosji. W składzie orkie- nej I stopnia im. Ignacego PadeSzkoły Podstawo- stry są akordeony, flety, cymbały, rewskiego w Kartuzach pani
wej Nr 1 w Somo- mandoliny, bałałajki i inne dawne Krystynie Gryz, Dyrektorowi
ninie, z którą Kali- instrumenty strunowe. Ogółem or- Artystycznej Szkoły Podstawowej
ningradzki College kiestra liczy 36 osób. W koncercie Nr 1 im. Rakowa w Kałudze panu
Przetwórstwa Ryb- wzięło udział 18 osób. Orkiestra Wadimowi Fiodorowowi oraz
nego współpracuje grała utwory kompozytorów sło- przewodnikom pani Stefanii
od kilku lat. W Kar- wiańskich, a także muzykę współ- Olkowskiej i pani Danucie Dolicie.
Pani Jolanta Bociańska, Dyrektor
Zrobiono wiele i osiągnięto
tuzach przyjmowali czesną. Partie solowe wykonali:
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Somoninie.
nas nauczyciele i Julia Fiodorowa – fortepian, Nata- założone cele.
Pod koniec kwietnia spodzieuczniowie szkoły, lia Simakowa – flet, Aleksej ŁawW Sopockim akwaparku, w którzy, jak się później okazało, byli rentiew – akordeon. W związku z wamy się w Kaliningradzie wizyty
którym drzwi są szeroko otwarte znakomitymi słuchaczami i wdzię- rokiem Chopina wykonano utwory naszych polskich przyjaciół –
dla gości, znaleźliśmy się w oazie cznymi widzami.
tego kompozytora: Polonez, Fan- członków Stowarzyszenia na
ciepła i szmaragdowej wody. MiRzecz Kształcenia Ustawicznego
Orkiestra Rosyjskich Instru- tazja op. 61.
łośnicy morskiego powietrza mie- mentalistów Ludowych powstała
Koncert był wspaniały. Zado- z Ostródy.
li okazję pospacerować wzdłuż przy Artystycznej Szkole Podsta- woleni byli wszyscy: młodzi artyś- Wadim Fiodorow, Olga Sołowiowa,
wybrzeża Morza Bałtyckiego.
foto O.Sołowiowa
wowej Nr 1 im. Rakowa w Kału- ci – z udanego występu, dyrektorzy

