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We Wspólnocie Kultury Polskiej
poza granicami kraju zamieszkuje
ponad 15 milionów rodaków. I
dlatego działalność polonijnych
organizacji kulturalno-oświatowych

jest czymś podobnym do budowania
swojej małej ojczyzny w kraju
zamieszkania. Kilka lat temu Senat
Rzeczypospolitej ustanowił dzień 2
maja jako Dzień Polonii – święto
wszystkich Polaków mieszkających
za granicą”. Prowadząca uroczysty
wieczór prezes WKP Helena Roga-
czykowa opowiedziała obecnym,

jakie są  podstawowe kierunki
działalności Wspólnoty Kultury
Polskiej w Kaliningradzie: praca z
ludźmi w starszym wieku, przeka-

zanie tradycji narodowej młodemu
pokoleniu, nauczanie języka pol-
skiego oraz opieka nad miejscami
pamięci narodowej znajdującymi się
na terenie Obwodu Kaliningradz-
kiego. Życzenia świąteczne dla
polskiej Wspólnoty przekazał
wiceprezes Federacji Azer-
bejdżańskiej Ilgam Alekperow.

Prezes WKP dostała w prezencie
prenumeratę na drugie półrocze 2004
gazety „Azerros”.

Wszyscy razem z chórem
polonijnym „Stokrotki” zaśpiewali
hymn Polski.

A potem każdy miał moż-
liwość poczęstować się tradycyjnymi
polskimi daniami. Smakował
wszystkim gościom bigos
przygotowany przez Janinę
Bondarik.

Nie było końca śpiewaniu i
tańcom! Chór „Stokrotki” zaśpiewał
po raz pierwszy sporo polskich
piosenek narodowych. Między
innymi – „Zachodzi słoneczko”,
„Hej, z góry, z góry”. Obok chóru
starszej generacji odbył się tego
wieczoru chyba pierwszy występ
publiczny katolicko-polonijnego
chóru młodzieżowego „Adalber-
tinum” pod kierownictwem siostry
Renaty. Chór wykonał piękne polskie
piosenki „Obozowe tango”, „Hej,
sokoły”, „Ładne oczy masz”;
wspólnie z H. Rogaczykową zaśpie-
wali znane piosenki z repertuaru
gwiazdy polskiej estrady Maryli
Rodowicz: „Ale to już było”,
„Remedium”, „Kolorowe jarmarki”.
Po raz pierwszy chór zaśpiewał
„Dzwony”. Po jakimś czasie zoba-
czyliśmy występ zespołu młodzie-
żowego z  Bałtyjska.

Świetnie się bawiono tego
wieczoru!

Chcemy szczególnie podzię-
kować za pomoc organizacyjną i
finansową Konsulatowi General-
nemu RP w Kaliningradzie, naszemu
sponsorowi panu S. Czernyszowowi
z małżonką, panu I. Ługowskiemu
(Niemiecko-Rosyjski Dom) za
pomoc organizacyjną,  członkom
naszej Wspólnoty za pomoc w
dekoracji stołu: pani K. Perederij,
pani J. Bałacun z małżonkiem, pani
J. Bondarik i panu A. Bonrarik za
pomoc techniczną i przygotowanie
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Słowo Konsula Generalnego J. Czubińskiego.

Prezes WKP H.  Rogaczykowa i chór „Stokrotki”.


