
Str. 4 GŁOS ZNAD PREGOŁY  Nr 6 (95) czerwiec 2004

(ze str. 3)

We Wspólnocie Kultury Polskiej
potraw polskich, członkom chóru
polonijnego „Stokrotki” za piękny
śpiew i pomoc w dekoracji stołu,
młodzieży z zespołu katolicko-
polonijnego „Adalbertinum” za we-
sołe piosenki i wspaniałe głosy,
zespołowi młodzieżowemu z Bał-
tyjska za występ podczas koncertu,
panu I. Kamaewu za fantastyczne
zdjęcia, pani Z. Rycharskiej i pani B.
Chludzińskiej za przyjazd do nas i za
nagranie na wideo całej imprezy oraz
wszystkim gościom za obecność.

Czekamy za rok!
H. Rogaczykowa, W. Wasiliew

***
4-5 czerwca br. młodzież z

zespołu katolicko-polonijnego „Ada-
lbertinum” (pod kierownictwem s.
Renaty) wzięła udział w I Miedzy-
narodowym Festiwalu Piosenki
Ekologicznej TIS 2004 w Pieniężnie.
Na konkurs zostały przygotowane 2
piosenki: „Najpiękniejsza jest moja
Ojczyzna” i „Płonie ognisko”
(kanon). Zespół przywiózł do
Kaliningradu puchar i dyplom.

Gratulujemy!
***

Zapraszamy chętnych do
drużyny piłkarskiej. Wymagania:
chłopcy nie młodsi niż 1996 rocznik,
dorośli - bez żadnych zastrzeżeń
wiekowych. Prosimy o zgłoszenia
pod numerem tel. (0112) 473140.

12 czerwca br. nasza
Wspólnota wzięła udział w
świętowaniu Dnia Niepodległości
Rosji. W Centralnym Parku Kultury
postawiono namioty dla przed-
stawicieli wszystkich narodowości
Obwodu Kaliningradzkiego. Była
tam między innymi i nasza
Wspólnota.  Podczas koncertu
zaśpiewały dwa zespoły: „Stokrotki”
(„Hej, z góry, z góry”, „Czerwony
pas”, „Zachodzi słoneczko”) i
„Adalbertinum” („Obozowe tango”).
Dziękujemy Konsulatowi General-
nemu RP w Kaliningradzie za pomoc
w zorganizowaniu wyposażenia
namiotu-gospody, a państwu Bon-
darik za przygotowanie niezbędnych
ozdób.

(Szczegóły – na str. 7. red.)
***

20 czerwca br. na terytorium
Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie odbył się festiwal
talentów dziecięcych „Pokoloruj nasz
świat”.

(Szczegóły – na str. 5. red.)
***

A 18-20 czerwca br. chór
„Adalbertinum” wyjechał na
Festiwal Chórów Katolickich w
Biłgoraju, gdzie zaśpiewał 3 pio-
senki: „Niech cały świat”, „Dzwony”
i jedną piosenkę w języku rosyjskim.

H. Rogaczykowa

Od 13 maja dwa razy w
tygodniu – w poniedziałki i czwartki
– odbywają się kursy języka pols-
kiego dla początkujących. Organi-
zatorem i nauczycielem jest prezes
WKP pani Helena Rogaczykowa.

Po raz pierwszy w dzia-
łalności naszej Wspólnoty jej prezes,
nie mający specjalnego wykszta-
łcenia filologicznego, z takim
profesjonalizmem i pedagogiczną
dokładnością wykonuje tę niełatwą
pracę. Helena Rogaczykowa prowa-
dzi zajęcia energicznie, lekko i z
optymizmem. Ta praca jest jedną z
wielu stron działalności młodej pani
prezes. Życie Wspólnoty po wybra-
niu pani Heleny na jej prezesa stało
się o wiele bardziej nasycone i
ciekawe. Jest to bardzo istotne dla
członków WKP, biorąc pod uwagę
prehistorię i konsekwencje skomp-
likowanej sytuacji, która powstała w
wyniku działalności poprzedniego
prezesa M. Achramowicza.

Grupa składa się z 15 osób w
wieku od 10 do 60 lat. Zajęcia są
prowadzone w bibliotece przy parafii
św. Wojciecha-Adalberta. Kolejne 30
osób oczekują na rozpoczęcie zajęć
dla drugiej grupy.

Redakcja życzy sukcesów
dla słuchaczy kursów i ich nauczy-
cielki Heleny Rogaczykowej!

(red.)

Pod takim tytułem 18 czerwca
w Muzeum Kultury Ludowej  w
Węgorzewie odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu „Losy
nasze...” Z Bałtyjska zostali zapro-
szeni prezes Wspólnoty Henryk Nosel
oraz ja, uczestniczka konkursu.

W konkursie brali udzia ł
przedstawiciele nie tylko z Polski, ale
Litwy i Rosji. Dzielili się swoimi wspo-
mnieniami osoby starsze oraz
m łodzież szkolna. Wzięło udział w
konkursie 39 osób. Do udziału przyj-
mowano dokumenty, fotografie, listy,
wspomnienia, oraz rysunki drzewa ge-

nealogicznego. Szkoda, że nie zdą-
żono zrobić wystawy z tego zebrania
dokumentów, ale pracownicy muzeum
obiecali zrobić taką wystawę może na-
wet we wrześniu br. i zaprosić wszyst-
kich uczestników. Może to jest nie
skromne, ale nie mogę nie pochwalić
się. Dostałam I nagrodę w kategorii
dokumentacj i dziejów rodziny za
udostępnienie  rodzinnych pamiątek,
pozwalających uratować przed bez-
powrotnym zapomnieniem to co
dawne i ważne, a co tworzy nasze
wspólne dziedzictwo kulturowe.

Janina Pietruszko, Bałtyjsk

P.S. Chciałabym dodać wiersz.
Dom rodzinny

Rodzinna strzecho, co mi w tęskności
słyniesz z uciechy od mej młodości!
Niech lśnią z uciechy wspaniałe drogi,
rodzinnej strzechy milsze zagrody!
Niech w innym kraju pachną owoce,
tak jakby w raju kwiaty urocze,
niech cudze strony chwali kto inny,
ja – swe zagony i dom rodzinny.
Dźwięk ojców mowy, rodzinna
strzecha
i umysł zdrowy jest mą uciechą!

Michał Kajka – mazurski poeta ludowy

„LOSY NASZE...”

******


