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Na Wigilię przygotowuję rybę z
grzybami zamiast gęsi (według tradycji
rosyjskiej). W moim przypadku ma
miejsce połączenie tradycji i rozszerzenie
widnokręgu.

Polacy w naszym obwodzie i w
Rosji są bardzo zasymilowani ze środo-
wiskiem rosyjskim, nawet Polacy z miejs-
cowej Polonii między sobą rozmawiają
po rosyjsku. To jest fakt, którego nie

Jestem Rosjanką z polską krwią
trzeba się bać. Pomimo rozbiorów Polski
przez Rosję nasze narody niewątpliwie
skłaniają się jeden ku drugiemu (podo-
bieństwo języków, tradycji, wiele miesz-
anych małżeństw). Więc powinniśmy
orientować naszą młodzież na pokojowe
współistnienie i wzajemne wzbogacenie
naszych kultur , a ich wzajemne istnienie
w naszym obwodzie jest bezspornym
faktem.

Nasza gazeta już pisała o
Powstaniu Warszawskim (nr 8 (97) / 2004).

A 18 października w ramach
programu akademii polskiej w Konsulacie
Generalnym RP w Kaliningradzie odbyło się
kolejne zajęcie na temat „Powstanie Warsza-
wskie (1.08 - 2.10.1944 r.)”. Wśród słucha-
czy akademii większość stanowili studenci-
poloniści z Uniwersytetu Państwowego oraz
uczniowie z 8 klasy szkoły nr 40.

Każdy z obecnych otrzymał ulotkę,
w której w skrócie były opisane główne
wydarzenia powstania.

W słowie wstępnym wicekonsul
d.s. polonijnych Marek Juzepczuk opowie-
dział krótko o powstaniu, o punktach
widzenia i ocenach tego ważnego wyda-
rzenia w Polsce i w Rosji. Konsul nie
narzucał obecnym żadnego zdania. Od razu
po słowie wstępnym został pokazany film

Akademia Polska dzia ła
dokumentalny o powstaniu warszawskim. A
komentarz do filmu był w języku rosyjskim.

Widzowie sami mieli możliwość
zobaczyć te prawdziwe, okrutne, straszne
działania niemieckich okupantów przeciwko
samotnym bohaterskim powstańcom Armii

Nowości z Autonomii Polaków w Kaliningradzie
W listopadzie 2004 r. odbędzie

się jak co roku konkurs recytatorski
„Kresy-2004”. Zgodnie z regułami
konkursanci muszą przygotować do
recytacji 2 utwory. Jeden z tych dwóch –
wiersz Adama Mickiewicza albo część z
prozy Gambrowicza, drugi wiersz – do
wyboru. Dla chętnych będą zorgani-
zowane spotkania konultacyjne.
Informacja – tel. (0112) 473140.
Rozpoczęliśmy zajęcia z języka polskiego
dla początkujących.

W Konsulacie Generalnym RP
w Kaliningradzie (Kasztanowaja alleja,
51):

wtorek 18.30 - 20.00,
prowadzi Katarzyna Siniawska.

W szkole nr 22 (ul. Nowy wał, 23):
Młodzież: poniedziałek 13.30 - 14.10
                wtorek          13.30 - 14.10
Dzieci:    środa            12.30 - 13.10
Dorośli:    piątek           13.30 - 14.10
            Prowadzi Helena Rogaczykowa.
Zajęcia dla średnio zaawansowanych:

W bibliotece przy Parafii Św. Wojciecha-
Adalberta (ul. A. Niewskiego, 78A):
Poniedziałek, czwartek 19.00 - 20.30,
            prowadzi Helena Rogaczykowa.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Informacja: tel. (0112) 473140

Jednocześnie informujemy, że
zapisujemy chętnych do zajęć języka
polskiego dla początkujących do nowych
grup. Zajęcia będzie prowadził Andrzej
Dunaj w szkole nr 40.

W dniach 1-7 listopada b.r.
odbędzie się kurs metodyczny języka
polskiego. Warsztaty będzie prowadziła
prof. Joanna Wójtowicz z Polonijnego
Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
Od Auto-nomii Polaków w Kalinin-
gradzie jako uczeskticzka zostanie
delegowana nauczycielka języka polskie-
go Katarzyna Siniawska.

W dniach 6-7 listopada b.r.
Kongres Polaków w Rosji organizuje w
Moskwie III Międzynarodową Konfe-
rencję Oświatową na temat „Aktualny

stan i perspektywy oświaty polonijnej w
Rosji” połączoną z corocznym spot-
kaniem prezesów organizacji tereno-
wych. W konferencji wezmą udział goście
z Polski i Rosji. Jako uczestnik od
Autonomii Polaków w Kaliningradzie
została zaproszona Prezes Autonomii
Helena Rogaczykowa.

W grudniu b.r.  z okazji
obchodzenia Dnia Świętego Mikołaja dla
dzieci polskiego pochodzenia odbędzie
się coroczna impreza choinkowa. Infor-
macje na temat tej imprezy udzielamy
telefonicznie: (0112) 473140.
                            Helena Rogaczykowa

Nauczyciel języka polskiego w
Kaliningradzie, Andrzej Dunaj, przypo-
mina, że jak w poprzednich latach, zaję-
cia dla Polonii na poziomie zaawanso-
wanym odbywają się we wtorki o godz.
18.00, w sali nr 214, w budynku uniwer-
sytetu na ulicy Czernyszewskiego 56.
Serdecznie zapraszam wszystkich
zainteresowanych!

POLSKIE DROGI

Hasłem mojej rodziny jest:
„patriotyzm, tolerancja i szanowanie
historii”. Zdaje mi się, że to jest dobre
hasło, które znajduje odgłos w sercach
innych Polaków i ludzi, w których płynie
polska krew, mieszkających na Wscho-
dzie. Mam tylko jedno oczekiwanie wobec
Polski i Rosji – żeby żyły w pokoju.

Moja polskość mnie nie
przeszkadza – ona wzbogaca moje życie.

Maria Szyngariowa

Krajowej oraz mieszkańcom Warszawy. I
każdy mógł przekonać się naocznie, co

zn aczy,
że stolica
P o l s k i
była zbu-
rzona w
80 pro-
centach,
a w po-
wstaniu
zgi nę ło
p o n a d
1 5 00 0 0
l u d z i ,
s t r a t y

niemieckie sięgały około 20000 żołnierzy.
Kto z nas widział Warszawę dziś,

temu trudno wyobrazić, jakie to miasto było
60 lat temu.                       Kl. Ławrynowicz


