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„Od Krakowa do Warszawy”
Ponownie spotykamy się w Czerniachowsku podczas
D N I PO LSK I E J K U LTU RY
Stowarzyszenie kultury polskiej „Polski Dom” im. F. Chopina w Czerniachowsku działa już od kilku lat. Jedną z tradycji
„Polskiego Domu” jest przygotowanie i przeprowadzenie tematycznych imprez, w ramach programu których brzmią polskie
pieśni, wiersze polskich poetów, gdzie wszyscy mogą zachwycić widzów swoimi sukcesami twórczymi.
Impreza o podobnym
kształcie odbyła się akurat
podczas minionych Dni polskiej kultury w Czerniachowsku
20 czerwca br. Spotkanie odbywało się w gościnnej auli centralnej biblioteki miasta. W
przytulnej sali zgromadzili się
ludzie w różnym wieku: dzieci
i dorośli. Wszystkich obecnych
połączyło zamiłowanie do języka polskiego, do kultury Polski.
Na sali odczuwało się wzruszenie.
Na spotkaniu byli obecny
nie tylko członkowie stowarzyszenia „Polski Dom” im. Chopina, również byli obecni goście z Polski – z Węgorzewa,
osoby oficjalne – administracja
miasta. Wieczór zagaiła Irena
Korol, która opowiedziała o
działalności i nowinach towarzystwa „Polski Dom” im F.
Chopina. Następnie po słowach
powitania wystąpili: starosta m.
Węgorzewo Halina Faj, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej
w Węgorzewie Justyna JawułaŻołnierowich, konsul RP w
Kaliningradzie Dariusz Kozłowski, zastępca głowy administracji m. Czerniachowsk G.
Sokołowski, przewodniczący
rady deputowanych Czerniachowska A. Naumow.
Publiczności przedsta-

taneczny lirycznym tańcem
„Polonez”. Występom uczestników programu artystycznego
towarzyszyła prezentacja medialna. Odczuwało się, że wykonawcy potrafili wzruszyć
serca i dusze obecnych na sali
słuchaczy.
Zabrzmiały podziękowania
pod adresem ludzi, którzy
szczególnie przyczynili się do
przygotowania przedstawionego programu: wykładowców języka polskiego Marty
wiono wystawę artystyczną z ni w języku polskim „Sto- Stepmkowskiej, Olesi DubieńsKaliningradu „Bliscy sąsiedzi krotka”, „Polonez Warszaws- kiej, Ireny Treń, Snieżany
najlepszymi przyjaciółmi” ki”, „Płynie Wisła, płynie”. Wosk. Spotkanie członków
(krajobrazy Polski i Rosji).
naszej organizacji i goście z Węgorzewa
Główną nagrodą na tej wysta- Członkowie
w pierwszym rzędzie na uroczystosci
wie odznaczono pracę „Łazienki Królewskie” Nadieżdy Iwanisz, uczennicy 7 klasy szkoły
ogólnokształcącej Nr 6 Czerniachowska.
Wieczór kontynuowali
członkowie stowarzyszenia
„Polski Dom”. Wśród nich byli
uczniowie 4 klasy szkoły Nr 6
i studenci miejscowego college
(I. Polakowa, A. Szyrokaja, D.
Debowa, I. Bałachoncewa, A.
Ławrynowicz). Przedstawiony
program nazywał się „Od Krakowa do Warszawy”. Artyści Oklaskami powitano premie- Stowarzyszenia „Polski Dom”
świetnie recytowali wiersze, rowe wykonanie pieśni Ireny im. F. Chopina kontynuowano
urządzali krótkie przedsta- Treń „Hej radością oczy błys- w nieformalnej atmosferze przy
wienia. Zostały wykonane pieś- ną...” do wierszy Adama Mic- filiżance herbaty.
Wręczenie dyplomu prezesowi naszej
organizacji przez władze Węgorzewa

Zespół naszej organizacji „Wystruć” tańczy „Poloneza”

Występ członków „Polskiego Domu” na uroczystości

kiewicza, wykonaną również w
języku polskim. Ucieszył obecnych także dziecięcy zespół

Irena Treń, nauczycielka
muzyki Stowarzyszenia
„Polski Dom” Foto A. Korol
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