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KRESY
W sobotę 20 listopada  w

Konsulacie Generalnym RP w Kalinin-
gradzie odbyły się dziewiąte eliminacje
konkursu recytatorskiego im. A. Mickie-
wicza  „Kresy 2004”. Do uczestnictwa w
konkursie zglosiło się 14 osób z Kalinin-
gradu, Ozierska, Cierniachowska oraz
Bałtyjska. Zgodnie z tradycją recytatorzy

wystąpili w trzech kategorijach:
dzieci do lat 12; dzieci i młodzież od lat 12

do 16; młodzież i dorośli od lat 16.
Regulamin konkursowy wymagał
prezentacji dwóch utworów (wiersz lub
proza) pisarzy polskich, w tym jednego
dowolnie wybranego wiersza Adama
Mickiewicza.

Jury w
składzie: wi-
c e k o n s u l
Ka tarzyny
Grzechnik,
przedstawi-
cieli Oddzia-
łu Okręgo-
wego Towa-
rzystwa Kul-
tury Teatral-
nej oraz Po-
d l a s k i e g o
O d d z i a ł u
Stow a rzy-
s z e n i a
„Wspólnota

Polska” w Białymstoku Ewy Jakubaszek i
Stanisławy Szypluk oraz prezes WKP
Heleny Rogaczykowej, odnotowało znacznie
wyższy poziom przygotowania uczestników
w porównaniu z zeszłorocznymi przeglądami
„Kresów” w Kaliningradzie.

W kategorii I i II przyznano tylko
pierwsze nagrody, które odpowiednio
otrzymały Anastazja Łapszyna oraz Włada
Kozłowskaja. Wśród dorosłych pierwsze
miejsce zajęła laureatka poprzedniego

konkursu Natalia Pieresieckaja, drugie
przyznano Dmitrijowi Łobczukowi z
Ozierska, który w zeszłym roku zwyciężył
w kategorii II, a trzecią nagrodę otrzymała
debiutantka „ Kresów” Wasilina Kozłow-
skaja. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i książki. Natalia

Pieriesieckaja
oraz Dmitrij
Łobczuk zo-
stali wyeli-
minowani na
XIII Biało-
stokskie Spot-
kania Laurea-
tów, które od-
będą się w
dniach 6-12
grudnia 2004
r. w Białym-
stoku.

Życzymy
s u k c e s ó w
naszym ucze-
stnikom oraz

dziękujemy wszystkim nauczyczielom
języka polskiego, którzy przygotowywali
recytatorów do udziału w „Kresach” oraz
Konsulatowi  Generalnemu i osobiście pani
wicekonsul  Katarzynie Grzechnik i panu
wicekonsulowi Markowi Juzepczukowi  za
pomoc w zorganizowaniu konkursu.
                               Natalia Pałamarczuk
                              Foto H. Rogaczikowa

KRESY 2004: WYNIKI

W tym roku minęło 10 lat od us-
tanowienia Międzynarodowego Roku Ro-
dziny w Rosji. 28 listopada 2004 r., na
cześć Dnia Matki, w sali Filharmonii miał
miejsce koncert. To był szczodry dar dla
słuchaczy w każdym wieku – dla dorosłych
i dzieci. Występowali przedstawiciele róż-
nych kierunków artystycznych –
wokalnego, instrumentalnego i  tanecznego:
L. Hosberg z zespołem estradowym „Mały
Kraj” („Maleńkaja Strana”), T. Galius ze
Smoleńska, zespół muzyki ludowej
„Harmonika” pod kierownictwem S.
Nadopta, organista N. Suchanow, solista  L.
Wajczunas, duet harfowy P. i M. Gajczuk,

Dzień Matki w Kaliningradzie
balet „Allegro”, G. Popow, W. Satonin, I. i
A. Szachowy, orkiestra kameralna Filhar-
monii Kaliningradzkiej pod kierowni-
ctwem zasłużonego artysty Rosji A.
Andriejewa.. Muzykologiem  koncertu  była
zasłużona artystka Rosji I. Andriejewa,
kierownikiem artystycznym programu
„Całą rodziną do Sali Koncertowej” – L.
Kożemiakina. Był również obecny prezes
Fundacji Obrony Macierzyństwa i Dzie-
ciństwa miejski radny  S. Zołotuhin.

Atmosfera sali koncertowej była
wyjątkowo ciepła, co w naszych złych
czasach jest dużą rzadkością. Dziękujemy
za mądry program.

Anons:
11.12.2004 r.  w sali koncertowej
Filharmonii  – wspólny projekt
Filharmonii Kaliningradzkiej i artystów
Rzeczypospolitej Polskiej:
„OMNIA NUDA ET APERTA”,
oratorium do słów poematu Jana Pawła
II „TRYPTYK RZYMSKI”.
Muzyka: Ireneusz Wypich, wykonuje Chór
Akademicki TOTA ANIMA Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard.
Augusta Hlonda w Mysłowicach
Dyrygent i kierownik artystyczny: Jolanta
Woszczycka-Kempny.

A. Ławrynowicz

Pani Janina Pietruszko
zwraca się z prośbą do znalazcy serwety
z napisem „Czym chata bogata, tym
rada”, którą  zgubiła podczas
świętowania Dnia Polonii w Oziersku
16 października 2004 r., o oddanie

zguby właścicielce. Prosimy
kontaktować się  z Redakcją albo z
WKP w Oziersku.

Nauczyciel  języka polskiego w
Kaliningradzie, Andrzej Dunaj, przy-
pomina, że jak w poprzednich latach,

zajęcia dla Polonii na poziomie
zaawansowanym odbywają się we
wtorki o godz. 18.00, w sali nr 214, w
budynku uniwersytetu na ulicy Czer-
nyszewskiego 56. Serdecznie zapra-
szam wszystkich zainteresowanych!

OGŁOSZENIA
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