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NOWY
KONKURS

JUBILEUSZOWY!!!
W listopadzie 2005 r. mija 10

lat od momentu ukazania się pierw-
szego numeru gazety „Głos znad
Pregoły”. Był to numer zerowy. Pismo
zostało optymistycznie przyjęte przez
czytelników – głównie członków
Polonii Kaliningradu i Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Ciekawe, czy ktoś z
obecnych czytelników zachował w
swoim zbiorze numer zerowy? A może
któryś z pierwszych numerów? Nawet
jeżeli tak się nie stało, to na pewno
maja Państwo w domu ostatnie
egzemplarze „Głosu”.

W związku z tym ogłaszamy
na łamach naszej gazety zupełnie
nowy, stały konkurs dla naszych
sympatyków. Jest to konkurs
fotograficzny pt. „CZYTAMY GŁOS
ZNAD PREGOŁY”. Na czym polega
udział w tym konkursie? Prosimy o
nadesłanie na adres Redakcji zdjęć,
na których upamiętnione są chwile
czytania „Głosu znad Pregoły”. Krótko
mówiąc, czekamy na fotografie
czytelników z naszym pismem w ręku.
Zdjęcia te mogą być kolorowe lub
czarno-białe, na papierze lub w
postaci pl iku do odczytania na
komputerze.

Wszystkie zdjęcia
opublikujemy, a autorzy
najciekawszych zostaną nagrodzeni
jubileuszowymi pamiątkami.

Czytajcie G łos  i  róbcie
czytającym zdjęcia!

Jesienne wakacje
W dniach 2-6 listopada br. grupa dzieci i młodzieży z Bałtyjska i Czerniachowska

wzięła udział w warsztatach tanecznych, zorganizowanych po raz kolejny w Węgorzewie.
Przyjmowano nas jak zawsze serdecznie i ciepło. Mieliśmy świetne warunki

mieszkaniowe, smaczne i rozmaite wyżywienie. Pani choreograf uczyła nas tańczyć walca,
polkę, poloneza, krakowiaka. Mieliśmy zajęcia z języka polskiego z miłą inteligentną panią
Zdzisławą Franczyk, która do tego nauczyła nas ładnych piosenek „Polskie kwiaty” i „Ach,
Mazury!”

Ale największą atrakcją była wycieczka za miasto. Jest takie miejsce na trasie Mikołajki
- Ruciane, nad jeziorem Bełdany, na półwyspie, gdzie od V wieku p.n.e. do XII wieku
zamieszkiwały plemiona Galindów. To właśnie tam wyruszyliśmy na wycieczkę autobusową.

Spotkał nas przewodnik z buławą w ręku, ubrany w skóry zwierzęce. Zaproponował,
żebyśmy wyobrazili sobie plemię Galindów. Wybraliśmy sobie wodza, szamana, cztery nałożnice
i jeszcze jedną o imieniu Cukiereczek. Najpierw biegaliśmy za szamanem dookoła szamańskiego
słupa prosząc duchy o dobrą pogodę. Odwiedziliśmy Bursztynową Jaskinię, gdzie kapłanka
podtrzymuje święty ogień. Potem płakaliśmy z powodu śmierci naszego wodza, najgłośniej
nałożnice, zwłaszcza Cukiereczek. Bawiliśmy się świetnie. Nie chciało się wracać, ale jeszcze
czekało na nas ognisko w lesie. Przy ognisku śpiewaliśmy piosenki polskie i rosyjskie, piekliśmy
kiełbaski. Wróciliśmy trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

A w dodatku chciałabym nadmienić, że trzeba jak najgoręcej zachęcać dzieci do
nauki języków obcych, a zwłaszcza polskiego, języka ich dziadków i pradziadków. Tym bardziej,
że w tym roku mamy taką wspaniałą nauczycielkę, panią Ewę Gilewską, z którą od pierwszego
spotkania nawiązaliśmy przyjazne, ciepłe stosunki.

Za wypoczynek, za naukę składamy serdeczne dzięki ludziom nieobojętnym, którzy
wiedzą, że polskie dzieci są nie tylko w Polsce. Tacy ludzie to między innymi pani Barbara
Chludzińska – prezes fundacji „Nasze Dziedzictwo”, oraz pani Zofia Rycharska z Koła
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Janina Pietruszko,
opiekunka grupy z Bałtyjska

Rodakom, mieszkającym za granicami naszej Ojczyzny, moc najserdeczniejszych
życzeń w Święto Niepodległości, a także - z okazji zatwierdzenia przez Sejm RP Rządu
Kazimierza Marcinkiewicza przesyła Fundacja „Polska-Europa-Polonia”.

Głęboko wierzymy, że nowy Sejm, Senat, Rząd i Prezydent Najjasniejszej
Rzeczypospolitej skutecznie włączą miliony Polaków z zagranicy w dzieło odnowy i rozwoju
naszego kraju!

Ze swej strony podejmiemy starania o kontakt w tej sprawie z odpowiednimi komisjami
Sejmu (skład jej  jest już na stronach www.sejm.gov.pl) i Senatu. Juz dziś zapraszamy do udziału
w naszych działaniach, m.in. w kolejnym III Polonijnym Przeglądzie Multimedialnym.

Z poważaniem, Zygmunt Gutowski,
prezes Fundacji „Polska-Europa-Polonia”

„Polski zwierzyniec” - poczytajmy na głos!
Ćwiczmy polską wymowę.

BYCZKI
W trzęsawisku trzeszczą  trzciny,
trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny,
a trzy byczki znad Trzebyczki
z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki.

CZYŻYK
Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek,
po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła boczkiem.
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KRUK
Za parkanem wśród kur na podwórku
kroczył kruk w purpurowym kapturku,
raptem strasznie zakrakał i zrobiła się draka,
bo mu kura ukradła robaka.
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