
Str. 12 GŁOS ZNAD PREGOŁY  Nr 11 (160) listopad 2009

Адрес в Интернете:  http://www.glos-znad-pregoly.org, e-mail: kaz@lavr.koenig.ru, alavrinovi4@gmail.com, glos.znad.pregoly@plusnet.pl
Печать: Типография ООО „СИВАК С”. 236039, г. Калининград, Малый переулок, 17.  Тираж 500 экз.  Заказ 119.
Газета распространяется бесплатно членами Общества Польской культуры г. Калининграда и через приход св. Войцеха-Адальберта.
Редакция не возвращает тексты статей и оставляет за собой право их редактирования и сокращения. Фотографии возвращаются авторам по их желанию.

Адрес редакции: 236039, Kaлининград,  ул. Б. Хмельницкогo, 46/8.
Шеф-редактор: Александра Лавринович, тeл. (4012) 64 37 87

Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Chopinowskim,
gdyż wówczas przypadnie 200. rocznica urodzin geniusza
muzyki polskiej. W Szkole Muzycznej im. D. Szostakowicza
został zaplanowany cały szereg imprez upamiętniających

kompozytora z udziałem jej wychowanków, które odbędą
się w sali koncertowej szkoły muzycznej oraz innych
placówkach kulturalnych Kaliningradu.

W. Wasiliew
Foto W. Wasiliew, A. Ziboriew
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Od lewej do prawej:
członkowie redakcji „Głosu...” W. Wasiliew, A. Ławrynowicz; zast. dyrektora Szkoły Muz. Ł. Sowrikowa, wykładowca I. Gafurowa,
Prezes Prezydium „Towarzystwa Rosja-Polska”, zasł. działacz Ogólnorosyjskiego Stowarzyszenia Muzycznego O. Turuszew.

„ГОЛОС  С  ПРЕГОЛИ” – ежемесячная газета Общества Польской культуры
Калининградской области.
Учредитель и издатель – газета „Голос с Преголи”,
свидетельство ПИ № 4-131 от 29.07.2002 г.
Главный редактор: Мария Лавринович, моб. тел. в Польше +48 601 057 820
Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie wspólnoty
polonijne obwodu kaliningradzkiego. Zastrzegamy, że z
każdej wspólnoty w konkursie mogą wziąć udział nie
więcej niż 3 osoby (kobiety powyżej 45 lat).
Każda uczestniczka musi przygotować pracę domową:
1) Danie polskie tradycyjne (deser, pieczywo, ciasto itd.)
oraz przepis dania konkursowego;
2) Krótką prezentację „Gospodyni domowa w oczach
swych dzieci oraz rodziny” (maksymalnie 5 minut);

OBWODOWY KONKURS “GOSPODYNI DOMOWA-2009”
15 listopada 2009 r. w Kaliningradzie

3) Strój konkursowy „Gospodyni domowa z przyszłości”,
zaprezentowany bezpośrednio przez uczestniczkę.
Zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną na
adres  polonia39@rambler.ru do 10 listopada 2009 r.
W zgłoszeniu prosimy podać:
1) imię i nazwisko uczestniczki,
2) datę urodzenia,
3) miejscowość,
4) nazwę dania konkursowego,
5) telefon kontaktowy, adres domowy.

To jest bardzo dobra i trwała tradycja w życiu ludzi –
odwiedziny grobów bliskich, krewnych, znajomych, ofiar
wojny, grobów Nieznanych Żołnierzy.

Polacy-katolicy odwiedzają groby zmarłych 2 listopada
w Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych – w Dzień Zadu-
szny. W tym dniu zawsze widzimy na cmentarzach wielu
ludzi z kwiatami, ze zniczami.

Nie jest wyjątkiem i rok 2009. W tym roku wśród innych

zmarłych wspomnijmy również ofiary wybuchu drugiej
wojny światowej, która dla Polaków zaczęła się 1 września
1939 roku – 70 lat temu.

I jak zawsze na cmentarzach Kaliningradu i obwodu
odprawione będą nabożeństwa Zaduszne.

Pamiętajmy, nie zapominajmy o tych, którzy odeszli z
tego świata. Wieczny pokój ich duszom.

Kl. Ławrynowicz

Piękna tradycja
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