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Wychowankowie Zespołu Tańca
Ludowego UMCS są kierownikami ponad
40 zespołów folklorystycznych w różnych
zakątkach kraju. Zespół na swym koncie
może odnotować około 300 zagranicz-
nych wojaży do 52 krajów na 5 konty-
nentach, gdzie dał około 5000 koncertów.
Zespół posiada ponad 20 godzin reper-
tuaru obejmującego tańce, pieśni narodo-
we i regionalne oraz tańce i melodie
ludowe innych narodów. Zespół Tańca
Ludowego może poszczycić się licznymi
nagrodami i wyróżnieniami. Jesteśmy
szczęśliwi, że mogliśmy gościć u siebie
tak słynny zespół! Przez 4 dni Kaliningrad
mógł odczuwać aromat polskiej kultury
podczas koncertów Zespołu w różnych
miastach, m. in. w Kościele Św. Wojcie-
cha-Adalberta podczas mszy świętej,
kiedy Zespół zaśpiewał i zagrał w strojach
ludowych, w Szkole nr 22  z Kaliningradu,
w Konsulacie Generalnym RP w
Kaliningradzie, w Muzeum Historyczno-
Krajoznawczy Obwodu Kaliningradz-
kiego. Podczas koncertu Zespół zatań-
czył poloneza Ogińskiego, mazura z
opery Moniuszki „Straszny Dwór”, tańce
rzeszowskie, lubelskie, kaszubskie,
łowickie, krakowiaka, kujawiaka z
oberekiem, mazura historycznego z
okresu Księstwa Warszawskiego,
zaśpiewali polskie oraz rosyjskie piosenki
ludowe i inne popularne pieśni. Idea
zaproszenia Zespo łu do Obwodu
Kaliningradzkiego powstała podczas
studiowania Eleny Rogaczykowej w
Lublinie w Studium Folklorystycznym dla
instruktorów polonijnych zespo łów
tanecznych w lipcu 2004 r. Trudno
znaleźć  lepsze reprezentowanie
polskości, polskiej kultury, historii niż
występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS,
który jeszcze nigdy nie występował na
naszej  ziemi. Pan mgr Stanisław
Leszczyński poradził zwrócić się do Pana
Posła Tadeusza Samborskiego, jedno-
cześnie pełniącego obowiązki Prezesa
Fundacji „Pomoc Polakom Na Wscho-
dzie” z prośbą o dofinansowanie wizyty
Zespołu w Kaliningradzie. Otrzymaliśmy
zgodę i pomoc. W związku z tym chcieli-
byśmy jeszcze raz podziękować  za
wsparcie Posłowi T. Samborskiemu, który
przyjechał do nas razem z panem
Marszałkiem Franciszkiem J. Stefaniu-
kiem, panem Prorektorem UMCS Stani-
sławem Chibowskim i panem Kwestorem
UMCS Henrykiem Kotem.

13.12.2004 Zespó ł Tańca
Ludowego UMCS występował w Szkole
nr 22 w Kaliningradzie  w ramach
spotkania szkoleniowego dla uczniów
szkoły. Razem z Zespołem Szkoła gościła
pos ła T. Samborskiego, marszałka
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Franciszka J. Stefaniuka, prorektora
UMCS Stanisława Chibowskiego, kwe-
stora UMCS Henryka Kota, Konsula Ge-
neralnego RP w Kaliningradzie Jarosława
Czubińskiego, wicekonsula Marka
Juzepczuka,  wicekonsula Katarzynę
Grzechnik, prezes Narodowo-Kulturalnej
Autonomii Pola-
ków „Polonia”
Elenę Roga-
czykową.  Pod-
czas spotkania
Zespół zatańczył
kilka tańców naro-
dowych i ludo-
wych, kapela Ze-
społu zagrała i
zaśpiewała znane
polskie pieśni lu-
dowe. Szkolny
zespół taneczny
„Sławiańskie Wiecze” pod kierownictwem
Jury Koszarnowa zatańczył 2 tańce
rosyjskie. Warsztaty taneczne po koncer-
cie prowadził pan mgr Stanisław Lesz-
czyński oraz pani Magda Bochniak.
Zespół z przyjemnością nauczył wszyst-
kich zebranych podstawowych kroków
narodowych tańców polskich – oberka i
poloneza. Do warsztatów zaproszeni
zostali wszyscy: dyrektorka Szkoły nr 22
pani Nelly Szpigiel, poseł Tadeusz
Samborski, marszałek Franciszek Jerzy
Stefaniuk, prorektor UMCS Stanisław
Chibowskim oraz pozostali goście. Po
warsztatach odbyło się spotkanie ofi-
cjalne honorowych gości szkoły z admi-
nistracją Szkoły nr 22 i młodzieżą dzia-
łającego w ramach szkoły Kluba Młodego
Europejczyka. W prezencie pani Nelly
Szpigiel w imieniu Szkoły i pani Swetłana
Sarapulcewa w imieniu Kluba Młodego
Europejczyka otrzymali p łyty CD z
kolędami polskimi i muzyką polską w
wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego
UMCS oraz książki i słowniki do nau-
czania języka polskiego. Przy kawie i
herbacie zaśpiewaliśmy  wspólnie z Ze-
spo łem znaną rosyjską piosenkę
„Podmoskownyje wieczera”. W trakcie

warsztatów otrzy-
maliśmy od Zes-
połu przyrzecze-
nie powtórnego
przyjazdu do nas
w ramach święto-
wania 750-niego
j u b i l e u s z u
Królewca latem
2005 r.

16.12.2004 w
parafii zorgani-
zowany został
Polonijny Opłatek

Wigilijny, podczas którego członkowie
Polonii pozdrawiali wszystkich polskich
pracowników Konsulata Generalnego
wspólnie z Konsulem Generalnym Jaro-
sławem Czubińskim polskimi kolędami i
częstowali tradycyjnymi polskimi daniami.
W trakcie spotkania pan Czubiński

wręczył księdzu Steckiewiczowi odzna-
czenie od polskich dziennikarzy za jego
działalność.

Następną imprezą zaplanowaną
w ramach Festiwalu Kultury Polskiej w
Kaliningradzie będzie Jarmark Kuchni
Polskiej w Muzeum Historyczno-
Krajoznawczym Obwodu Kalinin-
gradzkiego na początku stycznia 2005 r.
Przewidziany jest poczęstunek wszyst-
kich zwiedzających tradycyjnymi polskimi
daniami, m. in. bigosem myśliwskim,
grzańcem oraz innymi potrawami kuchni
polskiej.

Chcielibyśmy jeszcze podzię-
kować  za pomoc w zorganizowaniu
pierwszej w historii Obwodu Kalinin-
gradzkiego polskiej wystawy „Kultura
Polska w Obwodzie Kaliningradzkim”
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
(Polska), a szczególnie pani dyrektor
Beacie Gruszce oraz wszystkim Polakom
mieszkającym w Obwodzie Kalinin-
gradzkim za udostępnienie eksponatów.
                                  Helena Rogaczykowa
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