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Spotkanie

w Czerniachowsku
Ślicznym jesiennym dniem w niedzielę 25 października
wyjechaliśmy do Czerniachowska gdzie przebiegało III Forum Kultury
Polsk iej.

Z

awsze chętnie bierzemy udział
w takich spotkaniach. Tu spotykamy się z dawnymi przyjaciółmi, poznajemy coś nowego, odpoczywamy od chatnych kłopotów.
Jak i w poprzednich latach Forum
odbywało się na wysokim szczeblu.
Mieliśmy zaszczyt spotkać pracowników nasz ego Konsulatu na czele z
Konsulem Generalnym, gości z Polski, oraz miejscowe władze Czerniachowska.
Pierwsza część Forum – to konferencja „Dziedzictwo Kulturowe Polaków w obwodzie kaliningradzkim”. Z
ciekawym referatem wystąpiła B arbara Chludzińs ka, prezes fundac ji
„Dziedzictwo nasze”. Po zakończeniu
pierwszej części Forum udaliśmy się
do k oś c ioła na ms z ę ś więtą. P o
obiedzie przeszliśmy do Domu Kultury, gdz ie rozpoczęła program druga część Forum. Na scenę po kolei
wy chodzili prez esi jednos tek polonijnyc h i krótko opowiadali o działalnośc i w s woich wspólnot ach. (O
t rudnoś c iac h na pewno mówiono
również na spotkaniu w sobotę, 24
października, w wąskim kole). Potem
każda wspólnota przedstawiła niewielki artystyczny program. Mnie bardzo podobał się występ tria z Oziers k a. S t ars z e panie z aś piewały
piosenkę „Pognałam wołki na Bukowinę”. Tę piosenkę znam od dziecka,
moja mama lubiła ją śpiewać.

Najleps zy i najszerszy program
przygotowali gospodarze. A jeszcze
zachwycaliśmy się chórem z Węgorzewa, w którym śpiewała moja dawna znajoma Czesława Pękała. Byłyśmy wzajemnie rade naszemu s potkaniu.
Po zakończeniu wszyscy przeszli
do foyer. I tu w niewymuszonej atmosferze zaczęły się spotkania, rozmowy,
śpiewy. Zrobiliśmy duże koło, wzięliśmy się za ręce i czego tylko nie wyśpiewaliśmy i w języku polskim, i w
języ ku rus kim: „Sokoły ”, „Pols kie
kwiaty ”, „Mazury”, „Czerwona jarzębina” i inne piosenki.
Chcieliśmy już wy jeż dż ać do
domu, było późno, a droga do Bałtyjska nie bliska. Okazało się, że jeszcze czekała na nas niespodzianka.
Prezent Konsulatu dla nas i dla mieszkańc ów Czerniachowska. Wystąpili
laureaci międzynarodowych k onkursów – męski wokalny zespół z Polski
„Affabre Concinui”. Tego wrażenia nie
zdołam przekazać. To trzeba słyszeć!
Burza oklasków, bili brawo na stojąco.
„Oto był bal!”
Na z akończenie chc iałabym podziękować organizatorom, uczestnikom, gospodarzom, szczególnie pani
Irenie Korol za wspaniałą organizację,
za gościnność, za świetny nastrój z
jakim wjechaliśmy z Czerniachowska.
Janina Pietruszko.
28. 10.2009

„Affabre Concinui”
autor zdjęcia: Wałdis Piłskałns

N a le żę do grona
czytelników i wielbicieli naszej polskiej gazety „Głos znad Pregoły”. Każdy nowy numer zawsze czytam od
deski do deski. Bardzo lubię artykuły
czytelników. Na przykład, Wasilina
Kozłowska ślicznie napisała o swoim
spotkaniu z Polską. Interesujące są
również artykuły poświęcone historii
i kulturze. Z pisma można dowiedzieć
się o tym, co się dzieje u naszych sąsiadów na Litwie, Ukrainie, Białorusi.
O tym wszystkim dowiedziałam się z
numerów 8, 9, 10,11, które otrzymałam
za jednym razem, będąc w Konsulacie 7 listopada. A dlaczego tak późno?
Bo mieszkam w Bałtyjsku, gdzie nie
ma komu dostarczać korespondencji. Ciekawa jestem, jak z tym jest w
Czerniachowsku, Oziersku? Chcielibyśmy otrzymywać prasę regularnie,
co miesiąc. Dwa razy otrzymywaliśmy na poczcie przesyłkę z gazetami.
To by ło cudowne! Jednak ok aza ło
się , że w przyszłości to nie będzie
możliwe ze względu na koszty. Wszystko rozumiemy i szukamy wyjścia.
Proponuję (za pozwoleniem Konsulatu, oczywiście) zostawiać dla Bałtyjska 10 egz. (więcej nie potrzebujemy)
w „okienk u” pa wilonu (c o s toi na
zewnątrz), gdzie wydają ankiety. Odbieranie stamtąd byłoby dla nas wygodniejs ze.
Jeszcze jedna uwaga. W ostatnich
numerach pisano o obchodach Roku
Juliusza Słowackiego. Dowiedzieliśmy się o jego biografii, jakie utwory
napisał. Moim zdaniem byłoby świetnie umieścić obok choć jeden wiersz,
albo jakiś fragment poematu.
Mam jeszcze dwie propozycje. Aby
wznowić rubrykę „Sprawdź swój polski”. Byłoby ciekawe również zapytać
naszych czytelników, co ich zdaniem
jest najciekawsze w naszym „Głosie”.
Janina Pietruszko
Odpowiedź Redakcji:

Zespół Redakcy jny pragnie serdecznie podziękow ać Pani Janinie za ciepłe słow a i stałą w spółpracę
z naszy m pismem.
Odpow iadamy na py tania Pani. Rozesłaniem
gazet do rejonów Obw odu (Gusiew , Czerniachow sk,
Oziersk, Gw ardiejsk-Znamiensk, Niestierow ) zajmuje
się prezes WKP w Kaliningradzie pani Helena Rogaczykow a. Dla przedstaw icieli Polonii z Bałty jska redakcja jest gotow a zostaw iać 10 egz. każdego numeru
pisma w siedzibie by łego Wy działu Ekonomicznego
Konsulatu, adres: Kaliningrad, Prospekt Mira 81/2.
Redakcja w y raża nadzieję, że w najbliższy m
czasie ukaże się Numer Specjalny „Głosu” pośw ięcony poetom polskim, w który m znajdzie Pani m.in.
w iersze J. Słow ackiego.
Z poważaniem, Zespół Redakcyjny

