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Chór „Ojczyzna” z Węgorzewa

„Miłosnie”
żegnam się z duchem
ostatniej muchy,
która kochała wstrętną latarnię.
Która myslała, że światło-to miłość,
niestety, nie licząc na “miłosną” ilość...

Trochę przeraża,że z nieskończonej ilości
latarnianej tożsamości
ogarniającej co najmniej cały świat
wybrała ledwie świecącą
i nawet na nią nie patrzącą!

A teraz umiera z miłości
w latarnianej tożsamości...

 „Serce w kamieniu”
Na nic nie czekam,niczego nie szukam,
niczego nie śpiewam,niczego nie
słucham.
Serce w „kamieniu”, jak u Szymborskiej,
ale wciąż czeka na litość boską!
Oczy-jeziora więc nie wyschną.
czy moja śmierć też wydarzeniem?
Włosy gałęźmi, usta-liśćmi,
które wciąż szepczą: “zdążylibyśmy...”
Ręce-łańcuchy, dusza w więzieniu.
Może nie ufasz, ale cię zmienią!
Trzymam w paluszku, co wymieniłam.
Serce w kamieniu, więc odpoczywam.

„Od nowa”
Kolorowe życie na ulicy Szarej
Przy przystanku milczącym,
O smaku kuszącym-
Tymczasowe bicie “posudy” starej...

Rzucanie pragnienia do zimnej wody
Z najwspanialszego w tym mieście mostu,
Odpowiadając na wszystkie pytania: “po
prostu...”
Powstanie zbawienia od niepotrzebnej
zgody.

Sprzedawszy marzenie za galęź zieloną
Wykupić swe skrzydła,wyczyścić je pilno.
Dotknąwszy promienie żażyc się i zostać
na zawsze opaloną.
Zobaczyć, jak deszcz uratuje me zycie...

„O niej”
Zrywając liścia martwe,
na niebie żółto-szarym malując nimi
obraz,
fruwała snów pomiędzy
nie niszcząc stopy zdarte

pod rzadki huk tramwajów
wpatrywać się starała w akwarium kałuż
młodych,
co z morza się rodziły
śpiewając hymny swoich krajów.

(ze str. 4) Debiuty literackie

Proponujemy Państwa
uwadze przepiękne wiersze
Wasil iny Koz łowsk iej.

Prezes Izby Deputowanych powiatu
Węgorzewo Wiesław Pietrzak, Starosta
Węgorzewa Halina Faj, przedstawiciel
działu kultury Margarita Guruk.
  Po uroczystym otwarciu rozpoczęła
się Konferencja na temat: „Dziedzictwo
kulturowe Polaków w Obwodzie Kali-
ningradzkim”.
  W jej ramach wystąpili: W. N. Ada-
mow, Klub Krajoznawców (Kaliningrad)
– „Albrecht Brandenburski i Polska. XVI
wiek.”; B. Grądziewicz-Chludzińska,
Prezes Fundacji ”Dziedzictwo nasze”
(Węgorzewo) -„Zapomniane dziedzict-
wo”; I. W. Jerofjejew, przedstawiciel
Zarządu Kultury i Sportu (Czernia-
chowsk) - „Współpraca kulturowa Czer-
niachowska z Polską”; I. M. Treń, lektor
Industrialno-Piedagogicznego College,
członek NP „Domu Polskiego” (Czernia-
chowsk) - „Z historii i kultury polskiej w
Wystruci”.
  Niedzielna Msza Święta została od-
prawiona w kościele p.w. Św. Brunona
z udziałem chóru „Ojczyzna” z Węgo-
rzewa.
  W ramach kontynuacji programu kul-
turalnego odbyło się otwarcie wystawy
artystycznej z Polski „Zabytki Polski na
Wschodzie” i prezentacja prac twór-
czości artystycznej członka NP „Domu
Polskiego” z Czerniachowska Genriety
Lopatinoj.
  Koncert rozpoczęły zespoły Organi-
zacji polskiej kultury obwodu kalinin-
gradzkiego. Występ każdego zespołu
poprzedzał Prezes organizacji polskiej
kultury miasta z krótkim przedstawie-
niem zakresu działalności.

  Artyści zaprezentowali swoje występy
bardzo dobrze: wiersze i piosenki były
wykonywane w doskonałym języku
polskim i z werwą. Publiczność nagra-
dzała każdego występującego szcze-
rymi oklaskami.
  Gospodarzy z „Domu Polskiego”
przedstawili bogaty urozmaicony pro-
gram, który stanowiły piosenki, wiersze
i tańce; na scenie przebywało około 30
osób z tego zespołu.
  Finałem koncertu był wspaniały wy-
stęp chóru „Ojczyzna” z Węgorzewa,
który zaprezentował naprawdę profe-
sjonalne wykonanie utworów.
  Dalej było otwarcie wystawy artys-
tycznej z Polski i prezentacja prac twór-
czości artystycznej członków NP „Domu
Polskiego” z Czerniachowska.
  Zakończeniu Forum towarzyszył wiel-
ki prezent od Generalnego Konsulatu
RP w Kaliningradzie – Koncert   zespołu
wokalnego z Polski „Affabre Concinui”,
laureata Międzynarodowych Konkur-
sów i Festiwali, oryginalny, idealny i nie-
powtarzalny „chór-orkiestra”.
  Na zakończenie chcielibyśmy  po-
dziękować wszystkim, którzy zorgani-
zowali tak znakomite Polonijne Święto.
Wielkie brawa należą się  pani Prezes
NP „Dom Polski” Irenie Korol i Samo-
rządowi Czerniachowsk, pracownikom
Pałacu Kultury, kierownictwu Szkoły
nr6, pracownikom Biblioteki i ak ty-
wistom „Domu Polskiego” im. Fryderyka
Chopina. Serdecznie dziękujemy Ge-
neralnemu Konsulatowi RP w Kalinin-
gradzie za wsparcie pomoc.
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