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W po łowie listopada minęła
piąta rocznica od dnia otwarcia w
Oziersku Domu Kultury Polskiej im. Jana
Kochanowskiego. Pomimo tego, że Dom
Polski ulokowany jest na odleg łej od
centrum miasta ulicy Nahornej, cieszy się
wielką popularnością wśród osób
zwiedzających jego progi. I gdyby jakiś
przypadkowy gość znienacka wpadł do
gościnnych gospodarzy, to byłby
przyjemnie zadziwiony czystością i
przytulnością pomieszczeń. Do dyspo-
zycji ozierskiej Polonii w Domu są - wielka
biblioteka, pokój do odpoczynku gości
(tutaj przewidziany jest nawet prysznic),
wyposażona na miarę dzisiejszych
czasów kuchnia. Od razu widać, że
mieszka tutaj wielka, zgodna rodzina: 23
emerytów, 46 osób w średnim wieku, 21
studentów, 16 uczniów szkó ł oraz 15
przedszkolaków z miasta Ozierska i
pobliskich wsi, które dojeżdżają tutaj,
ażeby obcować ze sobą, odnaleźć
zrozumienie, obchodzić dni świąteczne,
uzupełnić  zasób wiedzy z języków
obcych, posłuchać interesujących gawęd.

Powitanie gości
19 listopada Dom Polski w

Oziersku gościnnie witał mnóstwo gości.
Na jubileusz pięciolecia Domu byli
zaproszeni liczni przyjaciele, pomocnicy
i sponsorzy: z Konsulatu Generalnego RP
w Kaliningradzie - Konsul Generalny
Jarosław Czubiński oraz wicekonsul
Marek Juzepczuk, delegacja z Olsztyna,
oraz Leon Jabłoński, kurator z Domu
Polonii w Warszawie. Już osiem lat trwa
wspó łpraca Towarzystwa Domu
Polskiego w Oziersku z Domem Polonii
w Węgorzewie. Przedstawiciele «Wspól-
noty Polskiej» z Węgorzewa z prezesem
Zofią Rycharską, również przybyli, żeby
złożyć życzenia swoim starym przyja-
ciołom. Na jubileusz była także zapro-
szona pierwsza lektor języka polskiego
ozierskiej  polonii, zamieszkująca w
Gołdapi Aleksandra Atasiewicz.

Ramię przy ramieniu współpra-
cuje Dom Polski z Czerniachowskim
Towarzystwem  im. Fryderyka Chopina.
Czerniachowscy sąsiedzi na czele z
przewodniczącą Ireną Korol spotykają się
z ozierską m łodzieżą, przygotowują
maturzystów do egzaminów na studia w
Polsce. Na uroczystości również byli
obecni duchowni: ksiądz proboszcz
parafii  św. Wojciecha w Kaliningradzie
prałat Jerzy Steckiewicz; proboszcz
ozierskiej  parafii katolickiej  ksiądz
Ireneusz z bratem Piotrem, odprawiający
nabożeństwa w Polskim Domu. Oprócz

gości z Polski na jubileusz pięciolecia byli
zaproszeni przewodniczący okręgowej
Rady  Deputowanych, pracownicy admi-
nistracji ozierskiego Okręgu Miejskiego,
Informacyjno-Doradczego Ośrodka
współpracującego z partnerami polskimi,
przedstawiciele Wydziału Edukacji i
dyrektorzy szkół oraz prezesi organizacji
społecznych.

W przyjaznej atmosferze, za
filiżanką aromatycznej herbaty goście
podkreślali ciepło i przytulność Polskiego
Domu, i to, że «nie dzisiaj i nie wczoraj
zostały one stworzone, lecz są wynikiem
codziennej, żmudnej pracy». Prezes
ozierskiej Wspólnoty Kultury Polskiej
Walentyna Święcicka podziękowała za
przybycie wszystkim gościom, zazna-
czając, że ich przyjaźń to wielki zaszczyt
dla wszystkich zwiedzających Dom Polski
w Oziersku. Zapoznała ona zaproszonych
z celami i zadaniami Stowarzyszenia im.
Jana Kochanowskiego, powołanego, by
nieść obyczaje i kulturę nie tylko do pols-
kich rodzin, zesłańców z terenów Ukrainy,
a dzisiejszych emigrantów z Kazach-
stanu. Wspólnota polska w Oziersku,
mająca w Domu Polskim swoja siedzibę,
utrzymuje kontakty także z rodzinami
ukraińskimi, litewskimi, białoruskimi. I
niezależnie od przynależności narodowej,
wszyscy, którzy przyjeżdżają do Obwodu
Kaliningradzkiego, znajdują tutaj wspar-
cie i zrozumienie, co jest szczególnie
ważne.

Pani prezes zapoznała gości z
planem działalności miejscowej Wspól-
noty Polskiej, w której niemal każdego
dnia odbywa się nowa interesująca
impreza. Oprócz codziennej działalności
regularnie w Domu Polskim obchodzone
są święta państwowe Rosji i Polski. Z
powodu braku własnej świątyni tutaj
również odbywają się msze, które
odprawia ojciec Ireneusz. Dwa razy w
tygodniu w czterech grupach (dla
wszystkich chętnych) czynne są kursy
języka polskiego, które prowadzi nauczy-
cielka z Gdyni pani Anna Ładniak. Pani
Anna Ładniak stale mieszka w Domu i
bierze czynny udział we wszystkich jego
sprawach. Prowadzone są również uzgo-
dnienia dotyczące wyk ładów języka
niemieckiego w Domu Polskim. Lekcje
języka niemieckiego prowadzi tutaj pani
Walentyna Święcicka.

Święto
Po spotkaniu w Domu Polskim

wszyscy goście zostali zaproszeni na
kontynuację święta do miejscowego

Ośrodka Młodzieżowego. Podczas tej
uroczystej części święta pierwszy prezes
Domu zaznaczył, że Stowarzyszenie
Polskie w Oziersku ma znacznie więcej
lat niż Dom Polski, przypominając obec-
nym, że źródłem zjednoczenia ozierskich
Polaków we Wspólnotę była pierwsza
tutaj nauczycielka języka polskiego pani
Aleksandra Ratasiewicz. Podziękowano
wszystkim Polakom, którzy wspierali Dom
Polski w Oziersku. Dzięki Nim wzmac-
niają się kontakty między Rosją a Polską.
A nasze dzieci mają więcej możliwości do
zwiedzenia sąsiedniego kraju. Bez
względu na wielkie obciążenie pracą,
przybyły na uroczystości jubileuszowe
Konsul Generalny RP w Kaliningradzie
Jarosław Czubiński zaznaczył: «że
najważniejsze to chęć spotykania się».
Pan Konsul szczególnie ucieszył się z
tego, że bardzo wiele dzieci - najmłod-
szych członków miejscowej Wspólnoty
Polskiej, bierze udział we wszystkich
przedsięwzięciach Wspólnoty. Mówiąc o
m łodym pokoleniu, zastępca szefa
Okręgu Miejskiego ds. socjalnych
Jekaterina Jułdaszewa zauważyła, że
wśród dzieci odwiedzających Dom Polski
wszystkie dobrze się uczą i pochodzą ze
szczęśliwych rodzin. Swoje najlepsze
życzenia i gratulacje z okazji pierwszego
jubileuszu złożyli obecnym przewod-
niczący Okręgowej Rady Deputowanych
Andrzej Akawityj, kierownik Wydziału
Oświaty Grigorij Sokołowskij, dyrektor
Centrum Informacyjno-Doradczego
Paweł Jelizarow oraz prezes Wspólnoty
Polskiej w Czerniachowsku Irena Korol.
Wszyscy zgodnie zaznaczyli, że cieszą
się z sukcesów ozimskiej Wspólnoty
Kultury Polskiej, która jest wspaniałym
przykładem przyjaźni i współpracy. Jak
przyjęte jest w dni urodzin prezes
Walentyna Święticka i inni członkowie
Wspólnoty dostali prezenty, kwiaty i inne
pamiątki.

Część artystyczna
Po części oficjalnej z gratu-

lacjami i przyjacielskimi życzeniami
nastąpiła kolej na część artystyczną.
Pierwsza jej połowa była dedykowana Ja-
nowi  Kochanowskiemu, patronowi
Wspólnoty Polskiej w Oziersku, Zapoz-
nając widzów z drogą życiową i twór-
czością polskiego poety dziewczęta i
ch łopcy deklamowali jego wiersze.
Pokazywano również fotografie, opowia-
dające o działalności Wspólnoty.

Mieszany chór Domu Polskiego

Wiadomość z Ozierska
(polska nazwa historyczna - Darkiejmy).

Pierwszy jubileusz Polskiego Domu.
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