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wykonywał wesołe i liryczne piosenki
polskie, chórowi pomagali Polacy,
siedzący na Sali. Między innymi zapre-
zentowano pieśń do słów Jana Kocha-
nowskiego z muzyką Józefa Konarskiego,
kierownika artystycznego Domu Polskie-
go. Druga połowa części artystycznej była
dedykowana świętu 11 listopada – Dniu
Niepodległości Polski. W dalszej części
uroczystości przedstawiono kompozycję
muzyczno-literacką odwołującą się do II
wojny światowej, szlaku bojowym żołnie-

rzy polskich. Zabrzmiały takie pieśni jak
„katiusza”, „Czerwone maki na Monte
Cassino” i wiele innych znanych starsze-
mu pokoleniu. Wszyscy, którym znane
były ich słowa podśpiewywali razem z
chórem.

Następnie wszyscy obecni
zostali zaproszeni na świąteczny obiad,
składający się z gorących i zimnych dań
polskiej kuchni.Święto minęło i znów
wspólnota Kultury Polskiej w Oziersku
czeka codzienna żmudna praca.

(ze str. 4)

15.01.2006 roku gościnnie
otwarte byli na oścież drzwi Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie dla
dzieci Polonii Kaliningradzkiej z okazji
świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku.

Na dworze był silny mróz, lecz
nas (dzieci i starszych) na podwórku
przy wejściu spotykała czarowna
Śnieżka (Helena Rogaczykowa) w
jaskrawej lśniącej się sukience.

Wejście przy Konsulacie było
dekorowane ozdobioną choinką, a
gmach – girlandą, bombkami. To
wszystko podnosiło nastrój świątecz-
ny i rozgrzewało zebranych dzieci na
uroczystość.

W sali kominkowej czekała na
dzieci też pięknie ozdobiona choinka.
A dzieci w strojach karnawałowych
czekali z niecierpliwością początku
uroczystości.

Nareszcie ukazała się Śnieżka
i zebrała dokoła wszystkich dzieci.
Wszyscy razem, zgadnie zaprosili
Świętego Mikołaja (A. Bondarik) i jak
tylko zjawił się Święty Mikołaj, zaczęły
się przy choince zabawy dla dzieci.

Na otwarcie zabrzmiała
melodia poloneza M. Ogińskiego i
wszystkie dzieci parami go tańczyli,
tańczyli na czele roztańczonych była
para – Święty Mikołaj i Śnieżka.

Święto odbyło się wesoło i z

Życzymy oziorskim Polakom
wszelkiej  pomyślności i widocznych
owoców działalności Domu Polskiego!

Posłowie
W niedzielę 20 listopada jedenaścioro
dzieci z ozierskiej Wspólnoty Polskiej
wzięło udział w konkursie recytatorskim
im. Adama Mickiewicza. W  kalinin-
gradzkich eliminacjach sześcioro z nich
zostało wyróżnionych. Gratulujemy!

Artykuł Tamary Makarewicz, przekład z
rosyjskiego W. Wasiliew

Pierwszy jubileusz Polskiego Domu

Choinka dla dzieci

A. Zacharczenko

zapałem: konkursy, recytacja,
śpiewanie piosenek – wszystko to było
bardzo wspaniale zorganizowano.

Dzieci szczęśliwe wracali do
domu z podarunkami. Serdecznie
dziękujemy organizatorom tej
uroczystości dla dzieci – Prezes
Autonomii Polskiej Narodowościowej
pani Helenie Rogaczykowej z
zarządem oraz Konsulowi General-
nemu RP panu Jarosławowi Czubińs-
kiemu i jego pracownikom za ścisłe
współdziałanie z naszą Polonią.

Niektóre wierszyki recyto-
wane przez naszych dzieci z Polonii z
serdecznymi życzeniami, wdzięcz-
nością, podziękowaniem:

              Krystyna Zacharczenko

Na choince w Konsulacie
My już stare gości.
Jak w gościnnej dobrej chacie
Dużo tu radości.
   Tu Mikołaj Święty, Śnieżka
   Nas przyjmują bardzo miło.

Chyba on tu stale mieszka,
Bo rok temu tak już było.

Dzięki Panu Czubińskiemu,
Również jego pracownikom
Za prezenty nam każdemu –
Dla dziewczynek i chłopczyków.

Władek Ławrynowicz

W Konsulacie nam wesoło,
Dużo polskich dzieci.
Pieśni, tańce, śmiech dokoła,
I choinka świeci.

Kiedy ja urosnę
I już będę duży,
Zostanę Konsulem,
Dla Polonii służyć!

Olek Griaznow

Święty Mikołaj dziadek stary
Ma dla nas dary:
Zabawki, pisaki, cukierki, lizaki...
Pełny worek ma,
A co dla nas da?


