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łatwo, gdyż wiadomo – wszystkie
panie świetnie przygotowały się do
konkursu, a dania by ły przepyszne
– no i jak tu wybrać najlepszą? O
gustach się nie dyskutuje, jednak
w każdym konkursie ktoś zawsze
jest lepszy. Oceniający zadecydo-
wali, że laur zwycięstwa przypad-
nie pani Nadieżdzie Połozowej z
Ozierska, która przygotowała pie-
rogi z kap ustą. Komisja stwier-
dziła, że tak smacznych pierogów
nawet w Polsce nie sposób znaleźć
i  p oprosiła p anią Nadieżdę o
szczegółowy przepis. Drugie miej-
sce zajęła pani Eugenia Rudosiel-
ska z miasta Swietłyj i przygoto-
wany p rzez nią fasz erowany
sandacz . Pani Alicja Bocheńska
p owiedz iała: „Kaliningrad ma
dobre ryby, ale pani ma najlepsze”.
Trz ecie miejsce otrzymała p ani
Janina Bondarik z Kaliningradu,
kt óra p rz ygotowała ory ginalne
danie pod t ytu łem „Smok Wa-
welski”.

Czy komuś zdarzyło się cho-
           ciaż raz w ży ciu skoszt o-
            wać Smoka Wawelskiego?
Nie? A przedstawiciele środowisk
p olonijny ch Obwodu Kalinin-
gradzkiego mieli taką wyjątkową
okazję 29 listopada, gdyż właśnie
w tym dniu odby ł się obwodowy
konkurs „Gosp ody ni domowa
2009”. Przypomnienie sobie pol-
skich zwyczajów rodzinnych sta-
nowiło jego główny cel, natomiast
największą atrakcją by ła rywali-
zacja gospodyń w sporz ądzaniu
tradycyjnych potraw polskich.

Ponadto ważnym celem kon-
kursu z jednej strony by ła integ-
racja Polonii z całego obwodu, z
drugiej zaś – zachęcenie do czyn-
nego udziału starszych pań, praw-
dziwych gospody ń domowy ch,
które najczęściej przychodzą na
nasze imprezy jako obserwatorki.
Tym razem to właśnie one by ły w
centrum uwagi, jednak wcześniej
musiały popracować i to jak! Nale-
żało nie tylko odświeżyć w pamię-
ci przepisy t rady cy jnych dań
kuchni polskiej (tych najstarszych,
sprawdzonych), ale też smacznie
przyrządzić je.

Oceniało umiejętności gas-
tronomiczne uczestniczek kompe-
tentne jury w składzie następują-
cy m: p an konsul Dariusz
Kozłowski, p ani magister Alicja
Bocheńska, p rez es Polonii z
Ozierska pani Marina Woszcza-
t yńska oraz p rz eds t awicielka
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Anna Kraśko, najm łodsza
uczestniczka konkursu

Zdobywczyni I miejsca – pani Nadieżda Połozowa

„Smok Wawelski” pani Janiny
 Bondarik (III miejsce)

Pani Eugenia Rudosielska przedstawiająca
swoje danie – faszerowanego sandacza (II miejsce)

Dyskutująca komisja

Polonii Bałty jskiej p ani Janina
Pietruszko.

Już niejedna osoba wspomi-
nała na łamach naszego pisma, że
wszyscy uwielbiają te ogólnopolo-

nijne imp rez y,
kiedy t o można
spotkać z najo-
my ch, p ogawę-
dzić z nimi, po-
d z i e l i ć  s i ę
nowościami przy
herbacie lub ka-
wie. Ten dz ień
prz ede wszy st-
kim stał się kolej-
nym świętem po-
l o n i j n y m ,
radosny m i mi-
łym spotkaniem,
któremu t owa-
rzyszyły pozyty-
wne emocje oraz
świetny nastrój.

Każda ucze-
stniczka powinna
by ła p rz ygot o-
wać w domu tra-

dycyjne danie polskie (np. deser,
pieczywo, ciasto i t.d.) oraz jego
przepis. Następnie już podczas
konkursu w ciągu p ięciu minut
zrobić krótką prezentację „Gospo-
dy ni domowa w ocz ach swy ch
dzieci oraz rodziny”. I jako ostatni
etap by ł konkurs sprawdzający
znajomość tekstu piosenki polskiej
„Szła dzieweczka” – należało uzu-
pełnić tekst brakującymi fragmen-
tami.

Panie miały
pole do popisu –
mogły pochwalić
się umiejętnoś -
ciami z z akresu
gotowania, szy-
cia, prowadzenia
go sp od ars t wa
domowego. Pub-
licz ności przed-
stawiono piękne
rękodzieła, hafty
a nawet świąte-
czne ozdoby de-
koracyjne. Warto
t ut aj dodać,  ż e
zgodnie z dawną
tradycją, rodzina
jest najważniej-
szą wart ością w
życiu człowieka,
a kobieta jest jej
sercem, a więc
właśnie dlatego

krewni mogli wsp ierać swoją
przedstawicielkę.

Jurorzy mieli za zadanie sko-
sztować dania przygotowane przez
uczestniczki oraz wybrać wśród
nich najlepszą gospodynię domo-
wą. Brali pod uwagę wygląd este-
tyczny, walory smakowe i orygi-
nalność potrawy. Od razu należy
podkreślić, ż e jurorom nie by ło


