
Referendum w spra-
             wie członkostwa w
             UE odby ł o s ię w
Polsce 7-8 czerwca 2003 r.
Za wejściem Polski do Unii
opowiedz iało s ię 77,45
proc. głosujących w refe-
rendum, przeciw - 22,55
proc. 1. maja 2004 roku
Polacy obudzili s ię już w
z jednoczonej Europie.
Akcesji towarzyszyły hucz-
ne uroczystości - o północy,
w blasku sztucznych ogni i
przy dźwięku „Ody do Ra-
dośc i” Beethovena,  na
masztach załopotały flagi z
dwunastoma gwiazdkami,
a Polska przyłączyła się do
Unii Europejskiej.

Po pięciu latach niemal
wszyscy w Polsce oceniają
ten czas jako dobre lata.
Nawet eurosceptycy nie
chcą nas już wyprowadzać
z Unii. Bo okazało się, że
Niemcy jednak nie wykupili
polskiej ziemi,  a rolnicy,
którzy mieli iść z torbami,
najwięcej z  tego wejśc ia
skorzystali. Polacy czują się
Europejczykami pełną gębą
i jest im z tym bardzo dob-
rze. Wystarczy zajrzeć do
sondaży. 77 proc. Polaków
jest zadowolonych, że Pol-
ska należy do Unii Europej-
skiej, co trzeci z nich de-

Polska – 5 lat w Unii Europejskiej!
Mija piąta rocznica obecności Polski w Unii Europejskiej. Polska starała się o członkostwo we

Wspólnocie 14 lat. Wstąpiła do niej 1. maja 2004 r. Pięcioletni pobyt w UE bardzo przysłużył się gospodarce
Polski. Dzięki pieniądzom z Brukseli PKB Polski wzrósł w tym czasie o 40 proc. Dzięki usunięciu barier
handlowych zwiększyła się wartość zagranicznych inwestycji w Polsce, zmniejszyło bezrobocie i
dwukrotnie urósł eksport i import. Ludziom w Polce żyje się lepiej, są bardziej zadowoleni z życia, wzrosło
poczucie bezpieczeństwa, stabilności i demokracji. Podróże wolne są od kontroli paszportowej, młodzież
ma możliwości edukacji za granicą.

klaruje, że wejście do Unii
zmieniło jego życie na lep-
sze. ”Poczułam się bardziej
wolnym cz łowiek iem... ”.
„Dzięk i pieniądzom z Unii
mamy wymarzony pens jo-
nat...”. „Jeżdżę po Europie
i poznaję nowych przyja-
ciół...”. „Polacy przestali na
siebie patrzeć wilk iem.. .”
Tak najczęśc iej mówią o
tym przypadkowo pytani
mieszkańcy Rzeczpospo-
li tej.  Według wszystkich
sondaży z kwietnia 2009 r.
niemal trzy czwarte Pola-
ków deklaruje zaufanie do
Unii Europejskiej i jest za-
dowolona z przynależności
Polski do Jej struktur.

Po wstąpieniu do Unii
Polacy zaczęli niemal na
wyścigi wymieniać sprzęty

gospodarstwa domowego,
elektronikę, meble, remon-
tować  mieszkania, budo-
wać domy.

Zapragnęliśmy żyć tak
jak w Europie. Szybko oka-
zało się, że najedliśmy się
tego, co obce, i doceniliśmy
to, co nasze. Dziś Polacy
najchętniej kupują polskie
produkty. Dzięki UE wzrost
gospodarczy Polski w os-
tatnich latach był większy o
dodatkowe 1,75 proc. rocz-
nie. Przybyło inwestycji zag-
ranicznych. W 2007 r. osią-
gnęły one rekordowe 16,6
mld euro, czyli więcej niż 5
proc. Produktu Krajowego
Brutto całego kraju. Od 1
maja 2004 r.  gwałtownie
wzrosły też obroty handlo-
we. Pięć lat temu niektórzy

straszyli, że Polska będzie
więcej wpłacała do unijnej
kasy, niż z niej brała. Dziś
RP jest na plus ie 14 mld
euro! To było dobre pięć lat
– mówią mieszkańcy pols-
kich miast i wsi.

Mieszkańcy starej Unii
też zacierają ręce. Przy-
jęcie zarobkowych imigran-
tów w swoich krajach bard-
zo się im się opłaciło. Imig-
racja z ośmiu krajów, które
wstąpiły do niej pięć lat te-
mu,  przyczyni ła s ię do
wzrostu PKB Unii Europejs-
kiej o 0,2 proc., czyli o nie-
bagatelną sumę 24 mld
euro.

W Brukseli nas uważnie
słuchają. Ponad dwie trze-
cie Polaków sądzi, że Pols-
ka umocniła pozycję mię-
dzynarodową.

Polacy z optymizmem
patrzą na kolejne 5 lat
cz łonkostwa.  44 procent
oczekuje, że ich życie zmie-
ni się na lepsze, 49 procent
spodziewa s ię poprawy
sytuacji w kraju, a 50 pro-
cent - polepszenia pozycji
Polsk i na świecie. Pogor-
szenia swojego życia w tym
czasie spodziewa się tylko
10 % obywateli RP.

Redakcja

PISMO WSPÓLNOTY KULTURY POLSKIEJ W KALININGRADZIE
u k a z u j e  s i ę  o d  X I  1 99 5  r .
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We Wspólnocie Kultury Polskiej

KONKURS RECYTATORSKI „JESTEM POLAKIEM”
Tradycja utrzymana

24 maja w dolnej auli koś-
cioła św. Wojciecha odbyła się
tegoroczna edycja konkursu
recytatorskiego „Jestem Pola-
kiem”. Impreza ta powstała tu-
taj w Kaliningradzie jako uzu-
pe łnienie i próba generalna
przed  mającym miejs ce w

końcu października – począt-
ku  lis topada konkurs em
„Kresy”.

Od kilku lat przedsięwzię-
cie miało charakter regionalny
– zawsze dosyć szeroko pre-
zentowali się uczestnicy z in-
nych wspólnot polonijnych z

Czern iachows ka, Oziers ka.
Nies tety tym razem z powo-
dów pewnie poważnych prze-
dstawicielstwa regionalnych
ws pólno t zabrakło . Tylko  z
Bałty js ka do jecha ła Jana
Łapszyna (13 lat) stała ucze-
s tn iczka takich  imprez. W

kategorii najmłodszych mie-
liśmy jednego recytatora Da-
niła Pienczukowa (5 lat), który
otwierał zmagania twórcze. W

kategorii wiekowej do 10 lat
wiersze Jana Brzechwy recy-
towa ły siost ry  Jana i Dana
Mis iuwianiec. W  kategorii
wiekowej dzieci do 15 lat
oprócz wyżej wymien ionej
Jany  Łaps zyny z Bałty js ka

wystąpiły Marta Kulis (12 lat)
z wiers zem J. Krasickiego
„Kruk i lis” i całkiem godnie
wypadła nowa uczestniczka
Maria Barachoewa (13 lat) w
wierszu Tuwima „Kwietniowa
noc”. W kategorii dorosłych
zaprezentowały się pani Anna
Zacharczenko (z wierszem R.
Pisarskiego „Ojczyzna”) oraz
pani Maria Grebeniuk z utwo-
rem H. Poświatows kiej oraz
autor tego artykułu przedsta-
wił wiers z Jana Piet rzaka
„Żeby Polska była Po lską”.
Poza konkursem wiersz Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńs-
kiego zaprezentował napraw-
dę świetny deklamator poezji
polskiej pan Kleofas  Ławry-
nowicz.

Każdy z uczestników dostał
dyplom, w którym zaznaczone

zos tało  miejs ce przyznane
przez sąd konkursowy z pa-
nem Darius zem Kozłowskim
na czele i książkę zbiór wybor-
nej poezji polskiej. Przed roz-
poczęciem samego konkursu
w swojej kró tkiej mowie
wstępnej konsul Dariusz Koz-
łows ki zaznaczy ł, że nazwa
naszego konkursu „Jestem Po-
lakiem” nas uwa refleksje,
jakie cechy mają charaktery-    > str. 3Daniił Pienczukow

  Dana Misiuwianiec

Jana Łapszyna

Maria Barachojewa

Otwarcie konkursu – N.Dani łowa, D.Kozłowski

Marta Kulis

zować Polaka zamieszkujące-
go zagran icą , również i w
Rosji – to niewątpliwie kulty-
wowanie tradycji i obyczajów
narodowych a nieodłącznym
składnikiem ku ltury każdego
narodu jest język ojczyzny. I
godna szacunku postawa osób
stars zego pokolenia, wśród
nich pana Włodzimierza Wie-
rzbickiego uczestnika ubieg-
łorocznego konkursu, któ ry
n ies tety  ods zed ł od  nas .
Uczciliśmy jego pamięć chwi-
lą ciszy oraz wielu innych, któ-
rych osobiście znaliśmy.
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(ze str. 2)

Z głębokim żalem ( 26.02.1936 – 22.05.2009 )
WKP straciła swego

członka – pana Włodzimierza
Wierzbickiego. 22 maja 2009 roku
od nas odszedł bardzo dobry, czuły,
porządny człowiek. Do Wspólnoty
pan Włodzimierz wstąpił nie tak
dawno. Lecz był aktywnym
członkiem, proponował siebie
zawsze aby okazać jakąkolwiek

pomoc w działalności i chętnie ją wykonywał.
Połonusi pamiętają pana Włodzimierza jako

miłośnika poezji polskiej. On brał udział w konkursie
recytatorskim „Jestem Polakiem” w roku 2008,

deklamował dwa wiersze
polskich poetów.

Wśród pierwszych
członków Polonii kaliningrad-
zkiej otrzymał Kartę Polaka
czym był bardzo dumny.

Autonomia „Polonia”,
WKP składają wyrazy
głębokiego współczucia
krewnym oraz bliskim ś. p.
Włodzimierza.

Wieczny pokój jego duszy.

Zapoznawanie z wzorcami
dobrej poezji polskiej niewąt-
pliwie przyczyni się do głęb-
s zego  poznawania języka
przodków, na podstawie lite-
ratury narodowej najwyższej

Maria Grebeniuk

jakości. I to można określić ja-
ko główny cel tej imprezy twó-

rczej, na której chętnie byśmy
widzieli więcej młodzieży.

Oto wyniki konkursu:
dzieci do 5 lat:
Daniił Pienczukow –

I miejsce;
dzieci do 10 lat:
Dana Misiuwianiec,
Jana Misiuwianiec –

I miejsce;
dzieci do 15 lat:
Marta Kulis – I miejsce,
Jana Łapszyna – II miejsce,
Maria Barachojewa –

III miejsce;
dorosli:
Maria Grebeniuk –

I miejsce,
Wasilij Wasiliew –

II miejsce,
Anna Zacharczenko –

III miejs ce.
W.Wasiliew  Foto autora

Wręczenie nagród  – W. Wasiliew

Pan W.Wierzbicki
deklamuje wiersze.
Ubiegłor ocz na edycja konku r su.

Dzień kaliningradzkiej Polonii

   > str. 6

W Niemiecko-Rosyjs-
                 kim Domu 31 maja
                br., który od wie lu
lat s łuży za miejsce spotkań
narodów zamieszkałych w na-
szym grodzie, odbyły się ob-
chody Dnia Polonii. Inicjato-
rem i organizatorem  święta
była Wspólnota Kultury Pols-
kie j w Kal iningradzie  przy
wsparciu Konsulatu General-
nego RP. Jak przystoi przy ob-
chodach polskiego świę ta
zaproszono wielu gości nie
tylko z zaprzyjaźnionych sto-
warzyszeń  kul tury polskie j
naszego obwodu z Czernia-
chowska, Gusiewa i Bałtyjska
i Ozierska, lecz także przeds-

tawicieli wielu innych narodo-
wości  mieszkających obok
nas w grodzie nad Pregołą.

Uroczys toś ć rozpoczęto
odśpiewaniem pieśni „Marsz,
marsz Polonia” pieśni histo-

rycznej, uważanej  za hymn
pols kiej  d ias pory w całym
świecie. Następnie ze słowem
powitalnym do Rodaków zwró-
cił się Konsul Generalny RP
w Kaliningradzie pan Marek
Gołkowski. Również pozdrowił
kaliningradzką Polonię w imie-
niu rządu Obwodu pan Oleg
Panasienko. Także kilka ciep-
łych słów pod adresem naszej
Wspólnoty i pani prezes Leny
Rogaczykowej wypowiedział
pan Michał Achramowicz gło-
wa stowarzyszenia „Polsko-
Rosyjski Dom”.
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OBWODOWA OLIMPIADA JĘZYKA
POLSKIEGO W Kaliningradzie

Mieli do dyspozycji tylko godzinę. W ciągu tak krótkiego czasu trzeba było
zmierzyć się z trudnościami języka polskiego.

Pierwsza ol impiada języka polskiego na uniwersytecie była niewątpliwie ważnym wydarzeniem, k tóre
wywołało szerokie zainteresowanie i przyciągnęło uwagę nie tylko studentów polonistyki kaliningradzkiej,
lecz również uczniów szkół, gdzie wykłada się język polski, i młodych ludzi z kilku organizacji polonijnych
Obwodu.

Do Redakcji wpłynęły aż trzy listy od uczestniczek Olimpiady. Wszystkie trzy dziewczyny niezależnie
relacjonują swoje wrażenia po tak ciekawym przedsięwzięciu. Maria Fadiejewa, studentka I roku polonistyki
RUP im. I. Kanta  w Kaliningradzie została jedną ze zwyciężczyń Olimpiady, a Janina Łapszyna i Krystyna
Zacharczenko dzielnie wypróbowały sił zmagając się z podchwytliwymi kwestiami polszczyzny.

Proponujemy Państwa uwadze trzy „reportaże” uczestniczek Pierwszej Olimpiady Języka Polskiego.

16 maja br. w budynku Wydziału Fi-
lologii i Dziennikarstwa Rosyjskiego Uni-
wersytetu Państwowego im. Immanuela
Kanta w Kaliningradzie odbyła się I Obwo-
dowa Olimpiada Języka Polskiego. W im-
prezie tej wzięło udział prawie sześćdzie-
siąt osób ze szkół i wspólnot polonijnych
Obwodu Kaliningradzkiego. I tak w olim-
pijskie szranki stanęli studenci I roku polo-
nistyki RUP im. I. Kanta, uczniowie Lice-
um nr 23, Gimnazjum nr 40, Szkoły nr 12,
oraz m łodzież polonijna z Czerniachows-
ka, Ozierska, Bałtyjska i Kaliningradu.

Rozpoczynając oficja lną część o li-
mpiady, przybyłych gości powitała pani
dziekan Wydziału Filologii i Dziennikar-
stwa dr Natalia Lichina. Jako gospodarz
przedstawiła skład jury, w skład którego
weszli: konsul generalny RP w Kalinin-
gradzie Marek Gołkowski, konsul ds. kul-
tury Konsulatu Generalnego RP w Kali-
ningradzie Alina Kalinowska, kierownik
Katedry Języków Słowiańskich i Bałtyc-
kich dr Larisa Kołobkowa i dyrektor Gim-
nazjum nr 40, które ściś le współpracuje
z placówkami kaliningradzkimi i polskimi
w propagowaniu kultury i języka polskie-

go, dr Tatiana Miszurowskaja.
Jak zaznaczyła kierownik Katedry

Języków Słowiańskich i Bałtyckich pani
dr Larisa Kołobkowa, w zmaganiach olim-
pijskich główną rolę odgrywa czas, więc i
nasi olimpijczycy mieli ściś le ograniczony
czas pisania. W ciągu godziny musieli się

zmierzyć m.in. z polską ortografią, leksy-
ką, gramatyką i frazeologią.

Aby sprawdzającym dać czas na ogło-
szenie listy laureatów, zaproszono m ło-
dzież i jej opiekunów na przerwę, w czasie
której można było obejrzeć Quo vadis w
reżyserii Jerzego Kawalerowicza, adapta-
cję dzieła zajmującego poczesne miejsce
w kanonie polskiej literatury. Stres zwią-
zany z olimpijskimi zmaganiami pozwoliły
os łodzić pączki przygotowane co prawda
przez kaliningradzkich cukierników, ale
według polskiej receptury.

Wśród laureatów poziomu pierwsze-
go, czyli dla osób, które uczą się języka
polskiego krócej niż dwa lata, znalazły się:
I miejsce – Anna Szyriaj (pierwszy rok
polonistyki RUP im. I. Kanta);
II miejsce – Helena Gołowan (pierwszy
rok polonistyki RUP im. I. Kanta);
III miejsce – Swietłana Stiepanowa (pier-
wszy rok polonistyki RUP im. I. Kanta).

Na poziomie drugim, czyli dla osób
uczących się polskiego dłużej niż dwa
lata, czołowe miejsca zajęli:

Wręczenie nagród    > str. 5

Maria Fadiejewa
studentka I roku polonistyki RUP im. I. Kanta  w Kaliningradzie.

A.Kalinowska, konsul ds. kultury, M.Gołkowski, konsul generalny RP,
dr T.Miszurowskaja, dyrektor Gimnazjum nr 40,
dr N.Lichina, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa
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Dnia 16 maja br. w budynku Wydzia-
łu Filologii i Dziennikarstwa Rosyjskiego
Uniwersytetu Państwowego im. Immanu-
ela Kanta odbyła się Olimpiada Języka
Polskiego, w której  mogl i brać udział
wszyscy chętni aby wypróbować swoje
zdolności z języka polskiego. Uroczyste
rozpoczęcie Olimpiady odbyło się o god-
zinie 12.00. Uczestników powitali: Pro-
rektor RUP Irina Kuksa, Konsul Gene-
ralny RP Marek Gołkowski, Konsul ds.
Kultury Konsulatu Gen. RP Alina Kalino-
wska, Dziekan Wydziału Filologii Natalia

Obwodowa Olimpiada Języka Polskiego

Lichina.
We wstępnym s łowie Konsul Gene-

ralny powiedział, że cieszy go taka ilość
uczestników. Nie warto przejmować się,
że nie zostaniesz pierwszym, ale każdy z
uczestników zrozumie na jakim poziomie
stoi, pozna swoje s łabe i silne miejsca,
żeby wiedzieć nad czym dalej pracować.
Bałam się uczestniczyć w olimpiadzie, ale
mama przekonała mnie żebym wypróbo-
wała swoje siły. Język polski jest mi bliski.
Znam język dzięki swojej prababci, babci,
dzięki corocznym wyjazdom na kolonie

do Polski, dzięki nauczycielom pani Ewie
Gilewskiej, Ninie Pakule, które prowadziły
zajęcia w Bałtyjsku w latach 2006-2007.
Teraz też do nas  dojeżdża nauczyciel
języka polskiego, ale to jest płatne. Nie-
stety nie wszyscy mogą sobie pozwolić
na płacenie miesięcznie 750 rubli.

Chciałabym podziękować organizato-
rom Olimpiady za możliwość wypróbo-
wania swoich sił w języku i literaturze pols-
kiej.

Czekamy na następną Olimpiadę!

Podoba mi się uczyć się języka pols-
kiego. I powodów do tego jest wiele:

- jest to język sąsiadów (a w Polsce
bywamy dość często), i zawsze chciałam
porozumiewać się w Polsce po polsku;

- jest to bardzo piękny język, mnie po-
dobają się liczne piosenki w języku pol-
skim – współczesne m łodzieżowe, ludo-
we, harcerskie; zawsze chciało się czytać
książki, czasopisma, gazety po polsku;

- a przyczyna główna – to jest język
ojczysty mojego dziadka Kleofasa, który
był moim pierwszym nauczycielem języka
polskiego: to jest język mojego pradziad-
ka oraz prababci, siostrzeńców i bratan-
ków, którzy urodzili się i mieszkają obec-
nie w Polsce, na Litwie, no i w Polsce
mam już przyjaciół.

Kiedy wyjeżdżałam do polskich letnich
szkół oraz kolonii, brałam również udział

Moje uczestnictwo w olimpiadzie języka polskiego na Rosyjskim
Uniwersytecie Państwowym im. Kanta

w dyktandach ortograficznych, w konkur-
sach.

W Kaliningradzie uczestniczyłam w
konkursach „Jestem Polakiem”, „Kresy”.
I teraz było mi bardzo miło brać udział w
olimpiadzie języka polskiego, która odby-
wała się w RUP im. Kanta w gmachu przy
ul. Czernyszewskiego na Wydziale Filo-
logii i Dziennikarstwa. Zależało mi na tym,
aby poznać swój poziom władania języ-
kiem polskim.

Jak się okazało, w tym samym gma-
chu Uniwersytetu w m łodych latach stu-
diowała moja babcia Tamara, tylko w tam-
tym czasie był to jeszcze Instytut Peda-
gogiczny. Teraz po tych samych koryta-
rzach chodzę i ja.

Na olimpiadę zebrało się dużo uczest-
ników. Nigdy nie myś lałam, że w naszym
Obwodzie tak wiele dzieci  uczy się

polskiego.
Wszystko odbywało się na najwyż-

szym szczeblu. No i sama atmosfera, któ-
ra nas otaczała: jasne audytorium, długie
korytarze uniwersytetu, prawdziwi studen-
ci, którzy czytali swoje konspekty wykła-
dów – wszystko to zmuszało do przejmo-
wania się.

Zadania na samej olimpiadzie podo-
bały mi się, lecz dużo jeszcze nie wiem.
Wiele też mnie rozweseliło. Na przykład
że w Polsce kaczka „kwacze”, krowa „ry-
czy”, koza „beczy”.

I chociaż nie otrzymałam żadnej nag-
rody, wszystko jedno było to korzystne
przedsięwzięcie, rozwijające, zostanie w
mojej pamięci.

A już po tej olimpiadzie obejrzeliśmy
ciekawy film polski „Quo Vadis”.

Uczcie się polskiego! To jest dobre!

(ze str. 4)

I miejsce – Maria Fadiejewa (pierwszy rok
polonistyki RUP im. I. Kanta);
II miejsce – Aleksej Bacharowski (Szkoła
nr 33 w Kaliningradzie);

III m ie jsce – Katarz yna Jak unina
(p ierwszy rok polon is tyki RUP im . I.
Kanta).

Laureatom serdecznie gratulujemy, a

pozostałych uczestników s erdecznie
zapraszamy na przyszłoroczne zmagania
z językiem polskim.

Foto Katarzyna Zysk

Miłośnicy języka polskiego

Krystyna Zacharczenko – uczennica 10 klasy, Kaliningrad.

Jana Łapszyna – uczennica 8 klasy, Bałtyjsk.
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(ze str. 3) Dzień kaliningradzkiej Polonii
Uznaliśmy za stosowne w

uroczystej chwili złożyć nasze
wyrazy wdzięczności za czyn-
ne zaangażowanie w życie ka-
liningradzkiej Wspólnoty Pols-

kiej pani lektor języka polskie-
go na Uniwersytecie kalinin-
gradzkim Katarzynie Zysk,
która wkrótce zakończy swoją
pracę w naszym mieście  i
wyjedzie do kraju. Mieliśmy w
osobie pani Kasi świetnego
doradcę, organizatora i inspi-
ra tora wie lu interesujących
przeds ięwzięć w naszej
wspólnocie. Serdecznie dzię-
ku jem y i wraz z kwiatami  i
pamiątkami, które będą przy-
pominały o naszym mieście,
składamy życzenia wszelkiej
pomyś lności w dalszej drodze
życiowej. Chór WKP „Stokrot-
ka” specjalnie dla pani Kata-
rzyny wykonał  pieśń ludową
„Głęboka studzienka”.

Chór kobiecy WKP właśnie
po powrocie pani Heleny Ro-
gaczykowej reaktywował swo-
ją działalność i z okazji obcho-
dów Dnia Polonii pod jej batu-
tą przygotował kilka nowych
piosenek.

Śpiew chóru WKP „Stokrot-
ka” przeplatał się z ognistymi

num erami tanecznymi m ło-
dzieżowego zespołu „Bałtycki
Bursztyn” (choreograf Swietła-
na Potocka). Zawsze brawu-
rowe budzące prawdziwy

zachwyt występy tego zespołu
są  ozdobą każdej  imprezy
świątecznej. Suita taneczna

na temat pieśni „Sokoły”, tań-
ce kaszubskie lub walc i kra-
kowiak niezmiennie od wielu
lat budzą szczery podziw wi-
downi. W programie koncer-
tów wzięły udział również ucz-
niowie liceum Nr 22, w którym
od kilku lat wykładany jest
język polski. Licealiści zade-

monstrowali gościom święta
występ szkolnego studia lalek.

Natomiast w foyer Niemiec-
ko-Rosyjskiego Domu odby-
wał się konkurs rysunku dzie-
cięcego pod has łem „Pomaluj
swój świat”. Wiele gości przy-
było całym i rodzinami. a co
naprawdę cies zy, z małymi
dzieciakami. I maluchy, z pra-

wdziwą pasją, wedle swojego
upodobania wzięły się do two-

rzenia swoich obrazów. Ażeby
nikogo z dzieciarni nie obrazić
wręczono ws zystkim za ich

prze jaw energ ii  twórczej
nagrody jednakowe – koloro-
we baloniki. Natomiast dzieci
z po lskich rodzin  dos ta ły
dodatkowo e lem entarze i
polskie książki dziecięce.

Na podwórku zaś, pod kolo-
rowymi namiotami na wszyst-
kich oczekiwał poczęstunek:
różnorodne kanapki, napoje,
s łodki stół dla dzieci i prawdzi-
wy domowy bigos, przygoto-
wany w domu rodziny Bonda-
rik wedle przepisu klasycz-
nego. Ale pewnie d latego
wyją tkowo sm akowa ł , bo
pewnie do wszystkich potrzeb-
nych składników gospodyni
jeszcze część duszy swojej
dodała.

Moim zdaniem można uwa-
żać, że święto Polonii prze-
biegło jako przedsięwzięcie
naprawdę udane, niewątpliwie
sprzyjające głębszej integracji
środowiska polonijnego na-
szego regionu. I wszystkim,
kto w jakiś sposób brał udział
w jego przygotowaniu i prze-
prowadzeniu należy się szcze-

re podziękowanie.
W.Wasiliew
Foto autora

Katarzyna Zysk i Helena Rogaczykowa
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Projekt Centrum Kulturalno–Edukacyjne
„Wszystko o Polsce” w Czerniachowsku

We wrześniu 2007 roku organiza-
                 cja po lon ijna Niekom ercyjne
                Partnerstwo Dom Polski im. F.
Chopina w Czerniachowsku opracowała
projekt pod nazwą „Centrum Kulturalno–
Edukacyjne Wszystko o Polsce”. W ra-
mach projektu zaplanowano, między in-
nymi, organizację nauki języka polskiego,
zajęcia, wykłady, seminaria, konkursy i
uroczystości dla członków NP „Dom Pols-
ki” i dla uczniów i studentów czerniachow-
skich szkół i całego rejonu w celu zapo-
znania ich z polską kulturą, geografią,
tradycjami i osiągnięciami sportowymi, a
także z wiadomościami na temat UE
(historia UE, zasady współpracy państw
w ramach UE, perspektywy rozwoju UE).

Inicjatywa naszej organizacji znalazła
poparcie i za interes owanie ze strony
władz miasta – Wydziału Kultury i Wyd-
ziału Edukacji, Konsulatu Generalnego
RP w Kaliningradzie.

17 maja 2007 r.  NP „Dom Polski” pod-
pisało umowę ze Szkolą nr 6 o współ-
pracy, w tym o przystosowaniu Sali szkol-
nej do potrzeb nauki języka polskiego i
funkcjonowania projektu „Centrum Kultu-
ralno–Edukacyjne Wszystko o Polsce”.

W 2008 roku z pomocy polskich fundu-
szy przystosowaliśmy i adoptowaliśmy
salę szkolną do potrzeb nauki języka pol-
skiego i  funkcjonowania projektu.

5 grudnia 2008 r. miało miejsce otwar-
cie nowej Sali szkolnej – gabinetu języka
polskiego. Na uroczystości byli goście ze
strony władz miasta – wice mer miasta
Czerniachowsk, Naczelnik Wydziału Kul-
tury, Naczelnik Wydziału Edukacji. Z Pols-
ki przybyli: Przewodniczący Rady Powiatu
w Węgorzewie, Prezes Fundacji „Dzied-
zictwo nasze”, Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie.

W tym gabinecie języka polskiego –
adaptowanej Sali szkolnej w szkole nr 6
– odbywają się zajęcia z języka polskiego,
wykłady, seminaria, konkursy i uroczys-
tości dla członków NP „Dom Polski”, a tak-

że zajęcia z języka polskiego dla uczniów
4 klasy, 7-10 klas. Zajęcia prowadzą nau-
czyciele języka polskiego Marta Stęmp-
kowska i Olesia Dubieńska (członek NP
„Dom Polski”).

Od 5 maja do 15 maja 2009 r. rozpo-
częliśmy I termin projektu „Wszystko o
Polsce”. Z pomocą Marty Stempkowskiej
– lektora  języka polskiego –  zaprosiliśmy
wolontariuszy z Polski – lektorki Uniwer-
sytetów Warmińsko-Mazurskiego i Gdań-
skiego Annę Marię Szmyt i Annę Milenę
Stańczak.

Pierwszy tydzień  lektorzy prowadzili
wykłady z geografii i literatury polskiej dla
dzieci 4-5 i 6-7 klas (razem 160 osób),
dzieci polskiego pochodzenia i innych
dzieci Szkoly nr 6  w Czerniachowsku.
Dzieci posiadły  najważniejszą wiedzę –
o herbie, godle, hymnie państwowym Pol-
ski, obszarze polskiej ziemi, rzekach i
głównych miastach Polski. Na wykładach

z literatury pos łuchali opowieści o pols-
kich pisarzach i poetach dla dzieci, nau-
czyli się polskiej piosenki. Wieczorami
wykłady z geografii i literatury polskiej były
przedstawione dla  członków NP „Dom
Polski” i wszystkich organizacji polonij-
nych obwodu kaliningradzkiego.

Pod koniec pierwszego tygodnia pro-

jektu 8 maja „Dom Polski” im. F. Chopina
zorganizował  obchody ś wię ta Dnia
Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi Polskiej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
w języku polskim w kościele Św. Brunona
w Czerniachowsku. Mszę prowadził o. Ka-
rol Erdmann.

Na Uroczystość przybył Konsul RP w
Kaliningradzie Dariusz Kozlowski. Marta
Stempkowska (lektor języka polskiego)
przedstawiła multimedialną prezentację
o Konstytucji 3 Maja. Młodzież przygoto-
wała wiersze z okazji Święta, wszyscy ra-
zem śpiewali piosenki „Majowa Jutrzen-
ka” i „Płynie Wis ła”.

W drugi tygodniu projektu wyk łady z
historii Polski prowadziła lektor Magda-
lena Krawczyńska (wolontariuszka z Pol-
ski, która pracuje w Gusiewie), wykłady z
kultury polskiej – lektor Marta Stempkow-
ska. Członkowie organizacji polonijnych
obwodu kaliningradzkiego pogłębili swoją
wiedzę o historii i tradycjach narodowych.
Dzieci poznały najważniejsze daty pols-
kiej historii i polskie tradycje, obejrzały film
o zabytkach i głównych miastach pols-
kich.

15 maja na zakończeniu pierwszego
terminu Projektu członkowie środowiska
polonijnego NP „Dom Polski” podjęli decy-
zję o przedłużeniu projektu jesienią tego
roku.

Prezes NP „Dom Polski” Irena Korol
Foto autora
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Z wizytą  u przyjació ł
Poznali się  w Polsce w
            Centrum  Edukacji  i
            Promocji  Regionu w
Szymbarku na Kaszubach –
m łodzież ze Szkoły Morskiej w
Kal iningradzie i  członkowie
regionalnego zes połu „Ma-
rzebionki” Zes po łu Kszta ł-
cenia i Wychowania. 14 lutego
2009 roku wspólnie świętowali
Dzień Zakochanych (Walen-
tynki). Nawiązały się przyjaź-
nie , a n ieznajomoś ć języka
polskiego z jednej strony i ję-
zyka rosyjskiego z drugiej nie
stanowiła przeszkody w roz-
mowach i zabawie. Młodzież
świetnie porozumiewała się w
języku angielskim.

29 maja 2009 roku
zespół „Marzebionki”, na za-
proszenie Naczelnika Szkoły
Morskiej  w Kal iningradzie -
Anatolia Dubowskiego, wybrał
się z rewizytą. W klubie tejże
odbyły się koncerty –  swoiste,

wzajemne pozdrowienia. Ucz-
niowie z Szymbarka zwiedzili
Kaliningrad i Swietłogorsk.

Wyjazd zespo łu do
Kaliningradu umożliwiła po-
moc i dofinansowanie ze stro-
ny  dyrekcji ZK i W w Szym-
barku, Urzędu Gminy Stężyca,
Starostwa Powiatowego w
Kartuzach, firmy „DANMAR” i

Centrum Edukacji i Promocji
Regionu oraz Lokalnej Orga-
nizacji  Turystycznej „Szczyt
Wieżyca” w Szymbarku.

Takie spotkania na-
pełniają nadzieją na zacieś-
nianie i rozwijanie przyjaciels-
kich kontaktów, współpracę
oraz rozwój turystyki w tych
regionach Pols ki i Rosji. To „Anioł” – prezent muzyczny dla polskich gości.

Lekcja historii Kaszub w Kolegium Morskim.

Goście w Kolegium Morskim: uczniowie gimnazjum Nr 22 i uczniowie z Szymbarka.
Przyjaźń nie zna granic.

pierwsze kroki w rea lizacji
dwustronnego program u w
ramach naukowej i kulturalnej
wymiany m łodzieży, które za-
istniały również dzięki wspar-
ciu obydwu Konsulatów, pols-

kiego w Kaliningradzie i rosyj-
skiego w Gdańsku.

Danuta Pyż-Dopita,
Olga Solowiewa

Foto O.Solowiewa
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