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OD REDAKCJI We Wspólnocie Kultury Polskiej

Jarmark Folkloru odbył się w
Węgorzewie 2-3 sierpnia 2003 r.
Grupa wokalna z Kaliningradu
reprezentowała WKP z prezesem M.
Achramowiczem i kierownictwem
muzycznym państwem Tatianą i
Piotrem Koter. Uczestniczy ły w
jarmarku panie Tatiana Diewiatkina,
Teresa Griaznowa, Ałła Kuczyńska,
Eugenia Nowicka, Krystyna Perederij
i Jadwiga Poluchowicz.

Program w sobotę 2 sierpnia był
bardzo napięty. Rano o godz. 7.30
pojechaliśmy na wycieczkę do Świętej
Lipki, byliśmy w przepięknym kościele
barokowym. Słuchaliśmy ślicznego
koncertu organowego. Na prośbę
księdza przewodnika zaśpiewaliśmy
piosenkę kościelną z naszego
repertuaru.

W drodze powrotnej kierowca
autobusu pokazał nam największe
jeziora mazurskie, opowiedział nam o
histori i  miejsc które mijal iśmy.
Dziękujemy mu za to!

O godz. 13 nastąpiło uroczyste
otwarcie Międzynarodowego
Jarmarku Folkloru. Kunszt śpiewaczy,
taneczny, muzyczny zaprezentowali
wykonawcy z Polski oraz państw
ościennych: Litwy, Łotwy, Rosji (nasz
chór WKP i zespół folklorystyczny z
Czerniachowska), Białorusi, Ukrainy i
wielu innych.

Otrzymałyśmy w nagrodę
Dyplom i emblemat wydany z okazji
XXVI Międzynarodowego Jarmarku
Folkloru w Węgorzewie, również
dostałyśmy kolejne zaproszenie na
występy w Czerniachowsku.

W niedzielę zaczął się nowy
dzień naszego pobytu w Polsce. Na
11.30 dostałyśmy zaproszenie do śpie-
wu w chórze
kościelnym. Po
Mszy Świętej
chętnie spa-
cerowaliśmy, bo
przyroda w
W ę go r z ew i e
jest piękna,
pogoda by ła
w y j ą t k o w o
ładna.

Było nam
w s z y s t k i m
bardzo mi ło,
byłyśmy szczę-
śliwe, że mog-

XXVI MIĘDZYNARODOWY JARMARK
FOLKLORU W WĘGORZEWIE

łyśmy wziąć udział w tej wspanialej
imprezie.

Podczas jarmarku odbyły się
również pokazy rzemiosł tradycyjnych
m. in. kucie podków, tkanie na
krosnach, przędzenie na kołowrocie i
wiele innych. Odbył się również
kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła.
Było wiele ciekawych konkursów dla
publiczności, na przyk ład rzut
podkową czy rozpoznanie ziaren zbóż.

Za wszystkie przyjemne
niezapomniane przeżycia składamy
najserdeczniejsze podziękowania
dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w
W ęgorzewie pani Barbarze
Chludzińskiej, która zorganizowała
nasze występy i przysłała nam
zaproszenie; nauczycielce języka
polskiego w Uszakowie pani
Zdzisławie Fromczyk, która
sprawowała opiekę i była naszym
aktywnym pomocnikiem; państwu
Tatianie i Piotrowi Koter, naszym
kierownikom muzycznym, którzy
bardzo dużo pracowali z nami
urządzając próby; oraz państwu
Achramowiczom, którzy zawsze byli z
nami, podtrzymywali w nas dobry
humor i razem z nami wszystko
przeżywali.

Wieczorem w niedzielę było
tradycyjne ognisko, smażenie
kiełbasek. Wszyscy śpiewali, tańczyli,
było dużo muzycznych instrumentów.
Cały czas panował wesoły nastrój.

Nie zapomnimy tych
szczęśliwych chwil spędzonych na
naszej drugiej Ojczyźnie.
                        Teresa Griaznowa,
             uczestniczka chóru WKP
                                 Foto autora

W obecnym
numerze szczegól-
nie polecamy
Państwa uwadze
następujące
materiały. Trady-
cyjnie na pierwszej

stronie naszego pisma zamieszczamy
artykuł na najbardziej aktualny
dzisiaj i interesujący wszystkich
temat. Mianowicie o nadchodzącym,
nieuniknionym wprowadzeniu wiz
dla Polaków i Rosjan, zamierzających
odwiedzić sąsiedzki kraj. Oprócz tego,
że wizy zostaną wprowadzone już od 1
października br., otrzymają Państwo
inne bardzo ważne informacje,
związane z opłatą za wizę, z
rodzajami wiz i drogą ich uzyskania.
Warto również dodać, że wszelkie
pytania i wątpliwości, dotyczące
spraw wizowych, mogą
być w każdej chwili rozwiązane w
dziale wizowym Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie
przy alei Kasztanowej 51 (adres i
numery telefonów Konsulatu i innych
wybranych placówek dyploma-
tycznych zamieszczamy wewnątrz
numeru).

W rubryce „We Wspólnocie
Kultury Polskiej” dowiedzą się nasi
Czytelnicy o pomyślnym występie
naszego chóru na XXVI Jarmarku
Folkloru w Węgorzewie. Materiał ten
został napisany przez jedną z uczest-
niczek zespołu (str. 2).

Jak zwykle w lipcu kalinin-
gradczycy hucznie obchodzą Dzień
Miasta, i niezmiennie WKP brała
aktywny udział w uroczystościach –
o tym przeczytamy na stronie nr 3.

Jednak najważniejszym
wydarzeniem w życiu naszej Polonii
była w Kaliningradzie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego. Na stronach  4-5
przedstawiamy nasz fotoreportaż
poświęcony wizycie Prezydenta.

Na stronie 6 znajduje się
zakończenie opowieści o losach
Stanisława Galickiego, a na stronie 7
również ostatni odcinek z cyklu o
Adamie Mickiewiczu.

Ks. Jarosław Wiśniewski
przysłał do redakcji swoje
wspomnienia o zmarłym ojcu, którego
ciężkie życie opisuje z synowską
miłością (str. 11).


