
Muzeum Kultury Lu-
                   dowej i Towarzystwo
                    „Ojcowizna” dzięki
                    pozyskanym  środ-
kom  z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz z
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurs-
kiego w Olsztynie i we współ-
pracy z Adm inistracją Miasta
Czerniachowska przygotowało
Dni Warmii i Mazur oraz VIII Dni
Kultury Polskiej w Czerniachow-
sku i Oziersku. W dwudniowej
imprezie licznie udział wzięła Po-
lonia z Kaliningradu, Bałtyjska,
Ozierska i Czerniachowska oraz
mieszkańcy Czerniachowska i
okolic. Tegoroczne uroczystości
odbywa ły się w ramach Dni
Warmii i Mazur i poprzedziły je
imprezy w Kaliningradzie i So-
wietsku.

W Czerniachowsku w piątek
19 czerwca o godz. 20 rozpoczął
się spektakl pt. „Topicha” w wy-
konaniu Ełckiego Teatru Tańca
z Ełckiego Centrum Kultury, któ-
ry Czerniachowska publiczność
zakończyła owacjami.
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Czerniachowsku przygotowa-
nym przez członków Stowarzy-
szenia Polonijnego „Dom Polski”
im. Fryderyka Chopina pt. „Od
Krakowa do Warszawy” oraz
zwiedzeniem dziecięcej wysta-
wy rysunkowej pt.„Bliscy sąsied-
zi – lepsi przyjaciele”.

W Miejskim Domu Kultury w
Czerniachowsku o godz. 1600

dokonano oficjalnego rozpoczę-
cia Dni Warmii i Mazur w Obwo-
dzie Kaliningradzkim i VIII Dni
Kultury Polskiej, które zaszczycił
swoją obecnością Maciej Pła-
żyński Marszałek Senatu RP,
Grzegorz Bochenek przedstawi-
ciel z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz Dariusz Kozłows-
ki konsul RP z Kaliningradu,
przedstawiciele władzy miasta i
rejonu Czerniachowska. Wystą-
pił Mazurski Zespół Pieśni i Tań-
ca „Ełk”, który zaprezentował się
w 7 tańcach i strojach polskich
oraz po raz czwarty odbył się
konkurs polskiej piosenki z ud-
ziałem 17 uczestników, których
oceniało jury w składzie: staros-
ta powiatu węgorzewskiego Ha-
lina Faj, pełnomocnik starosty
ds. współpracy międzynarodo-
wej Barbara Dawcewicz, wice-
burmistrz Węgorzewa Andrzej
Lachowicz, burmistrz Czernia-

chowska Andriej Naumow oraz
kierownik wydziału kultury, spor-
tu i polityki m łodzieżowej rejonu
Czerniachowska i dyrektor Do-
mu Kultury. Koncert zakończyły
występy Zespołów Pieśni i Tań-
ca „Młody Elbląg” i „Ziemia Elblą-
ska” z Elbląga.

Niedzielne uroczystości roz-
poczęły się mszą świętą w koś-
ciele rzymsko-katolickim p.w.
św. Brunona z Kwerfurtu. W in-
tencji uczestników i organizato-

im. M. Teniszewoj w Czerniacho-
wska dokonano otwarcia wysta-
wy malarstwa Agnieszki Kwiat-
kows kiej i  Adama Sadury pt.
„Niebezpieczne miejsca”, wysta-
wie towarzyszyła prezentacja
multimedialna baletowo-muzy-
czno-filmowa w reżyserii Adama
Sadury.

Następnie organizatorzy z
Węgorzewa i goście pojechali
do siedziby Domu Polskiego w
Oziersku gdzie wystąpił zespół
„Absolwent” z Buder. Wśród
gości przybyli przedstawiciele
władz miasta Ozierska, starosta
Rejonu Czerniachowskiego -
Walery Sokołowski i miejscowe
Koło Kombatantów, zaśpiewał
tez Zespół Śpiewaczy z Oziers-
kiego Domu Polskiego. Przygo-
towano dania z kuchni polskiej.

W trakcie uroczystości orga-
nizator Muzeum Kultury Ludowej
w Węgorzewie, dyrektor Justyna
Żołnierowicz-Jewuła wręczała
podziękowania za pomoc w or-

DNI WARMII I MAZUR W
OBWODZIE  KALININGRADZKIM

i w ich ramach VIII Dni Kultury Polskiej
Kaliningrad-Sowietsk-Czerniachowsk-Oziersk 19-21.06.2009

od lewej stoją : A.Kwiatkowska i A.Sadura autorzy,
tłumacz i pracownik Muzeum Kultury Ludowej M.Turuk,

siedzą: A.Naumow, H.Faj, A.Lachowicz.

Krystyna Jarosz
Foto Katarzyna Dzurko-Piasecka

W sobotę uroczystości rozpo-
częły się programem artystycz-
nym  w Głównej  Bib liotece w

rów święta oraz za zdrowie i po-
myślność Zespołu Śpiewaczego
„Absolwent” z Buder, który śpie-
wał podczas mszy. O godz. 1200

w Dziecięcej Szkole Artystycznej

ganizacji Dni w imieniu Marszał-
ka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Jacka Protasa.

Zespół „Absolwent”

Adam Sadura składa autografy
w dziecięcej Szkole Artystycznej
w Czerniachowsku.


