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We Wspólnocie Kultury Polskiej
Na zaproszenie dyrektora

Muzeum Kultury Ludowej w Węgo-
rzewie oraz pani Zofii Rycharskiej 7-8
sierpnia b.r. członkowie Polonii kalinin-
gradzkiej brali udział w XXVII Między-
narodowym Jarmarku Folkloru w Węgo-
rzewie.

Pierwszego dnia goście
Węgorzewa odwiedzili wystawę wyro-
bów twórczości ludowej w muzeum, byli

słuchaczami kon-
certu. A następ-
nego dnia chó-
rzyści starszego
pokolenia chóru
„Stokrotka” dali
koncert na scenie.
Śpiewali polskie
piosenki „Jarzę-
bina czerwona”,

„Czerwony pas”, „Hej,
z góry”, „Głęboka stu-
dzienka”. W skład chó-
ru (pod kierownict-
wem Anatola Teter-
skiego oraz Heleny
Rogaczykowej) wcho-
dzili Helena Simonen-

XXVII Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie

ko, Jadwiga Iwanowa, Jadwiga Bałacun,
Jasia Adamowicz, Janina Bondarik, Aldo-
na Wilejto, Teresa Griaznowa, Tatiana
Diewiatkina, Anatolij Bondarik i Borys
Marszew. Za pomyślne wystąpienie zes-
pół  został nagrodzony dyplomem.
Wszyscy uczestnicy byli bardzo
zadowoleni.                           J. Bondarik

2-3 października mieszkańcy i
goście Czerniachowska obchodzili Dzień
Miasta. Na zaproszenie pani Zofii Ry-
charskiej w uroczystościach święta brała
udział grupa polonusów z Kaliningradu.

Początek Dnia Miasta odbył się
w kościele. Obecni byli senator woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, mer
Węgorzewa i inni przedstawiciele z Pol-
ski, jak również wicekonsul Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie Marek
Juzepczuk. Miejską władzę reprezen-

towała mer miasta Halina Fomienko.
Śpiewały chóry z Węgorzewa,

Grodna, Czerniachowska.W Szkole
Twórczości Ludowej spotkały się zapro-
szone grupy polonijne. Na tym spotkaniu
z przemówieniem wystąpili senator
Wiesław Pietrzak, wicekonsul Marek
Juzepczuk i inni. Następnie każda grupa
polonijna dała koncert. Nasza grupa nie
oczekiwała propozycji, żeby wystąpić;
jednak się zgodziła i przedstawiciele
chóru wykonali piosenkę „Jarzębina

Czerwona”. Wspierali nas obecni na sali
i dalej śpiewali piosenkę razem z nami w
języku polskim i rosyjskim.

Ze strony polonii kalinin-
gradzkiej uczestniczyli Helena Simo-
nienko, Jadwiga Bałacun, Aldona Wilejto,
Teresa Griaznowa, Genowefa Nowicka,
Jadwiga Poluchowicz, Janina Bondarik i
Anatolij Bondarik.

Pod koniec spotkania otrzyma-
liśmy dyplom i odznaki pamiątkowe.

J. Bondarik

W sobotę 16 października b.r. w
ozierskim rejonowym Domu Twórczości
młodzieży obchodzono Dzień Polonii obwodu
kaliningradzkiego. Imprezę zorganizowano
przy wspólnym wysiłku Wspólnoty Kultury
Polskiej im. J. Kochanowskiego w Oziersku,
Wspólnoty Kultury Polskiej Kaliningradu oraz
Stowarzyszeń poloni jnych Ba łtyjska i
Czerniachowska przy wsparciu Konsulatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w
Kaliningradzie.

Główną atrakcją spotkania stał się
dawno zapowiadany konkurs „Gospodyni
domowa 2004” polegający na przygotowaniu
dań (drugiego dania oraz deserów) polskiej
kuchni oraz interesującym przedstawieniu
przygotowanej potrawy (potraw) przed
kolegium jurorów. Konkurs wywołał dosyć
spore zainteresowanie,  więc kolegium
sędziowskie w składzie Konsula Generalnego
RP Jarosława Czubińskiego, wicekonsula

D z i e ń  Po l o n i i  k a l i n i n g r a d z k i e j
Marka Juzepczuka, przedstawicielki
„Wspólnoty Polskiej” w Warszawie Ireny
Szirkowiec, zastępcy głowy administracji
rejonu ozierskiego oraz dyrektora miejscowej
szkoły, miało niełatwe zadanie. Uwzględniając
wierność tradycjom polskiej kuchni, walory
smakowe przedstawionych potraw oraz
sposób prezentowania przygotowanych dań,
pierwsze miejsce z wręczeniem statuetki i
dyplomu przyznano grupie gospodyń z
Ozierska, drugie miejsce przyznano dla pani
Janiny Bondarik, natomiast trzecie miejsce
przypadło pani Janinie Pietruszko z Baltyjska.
Osobny dyplom dostał Pan Włodzimierz
Ostrowski z Uszakowa za zaangażowanie
całej rodziny w sprawę udziału w owych
niezwykłych zawodach. Była wyróżniona
również grupa młodzieży ze Wspólnoty
Polskiej w Czerniachowsku, która przedsta-
wiła wspaniałe ciasto, zaś przedstawiając swe
dzieło przywołała strofy Adama Mickiewicza

z poematu „Pan Tadeusz”. W międzyczasie,
póki jurorzy próbowali zaprezentowane
potrawy, prowadząca spotkanie prezes WKP
w Kaliningradzie Helena Rogaczykowa
wciągała do wspólnej zabawy wszystkich
obecnych na sali – trzeba było rozpoznać po
kilku pierwszych nutach znane polskie
piosenki biesiadne i po odgadnięciu naturalnie
piosenkę odśpiewać. Odbył się również mini
turniej ze znajomości historii i geografii Polski.
Po ogłoszeniu wyników zawodów kulinarnych
wszyscy obecni mieli możliwość przedsta-
wione potrawy skosztować przy wspólnym
stole. I jak na prawdziwą zabawę przystało,
zakończyły ją wesołe tańce, do których
włączyli się wszyscy chętni.
                                                W.  Wasiliew

Więcej szczegółów o Dniu Polonii
znajadą Państwo w artykule Heleny Roga-
czykowej – na str. 4-5.
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