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śpiewania której trzeba było bardzo
szybko się poruszać w prawo, w lewo, w

górę i w dół. Rozśmieszyło to wszystkich!
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
wyszli na scenę dla wykonania dwóch
ostatnich zadań konkursowych, podczas
których trzeba było podać prawidłową
odpowiedź na pytania o Polsce i uzu-
pełnić teksty polskich piosenek. Zoba-
czyliśmy przedstawicieli wszystkich
wspólnot polonijnych razem. A póki jury
podsumowywało wyniki, wszystkie dania
konkursowe zostały pokrojone i

postawione na specjalnym stole dla
poczęstunku widzów. Nadszedł czas ogło-
szenia wyników. Grand-prix otrzymała
grupa z Ozierska razem z dyplomem
„Sympatie widzów”. Są to: Jadwiga
Łaman, Nelli Lewińska, Maria Wosza-
tyńska, Maria Galicka i Nelli Sałamiecha.
Drugie miejsce zajęła Janina Bondarik
(Kaliningrad), 3 miejsce – Janina Pietru-
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Dzień Polonii w Oziersku
szko (Bałtyjsk). Pozostałe
miejsca podzielili między sobą
Władimir Ostrowski (Usza-
kowo), grupa młodzieży z Czer-
niachowska, Teresa Griaznowa
(Kaliningrad), Zofia Tur (Kali-
ningrad), Larysa Winokurowa
(Bałtyjsk), Helena Toma-
szewska (Bałtyjsk), Irena
Filenkowa (Bałtyjsk), Bene-
dykta Łuszczyk (Gusiew).
Specjalny dyplom otrzymała 6-
letnia Krystynka
Domarka.

Polskie piwo,
kiełbaski z grilla, parów-
ki, kiszona kapusta i
ogórki przywiezione z
Polski przez pracow-
ników Konsulatu Gene-
ralnego na tę imprezę z
Polski dodały aromatu
tej imprezie. Tańcom i
śpiewom nie było końca.
Niestety, trzeba było
wracać do domu. Ale

cieszyło nas to,
że od tego roku Dzień Polonii
zostanie coroczną tradycją. To
znaczy – do zobaczenia za rok!
Gdzie? Miejsce świętowania
wybierzemy wspólnie, bo chce-
my, żeby Dzień Polonii zjedno-
czył nas wszystkich, czyli może
on być w Czerniachowsku, w
Kaliningradzie, w Oziersku,
Uszakowie, Gusiewie.

Chcemy podziękować
Konsulowi Generalnemu RP w

Kaliningradzie panu Jarosławowi Czubiń-
skiemu, wszystkim wicekonsulom, konsu-
lom i pracownikom Konsulatu General-
nego RP w Kaliningradzie, pani Irenie
Szirkowiec,
pracowniko-
wi działu
programo-
wego Sto-

warzyszenia „Wspólnota Polska” panu
Włodzimierzowi Gołubowskiemu, zastę-
pcy głowy administracji Rejonu Oziers-
kiego, pani Ninie Antipjewoj, dyrektor
szkoły w Oziersku, prezesom wszystkich
wspólnot polonijnych, a szczególnie: pani
Irenie Korol (Czerniachowsk), pani
Benedykcie Łuszczyk (Gusiew), panu
Witalijowi Lewińskiemu (Oziersk),
organizatorom grup polonijnych - panu
Władimirowi Ostrowskiemu (Uszakowo)
i pani Janinie Pietruszko (Bałtyjsk) za
udział w obchodzeniu Dnia Polonii i za
pomoc w zorganizowaniu imprezy.

Helena Rogaczykowa,
Prezes Autonomii Polaków w Kaliningradzie


