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Pod taką nazwą 16 października
była eksponowana wystawa państwa
Zbigniewa i Urszuli Nasiorowskich z
Warszawy z okazji Dni Kultury Polskiej w
Czerniachowsku.

Technika malowania na szkle
pochodzi z Anglii XVIII wieku, ale ostatnio
została jakoś zapomniana. Pan Nasio-
rowski przywrócił ją do życia. W całej
Europie takich malarzy można policzyć
na palcach. Starożytne mapy, rodowe
god ła, panoramy miast wszystko
wymalowano i wypisano z dużą
dokładnością.

Pani Urszula jest uczennicą
swego męża, ale jej obrazy pokazują inny
świat: kwiaty, kobiety ślicznie ubrane, oraz
obrazy na tematy religijne. Pan Zbigniew
żartuje, że Urszula najpierw została jego
żoną, a potem uczennicą, a nie odwrotnie,
jak to teraz jest modnie.

Z zachwyceniem podziwialiśmy
także artystyczne wyroby z żelaza: stoliki,
krzesła, świeczniki pana Waldemara
Prusaka.

Bardzo żal, że spóźniliśmy się na
uroczyste otwarcie w kościele pod
wezwaniem św. Brunona. Ale zdążyliśmy
na mszę świętą. Msza była celebrowana
w dwóch językach: rosyjskim i polskim.
W ystępował czerniachowski chór
„Pogranicze”, ubrany w ludowe stroje
polskie. Przyjemnie zadziwiła mnie
obecność na mszy zastępcy mera miasta.

Ciepło i serdecznie przyjmowali
gospodarze miasta swych gości.

Nasza nieduża delegacja z
Bałtyjska była zadowolona z możliwości
odwiedzenia Czerniachowska w Dni
Kultury Polskiej. Serdeczne dzięki
organizatorom.

Janina Pietruszko

„Dom europejski
namalowany na

szkle”

Pismo
sponsoruje
Fundac ja

POMOC
POLAKOM

 NA WSCHODZIE

Gazeta Petersburska razem ze
Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym
”Polonia” im. Adama Mickiewicza,
Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej
Polskiej w Sankt Petersburgu 2 października
zorganizowały w przepięknym Pałacu Wielkie-
go Księcia Władimira Aleksandrowicza ( Ro-
syjska Akademia Nauk – Dom Uczonych
im.M.Gorkiego) Dzień prasy polonijnej w
Rosji.

Została otwarta wystawa: „Prasa
Polonijna na Świecie”(autor wystawy - Agata
Kalinowska – Bouvy, prezes A.P.A.J.TE -
Francja), zaprezentowana rubryka Gazety
Petersburskiej„Renesans Polonijny”oraz
otwarto wystawę prac malarskich Konstan-
tego Snycarza. Spotkanie uwieńczył koncert
polskiej muzyki klasycznej oraz prezentacja
młodzieżowego projektu Stowarzyszenia
polonijnego im. biskupa Antoniego
Maleckiego.

W foyer oprócz wyżej wymienionych
wystaw była przedstawiona wystawa
rosyjskich polonijnych wydawnictw. Prasę
rosyjską na spotkaniu reprezentowali
członkowie redakcji „Gazety Petersburskiej”
i syberyjskiego pisma Kongresu Polaków w
Rosji „Rodacy” z Abakanu.

Paweł Stolarow
Żródło: Kwartalnik «Rodacy» (Abakan)
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Dzień prasy
polonijnej w Rosji

Decyzje o opuszczeniu
ojczyzny podejmowali z powodów
politycznych oraz ekonomicznych.
Ustalenie liczby Polaków zamiesz-
kujących na terenie byłego Związku
Radzieckiego nie jest łatwe, ponieważ
nawet ostatni spis powszechny z 1989 r.
zaniżał liczbę naszych rodaków zamiesz-
kujących na wschód od Bugu. Według
polskich szacunków z 2002 r. diaspora
polska na terenie b. ZSRR wynosi 3 mln
osób. Najliczniejsze skupiska znajdują się
na Białorusi - ponad 1 mln, Ukrainie -
ponad 700 tys., Litwie - 300 tys., w
Federacji Rosyjskiej - ponad 100 tys. W
krajach Europy środkowej oraz na połud-
niu kontynentu najliczniejsza rzesza
Polaków żyje na Zaolziu. Łącznie w
Republice Czeskiej żyje - 59 tys. Liczna
grupa naszych rodaków mieszka na terenie
Węgier – 11 tys. Ponadto Polacy i ich
potomkowie w liczbie od kilkuset do kilku
tysięcy, zamieszkują w: Rumunii, na
Słowacji, w Bułgaria, w Serbii i w Turcji
(głównie w okolicach Stambułu). Diaspo-
rę polską w Republice Południowej Afryki
szacuje się na ok. 17 tys. osób. Jest to
największe skupisko Polonii w Afryce.
Poza RPA Polacy zamieszkują głownie w
krajach Maghrebu, a ich liczba kształtuje
się od kilkudziesięciu do kilkuset osób.
Na podstawie: http://www.msz.gov.pl/

OGŁOSZENIE
«Eliminacje konkursu «Kresy» w

Kaliningradzie odbędą się 20 listopada w
Konsulacie RP o godzinie 14.00, zebranie

uczestników o godz. 13.00. Repertuar
składa się z 2 utworów. Jeden utwór - A.
Mickiewicza, drugi do wyboru. Warsztaty
dla uczestników konkursu odbędą się 12
listopada  o godz. 12, przy ulicy Czerny-

szewskiego 56 (budynek wydziału filologii i
dziennikarstwa), sala 208.»

Polacy i Polonia
na świecie
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16 października – Dzień papieski

http://www.msz.gov.pl/

