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9 listopada w Konsulacie
Generalnym RP w Kaliningradzie , w
przededniu święta narodowego Polski  -
Dnia Niepodległości państwowej –
odbyło się uroczyste przyjęcie dla
przedstawicieli społeczności miasta i Po-
lonii kalini-
ngradzkiej.
Tegoroczne
o b c h o d y
święta 11 li-
s t o p a d a
odbywa ły
się w Polsce
pod zna-
kiem 25-
lecia NSZZ
„Sol i da r -
ność”, dla-
tego w ten
w i e c z ó r
gośćmi konsulatu polskiego byli również
działacze związku z regionów gdańskiego
i elbląskiego.

W gościnnej sali kominkowej
została otwarta wystawa poświęcona
okresowi kształtowania NSZZ „Soli-
darność” i walki związku jako ruchu
społecznego (w latach 80-ch) o przemiany

Nasza
nauczycielka

Już nie pierwszy rok w naszej
Wspólnocie odbywają się zajęcia z
języka polskiego. Pierwszy rok po
założeniu Wspólnoty zajęcia z dziećmi
oraz z początkującymi dorosłymi
prowadzi ła moja mama Janina
Pietruszko. Potem miel iśmy
prawdziwych nauczycieli z Polski, co
by ło wspaniałe. W bieżącym
szkolnym roku przyjechała do nas
nauczycielka z Krakowa pani Ewa
Gilewska. Od pierwszego spotkania
zakochaliśmy się w pani Ewie. Z
wielkim zadowoleniem idziemy na
każde spotkanie z nią. Mamy trzy
grupy: młodzież, dzieci i dorośli.
Niestety, zajęcia mamy tylko raz w
tygodniu, w środę. Na lekcjach
rozmawiamy, śpiewamy, nawet
piszemy nieduże wypracowania
domowe. To jest fascynujące. Pani
Ewa to zadziwiający cz łowiek,
nauczyciel od Pana Boga. Może
dlatego właśnie przyspieszamy dni
tygodnia, żeby czym prędzej nadeszła
środa i żebyśmy się znowu spotkali z

W tym samym czasie, kiedy
trwał kulinarny konkurs, równocześnie
przebiegał konkurs rysunkowy dla dzieci
pod tytułem „Świat mojej wyobraźni”.
Wszystkie dzieci uczestniczące w tym
konkursie dla zachęty były wyróżnione
przez wręczenie dyplomów i intere-
sujących prezentów.

Chciałoby się na zakończenie
złożyć serdeczne podziękowania wszyst-
kim, kto w jakiś sposób uczestniczył w
przygotowaniu święta „Dnia Polonii
Kaliningradzkiej” za udaną imprezę. A
szczególnie księdzu proboszczowi
Jerzemu Steckiewiczowi za udzielenie
możliwości przeprowadzenie święta
Polonii w pomieszczeniach parafialnych.
A także osobno podziękować pani H.
Rogaczykowej jej wspaniałego pomysłu,
który po raz drugi jest wcielany w życie,
z jej udziałem jako wodzireja, oraz pani
J. Bondarik za szczególny udział w
przygotowaniu całej imprezy.

W. Wasiliew

w życiu społecznym w Polsce i
przestrzeganie praw robotników. NSZZ
„Solidarność” osobiście zaprezentowali
obecni na spotkaniu przewodniczący
zarządu regionalnego organizacji
Krzysztof Dosla i jego kolega Mirosław

Kozłowski,
przewodni-
czący Za-
rządu regi-
onalnego
związku z
Elbląga.

W
gablotach
wystawo-
wych były
przedsta-
w i o n e
prawdziwe
dokumenty,

zdjęcia z wydarzeń z okresu przełomo-
wego we współczesnej historii Polski.
Być może owe świadectwa niedawno
minionej epoki przyczynią się w jakiś
sposób do przełamania niektórych
stereotypów dotyczących rozumienia
dziejów sąsiedniego kraju.

W. Wasiliew

KRESY

W niedzielne popołudnie 20
listopada w sali kominkowej Konsulatu
Generalnego RP odbył  się II etap
Konkursu Recytatorskiego „Kresy” im. A.
Mickiewicza. Licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała interpretacji 32
młodych wykonawców z Bałtyjska,
Ozierska, Czerniachowska i Kalinin-
gradu. W repertuarze każdego z konkur-
santów, przygotowanych przez nauczy-
cieli języka polskiego, znalazł się wybra-
ny utwór Adama Mickiewicza oraz drugi
dowolny wiersz polskiego poety.

„Cieszymy się, że w konkursie
wzięła udział tak liczna grupa dzieci i
młodzieży. Mamy nadzieję, że w następ-
nych latach będzie podobnie” – powie-
działa wicekonsul K. Grzechnik, członek
komisji oceniającej konkursowe zmagania.

Interpretatorzy oceniani byli w
3 kategoriach: I – dzieci do lat 12, II –
dzieci młodzież od 12 do 16 lat, III –

PRZYPOMNIJMY
TAMTE DNI

KONKURS RECYTATORSKI „KRESY”
im. A. MICKIEWICZA

w przeddzień 150. rocznicy śmierci poety
młodzież i dorośli od 16 lat. Laureatki
1. miejsca w III kategorii – Maria Wosz-
czatyńska z Ozierska i Olga Wigowska
z Kaliningradu – reprezentować będą
młodzież polonijną Obwodu Kali-
ningradzkiego w tegorocznym grud-
niowym finale Konkursu „Kresy” w
Białymstoku.

Wśród młodych wykonawców
znalazły się takie osoby, dla których
konkurs był pierwszą okazją do zapre-
zentowania ich interpretacji polskiej
poezji. Wszyscy uczestnicy „Kresów”
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Konkurs „Kresy” organizowa-
ny jest corocznie przez Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie już od
5 lat. Niewątpliwie, dla publiczności i
wykonawców są to niezwykłe chwile
kontaktu z pięknem polskiego
poetyckiego słowa.

Anna ZimońskaNatalia Łapszyna    Bałtyjsk
naszą miłą nauczycielką, z panią Ewą.

DZIEŃ POLONII
KALININGRADZKIEJ
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