
> str.  2

11 listopada to nasze najwi -
ksze pa stwowe i narodowe

wi to, Polska po 123 latach
oswobodzi a si  z wi zów niewoli
i osi gn a wolno , to dzie
rado ci i dumy z odzyskania
niepodleg ci. Na ten dzie
czeka y pokolenia Polaków.
Cieszymy si wi tem Ojczyzny
wolnej i niepodleg ej.

Cz onkowie Stowarzyszenia Po-
lonijnego „Dom Polski” im. F. Chopina
w Czerniachowsku zgromadzili si
w gabinecie j zyka polskiego szko y
nr 6, aby wspólnie uczci  94. rocz-
nic  odzyskania przez Polsk
Niepodleg ci. Uczynili my ten dzie
refleksj  nad histori  i wspó czes-

no ci  naszej Ojczyzny. Spróbowa-
li my inaczej ni  zwykle przyjrze
si  Polsce. Po uroczystym wyst pie
prezesa naszego Stowarzyszenia
Ireny Korol grupa m odzie y przed-
stawi a scenariusz, opowiadaj cy o
historii dnia Niepodleg ci oraz pos-
uchali my polskich wierszy patrio-
tycznych, w których jak w lustrze
odbi y si  losy polskiego narodu.
Przygotowali my wystaw  fotogra-
ficzn , opowiadaj  o tym, jak ob-
chodzili my Dzie  Niepodleg ci, to
by y wyjazd do Olecka i wyjazd na
Parad  Niepodleg ci do Gda ska.
Dzielili my si  wra eniami po tych
wyjazdach, omawiali my dalsze pla-
ny i nowe pomys y.

wi to Niepodleg ci w Czerniachowsku i w Kraju

Polacy Obwodu Kaliningradzkiego na Paradzie w Gda sku

Witamy Pa stwa serdecznie
w odchodz cym ju  roku 2012.
Nie by  to atwy rok zarówno
dla naszych obu krajów –
Polski i Rosji – jak i dla
naszego pisma. Przez chwil
nawet wydawa o nam si , e
mo emy przesta  istnie ,
borykali my si  z olbrzymimi
trudno ciami, z powodu braku
finansowania przez pó  roku –
przecie  kryzys dotkn  niemal
wszystkich. Pomocn  d
poda  nam Konsulat
Generalny RP w
Kaliningradzie – za co kolejny
raz pragniemy mu
podzi kowa . Gazecie uda o
si  przetrwa .

Jak zwykle praca Redakcji
przez ca y ten okres by a
wyj tkowo owocna i
interesuj ca. Starali my si
obj  wszystkie najwa niejsze

J A K I  B Y Ł  T E N  R O K  D L A  N A S ?
wydarzenia w yciu kulturalnym
miasta i obwodu. adna z
imprez polonijnych nie odby a
si  bez czujnego oka Redakcji
– byli my obecni zawsze po to,
by na amach „G osu” utrwali
to, co dzia o si  w yciu
naszych Polonusów.
Równie  pisali my o
wi kszo ci koncertów i wystaw,
o wydarzeniach zwi zanych z
Ko cio em i tych sportowych.

Wznowili my rubryk  „Strona
literacka”, w której
zapoznajemy Czytelnika ze
wspó czesn  polsk  poezj  i
jej rosyjskim t umaczeniem.
Rubryka „Kontakty
dobros siedzkie” daje relacje
ze spotka  polsko-rosyjskich,
które ju  sta y si  dobr
tradycj .

W tym roku Redakcja wzi a
udzia  w projekcie

„RosPolo  – Polska i
Rosja razem w Europie.
Dzia alno  profesora
Kazimierza awrynowicza jako
przyk ad dialogu ponad
podzia ami.”

Nasza wspó praca z
Wydzia em Promocji Handlu i
Inwestycji Konsulatu
Generalnego RP by a
regularnie odzwierciedlana w
publikacjach z serii „Ekonomia
i Biznes”, opisuj cych
najwa niejsze tendencje i
wydarzenia na poziomie
Polska-Rosja w ich projekcji
na nasz region.

Nasze starania i wysi ek
zosta y docenione i
wynagrodzone: otrzymali my z

k Konsula Generalnego RP
wyró nienie – pi kn  statuetk
z zarysem Polski i dedykacj
dla naszego pisma.  Redakcja

Pi kna jest rado  w wi ta,
Ciep e s  my li o bliskich,

Niech pokój, mi  i szcz cie
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Weso ych wi t Bo ego
Narodzenia i Szcz liwego
Nowego Roku yczy

Redakcja
„G osu znad Prego y”!
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Święto Niepodległości w Czerniachowsku i w Kraju
Na zaproszenie dy-

rektora Zespołu Szkół
w Judzikach Andrzeja

Malinowskiego 8-oso-
bowa grupa dzieci „Domu Pol-
skiego” w Czerniachowsku z opie-
kunką Ireną Safronową wyjechała
do Olecka do udziału w realizacji
wspólnego projektu ,,Poznajemy
się nawzajem”. Naszym celem

oprócz poznania polskich miast,
historii i kultury Warmii i Mazur  i
udoskonalenia znajomości języka
polskiego, był udział w corocznym
koncercie, poświęconym Dniu
Niepodległości. Jesteśmy dumni z
tego, że po raz drugi nasze dzieci
wyjeżdżają do Polski na Święto,
które łączy Polaków mieszkają-
cych w kraju i na obczyźnie. Pla-
nujemy następnym razem uczest-
niczyć w konkursie polskiej pio-
senki  patriotycznej dla dzieci, który
odbywa się corocznie w Olecku w
ramach świętowania Dnia Niepod-
ległości.

Mieszkaliśmy w szkole podsta-
wowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Gąskach, dyrektorem
której jest Janina Rękawek. Dzieci
z chęcią uczestniczyły w lekcjach
języka polskiego i języka rosyj-
skiego, ćwiczyły w  nowej, dużej i
nowoczesnej hali sportowej. Op-

rócz tego wyjeżdżaliśmy na wy-
cieczkę do „Wenecji Północy”
Augustowa, gdzie podziwialiśmy
Kanał Augustowski.  Zachwyca-
liśmy się również nietypową archi-
tekturą Ełku i obejrzeliśmy rodzin-
ne miasto Marii Konopnickiej – Su-

wałki.
W Olecku zwiedzaliśmy pomnik

żołnierski z pierwszej wojny świa-
towej, nowy basen i „Wiewiórczą
Ścieżkę”. Andrzej Malinowski zap-
rosił nas do swojej szkoły w Judzi-
kach, gdzie spotkaliśmy się z ucz-
niami i nauczycielami. Spodobały
nam się nam lekcje geografii,
muzyki i sportowe gry razem z
uczniami tej szkoły. Teraz czekamy
na dzieci u siebie w Czerniachow-
sku w drugiej połowie listopada.

Tym czasem 8-osobowa grupa
dorosłych ze Stowarzyszenia
„Dom Polski” w Czerniachowsku
wyjechała na zaproszenie Adama
Hlebowicza do Gdańska na jubi-
leuszową dziesiątą Paradę Nie-
podległości. Przyjechały z Obwodu
Kaliningradzkiego grupy z Kali-
ningradu (Stowarzyszenie Inicja-
tyw Polonijnych), Bałtyjska i Ozier-
ska. Podczas wizyty Adama Hle-
bowicza do Czerniachowska roz-
mawialiśmy o losach Polaków,
rozproszonych po świecie, odpo-
wiadaliśmy mu o losach naszych
rodzin. To jest bardzo ciekawy czło-

wiek, dziennikarz „Radia Gdańsk”,
oraz współtwórca i organizator
Parady Niepodległości. W pier-
wszy dzień naszego przyjazdu
mieliśmy spotkanie z Adamem
Hlebowiczem, na którym wręczył
każdemu z nas pamiątkową książ-

kę własnego redaktorstwa „Gdań-
ska Niepodległa”, wydaną z okazji
10. rocznicy istnienia Parady. W tej
książce również są zdjęcia dele-
gacji Polaków Obwodu Kalinin-
gradzkiego z Parady ubiegłego
roku i wywiad z prezes „Domu
Polskiego” w Czerniachowsku
Ireną Korol, która pod pomnikiem
Jana 3 Sobieskiego witała Ro-
daków i gości Parady.

Dzień Niepodległości  jest
dla nas wszystkich bardzo
ważnym  wydarzeniem.
Dzięki patriotycznemu sercu
naszych pradziadów naj-
cenniejsze wartości zostały
uratowane. Każdy na Pa-
radzie chciał wyrazić swoje
uczucia i dumę.

Parada Niepodległości
wyruszyła z Targu Rybnego.
Na czele świętujących je-
chało kilkadziesiąt zabytko-
wych aut, a za nimi szli ludzie w
wiernie odtworzonych mundurach
ułańskich i czasów drugiej wojny
światowej. Potem szło kilka tysięcy
osób, przyodzianych w biało-czer-
wone flagi i szaliki. Szliśmy też w
biało-czerwonych szalikach, z
biało-czerwonymi flagami i byliśmy
z tego dumni, bo w tym kolorze
mieści się istota tego, co polskie.
Za niego ludzie oddawali życie, a
teraz nieśliśmy go na ramionach.
Serce rośnie, kiedy obserwuję

uśmiech
ludzi, witających Polaków Obwodu
Kaliningradzkiego, życzliwość i
radość, która wszystkich łączy.
Najbardziej cieszyła mnie reakcja
nieznanych ludzi na ulicach Gdań-
ska, którzy chętnie rozmawiali z
nami, pytali z jakiego miasta jes-
teśmy, a niektórzy nawet znali
miasto Czerniachowsk.

Kolumna przeszła pod pomnik
króla Jana 3 Sobieskiego, gdzie
wypuszczono kilkadziesiąt gołębi i
wraz z innymi uczestnikami prze-
marszu śpiewaliśmy „Mazurka
Dąbrowskiego”. Potem większość
uczestników Parady przeszła na

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.
Po południu w Gdańsku Wrzesz-
czu na pomniku marszałka Józefa
Piłsudskiego złożyliśmy kwiaty.

Najważniejsze jest to, że w taki
ważny dzień mieliśmy możliwość
uczczenia Niepodległości i Wol-
ności Polski razem z Rodakami.
Kochamy swoją Polskę, wycho-
wujemy  nasze dzieci w tej miłości,
nie zapominamy o bohaterach i

symbolach polskich. Oddając sza-
cunek symbolom narodowym,
oddajemy go wszystkim Polakom,
tym, którzy odeszli, i tym, którzy
żyją obecnie.

Dziękujemy serdecznie Ada-
mowi Hlebowiczowi, Andrzejowi
Malinowskiemu za łączność z
Rodakami w Kraju i Irenie Korol,
która łączy Polaków Czernia-
chowska.

I. Safronowa
fot. A. Kłygina

Na Uroczystości Dnia Niepodległości w Czerniachowsku

Prezes Irena Korol rozpoczyna
Uroczystość

Koncert dzieci Polonii Czerniachowska na
Dnie Niepodległości w Olecku

Występ dzieci
na Uroczystości

Członkowie Polonii Czerniachowska
z ułanami na Paradzie
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Pokazuj  Nam J zyk… Polski
Wspólnota kultury polskiej im.

Jana Kochanowskiego, wspólnie
ze szko redni  w Oziorsku, w
dniach 3-25 czerwca tego roku,
zorganizowali letni obóz dla dzieci
cz onków organizacji oraz dla
uczniów, ucz cych si  polskiego. W
ci gu trzech tygodni 23 dzieci
mia o doskona  mo liwo  pozna
polsk  kultur  oraz obyczaje, a na
zako czenie pobytu dzi ki uprzej-
mej pomocy konsula RP Dariusza
Koz owskiego, by a zorganizowana
wycieczka nad morze Ba tyckie do
miasta Swiet ogorsk.

Uczniowie czwartej, szóstej oraz
siódmej klasy, ucz szczaj cy na za-

cia w Oziorskiej szkole, maj  dos-
kona  mo liwo  uczy  si  j zyka
polskiego jako drugiego j zyka ob-
cego. Wspólnot  im. Jana Kocha-
nowskiego i Szko  od lat czy wi
bliskiej wspó pracy. Szkolna admi-
nistracja oraz Wspólnota, po po -
czeniu funduszy, zorganizowali dla
uczniów wspania  wycieczk  do

gorzewa, gdzie uczniowie mogli

w sposób praktyczny wykorzysta
wiedz  z j zyka polskiego.

Na potrzeb  wyjazdu zosta  przy-
dzielony bardzo komfortowy auto-
kar, którym w towarzystwie nauczy-
cielki Olgi Lomakowej, dyrektor
Katarzyny Juldaszewej oraz cz on-
kini zarz du Wspólnoty Neli Lewi -
skiej, dzieci bezpiecznie dotar y do
Muzeum Kultury Ludowej w W go-
rzewie. Podró uj cy, patrz c przez
okno, podziwiali pi kne widoki pol-
skich miasteczek i wiosek, które si
rozci gn y wzd  trasy.

W Muzeum, grupa z Oziorska zos-
ta a serdecznie powitana przez pilota
pani  Margarit . Dzi ki pani Marga-
rycie, dzieci odby y wietn  lekcj  z
historii ludowej Polaków. Zadzi-
wiaj cy by  fakt, e ekspozycje nie
znajdowa y si  za szk em, lecz mo -
na je by o w sposób swobodny doty-
ka  i robi  zdj cia. W jednej z muze-
alnych izb natrafili my na lekcj  tka-
ctwa, gdzie na ywo zobaczyli my,
jak m ode dziewczyny tkaj  sukno
na zabytkowych tkackich maszy-

nach. Du o nam opowiedziano o
hodowli lnu i produkcji nici lnia-
nych. W innej izbie podziwiali my
histori  rybactwa, ogl dali my za-
bytkowe przyrz dy rybackie r cznie
wykonane z wierzby.

Zabawki dzieci ce, pralki, elazka,
apcie, torebki, meble i wiele innych
zabytków, w swym czasie doskona-
ych, znalaz y si  pod muzealnym

dachem. Bardzo du o dowiedzieli -
my si  o yciu prostych ludzi, o zwy-

ych, na pierwszy rzut oka przed-
miotach ludzkiego bytu o niezwyk ej
historii, które ewaluowa y na przest-
rzeni wielu lat.

Przy muzeum znajduje si  praco-
wnia  wyrobów z gliny. Pracownicy
zrobili dzieciom bardzo ciekaw  lek-
cj , podczas której uczyli my si
lepi  miseczki gliniane. Ka dy ucze
podpisa  zrobion  przez siebie mi-
seczk , a pani Margarita powiedzia-
a, e po obróbce termicznej dzieci

 mog y dosta  miseczki jako
pami tk  z pobytu w muzeum.

Nie mniej ciekawa by a wycieczka
po mie cie. W gorzewo to bardzo
adne i zadbane miasteczko. Mieli my
du e powodzenie, pogoda nam dopi-
sa a, a klimatyczne uliczki o prze-

plataj cej si
nowej i starej
architekturze na

ugo zostan  w na-
szej pami ci. „Z wielk  przyjem-
no ci  uczymy si  polskiego, po-
niewa  jest on bliski rosyjskiemu,
atwo nam si  go uczy” - mówi

dzieci.
Wycieczka mia a dla nich ogrom-

ne znaczenie. adna lekcja z j zyka
nie zast pi praktyki pos ugiwania
si  j zykiem w rodzimym kraju tego

zyka. Wspólnie uwa amy, e pop-
rzez poznanie siebie nawzajem,
swojej kultury, j zyka, tradycji, bar-
dziej si  zbli ymy do siebie jako na-
rody i jako s siedzi. Wyra amy du
ch  organizowania tego typu imp-
rez w przysz ci. Uczestnicy wy-
cieczki oraz ich rodzice, pragn  po-
dzi kowa  organizatorom  projektu:
pani dyrektor Oziorskiej szko y Ka-
tarzynie Ju daszewej, pani nauczy-
cielce j zyka polskiego, wiceprezes
wspomnianej Wspólnoty, Walentynie

wi cyckiej.
L.Wergunowa , N. Ogiewicz,

S. Boczkowski, A. Boczkowski,
W. omako, W. Baka owa

um. Anton Woszczaty ski

Uczymy si  pracowa  z glin

Uczniowie w W gorzewie

Parada Niepodleg ci

Adam Chlebowicz z cz onkami organizacji
publicznej im. J. Kochanowskiego z Ozierska

9 listopada 2012
roku cz onkowie or-
ganizacji publicznej
im. J. Kochanowskie-

go z Oziorska po raz pierwszy po-
jechali do Gda ska, korzystaj c z
zaproszenia dyrektora Radia Plus
w Gda sku Adama Chlebowicza,
aby uczestniczy  w uroczysto -
ciach z okazji Dnia Niepodleg ci
Rzeczpospolitej Polskiej. Te trzy
dni pozostan  w pami ci jako pi k-
ne wspomnienia. Film „WIELKA
DROGA” przeniós  nas jako wi-
dzów do dalekich lat wojny, dzi ki
czemu mogli my poczu  ca  tra-
gedi  tego filmu. Po obejrzeniu
filmu odby o si  spotkanie z akto-
rem Albinem Ossowskim, odgry-
waj cym g ówn  rol . Nasze m ode

pokolenie mog o zobaczy  jak
maj c tak trudne ycie w wieku 90
lat pozosta  optymist  i mie  ch
do ycia.

Ale najbardziej jaskrawym i eks-
cytuj cym wydarzeniem by a Para-
da Niepodleg ci 11 listopada.
Bardzo pi kne, wi teczne przed-
si wzi cie, które wywar o na nas
du e wra enie. Bardzo mi o witali
mieszka cy Gda ska uczestników
Parady. Pozosta o du o wra , któ-
rych nie da si  przela  na papier.

Wszyscy uczestnicy parady z
Oziorska sk adaj  serdeczne po-
dzi kowania dla Adama Chlebo-
wicza za tak przyjemn  podró  do
Gda ska.

Natalia Kidiajkina,
Prezes Wspólnoty
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Rysunki dzieci
Polonii Czerniachowska

Go cie Forum

„Krakowiak” w wykonaniu zespo u
„Mazowsze”

„Polka” w wykonaniu zespo u „Strumek”

Zespó  pie ni ludowej „Absolwent” z W gorzewa

Relacje z VI Forum Polonijnego
W dniach 27-28

pa dziernika w
Czerniachowsku

odby o si  VI Forum Polonijne.
Wpisa o si  ono na sta e do ka-
lendarza najwa niejszych im-
prez polonijnych w Obwodzie
Kaliningradzkim. To jedyne
przedsi wzi cie na rok, które
gromadzi przedstawicieli ze
wszystkich Polonii Obwodu
Kaliningradzkiego. Jak co ro-
ku, organizatork  Forum by a
Irena Korol – prezes Domu Pol-
skiego im. F. Chopina w Czer-
niachowsku.

Go mi tegorocznego Forum
byli  m.in.  ksi dz  Pra at  Jerzy
Steckiewicz, ojciec Dariusz Hara-
simowicz, Konsul RP Dariusz
Koz owski, przedstawiciele w adz
Urz du Marsza kowskiego i Sej-

miku Województwa Warmi sko-
Mazurskiego, delegacje z Sied-
lec, W gorzewa, Bartoszyc.
Swoj  obecno ci  zaszczycili
równie  przedstawiciele w adz
Czerniachowska na czele z no-
wym merem Czerniachowska
Anatolijem Wachoninym.

Forum tradycyjnie rozpocz o
si  od uroczystej mszy wi tej w

Wioletta Dymarska,
koordynator pracy ze Wschodem,

Oddzia u Pomorskiego
Stowarzyszenia „Wspólnota

Polska” w Gda sku
fot. w. Ko ewnikowej

ko ciele pw. w. Brunona odpra-
wionej  przez ksi dza Pra ata Je-
rzego Steckiewicza.

W czasie Forum otwarto wy-
staw  dotycz ycia Janusza
Korczaka, polskiego lekarza y-
dowskiego pochodzenia który

zapisa  si  w historii jako prekur-
sor dzia  na rzecz obrony praw
dzieci. Zgin  wraz z wychowan-
kami – wywieziony w1942 z getta
w wagonie bydl cym. Dobro-
wolnie towarzyszy  im w drodze
na mier  w komorze gazowej
obozu zag ady w Treblince.

Msza wi ta w Ko ciele w.
Brunona z Kwerfurtu odby a si

tradycyjnie w ramach Forum w in-
tencji ca ej Polonii Obwodu Ka-
liningradzkiego.

W Domu Kultury Rejonu Czer-
niachowskiego rozpocz o si
oficjalne otwarcie VI Forum Po-
lonijnego. Po wniesieniu flag oraz
od piewaniu hymnu Rosji oraz
pie ni „Marsz, Polonia” w wyko-

naniu Polonii Czerniachowska,
Prezes Irena Korol w mowie ot-
wieraj cej Forum og osi a jego

ówny cel: przedstawi  polsk
kultur  oraz stworzy  warunki dla
wspólnej pracy i tworzenia no-
wych inicjatyw w ród Polonii w
Obwodzie Kaliningradzkim. Sala

Regionalnego Domu Kultury by a
pe na ludzi, oprócz organizacji
polonijnych Obwodu Kaliningra-
dzkiego i go ci, mieszka cy mia-
sta Czerniachowska te  byli zain-
teresowani polsk  histori  i kultur .

Na zaproszenie Polonii wy-
st pi  Chór Szko y Muzycznej
Czerniachowska „Wdochnowie-
nije” oraz Zespó  „Absolwent” z

gorzewa.
W cz ci konferencyjnej „Dzie-

dzictwo kulturowe Polaków w Ob-
wodzie Kaliningradzkim” poru-
szone zosta y nast puj ce tema-
ty: „ ycie w. Wojciecha Adal-
berta” (ksi dz A. Zudin), „Wp yw

rodziny Tschepius na rozwój kul-
tury polskiej Prus Wschodnich”
(I.  Tre ), „Dwudziestolecie
Wspó pracy Mi dzynarodowej
1992-2012 Muzeum Kultury Lu-
dowej z Obwodem Kalinin-
gradzkim” (K. Jarosz), „Utwo-
rzenie polskiego legionu w Rosji
w 1813 r.”  (J. Andrukajtis).

W cz ci artystycznej mo na
by o zobaczy  wspania e wyst -
py cz onków organizacji polonij-
nych. Repertuar obejmowa  pio-
senki Anny German, utwory Cho-
pina, recytacj  wierszy, krótkie
przedstawienia teatralne.

Zespo y „Mazowsze” i „Stru-

mek”, za one w Polonii „Dom
Polski” Czerniachowska, przed-
stawi y bogaty artystyczny pro-
gram pie ni i ta ca polskiego.
Nad przygotowaniem cz ci arty-
stycznej czuwa a Irena Safro-
nowa z Polonii Czerniachowska.

VI Forum organizacji polonij-
nych Obwodu Kaliningradzkiego
uda o si , to by o prawdziwe

wi to polskiej kultury!
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Anastazja
Makiejewa

(Czerniachowsk)

Najm odsza uczestniczka
konkursu Waleria Sysojewa

(Oziersk)

Marta Kulis
(Kaliningrad)

Andrzej Ciszewski
(Kaliningrad)

Wr czenie nagrody Wiktorii Ogiewicz z Ozierska

Nagroda dla Aleksandra Gaczewa (Kaliningrad)Dariusz Koz owski, Irena Korol, Bogdan Gabrycki

Kart  Polaka dostaje
Lubow Wiktoriuk (Oziersk)

Konsul Dariusz Koz owski i
Kiry  Briliow (Czerniachowsk)

Oziersk jest jednym z naj-
wi kszych skupisk Polaków w

kaliningradzkim regionie. Mieszkaj  tutaj zwart
grup  potomkowie
kazachsta skich zes -
ców, pochodz cy z
by ych Kresów II Rze-
czypospolitej. Prze-
nie li si  bli ej Polski,
eby odbudowa  swoj

to samo  narodow ,
zrzeszeni we Wspól-
not  Kultury Polskiej
im. Jana Kochanow-
skiego. Od ko ca lat
90-ch ozierska Wspól-
nota Polska prowadzi
swoj  dzia alno  pod
dachem „Domu Polskiego” przy ul. Nahornej. I

nie tutaj przebiega y przes uchania konkur-
sowe.

Do zgromadzonych
na sali „Domu Pol-
skiego” ze s owem
powitalnym zwrócili
si  konsul do spraw
polonii Dariusz Koz-
owski oraz prezes

Rady Organizacji Po-
lonijnych obwodu ka-
liningradzkiego Irena
Korol, ycz c uczest-
nikom zmaga  twór-
czych sukcesów, za

uchaczom interesuj cych wra . Pani Korol
zaznaczy a, i  regionalny konkurs „Kresy - 2012”
w tym roku odb dzie si  w Oziersku i co roku b -
dzie organizowany w innej
Polonii.

Zosta a wy oniona ko-
misja s dziowska kon-
kursu w sk adzie: Agniesz-
ka Granowska, Katarzyna
Gasi ska, konsul Dariusz
Koz owski, lektor j zyka
polskiego BUF im. Kanta
Izabela Robak i Bogdan
Gabrycki. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie
jest zarecytowanie z pa-
mi ci dwóch dowolnie wybranych wierszy
polskich poetów. Ustalono, e uczestnicy wyst pi
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do 12 lat:

dzieci i m odzie  od 12 do 16 lat oraz m odzie  i
doro li od lat 16.

Nast pnie odby o si  losowanie kolejno ci
wyst pów we wszystkich kategoriach wiekowych.
Podczas przes uchania konkursowego brzmia y
utwory poetyckie Jana Brzechwy, Zbigniewa
Dmitrocy (w najm odszej grupie wiekowej), Marii
Konopnickiej, Konstantego Ildefonsa Ga czy -
skiego, Stanis awa Ryszarda Dobrowolskiego i
innych poetów polskich. By y wiersze opiewaj ce
pi kno przyrody Mazowsza, patriotyczne oraz
nios ce w tki filozoficzne. Szczególn  popu-
larno ci  w tej edycji konkursu „Kresy” cieszy y
si  utwory noblistki Wis awy Szymborskiej.
Ró ny by  poziom przygotowania recytatorów do

wyst pu w ka dej z grup wiekowych, ale wielka
pewnie by a ch  przez udzia  w takim przed-
si wzi ciu zaznaczy  swoj  przynale no  do
polskiej kultury, w ten sposób potwierdzi , e nie
jeste my oboj tni do polskiego s owa poetyc-
kiego. Zgromadzili si  na sali Ofierskiego „Domu
Polskiego” cz onkowie Stowarzyszenia polonij-
nego „Dom Polski” Czerniachowska (ubrani w
krakowskie stroje ludowe), Wspólnoty Kultury
Polskiej im. J. Kochanowskiego w Oziersku,
„Baltpolonii” z Ba tyjska, oraz Stowarzyszenia
Inicjatyw Polonijnych i Autonomii „Polonia” z
Kaliningradu, dlatego panowa a tu wyj tkowo
przyjazna aura, wszyscy recytatorzy by y nagro-
dzeni szczerymi oklaskami widowni.

Natomiast kolegium jurorów przyzna o nagro-
dy nast puj cym recytatorom. W kategorii naj-

odszej do 12 lat: I miejsce zaj a Aliona Kruc-

kich (Czerniachowsk), II miejsce Anastazja
Makiejewa (Czerniachowsk) i miejsce III Kiry
Briliow (równie  z Czerniachowska). Za  w
grupie wiekowej od 12 do 16 lat miejsce I przy-
znano (i to by o od razu widoczne wszystkim
obecnym) Marcie Kulis (Stowarzyszenie Inicja-
tyw Polonijnych Kaliningrad), II miejsce dla Zofii
Woszczaty skiej (Oziersk) i równoznaczne miej-
sce III dla Anastazji awrynowicz (Czernia-
chowsk) i Anastazji Ogiewicz (Oziersk). Wyniki

w kategorii najstarszej od 16 lat: I miejsce zaj
Aleksander Gaczew (Kaliningrad), II miejsce
Wiktoria Ogiewicz (Oziersk) i równoznaczne III
miesce dla Anel Bajgaraszwej i Natalii Popowicz
z Czerniachowska.

Cieszy to, e ka -
dego roku ro nie zain-
teresowane m odzie y
polonijnej naszego re-
gionu konkursem
„Kresy”. To jest oczy-
wiste: przez poznawa-
nie polskiej poezji,
jednego ze sk adni-
ków kultury narodo-
wej g biej pozna-
jemy j zyk ojczysty.
Jak co roku zdobywcy

I i II miejsc w najstarszej kategorii wiekowej
pojad  do Bia egostoku na fina owe spotkanie
laureatów. Przy otwarciu tegorocznych Eliminacji
Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2012” zosta
zg oszony pomys , eby nast pnego roku inne
Stowarzyszenie Polonijne mog o u siebie ów kon-
kurs przyjmowa . Ozierska polonia wywi za a si
z tego odpowiedzialnego wezwania z honorem.

W. Wasiljew
fot. autora

W niedziel  18 listopada w Oziersku odby y si  Centralne Eliminacje do Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2012” imienia
Adama Mickiewicza.

Konkurs recytatorski „Kresy”. Tym razem w Oziersku
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Polsko-litewski wieczór jazzowy
Klajpedzki „OLD CITY BAND”

Zespó  „Transgroove Acoustic Trio” Wojciecha Konikiewicza

Od 11 do17 listo-
pada w Sali Koncer-

towej Filharmonii Kaliningradzkiej
ju  po raz dziewi ty odbywa  si
festiwal „Jazz w Filharmonii”.

W Kaliningradzie jazz ma dawne
korzenie i wskutek tego licznych
prawdziwych wielbicieli muzyki
jazzowej.  I  co  roku  my  witamy  na
deskach scenicznych Filharmonii
czo owe zespo y krajowe, rosyjskie
i zagraniczne, dostarczaj ce nieza-
pomniane wra enia. W IX edycji
festiwalu wzi li udzia  muzycy z
Kaliningradu, Moskwy, otwy, Lit-
wy, Polski, Niemiec i Francji.

W drugim dniu festiwalu 13 listo-

pada przed kaliningradzk  widowni
wyst pili zespó  „Transgroove Acou-
stic Trio” z Polski oraz „OLD CITY
BAND” z Litwy.

Zespó  „Transgroove Acoustic
Trio” w sk adzie: Wojciech Koni-
kiewicz (fortepian), Marcin Lamch
(kontrabas) i Frank Parker (perkusja)
uprawia gatunek jazzu, przedsta-
wiaj cy mieszank  elementów mu-
zyki etnicznej, acustic-jazzu i kierun-
ku drum and bass muzik. Przestsze
trans i wolno  to g ówne s owa, któ-
rymi scharakteryzowa  lider zespo u
nowy program, przygotowany razem
z utalentowanymi muzykami: basist
Marcinem Lamchem i perkusist Frankem Parkerem. Zdaniem pol-

skiego czasopisma „Jazz Forum”
Wojciech Konikiewicz jest jednym
z najbardziej interesuj cych, otwar-
tych i kreatywnych muzyków wspó -
czesnego polskiego jazzu. Zespó
wykona  kompozycje Wojciecha Ko-
nikiewicza.

W drugiej cz ci polsko-litew-
skiego wieczoru zagra  muzyk  rów-
nie  jazzow , ale innego gatunku
„OLD CITY BAND” z pobliskiej

ajpedy. Znane s  w naszym mie -
cie tradycje jazzowe Litwy, a mer

ajpedy Wiktor Grublauskas jest
znakomitym jazzmanem. M ody zes-
pó  sk adaj cy si  z absolwentów ka-
tedry jazzu Uniwersytetu K ajpedz-

kiego prowadzi dzia alno  koncer-
tow  od 2009 roku. Wyst p m odych
litewskich muzyków to prawdziwe
widowisko, warto zaznaczy  bardzo
energiczne. Utwory w stylu swing
oraz boogi-woogi muzycy z K ajpe-
dy nie tylko zagrali, ale i wyta czyli
na scenie Kaliningradzkiej Filhar-
monii.

To by  naprawd  atrakcyjny wie-
czór muzyczny, który umo liwi  za-
poznanie si  ze wietnymi muzykami
ró nych gatunków sztuki wielobarw-
nej, ró norodnej, nadal rozwijaj cej
si  i to wszystko, jednym s owem to
jazz.

W. Wasiljew
fot. autora

Gor czka przed wi teczna – to
zjawisko, które od pocz tku grud-
nia sp dza sen z powiek sporej
ilo ci ludzi, zw aszcza gospody-
niom domowym. W ko cu to w
wi kszo ci przypadków na g owie
on czy matek spoczywaj  takie

czynno ci jak sprz tanie domu, czy
przygotowywanie wieczerzy wigi-
lijnej. Do obowi zków Pa  b dzie
nale  równie  odpowiedni wybór
(po wcze niejszej konsultacji ze

wi tym Miko ajem) prezentów.
Nie da si  ukry , e Bo e Naro-

dzenie to ulubione wi to Polaków.
W tym okresie nieco zwalniamy,

zaczynamy my le  o innych, zw a-
szcza tych potrzebuj cych, a prze-
de  wszystkim  jeste my  dla  siebie
lepsi. W sklepach witryny ciesz
specjalnymi dekoracjami, w sta-
cjach radiowych mo emy us ysze
ulubione kol dy, pastora ki albo po
prostu piosenki wi teczne.

Wigilia – to najwa niejsza kolacja
w ci gu ca ego roku. Do sto u zgod-
nie z tradycj  mo emy zasi , gdy
na niebie pojawi si  pierwsza gwia-
zdka. Obowi zkowe jest tak e jed-
no dodatkowe miejsce, dla zb ka-
nego w drowca. Wigilijny wieczór
pe en jest staropolskich zwyczajów

piel gnowanych przez ca e pokole-
nia. Jednym z nich jest obecno
12 potraw, op atka, i siana pod ob-
rusem.

Nie ma wi t bez choinki, a wielu
uwa a, e i bez niegu trac  na
warto ci. Jakkolwiek by nie by o,
musimy pami ta  o jednym: Bo e
Narodzenie to przede wszystkim
czas, w którym rodzimy si  na no-
wo. Te dni s  wyj tkowe, jedyne i
niepowtarzalne, dlatego musimy
zadba  o to, by wykorzysta  je w
pe ni nale ycie.

yjemy w trudnych czasach, w
których coraz wi cej ludzi zmaga

si  trudno ciami dnia codzien-
nego, z ledwo ci  wi c koniec
z ko cem. Tacy s  w ród nas, wy-
starczy mie  oczy szeroko otwarte
i dzi ki temu w zaciszu swojego
domu mo emy by  bohaterami.
Pomó my tym najbardziej potrze-
buj cym, otwórzmy swoje serca
dla ludzi pokrzywdzonych przez
los, ycie, samotnych, chorych,
bezdomnych. To nic nie kosztuje,
a ich u miech to najwi kszy pre-
zent  jaki  mo emy  otrzyma .  I  nie
zapominajmy, e „Wyj tkowe to
wi ta, bo cz  ludzkie serca.”

ukasz Kulik

   Przed wi teczna gor czka ju  si  zacz a…
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Na zdj ciu po prawej:
Aleksandra awrynowicz z
nagrod  po imprezie, w
pomieszczeniu Redakcji.

fot. W adys awa awrynowicza

12 listopada
2012 roku w  bu-
dynku Gie dy Ryb-
nej w Kaliningra-
dzie przy ul. Ok-
tiabrskiej 8, odby

si  W ieczór Polsko-Rosyj-
skiego Biznesu. To ju  II edycja
spotka rodowisk przedsi -
biorców. Celem Wieczoru Pol-
sko-Rosyjskiego Biznesu jest
dalsza integracja rodowisk
przedsi biorców Polski i Rosji
oraz rozwój wspó pracy Polski
i obwodu kaliningradzkiego.

Ze strony rosyjskiej uczes-
tniczyli przedsi biorcy obwodu
kaliningradzkiego oraz zast p-
ca gubernatora obwodu, który
w swoim przemówieniu zwróci
uwag  na to, e obrót handlowy

Polski z obwodem kaliningradz-
kim wzrasta rok po roku i ma per-
spektyw  dalszego rozwoju.
Konsul Generalny RP w Kalinin-
gradzie Marek Go kowski zazna-
czy , e ilo  wydawanych wiz dla
mieszka ców obwodu kalinin-
gradzkiego wiadczy o du ym za-
interesowaniu kaliningradczy-
ków Polsk .

Podczas wieczoru wr czono
nagrody najlepszym przedsi -
biorcom z obwodu kaliningra-
dzkiego i z Polski. Bardzo nam
mi o, ze jedn  z nagród otrzyma-
a gazeta Polonii obwodu kalinin-
gradzkiego „G os nad Prego y”.
Nagrod  jest br zowa statuetka
w kszta cie Polski na postumen-
cie z napisem w j zyku rosyj-
skim:

Ðåäàêöèè „G os znad Prego y”
çà âêëàä â äåÿòåëüíîñòü „Ïîëîíèè”.

Îòäåë ñîäåéñòâèÿ òîðãîâëå è
èíâåñòèöèÿì Ãåíåðàëüíîãî

êîíñóëüñòâà ÐÏ
â Êàëèíèíãðàäå. 2012 ã.
Statuetk  z r k Konsula Ge-

neralnego RP w Kaliningradzie
Marka Go kowskiego otrzyma a
redaktor naszego pisma Alek-
sandra awrynowicz.

H. Nosel,
Prezes Baltpolonii

Wieczór Polsko-Rosyjskiego Biznesu

(c. d. na str. 8)

Msz wi  odprawia Arcybiskup Metropolita diecezji Matki Bo ej w
Moskwie Pawe  Pezzi

Ten ko ció  zo-
sta  zbudowany

dzi ki ofiarom katolików Wela-
wy w 1928 r. Po wojnie przesta
funkcjonowa  jako wi tynia,
zosta  zamieniony na warsztaty
szkolne. I trudno by o nawet wy-
obrazi  sobie, e z biegiem
czasu w tym ko ciele znowu

 si  modli  ludzie. Ale
dzi ki Panu Bogu tak si  sta o.

Przez trzy ostatnie lata kato-
licy Znamie ska walczyli o ko -
ció . W adze miasta planowa y
utworzy  tam hotel. Ale dzi ki
wytrwa ci parafian, dzi ki
ludziom nieoboj tnym, takim
jak ks. Jerzy Jagodzi ski, pro-
boszcz parafii, oraz Natalia Ka-
rasiowa, a tak e Józef Majbach,
który za aktywn  dzia alno

dosta  podzi kowanie od Pa-
pie a Benedykta XVI, ko ció
zmartwychwsta .

O planowanym otwarciu ko -

Znamienne wydarzenie w Znamie sku

cio a dowiedzieli my si  b c
na Forum w Czerniachowsku.
Postanowili my wzi  udzia  w
tej uroczysto ci. Niestety troch
si  spó nili my, b c w Zna-
mie sku po raz pierwszy, zb -
dzili my. Nasza delegacja z
Ba tyjska sk ada a si  z czterech
osób: Henryka Nosela z ma on-

, Marii Kazakowej i mnie, Jani-
ny Pietruszko. W eszli my do
rodka i stan li my u progu,

ko ció  by  wype niony po brzegi.
Prawie z ca ego Obwodu przybyli
wierni.

Z okazji takiego wielkiego wy-
darzenia yczymy parafianom i
pasterzowi parafii ksi dzu Jerze-
mu Jagodzi skiemu, aby w Nich

zawsze trwa  Pa ski pokój, aby
przynosi  owoce mi ci, spra-

wiedliwo ci i prawdy.

W imieniu parafian z
Ba tyjska Janina Pietruszko

fot. H. Nosela

24 listopada 2012 roku w Znamie sku uczestniczyli my w wydarzeniu, na które oczekiwano
przez wszystkie powojenne lata: ponowna konsekracja ko cio a.

Przed ko cio em przedstawicielki
parafii z Ba tyjska Maria Kazakowa,
Janina Pietruszko, Antonina Nosel

Parafianki z Ba tyjska z ksi dzem
Jerzym Jagodzi skim
ze Znamie ska

Przed ko cio em Metropolita Pawe  Pezzi z
przedstawicielem wydzia u informacji

diecezji ks. Sergejem Gorbunowem, a w
rodku proboszcz prawos awny ze

Znamie ska ojciec Oleg.
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WIECZÓR POLSKO-
ROSYJSKIEGO BIZNESU

Jest to już drugie takie przed-
sięwzięcie organizowane przez
WPHI, które jak zapewne wiado-
mo jest Czytelnikom, funkcjo-
nuje od niespełna dwóch lat.

Dążąc do dalszej integracji
środowisk przedsiębiorców
Polski i Rosji oraz reasumując
dotychczasową współpracę w
dziedzinie gospodarczej, WPHI
zaprosiło na Wieczór najbar-
dziej aktywnych jej uczestników,
których działalność przyczyniła
się w mijającym roku do rozsze-
rzania procesów integracyjnych
w polsko-rosyjskich kontaktach
biznesowych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w
dniach 12-14 listopada odbyły
się również inne ważne dla
współpracy gospodarczej mię-
dzy Polską a Rosją wydarzenia.
Było to przede wszystkim V po-
siedzenie polsko-rosyjskiej
grupy roboczej ds. handlu i in-
westycji, funkcjonującej w ra-
mach Polsko-Rosyjskiej Komi-
sji Międzyrządowej ds. Współ-
pracy Gospodarczej, którego
WPHI w Kaliningradzie było
współorganizatorem. W tychże
dniach w Kaliningradzie przeby-
wała również misja gospodarcza
przedstawicieli polskich przed-
siębiorstw i organizacji budowla-
nych, którzy także znaleźli się
wśród zaproszonych gości.
Wydarzenia te, połączone ze
spotkaniami na Wieczorze Pol-
sko-Rosyjskiego Biznesu jak
najlepiej unaoczniają stopień za-
awansowania oraz klimat tej
współpracy.

Wieczór zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele
Rządu Obwodu Kaliningradzkie-
go na czele z pierwszym wice-
premierem Jewgienijem Moro-
zowem, współprzewodniczący
polsko-rosyjskiej grupy roboczej
ds. handlu i inwestycji Elżbieta
Bodio i Andriej Sokołow, Konsul
Generalny RP w Kaliningradzie
Marek Gołkowski, prezes Pol-
skiej Izby Przemysłowo-Handlo-

W dniu 12 listopada 2012 roku Wydział Promocji  Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie zorganizował Wieczór Polsko-Rosyjskiego Biznesu, w którym uczestniczyło około 110

przedstawicieli przedsiębiorców obu krajów.

wej Budownictwa Stefan Góral-
czyk, sekretarz Klubu Wschod-
niego w Warszawie Henryk
Cuga.

Znaczenia Wieczorowi dodał
fakt uczestnictwa w nim Woj-
ciecha Penkalskiego – Posła na
Sejm RP.

W czasie Wieczoru polskie i
kaliningradzkie firmy oraz insty-
tucje, których wkład w rozwój
międzynarodowych kontaktów
spo łeczno-gospodarczych zo-
stał uznany przez kapitułę WPHI
w Kaliningradzie za szczególnie
ważny, zostały wyróżnione spe-
cjalnymi statuetkami (reprezen-
tanci podmiotów polskich otrzy-
mali statuetkę z zarysem Obwodu
Kaliningradzkiego, a rosyjskich –
statuetkę z zarysem Polski). To
pamiątkowe wyróżnienie otrzy-
mały: Warmińsko-Mazurska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna S.A,
Agencja Rynku Rolnego S.A.,
Korporacja Ubezpieczeń Kredy-
tów Eksportowych S.A., Grupa
Spółek WIKTORIA. Tę zaszczyt-
ną nagrodę otrzymała również
Aleksandra Ławrynowicz - szef-
redaktor gazety „Głos znad Pre-
goły”. Zbigniew Świerczyński –
radca-konsul, kierownik WPHI
KG RP w Kaliningradzie, przeka-
zując symboliczną nagrodę na
ręce pani redaktor, podkreślił
szczególne zasługi gazety dla ka-
liningradzkiej Polonii oraz promo-

cji polsko-rosyjskich kontaktów
gospodarczych poprzez umiesz-
czenie na łamach wydawnictwa
materiałów tematycznych. W
swoim przemówieniu Aleksand-
ra Ławrynowicz powiedziała mię-
dzy innymi, że miesięcznik „Głos
znad Pregoły” ma już 17 lat – 17
lat rozwoju i ewolucji, wszerz i w

głąb w stosunku do objętości
materiału, tematyki i wyglądu.
Gazeta nie istniałaby bez czytel-
nika. Pani redaktor z podzięko-
waniami wymieniła aktywnych
autorów, regularnie piszących do
„Głosu”: Irenę Korol, Janinę Piet-
ruszko, Henryka Nosela, Helenę
Rogaczykową, Olgę Sołowjową,
a także własnych koresponden-
tów gazety Wasilija Wasiljewa

oraz Dmitrija Osipowa. Do 2012
roku pismo było sponsorowane
przez Fundację „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”, od drugiej
połowy bieżącego roku – przez
Konsulat Generalny RP w Kali-
ningradzie i jego Wydział Pro-
mocji Handlu i Inwestycji.

Powiedziała także kilka słów
pochwały dla pozostałych człon-
ków Redakcji: redaktor naczel-
nej Marii Ławrynowicz za kory-
gowanie wszystkich tekstów
nadsyłanych do „Głosu” i Marka
Szczepaniaka za zamieszczenie
gazety w Internecie. Lecz to, to
trafia do czytelnika – rezultat os-
tateczny – to jedynie wierzchołek
góry lodowej, składającej się z
olbrzymiej pracy designerskiej,
tak fascynującej dla twórców pis-
ma. Ta praca przynosi wielką sa-
tysfakcję, a pozytywne opinie
czytelników uskrzydlają. Zespół
redakcyjny „Głosu znad Pregoły”
dąży do tego, żeby pismo stawa-

ło się jeszcze ciekawsze mery-
torycznie i atrakcyjniejsze z pun-
ktu widzenia szaty graficznej.

Pani redaktor A. Ławryno-
wicz w imieniu Redakcji złożyła
serdeczne podziękowania za
docenienie przez WPHI dotych-
czasowej aktywnej i owocnej
pracy Redakcji.

Zbigniew Świerczyński
fot. J. Łuszczyka

Uroczyste otwarcie Wieczoru. Przemawia Zbigniew
Świerczyński.

Wręczenie nagrody Aleksandrze Ławrynowicz

http://www.flexprintkld.ru
http://www.glos-znad-pregoly.org
mailto:glos.znad.pregoly@gmail.com
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