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12 czerwca ca ła Rosja
świętowała jedno z najważ-
niejszych świąt państwowych
– Dzień Rosji. W Kaliningra-
dzie przygotowania zaczęły
się jeszcze w styczniu – przy-
gotowanie projektu, scenariu-
sza, programu, ustalenie har-
monogramu itd. Autonomia
„POLONIA” już tradycyjnie
prezentuje polską kulturę i tra-
dycje w głównej imprezie tego
dnia – Festiwalu Kultur Naro-
dowościowych w Centralnym
parku wypoczynkowym (były
Park im. Kalinina).

Starannie wybieraliśmy da-
nia i tradycje, dekoracje polskie-
go domu, ciekawe upominki dla
przedstawicieli władz obwodu
kaliningradzkiego oraz stroje lu-
dowe dla naszego zespo łu tane-
cznego „P.O.L.S.K.A”. Oprócz
tego zaplanowaliśmy zaprezen-
tować na scenie głównej narodo-
wy polski taniec Polonez, wystę-
py naszego zespołu dziecięcego
„Słoneczko” oraz zwyciężczyni
Konkursu piosenki polskiej w

roku 2014 Galiny Sewastianowej.
Przez kilka miesięcy po pracy do
późnej nocy 16 członków zespołu
ćwiczyli kroki taneczne, a w każ-
dą środę i sobotę dzieci śpiewały
w naszej siedzibie, bo ten występ
w głównym koncercie był dla każ-
dego ważnym wydarzeniem w
życiu polonijnym.

Od samego rana w parku ze-
brało się kilkanaście osób, które
dekorowały naszą tak zwaną

„polską chatę”, bo należało uwi-
nąć ponad dużych 20 wianków z
kwiatów polnych, udekorować
polską flagą namiot, żeby z dale-
ka było widać nasze stoisko. A
poza tym musieliśmy urządzić
stół z tradycyjnymi polskimi da-
niami. Przygotowaliśmy pierogi
różnych rodzajów, bigos myśliw-

Piękny „Polonez” w wykonaniu zespołu
„P.O.L.S.K.A”

Reprezentacja Polski w defiladzie międzynarodowościowej

Piosenka skakana w wykonaniu zespołu „Słoneczko”

ski, kanapki ze smalcem i kiszo-
nym ogórkiem, faworki, ciastka
i pieczywo, drożdżówki z ma-
kiem i wielu innych najsmacz-
niejszych polskich potraw! Sma-
kołykami zosta ły zostawione
dwa duże stoły, a na osobnym
stoliku postawiliśmy duże chleby
domowego wypieku udekoro-
wane wiązankami kłosów zboża.

Dla naszych gości przygoto-
waliśmy również tradycyjne
chłopskie zabawy – rzucanie
wianków, spróbowanie oraz od-
gadnięcie smaków polskiego
powidła, m.in. z dyni, czereśni,

wiśni, jabłka, maliny i jeżyny. A
na panów czekał duży i ciężki mło-
tek i gwoździe, które należało za
jednym zamachem wbić w dębo-
wą kłodę. Nie każdemu się udało
to zrobić, ale chętnych spróbo-
wać swoje siły było dużo!
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Nasz zespół wo-
kalny „Stokrotka”
przywitał polskimi
ludowymi piosen-
kami zebranych
widzów nie tylko

przy naszym stoisku, ale rów-
nież na małej scenie koncer-
towej, Zofja Tur prezentowa ła
swoją wystawę rękodzie ła, a
Janina Bondarik – swoje hafty.
A potem w konkursie recytator-
skim w językach ojczystych wy-
stąpiła Karolina Moszkina. Na
dodatek poczęstowaliśmy hono-
rowych gości słynnym Krupni-
kiem na miodzie oraz wiśniową
Nalewką Babuni. I znów nasi
goście rozpoznali ukryte przez
nas smaki – miód i wiśnie.

Już pod sam koniec dosta-
liśmy wiadomość, że w kon-
kursie na najlepszą prezentację
swojej ojczystej kultury komisja
sporządzona z przedstawicieli
władz naszego obwodu i minis-
terstwa kultury na czele z Alek-
siejem Silanowym, wice premie-
rem rządu obwodu kaliningradz-

kiego, przyznała pierwsze miejs-
ce właśnie naszemu polskiemu
stoisku i naszej Autonomii
„POLONIA”! Dla nas najważniej-
sze jest nie tylko wewnętrzne
przekazywanie polskich tradycji
swoim dzieciom, tylko prezento-
wanie polskiej kultury na zew-
nątrz, zbliżenie dwóch kultur,
rosyjskiej i polskiej.

Chcielibyśmy serdecznie po-
dziękować wszystkim członkom
naszej Autonomii za udzia ł w or-
ganizacji oraz pracę na naszym
stoisku!

Dzień Rosji-2014 w Kaliningradzie

Tradycyjne chłopskie zabawy

Przedstawiciele Autonomii przy polskim stoisku

Rzucanie wianków

W tym dniu jesz-
cze raz w Parku
Centralnym dowie-
dzieliśmy się o tym,
jak wielka jest przy-
jaźń między wszystkimi narodo-
wościami w naszym obwodzie,
jak dużo nas łączy. Mieliśmy
okazję pokazać ciekawe polskie
tradycje, poznać bliżej inne, a
wszystkie kultury razem stworzy-
ły piękną świąteczną atmosferę.

Helena Rogaczykowa
fot. Eldara Churszudowa

Życzenia od władz do Kroniki
wpisuje wice premier
A. Silanow

Drewniane łyżeczki oraz tradycyjne domowe
śliwowe powidło na prezent od polonii Śpiewa zespół „Stokrotka”

Śpiewa Galina Sewastianowa
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Letni Festiwal w Niemiecko-Rosyjskim Domu
Mimo tego, że

od samego rana
na dworze padało,
a temperatura była
raczej wiosenna
niż letnia, 21 czer-

wca w Niemiecko-Rosyjskim
Domu przy ulicy Jałtińskiej w
Kaliningradzie było słychać
rozmowy w wielu różnych ję-
zykach. W parę minut można
było nauczyć się szwedzkiego
Halla, litewskiego Laba diena
lub niemieckiego Guten Tag,
co po polsku oznacza Dzień
dobry. Tak właśnie wyglądało
przygotowanie do rozpoczę-
cia kolejnego Letniego Festi-
walu, który w czerwcu zbiera
w tym samym miejscu przeds-
tawicieli wszystkich narodo-
wości z naszego obwodu ka-
liningradzkiego – od Sowiecka
do Jantarnego.

Autonomia „Polonia” również,
co roku jest stałym uczestnikiem
tegoż Festiwalu, reprezentują-
cym polską kulturę na tym tak
zwanym Małym Dniu Rosji. W
tym roku razem z przedstawicie-

lami naszego Konsulatu Gene-
ralnego RP w Kaliningradzie
urządziliśmy dwa piękne stoły z
polskimi smakołykami, którymi
później mogli poczęstować się
wszyscy obecni na tej imprezie
łącznie z przedstawicielami

władz. A cała ściana została ude-
korowana 10-metrową flagą pol-
ską oraz dekoracją z biało-czer-
wonych baloników.

O godzinie 12 Festiwal rozpo-
czął Prezes Niemieckiej Autono-

mii Wiktor Hofman, zaprosiwszy
do upamiętnienia zaginionych
ofiar Holokaustu w Königsbergu
i złożenia kwiatów przy pomniku
w postaci młyna historycznego.
A dalej już rozpoczynała się pię-
kna zabawa. Po przemówieniu
szwedzkiego i łotewskiego kon-
sulów głos zabrał z polskim przy-
witaniem i konsul Piotr Rypeść,
który w imieniu Konsula General-
nego RP w Kaliningradzie pozd-
rowił wszystkich zebranych na
łące przed ustawioną sceną, a
potem przekazał inicjatywę Auto-
nomii Polaków „Polonii”.

Pod dźwięki pięknego utworu

Wojciecha Kilara z
„Pana Tadeusza” 8
par zatańczyło Po-
loneza. Huczne ok-
laski zachwyco-
nych widzów były podziękowa-
niem za ten piękny szlachetny
taniec, a na scenie już było sły-
chać czarujący g łos m łodej
gwiazdy Galiny Sewastianowej.
Jej śpiew wywołał jeszcze głoś-
niejsze brawa! Po występach
wszyscy zostali zaproszeni do
sali na poczęstunek. Każdy
mógł spróbować polskich kaba-
nosów i kie łbasy krakowskiej,
dojrzałych czereśni i truskawek,

faworków i cukierków, razowego
żytniego chleba z pieca, piero-
gów, bigosu, ogórków kiszonych
i smalca! A obok można było
spróbować smacznej szwedz-
kiej sałatki ze śledzikiem i jabł-
kami, bawarskich kie łbasek, tad-
życkiego pilawu, niemieckiego
piwa, litewskiego kwasu chlebo-
wego i jeszcze wielu innych tra-
dycyjnych potraw z różnych
krańców świata! Już o godzinie
17 na wytrwałych po tańcach i
śpiewie czekał olbrzymy tort.

Helena Rogaczykowa
fot. Eldara

Churszudowa

Na scenie Niemiecko-Rosyjskiego Domu

Piękny „Polonez” w wykonaniu zespo łu Autonomii

Rozpoczynamy prezentację Polski w ramach
Letniego Festiwalu

Członkowie zespołu tanecznego „P.O.L.S.K.A”Daria Polonik oraz
Ilja Maksimow

w strojach krakowskich
witali gości

przy polskim stole
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Pięć nazw jednego miasta
Polacy nazywa-

ją go Królewiec.
Niemcy - Königs-

berg. Litwini - Karaliaučius.
Sami mieszkańcy, nieco wsty-
dząc się oficjalnej nazwy na-
danej na cześć najbliższego
współbojownika Stalina – ra-
dzieckiego premiera Michaiła
Kalinina, nazywają go piesz-
czotliwie König.

Obwód Kaliningradzki jest
jedynym regionem Rosji, który
graniczy z Polską.

Od Warszawy do Kaliningradu
można się dotrzeć w cztery go-
dziny, na własne oczy obejrzeć
to, co tu zostało po Königsbergu,
docenić gościnność mieszkań-
ców, dziewiczą przyrodę Bałtyc-
kiej (Wiślańskiej) Mierzei Kuroń-
skiej i już w poniedziałek opowia-
dać kolegom w pracy, że spędzi-
łeś weekend w Rosji.

Sami Rosjanie nazywają Kali-
ningrad „wolnym miastem” za
miłujący wolność charakter jego
mieszkańców, zmuszonych
przez ostatnie 20 lat do balan-
sowania między Unią Europej-
ską a metropolią Moskiewską,
dosłownie do walczenia o przetr-
wanie.

Do Kaliningradu pod wieloma
względami pasuje epitet jedyny.

Tu, w miasteczku Jantarnyj
znajdują się największe na świe-

cie i jedyne w swoim rodzaju pok-
łady bursztynu, który wydobywa
się w sposób otwarty.

Dla Rosji Kaliningrad pozosta ł
jedynym nie zamarzającym por-
tem nad Morzem Bałtyckim.

W Kaliningradzie istnieje jedy-
ny w Rosji uniwersytet noszący
imię niemieckiego filo-
zofa Immanuela Kanta.

Kaliningrad  to jedyne
miasto w historii wspó ł-
czesnej Rosji, którego
mieszkańcy nauczyli się
zwalniać ze stanowiska
wyznaczonych przez pre-
zydenta gubernatorów.

Pierwsze, co rzuca się
w oczy nielicznym euro-
pejskim turystom, to eklektycz-
ność regionu. Ona wyraża się nie
tylko w architekturze, gdzie odt-
worzone wschodniopruskie dziel-
nice Giełdy Rybnej nad prawym
brzegiem Pregoły sąsiadują z su-
per nowoczesnymi budynkami ze
szkła i betonu nad lewym, nie tyl-
ko w kuchni – polskiej, niemiec-

kiej, rosyjskiej i ukraińskiej, które
spokojnie sąsiadują w jednym
menu, lecz eklektyczna też sama
świadomość mieszkańców tej
„zaludnionej wyspy”. Kalinin-
gradczycy uważają siebie za Eu-
ropejczyków, lecz pozostają głę-
boko prowincjonalnymi Rosjana-

mi, którzy marzą, że dobra euro-
pejskie posypią im się na głowę
same bez żadnego wysiłku.

Zajęci poszukiwaniami własnej
tożsamości Kaliningradczycy nie-
specjalnie dbają o zwiedzających
miasto turystów. Chyba nie znaj-
dziecie korzystnych dla siebie in-
formacji na stronach interneto-

wych albo w broszurze turystycz-
nej. Natomiast wszystkie tajem-
nice tego miasta zdradzi wam
każdy taksówkarz i z przyjemno-
ścią przewiezie was po tych tra-
sach, które zazwyczaj są niedo-
stępne dla zorganizowanych
grup turystycznych.

Kaliningrad, według opinii eu-
ropejskich ekspertów, jest jed-
nym z najbezpieczniejszych
miast w Rosji. Można się nie
dziwić, jeśli zwrócisz się na ulicy
do przechodnia i us łyszysz od-
powiedź w języku polskim, nie-
mieckim bądź angielskim.

Kaliningradczycy są nadzwy-
czajnie życzliwi, bardzo szczycą
się swoim miastem, z przyjem-
nością sami opowiedzą i pokażą
wam najciekawsze zau łki mias-
ta: Rybną Giełdę, grób Immanu-

ela Kanta i sobór na jednoimien-
nej wyspie, Wieżę Dona, Bramę
Królewską, Zwodzony Most Ju-
bileuszowy lub budynek Gie łdy
Królewieckiej.Bałtyk w okolicach Kurortu Pionierskiego

Swietłogorsk. Zegar słoneczny

Tańczący las Mierzei Kurońskiej
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Przepięknym miejscem do nie-
spiesznych spacerów jest uzdro-
wiskowe miasto Swietłogorsk
(Rauschen), gdzie można pobłą-
dzić wśród sosen, pooddychać
morskim powietrzem i wypić fili-
żankę kawy w restauracji na
promenadzie. Mierzeja Wiślana,
gdzie należy dociągać przez
miasto Bałtyjsk (Pillau) – główną
bazę Floty Bałtyckiej Marynarki

Wojennej, zadziwi dziewiczą
przyrodą nietkniętą cywilizacją.

Mierzeja Kurońska to główna
przyczyna, dla której warto od-
wiedzić Obwód Kaliningradzki.
Tańczący las, jedyne w Europie
„żywe” wydmy, przepiękne plaże
i czyste morze do dyspozycji goś-
ci. Dla amatorów starożytności w
każdym zaludnionym punkcie

obwodu znalazła się niespodzian-
ka: ruiny soborów, twierdz, zabu-
dowań obronnych pozostały tu w
takim samym stanie, w jakim się
znalazły w kwietniu 1945 roku,
kiedy Königsberg szturmowały
wojska radzieckie.

Jak dotrzeć: Z Warszawy do
Kaliningradu we wtorki, czwartki i
soboty o 12-00 odjeżdża autokar
z dworca autobusowego „Warsza-

wa Zachodnia”. Samochodem po
trasie S22 przez graniczne przejś-
cie „Grzechotki”. Latem codzien-
nie kursuje pociąg Berlin-Kalinin-
grad, jadący przez Gdynię.

Gdzie zakwaterować się: naj-
starszy hotel miasta „Moskwa”
(były „Berlin”) naprzeciwko Zoo.

Co zwiedzić: wyspa Kanta i
Giełda Rybna, Brama Królewska,

Muzeum Bursztynu

Restauracja
„Słoneczny kamień”

Wywiad Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie dla
Radia Olsztyn

(ze str. 4) Pięć nazw jednego miasta

Muzeum Bursztynu w Wieży Do-
na, Muzeum Światowego Ocea-
nu, miasto Swietłogorsk, miejsco-

wość Morskoje na Mierzei Kuroń-
skiej, miejscowość Jantarnyj.

Gdzie przekąsić: Restauracja
„Polandia” w centrum Swietłogor-
sku – tradycyjne potrawy Polskiej
kuchni. Restauracja piwna „Rediu-
it” w Kaliningradzie na Wale Litew-
skim – miejscowe piwo. Rybna
restauracja „Słoneczny kamień”

na placu Wasilewskiego, rozmie-
szczona w Bramie Rosgarteń-
skiej Königsbergu. Restauracja
„Reporter” przy ulicy Ozierowa to
miejsce gromadzenia dziennika-
rzy, pisarzy, malarzy i poetów,
przejęte duchem kaliningradzkiej
wolności i napełnione muzyką
jazzową. Co zamówić na obiad:
barszcz z rybą, klopsy królewiec-
kie, rolada z makreli, marcepan
królewiecki.

Co przywieźć z Kaliningradu:
bursztyn, bursztyn, bursztyn.
Najlepszy sklepik z bursztynem
znajduje się wprost naprzeciwko
hotelu „Moskwa” przy ul. Greko-
wa.

Walerij Sklarow
Foto Redakcji, też z Internetu

Tłumaczenie  Anny Szyriaj

Nie widzę, żeby stosunek mieszkańców Ka-
liningradu do Polaków zmienił się z powodu wy-
darzeń na Ukrainie – mówił w Porannych Pyta-
niach Radia Olsztyn Marcin Nosal, konsul gene-
ralny Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie.

Konsul przyznał, że Rosjanie wyrażali obawy,
czy Polska nie wstrzyma małego ruchu granicz-
nego, albo nie wprowadzi zmian w polityce wizo-
wej. Nie mamy takiego zamiaru – zapewnił Marcin
Nosal. Tylko w ubiegłym roku 6 milionów osób
przekroczyło polsko-rosyjską granicę w ramach
małego ruchu granicznego. Polski konsul w Kali-
ningradzie mówił też, że nie ma odczucia, by Ro-
sjanie chcieli coś zmieniać w polityce wizowej czy
małym ruchu granicznym.

Marcin Nosal ocenia, że w ostatnich latach dużo
udało się zrobić w kwestiach ekonomicznych i

gospodarczych. Na terenie obwodu kaliningradz-
kiego zarejestrowanych jest około stu przedsię-
biorstw z kapitałem polskim. W ubiegłym roku wy-
miana handlowa między Obwodem Kaliningradz-
kim a Polską wyniosła ponad miliard dolarów,
większość tej kwoty przypada na polski eksport
do rosyjskiej enklawy.

Polski konsulat wszechstronnie wspomaga
przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wejś-
ciem na rynek w Obwodzie Kaliningradzkim –
dodał Marcin Nosal. Konsul dodał, że w tej chwili
Obwodem Kaliningradzkim, najbardziej interesują
się polscy przedsiębiorcy z branży turystycznej.
(wch/bsc)                  http://kaliningrad.msz.gov.pl

 Fot. Łukasz Węglewski / www.ro.com.pl

http://kaliningrad.msz.gov.pl
http://www.ro.com.pl
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Na początku czerwca
15-osobowa grupa m łodzie-
ży ze Stowarzyszenia  Polo-
nijnego z Czerniachowska
wyjechała do Bartoszyc, by
wziąć udział w spotkaniu
młodzieży.

Wyjazd został organizo-
wany przez dyrektora Ze-
społu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Bartoszycach
Zbigniewa Pietrzaka w ra-
mach podpisanego  partners-
twa pomiędzy Stowarzy-
szeniem Polonijnym „Dom
Polski” w Czerniachowsku a
ZSP nr 2 w Bartoszycach.

Oprócz zwiedzania miasta
Bartoszyce pobyt naszej
młodzieży obejmował wspó-
lne zajęcia poznawczo-rekre-
acyjno-sportowe połączone

z nauką języka polskiego.
Byłam dumna z tego, że pod-
czas napisania testu „Z czym
kojarzy Ci się Polska?” moja
wnuczka Anastazja Murygina
napisała „Mazury i Fryderyk
Chopin”. Nasza młodzież
uczestniczyła w wystawie
fotograficznej „Bartoszyce
oczami młodzieży z Czernia-
chowska”.

Zrobiliśmy zdjęcia na tle ulu-
bionych miejsc w Bartoszy-
cach, a podczas prezentacji
wybraliśmy te najlepsze, któ-
re przywieźliśmy do Czer-
niachowska aby zrobić taką
wystawę w swoim Stowarzy-
szeniu.

Wyjeżdżaliśmy z Barto-
szyc z prezentami, w dobrym
nastroju, bo ten wyjazd był
nie tylko sposobem na odpo-
czynek od szkoły, ale też
spotkaniem z Macierzą.

Dziękujemy nauczycie-
lom ZSP nr 2 w Bartoszy-
cach, opiekującym się nami,
a szczególnie panu Zbignie-
wowi Pietrzakowi za gościn-
ność.

Irena Safronowa
Foto: Paweł Rusiecki

MŁODZI POLONUSI Z CZERNIACHOWSKA
NA SPOTKANIU Z KOLEGAMI Z BARTOSZYC

Ulubione miejsca w
Bartoszycach

Na spotkaniu integracyjnymNa zajęciach z języka polskiego

Na zajęciach

1 czerwca w
Czerniachowsku
w ,,Domu Pol-
skim” odbył się

wieczór, poświę-
cony jednemu z najchętniej
czytanych polskich poetów
20 wieku Julianowi Tuwi-
mowi, przygotowany przez
dorosłych, młodzież, dzieci i
nauczycielkę języka polskie-
go Irenę Safronową.

W gabinecie języka pol-
skiego Szkoły nr 6 zgroma-

Wieczór Juliana Tuwima w Czerniachowskiej Polonii

Maluchy recytują wiersze

Inscenizacja „Rzepki”

Własnoręcznie
zrobione książki z
utworami J. Tuwima

dzili się członkowie „Domu
Polskiego” na imprezę czy-
telniczą, połączoną z konkur-
sem dla dzieci. Dzieci przy-
gotowały książki o nietypo-
wym kształcie, z wybranym
wierszem poety oraz nauczy-
ły się na pamięć dowolnego
wiersza Tuwima. Wszystkie
prace były ciekawe, lecz
zwycięzcami zostali Wasia
Jurczenko („Rzeczka”), Ewa
Jurczenko („Kotek”) i Nastia
Murygina („Rzepka”).

Impreza rozpoczęła się
opowiadaniem życiorysu
poety, a recytacja wierszy
lirycznych oraz dla dzieci
była przeplatana pytaniami,
związanymi z treścią wier-
szy, kierowanymi do widow-
ni. Brzmiały takie wiersze:
„Lokomotywa”, „Spóźniony
słowik”, „W aeroplanie”,
„Ptasie radio”, „Kotek”,
„Rzeczka”, „Czereśnie”,
„Koń” i inne.

Na koniec przedstawi-
liśmy inscenizację wesołej
bajki ,,Rzepka” i bardzo cie-
szyliśmy się z tego, że naj-
młodsza uczestniczka miała
3 lata, a najstarsza 60 lat, bo
właśnie to jest związek poko-
leń. Razem gorąco pokocha-
liśmy stworzonych przez
poetę bohaterów, ulegliśmy
urokowi pełnego fantazji i
humoru świata, który wycza-
rował w swoich wierszach
Julian Tuwim.

Irena Safronowa
Foto: Anatolij Swiderski
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W kalinin-
gradzkim College’u
morskim, według zaist-
niałej tradycji, 6 czerwca
2014 roku, w piątek, od-
było się kolejne spotka-
nie cz łonków Klubu
Wielbicieli Języka Pol-
skiego Szturwał.

Imprezę poświęcono
ukończeniu kursów języka

Wielbiciele języka polskiego
i zoo z jego mieszkańcami

polskiego oraz podsu-
mowaniu. Wśród honoro-
wych gości wieczoru był
obecny konsul ds. kultury
Ryszard Sosiński oraz
szef-redaktor gazety G łos
znad Pregoły Aleksandra
Ławrynowicz.

Tematem wieczoru by-
ło „Zoo i jego mieszkań-
cy”, wszystkie konkursy i

zagadki były ściśle zwią-
zane z naszymi czworo-
nogimi, rogatymi, skrzy-
dlatymi i pasiastymi przy-
jaciółmi.

Słuchacze kursu za-
prezentowali swoje zdol-
ności i umiejętności oraz
swoje talenty artystyczne,
pokazując jakieś zwierzę.
Na wieczorze pojawiły się:

miła i wesoła małpa, słoń,
który się smucił z powodu
swojej wielkości, biedron-
ka, która zgubi ła swoje
kropki na skrzyde łkach,
kotek, który jest wzorcem
czystości, grzeczny niedź-
wiedź, surowy król wszyst-
kich zwierząt – lew, spryt-
ny rudy lis, piękna pasias-
ta zebra, wytrzyma ły i

przystojny wielb łąd oraz
mądry i zamyślony żółw.

Spotkanie było bardzo
wesołe, uczestnicy i goś-
cie nie nudzili się ani chwi-
li, wszyscy się bawili i
śmiali do łez.

Czekamy na następne
spotkania i wspólne im-
prezy w następnym roku!

Katarzyna Jakunina
Foto: Irina Iwanowa

2

Zdjęcia poniżej – to fotoreporta ż  z naszej  weso łej  imprezy.

O. Sołowjowa i A. Ławrynowicz

Biedronka – Irina Krasilnikowa

Słoń i lis – Anna i Oleg Kozłowy

Kot – Ludmiła Judina

Konkursy Małpa – Irina Pieczerskaja

Niedźwiedź –
Elena Baranowa

O. Sołowjowa i konsul R. Sosiński

Żółw – Nina
Mironczuk

Lew – Lubow Luzan
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Wernisaż wystawy – prace z Kaliningradu
Wiadomo nie od dziś, że my, do-

rośli, zawsze uważamy, że wiemy le-
piej, jednak nierzadko możemy się
przekonać, że dzieci w dwóch-trzech
słowach są w stanie odpowiedzieć
na większość pytań dręczących
świat. Odpowiedzieć w sposób pros-
ty i logiczny. Niestety my, dorośli,
często łatwe rozwiązania kompliku-
jemy.

W sobotę, w ostatni dzień maja,
w olsztyńskiej bibliotece ABECAD-
ŁO, dzieci dały przykład dorosłym.
Nie patrzyły na różnice kulturowe,
przeszłość historyczną czy bieżącą
sytuację polityczną i po prostu
wsiadły w autokar i przyjechały z
Kaliningradu do Olsztyna, by poka-
zać nam swoje prace. Oczywiście
wsiadły z opiekunami, którzy należą
do polskiej lokalnej autonomii naro-

dowokulturalnej POLONIA. To or-
ganizacja publiczna, która łączy mi-
łośników języka polskiego, polskiej
kultury i sztuki.

31 maja została otwarta w Olsz-
tynie wystawa prac z Kaliningradu.
Dzieci i młodzież w wieku od 3 do
18 lat przelały na kartkę papieru za
pomocą kredek i farb nie tylko obra-
zy, które mają w głowach, gdy czy-
tają baśnie, ale też to, jak widzą swo-
je miasto – Kaliningrad. Ich prace
pokazywały piękno budynków, uli-

czek i kościołów, ale też bohaterów
zarówno rosyjskich, jak i polskich.

A gdy patrzyło się na te wszys-
tkie prace, ciężko było uwie-
rzyć, że narysowane są ręką
dzieci. Przy każdej z prac jest
informacja, ile lat ma jej autor.
To naprawdę robi wrażenie!

Ale to nie wszystko, dzieci
nie tylko przywiozły swoje
prace do Olsztyna, ale zabrały
ze sobą także dorosłych i wraz
z nimi na inauguracji wystawy
pokazały, jak bardzo Polskę
kochają. Jedno za drugim wy-

chodziły i recytowały polskie wier-
sze i to niemal czyściutką polszczyz-
ną, a miały dopiero po kilka lat! Do-
rośli także nie siedzieli biernie i sta-
wali przed wszystkimi, by z uczuciem
mówić słowami wielkich polskich
poetów.

Wernisaż trwał zaledwie pół go-
dziny, jednak te pół godziny poka-
zały jak mało nas dzieli, jak piękne
są polskie słowa w uśmiechniętych
ustach Rosjan. Świat mijał gdzieś
daleko za murami biblioteki, a wew-

nątrz, na tle pięk-
nych prac dzieci,
nie było już różnicy
narodowości, języki
wymieszały się i
więcej brzmiało w
nich śmiechu niż
słów.

Wystawę można
oglądać przez naj-
bliższy tydzień w
Abecadle (II piętro

Nasze spotkanie odby ło się w
ciepłej i przyjaznej atmosferze.
Mam wielką nadzieję na współ-
pracę i myślę, że to nie jest na-
sza ostatnia wystawa w Olszty-
nie!

Chcę wyrazić wdzięczność
pracownikom biblioteki Urszuli
Witkowskiej, dyrektorowi Krzysz-
tofowi Dąbkowskiemu, oraz za
organizację wystawy i zorgani-
zowanie przyjazdu delegacji do
Polski – Darii Zacharewicz i
wszystkim członkom Polonii, któ-
rzy mogli przyjechać do Olsztyna:
M. Bobrowskiej, L. Snigurowej, B.
Maksimowowi, a także rodzinom:
Rogaczykowych, Androsiuków,
Churszudowych, Morozowych,
Pietrienko i Szemioth.

S. Maksimowa, Kaliningrad
Foto: L. Androsiuk,

E. Churszudow, E. Morozow

Kilka słów
ze strony

kaliningradzkiej

Więcej informacji o wystawie na stronie
http://www.gazeta.mazury.pl/main/wernisaz-
wystawy-prace-z-kaliningradu.html

Członkowie „Polonii” w bibliotece
Abecadło w Olsztynie

Podczas wystawy

Oglądamy wystawę

I. Pietrienko i A. Churszudow
recytują wiersz

S. Maksimowa i młodzi artyści
na wystawie w Olsztynie 

Prezes „Polonii” i Urszula
Witkowska, wręczają prezenty

Centrum Handlowego Aura), a po-
niżej kilka fotograficznych migawek.

Urszula Witkowska,
Wiktoria Korzeniewska, Olsztyn

http://www.glos-znad-pregoly.org
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