
Jesień jest porą na podsumowa-
        nie wszystkiego, co się wyda-
      rzyło przez rok. Jesienią zbiera
się płony. Dlatego właśnie jesienią
Autonomia „Polonia” organizuje
co roku Dni Kultury Polskiej w Ka-
liningradzie. Ale w tym roku te Dni
mają szczególne znaczenie, bo Ka-
liningradzka Autonomia obchodzi
swoje 10-lecie w formie prawnej
autonomii i 22. rocznicę swojej dzia-
łalności jako najstarszej wspólnoty
kultury polskiej w Obwodzie Kali-
ningradzkim.

Od 13 do 28 września br. człon-
kowie Autonomii realizowali swój
przygotowany program, podczas którego miesz-
kańcy miasta Kaliningrad mieli możliwość poznać
niezwykłą polską kulturę w różnych dziedzinach.
Były to przeglądy polskich filmów, polskie Dyk-
tando „Pod flagą języka polskiego”, krajoznawczo-
edukacyjny wyjazd do malowniczego polskiego
miasta Giżycka, gra edukacyjna „Przygody z
językiem polskim w Giżycku”, I Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny „Piękny świat polskich ksią-
żek”, konkurs amatorów-tłumaczy języka polskie-
go, który również stał się międzynarodowym, bo
uczestniczyli w nim wielbiciele języka polskiego
z różnych krajów, wyjazd na sprzątanie terytorium
byłego obozu Hohenbruch w ramach stałego pro-
jektu „Nie zapomnij!”, otwarcie wernisażu prac
konkursowych w Centralnej Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży im. S. Michałkowa oraz wiele innych
bardzo ciekawych imprez.

28 września 2014 Autonomia „Polonia” za-
prosiła wszystkich gości do Sali Konferencyjnej

Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie 2014

w Rybnej Giełdzie przy ul. Oktiabrskiej w Kalinin-
gradzie na wielki Finał Dni Kultury Polskiej w Kali-
ningradzie 2014. Od samego rana trwały przygoto-

wania organizacyjne, żeby już od godziny 13.00
nasi goście mogli obejrzeć wernisaż prac zwy-
cięzców I Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Piękny
świat polskich książek”. Były
wśród nich prace młodych mala-
rzy z Rosji, Białorusi, Polski,
Litwy, Estonii, Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec oraz innych. W dru-
giej części wernisażu można by-
ło się zobaczyć rękodzieła na-
szych „złotych rączek” – Zofii
Tur, rodziny Bobrowskich, Ma-
rii Szklanik, Janiny Bondarik,
Heleny Rogaczykowej oraz in-
nych. Każdy gość otrzymywał

na przywitanie czerwone i białe
baloniki w tradycyjnych kolorach
państwowych od najmłodszych
członków naszej Polonii. Hymny
Polski i Rosji rozpoczęły część ofi-
cjalną, podczas której każdy z hono-
rowych gości zabrał głos.

Olesia Kuczerowa w imieniu Pre-
zydenta Kaliningradu Aleksandra Ja-
roszuka przekazała życzenia oraz pa-
miątkowy prezent, Igor Gurow prze-
kazał pozdrowienia od Administracji
Obwodu Kaliningradzkiego, Tamara
Machowa przekazała pozdrowienia
oraz imienne podziękowanie dla Pre-
zes Autonomii „Polonia” od Minister

Kultury Obwodu Kali-
ningradzkiego Swiet-
łany Kondratiewej oraz
Dyrektor Obwodowego
Domu Kultury Natalii
Berezan. W imieniu
Konsula Generalnego
RP w Kaliningradzie
przekazała serdeczne
życzenia Konsul ds. Po-
lonii Grażyna Kostru-
siak. Zaszczycili nas również swoją obecnością
goście z Polski i z Rosji: Jarosław Andrukajtis z
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Izabela
Olechnowicz i Anna Olechnowicz w imieniu pro-
jektu Study Fun Poland, Olga Dowgań w imieniu

Fundacji im. Romualda Koper-
skiego, Prezes Zarządu ZUOK
Sprytkowo Paweł Lachowicz,
kompozytor i pianista Michał
Ciesielski, Bożena Uryga-Se-
weryn, Dyrektor College’u
Muzycznego Swietłana Gri-
bowska wraz z małżonkiem
oraz inni. Prezesowie i przeds-
tawiciele innych wspólnot na-
rodowościowych: Faina Griwa
w imieniu Ukraińskiej Autono-
mii „Baćkiwszczyna”,
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Tamara Mochowa w imieniu Ministra Kultury i

Dyrektora Obwodowego Domu Twórczości
składa życzenia

Konsul Grażyna Kostrusiak składa
Autonomii życzenia

Wspólne zdjęcie na pamiątkę
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Olesia Kuczerowa przekazuje życzenia
od Prezydenta miasta Kaliningrad A.

Jaroszuka

Igor Gurow składa
życzenia w imieniu

władz Obwodu
Kaliningradzkiego


