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Polonijny Op atek w Kaliningradzie to wi to rodzinne
Bo e  Narodzenie to

wi to, które ka dy Polak
obchodzi w gronie swojej
rodziny. W nie dlatego
polonijna rodzina Pola-
ków z Kaliningradu i Zna-
mie ska wspólnie zorga-
nizowa a Op atek polonij-
ny 21 grudnia akurat po
zako czeniu Balu Miko-
ajkowego dla dzieci.

Pi kna choinka, kol dy,
nie ynki i inne dekoracje

wprowadza y w wi tecz-ny
nastrój ju  od wej cia do Sali
Konferencyjnej Rybnej
Gie dy. Kusi  smako ykami
przygotowanymi w asno-

cznie wigilijny stó . Niek-
tóre dania przyjecha y do nas
z Polski, z Bia orusi, z Litwy
oraz z Gwardiejska, Zele-

nogradzka i Swiet ego
razem z zaproszo-
nymi go mi.

Naprawd  ca a
polonijna rodzina ze-
bra a si  tego dnia,
eby razem podzieli

si  op atkiem i z
sobie nawzajem y-
czenia z ca ego serca.
Na samym pocz tku

ksi dz Aleksander Krewski z
Parafii w. Rodziny
po wi ci  op atki i
stó  wigilijny, a
potem na wszystkich
czeka  przygoto-
wany koncert wi -
teczny. Zespo y z Au-
tonomii Polonia oraz
ze Wspólnoty kul-
tury polskiej Zna-
mie ska piewa y
pi kne polskie ko-

dy, zespó  „P.O.L.-
S.K.A” zata czy
lubiane przez widzów ta ce
Trojak i Koseder, a potem

ca a sala do czy a do pie-
wania razem z zespo em
góralskiej pastora ki „Góro
gwiazdka”, a podczas prze-
grywki i do ta czenia. Jakby
prawdziwi górale rz dzili w
tej sali, a widownia nie mia a
adnego problemu ze zrozu-

mieniem polskiej gwary.
Studium Teatralne „Minia-
tura” równie  przedstawi
swoj  premier  – spektakl

Po godzinnym koncercie
Prezes Autonomii „Polonia”
Helena Rogaczykowa przy-
wita a i przedstawi a hono-
rowych go ci i zaprosi a do
zabrania g osu ksi dza Alek-
sandra, który opowiedzia  o
tradycjach, zwi zanych z
Bo ym Narodzeniem. A po-
tem ca a sala nape ni a si
wzajemnymi yczeniami
szcz cia, zdrowia, rado ci,

„Czerwony Kapturek na we-
so o”.

Piosenka Dzie  jeden w roku

Pastora ka

Studium Teatralne zaprezentowa o
swój spektakl Czerwony Kapturek

Kol da góralska

Taniec ludowy

pokoju, bo ego b ogos a-
wie stwa dla zebranych. I jak

to bywa w du ej
zaprzyja nionej ro-
dzinie – czasami
potrzebowali my dru-
giego op atka bo
zabrak o pierwszego!

A podczas
wspólnego pocz s-
tunku dzielili my si
ju  rodzinnymi prze-
pisami przygoto-
wanych da , ka de z
których ma czasami
rodzinny tradycyjny

przepis z XIX wieku. A nasze
pi kne panie z zespo u wokal-

nego „Stokrotka” za pie-
wa y kolejne kol dy. Kilka
godzin trwa a wspólna imp-
reza, a kiedy nadszed  czas
zako czenia, ka dy uczest-
nik zabra  do domu wi -
teczny nastrój i poczucie jed-
no ci ze wszystkimi Pola-
kami na wiecie. Dzi ki ta-
kim wspólnym imprezom
mamy do wiadczenie, e nie
dziel  polskie serca ani gra-

nice, ani podzia  na jednostki
organizacyjne, ani miejsce
zamieszkania, ani inne ró -
nice, i ka dy z nas na zaw-
sze nale y do jednej polskiej
rodziny, któr  mamy w ser-
cu.

Swiet ana Sarapulcewa
Foto: E. Churszudow

Proboszcz parafii
w. Rodziny w

Kaliningradzie
ks. Aleksander Krewski
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wi ta, id wi ta!
Na ten

dzie  czekaj
wszystkie dzieci, pisz
listy do nie nej pracow-
ni, w których opisuj
swoje marzenia i ca
moc  dzieci cych ser-
duszek wierz  w wi -
tego Miko aja, z niecier-
pliwo ci  wypatruj
magicznego zaprz gu i
brodatego Jegomo cia
w czerwonym kubraku i
z workiem pe nym nies-
podzianek. Szcz liwa
pora – dzieci stwo, gdy
oczy maluchów b yszcz
w oczekiwaniu na cud!

nie po to eby
zobaczy  tak radosne bu-
zie naszych anio ków, eby
us ysze  ich weso y
miech, organizujemy „Bal

Miko ajkowy”.

dnia o godz. 16. Przy pi knie
przyozdobionej choince na

wi tego czeka o ponad 70
dzieci i oko o 150 rodziców i
go ci! wi ty Miko aj by  w
zachwycie! Tak
przepi knych stro-
jów karnawa o-
wych nigdy w yciu
nie widzia : Ba wan,
Czerwony Kaptu-
rek, Pinokio, ksi -
niczk i, ksi ta,
nie ynki, korsarze,

husarze, zaj ce,
psy…, a nawet ma-
lutka wiewiórka z
rudym, puszystym
ogonkiem – kr y przed
nim w ró nobarwnym koro-
wodzie.

Ale co  posz o nie tak!
liwa Baba Jaga posta-

nowi a popsu  wszystkim
radosn wi teczn  atmos-
fer , popl ta a miesi ce i

og osi a, e dzisiaj mamy
kwiecie … To by o ca kiem
niespodziewane. eby wró-
ci  grudzie  na swoje miej-
sce, dzieci zosta y podzielo-

ne na 4 dru yny, ka da z
których nale a do okre lo-
nej pory roku (w zale no ci
od daty urodzenia). Ziden-
tyfikowa  je by o atwo:
dru yna Zimy mia a nalepk
na ubraniu w postaci nie-
ynki, Wiosna zbiera a swo-

je kwiatki, Lato szuka o jab -
ka, a symbolem Jesieni zo-
sta a nalepka z tym li -
ciem. Dzieci bra y udzia  w
ró nych konkurencjach: bie-

ga y w sztafetach, robi y
piramidy z baloników, odga-
dywa y zagadki o zimie,
uk ada y nazwy miesi cy w
poprawnej kolejno ci. Op-
rócz tego ta czy y walca,
czacz , samb  (Jegor And-
rosiuk i Zofia Szemieta),

recytowa y wier-
sze. Fascynuj co
brzmia a pastoraka
„Zagraj dziecku
ko ysank ” z akom-
p a n i a m e n t e m
skrzypiec! Dzieci
piewa y z wielkim

zaanga owaniem
piosenk  „ wi ty
Miko aj ”, wywo-
uj c zy wzrusze-
nia u s uchaczy.

Mi  niespo-
dziank  przygoto-
wali dla Miko aja i
wszystkich obec-
nych nasi ukochani
go cie z Polonii
Znamienska.

Przedstawienie
recytatorskie w
wykonaniu dzieci
oraz kol dy, które

dzieci i doro li
piewali ra-

zem: us yszeli my jedn  z
najpi kniejszych polskich
kol d „Oj Malu ki Malu ki”.
Wyst p nie pozostawi ad-
nego widza oboj tnym,
wielkie brawa!

Mi dzy konkurencjami i
wyst pami, dzieci two-
rzy y du e ko o i wietnie
si  bawi y: ta czy y i pie-
wa y z wdzi kiem w koro-
wodach, a na koniec u y-
waj c magicznych s ów i
gestów zamieni y zwyk e
serwetki w worku wi -
tego Miko aja w prezenty. To
by a wspania a rozrywka!
Tyle radosnych emocji dos-
tarczy  maluchom ten w as-
nor cznie uczyniony cud!
Zadowolony Miko aj wr -
czy  wszystkim dzieciom
prezenty.

Bajki tak ju  maj , e
kiedy  musz  si  sko cz.
Có , nie pozostaje nam nic
innego, ni  tylko oczeki-
wanie na nowe wi ta.

Nale y podkre li , ze
w przygotowaniu Balu Mi-

4

8

Walc wiede ski
(Jegor Androsiuk i Zofia Szemieta)

To co, stworzymy bajeczn
dru yn ?

Bajkowy korowód

Ju adnie
wierszyki

recytujemy

S z t a f e t aPiramida z balonów, na
szczycie której zasiada król

Poznajmy si !
Mam na imi  Ba wan.

W s p ó l n e  z d j c i e

Ach! wi ta, id wi -
ta! Czas rado ci i spokoju!
W tym roku zaprosili my

wi tego Miko aja na bal do
Sali Konferencyjnej Rybnej
Gie dy przy ul. Oktiabrskiej
8 w  Kaliningradzie. Zaba-
wa rozpocz a si  21 gru-

ko ajkowego debiutowa a
jako re yser nasza polo-
nuska Aleksandra Chur-
szudowa. Gratulujemy!
By o kolorowo, pachn co i
bajkowo! yczymy no-
wych pomys ów i du o si
do ich realizacji!

W imieniu Kaliningra-
dzkiej Autonomii Polonia
ogromnie dzi kujemy pani
Prezes Polonii Znamie ska
Janinie Pietrowej oraz polo-
nusom ze Znamie ska –
dzieciom i doros ym – za za-
dziwiaj  energi  i wspa-
nia y nastrój, który stworzy
wyst p zespo u polonij-
nego, i z ca ego serca y-
czymy dalszych twór-
czych sukcesów!

Ludmila Snigurowa
Foto: E. Churszudow

Numer wydano za rodki
Redakcji.
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POLONIJNE ZADUSZKI

Polskie cmentarze w
Dniu Wszystkich wi -
tych 1 listopada wygl daj
bardzo adnie. Ludzie w
Polsce piesz  na cmen-
tarz, wspominaj  bliskich,
którzy odeszli, modl  si  i
zapalaj  znicze na pi knie
przystrojonych grobach.
Nie tylko katolicy. Panuje
szczególna atmosfera,

Idziemy na cmentarze z jakiego  wewn trznego nakazu, aby wspomina  zmar ych. Zauwa amy wtedy, e jeste my ogniwem
w cuchu pokole . Prymas Polski  Józef  Glemp

wewn trzny spokój. A wie-
czorem nad cmentarzami
ja nieje luna wiat a, uno-
si si  jarz cy blask zapa-
lonych zniczy. Inaczej te
dni wygl daj  w Oziorsku.
Nie ma tej szczególnej at-
mosfery spokoju, skupie-
nia, zadumy, refleksji...
Nie ma zniczy, nikt nie od-
wiedza grobów bliskich,

poza katolikami, których
jest tu niewielu. Mo e te
skromne kwiaty i znicze

 dobrym pocz tkiem
tego, aby w niedalekiej
przysz ci upami tni  w
jaki  sposób to miejsce.

1 listopada ksi dz Sta-
nis aw odprawi  po polsku
msz   wi . Modlili my
si  i my leli my o wi -
tych, wspominali my rów-
nie  wielkich Polaków –
przede wszystkim Papie-
a Jana Paw a II. W nie

1 listopada 1946 roku Ka-
rol Wojty a, pó niejszy
Papie  Jan Pawe  II, ot-
rzyma wi cenia kap -
skie.

2 listopada modlili my
si  wspólnie na naszych
Polonijnych Zaduszkach
o tych, których ju  nie ma
z nami. Ka dy z nas wspo-
mina  swoich bliskich,

wspólnych znajomych,
tak e znanych Polaków.

4 listopada grupa m o-
dzie y ze Wspólnoty
odwiedzi a Hochenbruch.
W czasie II wojny wiato-
wej  znajdowa  si  w  tym
miejscu obóz koncentra-
cyjny. W roku 2009 roku
dzi ki staraniom Konsu-
latu RP w Kaliningradzie
powsta  tu pomnik upa-
mi tniaj cy ofiary. M o-

owo  OJCZYZNA po-
siada dla nas takie zna-
czenie poj ciowe i uczu-
ciowe zarazem, którego,
zdaje  si , nie znaj  inne
narody Europy i wiata. Te
zw aszcza, które nie do -
wiadczy y takich, jak nasz
naród, dziejowych strat,
krzywd i zagro . Jan
Pawe  II.

Chocia  historia pol-
skiej pa stwowo ci liczy
1048 lat, to Polacy dobrze
wiedz , co znaczy niewo-
la. Pod koniec XVIII wieku
Polska utraci a sw  nie-
podleg , poniewa
by a  zbyt  s aba,  eby  si
przeciwstawi  naciskowi
trzech wielkich mocarstw
– Rosji, Prusom i Austrii,
które j  rozdzieli y na trzy
cz ci. 123 lata  nie by o
jej na mapie wiata i Eu-
ropy. Polacy byli poddani
silnej rusyfikacji i germa-
nizacji. Zaborcy d yli  do
zniszczenia polskiej kul-
tury, j zyka i tradycji.

 Ale Polacy nie dali si
zniszczy . Zachowali swój

zyk, religi  katolick  i
tradycje, i mniej wi cej co
trzydzie ci lat zrywali si

WI TO NIEPODLEG CI POLSKI W OZIORSKU

do powsta czej walki, któ-
ra cho  nie przynosi a po-

danego rezultatu, to
jednak hartowa a ducha
narodu.

Wielcy Polacy – poeci,
pisarze, kompozytorzy,
malarze – swoj  twór-
czo ci  s awili  imi  Pol-
ski, g osili  wiatu e jest,

e nie umar a, budzili
uczucia patriotyczne  Po-
laków. I kiedy nadszed
odpowiedni moment, no-
we pokolenie upomnia o
si  o prawo do wolno ci.
Taki moment nadarzy  si
w przeddzie  zako cze-
nia I wojny wiatowej .
Józef Pi sudski, który 10
listopada 1918 roku obj
stanowisko naczelnika

pa stwa polskiego, roze-
 depesze informuj

o powstaniu niepodleg e-
go pa stwa polskiego. By
to akt historyczny wpro-
wadzaj cy Polsk  po d u-

gim okresie nieobecno ci
do grona suwerennych
pa stw. I ten dzie  sta  si
wi tem narodowym Po-

laków. Dzie  11 listopada
zosta  og oszony przez
Sejm wi tem narodo-
wym w 1937 roku, lecz
uroczy cie obchodzono
go tylko dwa razy. Po woj-
nie w Polsce Ludowej
wi to to by o zniesione.

W 1989 roku Sejm uch-
wali  ponownie 11 listopa-
da wi tem narodowym,
najwa niejszym wi tem
dla wszystkich Polaków,
gzie by si  nie znajdowali.

wi to to ma du e zna-
czenie dla cz onków na-
szego stowarzyszenia
„Wspólnota im. J. Kocha-
nowskiego w Oziorsku”,

poniewa  jest „cz stk
serca ka dego Polaka”,
który przez zawi ci loso-
we znajduje si  daleko od

Polski, ale szczerze i uwa-
nie ledzi ycie swojej

Ojczyzny.
Dla nas, Polaków z Ka-

zachstanu, to tak e dzie
pami ci: wielu naszych
przodków znalaz o si  na
kazachsta skiej ziemi w
rezultacie deportacji i ze-

.
W naszej Wspólnocie

dzie  Niepodleg ci Rze-
czypospolitej obchodzimy
zawsze  w sposób szcze-
gólny. W tym roku doro li
i dzieci razem przygoto-
wali  kompozycj  muzycz-
no-poetyck . Recytowali
wiersze, piewali pie ni
legionowe. Publiczno
by a zachwycona i s u-
cha a ze zami w oczach.
Bardzo ciekawe by y ins-
cenizacje dwóch ballad A.
Mickiewicza „Romantycz-
no ” i „Powrót taty.” M o-
dzi aktorzy bardzo  adnie
mówili po polsku, nawet
wykazali prawdziwy talent
aktorski. W ci gu tego
wieczoru królowa a rów-
nie  muzyka Fryderyka
Chopina.

Walentyna wi cicka
 fot. autora

Przypomnienie smutnych faktów z historii Polski

piewamy pie ni patriotyczne

dzie  zapali a znicze oraz
chwil  ciszy uczci a pa-
mi  zamordowanych
Polaków.

ywa jest ci gle tra-
dycja i potrzeba obcho-
dzenia wi ta Zmar ych –
potrzeba wynikaj ca z
pami ci o tych wszystkich,
którzy odeszli.

Walentyna wi cicka
Foto: Nelli Lewi skaZa nim powsta  pomnik, by  krzy

odzie  uczci a pami
zamordowanych Polaków
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W 2009 roku w Morskim
College’u Przetwórstwa Rybnego
powsta a i efektywnie dzia a
Kaliningradzka Regionalna
Spo eczna Organizacja KROO

„SZTURWA ”, zrzeszaj ca w swoich szeregach
uchaczy i wyk adowców, mi ników polskiej

historii, j zyka i kultury. Mo na z ca  stanow-
czo ci  stwierdzi , e zgodnie z celem organizacji
opracowujemy programy wspó pracy z polskimi
organizacjami kulturalnymi i edukacyjnymi,
szko ami oraz ró nymi instytucjami Torunia,
Sopotu, Ostrowca wi tokrzyskiego, Ostródy i
powiatu ostródzkiego itd.

Organizujemy wyjazdy edukacyjne, a tak e tu,
na miejscu w Kaliningradzie prowadzimy zaj cia

PODSUMOWANIE PI CIOLETNIEJ PRACY
KLUBU „SZTURWA ”

kulturalno-edukacyjne i rozrywkowe – lekcje, kon-
certy, spotkania z polskimi dzia aczami kultury i
turystyki, akcje pomocy dzieciom niepe nospraw-
nym, akcje ekologiczne.

Pragn  nadmieni , e wszystkie dzia ania
wykonujemy spo ecznie.

Celem naszego Stowarzyszenia jest zespolenie
wysi ków w umacnianiu wi zi Polonii i Polaków
zamieszka ych za granic  z Ojczyzn , a tak e
wspieranie Rosjan ch tnych do nauki j zyka i poz-
nawania kultury polskiej oraz niesienie pomocy w
zaspokajaniu ró norodnych potrzeb. Wymianie in-
formacji s y gazeta „G os znad Prego y”, poprzez
szef-redaktora Aleksandr awrynowicz: „Czas
up ywa, wiele si  zmienia, w tym ludzie, ich stosunki
zarówno osobowe jak i pa stwowe. Lecz niezmien-
ne pozostaj  takie wa ne poj cia jak humanizm
oraz wzajemne poszanowanie dla ka dego spo e-
cze stwa i cz owieka. Te podstawowe poj cia wy-
ra nie ilustruj  cz onkowie klubu „Szturwa ”,
którzy w ci gu 5 lat szczerze, z ca ego serca dziel
si  swoj  mi ci  do Polski, ludzi, j zyka, tradycji

i kultury.  Nie krzycz   o swoich
uczuciach, lecz tym yj . Na ich spotkaniach
zawsze panuje ciep y i przyja ni klimat. W ród
nich nie bywa obcych, nie chce si  z nimi egna .”

Ten rok by  dla nas owocny, nasycony i
aktywny, pozostawi  w naszej pami ci najlepsze
wspomnienia i emocje. W ci gu roku opracowa-
li my i zrealizowali my dwa m odzie owe projekty
mi dzynarodowe: „Krok w kierunku” oraz
„Planeta przyja ni”. Nasza m odzie  wzi a udzia
w konkursach krajoznawczych, kulinarnych i
recytatorskich.

Jednym z zada  naszego Klubu jest po czenie
pokole , wzajemne wsparcie oraz tolerancja.
Zawsze czekamy na spotkania z naszymi przy-
jació mi, gry integracyjne, warsztaty, wycieczki
historyczne i kulturalne.

Razem z nasz  lektork  i przyjació  Jeka-
terin  Jakunin  poznajemy j zyk polski, polskie
tradycje, histori , kultur  i ludzi. 15 grudnia 2014
roku pani Kataryna przygotowa a z uczniami klubu
„Szturwa ” spektakl z okazji zbli aj cych si wi t
Bo ego Narodzenia i Nowego Roku. Spektakl
sk ada  si  z dwóch ró nych scen, które by y po -
wi cone narodzeniu Jezusa Chrystusa.

Wed ug zaistnia ej tradycji zaprosili my na
wi teczny wieczór naszych krewnych, kolegów

oraz szanownych go ci. Z niecierpliwo ci  cze-
kamy na ich opinie!

Wielu go ci powiedzia o, e nie chce rozsta-
wa  si  z nami.

Zapraszamy do naszego Klubu w celu
realizacji naszych marze  dla dobra wszystkich
narodowo ci!

Olga So owjowa  fot. autora

Aleksandra awrynowicz – specjalista i przyjacielNasza pani lektor
Katarzyna JakuninaHerod oraz Herodowa

RadoJózefie, co b dzie ze mn ?

Przyszli do Betlejem trzej królowie

W „Szturwale” nie ma miejsca dla smutku

 Zapraszamy do nas

5 lat
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Uwielbiam
ten stan ocze-
kiwania na ja-
kie  ciekawe

spotkanie czy
wydarzenie, który powodu-
je burz  emocji! Wydarze-
nie to odby o si  w prze-
pi knym mie cie Piatigorsk
pod tytu em „III Konferen-
cja Nauczycieli J zyka
Polskiego”.

W dniu 20 listopada o
10.00 otworzy  przed nami
swe drzwi Piatigorski Pa st-
wowy Uniwersytet Lingwis-
tyczny, gdzie w Niebieskiej
sali odby o si  uroczyste ot-
warcie Dni J zyka Polskie-
go i Kultury.

Z powitaniami do go ci
zwróci  si  Rektor PPUL
profesor Aleksander Gar-
bunow. Zauwa , e region
piatigorski to kombinacja
Pó nocnego Kaukazu i Po-
udniowej Rosji, j zyka i

kultury 24 narodowo ci. W
tym rz dzie polska diaspora
zajmuje swoje godne miejs-
ce.

Przedstawiciel Amba-
sady Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Federacji Rosyjskiej
Konsul ds. polonijnych Ra-
fa  Kosiba powiedzia  z ko-
lei, e partnerstwo z PPUL
w sprawie utworzenia Cent-
rum Nauczania J zyka Pol-
skiego osi gn o swój cel!
Dzi  na Uniwersytecie stu-
denci maj wietn  mo li-
wo  uczy  si  j zyka pol-
skiego (lekcje prowadzi na-
uczycielka j zyka polskiego
Marta St pkowska)! Part-
nerstwo u atwia zorgani-
zowanie takich szkole ,
daje szans  uczestnikom
uzyska  kompleksow  i
praktyczn  wiedz  w nau-

Konferencja Nauczycieli J zyka Polskiego
w Piatigorsku oczami “nowiusza”

czaniu j zyka polskiego jako
obcego.

O 11.00 ponad 50-oso-
bowa grupa uczestników za-
mieni a si  w studentów,
przyst pi a do zaj  oraz z

przyjemno ci  wch ania a
now  ciekaw  informacj ,
dotycz  wspó czesnych
metodyk nauczania.

Wyj tkowe wra enie
zrobi  na nas wyk ad dr Joan-
ny Przyklenk z US pt. Prze-
miany we wspó czesnej pol-
szczy nie a nauczanie m o-
dzie y polonijnej i cudzo-
ziemców j zyka polskiego.
Sposób uj cia tego tematu
by  inteligentny i niezwykle
szlachetny, to naprawd
„efektownie i efektywnie”!

Bardzo spodoba  mi si

temat wyk adu dr Anny But-
cher z UMCS pt. Jak kszta -
towa  i rozwija  kompe-
tencje rozumienia ze s uchu
w kontek cie przygotowania
uczniów do egzaminu certy-
fikacyjnego,  poniewa  w
maju tego roku 4 osoby z Ka-
liningradzkiej Autonomii
POLONIA zdawa y egzamin
certyfikacyjny na poziomach
B1, B2, C2. Otrzymali my
dobre, bardzo dobre i wiet-
ne oceny, ale zauwa yli my,
e wi cej k opotu sprawia o

nam rozumienie ze s uchu,
ni  p ynne mówienie. Okaza-
o si , e ca e metody i tech-
niki kszta towania i rozwoju
tej kompetencji s  troch  jak
nauka p ywania, zadziwia-

co atwe!
Zwróc  wyj tkow  uwa-

 na lekcj  pokazow  ze

studentami PPUL, której
celem by o zademonstrowa-
nie pogl dowo ci w naucza-
niu j zyka polskiego, cze-
nie procesu przyswajania
leksyki z bogat  mimik  i
gestykulacj ! Badania mó-
wi , e je li jeste  rozlu nio-
ny, zrelaksowany, uczysz si
szybciej.

Wyk ad mgr Kazimiery
Guziuk-Swica (UMCS) pt.

Techniki multimedialne a
proces nauczania j zyka
polskiego jako obcego, to
nieocenione narz dzie! Pol-
ska gramatyka ma tysi ce
zasad i jeszcze wi cej wyj t-
ków! Przypadki, odmiany,
rzeczowniki, czasowniki…
Brrrr!!!  Ale z wykorzysta-
niem technik multimedial-
nych mo na uczy  bawi c
si ! Atrakcyjnie! Polski na
weso o!

Nie da si  opowiedzie
o wszystkim. Ka dy dro-
biazg dok adnie przemy lano
i zaplanowano: nawet krót-
kie przerwy na kaw , której
towarzyszy y pyszne ciastka,
i wyj tkowo smaczne obiady
na uniwersyteckiej sto ówce!

Na zako czenie Konfe-
rencji organizatorzy przygo-
towali dla nas mini koncert!
Studentki PPUL zaprezen-
towa y swoje zdolno ci ar-
tystyczne: recytacja wierszy
Jana Brzechwy oraz wyj t-
kowo ekspresyjne ta ce na-
rodów Kaukazu nie pozo-
stawi y oboj tnym adnego
widza! Docenili my dosko-
na y wyst p zespo ów tane-
cznych i wokalnych „Wis a”

i „Niezapominajki” (Stowa-
rzyszenie Polonijne „Zwi -
zek Polaków na Kaukaskich
Wodach Mineralnych”)!
Publiczno  nie szcz dzi a
naskórka d oni, aby da
wyraz swojego zadowole-
nia. Oklaski dudni y w ród
cian niczym wodospad!

W imieniu ca ej Kali-
ningradzkiej Autonomii
POLONIA sk adam wyrazy

bokiej wdzi czno ci pani
Konsul ds. Po-
lonii Gra ynie
Kostrusiak za
m o l i w o
uczestniczenia
w tego rodzaju
imprezach!

To wyda-
rzenie by o
bardzo wa ne,
wi c przy naj-
bli szej okazji
z przyjemno -
ci  przeka  t
bardzo pomo-
cn  wiedz  do-
tycz  nauki

zyka polskiego ca emu
gronu Stowarzyszenia Nau-
czycieli Polonijnych „OT-
WARTA KSI KA” w Ka-
liningradzie!

Ludmi a Snigurowa
fot. autora

Gabinet j zyka polskiego w PPUL

Na zako czenie Konferencji wspólne zdj cie

Niebieska sala na Uniwersytecie

Wr czenie za wiadcze

Z konsulem ds. polonijnych Rafa em
Kosib  i nauczycielk  j zyka polskiego
Mart  St pkowsk

Wyst p zespo u „Wis a”
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Przygody w górach oraz wycieczka po Piatigorsku

UCZYMY SI  UCZY

Ostatni dzie  22
listopada przed od-
jazdem z Piatigorska
sp dzili my na pogó-

rzu Elbrusu. Wyciecz-
ka by a wspania a! Niezapomnia-
ne emocje dostali my w prezen-
cie od organizatorów Konferencji
Nauczycieli J zyka Polskiego!

Podczas przeja ki autobusem
us yszeli my du o ciekawych legend
kaukaskich, zgodnie z jedn  zabro-
nione by o kiedy  wspina  si  na sam
szczyt Elbrusu, bo tam mieszkali Bo-
gowie, wed ug innych dzi ki wyczy-
nowi lokalnych bohaterów pojawi y

si  góry, rzeki i ród a wód uzdra-
wiaj cych!  Z okien autokaru zoba-
czyli my miejscowe szasz yczki na
czterech nogach z kopytami!

Wszystko by o rewelacyjne na-
wet obiad domowy w góralskiej ka-
wiarence. Zabawny gruby pies ze

amanym lewym uchem, czeka  na
nas przy wyj ciu. Czarne smutne
lepia nie pasowa y do jego l ni cej

sier ci, ale t cioch wstawa  na tyl-
ne apy, a przednie sk ada  na brzu-
szku i udawa  g odnego! Nikt nie by
w stanie odmówi  jedzenia arty cie

z oczami bezdomnego psiaka, i ywi
si  ten kundel wy cznie mi skiem!

W jedn  dob  w przedgórzu spad-
o du o niegu, jakby Pan Bóg przy-

pomnia  sobie, e plan dotycz cy
niegu nie zosta  wykonany. Pierw-

szego dnia mieli my szcz cie do
pogody. Kiedy wspi li my si  na
gór  na wysoko  niemal 4 tysi cy
metrów, naszym oczom ukaza  si

przepi kny widok: niezliczona ilo
ska  i obydwa wierzcho ki Elbrusu
na tle b kitnego nieba! Chcia o nam
si  krzycze  z podniecenia!

Aby udobrucha  nadmiar emocji
napili my si  rozgrzewaj cej góral-
skiej herbaty w lokalnej kawiarence i
ruszyli my w drog  powrotn ! War-

to podkre li , e rozmawiali my ze
sob  tylko po polsku! A  moja nowa
przyjació ka z Warszawy Teresa
Wojty o powiedzia a: Ju artujesz
po polsku! Jak ci si  to udaje? – No
nie wiem! – U miecha am si . – Chy-
ba pot na energia wody mineralnej
“Narzan” tak dzia a na mój organizm!

Po wycieczce w góry nie zabrak o
nam si  i ochoty na spacer po Piatigor-
sku. Ju  po 9-tej wieczorem razem z
moimi polskimi przyjació mi oraz
nauczycielk  j zyka polskiego na
Uniwersytecie Piatigorskim Mart
St pkowsk , która uprzejmie zgodzi-

a si  zosta  naszym
p r z e w o d ni k i e m ,
szli my najd sz  ulic  dla piechu-
rów – Bulwarem Gagarina. Tu znaj-
duj  si  same hotele, kliniki balneolo-
giczne oraz borowinowe. Wszystko
zachowa o cechy budowli w stylu
antycznym: marmurowe kolumny,
malutkie fontanny i baseniki z wod
lecznicz , tam kiedy  spacerowali i
pili wy mienit  goj  wod  przed-
stawiciele arystokracji.

Nagle, sk  z góry, dobieg y do
nas d wi ki niebia skiej muzyki. Na
stromej skale góry Maszuk, zobaczy-
li my eleganck  altan  “Harfe Eola”,
która wydawa a to delikatne brzmie-
nie. Altana posiada dobr  akustyk  i

y jako wzmacniacz. D wi ki
tworzy wiatr: w zale no ci od jego
mocy brzmienie harfy zmienia si  od
cichego do g niejszego! To wizy-
tówka miasta Piatigorsk!

Brak mi s ów, by wyrazi  pe ny
zachwyt i rozkosz od sp dzonych
tam dni. Tylu nowych przyjació
pojawi o si . Wszystkich was ko-
cham i ju  t skni  za wami! Pa-
pa-a-a-a, Piatigorsku!!!

Ludmi a Snigurowa fot. autora

Altana Harfa Eola

wóz
Adyr-Su

Rzeka Baksan bierze pocz tek
z lodowców Elbrusu

Elbrus o dwóch szczytach na tle
kitnego nieba

Atrakcja w górach

Fon raduga CMYK4

W dniach 28-30 listopada w
Ostródzie w Domu Polonii odby o
si  szkolenie dla nauczycieli j zyka
polskiego jako obcego. Do udzia u

w warsztatach zaproszeni byli go cie
z Kaliningradu i Obwodu Kaliningradzkiego,

ród nich nauczyciele i przedstawiciele Polonii,
Ba tyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Kanta,
Morskiego College’u Przetwórstwa Rybnego, szkó
prywatnych, a tak e grupa nauczycieli z Bia orusi.
Organizowane przez stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” warsztaty po wi cone by y nowoczesnym
metodom w nauczaniu j zyka polskiego.

Oprócz tego uczestnicy warsztatów mieli
okazj  bli ej zapozna  si  z obyczajem obcho-
dzenia Andrzejek i sp dzi  wieczór wró b na zamku
krzy ackim w Ostródzie.

Pierwszy dzie  warsztatów zarówno da
uczestnikom okazj  zapozna  si  z metodami
prowadzenia zaj  z dzie mi w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym, jak i dostarczy
wszystkim wiele rado ci i rozrywek. Pani trener
Anna Chmielewska, nauczycielka szko y podsta-
wowej, pokaza a grupie, jak mo emy uczy  przez
zabaw . Na przyk ad, istniej  ró ne sposoby na
rozpocz cie zaj  z now  grup  uczniów.

Oczywi cie, mo na tradycyjnie usadzi  dzieci
na awkach i po kolei zapyta  ka dego, jak si
nazywa. Ale przedstawienie si  mo e by  równie
weso e! Mo na ustawi  si  w dwa ko a – wewn trzne
i zewn trzne, zwróci  si  twarzami do siebie i za pie-
wa : „Wszyscy s , witam was! Zaczynamy, ju  czas!
Jestem ja, jeste  ty, Raz, dwa, trzy!”, wykonuj c
przy tym odpowiednie ruchy. Potem uczniowie
przesuwaj  si  o jedn  osob  w prawo i zaczynaj
piosenk  od nowa. To tylko jedna z mnóstwa
technik integracyjnych zaproponowanych na
warsztatach.

W drugim dniu warsztatów poruszone zosta y
m.in. takie tematy, jak specyfika uczenia j zyka
polskiego jako obcego osób rosyjskoj zycznych
oraz typowe b dy j zykowe, wprowadzenie
elementów historii i krajoznawstwa na lekcjach,
korpusy j zykowe. Rozmawiano tak e i o stereo-
typach. Nauczyciele z Rosji wspólnie stworzyli
stereotypowy portret Polaka oczami Rosjanina:
go cinny porz dny katolik kochaj cy rodzin  i swój
kraj, dobrze piewaj cy, lubi gotowa  i ceni pyszne
jedzenie, czasem co  sobie kombinuje, u ywa za
du o wulgaryzmów i ewentualnie emigruje do krajów
gdzie trawa jest bardziej zielona.

Pani trener El bieta Kaczmarska, prowadz ca

zaj cia, pokaza a grupie nauczycieli,
co mo e zawiera  taki element
integracji ucznia w szkole, jak pakiet
powitalny.

Zaj cia dotyczy y równie  narz dzi pracy
nauczyciela, m.in. Narodowego Korpusu J zyka
Polskiego (j zykowego zbioru tekstów, w którym
szukamy typowych u  s ów i konstrukcji oraz
innych informacji o ich znaczeniu i funkcji) i rów-
noleg ego.

Bardzo przydatne okaza y si  zaj cia pro-
wadzone przez pani  trener Natali , na których
nauczyciele wspólnie szukali rozwi za  do ró nych
problemów, które mog  spotka  ucznia, np. brak

ownictwa lub b dy gramatyczne, brak motywacji
lub czasu na nauk  albo trudno ci z wymow .

Po zako czeniu warsztatów mo na na pewno
powiedzie  – lekcje j zyka polskiego mog  (i po-
winny) by  ciekawe! Istnieje mnóstwo sposobów
na urozmaicenie lekcji, wiele materia ów i narz -
dzi. Warto szuka  nowych rozwi za , wymienia
si  do wiadczeniem, doskonali  si  i rozwija
zawodowo. Powinni my pami ta : uczy  si
mo na przez ca e ycie i w ka dym wieku.

Asia
Swa owa
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W grudniu 2009 roku przy Morskim
College’u Przemys u Rybnego w Kalinin-
gradzie powsta  Klub Mi ników Kultury
Polskiej „Szturwa ”, g ównym przes aniem
którego jest my l „Jak zawsze pozostawa
aktywnym”.

Cz onkami Klubu s  uczniowie i nauczyciele
College’u, a tak e ich rodziny, cz  z których
ma polskie korzenie i posiada Kart  Polaka, a

ówn  pomys odawczyni  i za ycielk  Klubu
jest wyk adowca College’u Olga So owjowa.

Wszyscy uczestnicy bardzo aktywnie i z wiel-
kim zainteresowaniem poznaj  bogat  kultur
Polski i ucz  si  j zyka polskiego.

Programy Klubu zawieraj  spotkania, imprezy
charytatywne, konkursy, gry integracyjne  i tre-
ningi dla osób w ró nym wieku, poprzez co maj
mo liwo  pozytywnego postrzegania kultury
Polski w Obwodzie Kaliningradzkim. Klub zajmuje
si  tak e sprawami mi dzynarodowymi
przybli aj cymi kultur , histori  i pi kno przyrody
obu krajów. Aktywnie anga uje m odzie  do
udzia u w wielu imprezach edukacyjnych, kultu-
ralnych, sportowych i turystycznych. Na swoich
spotkaniach uczestnicy omawiaj  ró ne proble-
my wspó czesnej Polski. Cz onkowie Klubu czy-

Sk adamy gratulacje z okazji 5 urodzin
Klubu Mi ników Kultury Polskiej „Szturwa ”

taj  znane utwory polskich pisarzy, ogl daj  filmy
o ró nej tematyce, piewaj  popularne piosenki.

Systematycznie poszerza si  zakres aktyw-
no ci, na przyk ad realizowane s   mi dzynarodo-
we projekty wspólnie z polskimi nauczycielami i

odzie :
w 2011 r. „Ka dy jest z siebie dumny” Kaliningrad-
Mierzeja Kuro ska-Ostróda; w 2012 r. „ wie e
powietrze” Kaliningrad-Swiet ogorsk-I awa; w
2013 r. „Spe nienie marze ” Kaliningrad-Usza-
kowo-Ostrowiec wi tokrzyski.

Dzi ki tym projektom cz onkowie Klubu staraj
si  o pokojowe wspó istnienie Polaków i Rosjan,
próbuj  przekazywa  m odemu pokoleniu war-
to ci uniwersalne, pokazuj  co czy i ró ni oba
narody. Klub pokazuje dobre wzorce i ch tnie
korzysta z dobrych praktyk, stosowanych w za-
przyja nionych stowarzyszeniach.

Od 2009 roku klubowicze aktywnie wspó pra-
cuj  z „CKU” Stowarzyszenie na Rzecz Kszta -
cenia Ustawicznego w Ostródzie, które prowadzi
Uniwersytet III Wieku, z Klubem Plastyka Amatora
w Ostródzie, Komend  Hufca I awskiego Zwi zku
Harcerstwa Polskiego, z Liceum nr 1 im. Stani-

awa Staszica w Ostrowcu wi tokrzyskim,
Stowarzyszeniem „Zamki Gotyckie” w Olsztynie

i z innymi polskimi organi-
zacjami i instytucjami.

Prezes Klubu Olga So o-
wjowa regularnie pisze artyku y do „G osu znad
Prego y”, stara si  stale pomaga  Polakom z
Obwodu Kaliningradzkiego i podtrzymywa  ich
kontakt i czno   z  historyczn  Ojczyzn .

W planach Klubu s  dzia ania zwi zane z
dalszym pog bianiem wspó pracy polsko-
rosyjskiej w zakresie edukacji, kultury i sportu
dla doros ych i m odzie y.

Klub od pi ciu lat otrzymuje merytoryczne i
duchowe wsparcie ze strony Konsulatu Pol-
skiego w Kaliningradzie, gazety „G os znad Pre-
go y”, dzi ki czemu uczestnicy, potomkowie pol-
skich zes ców, otrzymali mo liwo atwiej-
szego dost pu do kontaktu z Ojczyzn .

Od czasu utworzenia, KMKP „Szturwa ” orga-
nizuje wyjazdy krajoznawcze i kulturoznawcze,
oferuje kursy j zyka polskiego prowadzone
przez amatork  Katarzyn  Jakunin .

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pierw-
szego jubileuszu i yczymy dalszej owocnej i
radosnej wspó pracy tak z Polsk , jak i z Poloni
i Polakami Kaliningradu!

Redakcja

5 lat

W dniu 10 grud-
nia 2014 roku
WPHI w Kalinin-
gradzie zorganizo-
wa  seminarium nt.
wspó pracy gos-
podarczej Polski z
Obwodem Kalinin-
gradzkim w roku
2014 oraz perspek-
tyw tej wspó pracy,
w którym uczestni-
czyo ponad 70 osób – m.in.
przedsi biorców z Polski i
Kaliningradu, w tym cz on-
ków Elbl skiej Rady Klast-
rów, oraz przedstawicieli
Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej i Gda -
skiego Parku Naukowo-Te-
chnologicznego, instytucji
otoczenia biznesu, jedos-
tek samorz dów terytorial-
nych, w tym Gda ska, Ol-
sztyna, Elbl ga i Kaliningra-
du, przedstawicieli rz du

Polsko-kaliningradzkie
seminarium i wieczór gospodarczy

Obwodu Kaliningradzkiego
(p. program seminarium).

czego, na którym s owa po-
witalne dla licznie zebra-
nych go ci wyg osi a m.in.
Pani Anastazja Kuzniecowa
– Minister Gospodarki Ob-
wodu Kaliningradzkiego.
Pan Aleksander Milota – I
Radca, Kierownik WPHI w
Kaliningradzie, oceniaj c
wk ad polskich i kaliningra-
dzkich firm i instytucji promo-
cj  polsko-kaliningradzkich
kontaktów gospodarczych
w roku 2014, wr czy  pa-

Tadeusz Sznaza
(Elbl ska Rada Klastrów)

11 grudnia.
Wyst pine
pana Aleksandra Miloty.

    Podsumowanie
kolejnego roku

wspó pracy s siadów
Nast pnego dnia, 11 gru-

dnia, w jednej z sal restau-
racji Herkules Aleksander
Mi ota opowiedzia  o dzia al-
no ci swojego wydzia u ka-
liningradzkim dziennikarzom
oraz odpowiedzia  na pyta-
nia dotycz ce dalszego roz-
woju korzystnych dla obu
stron stosunków gospodar-
czych mi dzy s siadami w
przysz ci, mimo skompli-
kowanej ostatnio sytuacji
politycznej w Europie. Pan
Mi ota równie  podsumowa
wydarzenia kolejnego roku
wspó pracy w sferze gos-
podarki pomi dzy Obwodem
Kaliningradzkim i Polsk .
                 Dmitrij Osipow
                            fot. autora

Prezentacja
Aleksandra Miloty

Przemówienie Aleksandra
Miloty do kaliningradzkich
dziennikarzy

yczenia dla go ci
sk ada konsul
Zbigniew Zar ba

Pani Hanna Skrobotun
(Elbl ski Klaster Turystyczny)

Dyskusj  nad kierunkami
przysz ciowej wspó -
pracy polskich i kaliningra-
dzkich przedsi biorców
kontynuowano w czasie

cego ju  dobr  tradycj
w dzia alno ci promocyjnej
WPHI Polsko-Kaliningradz-
kiego wieczoru gospodar-

mi tkowe statuetki z zary-
sem Obwodu Kaliningradz-
kiego i Polski: Fundacji  „Wik-
toria” wspieraj cej M P
(Kaliningrad), Kaliningradz-
kiej Izbie Przemys owo-Hand-
lowej, Pomorskiej SSE oraz
Elbl skiej Radzie Klastrów.
https://kaliningrad.trade.gov.pl
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wi teczny koncert wydarzeniem kulturalnym w
Kaliningradzie

Wybitni polscy arty ci oczarowali wype nion  po brzegi sal  Obwodowej Filharmonii.
Niedzielny wieczór 14 grudnia
sta  si wi tem dla Polonii
kaliningradzkiej i nie tylko,
gdy  po raz pierwszy zamiast
tradycyjnego spotkania
Konsula Generalnego RP z
przedstawicielami polskiej
mniejszo ci mia  miejsce
specjalny koncert z udzia em
znanej piewaczki Alicji

gorzewskiej oraz skrzypka
Bogdana Kierejszy. Na
zaproszenie Konsula
Generalnego, Pana Marcina
Nosala i jego ma onki
przyby o ponad 400 osób, a
oprócz wspomnianego ju
rodowiska polonijnego

obecni byli przedstawiciele
miejscowej w adzy i

Marcin Nosal

Marina Sergiejewa

Alicja W gorzewska i
Bogdan Kierejsza

Alicja W gorzewska

Bogdan Kierejsza

Alicja W gorzewska

Duet Alicja W gorzewska i Bogdan Kierejsza gor co przyj ci
przez publiczno  kaliningradzk

wi teczna piosenka dla dzieci,
odzieniec z Polonii towarzyszy

artystom na scenie

administracji, kr gów
dyplomatycznych,
spo eczno ci ydowskiej oraz
rodowisk intelektualnych.

Wszystkich obecnych powita
Konsul Generalny, sk adaj c
im równie yczenia
wi teczno – noworoczne. W

imieniu w adz obwodowych
wyst pi a Pani Marina
Sergiejewa z ministerstwa
kultury, wskazuj c na aktywn
wspó prac  z polskim
konsulatem.  
Arty ci przygotowali specjalny,

ponad dwugodzinny, program.
Dominowa y polskie kol dy, z
nagranej niedawno przez
Pani  Alicj  W gorzewsk  p yty.
Znalaz y si  w ród nich
równie  kompozycje Pana
Bogdana Kierejszy. W drugiej
cz ci koncertu obydwoje

artystów zaprezentowa o swoj
wirtuozeri  w popularnych
tematach zarówno z klasyki, jak
i muzyki rozrywkowej. Nawi zali

wietny kontakt z
publiczno ci , która

nagradza a ich d ugimi
owacjami.
Po koncercie odby o si

kameralne przyj cie, na którym
arty ci odebrali liczne
gratulacje. Zdaniem dyrekcji
Filharmonii  dawno  w jej  sali

nie by o tak wspania ego
duetu.

www.kaliningrad.msz.gov.pl
Foto: Redakcja

Bogdan Kierejsza
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