
nowych znajomo ci i cieka-
we rozmowy.

Ciekawostk  tego wi -
towania dla naszej polonii
by o to, e Autonomia „Po-
lonia” zosta a reprezentowa-
na nie tylko w ród publicz-
no ci, gdzie mo na by o nas
rozpozna  po bia o-czer-
wonych kotylionach, ale rów-
nie  w ród artystów, bo Anna
i Pawe  Jermolajewy od lat
ju  s  solistami Obwodowej
Orkiestry Symfonicznej pod
batut  Arkadia Feldmana.
Dlatego wykonane przez Or-
kiestr  utwory brzmia y dla
nas jeszcze bardziej po pol-
sku.

Marina Bobrowska
Foto: Rafa  Jab ski
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WI TO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

10 maja w Polsce odby y si  wybory prezydenckie.
Wed ug najnowszych danych sonda owych, pierwsz  tur

wyborów prezydenckich wygra  Andrzej Duda z wynikiem
34,76 proc. g osów. Drugie miejsce zaj  Bronis aw Komorowski
- 33,77 proc., a trzeci by  Pawe  Kukiz z 20,80 proc. g osów.

24 maja odb dzie si  zatem druga tura wyborów. Dane te
nieznacznie ró ni  si  od wcze niejszych wyników exit poll,
wed ug których Duda zdoby  34,8 proc., a Komorowski 32,2 proc.

27 kwietna br. Konsul
Generalny RP w Kaliningra-
dzie Marcin Nosal z ma on-

 zaprosi  do Teatru Muzy-
cznego w adze regionalne na
czele z gubernatorem, samo-
rz dy polskie, pras , telewi-
zj  i wielu innych go ci z

Uroczyste przyj cie Konsula Generalnego z okazji wi ta Konstytucji 3 Maja

Konsul Generalny RP M. Nosal z
ma onk  witaj  przyby ego

Gubernatora OK N. Cukanowa

Brzmi  hymny Polski i Rosji

Koncert

rosyjskiej i polskiej strony na
uroczyste przyj cie z oka-zji
zbli aj cego si wi ta
Konstytucji 3 Maja. W ród
zaproszonych byli równie
cz onkowie zarz du Autono-
mii „Polonia” z prezesem
Helen  Rogaczykow  na
czele, redaktor jedynego w
naszym obwodzie pisma
polonijnego „G os znad Pre-
go y” Aleksandra awryno-
wicz oraz przedstawiciele
obwodowego Stowarzysze-
nia Absolwentów Programu
im. Lane’a Kirklanda „Re-

giomonti” z kierownikiem
Maksimem Sawinowym.

Uroczysto  rozpocz a
si  od hymnów pa stwo-
wych  Polski  i  Rosji  w  wy-
konaniu Obwodowej Orkies-
try Symfonicznej pod dy-
rekcj  Arkadia Feldmana. A
potem po kolei zabrali g os
Konsul Generalny RP w Ka-
liningradzie Marcin Nosal i
Gubernator Obwodu Kali-
ningradzkiego Niko aj Cuka-
now. Po przywitaniu w sali
koncertowej zabrzmia y
pierwsze d wi ki najwi k-
szych skarbów polskiej i ro-
syjskiej muzyki – delikatne
melodie Polonezów Ogi -
skiego i Kilara, pi kne arcy-
dzie a muzyczne Glinki i in-

nych kompozytorów oby-
dwóch krajów.

Publiczno  podzi ko-
wa a artystom za koncert

ugimi brawami na stoj co.
Po koncercie by  czas na
wzajemne z enie ycze

ród zebranych, zawarcie

Konstytucja 3
maja (w ciwie
Ustawa Rz dowa
z dnia 3 maja) –
uchwalona
3 maja 1791 roku
ustawa reguluj ca
ustrój prawny
Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
Powszechnie
przyjmuje si , e
Konstytucja 3 maja
by a pierwsz  w
Europie i drug
na wiecie (po
konstytucji
ameryka skiej z
1787 r.) nowoczesn ,
spisan  konstytucj .
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Kwiaty pami ci w Braniewie
W przeddzie

wielkiego wi ta -
70-lecia Zwyci stwa

na wojskowo-pami tkowym cmen-
tarzu w polskim mie cie Braniewie
25 kwietnia odby o si  z enie
wie ców i kwiatów przy pomniku
Poleg ych nierzy Radzieckich,
zorganizowane przez Rz d Obwo-
du Kaliningradzkiego przy udzia-
le strony polskiej. Gubernator Ka-
liningradu Niko aj Cukanow przy-
by  na miejsce motocyklem “Harley
Davidson” na czele motocyklistów
kaliningradzkiego oddzia u moto-
klubu “Nocne wilki”, do których
po drodze do czyli polscy moto-
cykli ci. W ceremonii z enia
wie ców wzi o udzia  240 rosyj-
skich i 50 polskich motocyklistów.

W uroczystym przedsi wzi -
ciu równie  uczestniczy a m o-
dzie , kaliningradzcy i polscy kom-
batanci, przedstawiciele w adzy
Obwodu Kaliningradzkiego, woje-
wództwa warmi sko-mazurskiego,
z  miast  Braniewo,  Mamonowo  i
Jantarnyj.

Niko aj Cukanow, sk adaj c y-
czenia wszystkim z okazji nadcho-
dz cej rocznicy wi ta Wielkiego
Zwyci stwa, powiedzia : “To jest
bardzo symboliczne, e do Branie-
wa na najwi kszy w Europie Cmen-
tarz nierzy Radzieckich dzi
przyjecha o tyle osób. Powinni -
my pami ta  nasz  histori , i tym,
którzy j  zapominaj , stale przy-
pomina ”.

Ze strony w adzy województ-

wa warmi sko-mazurskiego s owa
wdzi czno ci wypowiedzia  Do-
radca Wojewody Bogumi  Osi ski i
Prezes marsza ka Aneta Brzyska.

ród tych, którzy oddali ho d
nierzom radzieckim, byli przed-

stawiciele instytucji dyplomatycz-
nych: Pe nomocny Pose  FR w Pol-
sce Sergiej Andriejew, Attaché Woj-
skowy w Warszawie Kontradmira
Walerij Nazarow, Generalny Konsul
FR w Gda sku Aleksander Kara-
czencew, Generalny Konsul RP w
Kaliningradzie Marcin Nosal.

Przed z eniem wie ców i
kwiatów ku pami ci o poleg ych -
nierzach odby  si  molebien. Odpra-
wi  go proboszcz cerkwi w. Jerze-
go w Ba tyjsku o. Sofronij (Ko o-
sow) razem z prawos awnymi du-
chownymi  - o. Wiaczes awem Er-
lenbuszem z Mamonowa i o. Wita-
lijem Leonczukiem z Braniewa, rów-

nie  ksi dzem o. Kamilem Rokickim
z Ko cio a w. Katarzyny z Alek-
sandrii w Braniewie.

Wie ce u pomnika z yli ucz-
niowie Morskiego Korpusu Kadec-
kiego im. Andrzeja Pierwozwanego,
którzy specjalnie przyjechali na uro-
czyst  ceremoni  z Kaliningradu.

W kaliningradzkiej delegacji byli
równie  krewni tych, czyje prochy
spoczywaj  na cmentarzu w Branie-
wie. Z daleka – z Kraju A tajskiego
– przyjecha a na cmentarz Jelena Le-
biediewa. O tym, e jej dziadek Gri-
gorij Kotow, poleg  na terytorium
Prus Wschodnich 20 lutego 1945 ro-
ku i zosta  pochowany w grobie bra-
terskim w Braniewie, dowiedzia a
si  dopiero pi  lat pó niej. Znale li
tu swoich pochowanych krewnych
mieszkanka Moskwy Jelena Asta-
szowa – wnuczka Fiodora Stodola
oraz kaliningradka Klaudia Goncza-

rowa – córka azara Makiejewa.
To jest pocieszaj ce, e w uro-

czystej ceremonii wzi o udzia
wielu przedstawicieli polskich orga-
nizacji spo ecznych, którzy przy-
jechali z innych miast kraju. Pol-
skim weteranom uczniowie kadec-
kiej klasy z Mamonowa sprezento-
wali pocztówki w postaci trójk t-
nych listów – takie  same,  jakie  ot-
rzymywali radzieccy weterani w
przeddzie wi towania Dnia
Zwyci stwa.

Po uroczystej ceremonii na
Cmentarzu Wojskowo-Pami tko-
wym wszyscy uczestnicy ruszyli
do centrum Braniewa, gdzie z yli
wie ce i kwiaty u pomnika polskie-
go genera a W adys awa Andersa,
którego armia równie  heroicznie
bi a si  z niemiecko-faszystowskimi
zaborcami.

Warto podkre li  te  wysoki
poziom zabezpieczenia porz dku
i bezpiecze stwa uczestników pa-
mi tnych przedsi wzi  w ci gu
ca ego ich przeprowadzania na te-
rytorium województwa warmi -
sko-mazurskiego.

Dmitrij Osipow
foto autora

Kaliningradzcy kadeci obok weteranów Wojska Polskiego Kadeci z Mamonowa
sk adaj yczenia

Panichida o zmar ych

Kwiaty sk ada Niko aj Cukanow
(w rodku) oraz kaliningradzcy

motocykli ci

Kwiaty od weteranów wojny

O nikim nie zapomniano…

Kwiaty dla zwyci zców nad
nazistami

Motocykli ci w drodze
do cmentarza
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Konkurs recytatorski „Jestem
Polakiem i jestem z tego dumny”
19 kwiet-

nia br. Konsulat Gene-
ralny RP w Kalinin-
gradzie otworzy  swoje
drzwi dla polonii nasze-
go regionu, która tego
dnia uczestniczy a w
corocznym tradycyjnym
Konkursie recytator-
skim „Jestem Polakiem
i  jestem  z  tego  dum-
ny”. Pomys odawc  i
organizatorem tej
imprezy jest Auto-
nomia „Polonia”.

W tegorocznej
edycji tego konkursu
wzi li udzia  przed-
stawiciele wspólnot
polonijnych z Kali-
ningradu, Znamie ska,
Oziorska. Ka dy uczest-
nik zaprezentowa  1
wiersz dowolnego pol-
skiego poety.

ród ponad 40
uczestników najm odszy
mia  zaledwie 3 lata. O
godzinie 12.00 rozpo-
cz a si  recytacja, a o
godzinie 14.00 jurorzy
(konsul ds. Polonii Gra-

yna Kostrusiak oraz
lektor j zyka polskiego
na BFU im. I. Kanta Pa-
we  Ferenc) przyst pili
do omówienia  wyst -
pów. To by o bardzo
trudne, bo ka dy wyst p
by  dobrze i starannie
przygotowany przez
uczestników.

W czterech katego-
riach wiekowych cz on-
kowie jury wy onili zwy-
ci zców: w kategorii naj-

odszych to Kamila
Ptak (I miejsce), Mia i
Ewa Dworianinowicz
oraz Emilia Petkiewicz (II
miejsce), Ali  Churszu-
dow  (III  miejsce),  w  ka-

tegorii dzieci od lat 9 do
lat  12:  Daria  Stefaniw  (I
miejsce), Milana Bielaw-
ska (II miejsce), Andrzej
Boczkowski (III miejsce),
w trzeciej kategorii (m o-
dzie  13-16 lat) zwy-
ci yli: Michai  Jermo-

ajew (I miejsce), Danuta
i Jana Misiuwianiec (II i
III miejsca), w kategorii
doros ych wyró nieni s :
Ilona Pietrienko (I miejs-
ce), Ludmi a Snigurowa

(II miejsce), Jelena Mied-
wiedkowa (III miejsce).
Dodatkowe wyró nienie
otrzymali Andrzej Andro-
siuk oraz Anastazja Ogie-
wicz. Wszyscy otrzymali
nagrody rzeczowe przy-
gotowane poprzez Kon-

sulat Generalny RP w
Kaliningradzie, za co z
ca ego serca dzi kujemy.

Podczas konkursu w
Konsulacie Generalnym
RP odby a si  wystawa

prac dzieci i m odzie y ze
Studium Malarskiego
„Weso e Farby” pod kie-
rownictwem Swiet any
Maksimowej. Na obra-

zach dzieci namalowa y
widoki polskich miast.

Po zako czeniu wr -
czenia dyplomów i nag-
ród, wszyscy wypu cili
do nieba 40 bia o-czer-
wonych baloników.
Helena Rogaczykowa

Foto: Eldar Churszudow

Michai  Jermolajew opowiada o
chrz szczu

Recytuje Kamila Ptak
Podczas wr czenia dyplomów

Wspólne zdj cie przed wypuszczeniem baloników

Uczestniczki konkursu

Cz  wystawy “Polska oczami dzieci”

Najm odszy reprezentant Polonii Znamie ska
ma dopiero 3 lata
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Ïðîø¸ë ãîä, êàê
Ãåíåðàëüíîå
êîíñóëüñòâî
Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà â
Êàëèíèíãðàäå âîçãëàâèë
Ìàð÷èí Íîñàëü.
Äîñòàòî÷íûé ñðîê,
÷òîáû ïîäâåñòè
íåêîòîðûå èòîãè,
ïîäåëèòüñÿ ïëàíàìè íà
áóäóùåå.
- Ïàí Ìàð÷èí, âû çäåñü óæå
áîëüøå ãîäà. Ýòî áûë
íåïðîñòîé ïåðèîä â
èñòîðèè âçàèìîîòíîøåíèé
ìåæäó Ïîëüøåé è Ðîññèåé.
×òî èç çàïëàíèðîâàííîãî
óäàëîñü ñäåëàòü, à ÷òî íå
ïîëó÷èëîñü?
- Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âñ¸
ïîëó÷èëîñü. Ìîåé ãëàâíîé
çàäà÷åé áûëî îáåñïå÷èòü âñå,
÷òî ñâÿçàíî ñ Ìàëûì
ïîãðàíè÷íûì ïåðåäâèæåíèåì
è âûäà÷åé âèç. Çäåñü âñ¸
èä¸ò ïî ïëàíó. Íà÷àëè
âûäàâàòü óæå 5-ëåòíèå
ðàçðåøåíèÿ íà ÌÏÏ.
Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
ýòîãî ïðîöåññà òîæå íà
äîëæíîì óðîâíå. Áûëî
ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ñ
àóòñîðñèíãîâîé êîìïàíèåé.
Òàê ÷òî äâå ãëàâíûå çàäà÷è
ïîëíîñòüþ ðåøåíû.
×òî êàñàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè, òî
â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ïðîøëî ìíîãî ñîáûòèé çà
ýòîò ãîä. Íàïðèìåð,
òðàäèöèîííûé âåëîïðîáåã íà
Êóáîê Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà
Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà â
Êàëèíèíãðàäå. Â ãèìíàçèè
¹40 óæå â 21-é ðàç
ïðîâîäèëàñü „Íåäåëÿ
ïîëüñêîé êóëüòóðû”, ïðîøëî
ìíîãî  ðàçëè÷íûõ âèçèòîâ
ïî âçàèìíîìó îáìåíó. Òàê
÷òî â öåëîì ñèòóàöèÿ
ïðàêòè÷åñêè íå ïîâëèÿëà íà
îáû÷íóþ ðàáîòó
Ãåíêîíñóëüñòâà.
- È âñ¸ æå èç-çà ñîáûòèé íà
Óêðàèíå íå óìåíüøèëîñü ëè
êîëè÷åñòâî âèç, âûäàííûõ
ðîññèéñêèì ãðàæäàíàì?
- ß áû íå ñâÿçûâàë âûäà÷ó
âèç ñ ýòèìè ñîáûòèÿìè. Äà,
â êîíöå 2014 ãîäà áûëî
îòìå÷åíî íåêîòîðîå
óìåíüøåíèå, íî ýòî ñâÿçàíî,
íà ìîé âçãëÿä,
ñ êîëåáàíèÿìè êóðñà ðóáëÿ,

Ìàð÷èí Íîñàëü: „Íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâûé
ðîñò âûäà÷è âèç è ÌÏÏ”

òî åñòü, ïðåæäå âñåãî, ñ
ýêîíîìè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè.
Çà ïîñëåäíèå ìåñÿöû ìû
íàáëþäàåì óñòîé÷èâûé ðîñò
âûäà÷è âèç è ÌÏÏ, òàê êàê
êóðñ ðóáëÿ
ñòàáèëèçèðîâàëñÿ.
- Â öåëîì â 2014 ãîäó
óìåíüøèëîñü ÷èñëî âûäà÷è
âèç ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013-ì.
Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî?
- Íåìíîãî óìåíüøèëîñü. Íî
íàäî ïîìíèòü, ÷òî 2013 ãîä
áûë ïåðâûì ïîëíûì ãîäîì ñ
íà÷àëà âûäà÷è ÌÏÏ, è ýòîò
íîâûé èíñòðóìåíò â
ïåðåñå÷åíèè ãðàíèöû áûë
î÷åíü âîñòðåáîâàííûì.
Íî âñ¸ æå õîòåë áû
íàïîìíèòü, ÷òî íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû âûäàëè
270 òûñÿ÷ ðàçðåøåíèé ïî
ÌÏÏ. È ñïðîñ ÷óòü
ïîíèçèëñÿ, âåðîÿòíî, åù¸ è
ïîòîìó, ÷òî âñå, êòî æåëàë
ïîëó÷èòü ýòîò äîêóìåíò, åãî
óæå ïîëó÷èëè.
- Ìîæíî ëè ïî ñòàòèñòèêå
âûäà÷è âèç è ÌÏÏ ñóäèòü,
÷åìó êàëèíèíãðàäöû îòäàþò
ïðåäïî÷òåíèå?
- Åñòü ñïðîñ è íà òî, è íà
äðóãîå, íî áîëüøå ñòàðàþòñÿ
ïîëó÷èòü âèçó.
- Íàâåðíîå, èç-çà òîãî ÷òî
îíà Øåíãåíñêàÿ, òî åñòü
ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè
ïóòåøåñòâèÿ ïî âñåé
Åâðîïå. Ó÷èòûâàÿ
íàçâàííóþ âàìè öèôðó ïî
ÌÏÏ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ïîëîâèíà æèòåëåé
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
èìåþò ñåé÷àñ âîçìîæíîñòü
âûåõàòü â Ïîëüøó…
- ß áû äàæå ñêàçàë, ÷òî
áîëüøàÿ ÷àñòü æèòåëåé
îáëàñòè èìåþò òàêóþ
âîçìîæíîñòü.
- Çàêàí÷èâàÿ âèçîâóþ
òåìàòèêó: óâåëè÷èëîñü ëè çà
ýòîò ãîä ÷èñëî îáðàùåíèÿ â
ÃÊ ÐÏ â Êàëèíèíãðàäå çà
ïîëüñêîé, îäíîâðåìåííî
ÿâëÿþùåéñÿ è Øåíãåíñêîé
âèçîé, ãðàæäàí Óêðàèíû?
- Èíòåðåñíûé âîïðîñ. À
ïî÷åìó âû ñïðàøèâàåòå?
- Â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè íà
Óêðàèíå, èçâåñòíî, ÷òî
íàõîäÿùèåñÿ òàì ïîëüñêèå
êîíñóëüñòâà ñîêðàòèëè
âûäà÷ó âèç. Ìîæåò áûòü,
äëÿ óêðàèíöåâ çäåñü ïðîùå

ýòî ñåé÷àñ ñäåëàòü?
- ß íå çàìåòèë óâåëè÷åíèÿ
÷èñëà âèç, âûäàííûõ â
íàøåì êîíñóëüñòâå
ãðàæäàíàì Óêðàèíû. Îíè
îáðàùàþòñÿ íàðàâíå ñ
ãðàæäàíàìè Áåëîðóññèè,
Êàçàõñòàíà è äðóãèõ
ãîñóäàðñòâ, åñëè èìåþò â
ýòîì íåîáõîäèìîñòü.
- Ïîíÿòíî, ÷òî ãëàâíàÿ
çàäà÷à ëþáîãî
äèïëîìàòè÷åñêîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå è ÃÊ ÐÏ â
Êàëèíèíãðàäå, – ýòî
ðàçâèòèå âçàèìîâûãîäíûõ,
äîáðîñîñåäñêèõ îòíîøåíèé.
Íî â ðàçíûå ìîìåíòû
èñòîðèè ìåæäó ñòðàíàìè,
íàâåðíÿêà, îíè
âèäîèçìåíÿþòñÿ. Íûíåøíåå
âðåìÿ âåäü íåëüçÿ ñðàâíèòü
ñ òåì, êîãäà Ãåíêîíñóëüñòâî
òîëüêî íà÷àëî ñâîþ ðàáîòó
â Êàëèíèíãðàäå â íà÷àëå
90-õ ãîäîâ.
- ß äóìàþ, ÷òî êàðäèíàëüíî
çàäà÷è êîíñóëüñòâà íå
èçìåíèëèñü, äàæå çà áîëåå
÷åì 20 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ.
Âî-ïåðâûõ, ãëàâíîé çàäà÷åé
âñåãäà ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à âèç.
Çàòåì ïðèáàâèëîñü ÌÏÏ.
Â-òðåòüèõ, ðàçâèòèå
ìåæðåãèîíàëüíûõ îòíîøåíèé,
â-÷åòâåðòûõ, ïðîäâèæåíèå
ïîëüñêîé êóëüòóðû, ÿçûêà,
â-ïÿòûõ, ïîääåðæêà ïîëüñêîé
îáùèíû. Ñ ñàìîãî íà÷àëà
ðàáîòû çäåñü Ãåíêîíñóëüñòâà
ê ðåøåíèþ ýòèõ çàäà÷ áûë
ñåðü¸çíûé ïîäõîä. Íàøà
ðàáîòà, íàâåðíîå, íè÷åì íå
îòëè÷àåòñÿ îò ðàáîòû
ïîäîáíûõ ó÷ðåæäåíèé äðóãèõ
ãîñóäàðñòâ, â òîì ÷èñëå è â
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Êðîìå òîãî, êîíñóëüñòâî
ïîìîãàåò ïîëüñêèì
ãðàæäàíàì, ïîïàäàþùèì â
íåïðåäâèäåííûå ñèòóàöèè.
- ×àñòî ëè ãðàæäàíå Ïîëüøè
îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ è ñ
÷åì ãëàâíûì îáðàçîì ýòî
ñâÿçàíî?
- Â îñíîâíîì ñ óòåðåé
ïàñïîðòà, èíîãäà – ïîìîùü â
ïîëó÷åíèè ïîëüñêîãî
ãðàæäàíñòâà. Ïî ýòèì
âîïðîñàì îáðàùàþòñÿ íå òàê
÷àñòî. À âîò äîêóìåíòû íà
îôîðìëåíèå „Êàðòû ïîëÿêà”
ðàññìàòðèâàþòñÿ ÷àùå, è ýòî

òîæå îäíî èç íàïðàâëåíèé
íàøåé äåÿòåëüíîñòè.
- Âû âçàèìîäåéñòâóåòå ñ
âëàñòÿìè îáëàñòè è ãîðîäà
Êàëèíèíãðàäà. Êàêèå
âîïðîñû â îñíîâíîì
îáñóæäàþòñÿ?
- Ñàìûå ðàçíûå. Íàøå
ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîèñõîäèò â
ïðîôåññèîíàëüíîì ðóñëå.
Íåäàâíî ãóáåðíàòîð
Íèêîëàé Öóêàíîâ è äðóãèå
îôèöèàëüíûå ëèöà
ïðèñóòñòâîâàëè íà ïðè¸ìå â
÷åñòü íàöèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà Ðåñïóáëèêè
Ïîëüøà - Äíÿ Êîíñòèòóöèè 3
Ìàÿ, ÷òî äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ
î÷åíü ïîëîæèòåëüíûì
ñèãíàëîì.
- Âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì
îáëàñòè âû òàêæå
ïðèñóòñòâîâàëè åù¸ íà
îäíîì çíà÷èìîì ïàìÿòíîì
ìåðîïðèÿòèè – âîçëîæåíèè
âåíêîâ íà ìåìîðèàëüíîì
êëàäáèùå ñîâåòñêèì âîèíàì
â Áðàíåâî. Ýòî ñîâìåñòíîå
ìåðîïðèÿòèå ðîññèéñêîé è
ïîëüñêîé ñòîðîíû – êàê
äàíü ïàìÿòè ïîãèáøèì çà
îñâîáîæäåíèå Åâðîïû îò
íàöèçìà,  êîòîðûé â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñíîâà
ïîäíèìàåò ãîëîâó. Ïîòîìó
çàäàì ïðÿìîé âîïðîñ:
êàêîâî âàøå îòíîøåíèå ê
íàöèçìó?
- ß âîçëîæèë öâåòû ê
ìåìîðèàëó íà êëàäáèùå
ñîâåòñêèì âîèíàì, à ïîòîì
òàêæå âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì
ïðèí¸ñ öâåòû ê ïàìÿòíèêó
ãåíåðàëó Àíäåðñó â öåíòðå
Áðàíåâî. È, ÿ äóìàþ, ýòî
ñàìûé õîðîøèé îòâåò íà
ïîñòàâëåííûé âàìè âîïðîñ.
- Ñïàñèáî. Èçâèíèòå, ïàí
Ìàð÷èí, çà äîòîøíîñòü, íî
íå ìîãó îáîéòè âíèìàíèåì
åù¸ îäíî îáñòîÿòåëüñòâî,
ñâÿçàííîå ñ ïàìÿòíûì
ìåðîïðèÿòèåì â Áðàíåâî.
Òóäà íà ñâîèõ ìîòîöèêëàõ
ïðèåõàëè áîëåå 200
áàéêåðîâ èç Ðîññèè.
Â äîðîãå ê íèì
ïðèñîåäèíèëèñü 50
ïîëüñêèõ áàéêåðîâ. È
íèêàêèõ ýêñöåññîâ â ýòîò
äåíü çàôèêñèðîâàíî íå
áûëî.
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Îðãàíèçàöèÿ ñ ïîëüñêîé
ñòîðîíû áûëà
çàìå÷àòåëüíàÿ, äàæå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì, êîãäà ïîëèòè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ áûëà ìåíåå
íàïðÿæ¸ííîé…
- Áëàãîäàðþ çà òàêèå ñëîâà.
Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî âû
îòìåòèëè ýòî. È ãîñïîäèí
ãóáåðíàòîð ãîâîðèë îá ýòîì
íà óïîìÿíóòîì ïðè¸ìå. È
òàêîãî ïîäõîäà íàäî âñåãäà
ïðèäåðæèâàòüñÿ.
- Ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Îäíàêî ïî÷åìó-òî â äðóãîì
ìåñòå ãîðàçäî ìåíüøåå
êîëè÷åñòâî áàéêåðîâ
îòêàçàëèñü ïðîïóñòèòü â
Ïîëüøó äëÿ ïðîåçäà íà
ïàìÿòíûå ìåðîïðèÿòèÿ â
Ãåðìàíèè. Ãäå ëîãèêà?
- Ýòî âîïðîñ íå êî ìíå, à ê
ïðåññ-ñåêðåòàðþ ÌÈÄ
Ïîëüøè. ß Ãåíåðàëüíûé
êîíñóë  Ãåíêîíñóëüñòâà  ÐÏ â
Êàëèíèíãðàäå è íå âëàäåþ
âñåé íåîáõîäèìîé
èíôîðìàöèåé, ÷òîáû îòâåòèòü
íà âàø âîïðîñ.
- Íå áóäåì ðàçâèâàòü
äàëüøå ýòó òåìó. Êàê óæå
îòìå÷àëîñü, ïîëüñêèì
êîíñóëüñòâîì äåëàåòñÿ
íåìàëî, ÷òîáû ìîëîä¸æè, è
íå òîëüêî èì, ïðèâèâàòü
òåðïèìîå îòíîøåíèå ê
äðóãèì íàðîäàì íà îñíîâå
âçàèìîóâàæåíèÿ èëè, êàê
ýòî îáîçíà÷àåòñÿ
ïîÿâèâøèìñÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ìîäíûì ñëîâå÷êîì,
òîëåðàíòíîñòè. Êàê
÷åëîâåê, çàíèìàþùèéñÿ
îòâåòñòâåííîé
äèïëîìàòè÷åñêîé ðàáîòîé,
êàêîé ñìûñë âû
âêëàäûâàåòå â ýòî ïîíÿòèå?
- Âû ïîñòàâèëè òàêîé
îáú¸ìíûé âîïðîñ, îòâåò íà
êîòîðûé òðåáóåò øèðîêîãî
ïîäõîäà. Åñëè âåðíóòüñÿ ê
ðàçãîâîðó î ÌÏÏ – ÷òî ýòî,
ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó,
îáîçíà÷àåò? ×òîáû ãðàæäàíå
Ðîññèè è Ïîëüøè ïðèåçæàëè
äðóã ê äðóãó, ÷òîáû áîëüøå
äðóã î äðóãå óçíàâàëè,
íàëàæèâàëè äîáðûå
îòíîøåíèÿ. Ïîæàëóé, òàê â
íåñêîëüêèõ ñëîâàõ ìîæíî
îáúÿñíèòü ñëîâî
„òîëåðàíòíîñòü”. Ýòî ìîæåò
ïðîÿâëÿòüñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ
ñôåðàõ, è ÷åì áëèæå ìû
áóäåì çíàòü äðóã äðóãà, òåì
ëó÷øå áóäåì ïîíèìàòü.
- ß, íàïðèìåð, êîãäà ìåíÿ

ñïðàøèâàþò, êàê ïîëÿêè
îòíîñÿòñÿ ê ðóññêèì, âñåãäà
îòâå÷àþ, ÷òî íè îäèí ïîëÿê,
- à â Ïîëüøå ÿ áûâàþ
äîñòàòî÷íî ÷àñòî, - íè ðàçó
íå ñêàçàë ìíå íè÷åãî
ïëîõîãî. Íèêîãäà òàêîãî íå
áûëî. È äàæå áûëè
ñîâåðøåííî óäèâèòåëüíûå
ñëó÷àè ïðîÿâëåíèÿ
äðóæåëþáèÿ è óâàæåíèÿ,
êîãäà ïîëÿêè òîëüêî
óçíàâàëè, ÷òî ÿ ïðèåõàë èç
Ðîññèè.
- È ÿ ìîãó òàêæå ñêàçàòü, ÷òî
çà âðåìÿ, êîòîðîå ÿ çäåñü
íàõîæóñü, íå óñëûøàë â ñâîé
àäðåñ íè îäíîãî ïëîõîãî
ñëîâà. Íå âñå âåäü çíàþò, ÷òî
ÿ Ãåíåðàëüíûé êîíñóë
Ïîëüøè, à ÿ âñòðå÷àþñü â

÷àñòíûõ ïîåçäêàõ ïî
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñ
ñàìûìè ðàçíûìè ëþäüìè. È
ÿ î÷åíü ðàä óñëûøàòü îò âàñ,
÷òî çà ìíîãî÷èñëåííûå
ïîñåùåíèÿ Ïîëüøè âû òîæå
íè÷åãî ïëîõîãî íå ñëûøàëè â
ñâîé àäðåñ, òîëüêî ïîòîìó,
÷òî âû ðóññêèé. È òàêîé
ïîäõîä íóæíî óêðåïëÿòü è
âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòü.
- Íàâåðíîå, ýòîìó â
áîëüøîé ñòåïåíè ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü êóëüòóðíîå
âçàèìîäåéñòâèå.
- Âû çíàåòå, â îáëàñòè êàæäûé
ãîä ïðîâîäèòñÿ ôåñòèâàëü
ïîëüñêîãî êèíî, íà êîòîðîì
ìîæíî óâèäåòü ñàìûå
ïîñëåäíèå ïîëüñêèå ôèëüìû.
Îðãàíèçóþòñÿ ðàçëè÷íûå
âûñòàâêè, ìóçûêàëüíûå
âñòðå÷è, äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Çäåñü î÷åíü øèðîêèé ïîäõîä,
è êîíñóë ïî êóëüòóðå
Ðûøàðä Ñîñèíüñêè ìíîãî
äåëàåò, ÷òîáû ïîêàçàòü
êàëèíèíãðàäöàì
ìíîãîãðàííîñòü ïîëüñêîé
êóëüòóðû.

- Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
 – åäèíñòâåííàÿ â Ðîññèè,
êîòîðàÿ ãðàíè÷èò ñ
Ïîëüøåé. È çäåñü äëÿ
íàâåäåíèÿ ìîñòîâ äðóæáû
áîëüøóþ ðîëü èãðàþò
íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå
ïîëîíèéíûå.
- Â íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ
îáëàñòè – Êàëèíèíãðàäå,
Îç¸ðñêå, Ãóñåâå, Áàëòèéñêå,
×åðíÿõîâñêå, Çíàìåíñêå è
äðóãèõ ñóùåñòâóþò òàêèå
îðãàíèçàöèè. Ïàíè êîíñóë
Ãðàæèíà Êîñòðóñÿê îòìå÷àåò,
÷òî êàæäóþ íåäåëþ ïðîõîäÿò
êàêèå-òî ìåðîïðèÿòèÿ,
êîíêóðñû äëÿ âçðîñëûõ è
äåòåé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò
íå òîëüêî ÷ëåíû ýòèõ

ïîëîíèéíûõ îðãàíèçàöèé, ÷òî
òîæå ñïîñîáñòâóåò
óêðåïëåíèþ âçàèìîóâàæåíèÿ.
- Íàøà ãàçåòà òîæå àêòèâíî
çàíèìàåòñÿ èíôîðìàöèîííîé
ïîääåðæêîé äåÿòåëüíîñòè
ïîëîíèéíûõ îðãàíèçàöèé â
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
îñâåùàåò ñîáûòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ Ïîëüøåé. Íî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ñàéòå
Ãåíêîíñóëüñòâà ïî÷åìó-òî
èñ÷åçëà ññûëêà íà „G os
znad Prego y”. ×åì ýòî
ìîæåòå îáúÿñíèòü?
- Ñåé÷àñ îáñóæäàþòñÿ
íåêîòîðûå âîïðîñû
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ãàçåòû, êîòîðûå áóäóò ðåøåíû
â íåäàë¸êîì áóäóùåì. Â òîì
÷èñëå è âîïðîñ âîçîáíîâëåíèÿ
ññûëêè íà ãàçåòó íà íàøåì
ñàéòå.
- Òåïåðü, ïàí Ìàð÷èí, åñëè
ïîçâîëèòå, íåñêîëüêî
ëè÷íûõ âîïðîñîâ. Âû óæå
20 ëåò â äèïëîìàòèè. Ãäå äî
Êàëèíèíãðàäà ïðîõîäèëà
âàøà äèïëîìàòè÷åñêàÿ
ñëóæáà?

- Â ïîñîëüñòâàõ Ðåñïóáëèêè
Ïîëüøà â Ëîíäîíå è â
Êèøèí¸âå.
- Ìîëäàâèÿ, êîíå÷íî, íå
Ðîññèÿ, íî, âîçìîæíî,
îòòóäà õîðîøåå çíàíèå
ðóññêîãî ÿçûêà?
- Îäèí êóðñ ÿ îòó÷èëñÿ â
ÌÃÈÌÎ â Ìîñêâå, ïîòîì
ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ â
Âàðøàâó, ãäå ïðîäîëæàë
ñîâåðøåíñòâîâàòü ÿçûêîâûå
íàâûêè.
- Äî âàñ Ãåíêîíñóëüñòâî ÐÏ
â Êàëèíèíãðàäå
âîçãëàâëÿëè òàêèå ÿðêèå
ëè÷íîñòè êàê ßðîñëàâ
×óáèíüñêè è Ìàðýê
Ãîëêîâñêè. Âû ñ íèìè
ïîääåðæèâàåòå îòíîøåíèÿ,
ìîæåò áûòü, çà ñîâåòîì
îáðàùàåòåñü ïî êàêèì-òî
âîïðîñàì?
- Ñ ßðýêîì ×óáèíüñêèì ìû
çíàêîìû ïî÷òè 20 ëåò, ñåé÷àñ
îí â Âèëüíþñå. À ñ Ìàðêîì
Ãîëêîâñêèì òðè íåäåëè
íàçàä âèäåëèñü íà îäíîì èç
ñåìèíàðîâ. Îíè î÷åíü
çàíÿòûå ïî ñâîåé íûíåøíåé
ñëóæáå ëþäè, òàê ÷òî ÷àñòî
îáùàòüñÿ íå ïîëó÷àåòñÿ, íî
âðåìÿ îò âðåìåíè
ñâÿçûâàåìñÿ ïî òåëåôîíó èëè
ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
- Âêðàòöå î ñåìüå
ðàññêàæèòå, åñëè ýòî,
êîíå÷íî, íå ïðîòèâîðå÷èò
âàøèì ïðèíöèïàì.
- ß æåíàò, ó ìåíÿ äâîå
ñûíîâåé. Ñåìüÿ æèâ¸ò â
Âàðøàâå, òàê êàê æåíà òàì
èìååò ðàáîòó. Êîãäà ðàáîòàë
â Ìîëäàâèè, ñåìüÿ áûëà
òàì, òåïåðü íåò. Íî ïî
âîçìîæíîñòè áûâàþ â
Âàðøàâå, òåì áîëåå. ÷òî
Êàëèíèíãðàä íàõîäèòñÿ
ñðàâíèòåëüíî íåäàëåêî îò
ñòîëèöû Ïîëüøè íàõîäèòñÿ.
Èëè îíè ñþäà ïðèåçæàþò.
- Ãäå ëþáèòå îòäûõàòü â
Ïîëüøå? Èëè óæå â Ðîññèè
ïîÿâèëèñü ëþáèìûå ìåñòà?
- Êàêèõ-òî îñîáûõ
ïðåäïî÷òåíèé íåò. Îòäûõàòü
âåçäå õîðîøî. Â Ïîëüøå
åçæó è íà âçìîðüå, è â ãîðû,
è íà îç¸ðà. Çäåñü ëþáëþ
áûâàòü â ßíòàðíîì è íà
Êóðøñêîé êîñå.
- À âàøè ñïîðòèâíûå
ïðèñòðàñòèÿ?
- Ôóòáîë, ïèíã-ïîíã, ëûæè,
ëþáëþ êàòàòüñÿ âåðõîì íà
ëîøàäè.
Áëàãîäàðþ çà áåñåäó.

Äìèòðèé Îñèïîâ
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Ciesz ca si  wielkim powo-
dzeniem szko a ju  po raz XXI
organizuje szereg imprez z udzia-
em dzieci i m odzie y.

W dniu 24 kwietnia
2015 roku mia o miejsce
uroczyste otwarcie XXI
Tygodnia Polskiej Kul-
tury. Organizatorzy tra-
dycyjnie ju  zaplanowali
szereg konkursów doty-
cz cych Polski (w tym
wiedzy o jej historii, czy-
telniczy i dyktando) oraz

Otwarcie Tygodnia Kultury Polskiej w Gimnazjum nr. 40
w Kaliningradzie

wystaw (fotografii, rysunku a nawet materia ów
video). B dzie tak e kilka ekspozycji specjal-
nych, w tym otrzymana od naszej placówki o

yciu i dzia alno ci Janusza Korczaka oraz
polski ksi gozbiór przekazany przez aktork
Aleksandr  Jakowlew .
 Na uroczysto  otwarcia przybyli go cie z
Polski – przedstawiciele administracji Gi ycka
i Lubawy oraz ekipa TVP Olsztyn. Placówk
reprezentowa  Konsul Generalny Marcin Nosal,
a stron  rosyjsk  kierownik Przedstawicielstwa
MSZ RF, Pawe  Mamontow. Mi ym akcentem
otwarcia by y wyst py dwóch zespo ów: pol-
skiego z Lubawy i rosyjskiego z Gimnazjum nr.
40.                                             Ryszard Sosi ski

http://kaliningrad.msz.gov.pl

Biblioteka Gimnazjum nr 40.
W centrum dyrektor

Tatiana Miszurowska.

ode uczennice Gimnazjum nr 40
piewaj  polskie piosenki

Wyst py zaproszonych go ci z Lubawy

Konsul Generalny Marcin
Nosal na otwarcie Tygodnia

Tydzie  J zyka Polskiego i Kultury Polskiej
cieszy si  du ym zainteresowaniem

9 kwietnia 2015 roku na za-
proszenie Klubu Mi ników

Kultury Polskiej, dzia aj cego przy
Morskim College Przetwórstwa Rybnego w
Kaliningradzie, przyby am na uroczyste spot-
kanie cz onków Klubu, które wzorem lat ubieg-
ych, odby o si  z okazji Wielkanocy. Spotkanie

mia o miejsce w czytelni uczelnianej biblioteki.
Jestem zaprzyja niona z wieloma cz onka-

mi Klubu, z którymi spotykali my si  ju  wielo-
krotnie, zarówno w Olsztynie, jak i w Kalinin-
gradzie.

Do spotkania wszyscy starannie si  przy-
gotowali. W programie by  koszyk wielkanocny,
przedstawienie teatralne, pie ni wielkanocne,
pocz stunek symbolizuj cy niadanie wielka-
nocne, no i obowi zkowo migus-Dyngus. Na
zako czenie spotkania by y gry i zabawy zwi -
zane z Wielkanoc .

W spektaklu najwa niejsz  rol  pe ni  pan
Józef. Wspólnie z on  uszyli kostiumy, przy-
gotowali atrybuty. Pan Józef przypomnia  his-
tori  Wielkiego Postu, Niedzieli palmowej, Wiel-

Wielkanoc w Klubie Mi ników Kultury Polskiej

kiego Tygodnia i Wielkanocy. wi ci  pokarmy
sol  i wi con  wod , odmawia  modlitwy. W
spektaklu wyre yserowanym przez pani  Kasi
Jakunin  brali udzia  prawie wszyscy uczestnicy
spotkania. Ka dy samodzielnie przygotowa

asny kostium i dekoracje. By y recytacje,
pie ni, oblewanie si  wod . Moja rola polega a

pokole  i porównywali z w asnymi, w swoich
rodzinach i miejscowo ciach.

Bardzo wa  cz ci  spotkania by  pocz s-
tunek, przygotowany na wzór niadania wielka-
nocnego. Dzielono si  jajkami i kie bas . Nie za-
brak o chleba i chrzanu. Panie Helena Szorgina i
Irina Smotrykina upiek y pyszne jab kowe cia-
sto, którym wszys-
cy si  zachwycali i
jedli z wielkim ape-
tytem.

Na zako czenie
spotkania odby y
si  gry i zabawy z
jajkami wielkanoc-
nymi, zorganizowa-
ne przez Prezesa
Klubu Olg  So o-
wjow . Zwyci zcy
otrzymywali nagro-
dy. Nagrod  by o równie  znalezione, wcze niej

boko ukryte, czekoladowe jajko. al, e czas
up yn  szybko. Rozchodz c si  z nadziej  na
nast pne spotkanie wszyscy sk adali sobie y-
czenia Weso ego Alleluja.

Stefania Olkowska Foto: O. So owjowa

migus-Dyngus

Pan Józef

yczenia Weso ego Alleluja

Próbujemy pyszne jab kowe ciasto

Uroczyste spotkanie cz onków Klubu

na przygotowaniu koszyka i wi conki. Wszys-
cy z zainteresowaniem s uchali, jak przygotowy-
wano si  do Wielkanocy w moim rodzinnym do-
mu, jak zmieniaj  si  tradycje na przestrzeni
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XVII Polonijne Warsztaty Artystyczne w Przedborzu:
„Polonia” pokaza a siebie z najlepszej strony

Autonomia
„ P o l o n i a ”

zaprezentowa a swoj
twórczo  w Przedbo-
rzu.

W dniach 1 – 3 maja
br. reprezentuj cy Au-
tonomi  „Polonia” zes-
pó  „P.O.L.S.K.A” ucze-
stniczy  w 17. Polonij-
nych Warsztatach Ar-
tystycznych w Przed-
borzu. 

dnia ka dy zespó  zapre-
zentowa  najpierw cz
recytatorsk  na scenie

ównej, a po po udniu
programy artystyczne.
Ka dy wyst p zosta  oce-
niony przez komisj  kon-
kursow , na czele której
sta  znany muzyk i kom-
pozytor Janusz Tylman.

Przedstawiciele na-
szej Autonomii zaprezen-
towali ró ne wiersze. Wy-

„Cz owieku!”. Ma e przed-
stawicielki naszej polonii
Emilia Pietkiewicz oraz
Karolina Moszkina otrzy-
ma y dyplomy z wyró nie-
niem. piewane przez
nas piosenki publicz-
no piewa a  razem  z
nami. Dobry nastrój do-
da  nam si  na kolejne
dni. Ale po zameldowaniu
w Bursie szkolnej w Ra-
domsku nie chcia o nam
si  spa , chocia  poprze-
dnia noc w busie oraz tyle

wyst pów wyczerpa y
wszystkie si y.

Nast pnego dnia dla
wszystkich uczestników
zosta y przeprowadzone
warsztaty artystyczne. Ja-
nusz Tylman i Dariusz

winoga, wietny akor-
deonista, prowadzili war-
sztaty muzyczne. A potem
ciekaw  prac  z tekstami
poetyckimi przedstawili
aktor Piotr „Kuba” Kubo-
wicz i krytyk teatralny
Marzena Micha owska-
Kowalik. Z du ym zaan-
ga owaniem w tych war-
sztatach wzi a udzia
Helena Rogaczykowa.
Pracowali my nad sko-
mplikowanym tekstem

„Legendy o krakowskim
kocie”. Warto by o poko-
na  tyle kilometrów z Ro-

sji do Przedborza, eby
popracowa  z takimi
wietnymi wyk adowca-

mi. Potem do ta ca ludo-
wego zaprosi  zebranych
zespó  „Tramblanka” pod
kierownictwem Bogu-

awa Lipskiego i Haliny
Biniek. Nauczyli my si
polki Tramblanki z przy-
piewk . A pod koniec po-

kazano nam oberka o-
wickiego. Tupa a ca a wi-
dzownia razem z ta cz -
cymi m odymi solistami
zespo u oraz z kapel  lu-
dow .

W godzinach popo-
udniowych nasz zespó
zaprezentowa  ca y pro-
gram artystyczny na sce-
nie plenerowej na przed-

borskim ryn-
ku. Prowa-
dzi a prog-
ram naszej Autonomii
prezes Autonomii Hele-
na Rogaczykowa. W tym
programie publiczno
z Ukrainy i Bia orusi,
Litwy i Mo dawii i innych
krajów zachodnich pie-
wa a z nami znane
wszystkim piosenki lu-
dowe i wspó czesne –
„Sz a dzieweczka”, „Mia-
sto budzi si ”, „Reme-
dium”, „Bal wszystkich

wi tych” oraz inne.
„Trojak” i „Koseder” by y

nagrodzone g -
nymi brawami. Po
zako czeniu wyst -
pów w Sali  wido-
wiskowej MDK od-
by  si  spektakl
teatralno-muzyczny
pod tytu em „Violet-
ta” o yciu i twór-
czo ci zmar ej nie-
dawno artystki Vio-
letty Villas, która

wielokrotnie go ci a w
Przedborzu ze swoimi
recitalami.

W niedziel  musie-
li my ju  wyrusza  w tra-

 powrotn . Z wielkim
alem zostawiali my to

przytulne polskie mias-
to, które w tych dniach
sta o si  stolic  polonij-
nych talentów, nowych
przyjació  z innych kra-
jów. Wyje ali my z nie-
ch ci , ale pociesza o
nas zaproszenie na ko-
lejne warsztaty oraz pi -
kne opinie cz onków jury
i organizatorów o na-
szym programie. Zatem,
do roboty! Do zobaczenia
za rok!

Janina Bondarik

W tym roku zaproszo-
no nas po raz pierwszy
na  te  warsztaty.  Przy-
jechali my wczesnym
rankiem pod budynek
Bursy Szkó   nr 1, gdzie
ju  sta o kilka du ych
busów z Litwy, Polski,
Ukrainy. Jak si  okaza o
w tym roku do tego ma-
ego, ale przytulnego

miasteczka przyjecha o
oko o 300 uczestników z
Litwy, Rosji, Bia orusi,
Ukrainy, otwy, Estonii,
Mo dawii  oraz Anglii  i
Szwecj i. Nasz zespó
przywióz  ze sob  pro-
gram artystyczny pod ty-
tu em „Kocham Polsk
z ca ego serca”: ta ce,
piosenki oraz wiersze. W
pierwszym dniu do po u-

st py Ludmi y Sniguro-
wej, Ilony Pietrienko oraz

Wiktora Pietkiewicza zro-
bi y wra enie na cz on-
kach jury i zosta y ocenio-
ne bardzo wysoko. Szcze-
gólnie recytacja pana
Wiktora, który zaprezento-
wa  w asny wiersz pt.

Fo
to

: 
H

. 
R

og
ac

zy
ko

w
a

„Trojak” w wykonaniu naszego zespo u

Wspólne zdj cie na Rynku
z Dyrektorem MDK Halin  Mikuszewsk  i

znanym muzykiem Dariuszem winog

Przedstawiciele Autonomii “Polonia”
w Przedborzu

Zespó  “P.O.L.S.K.A” na scenie plenerowej

piewamy razem z publiczno ci

Zwyci zcy w kategorii Recytacja:
K. Moszkina, E. Pietkiewicz,

W. Pietkiewicz, L. Snigurowa,
I. Pietrienko
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nich czekaj  nagrody
rzeczowe i dyplomy, przy-
gotowane przez Auto-
nomi  Polaków „Polo-
nia”.
Swiet anaSarapulcewa
Foto: H.  Rogaczykowa

tym dniu maj wi to
polskiej  flagi.  Dlatego
nas jako poloni cz
nie tylko polskie korze-
nie, a przede wszystkim
najwa niejsze polskie
symbole  –  j zyk  polski  i
polska flaga. Dzi ki nim
pokazujemy swoim dzie-
ciom i innym, jak nale y
szanowa  swój j zyk
ojczysty i flag .

Dyktando zosta o
przygotowane na dwóch
poziomach: dla pocz tku-

cych i dla zaawanso-
wanych. Krótkie, ale bar-
dzo skomplikowane tek-
sty  na  pierwszy  rzut  oka
wydawa y si  prostsze,
ale nie zabrak o w nich
ciekawych s ówek w lite-

Polska muzyka filmowa w Filharmonii Kaliningradzkiej

Piotr Su kowski z muzykami z orkiestry kameralnej i
orkiestry d tej Filharmonii Kaliningradzkiej

Poruszaj ce wykonanie utworów Bartosza Chajdeckiego

Piotr Su kowski

19 kwiet-
nia 2015 ro-
ku  w ra-
mach XVII

Mi dzynaro-
dowego Festiwalu „Bur-
sztynowy Naszyjnik”
(Jantarnoje O erielje)
odby  si  wspania y kon-
cert polskiej muzyki fil-
mowej. Muzycy z dwóch
orkiestr Kaliningradzkiej
Filharmonii  i  dyrygent
Filharmonii Warmi sko-
Mazurskiej maestro Piotr
Su kowski ukazali pi k-
no utworów polskich

kompozytorów.
Przygotowano spe-

cjalny program z prezen-

tacj  materia u filmowe-
go i zdj ciowego odpo-
wiednio do wykonywa-

nych utworów Krzesimi-
ra D bskiego, Janusza
Bieleckiego, Bartosza
Chajdeckiego, W ojcie-
cha Kilara. Publiczno
zobaczy a fragmenty za-
równo z filmów zagra-
nicznych („Pianista”,
„Dziewi te Wrota”), jak i
polskich (cztery dzie a
Andrzeja Wajdy: „Zems-
ta”, „Smuga cienia”, „Kro-
nika wypadków mi os-
nych” oraz „Pan Tade-
usz”).

Jeste my dumni z
faktu, e w koncercie ucze-

s t n i c z y a
c z o n k i n i
naszej au-
tonomii “Polonia” Anna
Jermo ajewa, która gra a
na skrzypcach.

Mamy nadziej , e
takie koncerty b  zor-
ganizowane cz ciej ,
eby za pomoc  muzyki

Rosjanie i Polacy lepiej
si  poznali do wzmoc-
nienia stosunków mi -
dzy naszymi pa stwami.

Ilona Pietrienko
Foto: Julia

Aleksiejewa

Aleksander Andriejew, dyrygent orkiestry kameralnej FK,
pierwsze skrzypce podczas koncertu

Dyktando polonijne
„Pod flag  j zyka polskiego”

odzie  polonijna pisze dyktando

Doro li nie boj  si  skomplikowanych s ówek

:
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4 maja
br. m o-
dzie  i do-
ro li cigali

si  w znajo-
mo ci pol-

skiej ortografii, bior c
udzia  w corocznym

dyktando z bardzo sym-
boliczn  nazw  „Pod
flag  j zyka polskiego”.

Ta nazwa nie by a
nadana przypadkowo, bo
co roku 2 maja polonia z
ca ego wiata obchodzi
swoje wi to, a Polacy w

ratury XIX wieku, z gwary
ludowej. Po sprawdzaniu
okaza o si , e najlepsze
wyniki w ród wszystkich
maj  An elika Kulik, Ja-
ros aw Litowczenko oraz

adys aw Zajcew. Na
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