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W     tym roku przyjmowanie
                  delegacji z miast part-
                nerskich podczas wi to-
wania Dni miasta w Kaliningra-
dzie odby o si  w do  niezwyk ym
miejscu – na sali konferencyjnej
administracyjnego budynku ZOO.
Wybór miejsca spotkania nie by
przypadkowy. Nasi go cie mieli
mo liwo  zapozna  si  z jednym
z najwa niejszych zabytków Kali-
ningradu, a po wyj ciu z ZOO na
ulic  Prospekt Mira, gdzie odby-
wa y si  g ówne przedsi wzi cia, od
razu do czyli do od wi tnej at-
mosfery Dni miasta.

Niestety, polityka zachodnich
sankcji wobec Rosji istotnie wp y-

a na przyjazd delegacji z zagra-
nicy. W porównaniu z poprzednimi
latami, lista skróci a si  prawie o
po ow . Tylko 13 miast tym razem
przys o swoich przedstawicieli
ró nej rangi, a pisemne yczenia
zosta y otrzymane z 25 miast. Naj-
wi cej delegacji tradycyjnie przy-
by o z s siedniej Polski – cztery
(Olsztyn, Gdynia, powiat k trzy -
ski i Bydgoszcz).

Przedstawiciel Olsztyna Za-
st pca Prezydenta miasta Jaros aw
Marek S oma wspomnia , e po raz
pierwszy zwiedzi  Kaliningrad 25

lat temu, kiedy miasto zosta o
udost pnione do odwiedzania przez
cudzoziemców. „Obecnie do
cz sto tu przyje am w ró nych
sprawach i widz , e miasto z
ka dym rokiem staje si  pi kniejsze,
szybko si  rozwija – powiedzia  pan

oma. – Powiem szczerze, ja i moi
koledzy z Olsztyna bardzo cieszy-
my si  z tego powodu, poniewa

yjemy  pod  jednym  niebem  i
chcemy, eby to niebo by o pokojo-
we. Obecny tu honorowy mieszka-
niec Kaliningradu kosmonauta
Aleksiej Leonow obserwowa  z
nieba, z kosmosu jak pi kna jest
Ziemia, my wspólnie musimy zrobi
wszystko, eby tego pi kna
nie zniszczy ”. W ca ci
podzielili to zdanie przed-
stawicielka Rady Miasta
Gdyni El bieta Danuta Sier-

ga, i Zast pca Starosty
trzy skiego powiatu

Micha  Krasi ski, którzy w
swoich krótkich wyst -
pieniach u ywali j zyka
rosyjskiego, co samo z siebie
wiadczy o ich przyjacielskich

uczuciach wobec kaliningrad-
czyków.

Oprócz polskich miast part-
nerskich na przedsi wzi ciu zosta y

przedstawione po dwa
miasta ze strony Bia orusi
(Brze , Homel), Niemiec
(Hamburg, Zeitz) i Litwy
(Kowno, K ajpeda). Ju  nie
wygl da a egzotycznie
przedstawicielska delegacja
z Chin (Guyuan), na czele z
Prezesem Ludowej Konsul-
tatywnej Rady Politycznej

Chin (Tian Zhi-fu). Natomiast
Gruzja po raz pierwszy zosta a
przedstawiona przez deputowanego
Rady portowego miasta Poti Sie-
wieriana Szengieli . Przedstawiciel
innego portowego miasta – fran-
cuskiego Brestu, Zast pca Prze-
wodnicz cego Miasta Reza Salami
zaprosi  Aleksandra Jaroszuka i
wszystkich kaliningradczyków na
morski festiwal, który odb dzie si
latem 2016 roku, i wyrazi  nadziej ,
e do tego momentu ostatecznie

znikn  wszystkie kontrowersje
mi dzy Rosj  a Uni  Europejsk .

Mer Kalinin-
gradu Aleksander
Jaroszuk, podsu-
mowuj c wyniki
tego ciep ego spot-
kania, w szczegól-
no ci podkre li :
„Bardzo mnie ucie-
szy o to, e przy-
jechali go cie z
krajów Unii Euro-
pejskiej – Polski,
Litwy, Francji.

Dzi  wszyscy mówili dobre s owa
o pokoju, mi ci, przyja ni. Mam
takie wra enie, e naszym europej-
skim kolegom ta emocjonalnie
zaostrzona przez media zachodnio-
europejskie sytuacja zaistnia a
wokó  Rosji ju  si  sprzykrzy a.
Ca a ta bieganina wcze niej czy
pó niej przejdzie, a dobre stosunki
mi dzy naszymi miastami i krajami
pozostan  i b  rozwija  si  dalej.
Chcia bym z yczenia
wszystkim obecnym, eby Bóg
chroni  Was, waszych krewnych i
bliskich, wasze miasta i kraje.
Wszystkiego dobrego, dzi kuj , e
przyjechali cie!”

„Gwiazd ” przedsi wzi cia
zosta  honorowy obywatel Kalinin-
gradu, dwukrotny Bohater Zwi z-
ku Radzieckiego Lotnik Kosmo-
nauta Aleksiej Leonow, z którym
ka dy chcia  zrobi  zdj cie na
pami tk .

Od wi tna procesja

Prezent z Olsztyna

Pozdrowienia z Gdyni

Dni Miasta - 2015
Aleksander Jaroszuk: „Dzi kuj , e przyjechali cie!”
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Projekt jest wspó finansowany ze rodków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu na realizacj  zadania “Wspó praca z Poloni  i Polakami za granic  w 2015 r.”

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition
for the public task “Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015.”

W tym dniu nasz s ynny
rodak równie  otworzy  nad
Górnym Jeziorem regaty
aglowe o Puchar ze swoim

imieniem, a wieczorem na
ównej scenie zosta  wy-

ró niony tytu em Hono-
rowego Obywatela Obwodu

 Kaliningradzkiego.
Od razu po zako czeniu

imprezy, go cie zwiedzili
ZOO, zobaczyli jak czuj  si
we wcale nietropikalnym
klimacie s onie, yrafy,
kangur i inne egzotyczne
zwierz ta, a wyszed szy na

Prospekt Mira, od razu do-
czyli do szeregów od -

wi tnej procesji.
Nawet pogoda jakby

odezwa a si  na to, eby nie
zepsu  ludziom humoru w
tym od wi tnym dniu: sy-
noptycy prognozowali silny

deszcz, a jednak z rana a
do pó nego wieczoru wie-
ci o s ce.

Dmitrij Osipow
foto autora

. Anny Szyriaj

(ze str. 1)

Na zdj ciu po lewej stronie:
Kosmonauta Leonow wita go ci
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„Best of Russia-2014”
(ze str. 2)
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Kronika kulturalna

Czy marzy  kto
z Pa stwa pos u-
cha  wspania-
ego brzmienia

prawdziwego kla-
wesynu? W naszych czasach
jest to trudne, lecz mo liwe.

22 lipca podczas Mi dzyna-
rodowego Festiwalu “Bacho-

enije” w Filharmonii Kali-
ningradzkiej przy wsparciu
Konsulatu Generalnego RP
odby  si  wspania y koncert.
Muzycy z Poznania oczarowali

uchaczy. Marcin  wi tkiewicz
(klawesyn) wspólnie z orkiestr
smyczkow  Arte dei Suonatori
zagra   kilka utworów wielkiego
Johanna Sebastiana Bacha
oraz Johanna Gottfrieda Müthe-
la, jednego z ostatnich jego
uczniów. To by  cud! Wydawa o
si , e s ysz  g osy anielskie.  

Nic dziwnego, e w zgodnej
opinii krytyków oraz publicz-
no ci orkiestra Arte dei Suo-
natori, za ona w roku 1993, 
jest jednym z najciekawszych

Orkiestra ma dzisiaj charakter
mi dzynarodowy, a jej sta ymi

Koncert polskiego zespo u
 muzyki dawnej w Obwodowej Filharmonii

zjawisk na europejskiej scenie
muzyki barokowej i klasycznej.
W swojej 20-letniej  historii
zespó  zarejestrowa  i wyda  17

yt na 13 albumach wyró -
nionych przez mi dzynarodow
krytyk  muzyczn  takimi odz-
naczeniami jak: Gramophone
Award – the best Baroque re-
cording in 2003 for Violin Con-
certi “La Stravaganza”, Diapa-
son d’Or, Choc du Monde de la
Musique (wielokrotnie), Clas-
sic FM Magazin, Prelude Clas-
sical Music Awards 2009 – the
best orchestral CD, BBC Music
Magazin Editor’s choice (wielo-
krotnie).

cz onkami, obok muzyków pol-
skich, s  arty ci  z Niemiec,

Anglii, Holandii, Japonii, Francji,
Finlandii, Szwecji i Danii.

Co ciekawe, na tym koncercie
panowa a muzyka niemiec-

kiego kompozytora, gra wiet-
ny polski zespó , a w ród po-
dziwiaj cych s uchaczy byli
Rosjanie. Oznacza to, e dla
muzyki nie istniej  narodowo -
ci. W tym dniu wszyscy w sali
byli jak jedna rodzina. Jest to
bardzo wa ne, nieprawda ?

Po koncercie Zast pca Kon-
sula Generalnego RP w Kali-
ningradzie Ryszard Sosi ski
oraz Dyrektor Filharmonii Wiktor
Bobkow z zapa em podzi ko-
wali cz onkom orkiestry, yczyli
dalszych sukcesów i wyrazili
nadziej  na nowe spotkania.

Z fantastycznymi
wra eniami,

Ilona Pietrienko
Foto: http://kenigfil.ru

Cudowna muzyka oczarowa a s uchaczy

Na scenie s  orkiestra
Arte dei Suonatori i

Marcin wi tkiewicz (klawesyn)

Wr czenie dyplomu orkiestrze
jako cz onkowi festiwalu

Gor ce podzi kowania dla muzyków
 (R. Sosi ski, W. Bobkow)
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Co to jest
rodek lata”? Czy

wiecie, e to sta-
rodawny zwyczaj

ludów s owia skich
- obchody „przesilenia let-
niego”, które  swoimi korze-
niami si gaj  czasów poga -
skich? wi to ognia, wody,

ca i ksi yca, urodzaju,
odno ci, rado ci i mi ci.

To jest najd szy dzie  w
roku, a nast puj ca po nim
najkrótsza noc tzw. „noc Ku-
pa y” od dawien dawna uwa-
ana za magiczn . Podczas

tych obchodów pleciono wie -
ce, piewano piosenki, palono
ogniska, ta czono do rana –
ludzie cieszyli si  z lata. Pi k-
ny zwyczaj!

Festiwal „ rodek lata 2015”

Zwi zany ze s owia -
skim wi tem Festiwal folklo-
rystyczny „ rodek lata” odbywa
si  w Kaliningradzie ju  po raz
dziesi ty. Gala jubileuszowa
mia a miejsce w dniu 20 czerw-
ca 2015 r. o godzinie 12 na tere-
nie Domu Rosyjsko-Niemiec-
kiego przy ul. Ja ti skiej.

W tym roku kr g uczes-
tników  jest  bardzo  szeroki:

uczestnicz  jednostki konsu-
larne krajów nadba tyckich,
m.in. Konsulat Generalny Szwe-
cji, Konsulat Generalny Nie-
miec, Konsulat Generalny Pol-
ski, Konsulat Generalny Litwy,
konsulowie honorowe i przeds-
tawiciele wszystkich narodo-
wo ci z naszego obwodu kali-

ningradzkiego.
Pi knie udekorowane

stoiska przyci ga y wzrok, przy-
ozdobione wi kszymi i mniej-
szymi szyde kowymi serwetami,
ró nokolorowymi chustami,

asnor cznie robionymi kwia-

tami z bibu y, malowniczymi
obrazami wykonanymi haftem
krzy ykowym, przedstawiaj c

wi kszo  kultur
narodowo ciowych.
A w powietrzu unosi a si  upoj-
na wo  wy mienitego tad yc-
kiego pilawu i podsma onych
bawarskich kie basek, obie-
cuj c nieopisane rozkosze
podniebienia!

Koncert inauguracyjny
na letniej scenie koncertowej
trwa  trzy godziny. Bardzo licznie
zgromadzona publiczno
doceni a talenty i zdolno ci ar-
tystyczne przedstawicieli ró -
nych narodowo ci, mieszkaj -
cych na terenie obwodu Ka-
liningradzkiego, nagradzaj c
ich wyst py gromkimi brawa-
mi. Nie zabrak o tak e wyst pu
naszego polonijnego zespo u
wokalno-tanecznego P.O.L.S.-
K.A. Prawdziwy aplauz publicz-
no ci wzbudzi y ywio owe ta -
ce ludowe Trojak oraz Koseder,
a piosenki wspó czesne
brzmia y po polsku wyj tkowo

fascynuj co!
Po ofic jalnej cz ci

uroczysto ci wszyscy obecni
zostali zaproszeni na pocz -
stunek, gdzie w mi ej atmos-
ferze mogli skosztowa  wyk-
wintnych da . Wachlarz potraw
by  bardzo zró nicowany. Ka da
bowiem pochodzi a z innego
zak tka naszego globu. A o
godzinie 17.00 czeka  na nas
olbrzymy tort!

Na zako czenie im-
prezy wypuszczono  w niebo
baloniki. Pa-pa, letni kolorowy
festiwalu! Do zobaczenia w nas-

pnym roku!
 Ludmi a Snigurowa

Foto: Diana Szemiotch

Wspólne zdj cie zespo u P.O.L.S.K.A. z konsulem ds. Kultury
Ryszardem Sosi skim

Bardzo ciekawa rozmowa

Wykonanie piosenki Miasto budzi si

Po wyst pie

Ta czymy ski taniec ludowy Trojak

   5 .5.
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Kaliningrad, 22.07.2015 r.
      Szanowny Pan Prezes

Kleofas awrynowicz
Szanowny Panie Prezesie!
Panie Kleofasie!
Z okazji dostojnego jubileuszu 80-tej rocznicy urodzin

prosz  przyj  od Narodowo ciowo-Kulturalnej Autonomii Polaków
„Polonia” w Kaliningradzie wyrazy g bokiego szacunku i uznania za
wieloletni ofiarny trud w dziele promowania polskiej kultury i j zyka,
podtrzymywaniu polsko ci w ród Polaków naszego regionu.

Pana twórcza wieloletnia praca owocowa a wzrostem merytorycznej
dojrza ci i organizacyjnej sprawno ci naszej wspólnoty, rozwojem
polskiej kultury na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, co znalaz o

najwy sze uznanie i szacunek zarówno w adz polskich
i rosyjskich jak i ca ego rodowiska polonijnego.
Wierno  zasadom honoru i godno ci Polaka, wysoka
postawa moralna, uczciwo  i polsko  jak  zawsze
Pan Prezes prezentowa , stanowi wzorzec, który
zachowamy w swoim sercu.

Szanowny Jubilacie, w tym uroczystym dniu
yczymy Panu du o zdrowia, si y i wytrwa ci w pokonywaniu

pi trz cych si  trudno ci, satysfakcji z wype nianych trudnych i
odpowiedzialnych zada  wobec Ojczyzny i rodowiska polonijnego
oraz wszelkiej pomy lno ci i rado ci w yciu osobistym!

W imieniu swoim i kaliningradzkich polonusów,
Prezes Autonomii Polaków „Polonia” Helena Rogaczykowa

Nr 5-6/1999 Str. 3
O bie cych sprawach Wspólnoty zawsze mo na
porozmawia  przy ko ciele: Stefania Kramarenko, prezes
WKP Kleofas awrynowicz, Pawe  Bak ec, Micha
Achramowicz.                              Zdj cie: K. awrynowicz

Nr 6/2001 Str. 1 Polonia Kaliningradzka na Festiwalu
Narodowo ciowym Gubernatora Obwodu W adimira
Jegorowa serdecznie wita Prezes WKP Kleofas awrynowicz

Nr 11/1999 Str. 2
Polsk  flag  dla Oziorskiej organizacji Polonijnej wr cza panu Stanis awowi
Kanarskiemu Prezes WKP Kleofas awrynowicz. Zdj cie: K. awrynowicz

Kleofas
awrynowicz

Wszystkim znany i lubiany
honorowy cz onek Polonii
Kaliningradzkiej, Prezes
Wspólnoty Kultury Polskiej w

Kaliningradzie w latach 1993-
2001, honorowy cz onek

redakcji G osu znad Prego y, Kleofas
awrynowicz w nie sko czy  80 lat.

Pan Kleofas by  jednym z pierwszych
oficjalnych polonusów naszego miasta;

Pan Kleofas otrzyma  mnóstwo ycze  z
okazji jubileuszu – nie starczy o by stron
naszego pisma, by je wszystkie
opublikowa . Zamieszczamy tu niektóre z
nich: to zaszczyt i przyjemno  dla nas, e
mo emy uwieczni  je na amach G osu.

posiadaj c dar jednoczenia ludzi,
pomaga  tworzy  WKP i pierwsze po
Poczcie Królewieckiej pismo Polaków na
tej ziemi, jako jeden z pierwszych uczniów
w po owie lat 90-tych ucz szcza  na
zaj cia z j zyka polskiego, swoj
postaw  zach caj c tych bardziej
nie mia ych kursantów do mówienia po
polsku, nawet je eli by o dla niektórych
do  trudne, bra  udzia  w wielu

konkursach recytatorskich, zawsze
ch tnie s  pomoc  i dobra rad .

Z okazji tak zacnego jubileuszu,
pragniemy pogratulowa  temu pe nemu
optymizmu cz owiekowi sukcesów i
osi gni  i yczy  zdrowia, si y ducha i
jeszcze wielu lat w gronie kochaj cej
rodziny i przyjació .

OD REDAKCJI

Przez prawie 20 lat istnienia G osu znad
Prego y, niemal w ka dym jego numerze
mo na by o znale  wzmiank  o Panu
Prezesie – tak du o robi  dla Wspólnoty
Kultury Polskiej, tak aktywnie dzia  na
rzecz Polonii i Polaków w regionie i poza

nim. Przejrzawszy wszystkie numery naszego
pisma, wybrali my te najwa niejsze
informacje, które przedstawiaj  zas ugi
Kleofasa awrynowicza i jego sta y czynny
udzia  w yciu Polonii. Proponujemy Pa stwa
uwadze retrospekcj  w postaci zdj  z
minionych lat.

Nad Prego
polsko yje:
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Osiemdziesi ta  rocznica urodzin. Czy to jest du o,
czy nie bardzo? Z punktu widzenia mojej
dwudziestoletniej wnuczki – du o. Ja z punktu widzenia
mojej siedemdziesi tki bym powiedzia a, e to jest

niema o, ale nie dla takich ludzi, jakim jest pan Kleofas awrynowicz.
Moja rodzina pozna a pana awrynowicza w 2001 roku, kiedy w

Ba tyjsku za yli my fili  WKP. W tamtym czasie  prezesem WKP
w Kaliningradzie by  pan awrynowicz.

Dla naszej rodziny, ten cz owiek to prawdziwy Polak, kochaj cy
zyk, kultur  polsk  oraz poezj . Na jednym z recytatorskich

konkursów pan Kleofas recytowa  wiersz „Matka”. Mimo tego, e ten
wiersz jest bardzo wzruszaj cy, pan Kleofas zarecytowa  go tak, e

ludzie nie mogli powstrzyma ez, szczególnie moja córka.
Moja wnuczka pozna a pana Kleofasa z innej strony. Kiedy chcia a

napisa  artyku  o wybitnym Polaku naszego obwodu, od razu
pomy la a o panu Kleofasie. Zosta a zaproszona do jego domu.
Znalaz a go w ród kochaj cej rodziny. Cz stowano j  wspania ym
obiadem przygotowanym przez pana domu, pokazano dywan
wyhaftowany przez niego, i pod koniec spotkania zagrano na
fortepianie. Takim wieloaspektowym, inteligentnym, go cinnym jest
nasz jubilat pan Kleofas awrynowicz, którego jubileusz obchodzi
ca a Kaliningradzka Polonia. Nasza rodzina zasy a wiele
najserdeczniejszych ycze  zdrowia, rado ci, pogody ducha.

Janina Pietruszko Ba tyjsk

O Bohaterze dnia

nauczania  j zyka polskiego w Kaliningradzie.
W imieniu kaliningradzkiej polonistyki oraz w asnym pragn

 Szanownemu Jubilatowi najserdeczniejsze yczenia zdrowia,
pomy lno ci i rado ci.

Larysa Ko obkowa
Katedra Filologii Rosyjskiej i S owia skiej

Ba tycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie

Wielce Szanowny Panie Prezesie,
Z okazji pi knego Jubileuszu, 80-tych Pana urodzin
sk adamy wyrazy najwi kszego uszanowania i szczerego
podziwu wobec Pana zas ug dla promocji kultury

polskiej w obwodzie kaliningradzkim. Jeste my ogromnie
wdzi czni za Pana yczliwo , któr  zawsze Pan darzy

studenckie rodowisko  i  wsparcie ze strony Polonii dla rozwoju

Sk adamy najserdeczniejsze yczenia dla Pana Kleofasa awrynowicza z okazji jubileuszu 80-lecia.
Jest to osoba o wielkim sercu, która zawsze wspiera nas swoj  rad , u miechem i energi .

yczymy du o rado ci, zdrowia i pomy lno ci. Wszystkiego najlepszego!             Eugeniusz Koz owski

  Oziorsk, 22 lipca 2015 roku
Szanowny Panie Prezesie!

Z okazji pa skiego jubileuszu 80-lecia prosz
przyj  serdeczne yczenia wielu lat zdrowia.

yczymy wszystkiego, co najlepsze, rado ci ycia i
pomy lno ci.

Równie yczymy wielu sil i satysfakcji w wype nianiu zada
promocji polskiej kultury i j zyka.

                            Prezes Natalia Kidiajkina
oraz cz onkowie Wspólnoty Kultury Polskiej

im. J. Kochanowskiego w Oziorsku

Kleofas awrynowicz przez
te wszystkie lata trudz c si
dla Polonii, zosta  odznaczony
wieloma nagrodami. Najbardziej
wa  nagrod  jest oty Krzy
Zas ugi, który wr czono mu
w Moskwie Postanowieniem
Prezydenta RP Aleksandra
Kwa niewskiego w 1999 roku.

Nr 11/1999 Str. 1
Senator RP Tadeusz Kopacz wr cza
Prezesowi WKP Kleofasowi

awrynowiczowi medal  pami tkowy
„Senat Odrodzony 1989 - 1999".

Nr 1/2000 Str. 2 Senatorzy RP go mi Redakcji
„G osu znad Prego y”

W Redakcji „Glosu znad Prego y”
(od lewej): Senator RP p. Tadeusz Kopacz, Senator
RP p. Ryszard S awi ski, ks. Jerzy Steckiewicz,
Prezes WKP p. Kleofas awrynowicz, Konsul RP
Andrzej Paradowski, redaktor naczelny „G osu”
Kazimierz awrynowicz;
siedz  (od lewej): redaktor techniczna „G osu”
Aleksandra awrynowicz, Senator RP Anna
Bogucka-Skowro ska.

Nr 9/1999 Str. 6  Jubileusz dziesi ciolecia
sakry biskupiej Arcybiskupa Kondrusiewicza
Pozdrowienia Arcybiskupowi w imieniu WKP sk ada
prezes Wspólnoty Kleofas  awrynowicz
                                            Zdj cia: K. awrynowicz
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P a n a
K le o f a s a

awrynowi-
cza pozna-
am jesie-

ni  1995 r. Ówczesny
konsul, dr  Jan Kostrzak
poinformowa  mnie o
zainteresowaniu nauk

zyka polskiego w ród
mieszka ców Kalinin-
gradu. Jeszcze nie za-
cz am zaj  ze studen-
tami wydzia u filologicz-
nego, do których przy-
jecha am jako lektorka,
a ju  mia am dodatkow
liczn  grup  uczniów.
Bez wi kszego namys u
podj am si  prowadze-
nia kursu. Mia  on cha-
rakter otwarty, na zaj cia
móg  si  zg osi  ka dy i
rzeczywi cie, obok osób
polskiego pochodzenia
pojawili si  kaliningrad-
czycy maj cy zawodowe
kontakty z Polsk , m o-
dzie , ale te  osoby star-
sze, czasem z dzie mi, z
wnukami. Kilka pierw-
szych zaj  nie rokowa o
szybkiego tempa nauki.
Korzystali my z yczliwie
udost pnianych nam
przez uczelni  pomiesz-
cze  przy ulicy Czerny-
szewskiego wieczorami,
po 18.00. Przeczuwa-
am, e ludzie ci musz
mie  wa ne powody, by
po pracy, mimo zm -
czenia,  dwa  razy  w  ty-
godniu zasiada  w aw-
ce nad zeszytem. Mia-
am do dyspozycji jedy-
nie  kred  i  tablic ,  o
podr cznikach mog am
tylko pomarzy , dost p
do kopiarki by  ograni-
czony, na uczelni na wy-
konanie bodaj poje-
dynczej kopii trzeba by o
wcze niej uzyska  ofi-
cjaln  zgod . Równie
du a rozpi to  wieku
uczestników kursu nie

atwia a mi zadania.
Kursanci s uchali w sku-
pieniu, pilnie notowali,
dok adnie powtarzali,
ale wypowiadali si  nie-
mia o, trudno im by o

uczyni  z przyjmowanej
wiedzy u ytek i zacz
mówi . Szczególnie do-

ZE WSPOMNIE  NAUCZYCIELKI
tyczy o to osób w starszym
wieku. Gdy, szukaj c
sposobów na prze a-
manie  bariery w mówie-
niu, porzuci am wszelkie
klasyczne metody nau-
czania i na kolejne zaj -
cia przynios am ksi e-
czk  zawieraj  dzie-
ci ce wierszyki w rodzaju
„pan kotek by  chory…”
dot d milcz cy, najstar-
szy ze s uchaczy dokona
przewrotu w mojej nau-
czycielskiej praktyce.  Za-
cz am czyta  – po kilku
wersach zorientowa am
si , e kto  recytuje wraz
ze mn . Moje zdziwienie
by o tym wi ksze, ze nikt
z zebranych nie mia  tego
tekstu przed oczyma. Za-
trzyma am si  w lekturze,
a bajk  doko czy  z pa-
mi ci m ski g os z g bi
sali. To by  g os pana
Kleofasa. Po niemal pó
wieku milczenia w j zyku
ojczystym, spod grubej
warstwy innych j zyków,
w których dzi ki kapry-
som historii przysz o mu
pobiera  nauki, po latach
ycia i pracy w rosyjsko-
zycznym otoczeniu –

dzi ki prostym, znanym z
dzieci stwa bajkom wy-
doby  swój w asny, odna-
leziony j zyk. Nie musz
dodawa , e od tej pory
zaj cia przebiega y ju
inaczej. Pozostali uczest-
nicy kursu mielej mówili
o sobie, wytrwale amali
sobie j zyk i g ow , by
sprawniej komunikowa
po polsku,  wyra  w tym

zyku siebie, swoje my -
li, odczucia. Równie
poprzez wiersze. Recy-
tacja pozosta a w tej gru-
pie ulubion  form  pracy
nad j zykiem. S ownict-
wo i gramatyk  warto by o
przyswoi , by poza oczy-
wistymi korzy ciami p y-

cymi z poznawania
zyka, raz w roku móc

przygotowa  w asn  in-
terpretacj  wybranego
wiersza i zaprezentowa
go innym na dorocznym
wi cie s owa – na „Kre-

sach”. Ale wcze niej trze-
ba by o du o czyta , by
trafi  na ten jeden wiersz,

który nie da nam spoko-
ju, zanim si  go nie nau-
czymy na pami . Gdy
nie by o czasu na próby,
fonetyczne i interpre-
tacyjne w tpliwo ci kur-
sanci rozwiewali przy
ka dej nadarzaj cej si
okazji. Trenowali zawzi -
cie i zdarza y si  sytua-
cje, które u  postronnych
obserwatorów musia y
budzi  nie lada zdziwie-
nie. Pami tam, jak pod-
czas bankietu, wydawa-
nego przez Konsulat z
okazji wi ta Niepodleg-

ci, udziela am ekipie
przygotowuj cej si  do
konkursu recytatorskiego
pilnych konsultacji. Kilku
dojrza ych ludzi znalaz o
ustronne miejsce pod
schodami i  tam szlifo-
wa o swoje teksty. Jed-
nym z tych zapale ców
by  pan Kleofas. Dopra-
cowywali my szczegó y
w „Trzech budrysach”
Mickiewicza. Ci, którzy
podczas konkursu s y-
szeli jego interpretacj ,
zapewne zapami tali j
na d ugo. W arcypolskiej
opowie ci o Litwinach
wprowadza  zawiesze-
nia, stopniowa  napi cia.
I do tego z naturalnym
wile skim za piewem.
Chyba takiej pociechy
chcia  do  W ieszcz,
snuj cy na paryskim bru-
ku wizj  o wierszach  do-
cieraj cych pod strzechy.
Ale trudno sobie wyobra-
zi ,  by  przewidzia ,  e  w
ko cu XX wieku nad Pre-
go  ludzi porusza  b -
dzie historia o trzech bud-
rysach...

I jeszcze inne wspom-
nienie. Podczas jednej z
imprez, zorganizowanych
dzi ki zapa owi m odych
artystów z Polski i Kali-
ningradu, którzy miejs-
cowej Polonii przekazy-
wali na ywo histori  pol-
skiej muzyki, cz onkowie
kierowanej przez pana
Kleofasa W spólnoty
przyjmowali artystów w
domach. Jedni organi-
zowali pobyt i próby, inni
dbali o aprowizacj . Kto
utrwali  t  chwil , gdy

Prezes z redaktorem
„G osu” wykonuj  przy-
dzielone im zadanie. Fo-
tografia oddaje atmos-
fer  ofiarno ci, oczywis-
tej dla uczestników wyda-
rze .

Pan Kleofas ma rzadki
dar zjednywania ludzi. W
po owie lat dziewi -
dziesi tych kaliningra-
dzka Wspólnota Kultury
Polskiej rozkwita a,  du o
si  wtedy dzia o. W „G o-
sie znad Prego y” co mie-
si c pojawia a si  notat-
ka „ We Wspólnocie Kul-
tury Polskiej”. Jako kroni-
karz bie cych wypadków
ocali  od zapomnienia
wiele wydarze , które
po rednio pokazuj , co

 Wspólnot czy o. Pan
Kleofas wspomina  kie-
dy , e  przez wiele powo-
jennych lat my la , e
jedynymi Polakami w Ka-
liningradzie s  jego naj-
bli si.  O  tym,  e  jednak
jest inaczej, przekona
si  jeszcze w czasach
sowieckich podczas
pewnego seansu w ki-
nie. Pokazywano film o
Warszawie. Po okrucie -
stwach wojny obraz za-

ady jednego z europej-

skich miast, nawet je li
zosta o niemal doszcz t-
nie zniszczone, robi
wra enie tylko na niektó-
rych widzach. Przygl da
si  wychodz cym z sali i
zwróci  uwag  na kilka
osób, które podobnie jak
on, mia y zaczerwienio-
ne oczy. By  w ród nich
równie  jego s siad. Po
latach okaza o si , e
ludzie ci odnale li si
we Wspólnocie Kultury
Polskiej. Prezes swoj
osob  jednoczy  polsk
spo eczno  Kaliningra-
du. To wielka zas uga
pana Kleofasa, który w
wa nym dla Polaków  w
Kaliningradzie momen-
cie okaza  si  odpowied-
nim cz owiekiem na od-
powiednim miejscu.
Przybywa o cz onków,
równie  ludzi  dojrza ych,
odnajduj cych w jesieni
ycia swoje polskie ko-

rzenie. Dzi  zapewne
wysy aj  swoje wnuki na
kursy j zyka polskiego z
nadziej , e mo e, po-
dobnie jak oni, rozsma-
kuj  w si   w polskiej kul-
turze i j zyku.

Danuta Szcz sna
Warszawa

Kazimierz i Kleofas awrynowiczowie w akcji

Kleofas z Kazimierzem nad garnkiem z kartoflami
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Szlakiem teutońskich rycerzy
Rok szkolny do-

biegał końca. Człon-
kowie Klubu Miłoś-
ników Kultury Pol-
skiej „Szturwał”, w
celu wykreowania

Szlaku Rycerskiego, łączącego
historię państw na terenie przygra-
nicznym, przebrani za damy i
rycerzy, „przenieśli się” do daw-
nych miast Obwodu Kalinin-
gradzkiego oraz Warmii i Mazur.

Zawsze aktywni członkowie
Klubu bardzo poważnie zajęli się i
historią, i współczesną ofertą kul-
turalno-turystyczną oraz działal-

nością naukową i rozrywkową
polskich partnerów.

Spotkanie z faktami histo-
rycznymi na żywo to dobry po-
wód do bliższego poznania tema-
tyki średniowiecza.

W tym celu pojechaliśmy do
Strażnicy Komtura. Tuż przy
skrzyżowaniu dróg wiodących do
Giżycka i Orzysza, niedaleko Mi-
kołajek, we wsi Woźnice spotka-
liśmy ciekawe, zaciszne miejsce,
gdzie w kępie  drzew przycupnął
Komtur.

Byliśmy zaskoczeni widokiem

kamiennego wjazdu wśród ruin,
drewnianą bramą, fragmentami
palisady.

Jak powiedziała nam przewod-
nik Swietłana Jarec, legenda głosi,
że na głównych wędrownych trak-
tach Komtur rozstawiał swoje wa-
rowne strażnice, których zadaniem
było strzec granic komturii oraz
zbierać należne mu myto.

Z niecierpliwością czekaliśmy
na coś szczególnego i tajemniczego.

Komtur przywitał grupę, ze
swadą opowiedział o miejscu i za-
czął spotkanie lekcją historii oraz
świetną zabawą dla dzieci – strze-
laniem z arbaletu.

Zachwyceni atmosferą komtur-
stwa, łatwo przenieśliśmy się w kli-
mat średniowiecza. Z dziedzińca

Spotkanie z faktami
historycznymi na żywo

Członkowie Klubu Miłośników Kultury Polskiej „Szturwał”

Młodzież Klubu zachwycona
klimatem średniowiecza

Zapraszamy do wstąpienia do naszego Klubu

Spotkanie z Komturem i jego
rycerzami w sali biesiadnej

przeszliśmy schodami podziem-
nymi, tajemnym przejściem do
siedziby Komtura, przebraliśmy się
w stroje z epoki. Mieliśmy wrażenie,
że w tym malowniczym zakątku
czas stanął w miejscu i zaprasza do
wspominania dni, kiedy na Ziemi
Mazurskiej panami życia i śmierci
byli rycerze krzyżaccy.

Wrażenie skoku w przeszłość
spotęgowało spotkanie z Komturem

i jego rycerzami w sali biesiadnej.
Siedzieliśmy przy długim stole, z
przyjemnością poznawaliśmy nie-
powtarzalne smaki średniowieczne-

go jadła. Braliśmy udział w rycer-
skiej zabawie. Była wspaniała, ra-
dosna atmosfera.

Chociaż spędziliśmy w Kom-

turstwie tylko kilka godzin, to jed-
nak przeżyliśmy całe życie na-
szych przodków. Nie zapomnimy
tego klimatu!

Jeżeli udało nam się zainte-
resować Państwa żywym spotka-
niem z historią, to zapraszamy do
wstąpienia do naszego Klubu i
wzięcia udziału w wielu kolejnych

interesujących programach eduka-
cyjnych.

Olga Sołowjowa
Foto: Paweł Czeczko

Przywitanie grupy
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Lato to czas dla nauki!
Zazwyczaj czeka si  na lato z my  o urlopie nad morzem, cichym wypoczynku na

dzia ce. Te  tak my la am kiedy , ale to lato sta o si  dla mnie wyj tkow  por  roku. Dlaczego?
War s z aw a .

Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego.
W czerwcu sko czy a si  moja nauka w

Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
w ci gu roku doskonali am swoj  wiedz
metodyczn  jako
lektor j zyka pol-
skiego jako obcego na
glottodydaktycznych
studiach podyplo-
mowych. Szkoda, e
to  trwa o tylko 2 se-
mestry, bo ka dy
wyk ad by  napraw-

 skarbem wiedzy
metodycznej! Uczy-
am si  u wielu wspa-
nia ych profesorów
UW, którzy s  autorami znanych na ca ym
wiecie podr czników i cz onkami Komisji Cer-

tyfikatowej. To s  m.in. prof. dr. hab. Andrzej
Zieniewicz, dr hab. Piotr Garncarek, dr Barbara
Janowska-Wierzcho , dr Anna Rabczuk, dr
El bieta Wierzbicka-Piotrowska, dr Jolanta
Aulak, dr Piotr Kajak, dr Anna Mazanek, mgr
Anna Doma ska, mgr Aleksandra wi cka, mgr
Ewa Koz owska, mgr Miros aw Jelonkiewicz,
mgr Maria Kuc oraz inni. Jestem dumna, e
by am studentk  jednej z najstarszych uczelni
RP.

Ksi ka”, mnie, Poliny Makarowej i Darii Za-
charewicz, udzia  wzi li nauczyciele oraz
dyrektorzy placówek polonijnych z ca ej Europy
– Irlandii, Holandii, Niemiec, Litwy, Ukrainy,
Wielkiej Brytanii, Francji, Bia orusi. Razem 19
osób. Organizatorzy przygotowali dla nas bar-
dzo bogaty program szkoleniowy wraz z inten-
sywnymi dzia aniami integracyjnymi z zakresu
kompetencji liderskich, nawi zywania mi dzy-
narodowych kontaktów oraz wymiany do wiad-
cze  z dzia alno ci szkó  polonijnych. Przez ca y
tydzie  pracowali my od rana do wieczora i co
wieczór trudno by o si  rozsta , bo brakowa o
nam nawet 24 godzin dla wymiany do wiadcze-
niami. To tylko stereotypy mówi , e Polonijna

wiata i edukacja Zachodu i Wschodu to dwa
ró ne wiaty. Mamy te same cele, czasami prob-
lemy, ale wspólnie mo emy znale  rozwi zania
szybciej. Wi c pogadanki trwa y czasami bardzo

ugo.

Ostatni wieczór, uroczyste zako czenie z
wr czeniem dyplomów, trwa  do samego rana!
Ostróda ju  dawno spa a, a restauracja „Domu
Polonii” prze ywa a prawdziw  „burz  mózgu”
– laptopy, p yty, ksi ki, wizytówki, konty-
nuacja rozmów, wspólne planowanie kolejnych
spotka  i wizyt... To naprawd  by y fantas-
tyczne warsztaty!

Chcia abym w imieniu w asnym, Autonomii
„Polonia” i SNP „Otwarta Ksi ka” bardzo
serdecznie podzi kowa  za niezwykle wa ne i
przydatne warsztaty metodyczne wszystkim
organizatorom, a szczególnie Prezesowi Piot-
rowi Bonis awskiemu! Równie  przekazuj
podzi kowania dla pani Ma gorzaty Czeczorek,
Dyrektora Hotelu „Dom Polonii”.

Projekt by  finansowany przez Ministerst-
wo Edukacji Narodowej.

Lu bl in.
Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli

skó  polonijnych na Wschodzie.
Do Lublina na zaproszenie Centrum J zyka i

Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej przyje-
cha am bezpo rednio z Ostródy swoim samo-
chodem. To by o dla mnie dodatkow  mo li-
wo ci  zobaczy  letni  Polsk , przeje aj c
przez du e miasta i ma e miejscowo ci. Czu am
odpowiedn  trem  przed spotkaniem z tym
uroczym polskim miastem, bo prawie dziesi
lat temu uczestniczy am w kursie dla instruk-
torów zespo ów polonijnych zorganizowanych
przez Pana Stanis awa Leszczy skiego, Dyrek-
tora Zespo u Pie ni i Ta ca Ludowego UMCS.
Od tej pory jestem zakochana w Lublinie.

O st r ó d a .
Akademia Polonijnych Liderów

Metodycznych.
A ju  od 27 czerwca do 4 lipca w O rodku

Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Ostródzie uczestni-
czy am w pierwszym szkoleniu stacjonarnym
w ramach trzyetapowej Akademii Polonijnych
Liderów Metodycznych. Oprócz trzech przed-
stawicieli naszej Autonomii „Polonia” i Sto-
warzyszenia Nauczycieli Polonijnych „Otwarta

Wyk ady i zaj cia praktyczne prowadzili dla
nas: prof. dr hab. Jagoda Cieszy ska – twórca
tzw. Metody Krakowskiej w nauce wczesnego
czytania, specjalista w zakresie dwuj zyczno ci;
dr hab. prof. UP Marta Korendo – specjalista z
zakresu zaburze  poznawczych u dzieci dwuj -
zycznych; Zdzis aw Hofman – specjalista w
zakresie metodyki nauczania, aktywnych metod
zarz dzania; S awomir Prusakowski – psycholog,
trener, wyk adowca SWPS; Beata Kozikowska
– aktorka, trenerka ekspresji osobistej i komu-
nikacji; Agata Urba ska – do wiadczona nauczy-
cielka, wyk adowca, trener, wspó autorka wielu
projektów edukacyjnych.

Zwiedzamy UWM w OlsztynieNa warsztatach prof. J. Cieszy skiej

Prezentacja regionalnych tradycji Polski
na wyk adach dr hab. P. Garncarka i

dr A. Rabczuk Ostróda

W przerwie mi dzy
wyk adami

w Polonicum

Pami tkowe zdj cie z trenerami
S. Prusakowskim i Z. Hofmanem

Podczas wr czenia dyplomów:
H. Rogaczykowa, P. Makarowa, P. Bonis awski

> str. 11
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zasady polskiej gramatyki, interpunkcji i sk adni.
Na wyk adach z psychologii dr P. Szczukiewicz
w bardzo ciekawy sposób opowiada  o zaburze-
niach wieku rozwojowego i zaburzeniach adapta-

cyjnych. Na kolejnych warsztatach poznali my
autorki podr cznika „Bli ej Polski”, dr A. Bucher
i mgr B. Guzik- wic , które na podstawie wybra-
nych materia ów pokaza y metody pracy z teks-

Pewnie z powodu tego zupe nie inaczej podcho-
dzi am do mo liwo ci udzia u w Warsztatach
kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkó  polonij-
nych na Wschodzie. Trzy tygodnie wed ug
programu mia y by  wype nione wyk adami
do wiadczonych praktyków, naukowców. Ale
rzeczywisto  by a jeszcze lepsza! Naszych
wyk adowców mo na nazwa  prawdziwymi
Mistrzami w swoich dziedzinach. Doskona y
dobór zagadnie  metodycznych by  przygoto-
wany na odpowiednio wysokim poziomie. Cie-
kawostk  by o jeszcze to, e przedstawicielki
naszego regionu (oprócz mnie do Lublina przyje-
cha y przedstawicielki innych wspólnot polonij-
nych – I. Safronowa i A. Pozdniakowa) mia y
mo liwo  w ramach tych warsztatów pozna
nie tylko nauczycieli z dalszej Rosji, Ukrainy i
Bia orusi, ale równie  animatorów kultury pol-
skiej (Warsztaty „Wymiary polsko ci”) i s u-
chaczy Letniej Szko y J zyka Polskiego z ca ego
wiata. Byli tu przedstawiciele m.in. Brazylii,

Bu garii, Uzbekistanu, Francji, otwy, Niemiec,
Stanów Zjednoczonych, Mo dawii i wielu
innych krajów. Ca y wiat przys  tu swoich
polonijnych ambasadorów kultury! To by o
niesamowite!

(ze str. 10) Roztocza, zwiedzanie Lublina, obozu koncent-
racyjnego na Majdanku, Muzeum Wsi Lubel-
skiej i Ogrodu Botanicznego UMCS, zwiedzanie
ku ni i ognisko w Wojciechowie, quiz wiedzy o

Polsce „Polska w pigu ce”,
wieczór pie ni i ta ca ró nych
krajów, koncert Zespo u Ta ca
Ludowego UMCS w „Chatce

aka” oraz codzienne pokazy
filmowe i rodkowe wyjazdy
na koncerty w ramach Festi-
walu Organowego w Ko ciele

w. Rodziny. W prezencie ra-
zem z dyplomami ka dy ucze-
stnik naszych warsztatów dos-
ta  kilka bardzo przydatnych
w pracy nauczyciela ksi ek.

Kurs w Lublinie by  finan-
sowany przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej.
Helena Rogaczykowa

Foto: I. Anacka, H. Rogaczykowa,  J. Korab,
J. Weso owska, E.  Wasi ska,  A. Nowak, S. Kostko

Od pierwszego dnia nasz  grup  opiekowa y
si  Kierownik Kursu dr hab. Agata Ma yska i
opiekun Kursu dr hab. Katarzyna Sobstyl, jak
równie  wolontariusze. Pierwszego dnia na
uczestników czeka y spacer po „Miasteczku
Akademickim”, spotkanie z organizatorami
Kursu, test kwalifikacyjny z j zyka polskiego
oraz film „Pan Tadeusz” (re . A. Wajda). Na
podstawie wyników testów wszystkich uczest-
ników naszego Kursu podzielono na dwie grupy.
Moja grupa by a mniejsza i czy a osoby z
wynikiem testu powy ej 80%. Druga grupa by a
liczniejsza, ale to nie mia o wp ywu na meryto-
ryczn  cz  naszych warsztatów, tylko na
praktyczn  nauk  j zyka polskiego. W naszej
grupie te zaj cia prowadzi y dr hab. K. Sobstyl
oraz mgr. M. Milusz, a w drugiej grupie, do któ-
rej nale y pozosta e przedstawicielki naszego
obwodu, prowadzi a oprócz dr hab. K. Sobstyl
jeszcze dr M. Rzeszutko. Na tych zaj ciach zo-
sta y omówione najbardziej skomplikowane

tem kultury. O systemie certyfikacji j zyka
polskiego i o historii i wspó czesno ci j zyka
polskiego opowiedzia  prof. dr hab. J. Mazur. A
wyk adów pani dr. D. Ko odziej z metodyki
nauczania historii s uchali my jak zaczarowani!
Trudno wymieni  wszystkie tematy wyk adów,
ale codzienne upa y nie przeszkadza y nam w
uczeniu si , bo ca y kurs by  po prostu bezcenny
pod wzgl dem warto ci otrzymanej przez nas
wiedzy metodycznej.

Chcia abym jeszcze wyrazi  swoje zach-
wycenie rozmaitym programem krajoznawczym,
wypoczynkowym, kulturowym. Wyjazdy do  do
Kazimierza Dolnego i Koz ówki, Zamo cia i

2

Wspólne zdj cie w Koz ówce

ynna ku nia w Wojciechowie

Z J. Mazurem
Zwiedzamy Pa ac w Koz ówce

Quiz wiedzy o Polsce

Na scenie Chatki aka

Krakowiak w wykonaniu Zespo u Ta ca
Ludowego UMCS
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Przyjacielskie spotkania w Kiwitach
Cztery mie-

si ce min o od
tego dnia, kie-

dy s siednie warmi sko-
mazurskie województwo
odwiedzi a przedstawiciel-
ska delegacja na czele z kie-
rownikiem Agencji ds. m o-
dzie y obwodu kaliningra-
dzkiego Tatian  Wasiliew .
Wtedy w stolicy s sied-
niego województwa odby y
si  spotkania ze starost
Powiatu Olszty skiego
Ma gorzat  Chyziak, rów-
nie  z wicemarsza kiem
lokalnej Rady Wiolett -
nsk -Zy k. Zapropono-

te  o wspólnym przepro-
wadzeniu przedsi wzi
sportowych.

Niedawno w niewielkim
miasteczku Kiwity, nieda-
leko Lidzbarka Warmi -
skiego, mo na by o zaobser-
wowa  pierwsze widoczne
wyniki tych spotka . Na
boisku pi karskim sporto-
wego kompleksu „Orlik”
naprzeciwko miejscowej
szko y zosta y przepro-
wadzone dwa pi karskie me-
cze w formacie 7 na 7.

Wyj tkowo czu  si  pod-
czas przedsi wzi cia spe-
cjalista ds. sportu Admi-

mi dzy s siadami. Ze strony
polskiej du ej pomocy
udzieli  jeden z kierowni-
ków regionalnego dzia u sa-
morz du gospodarczego
Ryszard Na cz, który za-
pewni  techniczn  organiza-
cj  tych kontaktów. Ze stro-
ny rosyjskiej przeprowa-
dzeniem spotka  przyjaciel-
skich w ramach wspó pracy
przygranicznej zaintereso-
wali si  przedsi biorcy
Aleksander Garbar (Sp. z
o.o. „GM PLAST”) i Siergiej
Sierediajew (S-Lau-Stroj-39
Sp. z o.o.), którzy docenili
wa no  rozwoju obopólnie
korzystnych dobros siedz-
kich stosunków mi dzy
Rosj  a Polsk .

Wspólne starania zaowo-
cowa y. Mecze odby y si
w ciekawej walce. Najpierw

wano sporo ciekawych po-
mys ów dotycz cych prze-
prowadzenia wspólnych
spotka  m odych kalinin-
gradczyków z polskimi
jednolatkami. Mówi o si

nistracji Pogranicznego Siel-
skiego Posielenia Rejonu
Bagrationowskiego Pawe
Naumow. Przecie  to z jego
inicjatywy startowa  ten
projekt sportowej wymiany

nasi junacy, których podsta-
 stanowili uczniowie

Sportowej Szko y Podsta-
wowej nr 5 w Kaliningra-
dzie,  otrzymali pe ne zwy-
ci stwo w walce z miejs-
cow  szkoln  dru yn  - 8:2,
podczas gdy starsi ucznio-
wie po napi tej walce zako -
czyli mecz remisem - 5:5,
chocia  Polacy w ci gu me-
czu przegrywali trzy pi ki.

Wójt gminy Kiwity Wie-
aw Tkaczuk po zako cze-

niu zawodów z przyjem-
no ci  wr czy  uczestni-
kom nagrody i prezenty. A
potem on i jego zast pca
Jaros aw Korzeniews i ot-
rzymali w prezencie od
Ryszarda Na cza komple-
ty stroju klubu pi karskiego
„Polonia”, przedstawiaj -
cego Lidzbark Warmi ski w
Mistrzostwach Polski.

W planach na najbli sz
przysz  – udzia  dru y-
ny z Rejonu Bagrationow-
skiego w turnieju  pi kar-
skim podczas wi towania
we wrze niu Dni Lidzbarka
Warmi skiego. O tym Pa-
we  Naumow dogada  si  z
kierownikiem miejscowego
Oddzia u ds. Sportu i Re-
kreacji Piotrem Zalewskim.

Dmitrij Osipow
fot. autora  t . Anny Szyriaj
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Podczas meczu

Zdj cie na pami tk

Odznaczenie zwyci zców
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