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Bo e Narodzenie
to Bia e wi tki

W swojej domowej bibliotece mam
ulubione utwory polskich pisarzy i
poetów: Mickiewicza, Prusa, Sienkie-
wicza, Reymonta oraz ksi dza Twar-
dowskiego. Niektóre w oryginale, inne
w przek adzie. Ostatnio przegl da am
„Faraona” Prusa i „Elementarz” ksi dza
Twardowskiego. Oto co pisze ksi dz o

wi tach i kolorach:  „W ci gu ca ego
roku obchodzimy trzy najwi ksze wi -
ta – Bo ego Narodzenia, Wielkanoc i
Zielone wi tki. wi ta Bo ego Naro-
dzenia mo na nazwa  Bia ymi wi -
tami. Bia e wi tki. Pada bia y nieg,
lepi si  z niego bia ego ba wana. wi ty
Miko aj ma bia  brod , bo brody bielej
na staro  jak zaj ce na zim . Na bia ym
talerzyku le y bia y op atek. Bia y jest
list w którym pisze si  zim  gor ce

owa. Ksi dz na Pasterk  ubiera si  na
bia o jak anio ”.

Teraz w czasie Adwentu modlimy
si  i czekamy na przyj cie naszego
Zbawiciela. A czy umiemy modli  si
tak jak ten ch opczyk sze cioletni z
Egiptu: „Dzi kuj  Ci dobry Bo e Amo-
nie za to, e uchowa  dzi  ojca przed
nieszcz ciami, a mamie da  pszenicy
na podp omyki. Za to, e stworzy
niebo i ziemi , i e zes  jej Nil, który
przynosi nam chleb. I jeszcze dzi kuj
Ci za to, e tak pi knie jest na dworze,
e rosn  kwiaty i piewaj  ptaszki, e

palma przynosi s odkie daktyle. I
wszystko dobre, co nam podarowa .
Niech wszyscy kochaj  Ci  tak jak ja i

awi  lepiej ode mnie, bo jestem za
ma y i nie nauczono mnie jeszcze m d-
ro ci.”

Przy czmy si  do tej modlitwy w
oczekiwaniu Bo ego Narodzenia.

Janina Pietruszko Ba tyjsk

Czas niesie niepokój.
wi ta zaraz. Cicha noc,
wi ta noc si  zbli a. A na

duszy ci ko. Nigdy od 70 lat
nie by o tak niebezpiecznie,
nigdy wojna nie by a tak blisko.
Czas niepokój niesie ludziom
wszem.

Czemu? Kto tego chcia , kto
do tego prowadzi?

Chcia oby si  od  gdzie
daleko zgie k wysokich trybun,

ciek  ekranów
telewizyjnych i pomy le  inaczej.

Ju  prawie 20 lat, cho  z
przerwami, ale krótkimi przecie ,
jestem w Rosji, podró uj  po
tym kraju, spotykam si  z lud mi
ró nymi w ró nych miejscach.
I nigdy, zupe nie nigdy nie
us ysza em od obcych z ego

owa z tego powodu, e jestem
Polakiem. D ugo nie zdawa em
sobie sprawy, e istnieje s owo
„pszek”. Zobaczy em je pierwszy
raz na murze wypisane przez
wynaj tych bojówkarzy, kiedy
miedzy Warszaw  a Mi skiem
toczy a si  jaka  kolejna
niepotrzebna pyskówka.

Musia em wtedy zapyta
obcych ludzi, co to takiego ten
„pszek”, a oni mi t umaczyli i
przy tym byli bardzo zawstydzeni,
e musz  mi mówi  takie rzeczy.
Kiedy  z Kostromy jecha em

autobusem, takim zwyczajnym,
podmiejskim do Susanino,
sk d pono  pochodzi  s ynny

Iwan Susanin, co to Polaków w
XVII w. na bagna zaprowadzi .
Kierowca z nudów zapyta , sk d
si  wzi em. Za mia  si , kiedy
powiedzia em, e jestem
Polakiem. Kto  powiedzia , e to
fajnie, bo „mamy tu program
topienia Polaków”. Jasne
jednak by o, e to niewinne arty,
a nie adne tam pogró ki.
Zreszt  ju  wcze niej i to wiele
razy, kiedy pyta em o drog  i
przyznawa em si  przy tym sk d
jestem, to pytani, a szczególnie
pytane cieszy y si : - „O jak
fajnie, b  twoim Susaninem”.
Na adne mokrad a jednak
aden z moich „Susaninów”

mnie nie wyprowadzi . Wszyscy
okazywali si  bardzo yczliwi.
Od miesi cy codziennie rano
chodz  w Moskwie na basen i
do sauny. I tak sam z siebie
zebra  si  tam wokó  mnie
spo eczny dyskusyjny klub
polsko-rosyjski. Bardzo lubi
te rozmowy. artujemy sobie,
spieramy si , przypominamy
filmy, piosenki.

A nie ma w tym adnej
wrogo ci, z liwo ci.
Rozumiemy si  dobrze, a je li
chodzi o poczucie humoru, to
ju  od dawna broni  pogl du,
e Polacy i Rosjanie nadaj

dok adnie na tej samej fali.
Pod tym wzgl dem razem
górujemy nad innymi narodami,
no mo e Brytyjczycy mog  si  z

nami ciga .
Jak to si  wi c sta o,

e doszli my do ycia
takiego, e coraz gro niej
brzmi  pomruki wojny i
to wielkiej, wiatowej.
Kto winien? – „Nie my
przecie ” – mówi  moi
moskiewscy znajomi.
Wiem, e „nie my”. A
mo e jednak nie tak.

Bu at Okud awa
piewa  kiedy , e

trzecia wojna b dzie
„tylko moj  win ”.

W wi ta i te
katolickie, i
prawos awne oddalone
od siebie o dwa tygodnie
warto si  zastanowi
nad t  przestrog .

Wac aw
Radziwinowicz

dla G osu znad Prego y

Mój mi y Susanin

Redakcja „G osu znad Prego y” yczy wszystkim Czytelnikom oraz ich rodzinom zdrowych i weso ych wi t
Bo ego Narodzenia. Niech nowo narodzony Pan nape ni Wasze serca wiar , mi ci  i nadziej ! Do siego roku!
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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.”
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…W ka dej muzyce jest Bach
W ka dym z nas – Bóg…

Józef Brodzki
„Król Instrumentów i królewskie

brzmienie” – to zapewne najbardziej
jasne i g bokie okre lenie organów i
zradzanej na nich muzyki, która
potrafi wprowadzi  w misterium i po-
móc prze ywa  ci gle na nowo unie-
sienia, na jakie zdoby  si  mo e ludz-
ka dusza, us ysze  w muzyce cisz , a
w niej g os Stwórcy zwrócony do ka -
dego – to istota chwil, które przezy-
wali my w ci gu ca ego pa dziernika,
dzi ki Drugiemu Katolickiemu Festi-
walowi im. wi tej Cecylii, który odby-
wa  si  w Kaliningradzie i Czernia-
chowsku.

Pierwszy festiwal odby  si  w
pa dzierniku ubieg ego roku i mimo
niewielkiej reklamy, jego owoce by y
ogromne. Gdy min  rok, muzyka
organowych mistrzów zabrzmia a na
nowo w wi tyniach Kaliningradu i
Czerniachowska.

W tym roku na festiwalu wyst pili
organi ci znani z poprzedniej edycji,
jak i ca kiem nowi, reprezentuj cy
kilka krajów. Koncerty dali muzycy z
Rosji, Norwegii, Litwy i przede
wszystkim samego Kaliningradu –
laureaci ró norodnych mi dzynaro-
dowych i ogólnorosyjskich konkur-

II FESTIWAL KATOLICKI
MUZYKI ORGANOWEJ
sów  organowego wirtuozostwa – tacy
jak: Julia Ikonnikowa, Anna Jurkowa,
Jewgienij Awramienko, Aleksander
Isakow, W adimir Gawryluk i Siergiej
Szejn. Festiwal nie ogranicza  si  stricte
do organowej muzyki, lecz wybrzmie-
wa y w nim inne instrumenty wspaniale
harmonizuj ce ze „swoim Królem”.
Na wiolonczeli zagra a Zas ona Ar-
tystka Federacji Rosyjskiej Swiet ana
Gribowska, na skrzypcach – Zas ony
Pracownik Kultury FR Wiktor Gribow-
ski, na harmonii – Dyrygent Orkiestry
Narodowych Instrumentów Andriej
Stiepanienko, na flecie – laureatka

mi dzynarodowych konkursów Ksie-
nia Awramienko. Z akompaniamentem
organów wyst pi y w Kaliningradzie
tak e dwa chóry: „Credo” pod dyrekcj
Zas onego Pracownika Kultury FR
Tamary Maksimowej i M odzie owy
Chór „Cyrylica” prowadzony przez
Marin  Bukow .

Koncerty odbywa y si  w soboty
w ko ciele wi tego Brunona w Czer-
niachowsku i  w niedziele w ko cio ach

wi tego Wojciecha-Adalberta i wi tej
Rodziny w Kaliningradzie. Organizato-
rem i sercem festiwalu by a Galina Sza-
szkowa – organistka ko cio a w. Woj-
ciecha-Adalberta. W ramach festiwalu
odby o si  szesna cie koncertów, z któ-
rych dwana cie mia o miejsce w Kali-
ningradzie, a cztery w Czerniachowsku.
Ka dy koncert by  absolutnie nowym
i nieoczekiwanym wykonaniem zna-
nych i nieznanych utworów.

Szczególny charakter koncertom
w Czerniachowsku nadawa o ich roz-
pocz cie od uderzenia w dzwony za-
bytkowego, neogotyckiego i co naj-
wa niejsze funkcjonuj cego ko cio a,
których d wi k zjednoczony z brzmie-
niem organów wywiera  na s uchaczach
prawdziwie nieziemskie wra enie.
Wydawa o si , e czas jakby si  za-
trzymywa , a wraz z nim wszystko w
wiecie, który przedziwnie w tym, co

w nim wa ne, ogranicza  si  i zamyka
w wymiarach ko cio a.

Z ka dym kolejnym koncertem
wi tynia w. Brunona coraz bardziej

zape nia a si  s uchaczami prawie do

Galina Szaszkowa i Anna Jurkowa

Organy w Ko ciele w. Brunona

granic swoich mo liwo ci, co bardzo
radowa o organistów, zwa aj c na
fakt, e muzyka organowa nie jest w
Rosji tak popularna, jak cho by mu-
zyka fortepianowa.

Kolejny Trzeci Festiwal zaplano-
wany jest na prze om wrze nia i pa -
dziernika przysz ego roku. Organiza-
torka festiwalu pragnie, aby jego
mi dzynarodowy format rozszerzy
ju  nie tylko o wykonawców z ró -
nych krajów, lecz tak e o koncerty w
pa stwach przyleg ych do Obwodu
Kaliningradzkiego – w Polsce i na Lit-
wie. Z niecierpliwo ci  oczekujemy
na kolejny festiwal.

Igor Kaziuczic
Foto autora

. . .
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W ostatnim numerze tego
roku ko czymy nasz cykl
publikacji opisuj cych pow-
stanie, rozwój i osi gni cia
organizacji polonijnych Ob-
wodu Kaliningradzkiego.

Przede wszystkim nale y
zaznaczy , e zgodnie z infor-
macj  udost pnion  przez
Ministerstwo Sprawiedliwo ci
Obwodu Kaliningradzkiego, w
rejestrze Ministerstwa zarejest-
rowanych jest pi  niekomer-
cyjnych organizacji maj cych
zwi zek z Polsk : Kaliningra-
dzka Regionalna Organizacja
Spo eczna „Stowarzyszenie
Rosja-Polska” (prezes O.
Turuszew), organizacja spo-
eczna Autonomia Narodowo -
ciowo-Kulturalna „Polonia”
(prezes E. Rogaczykowa), Kali-
ningradzka regionalna orga-
nizacja spo eczna „Stowarzy-
szenie Przyja ni Rosja-Polska”
(prezes K. Kolczy ski), orga-
nizacja spo eczna kultury pol-
skiej im. J. Kochanowskiego
Oziorskiego rejonu Obwodu
Kaliningradzkiego (prezes N.
Kidiajkina), Niekomercyjne
partnerstwo  „Dom Polski”  im  F.
Chopina w Czerniachowsku
Obwodu Kaliningradzkiego
(prezes I. Korol).

We wcze niejszych nume-
rach G osu przedstawili my
Pa stwu Poloni  Oziorska, Au-
tonomi  Kaliningradu „Polonia”,
a tak e niezarejestrowane orga-
nizacje polonijne Znamie ska
(Dom Polski im. Jana Paw a II) i
„Stowarzyszenie Inicjatyw Polo-
nijnych” z Kaliningradu. W tym
numerze planowali my opisa
rozwój i dzia alno  „Domu Pol-
skiego” im. F. Chopina w Czer-
niachowsku, jednak e nie otrzy-
mali my adnych szczegó o-
wych informacji z tego ród a.
Dlatego Redakcja umieszcza
krótk  notk  historyczn  o tej or-
ganizacji.

W dalekim 2000 roku, 5 kwiet-
nia, w Czerniachowsku pojawi a
si  i zosta a zarejestrowana
Wspólnota Polaków im. A. Mic-
kiewicza. Inicjatorem jej utwo-
rzenia sta  si  Zenon Dmuchow-
ski, Polak ze wschodniej Polski,
którego oboje rodziców byli Po-
lakami. Lekarz, praktykuj cy
chirurg, pan Zenon przyjecha  do
Czerniachowska w 1971 roku i
stan  u róde  polsko ci w Czer-
niachowsku. Wspólnota Pola-
ków im. A. Mickiewicza na po-
cz tku istnia a dzi ki sk adkom
jej cz onków. Z czasem jej dzia-
alno  zosta a zauwa ona przez

warszawsk  fundacj , pomaga-
 Poloniom, dla której wa ne

by y podstawowe kryteria bycia
Polakiem: polskie pochodzenie
i bieg a znajomo  j. polskiego.
Ostatni warunek by  ci ki do
spe nienia na tych terenach,
poniewa  nie ka dy stupro-
centowy Polak Obwodu Kalinin-
gradzkiego z ró nych powodów
zna  dobrze ojczysty j zyk.

Dlatego te  p. Dmuchowski
zacz  przyjmowa  do swojej
Wspólnoty równie  Polaków,
którzy nie byli w stanie udoku-
mentowa  swojego polskiego
pochodzenia. W ten sposób do
„Wspólnoty Polaków im. A. Mic-
kiewicza” zosta a przyj ta Irina
Korol, która przyjecha a z m em
z Mo dawii. Dzia alno  pani K.
by a skierowana na zmian  stru-
ktury organizacji i wybór nowego
prezesa. Staraniami pani K. w
Czerniachowsku utworzono no-

 spo eczn  organizacj  „Dom
polski” im F. Chopina, która po -
czy a w sobie jej sojuszników w
walce ze „Wspólnot  Polaków”
im. A. Mickiewicza. „Dom Polski”
zarejestrowano 5 lipca 2004
roku jako Niekomercyjne Part-
nerstwo.

Finansowanie dwóch polonij-
nych organizacji w niewielkim

Czerniachowsku dla polskiej
strony by o niemo liwe, i rodki
otrzymywa  zacz  tylko „Dom
Polski”. W ten sposób „Wspól-
nota Polaków im. A. Mickie-
wicza” pozbawiona zosta a
dotacji z Polski, a nast pnie w
kwietniu 2009 roku s downie j
zlikwidowano. Jak mówi pan
Dmuchowski, „by  to pogrzeb
organizacji, p omyczek polsko -
ci zgas ”. (Ostatni nasz wywiad
z Zenonem Dmuchowskim
znajduje si  w nr 8/2010 pod
adresem http://www.glos-znad-
p r e g o ly.o r g / 2 0 1 0 _ 0 8 /0 8 -
2010.pdf. W nim pan Zenon
opowiada o szczegó ach tej
przykrej sytuacji).

Oddaj c sprawiedliwo
„Domowi Polskiemu”, robi on
sporo dla podtrzymywania wia-
domo ci narodowej Polaków,
popularyzacji polskiej kultury i

zyka. Sama pani Irina przez te
lata te  nauczy a si  j zyka pol-
skiego, jest te  wspierana przez
polsk  dyplomacj  w Kali-
ningradzie.

Materia  o kolejnym polskim
„Forum” w Czerniachowsku
znajd  Pa stwo na stronie 9
tego numeru.

Redakcja
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I znowu otworzy a swoje przyjazne podwoje Kaliningra-
dzka Filharmonia Ob-wodowa. W dniu 11 grudnia 2015 roku
pod patronatem Konsulatu Generalnego RP odby  si  tam
koncert Bo onarodzeniowy.

Na pocz tku Konsul Generalny RP M. Nosal przywita
wszystkich zebranych, pogratulowa  z okazji zbli aj cych si wi t i
zaprosi  na scen  g ównych uczestników wieczoru.

Przez pó torej godziny w sali panowa a wspania a muzyka F. Chopina,
F. Kreislera, H. Wieniawskiego i innych znanych autorów. “Och” – jednym

osem westchn a publiczno , kiedy p a struna skrzypiec pierwszy i
drugi raz... Ale przepi kna muzyka p yn a bez zatrzymania si ! Gdy
zabrzmia y melodie kol d, s uchacze za piewali cichutko, aby nie przesz-
kadza  magicznym d wi kom skrzypiec i fortepianu.

Kim s  ci królowie sceny?  Poznajcie si : dwaj m odzi wybitni polscy
muzycy, Voytek Proniewicz (skrzypce) i Wojciech Waleczek (fortepian).

Voytek Proniewicz uko czy  Akademi  Muzyczn  w Warszawie, bra
udzia  w mi dzynarodowych kursach
muzycznych w kraju i za granic , gdzie
wspó pracowa  ze wiatowej s awy
skrzypkami: Ruggiero Ricci (USA), Igor
Oistrakh (Rosja), Yair Kless (Izrael),
Edward Grach (Rosja), Wolfgang Mar-
schner (Niemcy), Nava Milo (Izrael),
Marina Jaszwili (Rosja). Jest laureatem
licznych konkursów skrzypcowych. W
1998 roku Telewizja Polska nakr ci a
oraz wyemitowa a film pt. „Impresja
na skrzypce”, w ca ci po wi cony
osobie m odego skrzypka.

Wojciech Waleczek uko czy  z wyró nieniem Akademi  Muzyczn
w Katowicach, ma stopie  doktorasztuki. Otrzymywa  nagrody na Mi -

Proniewicz i Waleczek od lat tworz
muzyczny duet. Koncertowali w wielu
miastach Polski oraz z du ym powodze-
niem w Wiedniu, Pradze, Brukseli, Katanii
i Palermo.  W roku 2014 ukaza a si  p yta
nagrana wspólnie, zawieraj ca utwory Fe-
renca Liszta.

Nic dziwnego, e po koncercie pub-
liczno  nagrodzi a muzyków d ugimi
oklaskami, kwiatami, pami tkami, odpro-
wadzi a z yczeniami dalszych sukcesów.

Jeszcze raz dzi kujemy serdecznie
Konsulatowi RP w Kaliningradzie za or-
ganizacj  takich cudownych imprez.

Do nowych spotka  na ziemi Kaliningradzkiej!
Uzyska  wi cej informacji na temat twórczo ci tych utalentowanych

muzyków mo na na stronach internetowych www.waleczek.com,
www.proniewicz.com.                                                      Ilona Pietrienko

BO ONARODZENIOWY KONCERT:
PRONIEWICZ I WALECZEK GRAJ  W KALINIINGRADZIE

dzynarodowych Konkursach Pianisty-
cznych i Festiwalach M odych Pianis-
tów, nagrody i stypendia Prezesa Rady
Ministrów Województwa skiego,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, prezydentów Katowic i Gliwic
oraz wielu innych prywatnych i publicz-
nych instytucji. Wykonuje koncerty
oraz recitale solowe i kameralne w kra-
jach Unii Europejskiej, a tak e w Mo da-
wii, Rosji, Kazachstanie, Jordanii, Pales-
tynie, Iranie, Japonii, Argentynie oraz
w USA.

odzie  na Szlaku Zamków Gotyckich
Stowarzyszenie gmin „Polskie

zamki gotyckie” zrealizowa o pro-
jekt pn. „Prusy – nasz wspólny histo-
ryczny region” skierowany do m o-
dzie y szkolnej z województwa war-
mi sko-mazurskiego, pomorskiego
oraz obwodu kaliningradzkiego.

W ramach projektu wykonano
aplikacj  mobiln  w wersji polskiej
i rosyjskiej Szlaku Zamków Gotyc-
kich b  przewodnikiem po 16
zamkach województwa warmi sko-
mazurskiego, pomorskiego oraz ob-
wodu kaliningradzkiego. Aplikacja
jest do pobrania na stronie
www.zamkigotyckie.org.pl

Zorganizowano równie  dwie
ywe” lekcje historii dla m odzie y

z Kaliningradzkiego College’u Ry-
bo ówstwa i Przetwórstwa. Zaj cia
odby y si  na zamku malborskim
oraz lidzbarskim. By y po czone
ze zwiedzaniem miast oraz spotka-
niami z przedstawicielami lokalnych

grup rekonstrukcyjnych. Z kolei
odzie  z Polski uczestniczy a w

dwóch lekcjach w obwodzie kali-
ningradzkim. Spotkania odby y si
w Muzeum Brama Frydlandzka w

Kaliningradzie i wzi li w niej udzia
uczniowie z Olsztyna, Nidzicy, Mal-
borka oraz Sztumu.

Projekt wspó finansowany by  ze
rodków Centrum Polsko-Rosyj-

skiego Dialogu i Porozumienia w
Warszawie. Partnerem projektu
by o Ministerstwo Turystyki ob-
wodu kaliningradzkiego. Projekt
trwa  od maja do pa dziernika br.

Izabella Naro niak
Foto O. So owjowej

Lekcja przy udziale grup rekonstrukcyjnych w Malborku

Wycieczka z przewodnikiem

Szlakiem Zamków Gotyckich Lekcja w bibliotece Galerii Kultury:
„Prusy – nasz wspólny historyczny region”

odzie  z Kaliningradzkiego
College’u Rybo ówstwa i Przetwórstwa

Zamek Lidzbarski
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Na ma-
lowniczym
brzegu Dol-
nego Jezio-

ra, gdzie do tej pory
ywaj ab dzie, znaj-

duje si  Rock Café „Py
Winylu”. W dniu 28 lis-
topada, odby o si  tam
wielkie wi to polskiej
kultury i celebrowanie
staro ytnego s owia -
skiego wi ta Andrzej-
ki.

W go ci przyby y do
nas i da y 4-godzinny
koncert trzy zespo y z Mi-
ko ajek Pomorskich
(województwo pomor-
skie): Akkon Band – jazz-
rock, Euforia – dziew-
cz cy RnR, Panzerfaust
– blues-rock.

Wszystkie grupy s
laureatami krajowych i
mi dzynarodowych kon-
kursów, a dyrektorem
artystycznym wszystkich
zespo ów jest Arkadiusz
Dzikowski. Ma dwa wy -
sze wykszta cenia hu-
manistyczne, jest re y-
serem, nauczycielem
muzyki kilku grup m o-
dzie y w ró nym wieku,
a tak e kuratorem kilku
zespo ów. Zbiera i odna-
wia stare gitary elektry-
czne, to jego g ówne
hobby. Biegle pos uguje
si  j zykiem rosyjskim.
Ponadto, Arkadiusz stoi
na czele Bractwa Ryce-
rzy Ziemi Sztumskiej ,
czyli klubu mi ników
czasów staro ytnych,
cz sto pojawia si  na

Polska rock wizyta i wi towanie Andrzejek w Kaliningradzie

przez wiele lat przyja ni
si  z  Domami  Kultury  w
wiosce Partizanskoje (k.
Bagrationowska) i Kow-
rowo (k. Zelenogradzka).
To oni  podpisali umowy
o wzajemnych stosun-

Swiet ogorsku i Czernia-
chowsku.

Go ciem specjalnym
by a Polska wró ka, która
wszystkim zaintereso-
wanym swym losem
opowiedzia a o najbli -

W ielki koncert stop-
niowo przeradza  si  w
zabawy rosyjsko-polskiej
dyskoteki. Go cie i gos-
podarze piewali i ta -
czyli razem. Rosyjski
nied wied  by  równie
przyjazny i ta czy  ze
wszystkimi bez ró nicy.
Autokar z polskimi mu-
zykami odjecha  dopiero
po pó nocy.
Victor Mars Foto Jolanta

Belcarz-Dzikowska

kach i wspó pracy, kilka
zespo ów po obu stro-
nach koncertuj  u s sia-
dów. Dzi ki tej wspó -
pracy w ramach mi dzy-
narodowego programu
„Kultura bez granic” zo-
sta y pomy lnie przepro-

szej i dalszej przysz ci.
Kolejka do niej sta a
przez ca y wieczór, a dla
mieszka ców Kalinin-
gradu nie znaj cych pol-
skich obyczajów, by a to
wielka niespodzianka.

„Py  Winylu” to miejs-
ce, gdzie gromadz  si
prawdziwi mi nicy dob-
rej muzyki, nie tylko m o-
dzie , ale tak e starsze
pokolenie. Dlatego na
koncert przysz o wielu
wczorajszych i dzisiej-
szych muzyków z ca ego
Obwodu Kaliningradz-
kiego, graj cych na gita-
rze dziewczyn, mi ni-
ków jazz-rocka, a tak e
ludzi, którzy s  uzale -
nieni od j zyka polskie-
go. Na zaproszenie ad-
ministracji Klubu przybyli
przedstawiciele Konsu-
latu Generalnego RP w
Kaliningradzie, a tak e
czasopisma „G os znad
Prego y”.

festiwalach w charakte-
rze króla Rzeczpospolitej.

To dzi ki Arkowi i Ga-
linie Paszkowej Gminny

rodek Kultury w Miko-
ajkach Pomorskich

wadzone „ROCK Mara-
thon Partizanskoje” w
2014 roku i „Rock Mara-
thon Kowrowo” w 2015
roku, mi dzynarodowe
kursy mistrzowskie w

Informacje o autorze:
Victor Mars – autor i

prezenter programów
muzycznych w wielu
klubach. Jeden z
pierwszych DJ-ów
Kaliningradu. Jego
ulubiony piosenkarz to
Czes aw Niemen, kilka
artyku ów o którym
zosta o opublikowanych
na naszych amach
wcze niej. Wiele czasu
i wysi ku po wi ca
wzmocnieniu wi zi
kulturalnych pomi dzy
narodami Polski i Rosji.

W ka rod  w
Rock Café „Py  Winylu”
(Kaliningrad) prowadzi
swój program
po wi cony starej
melodyjnej muzycei
ró nych narodów.

Skontaktowa  si  z
Victorem  Marsem  w
Rock Café mo na
telefonicznie:
(+7 4012) 46-25-81,
Facebook: Victor Mars

Euforia – dziewcz cy zespó  rockandrollowy

Akkon Band – zespó  jazz-rockowy

Polska wró ka zaprzyja ni a si  z rosyjskim
nied wiedziem

Taniec, przyja  i wzajemne zrozumieniePanzerfaust – zespó
blues-rockowy
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Seminarium „Wej cie na polski rynek –
bariery i mo liwo ci” w Kaliningradzie

  W dniu 29 pa dziernika 2015 r. Aleksander
Milota – I radca, kierownik WPHI w
Kaliningradzie, uczestniczy  w seminarium nt.
„Wej cie na polski rynek – bariery i
mo liwo ci”, wspó organizowanym przez
Fundusz Wiedzy i Technologii dla M P
„Victoria” i Fundusz Wsparcia
Przedsi biorczo ci Obwodu Kaliningradzkiego.
  Wyst pienie radcy Aleksandra Miloty
po wi cone by o polskiej gospodarce,
mechanizmom wspierania inwestorów w

polskich SSE i polsko-kaliningradzkiej
wspó pracy gospodarczej. Podczas
seminarium zosta y zaprezentowane m.in.
mo liwo ci inwestowania w Pomorskiej SSE,
w tym w Gda skim Parku Naukowo-
Technologicznym (Stanis aw Gliwi ski), oraz w
Warmi sko-Mazurskiej SSE (Tomasz Miro ski).
Potencja  i mo liwo ci wspó pracy z
województwem ma opolskim zaprezentowa a
Ma opolska Agencja Rozwoju Regionalnego
(Beata Górska-Nie ). Mo liwo ci wsparcia

przedsi biorców
przy podejmowaniu dzia alno ci w Polsce
przedstawi a Elbl ska Izba Gospodarcza
(Janusz Gierulski).
  Rosyjscy przedsi biorcy podzielili si  swoimi
do wiadczeniami i praktyk  dzia alno ci w
Polsce.
Przedyskutowano tak e sposoby i mo liwo ci
realizacji nowych projektów kaliningradzkich
przedsi biorców w Polsce.

www.kaliningrad.trade.gov.pl

W dniu 27 listopada 2015 r. misja
polskich firm sektora rolno-
przemys owego uczestniczy a w
praktycznym seminarium FERMA39 -
2015 w Kaliningradzie,
wspó organizowanym przez WPHI w
Kaliningradzie. 

Przedstawiciele polskich firm spotkali
si  w kaliningradzkimi partnerami w
ramach formu y b2b.

www.kaliningrad.trade.gov.pl

W dniach 26 – 28.11.2015 polskie firmy uczestniczy y w XI
targach „Wszystko dla Domu, Hotelu i Restauracji” na stoisku
WPHI w Kaliningradzie.

Polskie firmy produkuj ce i dostarczaj ce stolark  okienn  i
drzwiow  oraz inne materia y wyko czeniowe, sejfy do hoteli,

FERMA39 - 2015 w Kaliningradzie.
Misja polskich firm z bran y rolno-przemys owej

XI Targi „Wszystko dla Domu,
Hotelu i Restauracji” w Kaliningradzie

rolety okienne, skorzysta y z mo liwo ci
wypromowania swoich produktów na stosiku stoisku
informacyjno-promocyjnym WPHI w Kaliningradzie na XI targach
„Wszystko dla Domu, Hotelu i Restauracji” w Centrum
Wystawienniczym „Baltic Expo”.            www.kaliningrad.trade.gov.pl
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frastruktury – szczególnie
przed mistrzostwami wia-
ta w pi ce no nej w 2018
roku, w ramach których
kilka meczy odb dzie si  w
Kaliningradzie. Polska prze-
cie  ma spore do wiadcze-
nie w przeprowadzeniu
EURO-2012.

Ogólnie rzecz bior c, per-
spektywy dalszej korzyst-
nej dla obu stron wspó -
pracy u polskich i kalinin-
gradzkich przedsi biorców

, ale istniej  te  powa ne
przeszkody. S  to, oprócz
wahaj cego si  kursu walut
w stosunku do rubla, wspo-
mniane ju  sankcje na wwóz
towarów z krajów EU, a

W dniu 1 grudnia 2015 r. WPHI  w Kalinin-
gradzie zorganizowa  II seminarium nt. wspó pracy
gospodarczej Polski z obwodem kaliningradzkim,
które by o po wi cone tendencjom 2015 r., do -
wiadczeniom, potencja owi i perspektywom wspó -
dzia ania w sferze budownictwa (projektowanie i
wykonawstwo).

ród zaproszonych go ci znale li si  przed-
stawiciele polskich i rosyjskich firm i organizacji
otoczenia biznesu, a tak e w adz obwodu i samo-
rz dów lokalnych.

W ramach programu seminarium Anastasija
Kuzniecowa – minister gospodarki w rz dzie obwodu
kaliningradzkiego zaprezentowa a priorytety poli-
tyki gospodarczej obwodu kaliningradzkiego, w tym
potencjalne kierunki wspó pracy gospodarczej z

II seminarium nt. wspó pracy gospodarczej
Polski z obwodem kaliningradzkim – tendencje 2015 r.

polskimi przedsi biorcami. Na temat perspektyw
wspó pracy polsko-kaliningradzkiej w zakresie
budowania domów energooszcz dnych („EKOIN-
BUD”), budowy basenów ze stali nierdzewnej
(„PEKMONT”) oraz realizacji urbanistyczno-

architektonicznej
koncepcji odbudowy i
rewitalizacji historycznego centrum miasta („Arthur
Sarnits Königsberg”) powiedzieli przedstawiciele
polskich i rosyjskich firm. Aleksander Milota – I
radca, kierownik WPHI w Kaliningradzie w swoje
prezentacji przedstawi  tendencje w polsko-ka-
liningradzkich kontaktach gospodarczych, przeja-
wiaj cych si  w 2015 r., oraz perspektywach roz-
woju w tej sferze. Nieformalna kontynuacj  semi-
narium by  Polsko-Kaliningradzki Wieczór Biznesu,
na którym kierownik WPHI wr czy  statuetki z
wizerunkiem Polski i obwodu kaliningradzkiego
polskim i kaliningradzkim firmom za aktywn
promocj  wspó pracy biznesowej mi dzy Polsk  a
Rosj .                       www.kaliningrad.trade.gov.pl

Liczymy na lepsze, ale jeste my gotowi na najgorsze
W y d z i a

P r o m o c j i
Handlu i In-
westycji Kon-
sulatu Gene-

ralnego RP w Kaliningradzie
przeprowadzi  wst pny
bilans handlowo-gospo-
darczej dzia alno ci pomi -
dzy Obwodem Kalinin-
gradzkim i s siedni  Polsk
w roku 2015. I chocia  do
ko ca roku zosta o jeszcze
troch  czasu, g ówne
wska niki raczej si  nie
zmieni .

Przed zebranymi 2 grud-
nia 2015 r. w przytulnej sali
kompleksu Herkules dzien-
nikarzami, przedstawiaj cy-
mi agencje informacyjne
ITAR-TASS, Interfax, Radio
Majak, gazet  „Kaliningra-
dzka Prawda”, „G os znad
Prego y” i inne wiod ce me-
dia regionu, szef Wydzia u,
pierwszy Radca Aleksander
Milota by  w pe ni szczery.
Z przygotowanej wcze niej
prezentacji by o wida , e
polski eksport do Obwodu
Kaliningradzkiego w 2014
roku wyniós  723,00 mln

dolarów, co jest o 21% mniej
ni  w 2013 roku. Przez pier-
wsz  po ow  bie cego roku
ten wska nik obni  si
dwukrotnie. Niew tpliwie na
ujemnej dynamice odbi o si
wprowadzenie przez Rosj
odwetowych sankcji prze-
ciwko krajom UE, w tym
oczywi cie Polsce.

ówne pozycje polskie-
go eksportu to wyroby z
plastiku (10%, 72,7 mln
dolarów, wzrost o 4%),
drewno i wyroby z drewna

(9% eksportu), a tak e
sprz t elektryczny, meble,
papier i wyroby z papieru i
kartonu.

Import z Obwodu do Pol-
ski, który zwi kszy  si  w
zesz ym roku prawie o 70%
(co zreszt  jest 5,6 razy
mniejsze ni  eksport), w tym
roku równie  si  zmniejszy ,
chocia  nieznacznie – o 8%.
Polska jest trzecim odbiorc
towarów z naszego obwodu
po Niemczech i niespodzie-
wanej Algierii. Dwie trzecie
ca ego importu do Polski to
sk adniki naszego przemys u
spo ywczego i komponenty
pokarmowe (68%), na dru-
gim miejscu stal i wyroby
walcowane (prawie 14%), na
trzecim – wyroby tytonio-
we (4%).

Je eli chodzi o dalsze pol-
skie inwestycje w gospodar-

 Obwodu Kaliningra-
dzkiego, to podstawowymi
kierunkami d ugofalowej

wspó pracy s  tutaj rolnict-
wo, w tym hodowla ro lin
na odkrytym i zakrytym
gruncie, i produkcja mate-
ria ów budowlanych, projek-
towanie obiektów – prze-
mys owych, mieszkalnych,
turystycznych, odbudowa
pomników, innowacje w

A. Milota i A. awrynowicz

Podczas
prezentacji

technologiach informacyj-
nych, projekty ekologiczne.

Ze s ów Aleksandra Mi-
loty, polski biznes mo e go-
dnie sprzyja  rozwojowi in-

Prezentacja polskiego eksportu. Wyst pienie Aleksandra Miloty.
Od lewej  konsul Zbigniew Pawlik - radca w WPHI w Kaliningradzie.

tak e zbli aj ca si  likwi-
dacja od 1 kwietnia 2016 r.
ulg celnych w Obwodzie
Kaliningradzkim.
Dmitrij Osipow Foto autora
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3 grudnia rozpocz a si  czte-
rodniowa Konferencja Programo-
wa podsumowuj ca cykl tegorocz-
nych dzia  O rodka Doskonale-
nia Nauczycieli Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” dotycz cych
stworzenia sieci wsparcia metodycz-
nego dla nauczycieli polonijnych
– Lokalnych O rodków Metodycz-
nych. Udzia  w niej bior  Liderzy
LOM-ów z W och, Krajów Bene-
luksu oraz Anglii, jak równie
osoby zwi zane ze szkolnictwem
polonijnym i aktywnie wspó pracu-

ce z ODN SWP – dyrektorzy szkó
oraz prezesi stowarzysze  dzia aj cy
na rzecz o wiaty poza granicami.

Inauguracja Konferencji Programowej
Lokalnych O rodków Metodycznych

ników Longin Komo owski – prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, który przedstawi  zgromadzo-
nym  misj  i  wizj  pracy  Stowarzy-
szenia, podkre laj c jednocze nie
priorytetowe aspekty wspó pracy
z Poloni  i Polakami na wiecie. O -
wiatowi dzia acze polonijni mieli
równie  mo liwo  zapoznania si
z najnowszymi inwestycjami Stowa-
rzyszenia, które przedstawi  Marek
Ró ycki – cz onek Zarz du Krajo-
wego. Przede wszystkim pedagodzy
oraz liderzy zostali poinformowani
o wieloletnich staraniach zako czo-
nych sukcesem, co do decyzji budo-
wy Domu Polskiego we Lwowie. Jest
to niejako symboliczne wydarzenie,
którego uda o si  dokona  po wielu
zabiegach i 25 latach dzia alno ci
Stowarzyszenia. Ka dy z uczestni-

ków otrzyma  równie  z r k Marka
Ró yckiego pami tkow  ksi ,
napisan  przez prof. Jana Wiktora
Sienkiewicza pt. „Arty ci Andersa”,
a wydan  w 70. rocznic  bitwy o
Monte Cassino.

Nast pnie powita  wszystkich
uczestników Konferencji wiceprezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, dyrektor ODN SWP Dariusz
Piotr Bonis awski – inicjator i po-
mys odawca idei powstania Lokal-
nych O rodków Metodycznych,
których celem dzia ania jest stworze-
nie sieci wsparcia merytorycznego
dla nauczycieli polonijnych. Sesja
wyk adowa rozpocz a si  od preze-
ntacji El biety Raginiak, a dotyczy-
a struktury oraz zada  programo-

wych O rodka Doskonalenia Nau-
czycieli Stowarzyszenia „Wspólno-

Inauguracja Konferencji odby a
si  w siedzibie Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” – Domu Polo-
nii, mieszcz cym si  przy Krakow-
skim Przedmie ciu 64 w Warszawie.
Sw  obecno ci  zaszczyci  uczest-

ta Polska” oraz tematu skuteczno ci
budowania wizerunku instytucji o -
wiatowej.

Mi ym akcentem ko cowym
spotkania by y podzi kowania dla
prezesa Dariusza Piotra Bonis aw-
skiego, które otrzyma  od Eleny Ro-
gaczykowej – prezesa Autonomii
Polaków „Polonia” z Kaliningradu,
za sta e wsparcie miejscowego ro-
dowiska polonijnego m.in. przy
organizacji Dni Kultury Polskiej
oraz Polskiego Balu i Warsztatów
Metodycznych dla nauczycieli po-
lonijnych.

Kolejne trzy dni Konferencji
Programowej odbywa  si  b  w
go cinnym Domu Polonii w Ostró-
dzie, siedzibie O rodka Doskonale-
nia Nauczycieli Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”.

http://odnswp.pl/aktualnosci/

7 grudnia 2015 roku
odby o si  spotkanie

cz onków Autonomii “Polonia” z
Konsulem Generalnym RP w Ka-
liningradzie Marcinem Nosalem i
Konsul Gra yn  Kostrusiak.

wodzie Kaliningradzkim, przedsta-
wi a tych najbardziej aktywnych jej
cz onków, poinformowa a o eduka-
cyjnej dzia alno ci Autonomii – o
nauce j zyka i kultury polskiej na
przestrzeni lat.

W ma ym biurze przy ulicy
Do skiego w przyjaznej atmosferze
Prezes Autonomii Helena Roga-
czykowa opowiedzia a publiczno -
ci o historii tej organizacji w Ob-

Wiele listów z podzi kowaniami,
dyplomów i wiadectw potwierdza
udany udzia  cz onków Kaliningra-
dzkiej Polonii w ró nych miasto-
wych, regionalnych i mi dzyna-

rodowych przedsi wzi ciach i
konkursach. M odzi ludzie ucz cy
si  tu j zyka polskiego, z powodze-
niem przyje aj  na studia na
uczelnie polskie. Prawie co roku kto
z cz onków Polonii maj cy polskie
pochodzenie i dobrze przygotowany
do rozmowy w Konsulacie, dostaje
Kart  Polaka.

Pan Konsul by  zainteresowany
i zadowolony. W szczególno ci

zwróci  uwag  na
opiek  Polonii nad
miejscem narodowej pami ci, by ym
obozem Hohenbruch. Podzi kowa
wszystkim obecnym, wyrazi  na-
dziej  na cz stsze spotkania w
przysz ci. Na zako czenie, napi-
sa  kilka mi ych s ów w Kronice
Autonomii.

 Ilona Pietrienko
Foto E. Morozowa

Konsul Generalny RP M. Nosal
wpisuje si  do Kronice Autonomii

Wspólne zdj cie z aktywistami Autonomii

SPOTKANIE KALININGRADZKICH POLONUSÓW
Z KONSULEM GENERALNYM RP

Elena Rogaczykowa prezentuje
„G os znad Prego y”

E. Rogaczykowa i D. Bonis awski
po wr czeniu podzi kowania od

Autonomii „Polonia”

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Longin Komo owski i jego
zast pca Dariusz Piotr Bonis awski
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W Czerniachow-
sku odby o si  IX
Forum Polskiej Kul-
tury. Organizatorem
Forum zosta  „Dom

polski im. F. Chopina” przy wspar-
ciu administracji Czerniachowska.

Najpierw w miejskim Centrum
odzie y mia a miejsce konferen-

cja naukowa „ ladami Polsko ci w
Obwodzie Kaliningradzkim”. Przed
jej rozpocz ciem z przywitaniem
do zebranych zwrócili si  mer
miasta Anatolij Wachonin, zast pca
szefa administracji samorz dowej
Czerniachowska W adimir Go ub-
cow, p.o. szefa administracji miasta
Stanis aw Pretko. Ze strony polskiej
uczestników Forum przywitali kon-
sul RP w Kaliningradzie Gra yna
Kostrusiak, przedstawiciel Depar-
tamentu Rozwoju Gospodarczego

kowa  Prezesowi „Domu polskiego
im. F. Chopina” Irinie Korol za trosk
o pomniki polskich wi niów obo-
zów faszystowskich i wr czy  jej na-
grod  pami tkow .

Po konferencji w miejscowym
Domu Kultury odby  si  koncert
polonijnych zespo ów folklorys-
tycznych z Czerniachowska i innych

Forum polonijne w Czerniachowsku

Irina Korol

Zespól “Strumyk”

Go cie z Gi ycka

Wyst pienie Krystyny
Jarosz z W gorzewa

Daniel Pienczukow z Kaliningradu
odbiera nagrod

Urz du Marsza kowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego Wioletta
Dymarska, Przewodnicz cy Komi-
sji Wspó pracy Mi dzynarodowej
Sejmiku Województwa Warmi -
sko-Mazurskiego Zbigniew Piet-
rzak, Starosta Powiatu W gorzew-
skiego Halina Faj.

ród go ci byli równie  przed-
stawiciele Olsztyna, Gi ycka, Sty-
pkowa i innych miejscowo ci.

Z ciekawymi referatami  wyst -
pili: Krystyna Jarosz, Kustosz Mu-
zeum Kultury Ludowej w W go-
rzewie („Król Stanis aw Leszczy -
ski i jego szczególne zwi zki z
Królewcem w po owie XVII w.”),
Irena Tre  („Insterburg – Czernia-
chowsk i miasta Polski. Strony
wspólnej historii.”), Swiet ana Ko-
ewnikowa („Polska diaspora na

terytorium Prus Wschodnich. ycie
etniczne Polaków w Prusach
Wschodnich w okresie mi dzywo-
jennym.”), Eugeniusz Grzybowski,
Cz onek Prezydium Zarz du Woje-
wódzkiego Zwi zku nierzy Woj-
ska Polskiego w Olsztynie podzi -

miast Obwodu, a tak e z s siedniej
Polski. Szczególnie spodoba  si
widzom wyst p m odego kalinin-

Eugeniusz Grzybowski, cz onek
Prezydium Zwi zku nierzy
Wojska Polskiego z Olsztyna

gradczyka Danii a Pienczukowa,
który pokaza  etiud  na monocyklu
z elementami cyrkowej ekwilib-
rystyki i onglowania. Zafascyno-
wa y widowni  równie  ta ce w
wykonaniu zespo u „Gwiazdka”
(pod kierownictwem Margarity Mu-
rzak) ze Szko y nr 24 w Kaliningra-
dzie. Na zako czenie programu uro-
czysto ci za piewa  chór „T cza” z
Olsztyna.

Oprócz tego, w programie Forum
by o tez otwarcie w Centralnej
Bibliotece wystawy, po wi conej
polskiemu pisarzowi Bruno Szul-
cowi. Jeszcze jedna wystawa „Nitk

malowane” – wystawa gobelinów
polskiego autora Krystyny Szepie-
towskiej z Gi ycka – otworzy a si
w Czerniachowskiej Szkole Artys-
tycznej.

Dmitrij Osipow Foto autora
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W dniu 5 listopada
2015 roku na portalu
www.egminy.eu zosta y
opublikowane wyniki kon-
kursu. Organizatorem kon-
kursu jest redaktor portalu
www.egminy.eu Jadwiga
Wierzbicka, wspó organi-
zatorem konkursu jest An-
na Hora-Lis, nauczycielka
Szko y Podstawowej nr 7 w
Gliwicach, cz onkini ZASP.

Wsparcia udzielili Me-
cenasi Sztuki, Patronat Ho-
norowy obj  Minister Edu-
kacji Narodowej, Marsza ek
Urz du Marsza kowskiego
Województwa Mazowiec-
kiego, BIG SA InfoMonitor
SA, Muzeum Gliwice, pro-
fesor dr hab. Roman Anto-
szewski – wiatowej s awy
polski biolog mieszkaj cy
w Nowej Zelandii.

Celem konkursu jest
pokazanie Polski w nowym
wymiarze geopolitycznym.
Mamy XXI wiek i wiele
spraw si  zmieni o w czasie
ostatnich dziesi cioleci. Ja-
kie jest nasze obecne spoj-
rzenie na polsko , Polsk

i patriotyzm? Integracja po-
kole  i ró nych rodowisk
to wyzwolenie potencja u
twórczego ma ych i doros-
ych mieszka ców gmin,

Polonii oraz wszystkich,
którym s owo Polska jest
bliskie. Ka dy z nas miesz-
ka w jakiej  gminie. Konkurs
ma na celu pokazanie na-
szych obecnych pogl dów
na polskie tematy i klimaty
– zarówno w kraju, jak i po-
za jego granicami. Otrzyma-
ne orygina y prac pos
jako ozdoby do hospicjów i
szpitali.

W konkursie ze strony ka-
liningradzkiej udzia  wzi o
28 uczniów Studium Malar-
skiego „Weso e Farby” pod
kierownictwem Swiet any
Maksimowej (Autonomia
Polaków „Polonia”) w wieku
od 5 do 19 lat. Prace by y
wykonane nast puj  tech-
nik : gwaszem, akwarel ,
farbami olejnymi, pastelami
oraz kred  zwyk  i kredka-
mi.

Ogólnie w konkursie
udzia  wzi o ponad 1250

uczestników z ró nych
pa stw: z Polski, Niemiec,
Szwecji, USA, Szwajcarii i
Rosji. Trzeba podkre li , e
nasze Studium Malowania
„Weso e Farby”, jako jedyne
z ca ego Kaliningradu przed-
stawia o tutejsz  Poloni .

Teraz o najwa niej-
szym. Laureatem Mi dzy-
narodowego Konkursu zos-
ta   i  otrzyma  I nagrod
Maksim Gruszecki, 8 lat
(Krzywy domek w Sopocie
– akwarela). Równie  23
uczniów Studium zaj o II
miejsce:
Wiktoria Bachuri ska, 7  lat;
Tatiana Bielikova, 11 lat;

Dani  Butwitis, 11 lat; Ali
Churszudow, 6 lat; Agniesz-
ka Dawidowicz, 11 lat; Mar-
ta Dawidowicz, 5 lat; Ilia
Duszenkij, 12 lat; Jekaterina
Ga anska, 15 lat; Alina Gry-
czecka, 14 lat; Jekaterina Ig-
natowa, 7 lat; Georgij Ku-
zin, 14 lat; Siergiej ugow-
skoj, 12 lat; Maria Ma y-
szenko, 11 lat; Denis Maksi-
mow, 19 lat; Sawielij Moro-
zow, 6 lat; Karolina Mosz-
kina, 8 lat; Jurij Pucznin, 9
lat; Angielina Sorokina, 10
lat; Arina Tamkowicz, 6 lat;
Jana Tatarkowa, 11 lat; Alek-
sandra Tieplakowa, 8 lat;
Kiryl Waljakka, 8 lat; Jeliza-
wieta urawlowa, 10 lat.

Organizator konkursu i
jury umie cili prac  Tatiany

Bielikowej „Mazurskie je-
ziora - akwarela” na tytu o-
wej stronie dyplomów.

Z ca ego serca gratuluj
swoim uczniom, ycz  im
powodzenia w twórczo ci
i dalszej wspó pracy! W
imieniu pracowni malar-
skiej „Weso e farby” chcia-

Mi dzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Tak  Ci  kocham moja Polsko”

am podzi kowa
organizatorom za
trud, zaanga owa-
nie i dobre wie ci.
Z ca ego serca cie-
szymy si  wygran
wszystkich dzieci!

Swiet ana
Maksimowa
Foto autora

“Mazurskie jeziora”

“Krzywy domek w Sopocie”

Dyrektor studia malarskiego
„Weso e farby” S. Maksimowa i

Laureat Mi dzynarodowego
Konkursu M. Gruszecki

W budyn-
ku biblioteki
w Ba tyjsku

ruszy y zaj cia
z j zyka polskiego. 1 listo-
pada, z inicjatywy Niny
Makarowej, zast pcy dyrek-
tora biblioteki, i za zgod
dyrektora biblioteki W adi-
mira Kowala, odby a si
pierwsza lekcja.

Nauczycielk  zosta a
ja, Janina apszyna, polka
z pochodzenia. J zyk znam
od dzieci stwa, naucza a

Nie tylko o Polakach c. d.
mnie babcia i prababcia, oraz
przez dwa lata studiowa am
i mieszka am w Polsce. Od
dawna chcia am zaj  si
sprawami Polonii, i w nie
otrzyma am tak  szans !
Has em naszych zaj  wyb-
rano „Poznajmy Polsk
przez turystyk  oraz j -
zyk.”

Grupa liczy 7 osób. To
 wy cznie kobiety, w

ró nym wieku, które lubi
podró owa  do Polski,
zwiedzaj c jej zabytki.

Chcia y by cho  troch  poz-
na  j zyk polski, eby ten
kraj sta  si  dla nich jeszcze
bli szy. Szkoda, e maj  ta-
kie wizy, które pozwalaj
odwiedza  tylko wojewódz-
twa pomorskie i warmi sko-
mazurskie. Chcia abym w
przysz ci zabra  swoje
uczennice do zwiedzania
Warszawy, Krakowa, Cz s-
tochowy, i do wielu innych,
wzruszaj cych polskich
miast, w których sama kiedy
by am, a mo e i zobaczy
co  kompletnie nowego!

W grupie mamy poetk ,
Walentyn  Bogdanow , któ-
ra, zachwycona polsk  ar-
chitektur  –  pa acami, zam-
kami i ko cio ami, u a
pi kn  modlitw  (oczy-
wi cie w j zyku rosyjskim).
Przekazuj  j  pa stwu.
Niech ta modlitwa, p yn ca
od serca, przyniesie wszys-
tkim b ogos awie stwo.
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Mamy za sob  ju  3

lekcje. Niestety nie mamy
podr czników, jest tylko
jeden egzemplarz ksi ki, z
którego robimy kserokopie,
ale to nas nie straszy i nie
hamuje. Jeste my pewne
siebie i idziemy naprzód.
Janina apszyna Ba tyjsk

Foto autora

Prowadz  lekcj

Moje uczennice
podczas zaj
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Tak wygl da  numer pierwszy G osu znad Prego y. Ujrza wiat w grudniu 1995 roku.

Redakcja pisma Kongresu Polaków w Rosji „Rodacy” oraz redakcja
portalu www.rodacynasyberii.pl

jak równie  Polonia syberyjska sk adaj  serdeczne pozdrowienia
z okazji

20-lecia pisma G OS ZNAD PREGO Y i ycz  dalszych sukcesów

Szanowni Pa stwo!
Uroczysto  zwi zana z Jubileuszem 20-lecia

Pisma Wspólnoty Polskiej w Kaliningradzie
OS ZNAD PREGO Y jest szczególn  okazj

do wyra enia uznania dla ca ego zespo u
wydania za kszta towanie wizerunku
Kaliningradzkiej  Polonii  bogatej  w  tradycje  i
warto ci, za pasj  i dziennikarski
profesjonalizm.

W tak szczególnym dniu sk adamy najlepsze yczenia
wspania ych pomys ów i ambitnych planów oraz sukcesów w ich
zrealizowaniu.

W imieniu Polonii Nowosybirska, Zofia Judanowa-Ma ecka
Prezes Stowarzyszenia „Dom Polski” w Nowosybirsku LISTOPAD 2015
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