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Op atek w Czerniachowsku
W dniu 16 grudnia 2016 r. Dom Polski im. F.

Chopina w Czerniachowsku zorganizowa  spot-
kanie, po wi cone nadchodz cemu Bo emu
Narodzeniu, czyli op atek wigilijny. Na imprezie
byli obecni Konsul Generalny RP w Kalinin-
gradzie Marcin Nosal i Konsul ds. promocji i
kultury Dagmara Lukovi . Od autonomii Pola-
ków „Polonia” z Kaliningradu zaproszono pi
osób.

Poza tym na wi cie z rado ci  zobaczyli my
muzyków z Polski, na koncercie których byli my
poprzedniego dnia w katedrze – Janusza Szroma
i W odzimierza Nahornego (patrz artyku  na str.
2 „Gwiazdo wie , kol do le !”).

Ksi dz odczyta  fragment z Ewangelii, zabrz-
mia a modlitwa i nadesz a chwila dzielenia si
op atkiem i sk adania wzajemnych ycze . Warto
zauwa , e obcowanie odbywa o si  wyj t-
kowo w j zyku polskim. Panowa a atmosfera

modlitw  i kol dy.
Szykownie wygl dali
w swoich strojach.

Na sto ach w res-
tauracji wszystkich
uczestników uro-

ciep a i serdeczno ci. Op atek wigilijny jest
symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem
przyja ni i mi ci. Dzielenie si  nim na pocz tku

wieczerzy wigilijnej wyra a ch  bycia razem.
Tradycja amania si  op atkiem swoje korzenie
ma w pierwszych wiekach chrze cija stwa. Ot-

rzymali my mnóstwo ycze wi tecznych i
noworocznych. Bardzo spodoba  nam si  chór z
polskiego miasta Suwa ki, który fachowo piewa

czysto ci czeka y kartki bo onarodzeniowe
wydrukowane z rysunków dzieci. Koperty z
pocztówkami by y zamkni te oryginalnymi
klamerkami z choinkami. Rozdano wszystkim
teksty kol d i zacz a si  od wi tna kolacja.
Postne potrawy by y obecne na sto ach w du ej
ilo ci. Dzieci pokaza y sceny przedstawiaj ce
narodziny Chrystusa. W którym  momencie
zrozumieli my, e jeste my nie tylko go mi,
ale te  bezpo rednimi uczestnikami wi ta.

piewali my kol dy i pastora ki razem z gospo-
darzami przedsi wzi cia i zaproszonym chórem.
Ca  mia a miejsce w nowym restauracyjnym
kompleksie „Herkules”. Bardzo dzi kujemy
gospodarzom imprezy za liczne spotkanie i
pracownikom restauracji za przepi kn  obs ug .

Julia Czalij, Niko aj Gorienow
Foto: J. Czalij, N. Gorienow

wi ta modlitwa

Chór z Suwa k

Scena narodzenia Chrystusa

Dzielenie si  op atkiem z
ksi dzem

H. Rogaczykowa sk ada yczenia M. Nosalowi

Przy wi tecznym stole
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W  Katedrze
na wyspie, w naj-

bardziej zaszczytnym miejscu
miasta Kaliningradu, 15 grud-
nia odby  si  koncert bo ena-
rodzeniowy pod tytu em „ wiat
wita Bo e Narodzenie”. Wyda-
rzenie takie  dla Polonii obwodu
Kaliningradzkiego ju  trzeci rok
z rz du urz dza Konsulat Ge-
neralny Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Kaliningradzie.

Tym razem, warto to w
szczególny sposób podkre li ,

Gwiazdo wie , kol do le !
go cili my naprawd  nieprze-
ci tnych artystów: s ynny kompo-
zytor, aran er i muzyk jazzowy

odzimierz Nahorny wraz z
wokalist  jazzowym Januszem
Szromem przedstawili kalinin-
gradzkim s uchaczom kol dy i
pastora ki W odzimierza Nahor-
nego do s ów polskiego poety
Bogdana Loebla. Te utwory zo-
sta y wydane na p ytach „Kol dy
na ca y rok” (Studio nagraniowe
Polonia Records) oraz „Cicho,
cicho pastuszkowie” (2007 rok

studio Blue Note).
To by  taki koncert wigil ia

przed wigili  w niepowszednim
stylu jazzowym. Nie mog o za-
brakn  tego wieczoru i trady-
cyjnych powszechnie znanych
polskich kol d, s uchacze w pe -
nej po brzegi sali ch tnie wraz z
wokalist  Januszem Szromem
piewali „Cich  noc”, „Przybie-
eli do Betlejem pasterze”...

Pod sklepieniami prastarej
Katedry wyra nie odczuwa a si
atmosfera nadchodz cego wi -

ta Bo ego
Narodzenia. Jako  szkoda, e
koncert trwa  tylko nieco d ej
ni  jedn  godzin . Przed  rozpo-
cz ciem koncertu obecnym na
sali i ich rodzin  z  swoje y-
czenia Pogodnych i Radosnych

wi t Bo ego Narodzenia i
Szcz liwego Nowego Roku,
Konsul Generalny RP w Kalinin-
gradzie pan Marcin Nosal.

       W. Wasiljew
Foto: S. Maksimowa, B.Uryga,

J. Strycharski, W. Wasiljew

Marcin Nosal

Kompozytor, muzyk jazzowy
odzimierz Nahorny (fortepian)

Janusz Szrom (wokalista)

W. Nahorny i J. Szrom po koncercie

piewa Janusz Szrom

W. Nahorny i J. Szrom przy plakacie

W. Nahorny po koncercie

Kaliningradzka Polonia
podczas koncertu

Kaliningradzka publiczno  (1)

Kaliningradzka publiczno  (2)
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19 grudnia
2016 r. o godzinie
13.00 na Scenie
Miniatura Teatru
im. Juliusza S o-
wackiego w Kra-
kowie, odby o si

uroczyste otwarcie wystawy
prac dzieci ze studia malar-
skiego „Weso e Farby” Auto-
nomii „Polonia” z Kaliningradu,
zatytu owanej „Polska oczami

POLSKA OCZAMI DZIECI Z KALININGRADU

„Wspania a wystawa”. To s owa
Jekateriny Galanskiej, uczennicy
studia „Weso e farby”, która wraz
z mam  Natali  by a na otwarciu
wystawy rysunków w Krakowie.
Jekaterina i jej mama s  czonkiniami
Polonii. Wzi y te  udzia  w kon-
cercie, który by  bardzo ciekawy i
inspiruj cy.

Specjalne podzi kowania dla
organizatora, Andrzeja azarza –
bardzo szczery i sympatyczny

cz owiek, któremu uda o si  zebra
pod jednym dachem ludzi tak wielu
narodowo ci.

Andrzej Kwieci ski

dzieci z Kaliningradu”. 
Prace mo na by o ogl da  w

trakcie „Gwiazdkowych Impresji
Artystycznych” od  dnia 20 grud-
nia 2016 r., do 5 stycznia 2017 r.
w Galerii KONTUR M odzie o-
wego Domu Kultury w Krakowie,
który by  organizatorem. Prace
powsta y pod opiek  artystyczn
Swiet any Maksimowej – Dyrek-
tora studia malarskiego „Weso e
farby” Autonomii „Polonia”.

  Na wystawie
przedstawiono 28
prac dzieci w wieku od
5 do 15 lat, wykonane
gwaszem, akwarel ,
kredkami, pastelami.
Na obrazach dzieci
namalowa y widoki
polskich miast, miej-
sca, gdzie by y lub któ-
re chcia yby odwie-
dzi .

odzie owy Dom Kultury Kraków, Grunwaldzka 5

Foto: Natalia Galanskaja
Na zdj ciach 1,2:
Prace dzieci studia „Weso e Farby”
na wystawie w  Krakowie

10 grudnia 2016
roku w Domu Kultury

odzie y odby  si
pi ty festiwal kultur narodowych
“Bursztynowa t cza”.

Program koncertu by  bardzo
bogaty i ciekawy. Tego wieczoru
mo na by o zobaczy  tance orien-
talne zespo u „Armenia”, wyst p
tad yckiej narodowo-kulturalnej
autonomii, potpourri od ydow-

„Bursztynowa t cza”
skiego zespo u „Szalom” i niemiecki
„Taniec z kwiatami” w wykonaniu
zespo u “Sudaruszka” i wiele innych.

Ale, oprócz ta ców, na scenie
wyst powali zespo y i soli ci z ró -
nych wspólnot narodowych. S ucha-
li my kol d w wykonaniu rosyjskie-
go folklorystycznego zespo u
„Talica”, piosenek w ró nych j zy-
kach – ormia skim (Milena Chaczt-
rian), tad yckim (Szuchat Jusupow),

litewskim (zespó  „Gabia”)
i polskim: by  to duet „Ra-
zem” (Jekaterina Gorieno-
wa, czyli autor tego arty-
ku u, i Micha  Jermo ajew).
Pojawiali my si  na scenie
dwa razy i ka dego z nich
bardzo denerwowali my
si : Micha  martwi  si  o
gitar , a ja – o Micha a.

Kiedy wychodzili my

jakby my wypo-
wiadali z Micha em
jak  tajemnic .

Drugie wyj cie na scen  by o
troch  inne. Za kulisami ju  nikogo
nie by o i nikt niczego nie yczy , i
piosenka by a inna – wi cej rytmu,
wi cej ruchu; publiczno  klaska a i
piewa a razem z nami.

To by  bardzo ciep y koncert,
bardzo dzi kujemy organizatorom
za wspania e prezenty. ycz

pierwszy raz, za kulisami by o du o
ludzi i wszyscy yczyli nam powo-
dzenia. I spe ni o si  – wyst pili my
bardzo dobrze, a na sali by a cisza,

wszystkim szampa skiego nastroju
na ca e wi ta!

Jekaterina Gorienowa
Foto: N. Gorienow

Widzowie
Zespó  „Razem”

Otrzymanie nagrody

1

2

Dyrektor  Andrzej azarz wr cza
kwiaty i dyplom

Jekaterinie Galanskiej
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Stadnina
J a n u s z a

Kojrysa jest po ona na
Redykajnach w Olsz-
tynie, na malowniczym
wzgórzu pomi dzy je-
ziorami, otoczona lasa-
mi codziennie zaprasza
go ci, mi ników koni,
aktywnego wypoczyn-
ku i j zyka polskiego.

Gospodarz oferuje
atrakcje na ka  por
roku. Jego specjalno ci

 przeja ki saniami
lub ludowymi bryczkami,
w blasku pochodni, przy

wi kach  dzwonecz-
ków i przygrywaj cego
do ta ca i piewu akor-
deonu w r kach samego
pana Janusza.

W  artystycznych  pro-
gramach m odzie owych
zespo ów doskonale -

Spotkanie z Dziadkiem  Mrozem w
 bajecznej Stadninie Janusza Kojrysa

czy si  polski i rosyjski
folklor, dynamiczna muzy-
ka, regionalne, r cznie

wykonane stroje i trady-
cyjna kuchnia. Za udzia
w konkursach i zabawach

z ko mi ka dego czeka
upominek, nagroda lub
ko ska pami tka ze spot-

kania.
Pracownicy Stadniny

tworz  zgran , cudown
rodzin . Fantastycznie
organizuj : imprezy oko-
liczno ciowe  (urodziny,
imieniny, rocznice, komu-
nie, wesela), wieczory

skie w prawdziwej
Ludowej Stodole (kolacja
z ta cami warmi skimi i
popisy koni), ogniska dla
dzieci i m odzie y szkol-
nej, majówki i pikniki dla
firm – do kilkuset osób,
kuligi staropolskie z Miko-
ajem, jazdy konne, rajdy
w siodle itd.

Czekamy z niecierpli-
wo ci  na nast pne
spotkanie z interesu-

cymi lud mi yj cymi w
harmonii z przyrod .

O. So owjowa
Foto: Daniil So owjow

Cz onkowie Klubu „SZTURWA ” ogrzeli  Dziadka Mroza

Mieszka cy Stadniny Sanie  Dziadka Mroza

Gry i konkursy

Arty ci Tajemnicze ognisko

Na zdj ciach
po prawej:

    poni ej:

W cudownej atmosferze

Z najlepszymi yczeniami
na Nowy Rok!
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W Kaliningradzie odby o si  III 
seminarium „Wspó praca gospo-
darcza Polski i Obwodu Kali-
ningradzkiego  Federacji Rosyj-
skiej. Warmia i Mazury: tradycje i

nowe mo liwo ci wspó pracy”. 
Organizatorami przedsi wzi cia zosta y samorz d

województwa warmi sko-mazurskiego i Konsu-
lat  Generalny RP w Kaliningradzie. W seminari-
um wzi li udzia  tymczasowo pe ni cy obowi -
zki  gubernatora Anton Alichanow, ministrowie
rz du obwodu kaliningradzkiego, przedstawiciele
rodowisk biznesowych regionu, Konsul  Gene-

ralny RP w Kaliningradzie Marcin Nosal. Strona
Polska by a reprezentowana przez marsza ka 
województwa warmi sko-mazurskiego Gustawa
Marka Brzezin , kierowników administracji wo-
jewództwa, a tak e przez przedstawiciela no-
wego lotniska w Olsztynie.

Anton Alichanow podzi kowa  organizato-
rom i podkre li , e takie seminaria sprzyjaj
rozwojowi kontaktów mi dzy biznesmenami 
obydwu krajów, nie zwa aj c na trudny okres 
stosunków rosyjsko-polskich. Gustaw Marek
Brzezin przypomnia , e w pa dzierniku bie -
cego roku Olsztyn ju  przyjmowa  imponuj cy
„biznesowy desant” z obwodu kaliningradz-
kiego.

-To byli przedstawiciele z najró niejszych
bran . Podczas forum odby  si  dwustron-
ny dialog z naszymi  biznesmenami. Takie nego-

cjacje maj  dobr  perspektyw  – podkre li  G.M.
Brzezin. W tym roku min o 15 lat od momentu
podpisania umowy o wspó pracy mi dzy naj-
bardziej zachodnim regionem Rosji a województ-
wem warmi sko-mazurskim. W ci gu tych
lat odby o si  bardzo du o wspólnych przedsi -
wzi  skierowanych na wymian  do wiadcze
w ró nych obszarach. Zrealizowano dziesi tki
projektów, maj cych na celu rozwój wspó pracy
gospodarczej, popraw  ekologii i sfery spo e-

cznej, przeprowadzano wymian  turystycz-
 i kulturaln , zorganizowano zawody sporto-

Podpisanie nowego trzyletniego Planu

Trzyletni Plan zosta  podpisany

Warmia i Mazury: tradycje i nowe mo liwo ci

Aleksander Milota wr cza
specjalne nagrody polskim i

rosyjskim biznesmenom

Podczas seminarium

we. Stosunki partnerskie powsta y mi dzy
rz dami miast, instytucjami o wiatowymi i orga-
nizacjami spo ecznymi.

Anton Alichanow i Gustaw Marek Brzezin 
podpisali si  pod nowym trzyletnim Planem
przedsi wzi  w zakresie wspó pracy 2017-
2019.  Podkre lono, e najwa niejsze kierunki
wspó dzia ania pozostaj  bez
z mia n:  g os p o d a r k a , kultur a ,
sport, turystyka, ochrona rodowis-
ka, kontakty humanitarne.

Podczas seminarium przedsta-
wiciele resortów profilowych 
równie  podpisali Plan przedsi -
wzi   w zakresie turystyki mi -
dzy regionalnym Ministerstwem do
Spraw Kultury i Turystyki a De-
partamentem Turystyki Administ-
racji marsza ka województwa
warmi sko-mazurskiego na 2017-
2019.

Podczas osobistego spotka-
nia, które odby o si  przed semina-
rium, AntonAlichanow opowiedzia
Gustawowi Markowi Brzezinowi o przebiegu
pracy nad nowym federalnym dotycz cym ob-
wodu kaliningradzkiego, zgodnie z którym mi -
dzy innymi rozpatruje si  mo liwo  wydawa-
nia wiz elektronicznych dla obcokrajowców.

Nowe technologie pozwol  stymulowa  przep yw 
turystów do naszego regionu i znacznie upro ci
procedur   otrzymania wizy. To dobry sygna  dla

rozwoju biznesu – obwód kaliningradzki jest
gotowy do wprowadzania innowacji nawet tam,
gdzie tradycyjnie to nie by o przyj te.  Je li stro-
na polska cofn a MRG, postaramy si  zorga-
nizowa  dla naszych kolegów wygodny  ser-
wis, by  mo e, oni kiedykolwiek odwzajemni
si  nam  ten sam sposób – powiedzia  przewod-
nicz cy regionu, zaznaczaj c, e poprawki do
prawa przypuszczaj , e obcokrajowcom, pla-
nuj cym przyjazd do obwodu kaliningradz-
kiego niemniej ni  trzy doby przed przewidy-
waln  dat  wjazdu, trzeba b dzie z  wnio-
sek i wype ni  ankiet  na specjalnej stronie inter-
netowej. Po sprawdzeniu ankiety obcokrajowiec
otrzyma zawiadomienie o udzielenie pozwole-
nia na wjazd do obwodu kaliningradzkiego.

Po zako czeniu oficjalnej cz ci seminarium od-
by y si  negocjacje uczestników w atmosferze
nieformalnej w jednej z sal „Rybnej wsi”, 
gdzie kierownik Wydzia u Promocji Handlu i
Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kalinin-
gradzie, pierwszy radca Aleksander Milota zgod-

nie z tradycj  wr czy  specjalne nagrody pol-
skim i rosyjskim biznesmenom, którzy wy-

tkowo wyró nili si  w ci gu zesz ego roku w
zakresie rozwoju relacji gospodarczych mi -
dzy dwoma krajami.

Dmitrij Osipow Foto autora i
www.facebook.com/gustaw.brzezin

umaczenie A. Szyriaj
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Podró  do Magicznej Doliny
prowadzi a przez stolic  Warmii i
Mazur, miasto Olsztyn. Przewod-
nik Stefania Olkowska oprowa-

dzi a nas po interesuj cych miejscach miasta.
Olsztyn s ynie nie tylko z tego, e jest mias-

tem uroczo po onym – w jego granicach admi-
nistracyjnych znajduje si  11 jezior i ponad 1800
ha lasów, ale to gród maj cy ponad 650-letni
histori .

Spaceruj c uliczkami Starego Miasta podzi-
wiali my pozosta ci murów obronnych, w dro-
dze na dziedziniec Zamku Warmi skiej Kapitu y
pozdrowili my siedz cego na cokole znanego ast-
ronoma Miko aja Kopernika. Nieod cznym to-
warzyszem naszego spaceru by  ch odny deszcz…

Nagrod  dla nas by  wypoczynek w Pensjo-
nacie „Zio owa Dolina”.

W dawnych czasach zio om przypisywano
ciwo ci magiczne, ich zbieraniu towarzy-

szy y cz sto tajemnicze rytua y.
Cz onkowie Klubu Mi ników Kultury Pol-

skiej „Szturwa ” ch tne poznaj  ciekawe miejsco-
wo ci i lubi  sp dza  czas w harmonii z przyrod .

Popularno  obiektu pot gowa o jego niez-
wykle atrakcyjne po enie. Zlokalizowane jest
tu  nad samym brzegiem starego koryta rzeki

yny, otoczone zewsz d pi knym sosnowym

Aktywny wypoczynek w Magicznej Dolinie
lasem, z dala od wielkomiejskiego zgie ku, a jed-
nocze nie w bezpo rednim s siedztwie stolicy
Warmii i Mazur.

Pani przewodniczka oprowadzi a nas po tere-
nie i powiedzia a, e Zio owa Dolina posiada sto-
sunkowo nied ug  histori , powsta a w 1991 roku,
jako gospodarstwo rolne.

Naturalnie w ciciele nie stali si  rolnikami z
dnia na dzie  –  wcze niej pracowali w gospodar-
stwie rodzinnym. Praktycznie od pocz tku gos-
podarstwo dzia o wielokierunkowo. Jedn  ze
specjalno ci by a uprawa ro lin zielarskich – su-
rowca do produkcji herbat zio owych Eligiusza
Koz owskiego.

Zio a Eligiusza Koz owskiego, ojca obecnego
ciciela, lecz ce skutecznie ludzi od dziesi t-

ków lat, wzmocni  Pa stwa zdrowie.
Specyfika gospodarstwa sprawi a, e by o

ono nader cz sto odwiedzane przez kupuj cych
zio owe mieszanki oraz ludzi chc cych pozna
tajniki zielarstwa. To w nie ci pierwsi go cie
zapocz tkowali nowy kierunek dzia alno ci, jakim
sta a si  agroturystyka.

Na baz  noclegow  sk ada si  kilkana cie po-
koi, w których zapewniono kilkadziesi t miejsc
noclegowych. Wi kszo  posiada bardzo dobry
standard wyposa enia i idealnie, wg gustu gos-
podyni, skomponowane detale wyko czeniowe,

co razem tworzy nadzwyczaj przyjazny wypo-
czynkowi klimat.

Dum  pani Krystyny, gospodyni domu, jest
odebrana w 2010 roku w Belwederze – nagroda
X edycji ogólnopolskiego konkursu.

Zio owa Dolina to równie  azyl dla zwierz t.
 tu strusie, g si, kury i wiele innych ptaków, w

tym ozdobne. Jest te  klatka z królikami. Z wi k-
szych zwierz t yj  tu os y, kuce, kozy, konie
oraz zwierz ta gospodarcze.

Hobby Pana Bogdana, gospodarza domu, to
militaria. Jego pasja zaowocowa a zgromadzeniem
znacznej ilo ci pojazdów wojskowych, stra ac-
kich oraz milicyjnych: oryginalny UAZ, GAZ69,
SKOT, BTR i wiele innych, a tak e zabytkowe
ju  nyski z napisem MILICJA, ponadto kuchnie
polowe, stare maszyny gospodarcze takie jak
traktory, których u ywano w czasach pegeerow-
skich.

Nast pnym razem na pewno do czymy do
programu  przeja ki  zabytkowymi pojazdami.

Jest te  plac zabaw dla dzieci z trampolinami
oraz boiskiem do siatkówki.

Go cie VIP, rodziny z dzie mi, zorganizo-
wane grupy i indywidualni tury ci zawsze znaj-
duj  swoje miejsce w Zio owej Dolinie.

O. So owjowa
Foto: Danii  So owjow

Wycieczka po
Olsztynie

Przy choince

cicielka Krystyna
Koz owska

Degustacja zio owej
herbaty

Pojazdy wojskowe

Pojazdy wojskowe

Pojazdy wojskowe

Zagroda edukacyjna

Zagroda edukacyjna

Zagroda edukacyjna Zagroda edukacyjna

Na zdj ciu
po prawej:

Nad
brzegiem
rzeki yny

Wianek z bombkami z ca ego wiata
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WI TECZNA NIESPODZIANKA
C z s t o

widywa am
 kobiet , z
y c z l i w y m

spojrzeniem i mi ym u -
miechem. Jeste my s -
siadkami, mieszkamy
w tym samym bloku, w
jednej klatce schodo-
wej.

Pod koniec 2014 ro-
ku, przepraszaj c, zwró-
ci a si  do mnie z pyta-

niem: czy to nie ja wydaj
polsk  gazet . Potwier-
dzi am, mówi c, e tutaj,
w moim mieszkaniu,
znajduje si  redakcja

osu znad Prego y. Za-
pyta a te , czy mog abym
wrzuca  ka dy kolejny
numer do jej skrzynk i
pocztowej. „Oczywi cie e
tak! ” odpowiedzia am, i
robi am tak a  do grudnia
2016 roku.

Czasami spotyka -
my si  na k latce scho-
dowej, i przygotowuj c
12-ty numer 2016 r., pos-
tanowi am porozmawia
z ni  i zaproponowa  jej
napisanie notatki o sobie
i swoim zainteresowaniu
naszym wydaniem. Zgo-
dzi a si .

Nale y podkre li , e
pani Lubow jest wyj tko-
wo skromna: nic nie napi-

sa a o swojej osobie.
Uzupe nijmy t  luk .

Lubow Wasiljewna
Aleksandrowicz to k la-
syczny rosyjski inteligent.
Wy sze ekonomiczne
wykszta cenie zdoby a w
Leningradzkim Instytucie
Finansowo-Ekonomicz-
nym. Skierowano j  do
pracy w Kaliningradzie,
gdzie przepracowa a jako
ekonomistka a  do eme-

rytury. W latach studen-
ckich lubi a chodzi  na
koncerty Edyty Piechy. Z
czasem pojawi o si  za-
interesowanie Polsk  ja-
ko bliskiego nam naro-
du, i pani Lubow zabra a
si  za nauk  j zyków –
polsk iego i angielskie-
go.

A. awrynowicz
Oto co napisa a dla

redakcji G osu.

  Dlaczego za-
cz am uczy
si  polsk ie-

go? Uwa-
am, e je eli

dwa s owia -
sk ie narody yj  obok
siebie, to powinny one
zna  j zyk, tradycje i
kultur  s siadów, i sza-
nowa  si  nawzajem.
Przecie  mamy tyle
wspólnego!

Uwielbiam muzyk
Fryderyka Chopina, cu-
downy g os Anny Ger-
man, polskie kino,
brzmienie organów w
wykonaniu polskich mu-

W dniu 17 grudnia 2016 r. w
Kaliningradzie w Pa acu sportu

Junost odby  si  I Mi dzynaro-
dowy Halowy Turniej w Pi ce No nej

Kobiet z udzia em skich dru yn pi karskich
z Niemiec, Polski, Litwy oraz Rosji, przy wspar-
ciu Konsulatów Generalnych RP, Niemiec i
Litwy. Jednak e tylko Konsulat Polski zorgani-
zowa  przybycie swoich kibiców. Cz onkowie
autonomii „Polonia” razem z pracownikami Kon-
sulatu i ksi mi ochoczo kibicowali polskim pi -
karkom!

Polsk  na turnieju reprezentowa  klub Vic-
toria Bartoszyce. Trenerzy w przerwach opo-
wiedzieli nam, e w ma ych Bartoszycach jest
do  boisk, ale kobiety z klubu Victoria zwykle
graj  w wielki futbol. Na tym turnieju mia y
pierwsze do wiadczenie grania w mini futbol.

Turniej by  szcz liwy. Klub polski wszed
do pó fina u i ogra  dru yn  z Niemiec z wynikiem
2:1. Ale w finale Victoria zagra a w losowaniu z
dru yn  kaliningradzk  i po serii rzutów karnych
zdoby a drugie miejsce!

Kobietom
z Polski bar-
dzo podoba
si  wyst p
cheerleaderek
z Gwardiej-
ska w bia o-
czerwonych
sukienkach.
„ P o l o ni a ”

Kibicujemy polaków!
pozna a je we wrze niu 2016 r.
podczas Dni miasta w Gwardiej-
sku. Mi o by o zobaczy  je znów.

We wr czeniu nagród uczestniczyli wszyscy
konsulowie oraz Konsul Generalny RP w Kali-
ningradzie Marcin Nosal. Zadowolone polki po-
jecha y do domu z pucharem, medalami i pre-
zentami. A organizatorzy turnieju obiecali, e
turniej stanie si  tradycj .

Julia Czalij Foto autora

zyków.
Polska jest naszym

siadem. Trzeba uczy
si  polskiego, eby lepiej
rozumie  siebie nawza-
jem i móc obcowa .

W 2013 roku w Kali-
ningradzkim Domu Kom-
batantów zorganizowano
kursy nauki j zyka pol-
skiego. Zacz am na nie
uczestniczy . Prowadzi a
je Helena Rogaczykowa.
Poznawali my polsk
mow , uczyli my si
wierszy i piosenek. Zna-
jomo  j zyka przyda a
nam si  przy zwiedzaniu
Polski. Byli my na wycie-

czkach w Elbl gu, Olsz-
tynie, Gda sku, Malborku,
Gdyni, Sopocie. Mia am
mnóstwo wspania ych
wra .

Obecnie ju  nie ucze-
stnicz  w zaj ciach.

ównym ród em, z któ-
rego czerpi  informacje o
Polsce i jej kulturze i
dzi ki któremu nie trac
kontaktu z j zykiem, jest
pismo polonijne G os
znad Prego y. Jest to ga-
zeta o wysokim poziomie
tak informacyjnym, jak i
technicznym.

Pozdrawiam gor co
wszystkich Polaków w ok-

resie wi t Bo ego Naro-
dzenia i Nowego roku.
Bardzo chc  wierzy , e
stosunki mi dzy naszymi
narodami na zawsze po-

Podczas zaj  z j zyka angielskiego

zostan  dobre.
Lubow

Aleksandrowicz,
Kaliningrad
Foto autora

Kibice z Polonii

Cheerleaderki podczas
Dni miasta w Gwardiejsku

Polki ogl daj  wyst p cheerleaderek

Klub Victoria Bartoszyce z nagrodami

Wr czenie nagród
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http://xn—39-6kcq4bdj2f.xn—
p1ai/nado-nesti-drug-drugu-dobro/

 Nie wiem ile
cz onków liczy Po-

lonia naszego ob-
wodu, ale my , e du o. W or-
ganizacjach polonijnych s  ci,
którzy posiadaj  Kart  Polaka,
ale s  i tacy, którzy jej nie maj ,
ale chcieliby mie .

Po pierwsze – nie wszyscy
posiadaj  dokumenty, potwier-

List do redakcji
dzaj ce polskie pochodzenie.
Gdyby cofn  si  o kilkana cie
lat i zajrze  do paszportów,
których ju  nie mamy, i w których
by a jeszcze wpisywana naro-
dowo , to zobaczyliby my, e
tam w rubryce „narodowo ”
by o napisane Polak albo Polka.
Po drugie – s  tacy, którzy posia-
daj  takie dokumenty, ale oprócz

pacierzy po polsku ni-
czego powiedzie  nie
potrafi .  J zyka mo na
nauczy  si  w organiza-
cjach polonijnych. A jak by  z
histori  i literatur ? 

Mam propozycj : eby w ka -
dym numerze G osu publikowa
krótkie informacje o wybitnych
pisarzach, malarzach, o królach,

powstaniach
itd.  Ale  to  mia oby  by  w

dwóch  j zykach  –  polskim  i
rosyjskim obok siebie. B dzie
od razu po ytek tak j zykowy, jak
i historyczny.

Janina Pietruszko Ba tyjsk

 19 
, -

, ,
-

,  100 -
, -

 25  2016
, -

.

Teraz znajdziesz nas rowniez na Facebooku:
Glos.znad.pregoly

Wszystkim Naszym Czytelnikom yczymy Do Siego Roku!
Niech 2017 b dzie dla nas rokiem spokoju i

bezpiecze stwa oraz spe nienia waszych i naszych
ycze . Natomiast wierz cym w Narodzenie Syna Bo ego
Prawos awnym yczymy Weso ych wi t!    Redakcja

:+48 601 057 820
(4012) 64 37 87,+7 962 269 2170

:
http://www.glos-znad-pregoly.org
e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com

:

, :
236039, . ,

. . , . 46, . 8.
:

„G os znad Prego y”/„ ”.

:  1 (246).
    :
  8:00, 9.01.17; 

14:00, 9.01.17. : 11.01.17.
: 500 . .

: 
 „ ”.

236001, . ,
. , 66, -14.

: (4012) 35 54 76.

Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .
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