
12 czerwca deszcz z
samego rana nie odstra-
szy  przedstawicieli
wszystkich wspólnot
narodowo ciowych –
przygotowania do
prezentacji swoich kultur
rozpocz y si  na Placu
Zwyci stwa od godz. 8
rano. Polskie stoisko
zosta o udekorowane

kodzie em cz onków
Autonomii Polaków “Po-
lonia”, m.in. Jeleny Tajur-
skiej, Zofii Tur, Weroniki
Sawickiej. Studium ma-
larstwa “Weso e farby”
pod kierownictwem
Swiet any Maksimowej
przedstawi o wystaw
“Polskie stroje ludowe”.
Andrzej Androsiuk za-
pewni  polskie ciasta
tradycyjne, które pó niej
móg  spróbowa  ka dy z
naszych go ci. Bli ej po-

udnia rozpocz  si  cie-
kawy program artystyczny.
Mieszka ców miasta
oraz turystów przywitali po
kolei przedstawiciele

adz regionu. W koncer-
cie wzi  udzia  polonijny
zespó  “P.O.L.S.K.A” oraz
prezes Autonomii “Polo-
nia” Helena Rogaczy-
kowa. Pod d wi ki bardzo

popularnej piosenki “Oj,
zagraj mi muzyczko”
zata czy a i za piewa a
publiczno  zebrana na
placu. Nie by o adnych
barier j zykowych, bo
nawet po kilku godzinach
mo na by o wychwyci  w
umie nucenie refrenu tej

weso ej piosenki. Na pol-
skim stoisku pod kierow-
nictwem Julii Czalij oraz
Ludmi y Snigurowej zor-
ganizowane by y warsz-
taty twórcze – wianki,
bransoletki bia o-czer-
wone. Do pó nego wie-
czoru polskie stoisko pra-
cowa o w bardzo napi -
tym trybie, bo du o by o
ch tnych do odwiedzania
rosyjskich Polaków.

Serdecznie dzi kuje-
my wszystkim polonu-
som, którzy wzi li aktywny
udzia  w przygotowaniu

polonijnego stoiska oraz
jego pracy!Polaków.

Serdecznie dzi kuje-
my wszystkim polonu-

som, którzy wzi li aktyw-
ny udzia  w przygoto-
waniu polonijnego stois-
ka oraz jego pracy!

Helena Rogaczykowa
Zdj cia:

Maksim Tajurski,
adys aw ysy

Polskie stoisko

Warsztaty wiankowe

Warsztaty wiankowe

H. Rogaczykowa oraz zespó  “P.O.L.S.K.A” na scenie g ównej

Ta ce
mi dzynarodowe

cz Wi cej zdj  – patrz str. 8

Poloni  odwiedza A. Piatikop
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W dniach 26-28 maja 2017 r. po raz szesnasty odby y si  Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku.
W uroczystej inauguracji obchodów udzia  wzi li: Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Marcin
Nosal, konsul ds. Polonii Jaros aw Strycharski, przedstawiciele Urz du Marsza kowskiego Wo-
jewództwa Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie, Pomorskiego Urz du Marsza kowskiego w Gda -
sku, administracji m. Czerniachowsk oraz samorz dowcy z W gorzewa i Suwa k. W trakcie ceremonii
otwarcia Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Marcin Nosal podkre li  zaanga owanie oraz
wk ad polskiej mniejszo ci narodowej w promocj  j zyka i kultury polskiej na terenie Obwodu Kali-
ningradzkiego. W ci gu trzech dni Polonia OK oraz mieszka cy Czerniachowska mieli mo liwo
wzi cia udzia u w konkursie plastycznym „Polska w oczach dzieci”, konkursie recytatorskim,
uczestniczenia w warsztatach r kodzie a kociewskiego, obejrzenia wystawy „Polska znana i po-
dziwiana”, na której prezentowane by y prace uczniów gimnazjów województwa Warmi sko-Ma-
zurskiego. Najm odsi uczestnicy obchodów prezentowali swoje umiej tno ci wokalne w trakcie konkursu piosenki polskiej. Wyst py nagradzane by y
gromkimi brawami przez licznie zgromadzon  na widowni publiczno . Dope nieniem konkursu by  koncert zespo u „ wietlik” i Teatru miesznych
Tre ci z Suwa k. Obchody zako czy a Msza wi ta w intencji Polonii Obwodu Kaliningradzkiego w ko ciele p.w. w. Brunona.     kaliningrad.msz.gov.pl/

XVI Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku

.

Emocji by o a  zanadto!!!
Co roku, pod koniec maja, w ramach Dni Kultury Polskiej w
Czerniachowsku  Kaliningradzka Autonomia Polonia bierze

udzia  w konkursach recytatorskich oraz piosenki polskiej. 27
maja tego roku uczestnicy – polonusi  oraz  ich kibice ruszyli

autokarem i samochodami do miasta Czerniachowsk.
Jedni – aby spróbowa  swoich si  w artystycznej rywalizacji, inni – eby

udzieli  swojego wsparcia konkursantom, stworzy  dla nich przyjemn
atmosfer  na widowni. Czerniachowskie Centrum Twórczo ci Dzieci i M o-
dzie y, gdzie w konkursie recytatorskim m. in. uczestniczyli reprezentanci
Autonomii „Polonia” Sawielij Morozow i Michai  Jermo ajew, otworzy o swoje
drzwi o godz. 11.00. Nast pnie w Domu Kultury o godz. 15.00 odby  si
konkurs piosenki. W nominacji Soli ci udzia  wzi a nasza „z ota odzie ”:
Jekaterina Gorenowa, Michai  Jermo ajew i równie  duet Jekaterina Gorenowa
i Michai  Jermo ajew. Nazywamy ich „z ot  odzie ” bo wietnie si  ucz  i

 kandydatami na zloty medal po maturze.
Pierwsze miejsca we wszystkich konkursach zaj  Michai  Jermo ajew! To

by a prawdziwa bomba! Mo ecie mi uwierzy  na s owo, emocji by o a  zanadto!
Mówi Jekaterina Gorenowa:
„Bior  udzia  w konkursie piosenki ju  po raz trzeci. Tutaj, na tej sali kon-

certowej, zawsze panuje atmosfera muzyki i wi ta. W zesz ym roku zaj am
tu drugie miejsce. W tym roku
nie dosta am nagród, przyczyn
by o na pewno przygotowywanie
si  do matury. Mimo do wiad-
czenia bardzo si  denerwowa am
i za piewa am jedn  zwrotk  
dwukrotnie. Oczywi cie, jury
konkursowe, w sk ad którego
wchodzili m. in. przedstawiciele
instytucji kultury z miast Polski,
zauwa yli t  pomy ... dlatego

ju  nie mia am szans na zwyci stwo...
A najwi ksze wra enie pozostawi a nasza grupa wsparcia. W tym roku

by a najpot niejsza. Moi rodzice, babcie i kuzynowie te  kibicowali nam.
Dzi kuj  bardzo za wsparcie! No i Misza Jermo ajew... po prostu brak mi s ów,
eby opisa  wyst py mojego ulubionego przyjaciela... Piosenka „Va-bank” i

wiersz Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” w jego wykonaniu zaskoczy y wszyst-
kich. Jestem dumna z tego, e mam takiego przyjaciela. Zdam matur  i latem
planujemy razem uczestnictwo w ró nych projektach polonijnych, wi c jeszcze
si  wyka emy!”

Opinia Michai a Jermo ajewa:
„Dla mnie to by y te  trzecie ,,Dni Kultury Polskiej” w Czerniachowsku.

Tak samo, jak w poprzednich latach, postanowi em wzi  udzia  w konkursie
recytatorskim i w konkursie piosenki polskiej. Obydwa te gatunki artystyczne

 mi bliskie.
Doskonale wiedzia em, w kie-

dy dok adnie odb dzie si  przed-
si wzi cie, ale okre li em reper-
tuar dopiero trzy tygodnie przed
konkursem. Ci ko by o znale
co  takiego, co by si  spodoba o
publiczno ci i jury, to, w czym
ja mog  si  wykaza . Jednak
wi cej czasu zaj o mi zapozna-
nie si  z wybranym materia em.

Obejrza em film, w którym piewano wybran  przeze mnie
piosenk , równie  pos ucha em wierszy w wykonaniu
ró nych recytatorów. Ta cz  przygotowania by a dla
mnie nie mniej wa na i ciekawa, ni  sam wyst p.

Je li ktokolwiek by mnie zapyta , czy konkurs by  wart
tylu stara , odpowiedzia bym: „Zdecydowanie
tak!”, tym bardziej, e organizacja ca ego przed-
si wzi cia by a na odpowiednim poziomie. Pocie-
szy  mnie te  ten fakt, e w tym roku, dla konkursu
recytatorskiego wydzielono przestrzenn  sal
(Centrum Twórczo ci Dzieci i M odzie y), w kon-
kursie piosenki te  wprowadzono niektóre zmiany
techniczne, o których, jako uczestnik konkursu,
po prostu nie mog  nie powiedzie . Wspania e regu-
lowanie d wi ku pomog o w wykonaniu piosenki.
Na scenie doskonale s ysza em swój g os i podk ad

wi kowy, wi c zdenerwowania nie by o.
Przyjemnie by o widzie  mnóstwo go ci z Polski,

zw aszcza z W gorzewa. To miasto ju  dawno polubi em i mam nadziej , e
wkrótce odwiedz  go jeszcze raz. Dni Kultury Polskiej to wspania a mo liwo
zapozna  si  bli ej z tradycjami i oby-czajami naszych s siadów, a tak e
wykaza  swój talent, i ciesz  si  bardzo, e mia em tak  mo liwo .”

Swoje wrazenia opisa y Jelena Morozowa i jej syn Sawielij (8 lat):
„By  wspania y ciep y dzie  i byli my podekscytowani, nie mogli my

doczeka  si  rozpocz cia konkursu recytatorskiego! Ale czas konkursu przelecia
szybko, s uchali my wierszy jednym tchem! Tyle
utalentowanych dzieci i m odzie y! Oczywi cie jury
konkursu nie mia o atwego zadania! Jako widzowie,
mo emy ocenia  recytatorów niezgodnie ze zdaniem
jurorów, bo kibicujemy swojej dru ynie, ale wyst p
Michai a Jermo ajewa w najstarszej kategorii wiekowej
nikogo nie pozostawi  oboj tnym i by o jasne jeszcze
przed odczytaniem wyników, e jest zwyci zc !

Szkoda, e  mój  syn  Sawielij  nie  dal  sobie  rady  ze
stresem przed recytacj  i dlatego deklamowa  zbyt
szybko, jak by si  ba , e kto  go dogoni. Ale teraz ju
mamy do wiadczenie w tej sprawie i b dziemy pracowa
nad sob .

Bardzo nam si  spodoba y zorganizowanie, atmosfera konkursu, dobry
poziom! W konkursie piosenki uczestnicy wyst powali w jednej grupie wieko-
wej (od 6 do 19 lat) w dwóch  kategoriach:soli ci oraz zespo y. To jest bar-
dzo skomplikowane i moim zdaniem po prostu niemo liwe doceni  i porówna
talenty  doros ych i dzieci!

Dziwne by o to, e, wbrew tradycjom, najm odsze dzieci piewa y na zako -
czenie imprezy i by y zm czone oraz zdenerwowane. Ale jako pierwsi  wyszli
na scenie... najstarsi konkursanci! Oraz jeden za drugim przedstawiciele Auto-
nomii Polonia, Kaliningrad! O cud!

Nie zrozumieli my te  tego, dlaczego w kategorii solistów drugie miejsce
zaj  duet? To pytania do organizatorów!

Ale na ogó  16. Dni Kultury Polskiej pozostawi y dobre wra enia! My , e
ca a widownia otrzyma a du o pi knych emocji.”

Zgadzam si  ze zdaniem ca ej ekipy wsparcia: jeste my najlepsi – pozytywni,
towarzyscy, artystyczni, utalentowani!

Ludmi a Snigurowa
Foto: A. Jermo ajewa, N. Gorenow

piewa Kasia Gorenowa

Duet Tango

Dypl om
zwyci zcy

Misza Jermo ajew
Va-bank
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W pi tek 2 czerwca 2017 r. Polska zosta a po raz szósty wybrana na cz onka
Rady Bezpiecze stwa ONZ. Wybór Polski do jednego z g ównych organów
ONZ wiadczy o uznaniu wk adu naszego kraju w utrzymanie mi dzynarodowe-
go pokoju i bezpiecze stwa oraz o zaufaniu, jakim darzy nas spo eczno
mi dzynarodowa.

Polska niesta ym cz onkiem Rady Bezpiecze stwa ONZ
W pi tek 2 czerwca 2017 r. Polska zosta a po raz szósty wybrana na cz on-

ka Rady Bezpiecze stwa ONZ. Wybór Polski do jednego z g ównych organów
ONZ wiadczy o uznaniu wk adu naszego kraju w utrzymanie mi dzynarodo-
wego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zaufaniu, jakim darzy nas spo eczno
mi dzynarodowa.

Rada odgrywa wiod  rol  w globalnej dyskusji nt. bezpiecze stwa, poszu-
kuj c rozwi za  konfliktów, czy to za pomoc rodków pokojowych czy z

yciem si y. Zasiadanie w tym gremium podnosi mi dzynarodow  rang  i
presti  pa stwa oraz daje mo liwo  aktywniejszego w czenia si  w dzia ania
na rzecz wzmocnienia wiatowego bezpiecze stwa i realizacji najwa niejszych
celów ONZ.

Solidarno -Odpowiedzialno -Zaanga owanie
W sk ad Rady Bezpiecze stwa wchodzi pi tna cie pa stw, z których pi

(Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania) posiada status sta ych cz on-
ków. Pozosta e dziesi  pa stw wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne
na kadencj  dwuletni , przy czym co roku wybieranych jest pi ciu niesta ych
cz onków. Polska w przesz ci zasiada a w RB w latach: 1946-47, 1960,
1970-1971, 1982-1983 i 1996-1997. Wybór Polski na niesta ego cz onka
RB NZ w latach 2018-2019 jest szóst  kadencj  naszego pa stwa w Radzie.
Od 1 stycznia 2018 roku Polska b dzie wspó decydowa  w najwa niejszych
kwestiach zwi zanych z bezpiecze stwem i pokojem na wiecie.

Polska oficjalnie zg osi a swoj  kandydatur  do Rady Bezpiecze stwa ONZ
na kadencj  2018-2019 w marcu 2009 roku pod has em „Solidarno -Od-
powiedzialno -Zaanga owanie”, jednak intensywna kampania na rzecz
cz onkostwa zosta a zainaugurowana we wrze niu ubieg ego roku.

- To pa stwo, które zasiada
w RB, ma zawsze w czasie tej
kadencji swój okres przewod-
nictwa, który oznacza, e
mo na skutecznie wychodzi
z w asn  agend , tzn. z tymi
tematami, które dane pa st-
wo chce na forum RB ONZ

Polska niesta ym cz onkiem Rady Bezpiecze stwa ONZ
przedyskutowa  – mówi  wówczas Prezydent RP
Andrzej Duda. Podczas inauguracyjnej konferencji,
która odby a si  w Pa acu Prezydenckim, szef pol-
skiego MSZ Witold Waszczykowski przekonywa ,
e zasiadanie w RB ONZ jest nie tylko “presti em,

nie jest tylko dum  z faktu, i  Polska mo e zasiada  w istotnym gremium
mi dzynarodowym, które podejmuje wa ne decyzje dotycz ce polityki
mi dzynarodowej, ale tak e mo liwo ci  promocji naszego regionu i naszej
wra liwo ci na sprawy mi dzynarodowe”.

Priorytety
Polska w RB ONZ b dzie walczy  nie tylko o swoje interesy, ale b dzie te

w pewien sposób g osem regionu – Europy rodkowej i Wschodniej. Ka de z
pa stw staraj cych si  o miejsce w RB ONZ reprezentuje swój region, w przy-
padku Polski to Grupa Europy Wschodniej zrzeszaj ca 23 pa stwa. Jedynym
konkurentem Polski w wyborach do RB na lata 2018-2019 z EEG by a Bu garia,
która w listopadzie 2016 r. wycofa a si  z rywalizacji.

Polska chce wykorzysta  cz onkostwo w Radzie Bezpiecze stwa do zwró-
cenia uwagi spo eczno ci mi dzynarodowej na problemy o charakterze glo-
balnym, takie jak terroryzm, zbrodnie przeciwko ludzko ci oraz nieprzest-
rzeganie podstawowych zasad prawa mi dzynarodowego. Wa ne miejsce w
polskiej agendzie zajmowa  b dzie tak e sytuacja na Ukrainie oraz powrót do
udzia u w operacjach pokojowych ONZ.

ród najwa niejszych priorytetów polskiego cz onkostwa w RB ONZ
znajdzie si  równie  wzmocnienie efektywno ci prac Rady Bezpiecze stwa i
zwi kszenie roli oraz autorytetu organizacji.

Si a prawa
Polska wraca do Rady Bezpiecze stwa po ponad dwudziestu latach nieobecno ci.

W tym czasie mi dzynarodowe po enie Polski zmieni o si , a nasz kraj zosta
cz onkiem NATO i Unii Europejskiej. Jednak dynamicznie zmieniaj ca si  sytuacja
mi dzynarodowa, równie  w bezpo rednim s siedztwie Polski i Unii Europejskiej
pozostaje niespokojna. Polska, stawiaj c na prymat prawa mi dzynarodowego
w relacjach mi dzynarodowych, jako cz onek Rady Bezpiecze stwa b dzie

a do budowy wiata opartego na „sile prawa, a nie na prawie si y”.
Polska rozpocznie swoj  dwuletni  kadencj  1 stycznia 2018 r. Razem z

Polsk  do Rady Bezpiecze stwa ONZ na kadencj  2018-2019 wybrane zosta y
Kuwejt, Gwinea Równikowa, Peru i Wybrze e Ko ci S oniowej. W wyborach
uzupe niaj cych w ramach grupy Europy Zachodniej wybrana zosta a Holandia,
która zast pi W ochy i b dzie sprawowa  mandat cz onka RB ONZ w 2018 r.

www.moskwa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/

Konkurs „Znaszli ten Kraj?” rozstrzygni ty
 Zako czy  si  konkurs „Znaszli ten kraj”. Na trzydziestu uczestników

przyznano siedem nagród, s  to dwudniowe pobyty w o rodkach
wypoczynkowych, pensjonatach w W gorzewie lub okolicach.

 1 marca 2017 roku Prezes Ko a „Wspólnota Polska w W gorzewie”
Wies aw Pietrzak przys  propozycj  udzia u w konkursie polonijnym
„Znaszli ten kraj” organizacjom dzia aj cym na Litwie, otwie, Bia orusi i
obwodzie kaliningradzkim.
Wielostopniowe wspó zawodnictwo sk ada o si  z pi ciu etapów, ka dy z
których zawiera  dwadzie cia pyta  na temat historii, geografii, literatury,
kultury i gramatyki j zyka polskiego.

 Sto pyta  – du o to czy ma o? – do poznania tego jaskrawego, pe nego
prastarych przekazów europejskiego kraju i j zyka. Na pierwszy rzut oka,
du o, lecz w trakcie trwania konkursu, okaza o si , e taki wielotorowy
promienny brylant pod nazw  Polska chce si  rozpatrywa  znów i znów.
Uczestnicy tak porywaj cego konkursu otrzymywali mas  zadowolenia,
kiedy czasami ci ko znaleziona odpowied , okazywa a si  t  w ciw .
Na przyk ad – „ Czy Józef Poniatowski by  ostatnim królem Polski?”
Odpowied  – nie. By o dwóch Poniatowskich. Królem by  Stanis aw August
Poniatowski, stryj Józefa.  „Czy Józef Pi sudski zosta  prezydentem Polski
w lutym 1925 roku? Odpowied  – Nie. Marsza ek bowiem nie zosta
prezydentem, a Naczelnikiem Pa stwa. I nie w 1925 roku, a w 1919 roku.
„Które polskie góry s  najstarsze?” Odpowied  – Góry wi tokrzyskie.
„Czy Czes aw Mi osz otrzyma  Literack  Nagrod  Nobla za ca okszta t
twórczo ci? – Nie. – Traktat moralny, nie Poemat o czasie zastyg ym. „W
którym roku odby y si  w Polsce pierwsze po upadku komunizmu w pe ni
wolne wybory parlamentarne?” Odpowied  – w 1991 roku. Na pewno nie
pomyl  si , je li powiem, e szczególn  trudno  dla nas przedstawia a
ortografia. Polska gramatyka stopniem trudno ci jest drug  w wiecie po

chi skiej. Uczestnicy musieli si  nag owi .
Na przyk ad: „Wska  poprawn  form : 1. Odno nie czego, 2. Odno nie

do czego. Odpowied  – 2. „Wyodr bnienie cytatu zapisujemy: 1. W
cudzys owie, 2. W cudzys owiu.” Odpowied  – 1. „Jak poprawnie zaczniemy
zdanie? 1. Z wielkiej litery, 2. Du  liter  , 3. Wielk  liter .” Odpowied  – 2.
Lecz, jak mówi si , oczy boj  si , a r ce czyni . 15 maja trzydziestu
uczestników z czterech krajów uko czy o swój maraton. Kompetentne jury
pod przewodnictwem Wies awa Pietrzaka podsumowa o wyniki konkursu.
Cztery z siedmiu premiowych miejsc zaj li przedstawiciele z Kaliningradu:
Niko aj Pienczukow (Stowarzyszenie Inicjatyw Polonijnych), Karolina
Moszkina (Autonomia Polaków „Polonia”), Natalia Pogriebnaja
(Stowarzyszenie Inicjatyw Polonijnych) i Nadie da Chworostuchina
(Stowarzyszenie Inicjatyw Polonijnych), a czwarty cz onek Stowarzyszenia
Inicjatyw Polonijnych w Kaliningradzie Diana Buchtojarowa zdoby a
Dyplom za udzia  w konkursie. Z obwodu kaliningradzkiego Dyplomy
otrzymali równie  Janina apszyna (Wspólnota kultury polskiej w
Ba tyjsku), Anastazja Ogijewicz (Wspólnota kultury polskiej im. J.
Kochanowskiego w Oziorsku). Szczegó y dotycz ce konkursu mo na
przeczyta  na http://wpkw.ehost.pl/znasz_li.html

Wielkie podzi kowania nale  si  organizatorom za bardzo ciekawy i
po yteczny konkurs, oraz sponsorom konkursu: w cicielom o rodków:
„Zatoka Kal”, „U Dziokana”, Hotelu „Ognisty Ptak”, Gospodarstwa
Agroturystycznego Sabinowo, Gospodarstwa Agroturystycznego
„Radziejówka”. Konkurs zako czony, nagrody s  wr czone, czekamy
jednak na nowe spotkania na polu intelektualnych wyzwa !

Nadie da Chworostuchina
. Natalia Pogriebnaja

Cz  druga - patrz str. 7 (Red.)
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- Tegoroczny „Przegl d”
organizowany jest na Akademii
Sztuki w Szczecinie…

- … po dwuletniej przerwie. W
roku 2015 swoje umiej tno ci
muzyczne zaprezentowa o 29
wykonawców. W tym roku w
konkursowe szranki stan o 24
uczestników. By  to pierwszy
przegl d zorganizowany w
Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wcze nie organizowa am
„Przegl d” na Uniwersytecie
Szczeci skim, moim sta ym
miejscu pracy. Dwa lata temu mia
miejsce jubileuszowy X
Ogólnopolski Przegl d Piosenki
Rosyjskiej. Wszystkich
konkursów odby o si  15, 5
pierwszych by o imprezami
lokalnymi. Dyrektorem
artystycznym by a w tym roku
Ma gorzata Kowalik, ja – szefem
organizacyjnym.

- Jakie s  zasady i
wymagania „Przegl du”?

- W „Przegl dzie” mog ( bra
udzia  soli ci i zespo y (do 4
osób) wszystkich szczebli szkó ,
studenci i osoby pracuj ce. Wiek
uczestników jest bardzo otwarty
– od 5 do 70 lat. „Przegl d” to
tak e du a sprawa logistyczna i
muzyczna – pocz wszy od
projektu plakatów i dyplomów a

„Przegl d piosenki rosyjskiej, to taka moja
wisienka na torcie”

do znalezienia sponsorów.
Uczestnicy tegorocznego przegl du
przyjechali do Szczecina z ca ej
Polski.  Najm odsza mia a 3 lata,
najstarsza 57. Dwa lata temu
wyst pi a tu trzyletnia
dziewczynka. I mimo, e jej wiek
nie by  regulaminowy, to piewa a
naprawd licznie, a publiczno
szala a. Go mi specjalnymi
„Przegl dów” byli m.in.: Henryk
Sawka, Mateusz Dami cki, prof.
Inna Szorohova  - dyrektor
Instytutu Muzyki  Uniwersytetu
w Kemerowie, kierownik
artystyczny chóralnego teatru
„Akademia” oraz Denis
Grintsewicz – aktor, piewak z
Kaliningradu. Gwiazda
tegorocznego „Przegl du” – Uliasza
– Urszula Ko odziejczyk
przyjecha a z Warszawy. Ta
niezwykle utalentowana córka
Rosjanki z Syberii oraz Polaka ze
Szczecina, da a podczas koncertu
pó godzinny recital.

- Co w przygotowaniu
„Przegl du” sprawi o Pani
najwi cej k opotów, a co rado ci?

- Najwi kszym problemem jest
pozyskanie sponsorów. Na
„Przegl d” nie ma przecie
specjalnych funduszy ani dotacji.
Nie jest to wcale atwe, ale udaje mi
si  dzi ki wspania ym, kochaj cym
sztuk , ludziom. Od wielu lat
nagrod  Grand Prix funduje pani
Maria Andrzejewska – prezes
Fundacji „Balet”. W tym roku
nagroda ta trafi a do Wiktorii
Ciasnochy z Gryfina. Nagrody
specjalne ufundowa y tak e
szczeci skie cukiernie:
„Lukierkovo” oraz „Bajdek”,
kwiaciarnia „Sempreverde”, sklep
„Pod Gwiazdami”, Polski Zwi zek
Chórów i Orkiestr oraz konsul
honorowy Federacji Rosyjskiej.

Rado  sprawia mi natomiast
praca z ciekawymi lud mi, których
pasj  jest sztuka.

-  A sk d wzi o si  u  Pani
zainteresowanie rosyjsk

muzyk ?
- Muzyka

interesowa a mnie od
zawsze. Ucz szcza am
do szkó  muzycznych,
piewa am w chórze

Politechniki
Szczeci skiej u prof.
Jana Szyrockiego, we
Wroc awiu u Edmunda
Kajdasza i w chórze

operowym. Obecnie piewam w
chórze Collegium Maiorum u
Paw a Osuchowskiego. A
zainteresowania muzyk  rosyjsk ?
Zaraz po maturze chcia am zdawa
na wydzia  muzyczny WSP w
Szczecinie. I krótko przed
egzaminem wst pnym kierunek ten
zosta  zlikwidowany.

Zdecydowa am si  wi c, na
zasadzie pewnej próby, na filologi
rosyjsk  i tak ju  zosta o. Podczas
studiów pokocha am literatur ,
malarstwo, poezj  i muzyk
rosyjsk .

W czasie pracy na Filologii
owia skiej Uniwersytetu

Szczeci skiego cz sto
prowadzi am zaj cia z fonetyki

zyka rosyjskiego. A eby nudno
nie by o, to piewa am ze
studentami piosenki i wy awia am
co zdolniejszych. Tam si  zacz y
praktycznie uniwersyteckie
konkursy recytatorskie, kabarety
studenckie, wieczory poezji i
przegl dy piosenki rosyjskiej,
które (te ostatnie) z biegiem czasu

przeistoczy y si  w konkursy
ogólnopolskie. Dzi ki nim
powsta y w Szczecinie dwa
zespo y muzyczne piewaj ce po
rosyjsku.

- A czym jeszcze Pani obecnie
si  zajmuje?

- Zawodowo zwi zana jestem z
Akademi  Sztuki. piewam, jak
ju  wspomnia am, w Collegium
Maiorum. Utworzyli go d ugoletni
cz onkowie Chóru Akademickiego
Politechniki Szczeci skiej, którzy
po uko czeniu studiów i podj ciu
pracy zawodowej chcieli nadal
realizowa  pasj piewania. Pisz
wspomnienia o swojej pracy
zawodowej, o tym jak
powstawa y scenariusze imprez,
organizowanych ze studentami, o
emocjach jakie towarzysz
wyst pieniom na scenie, o
wyj tkowych ludziach, z którymi
uda o mi si  spotka  i
zaprzyja ni . A Ogólnopolski
Przegl d Piosenki Rosyjskiej, to
taka moja wisienka na torcie.

Rozmawia  i fotografowa
Leszek W tróbski

Halina Zaborowska

Ogólnopolski Przegl d
Piosenki Rosyjskiej

Sala Akademii Sztuki
w czasie PRZEGL DU

Jury PRZEGL DU

Uliasha – Urszula Ko odziejczyk

Rozmawiamy z Halin  Zaborowsk -Buraczewsk , pomys odawc  i organizatorem Przegl dów Piosenki Rosyjskiej
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Nadesz a pora dokonania
podsumowania dzia alno ci Klubu
„Szturwa ” w roku akademickim
2016-2017.

Rok akademicki rozpocz o ponad 30
uchaczy, od kilku lat liczba ta utrzymywana jest

na  mniej wi cej sta ym poziomie dlatego, e
staramy si  poprawia  nasz  dzia alno , urozmaica
ofert  zaj .

Tak, jak w poprzednich latach, tradycyjnie
spotykali my si  raz w tygodniu na zaj ciach j zyka
polskiego, by y tak e wyk ady, seminaria i modu y
w Ostródzie (Polska) u naszych partnerów i przy-
jació .

Uda o si  nam nawi za  wspó prac  z olszty -
skimi szko ami dla m odzie y:  Zespo em Szkó
Gastronomicznych którym kieruje cudowna
energiczna Dyrektor mgr Ma gorzata wiech-
Twarowska i Zespo em Szkó  Samochodowych im.
por. Adolfa Marii Boche skiego w Olsztynie, którym
kieruj  m ody sympatyczny Dyrektor mgr in .
Arkadiusz Gnoza, z-ca dyrektora mgr in . Ma -
gorzata Prus, z-ca dyrektora mgr Barbara Tymecka,
a tak e z Uniwersytetem III Wieku w Olsztynie, z
nowymi przedsi biorstwami oraz instytucjami.

Dzia alno  w tym kierunku daje mo liwo
rozszerzenia naszych horyzontów w wielu dzie-
dzinach wiedzy, wyzwala i kszta tuje nasz

„Z oty Wiek” ze „Szturwa em”
aktywno , pobudza kreatywno .

Wprowadzili my warsztaty rozwojowe, war-
sztaty biograficzne, r kodzie o artystyczne a tak e
warsztaty malarskie, prowadzone przez znan
ostródzk  malark  Ann  Rutkiewicz, wiceprezesa
stowarzyszenia Klub Plastyka Amatora w Ostródzie.

Nies abn cym powodzeniem ciesz  si  zaj cia
komputerowe, dzi ki którym uczestnicy zaj  maj
mo liwo  wyj cia ze strefy wykluczenia komu-
nikacyjnego w dzisiejszym zinformatyzowanym
wiecie.

Teatralne warsztaty, prowadzone przez Kata-
rzyn  Regureck , to nauka wspó pracy pomi dzy
lud mi w ró nym wieku przy okazji realizacji
wspólnego zadania. Podkre lam z satysfakcj , e
ostatni spektakl to pokaz profesjonalizmu wysokiej
klasy.

Warsztaty zespo u wokalnego „Lilianki”(z UTW
Ostródzie) z has em „doda ycia do lat” przez ele-
menty zabawy oraz muzyki prowadz  do poszerzenia
optymistycznego postrzegania wiata.

Cz onkowie naszego Klubu ch tnie chodz  do
polskiego kina, filharmonii, do muzeów, bibliotek,
na lektoraty j zyka polskiego i zaj cia kulturo-
znawcze. Od kilku lat aktywnie uczestnicz  w pracach
Sekcji Kultury Fizycznej, mocno anga uj cej si  w
popraw  kondycji zdrowotnej poprzez organizo-
wanie zaj  w basenach, pieszych wycieczek nad

morzem Ba tyckim.
Sekcja turystyczna rozwija mobilno , pozwala

na wyj cie poza swoje ciasne podwórko, lepsze
poznanie w asnego miasta i kraju, tak e zabiera

uchaczy dalej, do Polski. By y edukacyjne zaj cia
krajoznawcze i gry terenowe po czone ze spa-
cerami po Ostródzie, I awie, Gda sku, Szymbarku,
Olsztynie.

W przysz ym roku planujemy wzi  udzia  w
Igrzyskach Seniorów w Olsztynie, plenerze
malarskim w Ostródzie, rajdach rowerowych w

awie i Nowym S czu.
W tym krótkim sprawozdaniu nie  uj am wielu

szczegó ów opisuj cych roczn  dzia alno  Klubu.
Z ca  moc  chc  podkre li , e tak du o zosta o
zrobione dzi ki wysi kowi grona s uchaczy, mocno
anga uj cych si  w ycie naszego Klubu, partnerom
z Polski, naczelnikowi koled u Przetwórstwa Ryb-
nego, nauczycielce j zyka polskiego K. Regureckiej
rozwijaj cej nasze kompetencje j zykowe i wielu
innym osobom.

Szczególne podzi kowania kieruj  w stron
Konsula Rzeczypospolitej Polskiej – Jaros awa
Strycharskiego za yczliwe wspieranie naszych
dzia .

yczymy Wszystkim wspania ego letniego
wypoczynku i spotkania jesieni  w Klubie! Do
mi ego zobaczenia Kole anki i Koledzy!

Olga So owjowa Foto: Jelena Pierszyna

Spotkanie w Zespole Szkó
Gastronomicznych Doda ycia do lat

KWEST krajoznawczy w Ostródzie

Warsztaty malarskie

Pie sza w yciec zka

Mobilny Zespó  teatralny „Szturwa ”

Warsztaty zespo u wokalnego „Lilianki”

Do mi ego zobaczenia Kole anki i Koledzy!

Delegacja  z Kaliningradu i
 Danuta Krzywosz –

 Prezes Uniwersytetu III Wieku Olsztynie

Nowoczesne przedsi biorstwa w Olsztynie:
Wodoci gi

Dyrektor Zespo u Szkó  Samochodowych
Arkadiusz Gnoza
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Wi kszo
twierdzi, ze
cz owiek,

znajduj cy
si  po  zagranicami
swojego pa stwa, nie
mo e by  patriot . Ja
równie  tak my la em,
do momentu spotkania
si  z rodzin

awrynowiczów!
Przekona em si  o tym
bior c udzia  w
polskim konkursie z
historii pt. „Ludzie,
którzy wp yn li na
rozwój i trwa
kultury polskiej”.

Kaliningradzka
Polonia by a idealnym
miejscem do
poszukiwania
odpowiednich osób.
Wzorowym przyk adem
okaza a si  by  rodzina

awrynowiczów . W
zwi zku z tym, e
pochodz  z Kaliningradu,
ale obecnie jednak
mieszkam w Polsce, to
bardzo zaciekawi  mnie
temat konkursu: w jaki
sposób mo na
zachowywa  swoj
kultur  poza terenami
rodzinnego pa stwa.
Uda o mi si
skontaktowa  z pani
Helen  Rogaczykow ,
dzi ki której
dowiedzia em si  o
historii Polonii w
Kaliningradzie,  oraz z
panem Kleofasem

awrynowiczem,
poniewa  jest on ci le
z ni  zwi zany.

Pan Kleofas
awrynowicz zgodzi  si

przyj  mnie w swoim
mieszkaniu oraz
opowiedzie  o losie
swoim i swojej rodziny.

Rodzina awrynowiczów
przeprowadzi a si  do
obwodu
kaliningradzkiego z wielu
przyczyn, w wi kszo ci
niezale nych od nich. Za
czasów Zwi zku
Sowieckiego
deklarowanie swojej
polskiej narodowo ci
by o niebezpiecznie.
Jednak polsko
przetrwa a i w latach 90.
XX w. wysz a na wielk
skal . Kazimierz i
Kleofas awrynowicz

ugo utrzymywali swoj
polsko  i postanowili
rozpowszechnia
wszystko co by o
zwi zane z ich
narodowo ci . Dzi ki
temu pojawi a si  ta
gazeta, za ono polskie
stowarzyszenie, które
organizowa o wiele
wyjazdów i dzia
kulturowych. To
wszystko powi zane
by o z ich Ojczyzn  –
Polsk .

Te osoby w y
asn  dusz  w swoj

dzia alno . Ich praca
przyci gn a wielu

innych, którzy byli
zainteresowani ich
dzia alno ci .
Wi kszo  z nich do
dzi  podtrzymuje i
kontynuuje  „dziecko”
braci awrynowiczów.
Jednak dla rodziny

NAWET PA STWO MO NA MIE  W SOBIE

Na zdj ciu w prawym
górnym rogu:

Nagroda Konsulatu
Generalnego RP dla Redakcji

osu znad Prego y za wk ad
w dzia alno  Polonii. 2012 rok.

Kleofas awrynowicz
Honorowy czlonek Polonii

swoich
zainteresowaniach i dla
ka dego oddawa  tyle
czasu i si , ile dla siebie
samego. Nawet mój
nauczyciel historii, który
kierowa  nasz  prac ,
w swoim czasie
zapozna  si  z postaci
pana Kazimierza i
otrzyma  autorsk
ksi  profesora
Kazimierza wraz z jego
autografem.

Historia rodziny
awrynowiczów pod

koniec pracy nad
konkursem bardzo
mnie wci gn a i zosta a
w mojej pami ci jako
przyk ad, e ka dy
cz owiek mo e
realizowa  siebie oraz
podarowa  ca emu
wiatu  co  wartego  i

potrzebnego dla innych.
Jednak nie ka dy
posiada tyle
cierpliwo ci i ch ci do
dzia ania jak Kazimierz,
Kleofas, Aleksandra
oraz Maria awrynowicz.

Rodion Urtenkow
Foto  i  t . Wioletta

Smoliniec

M ar i a
awrynowicz

profesora Kazimierza
by o to co  wa niejszego
ni  po prostu praca.

W dzia alno ci
czasopisma pani
Aleksandra i pani Maria

awrynowicz zachowuj
pami , o któr  bardzo
dbaj  i przekazuj  dla
innych. Na szcz cie
uda o mi si
porozmawia  z nimi.

Pomimo tego, e
próbowa em dowiedzie
si  o ich to samo ci,
Aleksandra i Maria
sprowadza y rozmow  w
kierunku opowiada  o
profesorze Kazimierzu i
jego osobowo ci. Za to
ja nie mog em sobie
wyobrazi , e cz owiek
potrafi by  na tyle
wszechstronny w

Aleksandra awrynowicz i Rodion Urtenkow
 w lokalu Redakcji
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W gronie siedmiu laureatów konkursu „Znaszli ten kraj”,
zosta am nagrodzona dwudniow  podró  do miasta

gorzewo.
Powiat W gorzewski po ony jest w pó nocno-wschod-

niej cz ci województwa warmi sko-mazurskiego, w sk ad którego
wchodz : Gmina W gorzewo, Gmina Budry i Gmina Pozezdrze.
Przed II wojn wiatow  W gorzewo nale o do Prus, a potem do
Niemiec (niem. Angerburg).

Dotrze  do miejsca przeznaczenia musia am w asnym transportem i z
osobistym kierowc , poniewa  z komunikacj  s  pewne problemy. Rzecz w
tym, e  W gorzewo oddalone jest od granicy z obwodem kaliningradzkim
zaledwie o 15 km, a istniej ce przej cia graniczne Bagrationowsk – Bezledy –
o 80 km od W gorzewa, a Gusiew – Go dap – o 60 km. Mieszka cy tego
turystycznego raju chcieliby mie  bli ej do przej cia granicznego, ale na razie
jest to marzenie nie do spe nienia. Jak ju  mówi am, podstawowym rodzajem
dzia alno ci jest to turystyka: wodna, piesza i rowerowa. I jest to zgodne z
natur   bior c pod uwag , e ponad 100 km

2
 Powiatu W gorzewskiego pokryte

jest lasem, i tyle samo jest jezior. Tutaj znajduje si  drugie co do wielko ci
jezioro w Polsce Mamry — 10,450 ha.

Po przybyciu na miejsce nas spotka  Wies aw Pietrzak (Prezes Ko a WP
w W gorzewie). Po serdecznym przywitaniu pan Wies aw wr czy  nam program
pobytu. W dniach 11-14 czerwca odby a si  I Spartakiada 7 Powiatów. Impreza
zosta a zorganizowana w zwi zku z jubileuszem 15-lecia funkcjonowania
Powiatów 2002. Jako pierwszy podj  wyzwanie powiat w gorzewski i to

nie tam odby o si  ca e „zamieszane”. Uczestnikami Spartakiady byli
uczniowie szkó rednich oraz przedstawiciele 5 samorz dów: z powiatu
go dapskiego, obeskiego, sztumskiego, brzezi skiego i w gorzewskiego. Oprócz
zawodów sportowych by y przewidziane wycieczki do ciekawych miejsc, w
których ch tnie uczestniczyli my. Samo miasto W gorzewo, którego
wizytówk  jest przysta  Port KEJA: uroczy port, w którym to eglarze jedz c
smaczny posi ek, pij c zimne piwo i s uchaj c melodii wygrywanych przez
wiatr na wantach i snuj c „morskie” opowie ci, my  o nast pnym rejsie.
Tutaj mo na wypo yczy  jachty, kajaki, odzie wios owe, rowery wodne, a
tak e zwyk e rowery.
W pobli u portu znajduje si  Muzeum kultury ludowej, utworzone w 1991
roku. Znajduj  si  tu etnograficzna, historyczno-archeologiczna ekspozycje,
centrum bada  i edukacji. Ca y rozdzia  po wi cony jest tematowi „Polacy z
Wile szczyzny”.

Na obrze ach miasta, w cieniu drzew znajdziemy cmentarz wojskowy z
1917 roku, na którym pochowano 344 niemieckich i 234 rosyjskich nierzy,
którzy zgin li w I wojnie wiatowej. A tak e Cmentarz nierzy Armii
Czerwonej. Pomnik po wi cono pami ci 317 nierzy radzieckich poleg ych

w walkach o wyzwolenie ziemi w gorzewskiej. Monument usytuowano na
Górze Konopki mi dzy W gorzewem a wsi  Ogonki. Jest on wykonany z
betonu i ma wysoko  6,8 m. Przedstawia trzy stylizowane postacie uzbrojonych

nierzy ze sztandarem.
Na drugi dzie  pobytu w W gorzewie spotkali my si  z Galin  Faj, starost

Powiatu W gorzewskiego, która towarzyszy a nam w podró y do luzy Stawki
na kanale Mazurskim. Po drodze opowiedzia a o wspania ym projekcie,
wdro onym w ycie dwa lata temu, o którym warto powiedzie  wi cej. Mo e
u nas w okolicy Kaliningradu kiedy  zdarzy si  co  takiego.

Wschodni szlak rowerowy Green Velo – to najd sza trasa rowerowa w
Polsce. G ówna trasa liczy 1885 kilometrów, a cz ce trasy to oko o 200
kilometrów. Szlak prowadzi od Elbl ga przez W gorzewo do Kielc. Na trasie
powsta o 230 MOR, czyli Miejsc obs ugi rowerzystów, wyposa onych w s upki,
markizy i awki, a tak e kosze na mieci i tablice informacyjne.

Dofinansowanie ca ego projektu wynios o 274 mln z , a inwestorami by y
organy samorz du pi ciu województw Polski Wschodniej, na terenie których
przebiega trasa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, wi tokrzyskiego i
warmi sko-mazurskiego województw.

Tego samego dnia udali my si  jeszcze do by ej kwatery OKX Wehrmachtu
w Mamerkach, Makieta bitwy pod Kurskiem, w wyniku której nast pi
prze omowy moment w wojnie, zrobi a na nas ogromne wra enie.

Na nast pny dzie  by a zaplanowana wycieczka do Gi ycka. Po wojnie
nazw  miasta zmieniaj  si  na uczany. Wspó czesn  nazw  Gi ycko nadano
miastu 4 marca 1946 roku na cze  Gustawa Gizewiusza, propolskiego
mazurskiego dzia acza spo ecznego. Gi ycko równie  jak i W gorzewo to  raj
dla eglarzy. Tutaj jest ich bardzo wielu. A na nas czeka a wycieczka statkiem
po jeziorach i kana ach do serca Mazur – miasta Sztynort, w którym znajduje
si  pa ac hrabiów Lehndorff w Sztynorcie Du ym, za ona jeszcze w XVI
wieku. D bowy park Sztynort, licz cy jeszcze oko o 160 drzew, najstarsze z
których zasadzono oko o 1600 r., to bardzo ciekawe miejsce. Nazwa pochodzi
od niemieckiego stein (kamie ) i ort (miejsce). To rodowa posiad  rodziny
von Lehndorff z XIV wieku. Obecnie pa ac stanowi ruin , któr  od czasu do
czasu próbuj  odzyska . Ostatni z rodu Lehndorffów bral udzia  w spisku
Stauffenberga przeciwko Hitlerowi i zosta  rozstrzelany. Jego rodzina trafi a
do obozu koncentracyjnego. Córka rozstrzelanego porucznika w latach 60-
tych by a znan  fotomodelk  i nawet zagra a w jednym z filmów Antonioniego.

Tak zako czy  si  nasz trzydniowy pobyt na kraw dzi tysi ca jezior. A
oto wje amy na camping “Rusa ka”, nasze tymczasowe schronienie,
zabieramy nasze rzeczy. egnamy si  z naszymi nowymi przyjació mi i
mówimy im „Do zobaczenia!”

Nadie da Chvorostuchina
Foto autora

Znaszli ten Kraj – ci g dalszy

Wschodni szlak
rowerowy Green Velo

Pomnik Zolnierzy Armii
Czerwonej

(CD ze str. 3)

Na zdj ciach

1 Muzeum
kultury ludowej
2 Wycieczka
statkem po
jeziorach w
mie cie Gi ycko
3 Przysta
Port KEJA

4 Makieta bitwy pod Kurskiem, (5 lipca — 23 sierpnia 1943
roku). Najwi ksza bitwa pancerna w historii II wojny
wiatowej; wzi o w nim udzia  oko o dwóch milionów osób,

sze  tysi cy czo gów, cztery tysi ce samolotów.

Wies aw Pietrzak i cz onkowie ko a WP

Halina Faj pokazuje go ciom luz
Stawki na kanale Mazurskim

1

2

4

3



Str.  8   Nr 7 (252) lipiec 2017

KALININGRAD DO CZA DO OFERTY LOT
„Mieszka cy Kaliningradu znani s  ze swojej

mi ci do Europy. W Obwodzie Kalingradzkim
mieszka niespe na milion osób, z których setki ty-
si cy udaj  si  co roku na zakupy czy zwiedzanie.
Wielu z nich b dzie podró owa o do Warszawy i
innych polskich miast, ale zak adamy, e nie mniej-
sz  popularno ci  b  si  cieszy y równie  inne
miasta na zachód od Polski” – dodaje Rafa
Milczarski.

Uruchomienie po czenia do Kaliningradu jest
jednym z elementów budowania silnego i najwi k-
szego w tej cz ci Europy w a przesiadkowego.
Lotnisko Chopina za spraw  po cze  LOT-u ju
dzi  pe ni tak  funkcj . Blisko 50% wszystkich
pasa erów podró uj cych LOT-em nie ko czy
swojej podró y w Warszawie, a jedynie przesiada
si  na kolejne rejsy obs ugiwane przez LOT.
„Jeste my najwi kszym przewo nikiem sieciowym
w Europie rodkowo Wschodniej i zamierzamy
dalej wykorzystywa  potencja , jaki niesie za sob
rozwój ruchu w tym regionie. Tylko w Polsce liczba
pasa erów b dzie ros a co najmniej o 5% rocznie,
a to oznacza, e musimy oferowa  im coraz wi cej
atrakcyjnych po cze . Obwód Kaliningradzki jest
ostatnim regionem s siaduj cym z Polsk , do któ-
rego rozpoczynamy LOT-u. Tym samym obs u-
gujemy ju  wszystkie kluczowe rynki w Europie

rodkowo Wschodniej” – podsumowuje Rafa
Milczarski.

Rozwój siatki po cze  jednym elementów reali-
zacji strategii rentownego wzrostu, któr  LOT
wdra a od pocz tku 2016 roku. W sumie polski
przewo nik uruchomi  blisko 30 nowych po cze ,
w tym dwa dalekiego zasi gu – do Tokio i Seulu. W
tym roku LOT znacz co zwi kszy swoj  obecno

w USA. Od kwietnia rusz
po czenia z Warszawy do
Newark i Los Angeles. Razem z
po czeniem z Krakowa do
Chicago w 2017 roku LOT

dzie obs ugiwa  w sumie 6 tras
do Ameryki Pó nocnej.

Bilety na rejsy do Kaliningra-

du s  ju  dost pnew sprzeda y we wszystkich
kana ach LOT, w tym na stronie lot.com, LOT
Travel, LOT Contact Center i u agentów.
 Polskie Linie Lotnicze LOT to nowoczesna li-
nia lotnicza cz ca Now  Europ  ze wiatem.
Ponad 5-ciu milionom pasa erów rocznie zapewnia
najkrótsz  i najbardziej komfortow  podró  do
ponad 60 destynacji na wiecie przez Warszaw  –
konkurencyjny hub daj cy mo liwo  szybkiej
przesiadki. Jako jedyny przewo nik w regionie
oferuje bezpo rednie rejsy dalekodystansowe do
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Japonii i
Korei Po udniowej buduj c tym samym pozycj
lidera w Europie rodkowo - Wschodniej. Dyspo-
nuje  jedn  z  najm odszych  flot  w  Europie  i  jako
jedyna linia wszystkie po czenia dalekiego zasi gu
obs uguje najnowocze niejszymi samolotami
wiata, Boeingami 787 Dreamliner. LOT to przede

wszystkim pe ni pasji i pozytywnej energii ludzie
– w ród nich nale cy do czo ówki wiatowego
lotnictwa piloci, cz sto mistrzowie w wielu dziedzi-
nach sportów lotniczych. LOT maj c 88 lat do -
wiadczenia, jest jednocze nie jedn  z najstarszych
linii lotniczych na wiecie, a tak e najbardziej
mi dzynarodow  polsk  mark . O jej uznaniu wia-
dcz  liczne nagrody przyznawane przez organizacje
bran owe, media, a przede wszystkim pasa erów.
Wi cej najbardziej aktualnych dla mediów znale
mo na pod linkiem

http://corporate.lot.com/pl/pl/biuro-prasowe

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

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

:  www.glos-znad-pregoly.org
                 e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com
          https://www.facebook.com glos.znad.pregoly/
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1 Nasi aktywni
organizatorzy Marina
Bobrowska i Andrzej
Androsiuk

2  Warsztaty Julii Czalij
3 A. Torba oraz przedstawi-

ciele w adz regionalnych na
polskim stoisku

Zdj cia ze str. 1

Warszawa, 27 marca 2017 roku – LOT og osi
uruchomienie kolejnego po czenia w regionie. Ju
od 5 czerwca polski  przewo nik poleci  do
Kaliningradu. Rejsy b  wykonywane
nowoczesnymi Bombardierami Q400 a  6 razy w
tygodniu.

Nowe po czenie b dzie obs ugiwane w ponie-
dzia ki, wtorki i czwartki wed ug nast puj cego
rozk adu:
LO 697 WAW KGD 11:05 – 12:10
LO 698 KGD WAW 12:40 – 13:45
W rody, pi tki i niedziele samoloty mi dzy
Kaliningradem a Warszaw  b  startowa y wed ug
nast puj cego rozk adu:
LO 699 WAW KGD 16:25 – 17:30
LO 700 KGD WAW 18:00 – 19:05

Taki rozk ad najlepiej odpowiada na potrzeby
pasa erów – zarówno tych, którzy chc  z Europy
w najprostszy sposób dotrze  do Obwodu
Kaliningradzkiego jak i pasa erów z Kaliningradu
wybieraj cych si  w podró  do Europy.

„Do tej pory ka dy, kto chcia  dotrze  do Kali-
ningradu lub z Kaliningradu polecie  do Europy,
mia  do wyboru ograniczon  liczb  po cze . Teraz
si  to zmienia. LOT b dzie w Kaliningradzie jedy-
nym przewo nikiem z Unii Europejskiej i jedynym,
który daje dost p do tak szerokiej i wygodnej siatki
po cze ” – mówi Rafa  Milczarski, Prezes LOT-u.

Rozk ad zosta  opracowany tak, by skróci  do
minimum czas przesiadki do wi kszo ci miast w
Europie. Jest to odpowied  na rosn ce zapotrzebo-
wanie na rejsy mi dzy Obwodem Kaliningradzkim
a wieloma europejskimi kierunkami takimi jak
Kraków, Wroc aw, Amsterdam, Pary , Londyn,
Genewa czy Mediolan.
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