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Dzie  Miasta
W dniach 8-9 lipca odby  sie

kolejny Dzie  Miasta Kalinin-
gradu.

W drugim dniu wi ta na deptaku
przy prospekcie Mira powsta a
scena do wyst pów muzycznych
zespo ów twórczych. Zespól “Kró-
lewczanie” przedstawia  Auto-
nomi  Polaków “Polonia”. Zapo-
wiedzia  ten wyst p kierownik
zespo u Andrzej Androsiuk. Grupa
wykona a cztery utwory, ludowe i
estradowe. Jak zawsze uczestnicy
burzyli si  przed wyst pem. Lecz
podczas wyj cia na scen  wszys-
cy zrozumieli, e nie ma powodu do
niepokoju. Po pierwsze by a adna
pogoda, po drugie organizatorzy
zapewnili wspania e nag nienie,
a co najwa niejsze, wyst puj cy
mieli pot ne wsparcie du ej ilo ci
widzów, w ród których byli nie tylko
mieszka cy Kaliningradu, ale te
wielu wczasowiczów z ró nych
zak tków naszego Kraju.

Po raz pierwszy szerokiej pub-
liczno ci zespól przedstawi  nowe

skie stroje góralskie, tak pi kne i
niezwyk e, e go cie naszego miasta
nie potrafili zrozumie  kim i sk d
jeste my, g no rozmawiali ze
sob , tak, e by o s ycha  a  na
scenie. Kiedy wreszcie og oszono:
“Zespól prezentuje wszystkim
obecnym piosenk  w ba ka skim
stylu pod tytu em “Balkanica!” Us y-
szeli my: “Jasne! To Bu garzy!” I to

brzmia o anegdotycznie!
Tego dnia zorganizowano wiele

miejsc na placach i ulicach do
wyst pów zespo ów w ro nym sty-
lu i orkiestr, ale moim zdaniem
najbardziej niezwyk y koncert, któ-
rego zd em pos ucha  przy fon-
tannie przy ulicy Teatralnej, to “Rok
na smyczkach”! S ów mi brakuje, aby
wyrazi  moje pozytywne zasko-
czenie z tej gry na instrumentach

strunowych wykonanej z praw-
dziw  wirtuozeri !

Niech yje Kaliningrad! Sto lat!
N. Gorenow, L. Snigurowa

Foto: J. Czalij, W. Purcha

Grupa wsparcia

Królewczanie na scenie

Przed koncertem Po wyst pie
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W pi tek 30 czerwca zako czy a si  polska
prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej, która, dzi ki
inicjatywom politycznym oraz wzmacnianiu
solidarno ci regionalnej, potwierdzi a aktywn  rol
Polski w Europie rodkowej.

Polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej
(V4) pokaza o europejskim partnerom, e Grupa
jest aktywnym, odpowiedzialnym i zdetermi-
nowanym w obronie swoich interesów ugrupo-
waniem regionalnym. Prezydencja umo liwi a
potwierdzenie przez Polsk  swojego du ego zaan-
ga owania i aktywno ci w Grupie Wyszehradzkiej.

W ramach polskiej prezydencji w V4 koncent-
rowali my si  przede wszystkim na problematyce
europejskiej. Stanowisko V4 silnie wybrzmiewa o
na forum unijnym, buduj c tym samym poczucie
wspólnoty interesów w obr bie ugrupowania.
Dotyczy o to przede wszystkim takich zagadnie
jak reforma i przysz  UE, Brexit i wyzwania
zwi zane z migracj  do UE. Postulaty Grupy Wy-
szehradzkiej dotycz ce przysz ci Unii uzgodnione
przez premierów pa stw V4 podczas szczytu w
Warszawie w marcu tego roku znalaz y odbicie w
Deklaracji Rzymskiej. Od pocz tku polskiej prezy-
dencji du y nacisk na forum V4 po ony zosta  na
elastyczno  dzia ania. Dzi ki temu mo liwe by o
dynamiczne reagowanie na nowe wyzwania zmienia-

cego si  otoczenia mi dzynarodowego oraz

Polska zako czy a roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej
bie cej agendy UE – na pierwszym planie kwestii
Brexitu i jego konsekwencji dla przysz ego
funkcjonowania Unii.

Najwa niejsze zagadnienia poruszane na forum
V4 w ostatnich dwunastu miesi cach to równie
jednolity rynek UE (zw aszcza filar praw socjalnych
i dyrektywa o delegowaniu pracowników), rynek
cyfrowy, wspó dzia anie w zakresie tworzenia
warunków dla rozwoju innowacyjno ci w pa stwach
V4, konsultacje dotycz ce polityki spójno ci i
przegl du Wieloletnich Ram Finansowych 2014-
2020. Dyskutowana by a tak e polityka klimatyczna
i energetyczna.

Z kolei w obszarze bezpiecze stwa kluczowym
celem dla Polski w trakcie przewodnictwa w V4 by o
wspieranie procesu wdra ania decyzji Szczytu NATO
zorganizowanego w 2016 r. w Warszawie. W ramach
prezydencji odby y si  po wi cone tym sprawom
spotkania ministrów obrony, szefów sztabów
generalnych pa stw Grupy Wyszehradzkiej, a tak e
sekretarzy rad bezpiecze stwa narodowego i
doradców prezydentów ds. bezpiecze stwa naro-
dowego pa stw V4.

Istotna dla polskiego przewodnictwa by a wspólna
aktywno  krajów V4 wobec bliskich partnerów
europejskich: pa stw nordyckich i ba tyckich (tzw.
format NB8), Partnerstwa Wschodniego, Ba kanów
Zachodnich, a tak e Beneluksu. Wyrazem otwarto ci
by o wykorzystywanie formu y V4+ w realizacji
inicjatyw w polityce zagranicznej oraz dzia aniach

sektorowych. Polska prezydencja zorganizowa a
szereg spotka  na wysokim szczeblu w formacie
„V4+” z europejskimi i wiatowymi partnerami.
By y to m.in. spotkanie premierów pa stw V4 z
kanclerz Niemiec, premierem Ukrainy, z premiera-
mi pa stw Beneluksu, prezydentem Francji czy
spotkania ministrów spraw zagranicznych V4 w
formatach V4+Ba kany Zachodnie, V4+Beneluks,
V4+Partnerstwo Wschodnie, V4+NB8, V4+Egipt
oraz V4+Turcja.

Natomiast w wymiarze wewn trznym prezyden-
cja koncentrowa a si  na uwypukleniu potrzeby
wi kszej spójno ci regionu, w tym poprzez konty-
nuowanie dialogu po wi conego rozwijaniu powi -
za  infrastrukturalnych w szeroko rozumianej Euro-
pie rodkowej (transport oraz energetyka), w szcze-
gólno ci na osi Pó noc-Po udnie. Niezmiennie
wa ne pozostawa o dla polskiej prezydencji wspie-
ranie Mi dzynarodowego Funduszu Wyszehradz-
kiego (IVF) i jego dzia  na rzecz rozwijania
kontaktów mi dzyludzkich w ramach V4 oraz
wspó pracy organizacji pozarz dowych.

Grupa Wyszehradzka to podstawowa forma
zaanga owania Polski we wspó prac  regionaln  w
Europie rodkowej.

 Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.moskwa.msz.gov.pl

Puchar Polski Nordic Walking – 2017
W sobot  24 czerwca polski

Elbl g po raz pierwszy sta  si  stolic
nordic walking. Puchar Polski Nordic

Walking to najwi kszy cykl imprez
po wi conych temu sportowi w Polsce. W tym roku
odbywa si  jego ósma edycja.

Wyj tkowo  Pucharu polega na tym, e udzia
w zawodach mo e wzi  praktycznie ka dy. Na
starcie stan  profesjonalni sportowcy i osoby, które
dopiero ucz  si  chodzenia z kijkami. Celem
imprezy jest popularyzacja tej wspania ej, prostej i
ogólnodost pnej formy ruchu, promowanie sp dza-
nia czasu z rodzin  i aktywnego stylu ycia.

Na starcie zawodów w ramach Pucharu Polski –
2017 stan o z kijkami ponad 300 osób z ca ego
kraju a tak e z Bia orusi (Grodno), Ukrainy i Rosji
(7 uczestników z Kaliningradu). Organizatorami

imprezy byli Polska Federacja Nordic Walking i Pre-
zydent Elbl ga Witold Wróblewski.

To by o prawdziwe wi to sportu masowego.
Pogoda – super, a atmosfera - gor ca. Zawodnicy w

wieku od 13 do 70+ lat  wystartowali w klasyfikacji
dru ynowej i indywidualnej, w podziale wg. p ci i
wieku na 3 dystansach 5, 10 i 21km. Profesjonali ci
szli na 10 i 21 km, a mi nicy, do których nale ,
i nasz zespó  kaliningradczyków z klubu KPD (Klub
Po ytecznego sp dzania wolnego czasu) szli 5 km.
Wszystkie trasy przebiega y przez tereny le ne Par-
ku Ba antarnia.
      W  gronie  startuj cych  znalaz o  si  równie
ponad 60 elbl an, w tym prezydent Witold
Wróblewski, który na dystansie 5 km zaj  248
miejsce. By am na tym samym dystansie, zaj am

237 miejsce z wynikiem 0:52:59h. Na najbardziej
popularnym dystansie 5 km zawody w Elbl gu
wygra  Karol Stiller z Cz stochowy z wynikiem
0:30:17h.

Wszystkim uczestnikom, niezale nie od wy-
niku, wr czono medale, co jest bardzo mi e i pobudza
do dalszych zwyci stw.

W ostatniej edycji Pucharu Polski w Hajnówce
9 wrze nia 2017 r. wylosowany zostanie samochód
osobowy marki Suzuki Swift. Aby wzi  udzia  w
losowaniu tego pi knego samochodu wystarczy by
osob  pe noletni  i wystartowa  przynajmniej w
jednej z 7 edycji na terenie kraju.

   Nadzie da Chvorostuchina
Foto: autora i Beata Zarach

Nagroda za udzia
w zawodach

nordic walking Nagradzanie na mecie

Godzinna rozgrzewka
przed wy cigiem

Uczestnicy gotowi do startu 

po
KOR
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Kiedy brzmi  ulice
8-9 lipca w Kaliningradzie

obchodzono Dzie  miasta
Królewca / Kaliningradu –

miasto sko czy o 762 lata.
Kaliningrad ma w Polsce 9 miast

partnerskich. S  to: Elbl g, Olsztyn, Gda sk,
Gdynia, Bia ystok, Toru , ód , Racibórz i
Zabrze. Ale w imprezach wi tecznych bra y
udzia  zespo y nie z tych miast, lecz z polskich
stolic.

9 lipca w Festiwalu teatrów ulicznych
wyst powa y teatry „Kubika” z Warszawy oraz
„Nikoli” z Krakowa, a w pochodzie steatra-
lizowanym „Po g ównej ulicy z orkiestr ”
przeszli kobziarze oraz dobosze z zespo u
„Cz stochowa Pipes & Drums”.

A dzie  wcze niej, 8 lipca, w mie cie odby
si  II Festiwal Muzyki Klasycznej „Kiedy
brzmi  ulice”. I cho  nie mia  on zwi zku z Polsk ,
cz onkowie Kaliningradzkiej Polonii wzi li w nim
udzia  zarówno jako muzycy, jak i widzowie, i
chcia bym troch  opowiedzie  o tym Festiwalu.

W Kaliningradzie kilka ulic, po onych obok
siebie, nosi imiona kompozytorów, lub mia y tak
nazw  do 1945 roku. Z tego powodu w ubieg ym
roku powsta  pomys  przeprowadzenia na tych
ulicach festiwalu muzycznego, podczas którego

 gra  rozmaite zespo y, a prowadz cy b dzie
opowiada  o tych kompozytorach, czyja

muzyka w nie brzmi.
Festiwal 2017 roku odbywa  si  kolejno w

sze ciu punktach przy ulicach Czajkowskiego,
Gajdara, Straussa, Brahmsa i Haendla i trwa  4
godziny. Pada  deszcz, co przeszkodzi o mi
obejrze  festiwal do ko ca.

Otwarcie festiwalu odby o si  w ziele cu im.
A.S. Puszkina przy ulicy P.I. Czajkowskiego. Gra
tu pierwszy kwartet uliczny, w sk adzie którego
znajduje si  cz onkini naszej Polonii Anna
Jermo ajewa. Szczególnie mi o mi by o us ysze
tu „Walc kwiatów” z baletu „Dziadek do
orzechów”, poniewa  przy ulicy Czajkowskiego
rosn  moje ulubione ró e i magnolie, którymi
zawsze si  zachwycam.

Nast pny przystanek festiwalu – ulica Czaj-
kowskiego – mie ci  si  przy drugim wej ciu do
zoo. Mi  niespodziank  wydarzenia stali si
aktorzy, przebrani za kompozytorów: nas
przywita  sam Piotr Iljicz. A propos, przodkowie
kompozytora pochodzili ze szlacheckiego ukrai -
skiego rodu Czajka, a pó niej zmienili swoje
nazwisko na polsk  mod . Tu tenor A. Chaczijanc
wykona  dla nas arie Lenskiego z opery „Euge-
niusz Oniegin”.

Trzeci przystanek – „ulica Haydna” – by
ofiarowany kompozytorowi Józefowi Haydnowi.
Natomiast czwarty, ten najciekawszy dla mnie,
po wi cony by  innemu austriackiemu

kompozytorowi – Johannowi
Straussowi Synowi. Imi
Straussa ta ulica nosi a za
czasów niemieckich, dzi  za
jest to ulica Rimskiego Kor-
sakowa. Na tym przystanku
gra a Orkiestra rosyjskich instrumentów
ludowych pod batut  dyrygenta Stiepanienko.

Aktor w postaci Johanna Straussa naucza
ch tnych z publiczno ci ta czy  polk , i to
ogrza o moje serce pod deszczem.

Cz onkowie Polonii ju  nie raz mieli okazj
ta czy  polk  i by o bardzo przyjemnie ogl da
znajome figury, chocia  by y te  nowe!

Po walcu „Nad pi knym modrym Dunajem”
orkiestra wykona a kilka polek, i pod brzmienie
czwartej kolejnej polki ju  sz am do domu.
Pó niej sprawdzi am w Internecie: Johann
Strauss skomponowa  117 polek! [Taniec polka
jest czeskim ta cem narodowym, nie polskim,
Red.]. Ciekawostk  tak e jest fakt dotycz cy
polskiego ta ca ludowego mazurek: król muzyki
polskiej Fryderyk Chopin skomponowa  oko o
60 mazurków, a Johann Strauss – 31.

Z tak nieoczekiwanymi faktami o kulturze
polskiej spotykasz si  na by ych niemieckich
ulicach.

Julia Czalij
um. Kl. awrynowicz  Foto autora

Na zdj ciach:

1 - Figury polki
2 - Piotr
Czajkowski
3 - Przed
publiczno ci
wyst puje Józef
Haydn

4. Johann Strauss uczy
ta czenia polki.

5. Cz stochowa Pipes&Drums.
6. Anna Jermo ajewa w sk adzie
kwartetu.

1

4

2 3
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Solanka z polskim smakiem
W niedziel , 18 czerwca, w

kawiarni „Solanka” odby  si  wie-
czór pie ni artystycznej. Organi-

zatorem  imprezy tradycyjnie by
klub piosenkarzy i kompozytorów

„Wstriecza”.
Ten klub zjednoczy  twórczych ludzi nasze-go

regionu, piosenkarzy, poetów, pisarzy, artys-tów
ró nych stylów, gatunków i pokole . W ród sta ych
cz onków klubu s : Wadim Grirorjew, Jewgienij
Lubimcew, Siergiej i Irena Rysiew, Andrzej Bie-
rieniow, Irena Morgulowa i inni. Wi kszo  z nich
stanowili amatorzy, ale utwory s  wykonywane
profesjonalnie, pod akompaniament gitary lub w
ró nych aran acjach.

Tym razem, jako „eksperyment”, szef klubu
Wadim Griroriew zaprosi  zespó  „Królewczanie” z

Autonomii Polonia, który przedstawi  program
piosenek ludowych z ró nych regionów Polski: „W
Moim Ogródecku”, „Hej Szala a”, „Hej Bystro
Wodo”. M.in. by y przedstawione popularne
wspó czesne utwory polskich autorów. Zespó , wraz
z instrumentami (gitary akustyczne, skrzypce,
akordeon, b ben basowy) ledwo mie ci  si  na ma ej
scenie kameralnej w sali kawiarni. Niemniej jednak,
widzowie przyj li wyst p debiutantów z niezwyk ym
entuzjazmem: cieszyli si , ta czyli i piewali razem
z naszymi artystami. Kiedy jeszcze brzmia y

gromkie brawa na zako czenie wyst pu,
publiczno  prosi a o bis! „Królewczanie”
ch tnie zagrali singel zespo u Piersi pod
tytu em „Ba kanica”!

Na zako czenie koncertu
organizatorzy serdecznie po-
dzi kowali uczestnikom i za-
prosili do udzia u w kolejnych
spotkaniach. Tego wieczoru
zabrzmia o wiele pi knych piosenek polskich i
rosyjskich, wykonanych w ró nym stylu, o charak-
terze  artobliwym  i  smutnym,  szczerym  i  filozo-
ficznym. A publiczno  otrzyma a adunek emo-
cjonalny, którego starczy akurat do nast pnego
koncertu w „Solance”.

Jelena Morozowa Fot. Maksim Taiurski

Jelena Morozowa gra na fortepianie

Skrzypce w r kach
Anny Jermolajewej

 instrumentem
magicznym

Grupa wsparcia

Brzmi góralska
piosenka

Zespó  w ca ym swym  siedmioosobowym sk adzie

Przed wyst pem

„Jedna jaskó ka nie czyni wiosny.” Czy mo e
„Pierwsza jaskó ka nie czyni wiosny”? Która wersja jest
prawid owa? Jaka jest forma dope niacza liczby

mnogiej s owa „radio”? A co to jest lid i jak najlepiej go napisa ,
eby czytelnik zechcia  przeczyta  ca y artyku ? Mamy mnóstwo zdj

po spotkaniu polonijnym, ale wszystkie nie wejd  da gazety. Które
nale y wybra ? Które odpowiednio zaprezentuj  to, na czym nam
zale y i zainteresuj  czytelnika, przegl daj cego pismo? Jak zrobi
udane uj cie? Jak przeprowadzi  ciekawy wywiad?

Wielu z nas wci  doganiaj  dylematy i zagwozdki j zykowe,
kiedy przygotowujemy materia  do gazety lub czasopisma.
Chcieliby my wypa  dobrze, nie mie  b dów ani gramatycznych,
ani stylistycznych, ani ortograficznych.  Nie zawsze nawet najlepszy

ownik jest w stanie rozwi za  nasze w tpliwo ci. Czasem
szukamy osoby, dobrze znaj cej j zyk polski albo nosiciela j zyka
polskiego, aby skonsultowa  z ni  te niepewno ci.

OD REDAKCJI
Nasze pismo, pragn c pomóc swoim czytelnikom i potencjalnym

autorom zamieszczanych na amach G osu tekstów, postanowi o
zorganizowa  szkolenie dziennikarskie z akcentem polonistycznym
w postaci warsztatów, dla osób wspó pracuj cych z gazet  i
chc cych podnie  swój w asny poziom pos ugiwania si  pisan
polszczyzn . Zaprosili my w tym celu do Kaliningradu zawodow
dziennikark  z Olsztyna pracuj  m.in. w Gazecie Olszty skiej
pani  Hann ozowsk . Pani Hanna zgodzi a si  ods oni  przed
nami tajemnice sztuki dziennikarskiej.

Szkolenie odb dzie si  23 wrze nia 2017 r. w sali konferencyjnej
hotelu Kaliningrad. Osoby zainteresowane wzi ciem w nim udzia u
prosimy kontaktowa  si  z Redakcj  G osu znad Prego y droga
mailow  albo telefonicznie. Liczba miejsc jest ograniczona,
decyduje kolejno  zg osze .

Redakcja
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Tradycja przeprowadzania
Pikniku Polonijnego zaistnia a

w Autonomii  „Polonia” od 2013
roku. Ale, je li w zesz ym roku Piknik odby  si
2 maja, podczas obchodów Dnia Polonii i
Polaków za Granic , to w tym roku, ze wzgl du
na spó nion  ch odn , raczej kapry  wiosn ,
wycieczka przeniesiona zosta a na 4 czerwca.

Tym razem pojechali my nad jezioro
Kamienka. „To bardzo pi kne miejsce” – poleca
nasz kolega i przewodnik Siergiej Arzywikin,
który zna si  dobrze na fascynuj cych widokach,
miejscach do rekreacji i aktywnego wypoczynku
na terenie obwodu kaliningradzkiego i obieca
pokaza  nam najlepsze z nich.

Czerwiec nie spe ni  naszych oczekiwa
wzgl dem letniej pogody, wszak przez ca y dzie

 drobny deszczyk, który ca kowicie nie

Wczasy z Poloni
przeszkadza  rozkoszowa  si  pi knem krajobra-
zów, zabawami na wie ym powietrzu, smacz-
nym jedzeniem, a przede wszystkim polskimi
piosenkami. Oraz przed deszczem chroni y
wszystkich fantastyczne stare (my , e pruskie)
drzewa z g stymi i roz ystymi koronami .

Wyjazdowy koncert zespo u polonijnego
„Królewczanie” pod kierownictwem Andrzeja
Androsiuka by  szczególnie weso y. D wi ki
akordeonu i dwóch gitar, a tak e zapalaj ca imi-
tacja gry na skrzypcach Anny Jermo ajewej, wy-
konana witk  na rakietce do badmintona –  czy
mo e by  co  lepszego! W wykonaniu zespo u
us yszeli my nie tylko polskie ludowe piosenki,
ale te  popularne wspó czesne utwory polskich
autorów (szkoda, e teraz „Królewczanie” pie-
waj  te ostatnie do  rzadko). A propos, po tym
improwizowanym koncercie s uchacze poczuli w

sobie powo anie do piewu w
chórze, tak zachcia o im si
za piewa  razem z zespo em.
Tym bardziej, e mamy
niez e do wiadczenie w
piewaniu kol d ca ym gronem Autonomii

Polonia. Pierwsze kroki w tym kierunku zrobio-
ne, - teksty ju  rozdane. „Panie Andrzeju, prosz
wprowadzi  nas równie  do twórczo ci, aby my
mogli by  cz ci  tak pi knych wyst pów,
prosz  nie odmawia !”

Szkoda, e wszystko co dobre, szybko si
ko czy! Nadszed  ju  wieczór i czas na po egna-
nie. Z niecierpliwo ci  b dziemy czeka  na
nast pny piknik polonijny zaplanowany na
wrzesie !

Julia Czalij um. Ludmi a Snigurowa
Fot.: Maksim Tajurskij i Julia Czalij

Na zdj ciach:
1. Jezioro Kamienka
2. Zbieramy drewna na ognisko
3. Jelena Stawskaja i Marina Bobrowskaja na tamie
4. Ju  nied ugo zabrzmi muzyka
5. Mi so przygotowuj  tylko prawdziwi m czy ni
6. Królewczanie w warunkach terenowych
7. Ania Jermo ajewa chowa instrument muzyczny przed deszczem
8. piew przy akompaniamencie gitar i deszczu
9. Polonia na pikniku

1 2 3

6

9

7 8

54
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Pracownicy zza
wschodniej granicy s
potrzebni. Pracodawcy
postuluj , by zalegali-
zowa  d szy pobyt
pracuj cych u nas Uk-
rai ców – czytamy w
“Rzeczpospolitej”. Tym
bardziej,  e Polacy
naj atwiej akceptuj  ich
jako imigrantów – wy-
nika z bada  instytutu
badawczego Danae dla
“Rzeczpospolitej”.

Za przyj ciem imi-
grantów opowiedzia o
si  wprawdzie tylko 11

Potrzebni pracownicy zza wschodniej granicy

Polsce grozi deficyt r k do pracy. W Warszawie stopa
bezrobocia wynosi oko o 5 proc., co znaczy, e jego
praktycznie nie ma. Duzy niepokój pracodawców budzi
otwarcie granic Unii Europejskiej dla bezwizowego

ruchu z Ukrainy. Obawiaj  si , e Ukrai cy b  teraz je dzi
pracowa  (nielegalnie) na Zachód, gdzie zarobki s  znacznie
wy sze. A oni do tej pory byli znakomit  pracownicz  rezerw  w
Polsce.                                                            Wac aw Radziwinowicz

proc. uczestników sonda-
u Danae, ale i oni uwa-
aj , e najlepiej, gdyby

przybysze pochodzili
wy cznie z Ukrainy, Bia-
orusi, Rosji i Wietnamu.
“Otwarto  na imigrantów
z odleg ych regionów jest
ma a”  –  czytamy  w  arty-
kule.

“W yniki badania
wspó graj  z opiniami
przedsi biorców i eksper-
tów ds. migracji, którzy
jako ród o pracowników
z zagranicy wskazuj

ównie s siadów” – za-

uwa a “Rzeczpospolita”.
“Polska pilnie potrze-

buje ch tnych do pracy,
atwo asymiluj cych si
imigrantów. Naturalnymi
kandydatami s  Ukrai cy,
W ietnamczycy i Bia o-
rusini” – powiedzia  “Rze-
czpospolitej” Cezary Ka -
mierczak, prezes Zwi z-
ku Pracodawców i Przed-
si biorców, który wyst pi
z postulatem, by zalega-
lizowa  pobyt miliona
pracuj cych ju  u nas
Ukrai ców, W ietnam-
czyków i Bia orusinów.

“Pracodawcy obawiaj
si , e zamiast zach t na
razie b  utrudnienia,
wskutek wdro enia tzw.
dyrektywy sezonowej
dotycz cej pracowników

spoza UE”, która wchodzi
w ycie we wrze niu br. –
podsumowuje “Rzecz-
pospolita”.

http://biznes.onet.pl/
praca
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W nast pnym numerze b  mogli Pa stwo przeczyta  interesuj cy raport o sytuacji obcokrajowców, w szczególno ci
obywateli Ukrainy, na polskim rynku pracy. W artykule przedstawione zostan  statystyki z ka dego z polskich województw.

(Redakcja)
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Corocznie
w Kaliningra-

dzie przedsta-
wiciele miejskiej w adzy i

narodowo-kulturalnych
wspólnot wysadzaj  ró ne
ro liny. Ta tradycja, symboli-
zuj ca pokojow  koegzysten-
cj  ró nych etnicznych grup
w naszym mie cie, powsta a
w czerwcu 2014 roku na
wniosek Rady Spo ecznej
przy okr gu miejskim „Mias-
to Kaliningrad”. Narodowo-
kulturalne autonomie obwo-
dowe popar y t  inicjatyw .

Pierwszy klomb przyja -
ni zosta  wysadzony w 2014
roku w Centralnym parku
kultury i wypoczynku. 6
lipca 2017 r. postanowiono
rozbi  klomb na terytorium
pobliskim Centrum twór-

Klomb przyja ni

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/

:

, :
236039, . ,

. . , . 46, . 8.
:

„G os znad Prego y”/„ ”.

:  8 (253).
    :
  8:00, 14.08.17; 

14:00, 14.08.17. : 17.08.17.
: 500 .

: 
 „ ”.

236001, . ,
. , 66,

-14.

czo ci dzieci i m odzie y przy
ul. Siergiejewa. Prezentacja
klombu, symbolizuj ca jed-
no  narodowo ci, by a
równie  zadedykowana Dniu
miasta.

„Nas wszystkich jednoczy
wspólny cel - rozwija  nasz
kraj i nasze ulubione miasto.

I nowy klomb - to jaskrawy i
pi kny symbol, który kojarzy
si  ze wiat ym uczuciem przy-
ja ni narodów, - skomentowa-
a zast pca g owy okr gu

miejskiego, przewodnicz ca
komitetu socjalnej polityki
Anna Appolonowa. - Dzi
sadzamy kwiaty i krzewy

wspólnie z cz onkami Rady
Spo ecznej i narodowo-kul-
turalnych wspólnot. Nie przy-
padkowo nowy klomb pojawi
si  ko o jednej z najwi kszych
w mie cie instytucji dodat-
kowej edukacji, jego drzwi s
otwarte dla dzieci wszystkich
narodowo ci”.

Po zako czeniu cere-
monii wysadzenia ro lin,

d z i e c i ,
u cz sz-
cza j ce
do Cent-
r u m
t w ó r -
czo ci, wyst pi y ze wietnym
koncertem.

Ilona Pietrienko
Foto autora i

S. Mierzljakow

2. Autorka artyku u posadzi a trzy
ro liny w imieniu autonomii Polonia
3,4. Ceremonia wspólnego
wysadzenia
5. piewa grupa dzieci z Centrum
twórczo ci
6. Za chwil  zaczniemy sadzi
7,8. Wspólne zdj cie wszystkich
uczestników

Na zdj ciach:
1. Przedstawiciele
miejskiej w adzy i
narodowo-
kulturalnych wspólnot
witaj  publiczno  (w
pierwszym rz dzie
A. Szumilin,
A. Appolonowa,
A. Mulijolis,
I. Pietrienko)

1 2
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