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Polskie szko y po nowemu… i staremu
 wesz y w ycie zmiany przygotowuj ce t
reform . Przede wszystkim zniesiono obowi zek
szkolny dla 6-latków (nast pi  powrót do wieku
7 lat) i zlikwidowano sprawdzian dla szósto-
klasistów, b dzie test wielu przedmiotów po
uko czeniu nowej szko y podstawowej.

Rok szkolny 2017/2018 rozpocz  si  w
Polsce w tym roku dopiero 4 wrze nia. Jednak
rodzice i uczniowie na razie nie dostrzegli jakiej
„rewolucji” w szko ach. Reforma b dzie post -
powa  stopniowo. Jakie zmiany dostrzeg  wi c
uczniowie i ich rodzice ju  w tym roku?

Ze zmian  systemu edukacyjnego wprowa-
dzane s  nowe podstawy programowe. Te od
wrze nia b  obowi zywa  w edukacji przed-
szkolnej oraz pierwszej, czwartej i siódmej klasie
szkó  podstawowych. W praktyce oznacza to,
e Ministerstwo Edukacji Narodowej rezygnuje

z rz dowego podr cznika. Nauczyciele b  mieli

wybór, z jakich podr czników i materia ów
edukacyjnych b  korzysta . Dyrektorzy mog
wnioskowa  o dotacj  celow  na podr czniki z
wykazu dopuszczonych do u ytku szkolnego.
Wed ug polskiego ministerstwa edukacji naj-
wa niejszymi zmianami z punktu widzenia
uczniów jest:  promocja  czytelnictwa,    posze-
rzanie wiadomo ci historycznej, rozwijanie
kompetencji spo ecznych uczniów (w tym
wolontariat i opieka nad szko ami polonijnymi),
zdrowy styl ycia, powszechna nauka progra-
mowania, wi cej nauki j zyków obcych, wi ksze
wsparcia dla uczniów niepe nosprawnych.
Szko y maj  przygotowywa  uczniów do
potrzebnych na rynku zawodów, a praktyczne
przygotowanie zawodowe b dzie odbywa o si
z udzia em przedstawicieli przedsi biorstw
dzia aj cych w otoczeniu szko y. Niestety szko y
nie b  ju  organizowa  darmowych kó ek
przedmiotowych czy kó ek zainteresowa .

Nauczyciele maj  zosta  odci eni z cz ci
obowi zków formalnych, które obecnie na nich
spoczywaj . Rodzice natomiast zyskaj  wi ksze
wsparcie wychowawcze i profilaktyczne ze
strony szko y. Diagnoza przyczyn trudno ci
dziecka w nauce oraz ewentualnych dysfunkcji i
specjalnych potrzeb edukacyjnych stanie si
obowi zkowa. Rodzice b  mieli tak e wi kszy
wp yw na funkcjonowanie klas i szkó , m.in. na
wybór dyrektora szko y.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w War-
szawie uruchomi o pod adresem
http://reformaedukacji.men.gov.pl internetowy
serwis informacyjny na temat reformy.

Przygotowywana jest te  zasadnicza re-
forma szkolnictwa wy szego. W tym miesi cu
przedstawiono g ówne jej za enia, jednak wci

 to projekty i propozycje. Poinformujemy o
gotowych rozwi zaniach naszych czytelników,
gdy  na pewno kto  sam lub jego bliscy planuj
nauk  w Polsce.

MS

Od 1 wrze nia 2017 roku w Polsce wesz a w
ycie reforma systemu o wiaty. Jej pomys odawc

jest obecnie rz dz ca Polsk  partia Prawo i
Sprawiedliwo . Jej g ównym za eniem jest
zmiana struktury szkó  w Polsce. W wi kszej
mierze jest to powrót do stanu sprzed 1999 roku.
Najwa niejsz  zmian  nowej reformy jest
likwidacja gimnazjów i powrót do 8-letniej
szko y podstawowej.

Docelowa struktura szkó  obejmie: 8-letni
szko  podstawow  oraz (do wyboru) szko y
rednie: 4-letnie liceum ogólnokszta ce, 5-letnie

technikum, 3-letnia szko a bran owa I stopnia i
2-letnia szko a bran owa II stopnia. W latach
1999 – 2017 struktura szkolnictwa polskiego
opiera a si  o 6-letni  szko  podstawow  oraz
szkolnictwo rednie, najpierw 3-letnie gimna-
zjum, a potem do wyboru: 3-letnie licea ogól-
nokszta ce, 3–4-letnie technika zawodowe i 2–
3-letnie zasadnicze szko y zawodowe. System
kszta cenia 12 do 13-letniego, tj. 8+4 ogólno-
kszta cy lub 8+5 techniczny, zosta  zapropo-
nowany jeszcze w XIX wieku przez ameryka -
ski Uniwersytet Harvarda i by  to system obo-
wi zuj cy w komunistycznej Polsce (PRL-u).

Nie zmieni si  zasadniczo w adza i finan-
sowanie publicznych przedszkoli, szkó  podsta-
wowych i rednich. W Polsce jest to domena
samorz dów, czyli w tym przypadku miast i
gmin. Jednak samorz dom zostanie odebrane
prawo do zak adania, przekszta cania oraz
likwidowania szkó  i placówek o wiatowych. Te-
go rodzaju decyzje po reformie b dzie
podejmowa  lokalny kurator o wiaty.

Skutki reformy szkolnictwa najbardziej
odczuj  nauczyciele. Samorz dowcy i Zwi zek
Nauczycielstwa Polskiego wyliczaj , e w wy-
niku reformy edukacji ponad 31 tysi cy nauczy-
cieli straci prac  lub zatrudnienie w pe nym
wymiarze, cz  nauczycieli b dzie zmuszona

czy  prac  w kilku szko ach.
W ubieg ym roku szkolnym 2016/2017



Str.  2

 
 Nr 9 (254) wrzesie  2017

W dniach 1-7 lipca w W -
gorzewie odby a kolejna edy-
cja Edukacyjnego Obozu dla

odzie owych Animatorów rodowisk
Polskich w Obwodzie Kaliningradzkim. W
tej edycji wzi o udzia  28 m odych Pola-
ków z Rosji i 10 harcerzy z W gorzewa.

Program by  nasycony: wyk ady, war-
sztaty dziennikarskie, fotograficzne, j zy-
kowe, historyczne, a tak e wycieczki krajo-
znawcze do wi tej Lipki, Gier y, Gi ycka,
Go dapi.

Warsztaty prowadzili: dr hab. Mieczys aw
Ronkowski, prof. Politechniki Gda skiej,

SPOTKANIE M ODZIE Y W GO CINNYM
GORZEWIE

spo eczniczka z wieloletnim do wiadcze-
niem i samorz dowczyni Maria Dzieni-
siewicz, Barbara Gr ziewicz-Chludzi ska,
prezes Fundacj i Dziedzictwo Nasze w

gorzewie, Anna Styra czak z Biura Pro-
mocji gminy W gorzewo oraz Marek Lipski,
prezes zarz du spó ki Pi kny Brzeg.

Jak animowa  ciekawe wydarzenia, jak
wci ga  do dzia ania innych, jak promowa
i dokumentowa  inicjowane akcje - tego w

gorzewie dowiedzieli my si  na obozie.
A przy okazji poznali my najpi kniejszy
zak tek Mazur i intensywnie po wiczyli my

zyk polski. Ka da wolna chwila by a zaj ta:

by y ogniska, konkurs recy-
tatorski i piosenki, wyprawy do muzeów i
spacery.

gorzewo jest go cinne i ma wspa-
nia y klimat. Z jednej strony - muzyka, kon-
certy, z drugiej - port, W gorapa, jachty,
ziele ... Cudowne miejsce, do którego chce
si  wraca ! Pracowali my d ugie godziny,
ale czujemy si  wypocz ci i na adowani
pozytywn  energi .

Jekaterina
Gorenowa

Autorzy zdj :
uczestnicy obozu

Na zd ciach:

1 piew
2 Warsztaty dziennikarskie
3 Warsztaty teatralne
4 Wspólne zdj cie
5 Z harcerkami
6 Z opiekunami
7 Z organizatorami
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  wiatowy Zlot M odzie y
Polonijnej «Orle Gniazdo» – to
magiczne miejsce, to co  wi cej ni
zwyk y obóz wakacyjny czy kolonie.
Tutaj zje a si  m odzie  z ca ego
wiata i wszystkich czy jedno –

polsko . W tym roku przyjecha o na Zlot a  107
uczestników z 17 ró nych krajów. Ka dy z nas
mieszka na codzie  w innym kraju, pos uguje si
innym j zykiem, a niektórzy z nas nie byli jeszcze
ani razu w Polsce. Na Zlocie to wszystko jednak
nie ma wi kszego znaczenia, bo wszscy przyje aj
do swoich korzeni. Mamy mo liwo  poznania
kraju naszych rodziców i naszych dziadków oraz
wielu bardzo ciekawych rodaków z ró nych k tów
wiata. Dzi ki bogatemu programowi, który obej-

muje wspólne wycieczki krajoznawcze, prac  w
warsztatach, zaj cia sportowo-rekreacyjne i wiele
innych atrakcji, mamy okazj  aby si  w 10 dni bar-
dzo dobrze pozna .

Na ka dym Zlocie program jest bardzo bogaty,
dzi ki czemu wszyscy sp dzili my wiele czasu ze
sob . Mieli my sporo okazji do wspólnej zabawy,
jak np. na zawodach sportowych czy wyje dzie do
Aquaparku. Równie  dobrze zadbano o to, aby my
czego  si  dowiedzieli o kraju naszych przodków.
Zwiedzili my mi dzy innymi Pozna , Ginezno oraz
niekrótki etap szlaku Piastowskiego, w tym wiele
zabytków. A zwiedzanie wbrew pozorom wcale nie
by o suche i nudne, by o urozmajcone rejsem na
statku, nauk  ta ców ludowuch, jazd  sankami,
pontonami oraz karuzel  w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym „Malta” jak i wystarczaj  ilo ci
czasu wolnego w ka dym ze zwiedzonych miejsc. I
nawet z przejazdów autokarami potrafili my ko-

XI wiatowy Zlot M odzie y Polonijnej «Orle Gniazdo»
rzysta , e a  szkoda by o z nich wysiada , kiedy
grali my w gry planszowe, rozwi zywali my ami-

ówki czy jak piewali my razem stare polskie
przeboje lub jak my na powrotach ju  zm czeni
przysypiali. Po Zlocie mózg jest jednak tak na ado-
wany wra eniami, e trudno jest je wszystkie wymie-
ni , ale postaram si  pozbiera  te w moich oczach
najpi kniejsze wspomnienia. Nale y do nich z pew-
no ci  wyst p zespo u Asy . Ch opaki zespo u nie
tylko rozko ysali wszystkich uczestników Zlotu
swoimi falami weso ej muzyki Reggae, ale i wietnie
si  z nami bawili. Koncert by  bardzo familijny i
nawet po wyst pie arty ci sp dzili sporo czasu z
nami. Rzadko bywa am na tak udanym pokazie mu-
zycznym.

Ja w tym roku przyjecha am na Zlot ju  po raz
trzeci i pierwszy raz znowu od sze ciu lat. Ogromnie
si  ciesz , e mog em prze  t  przygod  po raz
kolejny. A szczególnie si  ucieszy m, kiedy zoba-
czy m w ród wszystkich uczestników Zlotu znowu
garstk  twarzy przyjació , których widzi si  tylko
raz na kilka lat. Je li uda mi si  przyjecha  na Zlot
za dwa lata, tych twarzy b dzie mo e nawet wi cej.

“Najwi kszy lad w mojej pami ci zostawi a
wspania a gra „Kod W growca”, kiedy stworzyli my
losowo a  26 dru yn i po ca ym mie cie szukali my
wskazówek w formie akcentów architektonicznych,
z których trzeba by o u  do  d ugie has o w dla
nas wszystkich obcym j zyku. Gra ta wymaga a sporo
zaanga owania i dobrej pracy zespo owej, przez co
jeszcze bardziej si  z yli my” – mówi  Adam z
Niemiec.

Wieczorami mieli my okazj  sp dzi  wspólnie
czas przy ognisku. Niby to takie normalne, lecz
niekiedy przy tym jest ponad 100 osób z dooko a
kuli ziemskiej i si  pojawiaj  gitary i inne instrumenty
przywiezione przez Zlotowiczy i us ysze  mo na
by o nie tylko polskie piosenki, ale przede wszyst-
kim pie ni z obcych krajów albo i hity radiowe, do
których praktycznie wszyscy mogli si piewem
przy czy . To w nie przy takich okazjach, jak
na tych ogniskach, mieli my równie  mo liwo ,
aby sobie te  spokojnie usi  i si  podowiadywa
najciekawszych rzeczy z poza naszych granic.

“To ciep a, nastrojowa, mi dzynarodowa, przy-
jazna impreza! I jakie by to wzruszaj ce nie by o,
jestem pewien, e ka dy cz owiek, który by  na
wycieczce, zacz  kocha  ludzi... a tego bardzo brakuje
w dzisiejszych czasach. Przecie  uczestnicy byli
naprawd  tacy ró ni, ale tacy fajni!” - wspomina

Pawe  z Bia orusi.

Mniej takich okazji, ale nie mniej ciekawych,
by o na pracach warsztatowych, w których mog-
li my si  dokszta ci  w dziedzinach muzyki, plas-
tyki, teatru, ta ca oraz polonistyki. Praca w grupach
warsztatowych to g ówny element Zlotu i si
odbywa a a  sze  razy po 4 godziny w ci gu tych
dziesi ciu dni. Ja zdecydowa am si  na prace w
warsztacie muzycznym. Sporo si  dowiedzia am o
pracy z g osem, o piewie ludowym. Poza niektó-
rymi powszechnymi polskimi utworami, które mi
ju  by y znane, piewali my te  pi kne pie ni
ludowe. By am pod wielkim wra eniem, jakie talenty
muzyczne w ród nas si  ukrywa y. Osoby, które ju
od lat graj  na ró nych instrumentach i si  ucz  w
szko ach muzycznych w ca ej Europie, cz onkowie
chórów mi dzy innymi z Armenii i kilka niesa-
mowicie utalentowanych osób, które jeszcze swo-
jego talentu nie by y wiadome. Celem tych war-
sztatów by o zaprezentowanie owoców pracy na
uroczystym zako czeniu Zlotu. Praca na warsz-
tatach muzycznych sprawia a mi wielk  przyjem-
no , ale to dopiero nasz w stu procentach udany
wyst p na koniec Zlotu sprawi  prawdziwy wybuch
euforii i wynagrodzi  ca e starania z zaj  na
warsztatach. “To by o co , co ci ko jest pisa

owami i co , co lubi  nazywa  magiczn  chwil ” –
mówi Tomek z W gier, chocia  by  na warsztatach
plastycznych.

Zlot zako czy  si  wielk  imprez , a nast p-
nego dnia, kiedy ju  trzeba by o znowu rusza  w
drog , wiele ez pop yn o. Nie tylko si  niesa-
mowicie ciesz , e mog am by  uczestnic  tego-
rocznego Zlotu, pozna  tyle ciekawych osób i nawi -
za  lub od wie  z nimi kontakt, ale równie  by
to dla mnie ogromny zaszczyt. Komu , kto jeszcze
nigdy na Zlocie nie by , mo e b dzie ci ko zrozu-
mie , jakim pi knym przedsi wzi ciem jest wia-
towy Zlot M odzie y Polonijnej Orle Gniazdo. Dla-
tego radz  ka demu, aby to szybko nadrobi . A ten
Zlot pewnie nie tylko mnie wydawa  si  by  szcze-
gólnie wyj tkowy, ale te  pozosta ym uczestnikom,
zw aszcza tym, którzy przyjechali na Zlot po raz
ostatni – to nasi “weterani” – Natalia z Holandii,
Sylvia z W gier, Eva z Norwegii, Isao z Japonii i
jego ona Natalia z Ukrainy, Erik ze Stanów Zjedno-
czonych. Wiem, e ka dy Zlot jest szczególnie
wyj tkowy, inaczej by nikt nie chcia  tam wraca .
Pragn  te  podzi kowa  wszystkim dzia aczom,
którzy ten Zlot umo liwiaj , bo dzi ki Orlemu
Gniazdu mamy wszyscy dom w Polsce, do którego
mo emy wraca  za dwa lata.

Jekaterina Gorenowa
Autorzy foto: Uczestnicy Zlotu

Przed wyjazdem z rodzicami

W Gnie nie

Wycieczka po Poznaniu
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W  terminie 24 lipca – 3
sierp-nia  2017 r. w Nowym

czu (województwo ma o-
polskie, Polska) trwa a rea-

lizacja mi dzy-narodowego projektu
ekologiczno-integruj cego „Zielony
Junior”.  Projekt  realizowany  by  z
Programu Erasmus+, wspó finansowany
ze rodków  Unii  Europejskiej. W pro-
jekcie udzia  wzi a m odzie  z czterech

siaduj cych krajów tj.  Polski, Czech,
Ukrainy i Rosji.

ównym tematem projektu by o
zagro enie cywilizacji dla rodowiska
naturalnego. Projekt mia  na celu zwrócenie
uwagi m odych ludzi na szeroki aspekt
ochrony rodowiska naturalnego, u wia-
domienie m odzie y konsekwencji nie-
uwzgl dniania kwestii zrównowa onego
rozwoju w codziennym yciu, oraz wsparcie
wszechstronnego rozwoju m odzie y.

Organizatorem projektu by o Centrum
Edukacji i Pracy M odzie y OHP w Nowym

czu, dzia aj ce przy Ma opolskiej
Wojewódzkiej Komendzie OHP w Krakowie,
za  pomys odawc  ca ego przedsi -
wzi cia by  Leszek Olech.

Partnerzy Polscy go cili w Nowym
czu po 8 uczestników z: Rosji, Ukrainy,

ZIELONY JUNIOR

Czech oraz 1 opiekuna z ka dego kraju.
Partnera rosyjskiego reprezentowali
uczniowie Morskiego College’u Przed-
si biorstwa Rybnego w Kaliningradzie wraz
z kierownikiem Olg  So owjow .

Podczas projektu zosta y zorganizowane
warsztaty, przeprowadzone przez m odzie o-
wych liderów mi dzynarodowych zespo ów,
utworzonych w pierwszym dniu pobytu
uczestników w Polsce. M odzie , po za-

ciach integracyjnych wys ucha a pre-
zentacj i na temat ka dego kraju,
przeprowadzonych przez kolegów z Polski,
Ukrainy, Czech i Rosji. M odzie  przedsta-
wia a tak e swoje oczekiwania zwi zane z
realizowanym projektu. Uczestnicy wykonali
map  Zielonej Europy – symbolu zagro enia

zwi zanego z ociepleniem klimatu oraz
wygini ciem ró nych gatunków, mieli tak e
okazj  porozmawia  z le niczym, przej
po cie ce edukacyjnej w lasach  Beskidu

deckiego oraz Dolin  Dunajca.
W czasie pobytu zadaniem m odzie y

by o przygotowanie próbek obróbki mieci
i na ich podstawie mapy czasu  rozk adu.
Odby y si  tak e zaj cia edukacyjne, gry
terenowe, krytyczny spacer po sklepach,
którego zadaniem by o zwrócenie uwagi na
kwesti  sprawiedliwego handlu. Mia y tak e
miejsce wyjazdy krajoznawcze do Krakowa,
Zakopanego, Starego S cza, treningi oraz
zaj cia sportowe. Nie zabrak o tak e dni
narodowych, podczas których m odzie
wspólnie uczy a si  ta ca oraz gotowania
regionalnych potraw z krajów swoich
kolegów.

Projekt zako czy  si  wypracowaniem
wspólnych pomys ów na walk  z zanieczy-
szczeniem rodowiska  we w asnych
krajach. Projekt dodatkowo umo liwi
poznanie nowych kultur, zdobycie nowych
umiej tno ci, zrozumienie zasad de-
mokracji, idei zjednoczonej Europy,
ró norodno ci kulturowej, wspó pracy
zespo owej.

Olga So owjowa Zdj cia autora

11

10-1

Prezentacja partnerów z Polski

Nowy S cz Nowy S cz

Nadle nictwo Parku Narodowego
Beskidu S deckiego

Prezentacja partnerów
z Ukrainy

Prezentacja partnerów z Rosji
Potrawy regionalne z Rosji

Spotkanie informacyjne uczestników
projektu „Zielony Junior”

Uczestnicy projektu w Gda sku

Wyjazdy krajoznawcze
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Ju  po raz czwarty odby  si
Festiwal „S siedzi” w Kras-
nolesju, miejscowo ci, po onej
na skraju Puszczy Rominckiej,
która zosta a symbolem le nej

bajki, jakich  nieziemskich pocz stunków,
korowodów i piosenek przy akompaniamencie
akordeonu i skrzypiec, a co jest najwa niejsze –
przyja ni narodów.

5 sierpnia przedstawiciele Kaliningradzkiej
Autonomii „Polonia” przejechali prawie 200 km
aby wzi  udzia  we wspania ej imprezie,
zorganizowanej na przestrzeni parku wokó
Wisztynieckiego Ekologiczno-Przyrodniczego
Muzeum. Droga do celu podró y zaj a nam 2,5
godziny i wreszcie przed naszymi oczami ukaza
si  pi kny widok wiejskiej ulicy, nape nionej
radosnym przedsmakiem nadchodz cego
wydarzenia, pachn cej kwiatami, wie o
skoszon  mi kk  traw ! Bli ej Muzeum ju
wrza o ycie ludne, szerokie, weso e: brzmia a
muzyka, i w powietrzu unosi y si  wabi ce
zapachy oferowanych przez tutejszych
sprzedawców da  domowych, gotowanych na
ognisku; pilawu, szasz yków, gor cych ciast
prosto z pieca nadziewanych kapust , grzybami,
mi sem, oraz pasztecików z truskawkami i
wi niami, a tak e nale ników!
-  Oj,  popatrz herbata z le nych owoców i zió !
-  A to herbatka z wierzbownicy!
-  A ta, cudowna, z pierwiosnków!
“Mmmm… pycha!”- mówili my do siebie,
wyg odniali d ug  podró , rozkoszuj c si
aromatycznymi napojami i smako ykami.

Czas szybko lecia , ju  o godz.13 czeka a na

Romantyczne d wi ki Festiwalu w krajobrazie wiejskim

nas scena, zorganizowana tu  w cieniu pot nych
koron kasztanowców i roz ystych lip.

Organizatorzy imprezy przedstawili
honorowych go ci, przede wszystkim Konsula
ds. Polonii Jaros awa Strycharskiego, który
znalaz  czas w swoim napi tym harmonogramie
oraz przyjecha  do Krasnolesja z on  i dzie mi.

Podczas koncertu obecni widzowie mieli
przyjemno  zobaczy wawy, weso y, kolo-
rowy wyst p dzieci cego Zespo u Pie ni i Ta ca,
pos ucha  Zespo u „Przyjació ki” z Krasnolesja,
piewaj cego prosto z serca, chóru „Girenaj” pod

kierownictwem Nomedy Klimauskienie z Litwy,

który pi knie i harmonicznie
wykona  litewskie piosenki lu-
dowe przy akompaniamencie
czterech akordeonów.

Zespó  „Królewczanie” (kie-
rownik Andrzej Androsiuk) z
Kaliningradu zaprezentowa  na Festiwalu kultur
Polski, jeszcze jednego S siada obwodu
kaliningradzkiego. Przy d wi kach polskiej
muzyki ludowej, wpadaj cej w ucho, wykonanej
przez „Królewczan”, nie mo na by o pozosta
oboj tnym, dlatego publiczno  na koncercie
ta czy a i g no klaska a w d onie.

Podczas imprezy go cie nie tylko jedli i pili,
lecz te  ta czyli i s uchali, uczestniczyli tak e
w warsztatach kulinarnych, zwiedzali Muzeum,
wyje ali na krótk  wycieczk  do lasu, podczas
której mo na by o nauczy  si  odró nia
przydatne ro liny i grzyby od truj cych! Do-
wiadczeni grzybiarze ku mojemu zdziwieniu

nazbierali prawie ca e koszyki kurek!
A wieczorem na wytrwa ych czeka a jeszcze

dyskoteka i romantyczne spacery przy wietle
ksi yca pod gwie dzistym niebem, kiedy kon-
certuje cykada…

Ludmi a Snigurowa
Zd cia: Larisa Androsiuk,

Maksim Tajurski

Drewniany pocz stunek

Placki ziemniaczane
prosto z patelni Ta ce na wie ym powietrzu

owo powitalne
Jaros awa Strycharskiego

Chór “Girenaj” z Litwy

Cudowna
herbatka z
pierwiosnków

Zespó  „Królewczanie” wita wszystkich
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Festiwal kultur narodowych,
powi zany ze wi tem Rosyjskiej
Flagi, odby  si  po raz pi ty 26
sierpnia, w Domu Sztuki w Kali-

ningradzie. Wzi li w nim udzia  przedstawiciele
narodowo-kulturalnych spo eczno ci, twórcze
spo eczne stowarzyszenia.

Organizatorem imprezy by a Rada narodowo-
kulturalnych spo eczno ci obwodu Kaliningradz-
kiego. T  organizacj  za ono w regionie w 2011
roku, i organizuje ona podobne festiwale regu-
larnie.

Przed rozpocz ciem koncertu go cie – przed-
stawiciele w adzy i mieszka cy – obejrzeli wy-
stawy, na których zosta a przedstawiona dzia al-
no  narodowo-kulturalnych organizacji, ubrania
i naczynia, inni wyroby narodowe, zrobili wspól-
ne zdj cia.

Potem na widowni z powitalnym s owem wy-
st pili prezes Rady narodowo-kulturalnych spo-

Rado nie wi tujemy wielk  rodzin
eczno ci Nadir Agajew i szef regionu Anton

Alikhanow.
No a dalej zacz o si ! Fantastycznie ta czy y

ormia skie dziewczyny, bia oruska piosenka bar-
dzo profesjonalnie brzmia a a cappella, na gruzi -
skie rytmy chcia o si  krzycze  “Assa!”, serca
widzów niew tpliwie zdoby a piosenka azer-
bejd skiego ch opca,  a pod ydowsk   melodi
widzowie klaskali i piewali. Brzmia y jeszcze
rosyjska, litewska, niemiecka, uzbecka piosenki,
tatarska i kirgiska muzyka. Przedstawiciele spo-
ecze stwa Jakutów zaskoczyli publiczno

krajowymi kostiumami i gr  na instrumencie
ludowym.

Cz onkowie naszej Autonomii „Polonia”
równie  wzi li udzia  i osi gn li sukces.

“Oj lubi  ja piewanie i to adne granie. Weso e
ch opaki i to ta cowanie” – za piewa a Helena
Rogaczykowa, prezes Autonomii, razem z ni  na
scenie przedstawili taniec ludowy Siergiej Ar e-

wikin, Maria Bibi-
kowa, Marina Bob-
rowska, Natalia Bu-
tenko, W adimir Zier-
now, Wadim Kopy-
ow, Ilona Pietrienko,
Swiet ana Pogorelska, Ludmi a Snigurowa, Mak-
sim Tajurski. Nikt w sali nie pozosta  oboj tny!
Kto piewa , kto  klaska , kto  porusza
ramionami w rytm muzyki. Wyst p by  udany!

Dzi kujemy tak e cz onkiniom, które zorga-
nizowa y stoisko rzemios a polonijnego. To s
Helena Tajurska i Julia Czalij.

To wspania e, e ludzie ró nych narodowo ci
wi tuj  razem. Elementy kultur mog  si  ró ni ,

ale warto ci duchowe s  takie same. Jeste my
wielk  zjednoczon  pod flag  Rosji rodzin .
Przyja , tolerancja, wzajemne wsparcie – te
zasady stanowi  podstaw  w ród narodowych
stowarzysze  kulturalnych naszej ziemi.

Ilona Pietrienko

Ró ne narodowo ci pod jedn  flag

Gubernator Anton Alikhanow
 wita publiczno

W oczekiwaniu na koncert

wi tujemy razem

Go cie przy stoisku polonijnym Wspania a bia oruska piosenka a cappella
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Spotkanie w Ba tyjsku
Na pocz tku

sierpnia mieli my
zaszczyt przyjmo-
wa  go ci z Kon-

sulatu Generalnego
RP: Konsula Generalnego
Pana Marcina Nosala oraz
Konsula do spraw polonii Pana
Jaros awa Strycharskiego.

Zaprosili my na spotkanie
z Konsulem przedstawicieli
biblioteki im. Bieli skiego oraz
zast pc  dyrektora Nine Maka-
row , która przez d ugi czas
organizowa a wycieczki do na-
szych polskich s siadów. Wtedy
by y jeszcze wa ne wizy przy-
graniczne. Na tym spotkaniu
pad o du o pyta , na które pano-
wie konsulowie odpowiedzieli
dok adnie. W szyscy zostali
zadowoleni.

W sali obok zrobili my wy-
staw  plansz i albumów „Nasze
korzenie”. Aktywny udzia  w tej
wystawie wzi li Janina apszy-
na, Maria Sadowska, Taisia

Cygas oraz Maria Pozniak.
Wystaw  ksi ek w j zyku

polskim ze swojej w asnej kolek-
cji zrobi a Janina Pietruszko, a
anio ki na wystaw  przynios a

Janina apszyna. Najm odsza
nasza uczennica Kasia Kuzmi-
na, która ucz szcza do szkó
plastycznej oraz muzycznej
zagra a na keyboardzie „Zapom-
niany walc” Chopina i opowie-
dzia a króciutki wiersz w j zyku
polskim. Kasia uczy si  j zyka
angielskiego oraz polskiego. Z
czasem chcia aby studiowa  w
Polsce, ale na razie ucz szcza
tylko do siódmej klasy.

Szkoda, e konsulowie nie
mieli tyle czasu eby zatrzyma
si  u nas na d ej, ale i tak wy-
mienili my swoje potrzeby i
yczenia. Dostali my w prezen-

cie  ksi ki  i  filmy  w  j zyku  pol-
skim. B dziemy udoskonala

zyk i swoj  wiedz  o Polsce.
Janina Pietruszko

Fot. Krystyna Kuzmina

Aktywistki naszej wspólnoty Taisija Cygas oraz
Maria Sadowska

Szykujemy
pocz stunek

Maria Pozniak obok swojej
planszy z fotografiami swych

przodków

Konsul Generalny M. Nosal i
Konsul ds. polonii J. Strycharski

Wystawa anio ków z kolekcji
Janiny apszyny

Wystawa ksi ek w j zyku polskim
z kolekcji Janiny Pietruszko

Kasia Kuzmina gra
na keyboardzie

uchamy Konsula
Generalnego
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              „Kaliningrad City Jazz”
to wydarzenie muzyczne w
formacie open-air. Wyró nia si
ono ró norodno ci  przedsta-
wianych tu gatunków muzyki

jazzowej. Koncerty festiwalowe odbywaj  si  na
scenie Letniego Teatru Centralnego Parku
Kultury i Wypoczynku w Kaliningradzie od
2006 roku. Organizatorzy imprezy kulturalnej
szczególnie preferuj  wykonawców i zespo y,
które s  obecnie popularne. Dzi ki udzia owi w
programie festiwalowym big bandów z Polski,
na scenie „Kaliningrad City Jazzu” brzmi
tradycyjny dixieland. W dniach 4-6 sierpnia
odbywa a si  XII edycja festiwalu.

Jak co roku uczestnicy wydarzenia
artystycznego z krajów Europy, Izraela oraz Sta-
nów Zjednoczonych przedstawiaj  ró norodn
palet  gatunków muzyki jazzowej.

W drugim dniu festiwalu na scenie
Letniego Teatru wyst pi  „Walking Jazz Big
Band” z Polski. Orkiestra zrzesza w swoim
sk adzie najbardziej znanych absolwentów
Szko y muzycznej im. Stanis awa Moniuszki w

„Kaliningrad City Jazz” – festiwal z polskim akcentem

odzi. Zespó  zosta  za ony w grudniu 2004
roku z inicjatywy gitarzysty S awka
Badowskiego, który zosta  nast pnie dyrygentem
orkiestry. Podstaw  repertuaru big bandu stanowi
klasyka gatunku: utwory Glenna Millera, Charlie
Parkera oraz jazzowe aran acje znanych przebo-
jów muzyki filmowej – to charakteryzuje styl
wykonawczy muzyków „chodz cego big bandu”
– nazwa zespo u w t umaczeniu. W ci gu
dziesi ciu lat istnienia „Walking Jazz Big Band”
sta  si  jednym z najbardziej popularnych
zespo ów w swoim regionie, bez jego koncertów
nie odbywa si adna impreza festiwalowa w

odzi, w tej liczbie s ynny „Festiwal Czterech
Kultur”. Orkiestra z powodzeniem koncertowa a
na scenie Opery Narodowej w Warszawie.

Warto zaznaczy , e orkiestra polskich
muzyków jazzowych gra a przy zape nionej po
brzegi widowni. „Walking Jazz Big Band
zaprezentowa  si  kaliningradzkiej publiczno ci
z prawdziwym sukcesem. Muzycy  byli gor co
oklaskiwani od pierwszego wy-konanego utworu:
ca a orkiestra i równie  soli ci Adam Wojtasik,
Marek Fedor, Artur Go bek. Szczególne
sympatie s uchaczy zaskarbi  sobie m ody 17-
letni pianista Kamil Szydlarek. Publiczno
hucznymi brawami namówi a ódzki „Walking
Jazz Big Band” do bisowania: zespó  wykona
jeszcze jedn  kompozycj  dodatkowo –
pierwszy wyst p w Rosji i w Kaliningradzie
wypad  z powodzeniem. Prawdziwy sukces
muzyków i dyrygenta S awomira Badowskiego.
Warto tutaj doda , e miasto rodzinne polskich
jazzmanów ód  od 2002 roku jest miastem
partnerem Kaliningradu.

Nale y przekaza  s owa podzi kowania
za organizacj  przyjazdu i wyst pu licznej or-
kiestry z odzi Konsulatowi Generalnemu
Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie i
dyrektorowi firmy nagraniowej BCD Records
pani Bo enie Uryga-Seweryn.

W. Wasiljew Foto autora

Na zd ciach:
1 - Dyrygent S awomir Badowski ze
swoim zespo em
2 - Kamil Szydlarek przy klawiaturze
fortepianu
3 - Walking Jazz Big Band
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