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HISTORIA:
Jaka jest geneza naszego – nowego od 16
lat – wi ta Narodowego?
W historii powszechnej dzie 11 listopada 1918 r.
to data zako czenia I Wojny wiatowej i np.
wi to narodowe Belgii. A my Polacy natomiast
kojarzymy go w pierwszym rz dzie jako moment
odzyskania niepodleg ci po okresie zaborów.
Co si sta o w Polsce 11 listopada 1918?
Tego dnia, dzia aj c na pro
Rady Regencyjnej,
Józef Pi sudski obj dowództwo nad powstaj ca
armi polsk i zacz realizowa plany rz du,
który w wydanym 7 listopada 1918 r. Manife cie
proklamowa utworzenie Polskiej Republiki
Ludowej. Pa stwo Polskie jako twór terytorialno-prawny w dniu 11 listopada 1918 r. jeszcze
nie istnia o.
Dzie 11 listopada ustanowiono wi tem
narodowym w 1937 r., czyli prawie 20 lat po
odzyskaniu przez Polsk niepodleg ci.
Podczas okupacji hitlerowskiej kultywowanie
tego dnia by o zabronione, podobnie jak w okresie
PRL. W adze komunistyczne ustali y, e wi to
pa stwowe obchodzimy 22 lipca (dzie podpisania Manifestu PKWN). Narodowe wi to Niepodleg ci przywrócono dopiero ustaw sejmu
w 1989 r. Odt d obchodzimy je co rok. G ówne
uroczysto ci zwi zane z najwa niejszym narodowym wi tem Polski maj miejsce w Warszawie. Na placu Pi sudskiego, przed Grobem
Nieznanego
nierza, co roku odbywa si uroczysta zmiana warty, w której uczestniczy
Prezydent RP i najwy sze w adze pa stwowe.
ród o: Internet
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Tadeusz Ko ciuszko –
nieskazitelny symbol polsko ci
200 lat temu, 15 pa dziernika 1817
w Solurze w Szwajcarii zmar Tadeusz Ko ciuszko.
Tadeusz Ko ciuszko urodzi si 4 lutego
1746 r. w Mereczowszczy nie na Podlasiu
(dzisiejsza Bia oru ). W wieku 14 lat przerwa
nauk i wybra karier wojskow wst puj c
do Korpusu Kadetów Szko y Rycerskiej. W
1769 roku wyjecha do przedrewolucyjnej
Francji. W Pary u studiowa w Akademii Malarstwa i Rze by. W tym czasie ukszta towa y
si jego przekonania polityczne i spo eczne.
Wróci do kraju na krótko w 1774 roku, by
nast pnie wyruszy na Zachód w poszukiwaniu zaj cia. Tam dowiedzia si o wojnie
w Stanach Zjednoczonych. Na ameryka skiej ziemi znalaz si miesi c po og oszeniu Deklaracji Niepodleg ci w 1776
roku.
Mianowany na in yniera ameryka skiej
armii, zas yn budow fortyfikacji w wielu
obozach wojskowych. W uznaniu zas ug
awansowano go na genera a brygady.
Przy okazji ponownego powrotu do Polski
w 1784 roku w czy si w dzia alno
polityczn . Po powi kszeniu armii do 100
tys. decyzj Sejmu Wielkiego zosta miano-

wany genera em wojsk koronnych. Odznaczy si w walce z oddzia ami rosyjskimi w
1792 roku, za co otrzyma order Virtuti Militari.
Po konfederacji targowickiej, tak jak wielu
innych dzia aczy, uda si na emigracj . Po
og oszeniu II rozbioru Polski przyjecha do
Drezna, gdzie zacz planowa powstanie
narodowe.
Insurekcja ko ciuszkowska rozpocz ta w
1794 roku, mimo heroicznej walki zako czy a si kl sk i III rozbiorem Polski.
Ko ciuszko dosta si do rosyjskiej niewoli, by po podpisaniu tzw. „lojalki”, odzyska wolno i wyjecha do Stanów Zjednoczonych, a nast pnie do Pary a. Do 1815
roku mieszka pod stolic Francji bior c
udzia w tworzeniu Legionów Polskich i zaadaniu Towarzystwa Republikanów Polskich.
Zmar 15 pa dziernika 1817 w Solurze w
Szwajcarii. Jego cia o spoczywa w krypcie
królewskiej na Wawelu.
ród o:
Internet
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Wakacje z j zykiem polskim
Patrz c wstecz na lato!
Hurra! W akacje! Lato dopiero si
zaczyna. Lato to j est
por , która przynosi tylko
pozytywne wra enia oraz
emocje. Wi kszo dzieci wyje
a latem z rodzicami na wakacje, kto
z przyjemno ci odpoczywa u babci, ka dy z
nas w wakacje znajdzie
co ciekawego dla siebie.
W tym roku, tak samo
jak w ubieg ym, dla m odzie y ze W spólnoty
Kultury Polskiej im. Jana
Kochanowskiego zosta
zorganizowany obóz
letni, tylko dzi ki projektowi napisanemu przy
pomocy KG RP w Kaliningradzie ten projekt by
bardziej interesuj cy. W
tym obozie udzia brali
równie uczniowie ze
szko y Oziorskiej, z któr
nasza Wspólnota wspó pracuje ju od 15 lat. W
ci gu roku dla wszystkich
ch tnych w szkole s prowadzone lekcje z j zyka
polskiego. W a na jest
przyja
rosyjsko-polskiej m odzie y, wymiana kulturowa.
Bardzo dobrym pomyem okaza o si zorganizowanie obozu na terytorium naszej Wspólnoty,
gdzie na wie ym powietrzu codziennie odbywa y si ró nego rodzaju
gry, zabawy oraz spotkania. Na wie ym powietrzu wszystko robi si

Otwarcie wakacji
obozowych,
wi to dziecka

atwiej, z pozytywem oraz
miechem. Nawet le enie na trawie j u j est
sam przyjemno ci !
Bardzo wa nym elementem obozu letniego
by o to, ze codziennie odbywa y si lekcje j zyka
polskiego oraz historii. „Z
przyj emno ci uczymy
si j zyka polskiego, jest
dla nas bardzo atwy do
nauczenia si . Polska
jest naszym najbli szym
siadem, co zbli a nas
jeszcze bardziej” – mówi
rosyjska m odzie .
W czerwcu w Domu
Kultury Polskiej w Oziorsku odby si konkurs
recytatorski, w którym
wzi o udzia 13 dzieciaków. Do konkursu uczestnicy byli przygotowywani
przez nauczycielk j zyków obcych W. wincick .

Lekcja historii Polski

Oceniano konkursantów tradycjami Zamku oraz
przez takie kryteria, jak: ciekawymi wydarzeniami
wyrazisto , emocjonal- minionych czasów. PrzyStudiowanie geografii Polski

no , artyzm oraz j zyk
polski. W sk ad j ury
weszli cz onkowie Wspólnoty Polskiej w Oziorsku
Nelli Lewi ska, Janina
Gongalo oraz nauczyciel
zyka rosyj skiego ze
szko y w Oziorsku Irina
Koszenkowa. Dzieci by y
podzielone na dwie kategorie wiekowe: 7-12 lat
oraz 13-15 lat.
Równie w czerwcu
ciekawym wydarzeniem
by a podró do Olsztyna.
Nasza podró zacz a si
w W gorzewie, gdzie
sp dzili my pierwszy
dzie . Kolej nego dnia
wyjechali my do Olsztyna
do Muzeum W armii Mazur. Dzi ki przewodnikowi
mieli my mo liwo
zapoznania si z histori i

jemnym zako czeniem
wycieczki by o wchodzenie na wierz z prze-

lerancja”, które poprowadzi a Nelli Lewi ska,
nauczycielka historii.
Du o ró nego rodzaju
opinii i pogl dów wypowiedziano przez dzieci
na ten temat, w wyniku
czego wybrano kilka okre le „tolerancji” oraz
zasad: zawsze pozostawaj sob , naucz si widzie swoje b dy; szanuj cz owieka takiego,
jaki jest; szanuj uczucia
innych ludzi; naucz si
by dobrym i mi
ciwym. Tak e ciek awe
okaza y gry „Namaluj
swój obraz”. Dzi ki wy ej
wymienionym zabawom
i rozmowom wspó czesna m odzie uczy si
szanowa uczucia, opinie, tradycje i kultur innych ludzi. Zwyci scy
zostali nagrodzeni dyplomami oraz pami tkami przez Prezesa Wspólnoty Kultury Polskiej Natali Kidiajkin . Pani
Prezes
codzien nie
uczestniczy a razem z
dzie mi we wszystkich
letnich atrakcjach i imprezach.
Letni obóz sta si dla
naszej m odzie y i naszych dzieci nie tylko
miejscem codziennego
spotkania, ale równie
miejscem dla twórczo ci
Nagroda
w konkursie

pi kn panoram mias- i terytorium wielkiej zabawy!
ta.
Eugenia Jelizarowa
Kolejnym wydarzeFoto: Uczestnicy
niem tego lata sta o si
Proektu „Wakacje z
spotkanie m odzie owe
zykiem polskim”
(dyskusja) na temat „To-
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Pielgrzymka do wi tej Lipki
Na pewno wszystkim wiadomo,
e w województwie warmi skomazurskim w odleg ci 13 km od
trzyna znajduje si liczny pielgrzymkowy ko ció , wybudowany w XVIII wieku
w barokowym stylu. e w ko ciele przy drugim
filarze nawy g ównej znajduje si ta s ynna
wi ta Lipka. Na tej lipie jest srebrna figura
Matki Boskiej. Ta lipa stoi wed ug tradycji w
tym samym miejscu, gdzie ros a ta pierwsza legendarna lipa. Jeszcze w redniowieczu utrwali
si zwyczaj przychodzenia do niej w nadziei
uzyskania potrzebnych ask.
Ta legenda opowiada o wi niu, któremu si
zjawi a Bogurodzica, da a mu kawa ek drewna i
poleci a wyrze bi to, co mu si zechce. Przez jedn
noc wi zie wyrze bi figur Matki Boskiej z
Dzieci tkiem, i kiedy stan nazajutrz przed s dem i
pokaza s dziom t figur , zosta od razu
wypuszczony. Powróciwszy do domu, wype ni
jeszcze jedno polecenie Bogurodzicy: zawiesi ten
wizerunek na lipie. Od tej pory ta Lipa sta a si
miejscem odwiedzanym przez pielgrzymów, którzy
sk adali pod t Lipk swoje modlitwy i nadzieje.
Od dawna chcieli my odwiedzi to legendarne wi te miejsce. Nareszcie zdecydowali my
si . Sko czy o si lato, ludzie powrócili z urlo-

pów. Mo na wyrusza w podró . 21 pa dziernika
wynaj li my niedu y autobus na 8 miejsc i o
godzinie czwartej rano wyjechali my z Ba tyjska.
Po drodze opowiadano nam o województwie
warmi sko-mazurskim, o w. Lipce, o legendzie
przekazywanej z pokolenia w pokolenie. To by o
nie tylko opowiadanie o województwie, ale
zarazem by a to lekcja j zyka polskiego. S owa,
których nie zrozumieli my, powtarzano dla nas
po rosyjsku.
Gdy przekroczyli my ju polsk granic ,
zajechali my do kwiaciarni i kupili my liczne
bia e ró e, aby z
je ku w. Lipce i pomodli
si .
Zrobili my du o zdj przed ko cio em i w
ko ciele. Byli my zachwyceni ko cio em i organami, których s uchali my.
Pielgrzymów by o du o, z Radomia i z Litwy.
Wzruszeni tym pobytem w ko ciele, w tym
wi tym Miejscu, wrócili my zm czeni do domu.
Chc z
podzi kowania dla naszego
kierowcy, takiego mi ego, uprzejmego pana
Wiktora.
Nast pnym razem, je eli gdzie wyruszymy,
to tylko z panem Wiktorem.
Janina Pietruszko Ba tyjsk
Zdj cia Marii Pozniak i Olega Chochlowa

2

1

3

4
5

Na zdj ciach:
1
tarz g ówny
2 Pr z ed ko cio em
3 Organy ko cielne
4 Pr z ed ko ci eln br am
5 wi ta Lipka

Pami tamy o naszych zmar ych
Szanujemy tradycje rodzinne. Zaduszki, Kaliningrad 2017
1 listopada to Dzie Wszystkich wi tych, za 2 listopada
jest Dniem Zadusznym albo
wi tem Zmar ych. Co roku w
tych d niach udaj emy si na
cmentarze, alby posprz ta
groby naszych zmar ych bliskich
i zapali na nich znicze. Z modlitw , p yn
prosto z serca,
sp dzamy w milczeniu te kilka
chwil przy grobach, my c o
tych, którzy odeszli, ale yj wci
w naszych wspomnieniach.
(red.)
W szystkich wi tych to radosne chrze cija skie wi to

ku czci wszystkich zmar ych, którzy osi gn li stan zbawienia i
przebywaj w niebie, a wi c s
wi tymi. wi to jest to zazwyczaj mylone z Dniem Zadusznym
(2 listopada), kiedy to Ko ció
wspomina wszystkich wiernych
zmar ych. Wynika to po cz ci z
faktu, e Wszystkich wi tych to
w Polsce dzie wolny od pracy,
dlatego to w tym dniu tradycyjnie
odwiedzane s groby bliskich
zmar ych. Zwyczaje zwi zane z
obchodami tego wi ta obejmuj modlitwy w intencj ach
zmar ych, procesje modlitewne

na cmentarzach,
zapalanie zniczy na grobach, czy dekorowanie grobowców kwiatami.
Jest to równie okazja do zadumy nad krucho ci i przemij alno ci
ycia. W mediach
zazwyczaj wspominane s znane osoby, a na cmentarzach,
szczególnie o du ym znaczeniu
historycznym, organizowane s
zbiórki pieni dzy na renowacj
i utrzymanie zabytkowych grobowców.
(www.kalendarzswiat.pl)

Fon:
30%
(20
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„…Bo z przesz

ci - przysz

ro nie!”

Byli my bardzo zadowoleni, widz c
W dniach 27 wrze nia – 1 pa - M uzeum Kultury
przedmioty codziennego
ycia
dziernika odby si projekt krajoznaw- Ludowej w W gorzewie
przodków, które nasza grupa nauczo-edukacyjny „Polska na d oni“.
czy a si majstrowa . Na terenie
Projekt by finansowany w ramach
muzeum jest wiele obiektów najbardziej charakfunduszy polonijnych Ministerstwa
terystycznych dla ka dego z regionów wchoSpraw Zagranicznych RP.
dz cych w sk ad Prus Wschodnich.
Grupa z Kaliningradzkiej Autonomii Polaków
Z wielk rado ci znale li my na terytorium
„Polonia” zwiedzi a W gorzewo, Olsztynek, Ostród ,
Skansenu kopi obiektu z Matrosowa (wcze niej
Frombork. Otrzymali my okazj skorzysta z zaj
Gilge) obwodu kaliningradzkiego – W dzarni
kodzielniczych: garncarstwa, tkactwa, malarstwa na
ryback . To znaczy, e czy nas historia i kultura.
szkle i zabawkach drewnianych. Równie mo na by o
Bardzo wa ne jest aby nie straci tradycji i
odwiedzi historyczne miejsca i podziwia przyrod .
rzemios a naszych przodków.
ówna cz
programu odby a si w Muzeum
Jak powiedzia mój ulubiony poeta W adys aw
Kultury Ludowej w W gorzewie, który mie ci si w
Be za: „…bo z przesz ci – przysz
ro nie!”
zabytkowym budynku o charakterze podmiejskiego
(W podziemiach Wawelu).
dworku. Eksponowane s na terenie parku etnograRównie w programie tego projektu by zwieficznego przy Muzeum przyk ady tradycyjnego
budownictwa mazurskiego – drewniane chaty z Krzy ewa (pow. e cki) i dzanie Ostródy i zamku rycerzy w Fromborku.
Wrócili my do domu pe ni dobrych wra
i u ytecznej wiedzy.
Wo nic (pow. mr gowski), drewniana remiza z O ownika i szachulcowa
ku nia z Zabrostu Wielkiego (pow. w gorzewski) oraz murowany dom z Podczas wycieczek i warsztatów zaprzyja nili my si i poznali my wiele
gorzewa. W tych pomieszczeniach dzia aj pracownie r kodzielnicze. nowych rzeczy z etnografii, krajoznawstwa i r kodzie a.
W imieniu cz onków grupy (rodziny Artemowowie, Saweljewowie,
Teraz ju umiemy ple na palcach sznury, tka na krosnach i robi
inne rzeczy, o których wcze niej nie wiedzieli my. Warto zauwa , e Pelikhanowie, Lidia Dowgopolik, Ludmi a Gnatienko) i swoim w asnym
czy ni z naszej grupy uczestniczyli w warsztatach z wielkim zaintere- chcia abym przekaza podzi kowania dla Konsulatu Generalnego RP w
sowaniem. Ch opiec Maksim sta si mistrzem tkania i pracy na kole Kaliningradzie za wsparcie naszej Polonii!
Szczególne podzi kowania dla Prezesa Polonii – Pani Heleny
garncarskim!
W wolnym czasie cz
grupy podró owa a szlakami rowerowymi, reszta Rogaczykowej za aktywn dzia alno i rozwój naszej spo eczno ci.
Ilona Pietrienko Foto: D. Artemow, L. Gnatienko, L. Dowgopolik,
cz onków spacerowa a wzd rzeki W gorapó, kana u W gorzewskiego.
J. Pelikhan, I. Pietrienko
Pó niej zwiedzieli my Park Etnograficzny (Skansen) w Olsztynku.

1
2
M alowanie na zabawkach
drewnianych

5
M istrz garncarstwa
M aksim Pelikhan

3

Na zdj ciach:
1 Przedmioty codziennego ycia przodków
2 W centrum – mistrz tkania Maksim Pelikhan
3 Ostróda wita
4 Muzeum Kopernika we Fromborku
5 Zwiedzanie zamku rycerzy we Fromborku
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VI Konferencja Nauczycieli J zyka Polskiego
Na
Rosyjskim
Pa stwowym
Uniwersytecie
Humanistycznym
w Moskwie
odby a si VI Ogólno
rosyjsko-polska
Konferencja Nauczycieli
zyka Polskiego.
Konferencja zosta a
zorganizowana przez
Ambasad RP w Federacji
Rosyjskiej, Stowarzyszenie
„Bristol” Polskich i
Zagranicznych Nauczycieli
Kultury Polskiej i J zyka
Polskiego jako Obcego,
Szko J zyka i Kultury
Polskiej, Szkolny Punktem
Konsultacyjnym przy
Ambasadzie RP w Moskwie,
Rosyjski Pa stwowy
Uniwersytet Humanistyczny w
Moskwie i Kongres Polaków
w Rosji, Stowarzyszenie
Wspó pracy Polska-W schód.
Skierowana by a do
nauczycieli polonijnych i
uniwersyteckich lektorów
zyka polskiego jako obcego
lub drugiego, ucz cych na
terenie Rosji zarówno w
jednostkach uniwersyteckich,

Otwarcie VI Ogólno
rosyjsko-polskiej
Konfer encji
Nauczycieli
zyka Polskiego

jak i w szko ach spo ecznych,
oraz niepublicznych
instytucjach prowadz cych
douczania j zyków osób
doros ych.
W konferencji uczestniczy o
ponad 30 osób z wielu miast
Federacji Rosyjskiej.
W czasie dwóch
intensywnych dni, uczestnicy
mieli okazj wys ucha
wyk adów i wzi udzia w
zaj ciach praktycznych
przygotowanych przez prof. dr
hab. Ew Jaskó (Uniwersytet

ski) i dr Danut Ga yg
(Uniwersytet Jagiello ski)
Wyk ady by y zró nicowane
i dostosowane do potrzeb
grupy docelowej, mo na by o
udoskonali wiedz j zykowej
wymowy oraz porozmawia na
temat najcz stszych b dów
pope nianych przez uczniów i
dowiedzie si jak im
zapobiega .
W programie równie by a
odtworzona przez rzutnik
fascynuj ca lekcja pokazowa z
odzie ucz
si w

Starosta grupy p. Czes aw
Uczestnicy

Wy mia na
do wiadcze
nawi z anie
wspó pracy

Zaj cia
praktyczne

Szkolnym Punkcie
Konsultacyjnym przy
Ambasadzie RP w Moskwie.
Lektorzy opowiedzieli
uchaczom o szczegó ach tej
szko y.
Konferencja by a równie
wietn okazj do wymiany
do wiadcze i nawi zania
wspó pracy mi dzy osobami
prowadz cymi j zyk polski w
swoich instytucjach i
uczelniach.
Ciesz si , e mog am
uczestniczy w takich
profesjonalno-naukowych
wyk adach, oraz zaj ciach
praktycznych.
Bardzo dzi kuj
wszystkim organizatorom!
Po tym spotkaniu
uczestnicy pozostali z sob w
kontakcie wymieniaj c si
mi dzy sob
do wiadczeniami i praktyk w
nauczaniu.
Do
wszelkich stara w
nauce j zyka polskiego, by
przekazywa ca zdobyt
zapami tan wiedz swoim
uczniom i kolegom.
O. So owjowa
Foto autora

O czym mówi tajemniczy
mieszka cy M uzeum?

i

Czas na spacer po pi knej Moskwie

St r. 6

Nr 11 (256) listopad 2017

Dobrowolsk przyjmuje licznych go ci
W ramach Dni
Kultury Litewskiej, we wsi Dobrowolsk, rejon
krasnoznamienski,
odby si festiwal „M yn
Czasu-2017”. Oko o 250 osób
wzi o udzia w pro gramie
imprezy.
To byli nie tylko przedstawiciele litewskich diaspor obwodu Kaliningradzkiego i grup
twórczych z Litwy, równie zespo y muzyczne oraz taneczne z
ró nych wspólnot narodowokulturalnych: Polaków, Ukrai ców, Jakutów, Kozaków, Rosjan
i innych. Go cie festiwalu odwiedzili wystawy sztuki dekoracyjnej i stosowanej oraz mogli
delektowa si pysznymi, pachcymi oraz jedynymi w swoim
rodzaju tradycyjnymi potrawami
litewskimi: kibiny, cepeliny,
ch odnik...
Niniejsze obchody zorganizowane by y przez Narodowo-Kul-

1

Dzisiejsze wydarzenie – to dziaania maj ce na
celu zachowanie,
rozwój i popularyzacj kultury Litewskiej, przyja ni mi dzy lud mi ró nych narodowo ci mieszkaj cych na terenie obwodu kaliningradzkiego,
i to jest wietne!
A teraz z n iecierpliwo ci
dziemy czekali na otwarcie
kolejnego Dzieci cego Festiwalu Piosenki, który nied ugo
odb dzie si w Polesku.
Jelena
Morozowa
Foto: Maksim Tajurski

Litewski zespó muzyczny Pia kie-Wajkie

turaln Autonomi Litwinów Obwodu Kaliningradzkiego przy
wsparciu Administracji miasta
Kaliningradu, a tak e Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i
Polityki Wewn trznej.
„Du a cz
Litwinów mieszka
na wschodzie regionu – powiedzia Algirdas Karmilavi j us,
przedstawiciel regionalnej autonomii Litwinów. – Ale za ka dym
razem zmieniamy geografi
festiwalu. W ubieg ym roku odby
si w Gwardiejsku, dwa lata
temu – w Kaliningradzie, teraz –
bli ej natury...”
Do udzia u w corocznej imprezie w ramach Dni Kultury Litewskiej, ju nie po raz pierwszy
zosta zaproszony Zespó „Kró-

lewczanie” (Polonia kaliningradzka, kier.
A.A ndro siuk ).
Uczestnicy zespo u zaprezentowali na scenie swój repertuar, który obejmowa wybuchowe, góralskie piosenki. A
sala, oczywi cie nie pozosta a oboj tna:
publiczno podziwia a, gromko oklaskiwa a i
ta czy a z wielk
przyjemno ci !

2

3
Na zdj ciach:
1 Czekamy na wyst p
2 Egzotyczne brzmienie khomusu i

4

hipnotyzuj cy piew gard owy w wykonaniu
Jakutów
3 Dobry nastrój na widzowni
4 Ekipa wsparcia
5 Polonusi na tle m yna
Na scenie zespó Królewczanie

5
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Warmia i Mazury zapraszaj ponownie
Turystyka odgrywa
najistotniejsz rol w
yciu cz owieka, jako
jednostki, oraz w
funkcjonowaniu calego
spo ecze stwa. (opinia specjalisty)

W centrum biznesowym „Na
wyspie” (wcze niej „Rybna gie da”)
16 pa dziernika odby si tradycyjny Workshop. Celem tego wydarzenia jest rozszerzenie wspó pracy
i kontaktów mi dzy województwem warmi sko-mazurskim a obwodem Kaliningradzkim w zakresie
turystyki. To spotkanie jest interesuj ce zarówno dla profesjonalistów
jak i po prostu dla kaliningradczyków, bardzo cz sto podró uj cych
do Polski.
Warto zauwa , e zainteresowanie Workshopem co roku nie
abnie. Jest to wygodne miejsce dla
spotka biznesowych, nawi zywania kontaktów i promowania nowych ofert. To wietna okazja, aby

Organizatorzy i go cie
honorowi S. Slepenok, M. Krucz,
Z. Zar ba, W. Buszan

pokaza si i przyci gn inwestycje tak dla firm rosyjskich, jak i polskich.
W dzisiejszym spotkaniu wzi li
udzia delegaci z Warmi sko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej,
Klastra turystycznego z Elbl ga,
ró nych hoteli i firm turystycznych,

Z rado ci komunikujemy si
z przedstawicielami Hotelu Karnity

a tak e przedstawiciele biur podró y
i osoby prywatne, mieszka cy Kaliningradu (np. cz onkowie Autonomii
Polonia Julia Czalij, Miko aj Czalij,
llona Pietrienko).
Na pocz tku uczestników Workshopu przywitali organizatorzy i
go cie honorowi: dyrektor Departa-

Rozmowa z przedstawicielami
Klastra turystycznego z Elbl ga

men tu Turystyki i
Sportu Urz du Marsza kowskiego Województwa Warmi skoMazurskiego w Olsztynie Waldemar Buszan, dyrektor Zagranicznego O rodka Polskiej Organizacji
Turystycznej w Moskwie Magdalena Krucz, zast pca Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie Zbigniew Zar ba, kierownik Kaliningradzkiego biura podro y „Junona”,
prezes Polskiego klubu biznesowego Swiet ana Slepenok.
Podczas spotkania uczestnicy
mieli okazj do nieformalnego dialogu przy fili ance kawy. A na koniec by a mi a niespodzianka – loteria z nagrodami od przedstawicieli
polskiej bran y turystycznej.
Wszyscy byli zadowoleni, yczyli sobie nawzajem dalszego
sukcesu i rozwoju. Do zobaczenia ,
Warmio i Mazury!
Ilona Petrenko Foto:
Miko aj Czalij, Ilona Pietrienko

Barbara Pawliczuk z Palacu
Mortegi (z lewej strony)

VII Ogólnorosyjskie Dyktando z J zyka Polskiego
28 pa dziernika 2017 roku odby o si VII
Ogólnorosyjskie Dyktando z J zyka Polskiego
zorganizowane przez FPANK „Kongres Polaków w Rosji” przy wsparciu Ambasady RP w
Rosji, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz
Rosyjskiego Pa stwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU, przed 1918 r. — Wolny
Uniwersytet im. Alfonsa Szaniawskiego). Tegoroczne dyktando po wi cone by o Tadeuszowi
Ko ciuszce.
W imprezie wzi o udzia 200 uczestników:
przedstawiciele Polonii z Moskwy, Smole ska,
Krasnodaru, Bria ska, Jaros awia, W odzimierza,
Kurska i innych miast, a tak e moskiewscy studenci ucz cy si j zyka polskiego i mi nicy
polszczyzny i kultury polskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami tkowe dyplomy.
Prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina
Subotowicz-Romanowa po uroczystym otwarciu przedstawi a go ci honorowych: kierownika
Wydzia u Konsularnego Ambasady RP w Moskwie min. Marka Zieli skiego i prorektora RGGU
prof. Paw a Szkarienkowa. W czasie ca ej imprezy wy wietlana by a prezentacja o Tadeuszu
Ko ciuszce.

Celem Dyktanda jest popularyzacja j zyka
polskiego i polskiej kultury w ród rosyjskiego
spo ecze stwa, zachowanie to samo ci i j zyka
ojczystego Polaków w Rosji.
Po napisaniu dyktanda, którym by fragment z
ksi ki Alexa Stro skiego „Ko ciuszko. Ksi
ch opów”, prof. RGGU Siergiej Skorwid wyg osi
bardzo interesuj cy odczyt „Polskie „wyspy” na
Syberii”. Opowiedzia w nim o swoich badaniach
gwar i dialektów j zyka polskiego w polskich
osadach na Syberii, które przeprowadzi ze studentami we wsiach Wierszyna pod Irkuckiem,
Bia ystok pod Tomskiem i w skupiskach polskich
Chakasji.
Na zako czenie komisja sprawdzaj ca og osi a

wyniki dyktan da. Dyplomy i
nagrody dla zwyci zców uroczy cie wr czyli prezes „Kongresu Polaków w Rosji” Halina
Subotowicz-Romanowa i prorektor RGGU prof.
Pawe Szkarienkow.
Zwyci zcy:
I miejsce — Gra yna Szyszowa (Moskwa)
II miejsce — Jelena Graborowa (Smole sk)
III miejsce — Anastazja Niechaj (Moskwa)
Wyró nieni:
Jan Karbownicki (Krasnodar)
Micha Jermo ajew (Kaliningrad)
Olga Rumiancewa (Moskwa)
Ustinia Nikulina (Moskwa)
Ksienia Niekrasowa (Kursk)
Krystyna Paw owska (Kursk)
Swiet ana Zajec (Jaros aw)
Aleksander Diunow (Jaros aw)
Anastazja Ma aszenko (Bria sk)
Galina Jeroszowa (Bria sk)
Pawe Kazimacki (Moskwa)
Giennadij Gabrilan (Moskwa)
Dzieci dosta y ksi ki i s odycze.
http://www.poloniarosji.ru/pl
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Przygoda z j zykiem polskim
Zimna, pochmurna pogoda w
Kaliningradzie
coraz cz ciej
zast puje ciep e dni, ale
uda o nam si skorzysta z
onecznego weekendu i
zorganizowa spotkanie na
wie ym powietrzu.
15 pa dziernika w Parku
Po udniowym (J u nyj)
odby si event pt. „Przygoda z j zykiem polskim”.
imprez zorganizowali
Iwan i Jekaterina Gorenowowie i ja, Micha Jermoajew, dla osób, które lubi
Wszyscy razem
polsk kultur . Ludzie
ró nych lat wzi li udzia w ka dy móg wiczy czy- wysz o bardzo zabawne.
tym spotkaniu, a poniewa tanie fragmentu polskiego
Podsumowuj c, takie
eventy na wie ym powietrzu s doskona okazj do
aktywnego sp dzania czasu,
z korzy ci dla umys u.
Zw aszcza, gdy pogoda na to

„Teatralne ciasto” organizowany przez nasz
Poloni w lutym. Te tam
;)
Micha Jermolajew
Foto:
Maksim Tajurski

pozwala. Ale
je li pogoda
nie pozwala,
z a w s z e
mo ecie
przyj
na
konkurs
Tworzymy map

Pytanie pierwsze
o miasta Polski

impreza odby a si w formie
zabawy, nikt si nie nudzi .
Podczas wydarzenia
mo na by o pozna ciekawe
fakty dotycz ce polskich
miast, wiele nowych polskich przys ów. Równie

wiersza, wyniki zosta y nagrane na wideo. W rezultacie
otrzymali my pe ny wiersz
„Lokomotywa” J uliana
Tuwima, który by prezentowany przez wszystkich
uczestników wydarzenia. To

Rozwi zujemy
polskie przys owia

Rodz ina
Androsiuków

Kochamy j zyk polski!

Szukamy s odyczy razem z kotem

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