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Obchody Maslenicy oraz kolejnej rocznicy
za enia Domu Przyja ni w Gwardiejsku
Kilka lat temu w Gwardejsku zosta za ony
Dom Przyja ni, który skupia wokó siebie organizacje narodowo ciowe z ca ego obwodu. Od
samego pocz tku Autonomia „Polonia” jest
sta ym uczestnikiem wszystkich imprez w
Gwardiejsku. Cz onkowie Autonomii razem z
miejscowymi Polakami prezentuj polsk
kultur , kuchni , tradycje.
18 lutego zostali my zaproszeni na po czon imprez – Maslenic oraz rocznic za oenia Domu Przyja ni. Organizatorzy postanowili ca imprez zorganizowa na placu przed
Domem Przyja ni i to by dobry pomys , bo w
pomieszczeniu trudno by by o umie ci tylu
ch tnych pozna ró ne kultury. Wydawa o si ,
e po owa miasta zebra a si tutaj! Nawet du o
by o zwiedzaj cych z innych miast regionu.
Autonomia przedstawi a jak zawsze wiejsk
kuchni – placki z bardzo smacznymi powid ami
z wiejskich jab ek w asnej roboty, duszone warzywa z borowikami, domowy smalec, dro ówki z serem i kapust i du o innych sma-

Na scenie zespó bia oruski

ko yków! Prezydent miasta Gwardiejsk Maksim
Ko omijec oraz inni przedstawiciele w adz
regionalnych i miejscowych zostali zachwyceni
polskim sto em. Helena Tajurska przedstawi a
swoje r kodzie o, które cieszy o si du ym
zainteresowaniem skupionych wokó polskiego
stoiska uczestników imprezy. Nie zabrak o
równie tradycyjnych zabaw wiejskich. Jak si
okaza o, sporo by o ch tnych popracowa pi i

Gor cy piew Eleny Rogaczykowej

jak w dawnych czasach w pi ruchów przepi owa drewno. W kolejce sta y zarówno dzieci
jak i osoby w wieku starszym. Rodzice uczyli
dzieci jak to si robi, ma
stwa sprawdzali
porozumienie w zwi zku, bo si nie da tego zrobi
jak si nie pracuje w zespole. A jeszcze by y
ta ce pod d wi ki akordeonu, na którym zagra a
Prezes Autonomii Helena Rogaczykowa. „Nie
boj si mrozu, bo polska muzyka i piew daj
tylko ciep o!”- powiedzia a pani prezes przed
swoim wyst pem na scenie pó niej i za piewa a
w stroju ludowym kilka polskich piosenek. I
naprawd wszystkim zrobi o si gor co, bo ca y
plac zata czy nuc c „Oj, zagraj mi muzyczko” i
„Sz a dzieweczka”.
Ciep o by o na sercu w t mro
lutow
niedziel , bo gor ca mi
do swoich tradycji,
ch dzielenia si z innymi kultur polsk , duma
z tego, e jeste my Polakami, dodaje ka demu z
nas skrzyde do dalszej pracy polonijnej!
Karolina Moszkina
Foto: M. Tajurski
Polonusi zawsze s nastawieni pozytywnie

Wójt gminy Igor Szaplow, Prezes
Autonomii Elena Rogaczykowa i
Prezydent m. Gwardiejsk Maksim
Kolomijec

Dekorujemy polskie stoisko

Zabawy wiejskie przy polskim stoisku

Na jarmarku kultur narodowo ciowych

Najsmaczniejsze placki
polskie z domowymi
powid ami
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wi to Bo ego Narodzenia w Klubie „Szturwa ”

Jase ka

przez nauczycielk j zyka polskiego
Klubu „Szturwa ” Ann Regureck .
Po wyk adzie cz onkowie Klubu
przedstawili Jase ka – spektakl upami tniaj cy narodziny Jezusa Chrystusa, który opowiada tak e o historii

i tradycjach towarzysz cych wigilii
oraz wi tom Bo ego Narodzenia i
kultywowanych po dzi dzie w
wielu rodzinach.
Na zako czenie wigilijnego wieczoru wszyscy go cie byli zaprosze-

Fot. Olga So owjowa

W czwartek 18
stycznia 2018 r. w
Mu zeum Brama
Frydlandzka odby o
si kolejne spotkanie, którego g ównym tematem by y
wi ta Bo ego Narodzenia.
Zaszczycili nas swoj obecno ci
Przyjaciele i Sympatycy Klubu –
Konsulowie RP w Kaliningradzie
Agnieszka Marczak i Jaros aw Strycharski, Panowie Naczelnicy Kolleu Przetwórstwa Rybnego (obecny i poprzedni) z rodzinami, kursanci Collegium Morskiego ze swoim nauczycielem Natali Bertow
oraz kuratorem grupy m odzie owej Klubu Siergiejem So owjowym.
Po oficjalnym przywitaniu odby
si wyk ad o tradycjach bo onarodzeniowych, wzbogacony o prezentacj multimedialn przygotowan

ni na tradycyjne wigilijne s odycze
i herbat .
Dzi kujemy za mi atmosfer
oraz yczliwo dyrektorom Muzeum Andrzejowi Jarcewowi i naukowcowi Anastazji Wiertiaszkinej.
Muzeum Brama Frydlandzka to z
wielu wzgl dów znakomite miejsce,
eby spojrze st d na miasto i na
dziedzictwo kulturowe – w wymiarze lokalnym i szerszym.
yczymy naszym Go ciom si y,
nadziei i wiary w to, e ycie mimo
wszystko jest pi kne.
Oby Nowy 2018 Rok da ciep o
tym, którzy marzn , czu
i mi– samotnym, opiek i wsparcie
potrzebuj cym. Oby spe ni ka demu z Was cho by jedno malutkie
marzenie. Szcz liwego Nowego
Roku!
Cz onkowie Klubu „Szturwa ”

Przyjaciele i sympatycy Klubu

Wspólne zdj cie

Wychowawcy Klubu
(Katarzyna Regurecka, Olga So owjowa)

Arty ci

4
Pasterze

odzi go cie

Choinka
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Obchodzimy T usty czwartek
I znów w
Dolnej Sali Parafii
w. Adalberta w Kaliningradzie spotkali
si cz onkowie Autonomii Polonia i
nie tylko oni. 8 lutego zebra o si
ponad 55 osób, w ród których Konsul ds. Polonii RP w Kaliningradzie
J. Strycharski z rodzin , duchowni
Parafii. Bardzo mi o by o zobaczy
si z aktywnymi wcze niej uczestnikami polonijnych wydarze ,
obecnie studiuj cych w Polsce, którzy przyjechali na ferie do rodziców
– Janem Androsiukiem i Jekaterin
Gorenow .
Prezes Polonii Helena Rogaczykowa powiedzia a publiczno ci
wiele ciekawych rzeczy na temat
historii tego wi ta, tradycji jego
obchodzenia nie tylko w Polsce, ale
te w innych krajach.
Krótko mówi c, T usty Czwartek, zwany te zapustami, mi sopustami, rozpoczyna ostatni tydzie karnawa u, kiedy w tradycji
chrze cija skiej dozwolone s jesz-

Prezes
Polonii H.
Rogaczykowa
zaczyna
imprez

cze zabawy. Jest to ostatni czwartek
przed rod Popielcow , rozpocz ciem Wielkiego Postu i przygotowaniami do wi t Wielkiej Nocy.
usty czwartek jako pierwsi zacz li
obchodzi staro ytni Rzymianie.
wi towali oni w ten sposób koniec
zimy i wyra ali rado z powodu
nadchodz cej wiosny.
Dlaczego kupujemy b
pieczemy w tym dniu g ównie paczki?
Gdy uderzy wielki dzwon, obj
w wiecie p czek tron. Król przez
wszystkich ukochany, pi kny, pulchny
i rumiany… Tak zaczynaj si „Losy
króla p czka” autorstwa J. M czy skiego.
Zwyczaj jedzenia w T usty
Czwartek p czków, zwanych pam-

Powiedzia Bartek, e dzi t usty czwartek,
a Bartkowa uwierzy a, dobrych p czków nasma a.
staropolskie przys owie
puchami, zadomowi si w Polsce ju
w XVII wieku. Pampuchy wyrabiane
by y z najlepszej m ki, jednak jadano
je nie na s odko, jak wspó cze nie,
ale obficie okraszone skwarkami
(wi c jest to t usty, nie s odki
czwartek). Zwyczaj mia niegdy
równie swoje przyczyny ekonomiczne – przed okresem postnym
trzeba by o zu
zapasy t uszczu,
cukru, jaj i owoców.
Nieco inaczej T usty Czwartek
Obj

w wiecie p czek tron

Domowe p czki autorki artyku u

obchodzi si w innych cz ciach
Europy. Zapusty – to inna nazwa
tego dnia – oznaczaj rozpocz cie
wielkiego wi towania. W Niemczech, ale tak e we W oszech czy
we Francji organizowane s karnawa owe pochody. S kraje, np. Wielka Brytania czy Australia, w których obowi zuje Mardi Gras, czyli
usty Wtorek (wypada dzie
przed rod Popielcow ).
Jak powinno by w takim dniu,
tradycyjnie zosta y prowadzone
zabawne konkursy: dla panów – w
jedzeniu p czków na czas, dla pa
– do przygotowania p czków … na
kartce papieru z sosu, musztardy i
keczupu. Ale fajnie!
Pod koniec imprezy wszyscy
za piewali razem weso piosenk
Sz a dzieweczka do laseczka, po
czym opychali si p czkami, faworkami, zwanymi niekiedy chrustem, innymi smako ykami, w tym
wykonanymi w asnor cznie.
Ilona Pietrienko

Zdj cia:
Maksim Tajurskij, Ilona Pietrienko,
Larysa Androsiuk

Konsul ds. Polonii RP
J. Strycharski
z rodzin
Cz onek Polonii Jan Androsiuk
obecnie studiuje w Polsce

Przygotowanie p czków na kartce
papieru z sosu, musztardy i keczupu

Ale smaczne!
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Teatralne Ciastko – IV
W dniu 11 lutego
2018 r. Autonomia
Polaków „Polonia”
przeprowadzi a Festiwal
zespo ów teatralnych „Teatralne
Ciastko-IV”. Pierwszy festiwal odby
si dwa lata temu, w 2016 r. urz dzili my dwa takie festiwale, potem
odbywa y si ju jeden raz w roku.
Przygotowania do festiwalu zacz li my jesieni 2017 r. Przeczytali my mnóstwo sztuk teatralnych,
scenariusze których znale li my w
Internecie. W rezultacie poprzestali my na trzech:
Andrzej Dembo czyk „ ubry”, Lech Brywczy ski „Brzemi królów” i Krzysztof Kokot
„Utopiec”.
Przedstawieniem Andrzeja Dembo czyka
„Szarlotka z h erbat ” zaczynali my swój
pierwszy festiwal. Teraz zespó „Va bank” znów
zwróci si do tego autora. Akcja spektaklu
równie toczy a si przy stole z herbat , ale teraz
w sztuce „ ubry” chodzi o o oszustwo: Marek
pozbawi swoj siostr Ma gorzat i jej dwie
córki, ziemi i domu. Postarali my si zrobi z tej
tragedii tragikomedi , i my , e si nam uda o.
W roli g ównej l ni a Ilona Pietrienko.
W dramacie „Brzemi królów” pokazany jest
Wersal 9 listopada 1700 r., gdzie Ludwik XIV z
ministrami rozwa a decyzj o przyj ciu korony
Hiszpanii dla swojego wnuka Filipa d‘Anjou.
Na t akcj nak adaj si te inne warstwy czasowe: widzimy Kasandr , córk króla Troi Priama,
która wró y Wojn o sukcesj hiszpa sk , a tak e
króla Rzymu Tarkwiniusza Pysznego wraz z Sybill Kuma sk i nowoczesnych turystów.
Spektakl by komiczny, a kostiumy bardzo pi kne! Roman Miedwiediew, który wcieli si w rol
Ludwika, uszy sobie strój w ca ci sam, a Pawe
Mitiuszkin wydrukowa order i szpad na
drukarce 3D.
W sztu ce „Utopiec” poznali my posta
polskiego folkloru Utopca, jest on podobny do
rosyjskiego Wodianego. Spektakl nawi zuje do
tematyki ekologicznej i ochrony rodowiska.
ówni bohaterowie spektaklu, oprócz Utopca,
to dwoje dzieci. W przedstawieniu u yto mnóstwo rekwizytów i dekoracji. Mama Maksima
Tajurskiego wymy li a dla syna bardzo ciekawy
strój Utopca, a moja przyjació ka z Warszawy
podpowiedzia a nam dzieci
piosenk o Utopcu, któr za piewali my razem pod koniec
przedstawienia.
Oprócz „Polonii” w festiwalu „Teatralne
Ciastko-IV” udzia wzi y jeszcze trzy zespo y.
Studentki wydzia u polonistyki BFU im. I. Kanta
przedstawi y spektakl „Wieczór z Herbertem”,
po wi cony polskiemu poecie, dramaturgowi i
esei cie Zbigniewowi Herbertowi (1924-1998).
2018 rok zosta og oszony Rokiem Z. Herberta.
Rosyjscy uczniowie, którzy ucz si w Liceum miasta Górowo I awieckie (województwo
warmi sko-mazurskie), bior udzia w naszym
festiwalu ju po raz drugi. Na festiwal w tym
roku przywie li z Polski przedstawienie „Kopciuszek”. Ten zespó zawsze prezentuje

przepi kne kostiumy.
Pierwsze miejsce na
festiwalu „Teatralne
Ciastko-IV” zaj zespó „M odzi duchem”,
który wystawi bajk
„Szewczyk Dratewka”. Ta bajka ma tradycyjn dla bajki fabu : dobro przezwyci a z o! „M odzi
duchem” jest zespo em
niezale nym, ale ci le
wspó pracuj cy z Poloni . Gratulujemy serdecznie swoim kolegom!
Niestety po raz pierwszy na naszym festiwalu
zabrak o przedstawienia Klubu Mi ników
zyka Polskiego „Szturwa ”, ale wyst pi on z
niespodziank – teatralizowanymi piosenkami.
Szczególnie chc zwróci uwag na te osoby,
które po raz pierwszy wzi y udzia w festiwalu
teatralnym i wyst pili bardzo dobrze. To s Natalia Butenko, Anastazja Dawidowicz, Roman
Miedwiediew, Jegor Androsiuk, Pawe Mitiuszkin, Tatiana Lebiedinska, Anastazja Buglinina,
Wiera Mitiuszkina i W adimir Maksimow. Musz
powiedzie , e przyja nie w ród zespo ów teatralnych przemiesza y uczestników. Na przyk ad
studentka BFU im. I. Kanta Anastazja Dawidowicz gra a nie tylko ze swoim zespo em, ale te
w spektaklu Polonii „ ubry”. A cz onek Polonii
Niko aj Gorienow zagra g ówn rol w bajce
„Szewczyk Dratewka”.

ników biblioteki poprowadzi
te inne ciekawe imprezy
zwi zane z Polsk . 10 marca
dla osób ucz cych si j zyka polskiego b dziemy
pokazywa
spektakle-laureaci Festiwalu
„Szewczyk Dratewka” i „Brzemi królów”.
Niestety nie wszystko wysz o dobrze podczas IV Festiwalu, ale b dy b
brane pod uwa, i V, jubileuszowy, Festiwal musi sta si
najlepszym!
Julia Czalij
Foto: E. Churszudow, W. Tajurski
Wi cej zdj na stronie 5.
ubry”

„Brzemi
„Brzemi

królów”

królów”

Widzowie

Dzi kujemy bardzo Jelenie Morozowej za
pomoc. W ogóle w przygotowaniu festiwalu
wzi o udzia bardzo du o ludzi – kto kupowa
materia na kostiumy, kto je szy , kto robi rekwizyty (jest tu niezrównany mistrz Niko aj
Czalij), kto zajmowa si dzie mi... Wielkie dzi ki
dla wszystkich! Równie dzi kujemy Gimnazjum nr 22, które ju po raz czwarty puszcza nas
na swoj scen .
16 lutego w radiu „Majak” w programie Tatiany
Ponomarienko nadano wywiad prezesa Polonii
Heleny Rogaczykowej i kierownika artystycznego festiwalu Julii Czalij o festiwalach „Teatralne
Ciastko”.
Przygotowywanie IV festiwalu da o impuls do
jeszcze jednego kierunku pracy. Polonia mia a
problemy z miejscem do przeprowadzenia prób,
wi c przygarn a nas Biblioteka im. S. Sniegowa.
W zwi zku z tym w bibliotece zosta zorganizowany klub „Polka”, który oprócz prób teatralnych i nauczania j zyka polskiego dla czytel-

„Brzemi

królów”

Po Festiwalu: N. Gorenow,
E. M orozowa, J. Czalij
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(ze str. 4)
„Utopiec”

„Szewczyk Dratewka”

„Wieczór z Herbertem”

„Szewczyk Dratewka”

„Kopciuszek”

„Utopiec”

Wspólne zdj cie
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„Promokaszka” nie potrafi
Czy Pa stwo pami taj scen ze s ynnego
filmu „Miejsce spotkania nie mo na zmieni ” (pol. „Gdzie jest Czarny
Kot?”), kiedy W adimir Szarapow
trafia do gangu „Czarny Kot”, i w
celu sprawdzenia jego umiej tno ci
muzycznych poproszono go o zagranie czegokolwiek na pianinie. Zagra etiud Fryderyka Chopina, na
co bandyta z przezwiskiem Promokaszka czyli Bibu a z oburzeniem
zareagowa : „Ja te tak potrafi !”.
A wi c musia szlachetny policjant
operacyjny przej na wykonanie
ynnej „Murki”, bardziej zrozumia ej dla s uchaczy-kryminalistów…
Oczywi cie, aden „Promokaszka” adnego utworu wybitnego
polskiego kompozytora z rozp du
wykona nie b dzie w stanie, nawet
je eli zna on podstawowe nuty. Na
to potrzebne s lata, lata bezustannej
pracy od wczesnego dzieci stwa.
Dopiero wtedy mo na b dzie pocieszy s uchaczy czarownymi
wi kami utworów polskiego ge-

Koncert prowadzi
adimir S obodian

niusza muzycznego, co w nie zrobili uczniowie ró nych szkó muzycznych Kaliningradu podczas koncertu „Geniusz fortepianu”, w tym
Sofia Gorniakowa – uczennica 6
klasy Dzieci cej Szko y Muzycznej
Kolegium Muzycznym im. S. Rachmaninowa, która z natchnieniem wykona a wy ej wspomnian etiud (F
moll op. 25-2).
Jej nauczyciel, Zas ony Artysta
FR W odzimierz S obodian, akurat
by prezenterem na koncercie po wi conym urodzinom kompozytora,

Przy fortepianie Anna Szczukina i

Mark Siwko

który odby si na sali koncertowej
Dzieci cej Szko y Muzycznej im. D.
Szostakowicza przy ul. Komsomolskiej.
Koncert zosta zorganizowany
przez kaliningradzkie „Stowarzyszenie Fryderyka Chopina” oraz
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.
ród s uchaczy na sali byli obecni
od niedawna pe ni ca obowi zki
Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie Anna Nowakowska oraz
Konsul ds. Kultury Rafa Kosiba.
Oni, tak samo jak i inni s uchacze,
którzy przyszli na koncert, byli zachwyceni wykonaniem nokturnów,
walców, polonezów i etiud Chopina.
Przy tym, jak zauwa
W odzimierz S obodian, eby czysto wykona te utwory, nawet doros ym pianistom nale y niema o si napracowa , d c do czysto ci brzmienia.
odociani muzycy na ogó dobrze
sobie radzili z powierzonym zadaniem, co wiadczy o wysokim poziomie edukacji muzycznej w Kaliningradzie. Aleksandra uzianina, Mark
Siwko, Jekaterina Mas owa, Natalia

Piersiczkina, Lubow Kadietowa,
Anna Szczukina oraz inni uczestnicy
koncertu otrzymali dyplomy i s odkie prezenty. Co wi cej, ostatnia z
wymienionych wy ej osób – uczennica 6 klasy Dzieci cej Szko y Muzycznej przy Kolegium im. S. Rachmaninowa, za wykonanie Scherza
No. 2 b-moll op. 31 Fryderyka Chopina dosta a nagrod na prestiowym konkursie muzycznym w
Estonii.
– Od wielu lat nasza szko a co
roku 1 marca przeprowadza koncert, po wi cony urodzinom Fryderyka Chopina, – mówi dyrektor
Szko y Muzycznej im. Szostakowicza Marina Struczenkowa, Zaony Pracownik Kultury, cz onek Zwi zku Kompozytorów Rosji. – Wykonanie przez naszych
utalentowanych dzieci utworów tego
wybitnego polskiego kompozytora
nie tylko sprzyja wzrostu ich mistrzostwa, ale te wzmacnia wi zi
przyjacielskie mi d zy naszymi
narodami.
Dmitrij Osipow
Foto autora

Prezes Kaliningradzkiej Regionalnej Fundacji Kultury Nina Pierietiaka,
Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Anna Nowakowska i Konsul ds.
Kultury Rafa Kosiba (w drugim rz dzie)

czki, p czki... T USTY CZWRTEK W BA TYJSKU
Powiedzia Bartek, e dzi T usty Czwartek, a Bartkowa uwierzy a, smacznych p czków nasma
Zbli a
si
W ielki
Po st, ale
przed postem mamy
jeszcze tydzie karnawa u, i jednym z tych dni
karnawa owych
j est
usty Czwartek.
Mówiono, ze kto w
usty Czwartek nie zje
ani jednego p czka, to
nie b dzie mu si wiod o
w dalszej cz ci roku.
czki kupuj
w
sklepach albo sma
Degustacja
gospodynie w domu. W
ten dzie robi my p - swojej mamy i przekazaczki razem z babci . Prze- a go mnie. 8 lutego cz onpis babcia otrzyma a od kowie WKP razem z para-

a.
bardzo rada, e potrafi ju
robi smaczne p czki, jak
ta pani Bartkowa.
Janina apszyna
Ba tyjsk
Foto autora

p czków

fianami i ksi dzem zrobili wd p czki, które robi wspólne spotkanie przy my razem z babci , zaj y
kawie i p czkach. Napra- pierwsze miejsce. Jestem

Przy stole

y
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W prawos awnej niedzielnej szkole
Pewnego razu cz onkowie naszej wspólnoty postanowili odwiedzi wi Lipk , o której duo s yszano. Niektórzy ju tam bywali, a inni te chcieli tam pomo-

Lekcja j zyka
polskiego

dli si .
By a liczna jesie . Wynaj li my niedu y
autobus i raniutko wyruszyli my w niedalek
podró . Razem z nami pojecha y dwie panie z
prawos awnej cerkwi. Jedna z nich to Natalia
Kulikowa – dyrektor szko y niedzielnej przy abym prowadzi u nich w szkole niedzielnej kurs
zyka polskiego. Zgodzi am si . Powiedzia am,
Katedralnym Morskim soborze.
Po drodze opowiada am legendy o wi niu i e jestem Polk , ale jestem samoukiem, nie jestem
wi tej Lipce, o Gnie nie, o Warszawie w j zy- nawet nauczycielk , jestem farmaceut i mog da
kach polskim i rosyjskim. Po zako czeniu wy- tylko podstawow wiedz .
Wkrótce zorganizowali my „Kó ko j zyka
cieczki pani Natalia zapyta a mnie, czy nie mog-

polskiego” pod
dewiz „Poznajemy Polsk przez
zyk oraz turystyk ”.
Prawos awni to
te chrze cijanie,
to nasi bracia i siostry. Oni du o
podró uj , w tym
te
do Polski.
Mam nadziej , e Natalia Kulikowa,
dyrektor niedzielnej szko y
te zaj cia z polskiego nie pójd na darmo.
Janina Pietruszko Ba tyjsk
Foto: Jana apszyna

Cieple obj cia Bartoszyckie
Pi tek, 19 stycznia, od
samego rana, zaczyna si
bardzo nerwowo, bo w
jednym momencie zespól
polonijny “Królewczanie” dosta
zaproszenie na wyst p w Bartoszyckim
Domu Kultury z okazji Dni Babci i
Dziadka, ale nie byli my do tego
przygotowani i ca a ekipa mia a dreszcze, czy uda si ka demu z nas za atwi
spraw , zwi zan z prac , eby po po udniu ruszy w podró przez granic . Ale
wiadomo, je eli mocno czego chcie ,
wszystko si spe ni. I tak si zdarzy o!
Kiedy “konie by y zaprz one”, ju
pada o, powietrze by o bajecznie czyste i nastrój
wietny. Nastrojowi nie zaszkodzi o d ugie stanie
w kolejce na granicy oraz zwi zane z nim
spó nienie.
O godz. 16:30 byli my na miejscu, gdzie
Balkanica brzmi

czeka o na nas niezwykle ciep e przyj cie
organizatorów koncertu, przyjemne momenty
poznania si oraz u miechni te mie twarze
artystów, gdzie prawie ka dy chcia do nas podej , poda r
na znak powitania… Bardzo
Wst p muzyczny

wzruszaj ce uczucia!
- Nie relaksujecie si !
– powiedzia kierownik
zespo u “Królewczanie”
– Mamy prób !
Czas lecia . Dyrektor
Bartoszyckiego Domu
Kultury Katarzyna Basak, prowadzaj ca koncert, o 18:00 ju zaprosi a
na scen “go ci, przyjació z Kaliningradu”, i
kiedy ca a ekipa zaj a
swoje miejsca na scenie,
a d wi ki ywej muzyki
w wykonaniu “Królewczan” nape ni y przestrze
widowiska, byli my bardzo zdziwieni, jak szybko
w sali nie pozosta o wolnych miejsc, a widzów
stawa o si coraz wi cej, oni nawet stali w bocznych wyj ciach! Wreszcie sala by a wype niona
po same brzegi! Ka
piosenk s uchacze
spotykali g nymi oklaskami, brawami i jeszcze
ugo nie chcieli puszcza ze sceny “artystów z
Królewca”. Publiczno prosi a o bis!
Kierownik zespo u A. Androsiuk zaproponowa publice zgadn nast pn piosenk i zagra
na akordeonie niezwyk y wst p muzyczny, w
stylu góralskim. Od razu na widzowni zapanowa a absolutna cisza, a kiedy zabrzmia o “Ba ka ska w ach p ynie krew…”, sala widowiskowa wybuch a aplauzem.
Po koncercie, czeka na wszystkich s odki
pocz stunek i ciekawa rozmowa przy stole.
Szczerze mówi c, po raz pierwszy jad am tak
smaczne p czki nadziewane d emem truskawkowym!
Najm odszy uczestnik zespo u, 5-letni Dmitrij
Purcha, który zna si na s odyczach, by w siódmym niebie spróbowawszy
czka: Mmmm…! Pycha!!!
Szkoda, e mieli my ma o
czasu na rozmowy z ciekawymi lud mi, organizatorami
dzisiejszej imprezy. Ale jeste my bardzo wdzi czni pani
Dyrektor Bartoszyckiego Domu Kultury Katarzynie Basak
za tak ciep e przyj cie i organizacj , panu Specjali cie ds.

obs ugi sprz tu audiowizualnego i akustycznego Andrzejowi
Wynarowi za fachowo wykonan prac .
Po egnanie! Po egnanie! Ju
“konie pod mask ” wo aj o drog powrotn .
Wracamy do domu, czuj c ciep o obj Bartoszyckich.
Nie mogli my w pe ni rozkoszowa si wyst pami tutejszych artystów, bo w tym czasie
mieli my próby, przed w asnym wyst pem, ale
by o kilka przyjemnych chwil ogl dania i wyst pu bardzo eleganckich starszych pa .
Ludmi a Snigurowa
Foto autora

Zespó wokalny BDK

Wyst p dzieci
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XX WIATOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA
POLONII W TORUNIU: 25-28 MAJA 2018 ROKU
O konferencji
wiatowe Konferencje Gospodarcze
Polonii to najwi ksze spotkania
skupiaj ce gospodarcz Poloni z
odleg ych krajów wiata, to miejsce
wymiany wiedzy, do wiadcze i
nawi zywania kontaktów, które corocznie
owocuj licznymi inicjatywami i
projektami.

Miejscem obrad jubileuszowej XX
wiatowej Konferencji Gospodarczej
Polonii b dzie presti owy obiekt Centrum
Kulturalno-Kongresowego Jordanki
po ony w Toruniu przy Alei Solidarno ci
1-3.
ród o: http://konferencjapolonii.pl/

dwudziesty, w dniach 25-28 maja.
Program konferencji dost pny jest na
stronie: http://konferencjapolonii.pl/
category/program/
Organizatorami konferencji s :
Prezydent Miasta Torunia i Fundacja
Polonia Gospodarcza wiata.

Liczymy, e projekty realizowane przez
Fundacj Polonia b
kolejnym krokiem
cym polskiej gospodarce i
spo ecze stwu, Polakom na ca ym
wiecie, polskiej tradycji i kulturze oraz –
co tak istotne – wizerunkowi naszej
ojczyzny na arenie mi dzynarodowej.
Konferencja jest miejscem dialogu dla
reprezentantów rodowisk
gospodarczych Polonii przyby ych ze
wszystkich kontynentów, a osobiste
relacje powsta e podczas tych spotka to
kluczowy element s
cy
mi dzynarodowej wspó pracy
gospodarczej. To tak e najwi ksze
spotkanie, skupiaj ce gospodarcz
Poloni ze wiata – zarówno pod
wzgl dem przygotowywanych spotka , jak
i liczby uczestnicz cych w nim osób.
W tym roku wiatowa Konferencja
Gospodarcza Polonii odb dzie si po raz

Centrum Kulturalno-Kongresowy Jordanki. Tu odb dzie
si XX wiatowa Konferencja Gospodarcza Polonii

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