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kaliningradzkiego.
Iz
a powinszowania przyby ym
na uroczysto Polakom obwodu
kaliningradzkiego.
W imieniu gubernatora obwodu
kaliningradzkiego Antona Alichanowa
adres powitalny odczyta i z
yczenia wi teczne Pierwszy
Zast pca Przewodnicz cego Rz du
obwodu kaliningradzkiego Eduard
Batanow.
W. Wasiljew
Foto autora

Obchody rocznicy
Konstytucji 3 Maja
Z okazji zbli aj cego si
wi ta historycznej Konstytucji 3
Maja, Konsulat Rzeczypospolitej
Polskiej w Kaliningradzie
zorganizowa uroczyste
przyj cie. Wydarzenie odby o si
wpomieszczeniu restauracji
„Herkules” przy prospekcie Mira.
Wchodz cych na sal go ci witali
osobi cie pani Konsul Generalna RP w
Kaliningradzie Anna Nowakowska, pan
Konsul RP Jaros aw Strycharski i inni
pracownicy konsulatu polskiego. Na sali
zgromadzili si przedstawiciele w adz
obwodu kaliningradzkiego i miasta
Kaliningradu, pracownicy edukacji z
uniwersytetu kaliningradzkiego, dzia acze
kultury i ycia spo ecznego. Równie byli
obecni duchowni wyzna dzia aj cych w
naszym regionie. Licznie przybyli na
wi teczne przyj cie cz onkowie
stowarzysze kultury polskiej dzia aj cych
w obwodzie kaliningradzkim, a
mianowicie: Miejscowej NarodowoKulturalnej Autonomii „Polonia”
(Kaliningrad), Stowarzyszenia „Dom

Konsul Generalna RP
Anna Nowakowska

Polski” im. Fryderyka Chopina Polesska,
Znamienska i Ba tyjska.
Ze s owem powitalnym do
zgromadzonych go ci zwróci a si pani
Konsul Generalna RP w
Kaliningradzie Anna Nowakowska,
mówi c: „W szyscy znamy i pami tamy
okoliczno ci powstania Ustawy
Zasadniczej z 3 Maja 1791 roku. W
obecnych czasach powinni my my le o
przysz ci, o zbudowaniu mostów,
podstaw do wspó pracy.” Pani Konsul
przypomnia a równie , e dnia 2 maja
obchodzone jest wi to Dzie Polonii i
Polaków za granic , i e Polacy
mieszkaj rozrzuceni po ca ym wiecie,
od Nowej Zelandii do obwodu

Eduard Batanow
czyta adres
powitalny w
imieniu
gubernatora
obwodu
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Olimpiada j zyka polskiego w szkole
zykowej „Ekspert” w Kaliningradzie
22 marca 2018 r. odby si etap fina owy
olimpiady j zyka polskiego, zorganizowanej
w ramach IX Regionalnej Olimpiady
zyków Obcych przez szko j zykow
“Ekspert” przy wsparciu Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie i
Ministerstwa Edukacji obwodu
kaliningradzkiego.
Olimpiada podzielona by a na dwa etapy: w
pierwszym sprawdzano umiej tno czytania
i rozumienia ze s uchu, a tak e znajomo
1
polskiej gramatyki i s ownictwa. W etapie
fina owym uczestnicy musieli wyg osi mini wyk ad na wybrany
wcze niej temat zwi zany z polskimi przys owiami i powiedzeniami.
Wyst pienia uczestników ocenia o jury w sk adzie: dr hab.
Aleksandra Achtelik (wicedyrektor Szko y J zyka i Kultury Polskiej na
Uniwersytecie
skim, prezes Mi dzynarodowego Stowarzyszenia
Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i J zyka
Polskiego jako Obcego “Bristol”); Jekaterina Zubryckaja (starszy
wyk adowca w BFU im. I. Kanta); a tak e konsulowie Rafa Kosiba i
Jaros aw Strycharski z Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.
Laureatami Olimpiady zostali nast puj ce osoby.

2

5

W kategorii uczniów 5-6 klas:
I miejsce - Katarzyna Troszyna (Gimnazjum
nr 40 im. J. Gagarina w Kaliningradzie)
II miejsce - Alina Konnowa (Gimnazjum nr
40 im. J. Gagarina w Kaliningradzie) i ex aequo
Ariana Awagimian (SP im. D. Tarasowa w
Oziorsku)
III miejsce - Maja Lutickaja (SP im. D.
Tarasowa w Oziorsku)
W kategorii uczniów 7-8 klas:
I miejsce - Ksenia Romancowa (Gimnazjum
nr 40 im. Jurija Gagarina w Kaliningradzie)
II miejsce - Nina El bieta Diedic (Gimnazjum nr 22 w Kaliningradzie)
III miejsce- Daria Zacharowa (Gimnazjum nr 32 w Kaliningradzie)
W kategorii uczniów 9-11 klas:
I miejsce - Anastasija urawlewa (SP nr 1 w Gusiewie)
II miejsce - Danii Skriendo (SP w Mamonowie)
III miejsce - Aleksiej Kiejsiel (Gimnazjum nr 1 w Kaliningradzie)
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz laureatom
tegorocznej olimpiady!
www.kaliningrad.msz.gov.pl/pl
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Na zdj ciach
1 Jurorzy Olimpiady:
dr hab. Aleksandra
Achtelik i Jekaterina
Zubryckaja

8

12

3 Jurorzy Olimpiady: konsul Jaros aw Strycharski i konsul
Rafa Kosiba
2,8 Wyst pienia uczestników Olimpiady
4 Wspólne zdj cie
Pozosta e zdj cia: wr czanie nagród

6

11

7

4

Nr 5 (262) maj 2018

Str. 3

Uczestnicy konkursu: rywale? Nie!
15 kwietnia Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie
go cinnie otworzy drzwi uczestnikom XIV Regionalnego Konkursu
Recytatorskiego pod tytu em „Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”, po wi conego 100 Jubileuszowi odzyskania przez Polsk
niepodleg ci.
Pocz tkowo Prezes Autonomii
Polaków „Polonia” (Kaliningrad)
Helena Rogaczykowa jako organizator wydarzenia przypomnia a
obecnym o zasadach etykiety podczas konkursu, nast pnie przedstawi a cz onków jury, które sk ada o
si tym razem z pracowników
Konsulatu na czele z Konsulem ds.
Polonii Jaros awem Strycharskim.
A potem….. niespodzianka!
Okaza o si , e tego dnia dwie osoby
mia y urodziny – Katarzyna Strycharska, cz onkini jury, i Wiktor
Tajurski, cz onek Autonomii Pola-

Nagrody
otrzyma
ka dy
uczestnik

ków „Polonia”, a jednocze nie fotograf konkursu. To wspaniale, e byli
z nami w dniu osobistego wi ta (i
nie tylko byli, ale pracowali), za co
zostali nagrodzeni ogólnym piewem „Sto lat” i otrzymali prezenty.
Po tak ciekawej „rozgrzewce”
zacz o si .
Tradycyjnie konkurs odbywa
si w ród uczestników czterech
kategorii wiekowych: 5-8 lat, 9-13
lat, 14-18 lat i 20+. Uczestnikami
byli nie tylko polonusi z Kaliningradu, Polesska i Ba tyjska, lecz równie udzia w wydarzeniu wzi li dr
filologii BFU im. I. Kanta L. Malcew i jego córka. Oto konkurencja!
Kto przyszed po raz pierwszy, kto uczestniczy prawie co
roku, ale wszyscy martwili si jednakowo. By y pi kne wiersze i proza
o ró nej tematyce, wywo uj ce ró ne emocje, jakby przeczytano ca
ksi
.
Jak cz sto zdarza si w takich
konkursach, kilka wierszy zabrzmia o kilkakrotnie – np. „Pawe i Gawe ” A. Fredry, „Nic dwa razy” W.
Szymborskiej. Ale ka dy z wykonawców by indywidualny, wyj tkowy, wi c ciekawie by o pos ucha
ró nych wersji. W tym przypadku

Cz onkowie jury (od lewej:
Krzysztof Wtulich, Katarzyna
Strycharska, Jaros aw Strycharski)

chyba jury by o najprawdopodobniej atwiej wybra najbardziej
oryginaln recytacj .
Kiedy ucich y s owa ostatniego
wersetu, wszyscy obecni mogli podzieli si swoimi wra eniami i odzyska zu yt energi przez wod
mineraln i soki, herbatniki i owoce
tu obok, podczas gdy cz onkowie jury zaj ci byli podsumowaniem konkursu i wype nianiem dyplomów.
Tadam! Ju uroczysty moment
nadszed ! Przewodnicz cy jury
Jaros aw Strycharski podzi kowa
uczestnikom i og osi wyniki. Dyplomy i nagrody otrzymali:
Za zaj cie pierwszego miejsca:
- Maksim Zacharow z Kaliningradu
(1 kategoria wiekowa) za wiersz
„Pawe i Gawe ” A. Fredry;
- Daria Zacharowa z Kaliningradu (II
kategoria wiekowa) za wiersz „Kot
w pustym mieszkaniu” W. Szymborskiej;
- Michai Jermo ajew z Kaliningradu
(III kategoria wiekowa) za wiersz
„Filozofia” K. Wierzy skiego;
- Janina apszyna z Ba tyjska (IV
kategoria wiekowa) za wiersz „Nic
dwa razy” W. Szymborskiej.

…spróbujemy szuka zgody,
cho ró nimy si od siebie
jak dwie krople czystej wody.
Wis awa Szymborska. Nic dwa razy
Za zaj cie II miejsca:
skiej literatury, reprezentujemy Pol- W adys aw Dumbrawe z Polesska sk poza jej granicami.
(1 kat.wiek.) za wiersz „Polska” R.
Inni uczestnicy otrzymali dypPrzymusa;
lomy za udzia i wyró nienie (w
- Sofia Micheewa z Kaliningradu (II tym Mihai Kopy ow – za odwag ,
kat.wiek.) za wiersz „Wiosna i moda” bo uczestniczy po raz pierwszy i
B. G odkowskiej;
by pocz tkowo zdezorientowany,
- Maryna Galanina z Kaliningradu ale pó niej znalaz si w sobie, aby
(III kat.wiek.) za wiersz za tekst R. wci
recytowa przygotowany
Dmowskiego „My li nowoczesnego wiersz indywidualnie dla jury).
Polaka”;
Dzi kujemy z ca ego serca na- Janina Pietruszko z Ba tyjska (IV szemu Konsulatowi Generalnemu
kat. wiek.) za wiersz „W
Emocje jednocz wszystkich
aptece ” J. Kulmowej.
Za zaj cie III trzecie
miejsca:
- Dmitrij Purcha z Kaliningradu (1 kategoria wiekowa ) za wie rsz „Kat echizm polskiego dziecka”
W. Be zy;
- Alina Sze uncowa z
Kaliningradu (II kategoria
wiekowa) za wiersz „Koza, kózka i wilk” A. MicRP w Kaliningradzie na czele z pani
kiewicza;
Konsul Generaln A. Nowakowsk
- Iwan Gorenow z Kaliningradu (III za wsparcie, za go cinno , za yczkategoria wiekowa) za wiersz „Ga- liwo ; cz onkom jury – za prac i
da o mi ci do ziemi ojczystej” pozytywny nastrój; Prezesowi
W. Szymborskiej;
Autonomii Polaków „Polonia” H.
- Ilona Petrenko z Kaliningradu (IV Rogaczykowej za przygotowanie i
kategoria wiekowa) za wiersz „War- organizacj konkursu. I dla wszystszawa” J. Tuwima.
kich uczestników – wielkie brawa
Nikt nie pozosta bez nagrody. oraz yczenia dalszych twórczych
Jak s usznie powiedzia pan Konsul sukcesów.
J. Strycharski, najwa niejsze jest to,
Ilona Pietrienko
e jeste my razem, uczymy si polFot. Wiktora Tajurskiego

Nie jeste my rywalami, jeste my przyjació mi

St r. 4

Nr 5 (262) maj 2018

Polonijne wi to
maj
Miesi c
Helena Rogaczykowa, konsul Jaros aw Strycharski,
wprost obfituje w
Halina Jangol
polskie wi ta narodowe. Dnia
2 maja obchodzony jest Dzie
Polskiej Flagi oraz wiatowy
Dzie Polonii i Polaków za granic . Natomiast 3 maj a
przypada rocznica uchwalenia
historycznej Ustawy Rz dowej
z dnia 3 Maja 1791 roku, reguluj cej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
By a to pierwsza w Europie i
druga na wiecie (po konstytucji
ameryka skiej z 1787r.) spisana, nowoczesna konstytucja –
warto o tym przypomnie . Pado
mi tamy równie , e w bie - Helen Rogaczykow – pami - Nast pnie zabrzmia a pie
cym roku Polska obchodzi set- tek wprost niepowtarzalnych: muzyki Stanis awa Moniuszki (w
kalendarza z portretami uczest- wykonaniu reprezentantki StoGra Uljana Bibikowa
ników koncertu, który w nie
wkrótce mia si rozpocz , oraz
obrazu m odej malarki Haliny
Jangol; wystawa stworzonych
przez ni obrazów zosta a przedstawiona uwadze zgromadzonych Polonusów w pomiesz-

Pok osiem konkursu „Jestem
Polakiem i jestem z tego dumny”, który odby si ca kiem niedawno, by y recytowane przez
Ilon Pietrienko (Autonomia
„Polonia” z Kaliningradu) artobliwy wiersz o skrótach nazw
polskich miast i Janin
apszy(Ba tpolonia) wiersz W isawy Szymborskiej „Nic dwa razy
si nie zdarza”.
Za naprawd rewelacyjny
wyst p Michai a Jermo ajewa z
piosenk z filmu „Va-Bank”
godny jest wielkich braw.

rocznic odzyskania Niepodleg
Pa stwowej.
Z takiej okazji, z inicjatywy
Miejscowej Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Polonia” i jej
prezes Heleny Rogaczykowej
22 kwietnia w art–przestrzeni
Gra Walerij Aleksiejew

M ichai Jermo ajew z
piosenk z filmu „Va-Bank”

czeniu zabytkowej miejskiej bramy.
Koncert bardzo ró norodny
pod wzgl dem gatunków sztuki
muzycznej i sk adu wykonawców
zosta rozpocz ty od utworów ze
zabytkowej Sachheimskiej Bramy odby si wi teczny koncert
„Vivat Polonia”, przygotowany
wysi kiem amatorskich zespoów artystycznych i indywidualnych utalentowanych cz onków stowarzysze kultury po-

Ilona Pietrienko

lskiej obwodu kaliningradzkiego.
Rozpocz cie wydarzenia
poprzedza o wr czenie pami tek konsulowi RP Jaros awowi
Strycharskiemu przez prezes

skarbnicy klasyki wiatowej. W
wykonaniu m odej skrzypaczki
Uljany Bibikowej us yszeli my
najbardziej znan kompozycje
ab
” z cyklu „Karnawa zwierz t” Camille’a Saint-Saensa.

Duet „Wolno ” i
zespó „Królewczanie”

Równie wyj tkowo imponuj co
zabrzmia a pie szanta „Hej me
Ba tyckie morze” w wykonaniu
zespo u „Królewczanie” (MNKA
„Polonia”). I bardzo mil niespodziank by o wykonanie polskiej
piosenki przez ca klas szkolGimnazjum nr 32 (dzieciaki
wyst pi y z ramienia Stowapiewa zespó „Królewczanie”
rzyszenia Zwi zek M odzie y
„Polonez”.
Warto i nale y tutaj zaznaczy ,
e prezes Autonomii „Polonia”
Lena Rogaczykowa nie tylko
umiej tnie czy a numery koncertowe jako prowadz ca ca
imprez , lecz równie czynnie
uczestniczy a w wydarzeniu jako
wokalistka, wykonuj c pie o
najwi kszej polskiej rzece Wi le przy akompaniamencie Uljany Bibikowej.
Zespó „Królewczanie” w trakPolessku, prezes Julia ysa- cie wi tecznego koncertu jeszkowska) zagra i za piewa kilka czenie jeden raz wyst pi przed
zgromadzon publiczno ci z
piosenek-tang z lat 30-ch ju
minionego stulecia, przywra- polskimi piosenkami ludowymi
caj c nam atmosfer tamtych
lat.
> str. 5
warzyszenia Zwi zek M odzie y
„Polonez”, którym kieruje Aleksandra Pozdniakowa). Natomiast W alerij Aleksiejew (Stowarzyszenie Kultury Polskiej w
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Helena Rogaczykowa i Uljana Bibikowa

Owacyjnie przyj ta przez
publiczno
piosenka
narodowa
„Spod tego jawora”
(zespó „Królewczanie”)

6693
otrzymuj c szczere oklaski. Grupa taneczna MNKA „Polonia”
przedstawi a polski taniec ludowy „Trojak” i nie tylko ...
Ka dy zespó lub indywidualny
uczestnik tego wspania ego wydarzenia otrzyma z r k prowadz cej Leny Rogaczykowej pisemne podzi kowanie. Nale y
zaznaczy wyj tkowo przyjazn
i yczliw atmosfer , która panowa a w trakcie wi tecznego
koncertu pod sklepieniami zabytkowej miejskiej bramy .
Wra eniami
podzieli si W. Wasiljew
Foto autora i M. Tajurskiego

piewa Helena Rogaczykowa

Grupa taneczna Autonomii „Polonia”

6696

Janina apszyna recytuje
wiersz Szymborskiej
Andrzej Androsiuk, Siergiej Ar ewikin i Anna Jermo ajewa

Na zdj ciach powy ej
Obrazy z wystawy
Haliny Jangol

Soli ci zespo u „Królewczanie”:
Jelena Morozowa i Niko aj Gorenow

Serge
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wi to flagi i Polonii w Szczecinie
miejsce dla wszystkich Polaków…
Patrz c na bia o-czerwon flag ,
widzimy najwa niejsze wydarzenia i
momenty zwrotne w historii Polski.
Wydarzenia, które ukszta towa y
dumny i ywotny naród. Kryje si za
ni tak e potencja budowy pa stwa
silnego i nowoczesnego… Niech nam
samym bia o-czerwona flaga kojarzy
si z wolno ci , bezpiecze stwem
oraz wysokim rozwojem pa stwa,
które symbolizuje. Zawsze, gd y
d ziemy spogl da na
bia o-czerwon flag , my lmy o tym wszystkim, co nas,
Polaków, czy, gdy tylko
wzajemna wspó praca i
dialog prowadzi mo e do
post pu i lepszego ycia…
Dzisiejszy d zie to tak e
wiatowy Dzie Polonii i
Polaków za granic . ChcePrzemawia prezydent Szczecina
my o nich pami ta i wspiePiotr Krzystek
ra we wszystkich tych dziadenta Piotra Krzystka, który po- aniach, które umacniaj ich polswiedzia m.in.: Flaga Rzeczypospo- ko , wi z ojczyzn i propagowanie
Tradycyjnie ju ,
w dniu 2 maja, przed
Pomnikiem Czynu
Polaków, zgromadzili si mieszka cy Szczecina.
Uroczysto ci rozpocz to od wci gni cia na maszty pi ciu bia oczerwonych flag przy hymnie
narodowym.
By y nast pnie przemówienia:
wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza i prezy-

Uroczysto ci rozpocz to
od wci gni cia na maszty
pi ciu bia o-czerwonych
flag przy hymnie
narodowym

Wikariusz Biskupi Ks. Arcybiskupa
Metropolity Szczeci sko-Kamie skiego, Kustosz Bazyliki w. Jana
Chrzciciela i Dziekan Dekanatu
Szczecin- ródmie cie.

M odlitwie przewodniczy
ks. pra at dr Aleksander Ziejewski

kwiaty.
Na zako czenie przed
trybun honorow i mieszka cami przesz a wojskowa
defilada.
Leszek W tróbski
Fot. autora

Kombatanci obecni na uroczysto ci

litej Polskiej jest symbolem pa stwa
tolerancyjnego, które czerpie si i
opiera swój byt na bogactwie zrodzonym z ró norodno ci. Jest sztandarem, pod którym znajdziemy

Na uroczysto ciach obecni byli
równie parlamentarzy ci z regionu,
kombatanci, s by mundurowe i
przedstawiciele zak adów pracy,
którzy z yli pod pomnikiem

naszej kultury i tradycji.
Podczas uroczysto ci zmówiono tak e modlitw w intencji ojczyzny. Przewodniczy jej ks.
pra at dr Aleksander Ziejewski,

Po lewej: Szczeci scy
harcerze sk adaj
kwiaty pod Pomnikiem
Czynu Polaków

Polonia na wiecie. Gdzie spotkamy najwi cej rodaków?[INFOGRAFIKA]
Szacunkowa liczba
osób polskiego pochodzenia
najwi ksza jest w Stanach
Zjednoczonych, Brazylii i
Niemczech. Gdzie jeszcze
spotkamy wielu rodaków?
(Patrz map obok.)
Dzie Polonii i Polaków
za Granic zosta ustanowiony
przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej z inicjatywy Senatu RP
i jest obchodzony od 2 maja
od 2002 r. W uznaniu
wielowiekowego wk adu
Polonii w odzyskiwanie przez

Polsk niepodleg ci; za
wierno i przywi zanie do
polsko ci oraz pomoc krajowi
w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia
wi zi z Macierz i jedno ci
wszystkich Polaków.
http://poznajpolske.onet.pl/
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Klub «POLka» w bibliotece im. S. Sniegowa
Jak powiedzia a na
Biblionocy
kierownik biblioteki Irina
Lukszene: «2018 rok po czy bibliotek i Poloni ».

Polonia w bibliotece

Julia Czalij
na zaj ciach

Jesieni 2017 r. w Bibliotece im. S. Sniegowa, podobnie jak w innych bibliotekach, by y zorganizowane
kursy j zyka polskiego dla
wolontariuszy Mistrzostw
wiata w pi ce no nej 2018.
Te kursy prowadz w soboty studentka polonistyki
BFU im. I. Kanta Daria

Szwiets i w czwartki cz onek
Polonii Julia Czalij. Kursy te
trwaj do tej pory i bardzo
mi si podobaj .
Ale od stycznia 2018 r.
Polonia mia a problemy z
«Brzemi

królów»

miejscem do przeprowadzenia prób teatralnych i wtedy
Biblioteka im. S. Sniegowa
przygarn a nas. W zwi zku
z tym w bibliotece zosta
zorganizowany klub «POLka». T nazw wymy li a
Ilona Pietrienko, jest ona
zwi zana i z biblioteczn pó , i z ta cem.
Oprócz prób teatralnych
i nauczania j zyka polskiego
dla czytelników biblioteki,
klub «POLka» poprowadzi

«Szewczyk Dratewka»

Ilona Pietrienko
«Bajka o królu»

Próba « ubrów»

te inne
ciek aw e
im pre zy
zwi zane z Polsk . W marcu
dla osób ucz cych si
polskiego pokazali my dwa
spektakle w j zyku polskim: «Szewczyk Dratewka» i «Brzemi królów». To
by y spektakle-laureaci
festiwalu «Teatralne Ciastko-IV».
Oprócz tego Polonia i
klub «POLka» wzi li udzia
w Biblionocy 20 kwietnia.
Temat Biblionocy by : «S owo drukowane i teatr». Do
tego zaprezentowali my
nowy ma y spektakl «Bajka
o królu». Ten spektakl by
w j zyku rosyjskim, bo

Helena Rogaczykowa

piewa

widzowie byli Rosjanami.
Ale wiersz «Bajka o królu»
napisa polski poeta J an
Brzechwa, na j zyk rosyjski przet umaczy a go po
raz pierwszy cz onek naszej Polonii Ilona Pietrienko.
Ten wiersz i t umaczenie
«G os znad Prego y» opublikowa w nr 11/2016.
Na Biblionocy Polonia
równie zata czy a ludowy
taniec polski «Trojak», a
prezes Polonii Helena Rogaczykowa za piewa a kilka
piosenek w j zykach polskim i rosyjskim.
W przysz ci klub
«POLka» b dzie przeprowadza inne imprezy, na
przyk ad w maju planujemy
wyk ad «Historia Polski
przez obrazy Jana Matejki». Bo Polska jest bardzo
ciekawa dla wszystkich!
Julia Czalij
Foto autora
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Akcja „Nie zapomnij!” trwa
Jak ju
sta o si tradycj na
prze omie kwietnia i
maja, kilka dni przed 1 Maja,
Dniem Polskiej Flagi, Dniem
Polonii oraz wi ta Konstytucji 3
Maja, cz onkowie naszej autonomii w ramach akcji „Nie zapomnij!” wyje aj na „sobotnik” do
miejsca by ego obozu koncentracyjnego Hohenbruch. W latach
1939-1944, zgin o tam kilkuset
wi niów, g ównie Polaków, je ców zabranych do niewoli po
wybuchu 1 wrze nia 1939 roku II
wojny wiatowej. Po ród wi niów

Od pewnego czasu postanowili my utrzymywa to miejsce
w stanie godnym pami ci naszych
Rodaków. Podobnie sta o si te w
tym roku: ranem 30 kwietnia z
okolicy Kaliningradu wyjecha y 4
samochody z ekip polonusów, wyposa onych w sprz t do utrzymania
terenu w czysto ci. Skierowali my
si do okolic wsi Gromowo S awskiego rejonu.
Dzi ki sta ej opiece tak ze
strony pracowników Konsulatu
Generalnego RP, jak i w adz lokalnych oraz rodowisk polonijnych ten
zagubiony po ród lasu pomnik sta

mo na zobaczy wie e wie ce i
kwiaty, nie ma wreszcie wystawionych z samochodu worków ze
mieciami przed wjazdem do
memoria u, aczkolwiek jeszcze kilka
lat temu to by o norm .
Wzi li my si wi c do
pracy: usun li my stare li cie,
wyczy cili my
kamie
granitowy steli i krzya, zasadzili my kwiaty i opryskali my
pr zyle gaj cy
teren ponownie
przeciw chwastom. Kiedy ju

by o po wszystkim, zapalili my znicze i
yli my
kwiaty na znak naszej pami ci.
Andrzej Androsiuk
Fot.: M. Tajurski i L. Androsiuk
Siergiej Ar ewikin

:
Ostatni etap dzia
zapalenie zniczy

Polonusi przy pracy

znale li si wybitni dzia acze pro- si teraz miejscem, które cieszy
gresywnej inteligencji, redaktor swoim widokiem, na którym zawsze
naczelny „Gazety Olszty skiej”
Wojciech Ga ziewski, konsulowie
Uczestnicy akcji
Rzeczpospolitej Polskiej, polscy
celnicy.

M odsi pomocnicy: Sawielij
Morozow i Uljana Bibikowa

Dmitrij Purcha i Jelena
M oroz owa

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