SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Saratowskiej regionalnej organizacji społecznej "Polskie
narodowo-kulturalne centrum "Polonia"
w latach 2015 - 2017
21 kwietnia 1992 roku nasza organizacja była zarejestrowana jako NarodowoKulturalne Centrum „Dom Polski”. NKC „Dom Polski” w Saratowie był jedenym
z założycieli "Kongresu Polaków w Rosji", który był założony w maju 1992 roku.
Do dnia dzisiejszego jest jego aktywnym członkiem. Od 2006 roku mamy nazwę
"Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna Narodowo-Kulturalne Centrum
„Dom Polski”. Od 2007 roku – Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna
Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia". Od 2013 roku organizacja utraciła status
osoby prawnej i działała w statusie niezarejestrowanym. Od 15 września 2017 roku
organizacja została przerejestrowana i ponownie uzyskała status osoby prawnej.
Organizacja jest dobrowolnym zrzeszeniem obywateli, utworzonych na
podstawie wspólnoty ich interesów do osiągnięcia następujących celów:
- wspieranie odrodzenia, zachowanie i rozwój polskiej kultury
narodowej;
- wspieranie promocji polskiej kultury, sztuki, w tym sztuki ludowej i
języka polskiego wśród ludności;
- promowanie przyjaźni, więzi kulturalnych między narodami;
- promowanie ochrony zabytków historii i kultury, tworzenia
krajoznawczych, etnograficznych i innych publicznych muzeów;
- promowanie patriotycznego wychowania społeczeństwa;
- wspieranie do odrodzenia i rozwoju sztuki, rękodzieł i rzemiosł.

DLA OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH CELÓW, ORGANIZACJA PROWADZI
NASTĘPUJĄCE DZIAŁALNOŚCI:
- opracowanie i realizacja programów Organizacji, mających na celu
osiągnięcie celów statutowych Organizacji;
- kulturalno-oświatowa działalność, mająca na celu poznawanie historii,
kultury i obyczajów narodu polskiego, a także wzajemnego wzbogacania się kultur
innych narodów w Obwodzie Saratowskim;
- działalność wydawnicza, poligraficzna działalność, przygotowanie wideo,
audio, multimediów, drukowane i promocyja zgodnie z statutowymi celami
Organizacji;
- działalność informacyjna, mająca na celu osiągnięcie celów statutowych
Organizacji, w tym umieszczenie informacji o działalności Organizacji w mediach
i Internecie;
- prowadzenie imprez kulturalnych, imprez sportowych, koncertów, wystaw,
wykładów, aukcji, konkursów i innych działań mających na celu osiągnięcie celów
statutowych;
- wspieranie przez organizację krajoznawstwa, ochrony narodowych
zabytków historycznych i kulturalnych, tworzenia etnograficznych i innych
muzeów zgodnie z statutowymi celami;
- pomoc w badaniu historii rodów i rodzin członków Organizacji, a także
innych zainteresowanych obywateli;
- tworzenie narodowy klubów, warsztatów i zespołów sztuki, organizacja
bibliotek, kółek, mających na celu popularyzację kultury polskiej i języka
polskiego;
- działalność charytatywna.
INFORMACJE O KIEROWNIKU ORGANIZACJI

Antoni Kuzniecow jest
przewodniczącym organizacji
od 15 września 2017 roku

Najwyższym organem jest Walne zebranie członków Organizacji;
Stale działający kolegialny organ wykonawczy – Zarząd Organizacji;
Jednoosobowy organ wykonawczy – Przewodniczący Organizacji;
Kontrolno-Rewizyjny organ – Rewizor
Na dzień dzisiejszy liczba członków organizacji - 105 osób

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ:
21 kwietnia 1992 roku nasza organizacja była zarejestrowana jako NarodowoKulturalne Centrum „Dom Polski”. Na dzień dzisiejszy do organizacji należy
ponad 105 członków – polaków i osób pochodzenia polskiego. Zgodnie z danymi
ostatniego spisu ludności w obwodzie Saratowskim o przynależności do narodu
polskiego zgłosiło 1183 osoby (zgodnie z neoficjalnymi danymi – od 14 do 40 tys.
osób). Są to przede wszystkim uczeni, pracownicy związani z kulturą i edukacja,
biznesmeni.
Od czasu założenia do dnia dzisiejszego, w ramach realizacji celów statutowych,
zostały zaplanowane i przeprowadzone przez naszą organizację różne
przedsięwzięcia. Najważniejszymi z nich były:
- w maju 1994 roku „Polski Dom” zorganizował prezentację, na którą byli
zaproszeni Konsul Generalny RP w Moskwie, przedstawiciele mniejszosci
narodowych zamieszkujących obwod Saratowski, delegacje wszystkich wyznań
religijnych, a także przedstawiciele miejscowych władz.
- od 1994 roku siłami członków naszej organizacji prowadzone były kursy
języka polskiego dla dzieci i dorosłych.
- od 2000 roku w ciągu wielu lat w Saratowie wykładali nauczyciele języka
polskiego z Kraju - panie Magdalena Szeląg i Bożena Antczak, pan Grzegorz
Bednarek.
- od 1995 roku dzięki Senatowi RP, zgodnie z programem organizacji
„Wspólnota Polska” w Warszawie, przy pomocy Konsulatu Generalnego w
Moskwie, osobistym zaangażowaniu pani Haliny Romanowej Prezesa "Kongresa
Polaków w Rosji" nasze dzieci wyjeżdżają na wakację do Polski.
- od 1996 roku istnieje dziecięcy zespół wokalny "Dzwoneczki”.
- w styczniu 1999 roku został założony żeński zespół chóralny „Saratowska
Polonia”.
- od maja 1999 roku NKC „Dom Polski” wydawaliśmy w języku polskim i
rosyjskim biuletyń informacyjny „Polska”.
- w sierpniu 2000 roku, na zaproszenie Marszałka Wojewodztwa
Podkarpackiego grupa młodzieży odpoczywała w polskim mieście Rzeszów.
- od grudnia 2000 roku „Polski Dom” stałe organizuje wystawy dziecięcych
rysunków na tematy Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Na pierwszę wystawę
przybył Pan Adam Perłowski Konsuł RP w Moskwie.

- od 2001 r. przez bez mała dwa lata w lokalnym radiu „Radio -S Saratów” była
prowadzona cotygodniowa audycja, tematem której była polska muzyka
rozrywkowa. Program miał tytuł „Gramofon” i cieszył się popularnością wśród
Saratowian. Autorem była Natalia Głazunowa.
- od 2002 do 2007 roku NKC „Dom Polski” zorganizował 5 Festiwali piosenki
polskiej „Polska w sercu”. W festiwalach uczestniczyło ponad 500 amatorskich
artystów różnych narodowości, któży śpiewali w języku polskim. Na pierwszy
festiwal przebyła Konsuł RP w Moskwie pani Wioletta Sobierańska.
- w 90-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, przez Saratowską
Regionalną Organizację Społeczną «Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia”
został zorganizowany koncert.
- 20 marca 2011 roku w Miejskim Centrum Kultur Narodowych w Saratowie
odbył się Festiwal pamięci Anny German “Czekajcie na wiosnę”. Organizatorem
festiwalu była Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna Polski NarodowoKulturalne Centrum „Polonia” wspólnie z Centrum kultur narodowych, przy
wsparciu Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie.
- od maju 2015 roku zaczęliśmy uczestniczyć w Saratowskim miejskim
przedsięwzięcie “Noc bibliotek”
- od lata 2015 roku w Saratowskiej Regionalnej Organizacji Społecznej “Polski
Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia” działa grono «Moja karta»,
przygotowujące do egzaminu na kartę Polaka

- w grudniu 2015 roku zorganizowaliśmy
obchody Wigilii w Saratowie

- 09.04.2016 odbyła się konferencja o historii
i kulturze Polski w Centrum Polskim w
Saratowie, zrealizowana przez naszą organizację.

- 24.04.2016 wzięliśmy udział w Saratowskim
miejskim przedsięwzięcie “Noc bibliotek”

- 02.05.2016 zostały zorganizowane przez
naszą organizację obchody Dnia Polaków za
granicą

- 19.05.2016 przy naszym wsparciu został
przeprowadzony dzień piśmiennictwa
słowiańskiego w Uniwersytecie Państwowym w
Saratowie

30.06.2017 wyprawiliśmy Piknik polski nad
brzegiem jeziora Sazanka w okolicach Saratowa

- 17.08.2016 zorganizowaliśmy obchody
historycznej pamiętnej daty “Cud nad Wisłą”

- od lipca do grudnia 2016 roku, przy wsparciu
konsulatu na bazie Narodowo-Kulturalnego
Centrum „Polonia” trwały kursy języka polskiego,
liczba uczestników - 30 osób

- 14.01.2017 odbyła się konferencja w jedynym
Saratowskim katolickim kościele świętych
apostołów Piotra i Pawła o stanie miejskiej
polskiej społeczności

- 15.05.2017 zrobiliśmy coroczną imprezę kulturalną
“Dzień piśmiennictwa słowiańskiego” w Uniwersytecie
Państwowym w Saratowie

- w ramach współpracy z kościołem katolickim
zorganizowaliśmy 12.07.2017 wycieczkę po
konserwatorium Saratowskim dla pielgrzymów z
Europy

- 06.08.2017 przy wsparciu konsulatu na bazie Narodowo-Kulturalnego
Centrum „Polonia” znów rozpoczęły się studia na kursach języka polskiego, które
będą trwać do końca 2017 roku, liczba uczestników - 30 osób

- 02.09.2017 na cześć 25 rocznicy naszej
organizacji przygotowaliśmy i
przeprowadziliśmy imprezę "Mozaika
Jesienna"

- 03.09.2017 chór polski "Polonia
Saratowska" przy udziale naszej organizacji
skutecznie wystąpił na Saratowskim
regionalnym festiwalu "Wołga - rzeka
narodów"

16 września 2017 roku odbyła się podróż statkiem do
Sosnowki. Wspaniała pogoda, smaczne szaszłyki i miła
konwersacja zrobiły na wszystkich wielkie wrażenie,
ponieważ było to niezapomniane przeżycie!

- 01.10.2017 w Centrum NarodowoKulturalnym «Polonia» w Saratowie odbyły
się warsztaty malowania dla amatorów
"Szkice polskie"

13 października 2017 roku w Instytucie sztuki
Saratowskiego Uniwersytetu Państwowego na
VI Międzynarodowej naukowo-praktycznej
konferencji " Dziedzictwo kulturowe
Saratowa i w Obwodzie Saratowskim" odbyła
się prezentacja działalności Polskiego
narodowo-kulturalnego centrum “Polonia”.

17-19 października 2017 roku Polskie
narodowo-kulturalne centrum "Polonia" wziął
udział w rejonowym konkursie w ramach
festiwalu sztuki ludowej "W rodzinie jednej"
w Rejonie Kirowskim Saratowa.

29 października 2017 r. PNKC “Polonia”
zorganizował Wieczór poezji polskiej "Jesień.
Poezja. Inspiracja".

04 listopada 2017 roku PNKC „Polonia”
wyprawił prezentację kultury polskiej w
Saratowie s okazji Dnia jedności narodowej.
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