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Rosja to dla Polski trudny s siad,
jest wiele nierozwi zanych problemów,
wiele pyta  o przysz . Polacy maj
(uzasadnione historycznie) prze-
wiadczenie, e na stosunkach i inte-

resach z Rosjanami zawsze co  trac .
Aktualna statystyka gospodarcza
pokazuje jednak, e Polska gospodarka
na przekór przeciwno ciom prze amuje
rosyjskie bariery protekcjonistyczne.
Lata 2000–2010 to dziesi ciokrotny
wzrost polskiego eksportu do Rosji, ale
RP ma dalej znaczny deficyt handlowy
z Rosj , bo sprowadza stamt d rop  i
gaz. Polacy maj  poczucie niewykorzy-
stanych dla siebie mo liwo ci ogrom-
nego rosyjskiego rynku. W ród zasz-

ci historycznych najwa niejsza jest
zbrodnia w Katyniu. Rosja przemawia
tutaj wieloma sprzecznymi g osami. W
sprawie katy skiej Polacy oczekuj  od
Rosji nie uroczystych s ów, ale konk-
retnego dzia ania, w tym odtajnienia
rosyjskiego ledztwa, otwarcia archi-

Nadzieja na nowe otwarcie -
wizyta Dimitrija Miedwiediewa w Polsce
Prezydent Dmitrij Miedwiediew jako 3 prezydent w historii Rosji, przebywa  w dniach 6-7 grudnia 2010 r. z oficjaln

wizyt  w Polsce. By a to pierwsza taka wizyta od o miu lat. Nareszcie w stosunkach polsko-rosyjskich jest normalnie.
Spotkanie g ów pa stwa Polski i Rosji mia o niew tpliwie charakter symboliczny.

wów, rehabilitacji pomordowanych i
uznania zbrodni katy skiej za zbrodni
wojenn  i przeciw ludzko ci. Nast pi to

zapewne dopiero w dalszym procesie
dekomunizacji wiadomo ci obywateli
Rosji.

Jak obyczaj ka e
stary,
wed ug ojców
naszych wiary,
chcemy z  Wam
yczenia

z dniem Bo ego
Narodzenia.

Niech ta Gwiazdka
Betlejemska,
która wschodzi tuz po
zmroku,
da Wam szcz cie i
pomy lno
w nadchodz cym
Nowy Roku.

Niech Wigilijny wieczór i wi ta Bo ego Narodzenia up yn  Wam w
szcz ciu i rado ci przy staropolskich kol dach i zapachu wierkowej
ga zki.

> str. 4
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KRESY 2010

14 listopada  w
corocznym konkur-
sie recytatorskim dla
Polaków w Rosj i
„Kresy”, który odby

sie w siedzibie Konsulatu Gene-
ralnego RP w Kaliningradzie, bra-
o udzia  22 uczestników. Zebrali
si  tutaj z obwodu kaliningradz-
kiego zainteresowani polsk  poe-
zj , która przybli a do nas pi kny

zyk  ojczysty  i  jest  jednym  z
sk adników kultury narodowej.
Olesia Dubie ska z Czernia-
chowska, która w zesz ym roku
zaj a 1 miejsce (ex aequo z W a-

 Koz owsk ) i wyst powa a w
Bia ymstoku, w tym roku przygo-
towa a 11 uczestników, którzy za-

li dwa drugie i cztery trzecie
miejsca. Przybyli te  uczestnicy
konkursu z Ozierska, Ba tyjska,

Kaliningradu i osady Do goruko-
wo, rodzice m odszych recytato-
rów i inni cz onkowie miejscowej
Polonii. Wiek przyby ych bardzo
sie ró ni , najm odsza uczestnicz-
ka mia a 6 lat, a najstarsza 60.
    Rol  prowadz cego wzi a na
siebie A a Kuczy ska, a jury
sk ada o si  z nast puj cych
osób: konsul Dariusz Koz owski,

konsul Alina Kalinowska i Alicja
Boche ska, lektor RUP im Kanta.
Na pocz tku g os zabra  konsul
D. Koz owski, powita  uczestni-
ków i og osi , e „Kresy 2010”

 po wi cone pami ci nau-
czycielki Katarzyny Zysk, która
zawsze przygotowywa a polonij-
ne dzieci do konkursów i wyst -
pów, bardzo lubi a dzieci i by a lu-

biana przez wszystkich cz onków
Polonii. Podczas przerwy, póki
jury mia o nie atwe zadanie wy-
boru najlepszych recytatorów,
uczestnicy zadowoleni i u miech-
ni ci mogli zobaczy  znajomych,
podzieli  si  wiadomo ciami i
wra eniami. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody:

yty, ksi ki, o ówki. W kategorii
doros ych 1 miejsce oraz podró
do Bia egostoku otrzyma  Fran-
ciszek ukaszewicz, który wybra

ugi wiersz, dobrze si  przygo-
towa  i wietnie go wyrecytowa .
Uczestnicy konkursu doszli do
wniosku, e warto dzieli  sie tym,
co sprawia nam rado  i czas ten
up yn  pod znakiem dobrej
zabawy i nauki.

Irina Safronowa
foto autora

W dniu 14 listopada br.  w
Sali kominkowej Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningra-
dzie odby y si  Eliminacje
Centralne XIX Konkursu Recyta-
torskiego „Kresy”. Zaszczytu za-
prezentowania przed publiczno -
ci  zgromadzon  w konsulacie
wybranych dwóch utworów poe-
tyckich lub fragmentów prozy pol-
skich autorów, dost pi y osoby
które zwyci y w eliminacjach

przeprowadzonych w rodowis-
kach polonijnych Kaliningradu,
Czerniachowska, Gusiewa, Ozier-
ska i Ba tyjska. Wy oniono w nich
22 finalistów, których zgodnie z
regulaminem konkursu podzie-
lono na trzy kategorie wiekowe.

Ku uciesze publiczno ci, naj-
liczniejsz  grup  stanowili recyta-
torzy w kategorii „dzieci do lat 12”.

W Jury konkursu zasiedli
przedstawiciele konsulatu oraz
lektor j zyka polskiego na wy-
dziale filologii polskiej Uniwersy-
tetu im. I. Kanta, pani Alicja Bo-
che ska. W idowni  stanowili
przedstawiciele wszystkich poko-

le  Polonii kaliningradzkiej, nie
zabrak o oczywi cie Rosjan –
sympatyków j zyka i kultury pol-
skiej w osobach studentek i kadry
naukowej Uniwersytetu im. I.
Kanta.

Przed zmaganiami poetycki-
mi, konsul ds. Polonii odwo  si
do niedawno obchodzonego

wi ta Niepodleg ci. Przedsta-
wi  zebranym syntetyczn  lekcj
polskiej historii, w której podkre -

li , i  tragizmowi naszych dziejów
ostatnich 200 lat zawsze towarzy-
szy y chwalebne wydarzenia.
Przypomnia  zrywy niepodleg -
ciowe okresu zaborów, polskie
sierpnie 1920, 1944 i 1980 r., bo-
hatersk  walk  Polaków z oku-
pantem hitlerowskim i dominacj
sowieck .

XIX Kaliningradzkie Elimina-
cje Centralne Konkursu Kresy
zadedykowano niedawno zmar ej
lektorce j zyka polskiego, pani
Katarzynie Zysk, która dla wielu
ze zgromadzonych osób by a
pierwszym nauczycielem j zyka
polskiego i przez lata swojej pra-

cy w Kaliningradzie przygotowy-
wa a m odzie  do konkursu.

Pierwsz  grup  recytatorów
by y dzieci do lat 12. Jak co roku,
przedstawi y one widzom  wiecz-
nie popularne w rodowisku naj-

odszych wiersze Tuwima,
Brzechwy, Konopnickiej i Be zy.
Ze szczególnym entuzjazmem
oklaskiwano sze cioletnich
uczestników konkursu.

W repertuarze starszych re-
cytatorów dominowa y wiersze
Adama Mickiewicza, Cypriana K.
Norwida, Zbigniewa Herberta,
Konstantego Ildefonsa Ga czy -
skiego, ks. Jana Twardowskiego.

Jury konkursu mia o nie lada
problem z wy onieniem finalistów.
Po og oszeniu wyników, wszyst-
kim uczestnikom eliminacji wr -
czono nagrody i okoliczno ciowe
dyplomy, których fundatorem by
Konsulat. Laureatami zmaga
poetyckich zostali Franz uka-
szewicz, ucze  XI klasy szko y

redniej z miejscowo ci Do goru-
kowo, oraz Julia Tichonowa,
studentka Uniwersytetu im. I.
Kanta w Kaliningradzie. Trzecie
miejsce ex aequo zaj y recyta-
torki reprezentuj ce Dom Polski
im. F. Chopina w Czerniachow-
sku. Laureaci oprócz nagród
ksi kowych otrzymali prawo
reprezentowania rodowiska
polonijnego Obwodu kalinin-
gradzkiego na XIX Bia ostockich
Spotkaniach Laureatów „Kresy
2010” w dniach 6-12.12. br.

Dariusz Koz owski
foto K. Kuroczkinej

1

2

3
Na zdj ciach:
1 Na sali  rodzice i dzieci, uczestnicy
konkursu
2 Konsul Alina Kalinowska z dzie mi: Jana
Misiuwianiec, Karolina Kuroczkina, Nastja
Murygina,Dana Misiuwianiec
3 A a Kuczy ska, Karolina Kuroczkina,
konsul Dariusz Koz owski

Otrzymali my równie  artyku  na temat Kresów od pani Iriny Safronowej z Czerniachowska, która wzi a udzia  w
konkursie i opisa a jego przebieg.

Polonia Czerniachowska
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Odej cie bliskiej osoby, szczególnie
odej, pe nej energii i kochaj cej ycie,

zawsze jest czym  takim, z czym nie
chcemy si  pogodzi , w co po prostu nie
mo emy uwierzy . Powstaje dr cz ce
pytanie „dlaczego?”, na które nigdy nie
znajdziemy odpowiedzi. A potem
pozostaj  tylko zdj cia, rzeczy,
wspomnienia...

Pierwsze spotkanie Pani Katarzyny
Zysk z nami, Jej przysz ymi studentami,

odby o si  w do
ciekawy sposób.
Pod koniec wrze nia
2006 roku nasza
zadowolona i pe na
nowych wra
grupa wraca a z
praktyk j zykowych,
które odby y si  w
Olsztynie. W ród
pasa erów autobusu
by o kilku Polaków,
na których na
pocz tku nie
zwrócili my uwagi.
Na granicy

wype niaj c kart  migracyjn , jedna
osoba poprosi a nas o pomoc w
przet umaczeniu na j zyk polski ankiety,
która oczywi cie by a w j zyku rosyjskim –
widocznie zak ada si , e ka dy
odwiedzaj cy Rosj  obcokrajowiec
powinien go zna . T  osob  by a w nie
Pani Magister Katarzyna Zysk, jad ca do
Kaliningradu do pracy jako lektor j zyka
polskiego na RUP im. Kanta. Kiedy
us ysza a, e mówimy po polsku, zapyta a,
sk d go znamy. Powiedzieli my, e

Na zawsze w naszych sercach...

studiujemy polonistyk  w Kaliningradzie i
wracamy z praktyk. Po chwili
zastanowienia si  pad  wyra ny rozkaz:
„W takim razie prosz  natychmiast
przet umaczy  mi ankiet , a jak nie, to
postawi  wszystkim dwóje!” Ju  wtedy
zrozumieli my, e atwo nie b dzie...
Jednak te  i to, e b dzie ciekawie. I tak

nie by o...
Na trzecim roku nie mieli my zaj  z

Pani  Magister, wi c nast pne moje
spotkanie z Ni  odby o si  w... tramwaju.
Wtedy to dopiero mia am okazj  pozna

 osob  bli ej. Na moje pytanie o
wra enia z pobytu w Rosji, Ona
odpowiedzia a, e ogólnie nie jest le i e
spodziewa a si  czego  gorszego. Jednak
nigdy nie przyzwaczai si  do
kaliningradzkich tramwajów! Przecie  w
innych krajach to najszybszy rodek
komunikacji miejskiej, a tu mo na robi
wycieczki, podró uj c nim po mie cie,
gdy  jedzie tak wolno, e cz owiek zd y
obejrzy  wszystko i jeszcze wys ucha
przewodnika. Drug  rzecz , która zdziwi a

, by o to, e w Biurze Wspó pracy z
Zagranic  RUP im. Kanta adna osoba
nie mówi a po angielsku czy niemiecku –
wy cznie po rosyjsku. Ponadto trzeba

by o wype ni  umow  o prac  w j zyku
rosyjskim. Ka dy, kto zna  Pani  Magister
osobi cie, przypomni sobie wiele takich
zabawnych sytuacji, na które Ona si
skar a. I mimo wszystko  sp dzi a u
nas 3 lata, a potem kilka razy odwiedzi a
Kaliningrad.

Na czwartym roku studiów je dzili my
na kolejne praktyki j zykowe, tym razem
do Torunia. Wtedy Pani Magister
towarzyszy a nam, poniewa  by a
opiekunem grupy. A po powrocie przez
ca y rok mieli my z Ni  zaj cia, ale nie
tylko. Ona zawsze pomaga a nam we
wszystkim – wiedzieli my, e mo na w
ka dej chwili przyj  do akademika na
Sommera, uzyska  pomoc czy po prostu
porozmawia ...

Zawsze u miechni ta, tryskaj ca
yciem, pomagaj ca wszystkim, maj ca

wiele planów i ciekawych pomys ów –

nie taka Pani Kasia zostanie w
naszych sercach i naszej pami ci, tak

dziemy J  pami ta .
Nikt nie jest w stanie uwierzy  w to, e

ju  nigdy nie zobaczymy Jej trzymaj cej
kubek z waniliow  kaw  w jednej r ce i
ochronn  pomadk  do ust w drugiej, nie
us yszymy weso ego miechu,
niezwyk ych opowiada  o dalekich
podró ach i przygodach. Czasem atwiej
jest powiedzie  sobie, e Ona posz a do
Anio ków i jest Jej tam dobrze z nimi –
tak, jak mówimy dzieciom, kiedy
odchodzi bliska osoba. Pani Kasia jest

ród nas, w naszych sercach i duszach,
poniewa  my pami tamy i kochamy J .
                                      Natalia Dani owa

pieszmy si

pieszmy si  kocha  ludzi tak szybko
odchodz
zostan  po nich buty i telefon g uchy
tylko co niewa ne jak krowa si  wlecze
najwa niejsze tak pr dkie e nagle si
staje
potem cisza normalna wi c ca kiem
niezno na
jak czysto  urodzona najpro ciej z
rozpaczy
kiedy my limy o kim  zostaj c bez niego

Nie b  pewny e czas masz bo
pewno  niepewna
zabiera nam wra liwo  tak jak ka de
szcz cie
przychodzi jednocze nie jak patos i humor
jak dwie nami tno ci wci  s absze od
jednej
tak szybko st d odchodz  jak drozd
milkn  w lipcu
jak dzwi k troche niezgrabny lub jak
suchy uk on
eby widzie  naprawd  zamykaj  oczy

chocia  wi kszym ryzykiem rodzi  si  ni
umrze

kochamy wci  za ma o i stale za pó no

Nie pisz o tym zbyt cz sto lecz pisz raz
na zawsze
a b dziesz tak jak delfin agodny i mocny

pieszmy si  kocha  ludzi tak szybko
odchodz
i ci co nie odchodz  nie zawsze powróc
i nigdy nie wiadomo mówi c o mi ci
czy pierwsza jest ostatni  czy ostatnia
pierwsz

ks. Jan Twardowski

Katarzyna Zysk, maj 2009 r.

Toru , Muzeum Etnograficzne, wrzesie  2008 r.

Toru , Stare Miasto, praktyki
zykowe, wrzesie  2008 r.

Spotkanie z Katarzyn  Zysk podczas Jej ostatniego
pobytu w Kaliningradzie, sierpie  2010 r.
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Polonia Ba tyjska przyjmowa a go ci z Zabrza

Polonia Ba tyjska na spotkaniu z go mi z
Zabrza

Wyst p zespo u Centrum Kultury S owia skiej

Olga Sywuk gra na bandurze

Czes aw elichowski, Jana apszyna,  Dorota Kosi ska, Jan So tysek

Po wspólnej modlitwie z ks. Micha em

Centrum Kultury S owia -
skiej przy bibliotece im. Bie-
li skiego przy wspó pracy z
organizacj  polonijn , której
przewodniczy Henryk Nosel, 5
listopada przywita a go ci z
Zabrza: Dorot  Kosi sk ,
Czes awa Zelikowskiego,
Jana So tyska.

Miasto Zabrze znajduje si
na po udniu Polski, w woje-
wództwie skim. Historia
miasta nieroz cznie zwi zana
jest z wydobyciem w gla,

au
to

r z
dj

 H
en

ry
k 
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se

l

znajduje si  tam Muzeum
przemys u w glowego, a stare
kopalnie, jako pomniki kultury
przemys owej, przyci gaj
turystów. W ród innych jest
tam kopalnia o nazwie „Kró-
lowa Luiza”, imi  której powi -
zane jest z histori  Prus
Wschodnich.

Go cie z Zabrza s  pracow-
nikami Wydzia u Sportu i Roz-
woju Turystyki Urz du Miasta,
jednak równolegle zajmuj  si
równie  pomoc  organiza-
cjom polonijnym. Jan So tysek
opowiedzia , e delegacja z
Zabrza przywioz a 100 wspa-
nia ych ksi ek w j zyku
polskim m.in. Pismo wi te,
utwory klasyków literatury
polskiej, równie  utwory
wspó czesnych autorów – ten
wspania y prezent zosta
przekazany dla Centrum Kul-
tury S owia skiej. Dyrektor
Biblioteki serdecznie podzi -
kowa a za otrzymane ksi ki,

prezenty zosta y odwzajem-
nione prezentami muzyczny-
mi: Zespó  Piosenki Rosyj-
skiej za piewa  utwory ludo-
we, równie  us yszeli my

wspaniale wykonan  na for-
tepianie przez Aleksieja Czer-
nowa muzyk  Chopina. Spot-
kanie zako czy  wyst p ze-
spo u „Ba tPolonii” i wymiana

upominków.
Go cie z Zab-

rza zwiedzili za-
bytki Ba tyjska i
Jantarnego, za-
ko czywszy wizy-

 udzia em we
Mszy wi tej,
któr  odprawi  ks.
Micha .

L. Dowydenko

Polski prezydent
Bronis aw Komorowski
powiedzia  podczas
wspólnej konferencji
prasowej prezydentów
obu pa stw, e wizyta
ta oznacza „nowy po-
cz tek w relacjach pol-
sko-rosyjskich”. Tak
jest w istocie. Prezy-
dent Miedwiediew
przyjecha  robi  w
Polsce interesy ekono-
miczne i polityczne nie
tylko z RP, ale przede
wszystkim z ca  Uni

(ze str. 1) Europejsk  i NATO.
Normalizacja stosun-
ków  z  Polsk  ma  by
dla Rosji krokiem ku jej
integracji z UE.  Z tego
punktu widzenia wizyta
ta by a sukcesem.

Wida , e Rosja bie-
rze pod uwag  teraz
tak e polskie interesy,
tworzony jest dobry kli-
mat i w czane zielone
wiat o dla przysz ych

kontaktów i rozmów.
Obie strony zgadzaj
si , e droga Rosji do
Europy wiedzie przez
Polsk . Opozycja w

Polsce zarzuca obecnej wizycie
prezydenta Rosji, e nie przy-
nios a adnych wymiernych
konkretnych rezultatów. Musimy
jednak pami ta , e Polakom
wcze niej od prezydenta Putina
trudno by o oczekiwa  takich s ów
i takich gestów, które teraz us y-
szeli i zobaczyli u Miedwiediewa.
Prezydent D. Miedwiediew jest
bardziej proeuropejski ni  jego
poprzednik i wydaje si , e poj-
muje, e Europa to ca  i Rosja
musi do niej do czy . Polacy we

asnym interesie powinni robi
jak najwi cej, eby Rosj  integro-
wa  z Europ .

ms foto PAP
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wietl ica muzyczno-l i teracka otwiera
swe podwoje

Uczymy si  ta czy  poloneza

Prowadz ca wieczor Helena Rogaczykowa.

Powitanie. Konsul Dariusz Koz owski, Konsul
Generalny Marek Go kowski, Pawe  Fiodorow.

W Zimowym ogrodzie etnogra-ficzno-
turystycznej strefy „Rybna gie da” 23 listopada
odby o si  inauguracyjne zgromadzenie wiet-
licy muzyczno-literackiej „Polska na d oni”.
Celem nowej inicjatywy kaliningradzkiej Polonii
jest przybli  sobie obraz Polski – s siedniego
przecie  kraju, poznaj c jej regiony, sztuk
filmow  i literatur  oraz histori .

Rol  prowadz cej wzi a na siebie pani prezes
Wspólnoty Kultury Polskiej w Kaliningradzie
Helena Rogaczykowa. Pierwsze spotkanie

wietlicy” zaszczycili swoj  obecno ci  i
zwrócili si  do zebranych ze s owem powitalnym
Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Marek
Go kowski, konsul do spraw polonii Dariusz
Koz owski oraz generalny dyrektor firmy
„Projektowe finansowanie” Pawe  Fiodorow,

ciciel kompleksu zabudowa  „Rybnej
gie dy”, która ju  nie po raz pierwszy udost pnia
swoje pomieszczenia dla potrzeb polskiej
diaspory Kaliningradu.

Od pierwszych chwil zgromadzeni na
spotkaniu w „ wietlicy” zostali wci gni ci do
interesuj cego konkursu. Na przyk ad trzeba
by o przypomnie  jak najwi cej s ów, zaczy-
naj cych si  od liter tworz cych nazw  kraju
„POLSKA”. Oto niektóre wersje odpowiedzi:
„P” – Polonez, Papie , Pomorze, Pozna ; „O” –
Orze , Opole, Oscypki; „L” – Lublin, Lech
(Wal sa), Lajkonik; „S” – Solidarno , Su-
kiennice; „K” – Kraków, Ko ciuszko, Kopernik;
„A” – Adam (Mickiewicz), Andrzej (Wajda) i
inne ciekawe skojarzenia.

Na tym spotkaniu us yszeli my bardzo wiele
interesuj cych wiadomo ci o Polsce. Zgroma-
dzeni równie  obejrzeli film o g ównych osobli-
wo ciach i zabytkach kraju od Ba tyku i Jezior
Mazurskich do regio-nów górskich oraz sku
i Ma opolski.

Lecz jaka mog a by wietlica muzyczno-lite-
racka bez ta ca. Naturalne zacz o si  od polo-
neza.

Na pami tk  pierw-
szego spotkania w ra-
mach wietlicy muzy-
czno-literackiej „Polska
na d oni”, które trwa o
ponad godzin , ka dy
dosta  symboliczn  wy-
ci  z jaskrawo-zielo-
nego materia u d  z
proporczykiem o pol-
skich barwach narodo-

wych. Wszyscy obecni zostali zaproszeni na
nast pne spotkania wietlicy. Najbli sze
odb dzie si  w tym samym miejscu 14 grudnia
2010 r. Tematem b dzie „Polskie kino: wiatowe
per y”. Zapowiada si  wy wietlenie jednego z

filmów Krzysztofa Kie lowskiego z cyklu „Trzy
kolory”.

Dmitrij Osipow
foto autora, te  A.Wo kowa

umaczenie z rosyjskiego W.Wasiliew

Rodzina Ciszewskich na otwarciu „ wietlicy”
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Przy ka dym kolejnym spot-
kaniu cieszymy si  razem, e
jeszcze w jednej lub kilku miej-
scowo ciach naszego regionu
zapala si  ognisko stowarzy-
szenia polonijnego. Tak e i
tym razem do czyli do nas

cz onkowie Wspólnoty Pol-
skiej z miasteczka Zna-
miensk. Owe zgromadzenie
zosta o zorganizowane przy
wspó udziale Konsulatu Ge-
neralnego RP w Kal inin-
gradzie i Niekomercyjnego
Partnerstwa «Dom Polski im.
F. Chopina», i  niew tpliwie
przyczyni si  do jeszcze
wi kszej integracji Polonii
kaliningradzkiej.

W westybulu domu kultury
zosta a ulokowana wystawa
fotograficzna Marka Ostrow-
skiego «Warszawa z wy-

Wigilia polonijna w Czerniachowsku
Istnieje pi kna tradycja spotka  dobrych przyjació  w wigili wi t Bo ego Narodzenia. Ju  nie zliczymy, po raz

który 11 grudnia przedstawiciele rodowisk polonijnych obwodu kaliningradzkiego gromadzili si  w go cinnej
sali czerniachowskiego miejskiego domu kultury.

soko ci lotu or a». Widoki
stolicy Polski zrobione przy
pomocy fotografowania lot-
niczego ukazuj  niespo-
dziewanie zupe nie inn
perspektyw  geometrii ulic,
tras komunikacyjnych, wi-

dzimy nurt Wis y, z takiej

wysoko ci uwidoczniane s
zmiany uk adu geologicznego
ziemi. Wystaw  osobi cie
przedstawia  obecnym Konsul
Generalny RP w Kalinin-
gradzie Marek Go kowski.

Za  w sali domu kultury
czeka  na zgromadzonych
interesuj cy program koncer-
towy. Czo owi soli ci Opery

skiej z Bytomia Leokadia
Du y (sopran) i Feliks Widera
(tenor) wykonali arie z popu-
larnych oper i operetek przy
akompaniamencie Haliny

Mansarli skiej (fortepian).
Wspania e g osy, mistrzostwo
wykonawcze by y docenione

przez zebranych g nym
aplauzem. Nast pnie kol dy

polskie za piewa  chór Teatru
muzycznego z ul. Bassejnej
(Kaliningrad). Opracowano je
na podobie stwo klasycznych
utworów chóralnych. Nato-
miast zupe nie swojsko, ot-
warcie brzmia y pie ni bo o-
narodzeniowe w wykonaniu
solistów Opery skiej.

Po zako czeniu cz ci kon-
certowej wszyscy przenie li
si  do pobliskiego lokalu,
gdzie by  ju  przygotowany stó
wigilijny.

Licznie zgromadzeni przy
wigilijnym stole cz onkowie
polskiej diaspory naszego
obwodu najpierw wys uchali
pozdrowienia wi teczne

Otwarcie wystawy Marka Ostrowskiego

I. Korol, Konsul Generalny RP M. Go kowski,
owa administracji miasta Czerniachowska A. Naumow

Cz onkowie Polonii Kaliningradu ogl daj  wystaw

Podczas wystawy: M. Go kowski i A. Naumow.

Fragment wystawy
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(ze str. 6)

duchownego miejscowej pa-
rafii prawos awnej, który s u-
sznie zaznaczy , e warto ci
chrze cija skie s  jednakowe
u chrze cijan ró nych wyzna .

Równie wi teczne y-
czenia polonii regionu kali-
ningradzkiego z yli Konsul
Generalny RP w Kalinin-
gradzie Marek Go kowski oraz

owa administracji miasta
Czerniachowska Andriej Nau-
mow. Ojciec Dariusz z parafii
w. Brunona przeczyta  od-

powiedni f ragment Pisma
wi tego, opowiadaj cy o Na-

rodzeniu Chrystusa i po wi ci
op atki, symbole chleba. Po
czym odby  si  obrz d dzie-
lenia si  op atkiem i sk adania
nawzajem serdecznych y-
cze  bo ona-rodzeniowych.

Okres wi t Bo ego Na-
rodzenia to czas prezentów: w
podnios ej atmosferze spot-
kania wigilijnego kilka osób z

grona polonijnego Ozierska i
Czerniachowska, z r k pana
konsula Dariusza Koz ow-
skiego dostali Karty Polaka.

Dalej kto  zaintonowa
kol  «Bóg si  rodzi», któr

podchwyci a ca a sala. Po
czym ju  brzmia y kol dy
najbardziej ulubione «Lulaj e
Jezuniu», «Cicha noc», «Gdy
si  Chrystus rodzi», «W ród
nocnej ciszy». Wtedy od-
czuwa o si , e ludzie s

st sknieni
do tych
pie ni, e
nie ma pie ni lepszych od
polskich kol d.

W. Wasiliew
foto autora, te  D. Osipowa

Soli ci Opery skiej

Chór Teatru Muzycznego z ul. Bassejnej (Kaliningrad)

Ks. Dariusz Charasimowicz czyta S owo Bo e

Polonusi obwodu kaliningradzkiego przy choince

Ks. Józef, proboszcz cerkwi Micha a Archanio a,
zwraca si  do obecnych
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W roku  2010, 4
grudnia mija 100 lat
od urodzenia ksi dza

Stanis awa Ry ko, który s
Bogu w Ko ciele w. Piotra i Paw a
w ahiszynie pod Pi skiem w woje-
wództwie brzeskim przez 28 lat. W
tym  roku  mija  równie  100  lat  od
momentu kiedy do tego ko cio a
przyjecha  pierwszy ksi dz. Ko ció
przez 100 lat przyj  58 kap anów,
wiele sióstr zakonnych, mnóstwo
ludzi z kardyna em na czele. Szko-
da, e tego dnia nie do  ks. Sta-
nis aw, który nawet nie móg  o tym
dniu marzy , a mo e odwrotnie:
wiedzia  i wierzy , e nadejdzie taki
dzie , i dlatego nie zechcia  porzu-
ci  tej wi tyni.

Stanis aw Ry ko urodzi  si  w
1910 r.  we wsi  Brzóze w powiecie
Mi sk Mazowiecki, w rodzinie  rol-
niczej jako najstarszy z o miorga ro-
dze stwa. W 1920 r. rozpocz  nau-

 w gimnazjum im. Romualda Tra-
ugutta w Brze ciu nad Bugiem. W
roku 1928 wst pi  do Seminarium
Duchownego w Pi sku. Po czterech
latach s by w 1938 r. zosta  skie-
rowany do Pi ska, gdzie pe ni  fun-
kcj  prefekta szkó . W tym samym
roku otrzyma  nominacj  na probo-
szcza parafii ko o Pi ska. W  1939r.
zosta  kap anem sióstr urszulanek.
W zwi zku z atakiem ZSRR na Pol-
sk  we wrze niu 1939 r. siostry
zdecydowa y uda  si  do centralnej
Polski i ks. Stanis aw wyjecha  ra-
zem z nimi. Gdy siostry by y ju
bezpieczne, podj  decyzj  o powro-
cie do swojej diecezji. Powróci  tam,
gdzie by o trudno, do tych, którym
by o ci ko. Wojna sko czy a si .
Ksi dz Ry ko przetrwa  ci kie
czasy, lecz niewiadomo by o co

dzie dalej? Wielu ludzi jeszcze w
1944 roku wyjecha o za Bug do
Polski, a ojciec Stanis aw jednak
podj  decyzj  o pozostaniu. Dzi -
kuj  ksi dzu Ry ko, e zechcia
zosta , e potrafi  zosta .

W roku 1948 na w. Piotra i
Paw a z wielkimi k opotami po raz
ostatni uda o mu si  odprawi  nabo-

stwo w ahiszy skim Ko ciele.
W kwietniu 1949 r. ju  po Wielka-
nocy ksi dz Stanis aw zosta  aresz-
towany i po 4 miesi cach uci liwe-
go ledztwa skazany na 25 lat obozu
koncentracyjnego ( agru), 5 lat
pozbawienia praw obywatelskich i
konfiskat  mienia. Od roku 1948 do
grudnia 1956 nie by o mszy wi tej
w ahiszynie. Wagon sto ypi ski,
etap. Krótkotrwa e przystanki,
znowu etap. Pi  dób w wagonie.
Spa o si  siedz c na awce. Przez
Homel, Orze , Moskw , Kujby-
szew, rzek  Wo , Paw odar. Ko-
niec listopada, a ju  do -40 stopni.

Mój ksi dz – Stanis aw Ry ko

Ostatnia stacja – Ekibastuz – Ugol,
istnieje dopiero od 3 miesi cy, bara-
ki dla wi niów dopiero si  budo-
wa y. Konwoje, drut kolczasty,
wie e. Praca, praca, a do 1952 roku
– ani jednej wyp aty. Jak si  praco-
wa o ponad norm , by a szansa ot-
rzymania od 100 do 400 gramów
chleba wi cej. Trudno przyzwy-
czai  si , lecz najbardziej martwi o
oczekiwanie na wej cia i wyj cia.
Nowy etap – Karaganda, zaspy nie-
gu na równi z p otem, CzurbajNura,
Omsk. Ci ka praca, a do tego sk pe
jedzenie. Przez ca y rok 1952 – tyl-
ko dwie wyp aty: 14 i 5 rubli; pie-
ni dze wyda  na chleb. Po mierci
Stalina i Berii sytuacja zmieni a si
na lepsze. W roku 1955 zacz to
mówi , e Polaków wywioz  do
Polski, pojawi a si  nadzieja powro-
tu, ukaza y si  ankiety, w których
by o pytanie dok d chcecie powró-
ci  po odbyciu kary. Wi kszo  na-
pisa a, e chc  jecha  do Polski, a
ks. Stanis aw zastanawia  si . Z
jednej strony – nadzieja powrotu, z
drugiej – al, krzywda. Poszed  po-
radzi  si  drugiego ksi dza. Trzeba
pozosta , z dwóch dróg trzeba
wybra  t , która jest trudniejsza.
Ci kie rozwi zanie, wszyscy krew-
ni s  w Polsce, a je eli wyjecha , to
Ko ció  zostanie sierot  albo b dzie
zamkni ty. „Chc  zosta  w Rosji
Radzieckiej” – odpowiedzia . Zdzi-
wi  si  oficer, pokaza  ankiet
naczelnikowi. Dali now  ankiet ,
wpisa , e chce jecha  do wojewód-
ztwa brzeskiego. Po jakim  czasie
zacz to rozpatrywa  sprawy ponow-
nie, skraca  terminy kary lub uwal-
nia . Wreszcie po 7 latach i 4 mie-
si cach po raz pierwszy – bez pilnu-

cego go nierza z karabinem!
„Droga do domu jest szybsza.
Omsk, w nocy przekroczyli my góry
Uralskie, na trzeci  noc przybyli my
do Moskwy, potem Mi sk; w Bara-
nowiczach pierwszy raz us ysza em
polsk  mow . Przyby em do Pi ska,
a tam proboszczem by  ksi dz Ka-
zimierz wi tek. W ci gu dwóch lat
ks. Kazimierz przeprowadzi  remont
Katedry. Absolwent Wy szego Se-

minarium Duchownego w Pi sku i
gimnazjum w Baranowiczach. Dwa
razy zosta  aresztowany: wiosn
1941 i w grudniu 1944 r. Uwolniony
z wi zienia  w 1954 r.”

Ks. Ry ko odmówi  przeniesie-
nia, zgodzi  si  na inn  parafi  i
zosta  skierowany do ahiszyna,
gdzie s  Bogu i ludziom do ko -
ca swych dni. W 1957 otrzyma  pi-
semne pozwolenie na odprawianie
nabo stw w ko ciele i w ci gu
tego roku ochrzci  120 osób, a 36
par bra o lub. W r. 1958 rozpocz
si  remont Ko cio a w ahiszynie.
Zosta y oszklone wszystkie okna,
du o cian pomalowano. 13 X w
ko ciele zosta a odprawiona msza
w. w dzie  pogrzebu Ojca wi tego

Piusa XII. A rok 1959 – to rok 25-
lecia otrzymania przez ks. Stanis awa
Ry ko w Katedrze pi skiej wi ce
kap skich z r k ks. Biskupa Ka-
zimierza Bukraby. Ko ció  w ahi-
szynie by  pe en ludzi. W r. 1960 ks.
Ry ko ochrzci  mnie w ahiszy -
skim ko ciele i jeszcze 72 osoby i
17 par za lubi . W tym samym roku
ksi dz sko czy  ju  50 lat. Jak
chcia bym us ysze  w swoje 50 lat,
e rozpocznie si  beatyfikacja ks.

Ry ko, e zako czy si  beatyfikacja
ugi Bo ego Jana Paw a II i rozpo-

cznie si  proces zaliczenia ich w po-
czet wi tych, jak chce si  do  te-
go czasu i powiedzie , e ja ich wi-
dzia em, ja ich s ysza em. Ks. Ry ko
te  cieszy  si  z nowiny pocz tku
procesu beatyfikacji  siostry zakon-
nej Urszuli Ledóchowskiej.

Po 10 lat od zwolnienia z radziec-
kiego  agru w r. 1966 ks. Ry ko ot-
rzyma  paszport zagraniczny i móg
odwiedzi  swoj  Ojczyzn , krew-
nych i bliskich. Dwa tygodnie razem
z mam , odwiedzenie grobu ojca.
Warszawa, Cz stochowa, spotkanie
z ks. Kardyna em Stefanem Wy-
szy skim, mnóstwo radosnych spot-
ka  i  wra . W r. 1969 ks. Stanis aw
leczy  si  w Warszawie na Wawel-
skiej. W nast pnym roku do wi ty-
ni doprowadzono wiat o elektrycz-
ne; a za rok i w ohiszynie w ko cie-
le ks. Stanis aw spotka  brata z War-
szawy ks. Zygmunta. W r. 1972  ks.
Ry ko przebywa  w Ojczy nie  i
go cili u niego ks. Czes aw Jasi ski
– proboszcz z Domanowa ko o Biel-
ska Podlaskiego, siostry zakonne z
Warszawy, Lublina. W nast pnym
roku zrobiono nowe ogrodzenie do-
ko a ko cio a. Rok 1984 to rok pi -
dziesi ciolecia kap stwa ks. Sta-
nis awa Ry ko. Po 50 lat w ten sam
dzie , kiedy otrzyma wi cenia
kap skie, móg  teraz odprawia
msz wi  w tej samej katedrze.
Co czu ? Pomalowali dach ko cio a,
wyprostowali troch  pochylony

krzy  na kopule, pomalowali oraz
pobielili wn trze, odnowili zamalo-
wane jeszcze w r. 1958 obrazy w.
Stanis awa i w. Kazimierza. 1 grud-
nia 1984 r. zmar  w ahiszynie,
gdzie zosta  pochowany 3 grudnia
w przeddzie  swoich urodzin. Mie-
szka em z nim na jednej ulicy, mo -
na powiedzie  byli my s siadami.
Takich kap anów jest jeden na ty-
si c. Ksi dz Ry ko do ko ca swych
dni pozostawa  Ksi dzem z du ej
litery. Od niego wychodzi o ciep o
i wiat o.

Istnieje wi to, kiedy powinno si
 i pok oni  krzy owi. Jeden z oca-

la ych sta  w lesie oko o 4-5 km od
ahiszyna w kierunku kana u Ogi -

skiego. Bez wzgl du na pogod  w
te wi to ksi dz szed  pok oni  si
przy tym krzy u. Droga yciowa,
któr  wybra  ks. Stanis aw, by a tak
ci  nie tylko fizycznie, lecz i
moralnie. Wytrzyma , milcze , a
jeszcze przy tym dobrodusznie, z
mi ci  u miecha  si . Czy to nie
przyk ad, czy to nie codzienne s u-
enie Bogu, czy to nie kazanie?

Dzi kuj  ksi dzu za chrzest, za dob-
ro , za pierwsz  komuni , za  mo li-
wo  bycia godnym prze ytymi
obok z ksi dzem latami, z b ogos a-
wie stwem ksi dza. My b dziemy
pami ta  Go do ko ca swych dni i
obiecujemy przy ka dym odwiedze-
niu swej ma ej Ojczyzny pój  na
grób ksi dza i utrzymywa  go w
czysto ci oraz porz dku.

Chcia bym wspomnie , e w.
Stanis aw zosta  kanonizowany
ponad 750 lat temu jako patron Pol-
ski, tak i ks. Stanis aw Ry ko w
ci gu swego ycia s  za wzór
prawdziwego Polaka, dla którego

enie Bogu by o na pierwszym
miejscu, a na drugim miejscu – s u-
enie ludziom, a mi dzy pierwszym

a drugim jest odleg  minimalna,
cieniutka, prawie nie widoczna.

Ja po raz setny jestem dumny, e
em obok, e widzia em, e znam

go, e raz na roku mog  pok oni
si  przy jego grobie.

odzimierz Juszkiewicz
umaczenie Kl. awrynowicz

Ks. St. Ry ko, agier Omsk na Syberii (1955-1956)
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Warsztaty translatorskie popro-
wadzi  poeta i t umacz Zbigniew
Dmitroca 4 grudnia na Wydziale Fi-
lologii i Dziennikarstwa RUP ul.
Czernyszewskiego 56. Z kolei pro-
wadz cym Warsztatów recytator-
skich 5 grudnia przy ul. Hendla 5 by
aktor Jerzy azewski.

Zbigniew Dmitroca to poeta,
bajkopisarz, t umacz, satyryk  i dra-
maturg, stale wspó pracuj cy z
„Zeszytami Literackimi”, „Odr ”,
Kwartalnikiem Literackim „Kresy”

2011 Rokiem Mi osza
Katedra J zyków S owia skich i Ba tyckich Rosyjskiego Uniwersytetu Pa stwowego im. I. Kanta w Kaliningradzie w

ramach przygotowa  do zaplanowanych konkursów na Rok Mi osza zorganizowa a warsztaty translatorskie i recytators-
kie „Czym jest poezja, która nie ocala…” dla m odzie y szkolnej i akademickiej zainteresowanej udzia em w konkursach.

i Programem II Polskiego Radia. Po-
nadto drukowa  m.in. w „Przekroju”
„Akcencie”, „Czasie Kultury”,
„Europie”, „Frazie”, „Literaturze”,
„Literaturze na wiecie”, „Stro-
nach”, „Wi zi”.

Debiutowa  w miesi czniku
„Odra” we wrze niu 1980 r. Publikowa
w almanachach rodowiskowych
Gdzie jab onie s odkopienne, Mod-
litwa uroje  szcz liwych, Pojmowa-
nie s cem. Ponownie zacz  dru-
kowa  pod koniec lat 80. w „Wyb-
rze u”, „Autografie”, „Literaturze na

wiecie”. T umaczy  do wyda  dwu-
zycznych Ann  Achmatow  (Mos-

kwa – Warszawa 1989) i Miko aja
Gumilowa (Moskwa – Warszawa
1990).  T umacz wierszy Achmato-
wej, B oka, Brodskiego, Chodasie-
wicza, Cwietajewej, Gumilowa,
Jesienina, Kuzmina, Lermontowa,
Mandelsztama, Pasternaka, Venclo-

vy, Wysockiego i innych.
    Jego wiersze by y t umaczone na

zyki: katalo ski, niemiecki, ro-
syjski, ukrai ski i w gierski. We
wrze niu min a 30 rocznica jego
pracy literackiej.

Jerzy azewski jest absolwentem

Wydzia u Aktorskiego Akademii
Teatralnej w Warszawie. Pracuje za-
równo w teatrze jak i przed kamer .
Prowadzi  zaj cia z dykcji w war-
szawskiej Akademii Teatralnej,
wyk ada  kultur  mówienia w Po-
dyplomowym Studium Logopedycz-
nym na Uniwersytecie kardyna a St.
Wyszy skiego. Prowadzi autorskie
warsztaty po wi cone mówieniu, in-
terpretacji tekstu i sztuki aktorskiej.
Pracowa  przy realizacji musicali:
Metro, Miss Sajgon, Piotru  Pan,
Romeo i Julia.

Prowadzi  rozdanie nagród dla
najwi kszych darczy ców na rzecz
Fundacji SOS Wioski Dzieci ce.
Prowadzi  ponadto aukcje obrazów
i rze b na rzecz domów dziecka,
koncert galowy Fundacji Ca a Polska
Czyta Dzieciom, koncerty laureatów
konkursów recytatorskich i piosenki
aktorskiej.

Podczas warsztatów translators-
kich 4 grudnia Zbigniew Dmitroca
wykaza  si  jako cz owiek bezpo -
redni, i szczery. Cz sto omaszcza
swoj  mow  przys owiami ludowy-
mi.

Wkrótce po swoistej przedmowie
zapoznawczej Zbigniew Dmitroca
zaproponowa  nam spróbowa
przet umaczy  jego wiersz dla dzieci,
eby my w praktyce poznali tajemni-

ce sztuki t umaczenia. Najpierw
nieco za enowani tak  propozycj ,
powoli wszyscy zabrali si  do roboty.
„Zaczyna  t umaczy  poezj  nale y
od utworów prostych, wtedy wyrabia
si  pewien mechanizm (albo mecha-
niczno  w sposobie t umaczenia)”–
powiada  nam mistrz póki my wy-
szukiwali my odpowiednich kre le

UCZYMY SI  „ODPOWIEDNIE DA  RZECZY S OWO”
i wyrazów
tworz c zespo o-
wo rosyjsk  wer-
sj  wiersza o u-
rawiu w obec-
no ci autora.

Równie  i
mistrz bez po -
piechu ods ania
przed nami pod-
stawy rzemios a

umacza. Oto
niektóre z nich
wprost od Zbig-
niewa Dmitrocy: „Zadaniem t uma-
cza jest przede wszystkim zachowa
stylistyk  utworu. Czasem t umacz
musi uwspó cze nia  leksyk  robi c
przek ad autorów z dawnych epok.

umacz powinien mie  w swoim

warsztacie ró ne pok ady s ownictwa
dla tych samych okre le . Nale y nie
obawia  si  wprowadzania s ownic-
twa nieobecnego w t umaczonym
utworze” – to niektóre arkana sztuki
przek adu, które  nam przekaza . e-

ZMAGANIA RECYTATORSKIE NA UNIWERSYTECIE

5 grudnia 2010 r. o godz. 11 od-
by y si  warsztaty recytatorskie
zorganizowane przez Katedr  Je y-
ków S owia skich i Ba tyckich RUP
im. Kanta – dr Larys  Ko obkow ,
mgr Natali  Palamarczuk i mgr
Alicj  Boche sk .

Trzeba doda , e warsztaty mog y
si  odby  dzi ki grantowi, który Ka-
tedrze przekaza a Ambasada Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Moskwie. Ce-
lem zaj  by o przygotowanie m o-
dzie y rosyjskiej do Roku Czes awa

Zachwyceni prac azewskiego, poznawali my g ówne zasady recytatorskie. Uczyli my si  my le  obrazami. Przezwyci aj c stres
recytowali my wybrane wiersze.

Mi osza - wybitnego polskiego poety
i noblisty. Warsztaty recytatorskie
poprowadzi  znany aktor, wyk adow-
ca, dramaturg, autor ksi ek po wi -
conych kulturze s owa – Jerzy

azewski. Prowadz cy pokaza , jak
cz owiek musi si  przygotowa  do
dobrej recytacji. Warto tu przytoczy
kilka regu .

Najpierw nale y do  si  dobrze
rozgrza , czu  si  swobodnie. Potem
trzeba zrobi   kilka wicze  aparatu
artykulacyjnego, aby mówi  dok ad-

nie i wyra nie, by nie recytowa  jak-
by si  mia o tak zwanej kluski w g -
bie. Poza tym trzeba wybra  wiersz,
który chcemy zaprezentowa . Wy-
brany utwór powinien by  odpowie-
dni do naszego wieku, sumienia,
wiatopogl du i oczywi cie p ci.

Bardzo wa ne jest rozumienie i ana-
liza tego, co recytujemy, i my lenie
obrazami. To s  g ówne zasady recy-
tatorskie, które z humorem nam po-
kaza azewski.

W drugiej cz ci zaj  ka dy

uczestnik warsztatów recytowa  swój
wybrany wiersz. To nie by o atwo...
Oczywi cie wszyscy si  bali i byli
troch  zestresowani, ale jednak
dobrze si  uda o! Uczestnicy byli za-
chwyceni prac azewskiego i
bardzo zadowoleni z warsztatów.
Burzliwymi oklaskami dzi kowali
mu i zapraszali ponownie do Kali-
ningradu. Jerzy azewski odpowie-
dzia , e przyjedzie w nast pnym
roku ze swoim teatrem.

Regina Wo czkowa
studentka II roku polonistyki

by zajmowa  si  t umaczeniem pot-
rzebny jest równie  trening umy-

owy.
Niew tpliwe takie spotkanie na

ywo z poet , którego utwory przy-
pad o ju  pozna  wcze niej, by o
bardzo ciekawe i po yteczne.

W. Wasiliew
foto autora

Konsul Alina Kalinowska przedstawia poet

Ania Ogi ska
recytuje wiersz
o urawiu
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W1968r.
otrzyma a
Nagrod
Komitetu
ds. Radia
i TV za
wybitne
osi gni cia
w dzie-
dzinie
polskiej
piosenki popularyzowanej w
radiu i telewizji. Na scen
powróci a w 1970 r. Nagra a
trzeci  p yt  po polsku pt.
«Cz owieczy los». W czerwcu
1970 r. pojawi a si  znowu na
Festiwalu Piosenki w Opolu.
Zdoby a tam nagrod  za
piosenk  «Cz owieczy los» oraz
«By  Mo e». W 1971 r., tak e
na festiwalu w Opolu, otrzyma a
nagrod  publiczno ci za
«Cztery Karty». W maju 1971 r.
bra a udzia  w gali podczas
otwarcia katowickiego Spodka
przy 12 tys. publiczno ci.
Równie  w 1971 r. otrzyma a
Nagrod  Miasta Warszawy za
wybitne osi gni cia w
dziedzinie upowszechniania
kultury. 23 marca 1972 r.
zawar a zwi zek ma ski ze
Zbigniewem Tucholskim. Oboje
byli cz onkami Ko cio a
Adwentystów Dnia Siódmego.
27 listopada 1975 r. urodzi  si
ich syn Zbigniew. Z powodu
macierzy stwa German na rok
zawiesi a swoj  dzia alno
artystyczn .

W 1973 r. na Festiwalu
Piosenki w Opolu otrzyma a
wyró nienie za piosenk
«Ballada o niebie i ziemi». W
1978 r. na cze  pierwszego
Polaka lec cego w kosmos,
Miros awa Hermaszewskiego
nagra a utwór pt. «W wielkiej
kosmicznej rodzinie».
Jej ostatnia polska p yta zosta a
zarejestrowana w 1979 r., a
ostatnia w j zyku rosyjskim w
1980 r.

     Galeria
Znakomitych Polek

Anna German, od 1972 r. Anna German-Tucholska (ur. 14 lutego 1936 r. w Urgenczu w Uzbekistanie, zm. 25 sierpnia 1982 w Warszawie)
– polska piosenkarka i kompozytorka, aktorka, z wykszta cenia geolog. piewa a w siedmiu j zykach. Wyst powa a w USA, Kanadzie, Wielkiej
Brytanii, Australii, Francji, Portugalii, W oszech, na W grzech, Mongolii, dawnych NRD, RFN, CSRS, oraz ZSRR.
Laureatka festiwali m.in. w Monte Carlo, Wiesbaden, Bratys awie, San Remo, Neapolu, Viareggio, Cannes, Ostendzie, Sopocie, Opolu,
Ko obrzegu, Zielonej Górze. Dwukrotnie uznana za najpopularniejsz  polsk  piosenkark  w ród Polonii ameryka skiej (1966, 1969).
Zdobywczyni z otej p yty za longplay «Cz owieczy los» (1972 r.).

ANNA GERMAN

> str. 11

Matka Anny German Irma
Berner z domu Irma Martens
(zm. 30 stycznia 2007 r.) by a
potomkini  holenderskich
mennonitów, których do Rosji
sprowadzi a caryca cesarzowa
Katarzyna II. Mieszkali oni w
Wielikoknia eskoje na Kubaniu.
Tam w nie urodzi a si  Irma
(matka Anny German),
najstarsza spo ród trójki
rodze stwa Martensów. Irma
uko czy a studia w Odessie. W
tym czasie jej matka nie mog c
utrzyma  niewielkiego
gospodarstwa, wyjecha a do
Fergany (miasteczko na
wschodzie Uzbekistanu), gdzie
odbywa  s  wojskow  jej
syn Wilmar. Irma zrezygnowa a
z pracy i przyjecha a do niej. W
ma ej szkole powszechnej
uczy a dzieci robotników
zatrudnionych na pobliskich
polach naftowych. W Ferganie
pozna a Eugeniusza Germana,
przysz ego ojca Anny.
Eugeniusz German by
urodzony w odzi, z
pochodzenia Niemiec. Kiedy
przyszli rodzice Anny
dowiedzieli si , e Eugeniusz
jest poszukiwany przez NKWD
(jako wróg ustroju), szybko
zdecydowali si  na wyjazd do
Urgenczu. W nie tam
14 kwietnia 1936 roku przysz a

na wiat ich córeczka Anna
Wiktoria. Ojciec Anny German
zosta  aresztowany i
rozstrzelany w Urgenczu przez
NKWD w 1937 r., pod zarzutem
szpiegostwa, w czasie gdy Irma
by a po raz drugi w ci y.

NKWD zes o Irm  z córk
je do Kirgistanu. W 1946 r.
matka Anny, jako ona Polaka,

a dokumenty
repatriacyjne i razem z córk ,
matk  i babk  wyjecha y do
Polski. Pocz tkowo mieszka y
w Nowej Rudzie. W 1949 r.
przeprowadzi y si  do
Wroc awia i zamieszka y przy
ulicy Trzebnickiej.
Anna German ucz szcza a do
VIII Liceum
Ogólnokszta cego im.
Boles awa Krzywoustego we
Wroc awiu, które uko czy a w
1955 r. W styczniu 1962 r.
uzyska a tytu  magistra geologii
na Uniwersytecie Wroc awskim.
Studia uko czy a z
wyró nieniem.

Jako piosenkarka
debiutowa a w 1960 r. we
wroc awskim Kalamburze. W
1963 roku wzi a udzia  w III
Mi dzynarodowym Festiwalu
Piosenki w Sopocie, gdzie
zdoby a II nagrod  w dniu
polskim za utwór «Tak mi z tym
le». Natomiast w 1964 r.

zdoby a drug  nagrod  na

Festiwal Piosenki w Opolu
piewaj c piosenk  «Ta cz ce

Eurydyki». Nast pnie zdoby a
dwie nagrody za piosenk  pt.
«Ta cz ce Eurydyki» podczas
Mi dzynarodowego Festiwalu
Piosenki w Sopocie w 1964 r.: I
(w dniu polskim) i III (w dniu
mi dzynarodowym).

Podczas Festiwalu Piosenki
w Opolu w 1965 r. zdoby a I
nagrod  za piosenk  «Zakwitn
ró ». W tym okresie spotka a
przysz ego m a – Zbigniewa
Tucholskiego. Zosta a tak e
zaproszona przez
«Discografica Italiana» do

och. W 1966 r. podpisa a

trzyletni kontrakt z w osk  firma
fonograficzna CDI. W tym
samym roku wyst pi a na
scenie paryskiej Olimpii. W
1967 r. jako pierwsza i jedyna w
historii polska artystka
za piewa a na XVII Festiwalu
San Remo, a tak e jako
pierwsza cudzoziemka na XV
Festiwalu Piosenki
Neapolita skiej.
W 1967 r. wracaj c z koncertu
we W oszech, uleg a
wypadkowi samochodo-wemu
na Autostradzie S ca.
Powraca a do zdrowia przez
trzy lata. Podczas
rekonwalescencji napisa a
ksi  biograficzn  pt. «Wró
do Sorrento?», w której
wspomina a swoja karier , oraz
prac  artystyczn  we

oszech.
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W 1980 r. za osi gni cia
artystyczne zosta a odznaczona
Krzy em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Za
popularyzacj  polskiej piosenki
w ZSRR otrzyma a Honorow
Odznak  TPPR (Towarzystwa
Przyja ni Polsko-Radzieckiej).
W po owie lat 70. wykryto u niej
raka. Jesieni  1980 r. po
powrocie z koncertów w
Australii nast pi  nawrót
choroby zdiagnozowanej jako
rak ko ci. B c w
zaawansowanym stadium
choroby komponowa a psalmy i
pie ni po wi cone Bogu.
Wykonywane utwory
zapisywa a na domowym
magnetofonie. Po dwóch latach
przegra a walk  z ci
chorob  umieraj c noc  25
sierpnia 1982 r. w warszawskim
Szpitalu Klinicznym przy ulicy
Szaserów.

Pogrzeb Anny German odby
si  30 sierpnia 1982 r. Artystka
zosta a pochowana na
Cmentarzu Ewangelicko-
Reformowanym w Warszawie
(kw. 3, rz d 4, grób 9). Na jej
tablicy nagrobnej widnieje napis
z Psalmu 23: «Pan jest
pasterzem moim».

Piosenkarka wyda a p yty w
zyku polskim, rosyjskim i
oskim.
W 1966 r. zagra a w filmie

Zofii Dybowskiej
Aleksandrowicz pt. «Marynarka
to m ska przygoda», a w 1970
r. w dramacie «Krajobraz po
bitwie», którego re yserem by
Andrzej Wajda.
Rosyjski adwentystyczny

rodek radiowo-telewizyjny
«G os Nadziei» zrealizowa  film
biograficzny o Annie German.

Memoria
• ówna ulica 130-tysi cznego
miasta Urgencz, w którym
urodzi a si  Anna German, nosi
jej imi .
• Tamara Smirnowa z
Leningradu, która odkry a
niewielk  asteroid  kr

wokó  S ca pomi dzy
Marsem a Jowiszem, nazwa a

 imieniem Anny German.
Asteroida jest zarejestrowana
oficjalnie jako 2519
Annagerman.
• W 2001 r. w Zielonej Górze
zorganizowano Ogólnopolski
Konkurs na Interpretacj
Piosenki z Repertuaru Anny
German. W 2002 r. przerodzi
si  on w Festiwal Ta cz ce
Eurydyki im. Anny German.
Zadaniem imprezy jest
popularyzacja repertuaru Anny
German oraz twórczo ci
polskich kompozytorów muzyki
rozrywkowej.

Zbigniew Rabi ski pisa  o
Annie German na amach
czasopisma IKS „Stolica” w
1985 roku:

„Od dawna wiedzia a co j
czeka. Zdawa a sobie spraw ,
e jej choroba z ka dym dniem

miesi cem, tygodniem si
pog bia. Ci którzy j  znali
osobi cie, wiedzieli z jakim
trudem pokonywa a
przeciwno ci losu.

A los nie by  dla niej nigdy
askawy. Zna em j  przesz o 13
lat, i bardzo cz sto
zastanawia em si  nad tym, e
wszystkim jej sukcesom
towarzyszy y k opoty i
nieszcz cia. Fa szywy by  s d
„o s odkim yciu gwiazdy”.Ten
kto widzia  Ann  w wiat ach
estrady, telewizji na scenie
móg  odnie  takie wra enie.
Ann  German nie omija y
jednak yciowe k opoty, trwogi,
zmartwienia. Mo e dlatego
zawsze by a smutna i mówi a
przyciszonym g osem, by nie
zwracano na ni  szczególnej
uwagi. Najch tniej lubi a
piewa  piosenki

sentymentalne, liryczne, ale nie

wy cznie – kocha a te  muzyk
rytmiczn , ekspresyjn  i tak  w
ostatnim okresie ycia
wykonywa a….”

„Na pocz tku grudnia 1981
roku rozmawia em z ni
telefonicznie. Zatelefonowa em
jak zwykle noc , aby
poinformowa  j  o nowych
nagraniach p ytowych które
uda o mi si  dla niej
zorganizowa  w wytwórni

ytowej KAW Tonpress.
Bardzo j  ta wiadomo
ucieszy a i by a zadowolona, e
pragn  jej pomoc. Wykluczy a
jednak mo liwo  nagra , nie
czu a si  ju  na si ach. Uderzy a
mnie jej rezygnacja, zaskoczy a
jej wypowied , bo mówi a tak
jakby ju  po egna a si  ze
scen  i studiem nagra …”

„By a uosobieniem
kobieco ci, pi kna ale nie tylko
zewn trznego a przede
wszystkim duchowego. Zawsze
chcia a  prawdziwym
yciem. Kiedy urodzi a

upragnionego syna,
zdecydowa a si  ograniczy
wyst py i nagrania, aby
osobi cie piel gnowa  syna.
Nie chcia a aby kto  j  w tym
wyr cza .

Lubi a swój dom, do którego
wprowadzi a si  3 lata przed
mierci . Cieszy a si , e

wreszcie b dzie mi a
odpowiednie warunki do pracy,
e b dzie mog a du o wi cej

pracowa , bo dla niej praca
by a szcz ciem. Cz sto
powtarza a: „ piewanie mnie
nie m czy – m czy si  gdy nie
piewam”…”

ród o – Internet
Opracowanie red.

Grób Anny German-Tucholskiej na warszawskim
Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym

(ze str. 10)

PRZEPISY
WIGILIJNE

Kruche rogaliki migda owo
- orzechowe.

Placki owsiane ze
ledziami

Czas przygotowania: 30-60 min.
Sk adniki: 25 dag p atków owsianych,
2 szklanki s odkiej mietanki, najlepiej
kremówki, 3 filety ledziowe w oleju,
mog  te  by  solone, wtedy trzeba
wymoczy  w mleku, zmieniaj c mleko
co 2 godziny, 2 jajka, sol, pieprz, olej
do sma enia, koperek do dekoracji,
ewentualnie je li kto  chce mo e by
kawior.

atki owsiane wsypujemy do miski ,
zalewamy mietank  i mieszamy
dok adnie. Odstawiamy na 2 godz. do
nap cznienia. Filety p uczemy pod
bie  woda, osuszamy, kroimy w
drobniutk  kosteczk . Do sp cznia ych

atków dodajemy pokrojone ledzie,
dodajemy jajka, przyprawiamy do
smaku sola i pieprzem. Dok adnie
mieszamy.  nabieramy ma e
porcje, formuj c na patelni placuszki.
Sma ymy na oleju z obu stron na zloty
kolor. Przed podaniem dekorujemy
koperkiem, mo na te  na ka dy placek
po  odrobin  kawioru.

yczymy smacznego!

Czas przygotowania: 2 godziny
Sk adniki: 250 g mi kkiego mas a,
100 g cukru pudru, 350 g m ki,
szklanka siekanych migda ów, pó
szklanki zmielonych orzechów

oskich, cukier waniliowy, olejek
waniliowy, pó eczki soli, cukier
puder do dekoracji. Mo na doda  1
jajo.
Mas o utrze  z cukrem na puszyst
mas . Stopniowo dodawa  m ,
jajko, migda y oraz orzechy. Nast pnie
cukier waniliowy oraz sól. Gotowe
dobrze wyrobione ciasto podzieli  an
porcje i wstawi  do lodówki na oko o 1
godzin . Po sch odzeniu ciasto pokroi
na placuszki, formowa  w wa eczek i z
nich uformowa  rogalik. Gotowe
rogaliki uk ada  na blasze wy onej
pergaminem i piec w temperaturze 200
stopni przez oko o 20 minut. Gor ce
rogaliki obtacza  w cukrze pudrze.

yczymy smacznego!
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Godny jubi leusz
Tego wieczoru wyj tkowo

yczliwa i przyjazna atmosfera
panowa a w Sali Koncertowej Fil-
harmonii kaliningradzkiej. 26 lis-
topada tutaj odbywa  si  wieczór
po wi cony jubileuszowi – pi -
dziesi cioleciu urodzin znanego
w naszym mie cie muzyka –
Wiktora Gribowskiego. Znamy
Go jako skrzypka zespo u „Ca-
merata Sambia”. Wraz ze swoj
on  Swiet an  (wiolonczela)

pa stwo Gribowscy stanowi
trzon tego tria kameralnego.

Od pocz tku istnienia zespo u
(rok za enia 1993) Wiktor robi

asne aran acje wykonywanych
przez trio fortepianowe utworów.
Tworz c zespó  takiego rodzaju
muzycy byli wiadomi tego, e
gatunek muzyki kameralnej nie
cieszy si  zbytni  popularno ci

ród szerokich rzeszy s ucha-
czy. Wi c wzi li na swoje barki
nie atwy obowi zek krzewicieli
tego gatunku muzycznego. W tej
sprawie niew tpliwie niema a jest
rola utalentowanego skrzypka
Wiktora Griboskiego. Nie mo na
mówi  o jego osobie w oderwaniu
od zespo u, w sk adzie którego
Wiktor od 15 lat prowadzi czynn
dzia alno  koncertow . I ju  ma
(wraz z zespo em) godny wielkie-
go szacunku dorobek. Zespó
„Camerata Sambia” jest pierw-
szym w Rosji wykonawc  utwo-
rów wspó czesnych kompozyto-
rów zachodnich: A. Malawskiego,
A. Panufnika, J. Derfla (Polska),
L. Toresena (Norwegia). Zespó
ma w swoim dorobku twórczym
utwory kompozytorów przedwo-
jennego Królewca – E.T.A. Hof-
manna, G. G. Götza. Pami tamy
udzia  naszego tria kameralnego
w urzeczywistnieniu pomys u
cyklu koncertów „Historia pols-
kiej muzyki na ywo” (rok 2000).

Przez ostatnich kilka lat Wiktor
Gribowski zajmuje si  dzia alno -
ci  wyk adowcz  w Szkole mu-
zycznej  im.  D.  Szostakowicza  i
robi to równie  z powodzeniem.

Sal  koncertow  tego wieczo-
ru wype nili koledzy – muzycy,

wyk adowcy wszystkich uczelni
muzycznych dzia aj cych w Kali-
ningradzie, rodzice z dzie mi –
uczniami szkó  muzycznych,
przyjaciele i dobrzy znajomi.
Szko a muzyczna im. D. Szosta-
kowicza kszta ci swoich uczniów
nie  tylko  jako  solistów ale  te  w
sk adzie szkolnych zespo ów,
m.in. dzia a tutaj m odzie owa or-
kiestra kameralna, której wyst p
us yszeli my pod batut  Wiktora
Griboskiego. Orkiestra wyje a
na zmagania twórcze z zespo-
ami swojej grupy wiekowej, i
nie le wykaza a swe umiej t-
no ci na ostatnim festiwalu w
Moskwie.

Nast pnie przysz a kolej wy-
st pów najm odszych uczniów

Wiktora, uczniów 3 klasy szkó
muzycznych im. Czajkowskiego.
Katia Moskalowa wykona a utwór
K. Wezera „Chór my liwych”oraz
„Prz niczk ” M. Rubinsteina,
natomiast w wykonaniu Darii
Bojczenko us yszeli my „Walc” J.
Brahmsa oraz kompozycj  A.
Ja szynowa „Prz niczka”. Wy-
st p tych ma ych artystów na sce-
nie filharmonicznej zosta  powi-
tany szczerymi oklaskami, a
powodzenie uczniów to sukces
nauczyciela. Natomiast wyst p
Gleba Ry owa zosta  odebrany
jako debiut dojrzewaj cego po-
wa nego skrzypka (równie
ucze  Wiktora Gribowskiego).

uchaj c jego uczniów w tak
odym wieku robi cych powa -

ne post py, zastanawiamy si
ile  wysi ku trzeba w eby
zosta  zawodowym muzykiem,
gdy  dzieci te zaczynaj  ucz sz-
cza  do szko y muzycznej wcze -
niej ni  do ogólnokszta cej.
Córka pa stwa Gribowskich Olga
równie  wybra a nie atw  drog
yciow  muzyka. Obecnie stu-

diuje w Konserwatorium im. P.
Czajkowskigo w Moskwie (jest na
trzecim roku). Gdy Olga do czy-
a do tria przy fortepianie, zespó
przybra  rysy tria rodzinnego. W
takim sk adzie us yszeli my trze-
ci  cz  utworu kompozytora
Królewieckiego Hermanna Göt-

za. Nast pnie parti  fortepiano-
 wykonywa a pierwsza pia-

nistka zespo u Natalia Stadniko-
wa (utwór „Pory roku” A. Piaz-
zolli).

Ostatnie kompozycje wieczoru
po wi conego twórczo ci artys-
tycznej W iktora Gribowskigo
wys uchali my w wykonaniu
kwartetu smyczkowego: Wiktor
Gribowski (skrzypce), Swiet ana
Gribowska (wiolonczela), Natalia
Kurjanowicz (skrzypce), Raisa
Manajewa (altówka).

Po zako czeniu cz ci koncer-
towej wieczoru jubilat, pe en si
twórczych, dosy  d ugo przyjmo-

wa  bukiety kwiatów i serdeczne
yczenia z ust kolegów i przyja-

ció . Do tych pozdrowie  do cza
swoje yczenia równie  redakcja
„G osu znad Prego y”. yczymy
Wiktorowi Gribowskiemu, daw-
nemu przyjacielowi kalinin-
gradzkiej Wspólnoty Polskiej
wielu zdolnych uczniów i
mnóstwa nowych sukcesów i
pomy lno ci w dalszej drodze
twórczej muzyki i nauczyciela.

W. Wasiliew

Skrzypek „Cameraty” Wiktor Gribowski razem z przyjació mi i mi nikami muzyki kameralnej obchodzi  50-lecie.

W. Gribowski dyryguje orkiestr  kameraln  dzieci cej szko y
muzycznej im. D. Szostakowicza
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