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16 października 2008 roku
minęło 30 lat od wyboru kardynała
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Został wybrany na zwołanym po
śmierci Jana Pawła I drugim
konklawe. Wynik wyboru
ogłoszono 16 października o 16:16.
Polak przybrał imię Jana Pawła II.
Był pierwszym po 455 latach
biskupem Rzymu nie będącym
Włochem. Od 14 marca 2004 roku
pontyfikat Jana Pawła II jest
uznawany za najdłuższy, po
pontyfikacie Świętego Piotra oraz
bł. Piusa IX. Był papieżem przez 26
i pół roku (9666 dni).

30 lat od wyboru Jana Pawła II

Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany
papieżem 16.10.1978

Msza koronacyjna 22.10.1978

Z lewej strony:
Kardynał Karol Wojtyła odprawia mszę
św. pod Wawelem w Krakowie

O 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II
mówił po polsku Benedykt XVI podczas
audiencji generalnej w Watykanie 15
października.

Zwracając się do polskich pielgrzy-
mów papież powiedzia ł: „Serdecznie
pozdrawiam Polak ów przybyłych do

Benedykt XVI o 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II
grobu  Sługi  Bożego  Jana  Paw ła  II
z okazji rocznicy jego wyboru na stolicę
św. Piotra. Dziękując za waszą obecność
łączę się z wami w modlitwie przy tym
grobie”.

Benedykt XVI pozdrowił następnie
p ielg rzymów z Białegos toku , któ rzy

przybyli do Watykanu, by podziękować
za niedawną beatyfikację księdza Michała
Sopoćki.

W  aud iencji na p lacu św. Piot ra
uczes tn iczy ło  25 tys . p ielg rzymów
z całego świata, wśród nich metropolita
warszawski, arcybiskup Kazimierz Nycz.

INTERIA.PL/PAP
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We Wspólnocie Kultury Polskiej
Drugie  Forum polonijne

27  września w Czer-
n iachowsku odby ło  się
drug ie Forum polonijne.
Po raz d rugi w mieście,
gdzie bardzo prężnie działa
Stowarzys zen ie kultury
polskiej im. Chopina, zgro-
madzili s ię  dzia łacze
wspólnot kultury polskiej z
najważniejszych ośrodków
zamieszkan ia Po laków w
obwodzie kalin ingradz-
kim, ażeby  s ię  podzielić
doświadczeniami i omówić
zagadnienia nurtujące śro-
dowisko polonijne.

Rozpoczęcie imprezy
poprzedzała wspólna msza
święta uczestników zgromadzenia polo-
nijnego w czerniachowskim kościele p.w.
świętego Brunona, bo od wieków tak jest
w polskim zwyczaju – przed początkiem
ważnej sprawy zwracać się do Boga.

Jako  miejsce przeprowadzenia
imprezy w tym roku  zos tał wybrany
miejski Dom kultury, znajdu jący  się  w
pobliżu kościoła. Wchodzących do gma-
chu  miejskiego ośrodka kultury witały
dziewczyny ze wspólnoty polskiej Czer-
niachowska, ubrane w ludowe stroje kra-
kows kie. Natomiast  w foyer zos tała
otwarta wystawa twórczości artystycznej

czern iachows kiej Po lonii. Imprezę
zagaiła prezes Czerniachowskiej wspól-
noty kultury polskiej im. Chopina Irena
Koro l, któ ra p rzywita ła zebranych i
przedstawiła gości honorowych Forum,
udzielając im głosu. Byli to: głowa powia-
tu Węgorzewo Wiesław Pietrzak, Zofia
Rycharska reprezen tująca Węgorzewski
oddzia ł Stowarzys zenia „W spólnota
Pols ka”, Barbara Grąziewicz-Chlud-
zińska – p rezes fundacji „Dziedzictwo
nas ze”, o raz pan i Małgorzata p rzed-
stawicielka Muzeum Kultury Ludowej w
W ęgorzowe. Warto  tu  zaznaczyć, że
czern iachows ka Po lonia od  dawna
współpracuje z powiatem Węgorzewo i
znajduje zrozumienie i czynne wsparcie
we wszystkich  s woich  poczynan iach
kulturalnych.

Uczestników Forum przywitała mer
Czern iachows ka pan i Fomenko. W
obradach  zgromadzenia polon ijnego
wziął udział Darius z Kozłowski, konsul
do spraw Polonii Konsulatu Generalnego
RP w Kaliningradzie. Pan
konsul Kozłowski odnoto-

wał w swoim wystą-
pieniu, że stowarzy-
szen ia polskie mają
możliwość swobod-
nego  dzia łania,
czego świadectwem
jest  fakt  przepro-
wadzenia spotkania
Polaków kalin in -
gradzkiego regionu
już po  raz d rugi w

gościnnym Czerniachowsku.
Barbara Grąziewicz-Chlud-
zińska przedstawiła obecnym
obs zerny  referat  na temat
„Dzieje polskiego osadnictwa
w Prusach”.

Następnie nadeszła kolej
przedstawienia się poszcze-
gólnych stowarzyszeń polo-
n ijnych, dzia łających  w
obwodzie kalin ingradzkim.
Tę cześ ć  Forum rozpoczął
Henryk Nosel, kró tko  opo-
wiadając o  pods tawowych
kierunkach działalności towa-
rzys twa „Bałtpo lon ia” z
Bałtyjs ka. Są to : krzewienie

t radycji narodowych  przez obchody
ludowych świąt i nauczanie języka przod-
ków, poznawanie poezji pols kiej. Ba ł-
ty js ka Polon ia przedstawiła obecnym
kompozycję  z wiers zy  Marii Konop-
nickiej, przypominając również życiorys
poetki.

  > str. 3
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(ze str. 2)

Kaliningradzką Wspólnotę  Kultury
Polskiej przedstawiał prezes Eugeniusz
Kozłows ki, nakreś lając zarys dzia łań

stowarzyszenia: obchody polskich świąt
narodowych, organizowanie konkursów
recytatorskich poezji polskiej i nauczanie
języka ojczystego. Kalin ingradzka mło-
dzież polonijna w swoim programie artys-
tycznym recytowa ła wybrane wiers ze
Juliana Tuwima.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej
z Gusiewa Benedykta Łuszczyk zaakcen-
towała jako główny kierunek działań nau-
czanie języka polskiego. Nawet o swojej
wspólnocie jej członkinie opowiadały w
kształcie lekcji szkolnej i wyszło to bard-
zo oryginalnie.  > str. 4
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W listopadzie 1918 roku Niemcy ra-
zem z Austrią przegrały wojnę (1 wojna
światowa 1914-18) i jednocześnie
odrodziło się państwo polskie. W Prusach
Wschodnich mieszkało dużo Polaków, a
na Mazurach i Powiś lu miał odbyć się ple-
biscyt, w którym ludność miała się wypo-
wiedzieć czy chce należeć do Polski czy
Niemiec. Stąd polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych otworzyło w Królewcu w
styczniu 1920 roku konsulat, którym
kierował T. Tchórzn icki. Placówkę tą w
kwietniu 1920 roku przekształcono na
konsulat generalny, którym kierowali
następnie konsulowie generalni: Sta-

nis ław Srokowski IV 1920 – XI 1921,
Eugeniusz Rozwadowski  XI 1921- XI
1922, Zygmunt Merd inger XI 1922 – II
1927, konsul Roman A. Staniewicz III
1927 – VII 1929, Kazimierz Papee VIII
1929 – II 1932, wicekonsul Stanis ław
Głuski  II 1932 – II 1933, Kons tanty
Jeleński V 1933 – II 1935, Mieczys ław
Marchlewski III 1935 – III 1936, Roland
Więckowski IV-XI 1936 i Jerzy Warcha-
łowski XII 1936 – 1 IX 1939. Konsulat
Genera lny RP w Królewcu dzia łał na
terenie regencji  (województwa) kró le-
wieckiej i gąbińskiej oraz koordynował
działalność innych konsulatów polskich w
Prusach Wschodnich. Okazywał dużą
pomoc tam tejszym Polakom. Ponadto
placówka ta, do 1938 roku, śledziła wszel-
kie przejawy życia politycznego i gospo-
darczego na Litwie, z którą Polska nawią-
zała stosunki dyplomatyczne dopiero w
1938 roku („Inwentarze akt konsulatów
polskich w Niemczech 1918-1939” Opole
1983).

Antypolska polityka Prus i Niemiec
doszła do zenitu w Republice Weimars-
kiej (1919-33), a szczególnie w okresie

Polacy w Królewcu (c.d. z nr 5/2008)

Niemiec hitlerowskich czyli  III Rzeszy
(1933-45). Niemcy nie mogli przeboleć
poniesionej klęski w I wojnie światowej,
odrodzenia się pańs twa pols kiego w
listopadzie 1918 roku i utraty na rzecz
Polski Pomorza Gdańskiego, Wielkopols-
ki i części Śląska. Były polski konsul w
Kró lewcu Stanis ław Srokowski  pis ał:
„...dziś tak sprawy stoją, że trzeba nie byle
jakiej śmiałości, aby w ogóle w Królewcu
nie już polskim, ale jakimkolwiek innym
językiem obcym pos ługiwać się swobod-
nie w rozmowie na ulicy, kawiarni lub re-
stauracji .” („Prusy Wschodnie. Kraj  i
ludzie” Warszawa 1929).

Natomiast pod rządami hitlerowców
znacznie ograniczono polską działalność
narodową w Prusach Wschodnich czyli
także i w Królewcu. Np. w lutym 1936 roku
Sąd Pracy w Królewcu pozbawił dożywot-
nio prawa wykonywania zawodu dzien-
nikarskiego w Rzeszy znanego dziennika-
rza polskiego z Prus Wschodnich (Olsz-
tyn) Wacława Jankowskiego. Hitlerowcy
rozprowadzali również wśród Polaków w
Królewcu wydawane przez siebie w latach
1933-39 czasopismo w języku i duchu
niemieckim dla  Mazurów „Masuricher
Volksfreund”.

W okresie hitlerowskim w Królewcu
działał jedynie oddział Związku Polaków
w Niemczech, oddział Związku Akademi-
ków Polskich w Niemczech i Bursa Aka-
demicka dla 12 studentów polskich na
Uniwersytecie Kró lewieckim . Znanym
działaczem polonijnym w Królewcu był
student ekonomii Wojciech Wawrzynek,
od 1937 roku prezes Związku Akademi-
ków Polskich w Niemczech. Konsul RP
w Królewcu szacował ówczesną aktywną
Polonię królewiecką na ok. 170 osób.

 > str. 7

Cz. 7  do nr 10/2008

Przedstawicielka Stowarzyszenia Kul-
tury Polskiej im. Jana Kochanowskiego
Kochanowskiego w Oziersku opowiedziała
o przesłankach powstania towarzystwa
polskiego w Oziersku – wspólnota składa
się z rodzin przesiedleńców z Kazachstanu.
Usłyszeliśmy również zarys podstawowych
kierunków polskich tradycji ludowych i
religijnych i poznawanie języka polskiego.
Ozierska wspólnota po lska s zczegó lną
czcią darzy swojego patrona Jana Kocha-
nowskiego – w programie artystycznym
usłyszeliśmy nie tylko wiersze, lecz nawet
pieśń do słów Kochanowskiego.

Irena Korol przedstawiła Towarzystwo
Kultury Polskiej im. Chopina w Czernia-
chowsku. Podstawowe kierunki działań
towarzys twa to zachowanie po ls kich
tradycji ludowych, poznawanie poezji
narodowej, rozwijan ie talentów artys-
tycznych członków wspólnoty. Oddając
hołd patronowi towarzystwa, czerniachow-
ska Po lonia przygo towa ła poetycko-
muzyczne widowisko dedykowane pamięci
Fryderyka Chopina.

Tego dnia konsulowi Dariuszowi Koz-
łowskiemu wypadło wypełnić honorowy
obowiązek wręczenia Kart Polaka grupie
członków wspólnoty  polskiej Czernia-
chowska, wśród nich były prezes Irena
Korol oraz kilka uczestniczek programu
artystycznego.

W gronie prezesów s towarzyszeń
polon ijnych obwodu  i przedstawicieli
„Wspólnoty Polskiej” z Węgorzowa był
omówiony szczególnie dotkliwy problem
braku  nauczycieli języka po ls kiego i
możliwości rozwiązania tej kwestii.

W. Wasiliew
Foto autora

(ze str. 3)
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W Kaliningradzie odbyły się ko-
lejne, szóste z rzędu, warsztaty tu-
rystyczne. Jak zwykle, oprócz kali-
ningradzkich , duża liczba polskich
firm turystycznych zos tała p rzed-
stawiona na tych warsztatach.

W związku  z wydarzeniami na
Kaukazie, podczas p rzygotowania
imprezy organizatorzy – pracownicy
działu ds. turystyki administracji ob-
wodu kaliningradzkiego –  najbard-
ziej n iepokoili się py taniem „Czy
wszys cy  zapros zen i przybędą?”
Sądząc po braku wolnych miejsc w
Sali konferencyjnej Muzeum Oceanu
Światowego, gdzie spotykali się uczest-
nicy, obawy te nie były słuszne.

„Rosyjski turysta jest bardzo daleki
od polityki. Weźmy chociaż najświeższy
przykład – przewrót  w Tajlandii, ty lko
kilka osób stamtąd wyjechało. Dlatego
nadal z wielką p rzyjemnością  jesteśmy
gotowi przyjmować waszych turystów –
mówi dyrektor rosyjskiego oddziału Pols-
kiej Organizacji Turystycznej (POT) And-
rzej Serakowski. – Widać to po dużej licz-
bie nas zych  firm tu rystycznych, któ re
przybyły na warsztaty. Nasze kraje po-
winny być dobrymi sąsiadami. Rosjanie
i Polacy dobrze to rozumieją. Fakt, że
takie s potkanie odbywa się już po raz
szósty, potwierdza moje słowa. Kalinin-
gradzkie warsztaty turystyczne stały się
dobrym „brandem”, przyciągającym tu
firmy z innych krajów”.

Co prawda, pan Andrzej jednak lekko
martwi się niewielkim spadem wyjazdów
Rosjan  do  Polski, lecz to  ma związek
jedyn ie z nowym reżimem wizowym.
Jego zdaniem, za kilka miesięcy również
w tej kwestii sytuacja zmieni się na lepszą,
i „sinusoida znów pójdzie w górę”. Nadal
najbardziej p rzyciągają tu rys tów do
Pols ki stare miasta z bogatą historią –
Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa,
Gdańsk, kurort zimowy Zakopane i inne

TURYSTYKA

TRADYCYJNIE Z POLSKIM KOLORYTEM

miasta w górach. „Na prawosławne Boże
Narodzenie na uliczkach tych  kurortów
słychać przeważnie mowę rosy jską, nic
nie powinno zmienić się w nowym
roku – kontynuuje Andrzej Sera-
kows ki. – Zapraszam ros yjs kich
turystów do Polski, gdzie czeka ich
bardzo ciepłe przywitanie.”

Os obiście przekonałem s ię  o
gościnności Polaków dwa lata temu
w Łodzi, gdzie miało miejsce trze-
cie rosyjsko-polskie forum tu rys-
tyczne. Przedstawiciele tego n ie-
zwykłego „miasta czterech kultur”
nie ukrywają, że chcieliby stanąć w
jednym rzędzie z wyżej wymie-
nionymi centrami tu rystycznymi Polski,
i Łódź ma wszelkie ku temu pods tawy.
Tomasz Dronka i Bogusław Szubert przy-
wieźli do Kaliningradu kilka ciekawych
propozycji.

Interesującą by ła prezentacja firmy
„Wojażer” z Kołobrzegu, z pokazem

możliwości leczenia na po ls kich
kurortach. Sporo pokazali goście z
Węgier (północno-wschodni region),
Hiszpan ii (Katalon ia), Zjednoczo-
nych  Emiratów Arabskich (Dubai),
Niemiec (Hamburg). Jak rok temu
szeroko przedstawiono Łotwę (Rygę,
Jurmałę) i Litwę (Wilno , Połągę ,
Druskienniki, Birsztany).

Nasze firmy turystyczne również
zaprezentowały nowe możliwości.
Wśród nich była kompania „Nowo-
tur” (dyrektor generalny – Swietłana
Giks) ze swoimi n iezwykłymi ofer-
tami zwiedzan ia Ziemi Świę tej i

kurortów Izraela. Jak zwykle s zeroko
pokazano  „Po lski Klub  w Kalin in -
gradzie”. Swoje możliwoś ci p rzyjmo-

wania gości zademonstrowała także sieć
hoteli „Heliopark”, w jednym z nowych
hoteli której – „Kaiserhof” we wsi rybnej
– rozmieszczono część uczestników.

Końcowy akord spotkania zabrzmiał
w gościńcu  „Ochota” („Po lowanie”),
gdzie mogliśmy skosztować dań rosyjs-
kiej, polskiej, litewskiej i węgierskiej
kuchn i narodowej: p rzecież ku linaria

również jest  niezbędną  częścią każdej
oferty turystycznej.

Dmitrij Osipow
Foto autora

(Tłumaczenie Red.)

Andrzej Serakowski i Irina Litwinowicz
(„Polski Klub w Kaliningradzie”)

Robocza atmosfera na warsztatach

Osobliwości rosyjskiej kuchni narodowej

Swoje możl iwości prezentuje
„Wojażer”

Śpiewy w gościńcu „Polowanie”
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Niewątpliwie, szczególne miejsce w dzie-
jach badań języka i folkloru Jakutów zajmuje
postać Edwarda Piekarskiego, który w ciągu
53 lat  stworzy ł najpełniejszy i nie mający
analogii Słownik języka jakuckiego – podsta-
wowe dzieło jego życia.

Edward Piekarski urodził się 25 paździer-
nika 1858 roku w powiecie igumeńskim gu-
berni mińskiej w polskiej rodzinie szlachec-
kiej. W 1877 roku wstąpił na studia na Char-
kowski Instytut Weterynarii. Za udział w za-
mieszkach studenckich i przynależ ność do
ruchu rewolucyjnego z ostaje wydalony  z
uczelni i skazany na zes łanie do archan-
gielskiej guberni na okres 5 lat. Ale Piekarski
potrafił ukryć się przed policją i pewien czas
mieszkał pod cudzym nazwiskiem. Pracując
jako gminny przepisywacz w tambowskiej gu-
berni, prowadził agitacyjną działalność wśród
miejscowych chłopów. Później zostaje roz-
poznany i w końcu 1879 roku aresztowany w
Moskwie i więziony w Butyrce. Po rocznym
dochodzeniu dostaje wyrok Moskiewskiego
Sądu Wojskowego – 15 lat katorgi.  Ale biorąc
pod uwagę „młody wiek i słaby stan zdrowia”
obwinionego sąd zamienił mu katorgę na
dożywotne zesłanie do najbardziej odległych
miejsc Syberii Wschodniej.

Na początku listopada 1881 roku po prze-
byciu olbrzymiego szlaku etapowego zesła-
niec Piekarski przyby ł do wyznaczonego mu
punktu zamieszkania. Z a p omieszcz enie
mieszkalne służyła mu tak zwana „sibirka” –
budowla więzienna o wymiarach 4 x 4 m, ma-
jąca dwie cele męską i żeńską i piec do ogrze-
wania. Ażeby wyżywić siebie Piekarski zaczął
prowadzić naturalne gospodarstwo – nabył
krowę z cielęciem, konia. Miejscowa gmina
jakucka wydzieliła mu działkę p rzyzagro-
dową. W okresie letnim zajmował się hodowa-
niem warzy w, ziemniaków, łowieniem ryb,
myślistwem, co znacznie polepszało jego stan
utrzymania.

Zamiesz kując wśród Jakutów Edward
Piekarski zaczął poznawać ich język, notować
wyrazy leksyki jakuckiej. Najpierw robi to,
jak osobiście wyznaje w p rzedmowie do
„Słownika” żeby mieć możliwość utrzymy-
wania stosunków z otaczającymi ludźmi. W
miarę gromadzenia słów Piekarski zaczyna je
szeregować w porządku alfabetycznym i za
pomocą takiego – własnej roboty słownika
prowadził rozmowy z miejscowymi mieszkań-
cami. W sprawie zapoznania t eorii języka
pomogła mu „Krótka gramatyka języka jakuc-
kiego”  Chitrowa oraz wycinki z „Jakuckiej
Gramatyki” akademika Bet linga zrobione
przez zesłańca S. Jastremskiego. Uzupełnienie
słownika odbyło się także w trakcie zapozna-
nia Piekarskiego z przekładami Pisma Świę-
tego na język jakucki. Widząc całą powagę
jego zamiarów w sprawie sporządzenia słow-
nika jakuckiego zesłańcy Albow, Natanson,

Edward Piekarski –
wybitny badacz kultury Jakutów

A. Orłow, miejscowy proboszcz W. Popow,
także przekazali mu swoje napisane ręcznie
słowniki. Ich cenne uwagi i porady, dotyczące
poszerzenia składu słownika, ortograficznego
ukształtowania notatek konieczności wyko-
rzystania folklorystycznych źródeł. Mocnym
źródłem uzupełnienia słownika stała się ustna
twórczość ludowa Jakutów. Piekarski prowad-
ził zapisy jakuckich ludowych pieśni, bajek,
zagadek, powiedzonek, przysłów. Ale najbard-
ziej wart ościowym ź ród łem zapisów był
jakucki heroicz ny ep os „Ołoncho”. W tej
sprawie pomagali mu piśmienni Jakuci K.
Orosin, R. Bolszakow, R. Aleksandrow i inni.
Słownik języka jakuckiego autorstwa Edwar-
da Piekarskiego zawiera 17349 odsy łaczy do
176 źródeł folkloru. Ważny m czy nnikiem
pomyślnej pracy nad słownikiem by ła współ-
praca Piekarskiego z innymi zesłańcami Jono-
wym, Witaszewskim, Jastrzemskim, Trosz-
czańskim. Z esłańcy nawiązali kontakt y z
instytucjami naukowymi – Wschodnio-Sybe-
ryjskim Wydziałem Rosyjskiego Towarzystwa
Geograficznego i Jakuckim Komitetem Statys-
tycznym. W latach 1894-1896  Edward Pie-
karski bierze udział w  jakuckiej ekspedycji
zorganizowanej ze środków J. M. Sibirakowa.
Wspólnie z  J. Majnowym Piekarski opraco-
wał plan badań i kierował pracą grupy badaw-
czej, poznającej język i duchową kulturę Jaku-
tów.

Pierwsze wydanie „Słownika języ ka
jakuckiego” ukazało się w Jakucku w 1899
roku (dzieło ukazywało się w druku w 13
odcinkach). Wydanie słownika ułatwiło Aka-
demii Nauk i Towarzystwu Geograficznemu
pomoc w rozwiązaniu kwestii zamieszkiwania
Piekarskiego w gubernialnym mieście Jakuc-
ku.

W 1895 roku Piekarskiemu częściowo
przywrócono prawa obywatelskie, natomiast
w końcu 1899 roku przenosi się do Jakucka.
Najpierw zamieszkuje w domu kupca N. B.
Wasiliewa, zajmując posadę księgowego. Pie-
karski zostaje włączony do składu komisji

opracowującej reformę ziemską na terenie
Jakucji, a także przygotowuje Ustawę o Pra-
wach Tubylców opartą na stanie ogólnym
chłopów z 1861 r.

W 1903 roku on uczestniczy w ajańskiej
wyprawie naukowej. Wspólnie z Jonowym
prowadzi badania życia Tunguzów, Ewenków,
prowadzi spis mieszkańców i zbiera eksponaty
dla Rosyjskiego muzeum w Petersburgu. W
wyniku tej wyprawy Piekarski wydaje „Zarysy
życia codziennego prajańskich Tunguzów”
(1913 r.) W 1905 roku przygotował i wydał
„Krótki rosyjsko-jakucki słownik”, opracował
i przygotował do wydania dzieła swojego
zmarłego przyjaciela zes łańca-badacza W.
Troszczańskiego (1846-1898)

Petersburska Akademia Nauk w osobie
znanego orientalisty W. Radłowa stale wspie-
rała pracę Piekarskiego. Dzięki wstawien-
nictwu Akademii dostał zezwolenie na zamie-
szkanie w Petersburgu dokąd przeniósł się w
1905 roku. Po przeniesieniu do Petersburga
Edward Piekarski pracował w etnograficznym
wydziale Muzeum Rosyjskiego, w Akade-
mickim Muzeum Antrop ologii i Etnografii,
kieruje pracą galerii Piotra Wielkiego (Kunst-
kamery), zostaje wybrany sekretarzem sekcji
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego,
redagował czasopismo „Żywaja Starina”.

Po rewolucji październikowej 1917 roku
Edward Piekarski nadał pracował w Akademii
Nauk. W latach 1924-1931 bierze aktywny ud-
ział w prowadzonych przez Akademię Nauk
badaniach sił wytwórczych Jakucji. Również
i w petersburskim (leningradzkim) okresie
swojego życia Edward Piekarski już uznany
badacz-naukowiec nadal prowadzi badania
języka, folkloru, mat erialnej i duchownej
kultury Jakutów. Stale uzupełnia skład swego
słownika i znajduje odpowiedniki wyrazów
jakuckich w innych językach. Od 1907 do
1930 r. słownik ukazuje się w druku w 13 od-
cinkach. Łączy w sobie ponad 2 tysiące stronic
i około 25 ty sięcy  słów. „Słownik jęz yka
jakuckiego” Piekarskiego – to unikalne zja-
wisko w światowej turkologii, do dnia dzisiej-
szego nie ma sobie równych wedle obfitości i
różnorodności materiału języ kowego, oraz
najwyższej jakości jego opracowania leksyko-
logicz nego.

Na łamach s łownika p rzeds t awione
zostały obszerne encyklopedyczne wiadomoś-
ci ogarniające różne strony gospodarczego,
prawnego, ekonomicznego i duchownego ży-
cia Jakutów. Obok słownika Piekarski wydaje
w Petersburgu zapisy folkloru jakuckiego pod
tytułem „Wzorce literatury ludowej Jakutów”.
Trzy tomowe wydanie w ośmiu odcinkach
zawiera 929 stronic tekstu jakuckiego do dziś
dnia pozos taje największy m wydaniem
folkloru, jest  fundamentem folklory sty ki
jakuckiej.

  > str. 7
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skazano na śmieć za rzekomą zdradę
stanu (zdradę państwa i narodu niemiec-
kiego)!

Po podboju i okupacji Polski do końca
1944 roku hitlerowcy przywieźli do Prus
Wschodnich do n iewoln icze j pracy
230 000 m łodych ludzi z okupowanej
Europy, z których chyba więks zoś ć
stanowili Polacy. Wiele tysięcy Polaków
pracowało w zakładach przemys łowych
Królewca. Z rozkazu gaula itera Prus
Wschodnich Ericha Kocha musieli nosić

żółte opaski na ramieniu, a za jednego
zabitego Niemca karano śmiercią od 10
do 20 polskich zakładników. W latach
1939-45 Królewiec stał się dużym cmen-
tarzem polskim. Jego ziemia jest prze-
siąknięta polską krwią. Potwierdzają to
wydane w Niem czech w 1973 roku
wstrząsające wspomnienia katolickiego
proboszcza a zarazem kapelana więzien-
nego w Królewcu w latach wojny, ks. Al-
berta Mayera, który był światkiem śmierci
bardzo wielu Polaków, karanych śmiercią
nawet za handel żywnością, jak również
wydana w Olsztynie w 1985 roku książka
„Ze znakiem „P”. Relacje i wspomnienia
z robót przym usowych w Prusach
Wschodnich w latach II wojny światowej”.
Za swe zbrodnie popełnione na narodzie
polskim ostatni gaulaiter Prus Wschod-
nich Erich Koch zos ta ł w 1959 roku
skazany przez sąd polski na karę śmierci,
ale zm arł w więzieniu barczewskim w
1987 roku. Podczas wojny wywiad Armii
Krajowej (AK) miał na terenie Niemiec
(pod ogólnym kryptonimem „Stragan”)
swoje placówki, m.in. bardzo ważną w
Królewcu.

W tym wydaniu prz edstawiono niemal
wszystkie gatunki folkloru jakuckiego, wśród
kt óry ch p ods t awowe miejsce z ajmuje
„Oloncho” (ep os heroiczny). Piekarski ze
właściwą mu dokładnością wykonał wielką
pracę tekstologiczną i redaktorską przy przy-
got owaniu folklorys tycz nych tekstów do
druku.

Dzięki swoim dziełom badawczym zas-
karbił sobie autorytet naukowy i wszedł do
grona znanych lingwis tów orientologów i
etnografów. Pierwsze oficjalne uznanie swo-
ich prac w p ostaci dwóch złotych medali
Piekarski dostał z ramienia Akademii Nauk
w 1907 roku i w imieniu Towarzystwa Geogra-
ficz nego w 1911 r. W 1927 roku podczas
obchodów 45-lecia dz iałalności naukowej
Piekarskiego Akademia Nauk wybrała na
członka koresp ondenta Akademii Nauk
ZSRR. Zaś 1 listopada 1931 roku z okazji 50-
lecia pracy naukowej nadano mu miano Hono-
rowego Akademika.

Mieszkając w Petersburgu (następnie w
Leningradzie) do samej śmierci 29 czerwca
1934 roku Piekarski stale utrzymywał powią-
zania z Jakucją, którą nazywał drugą ojczyzną,
korespondował z e s tarymi p rz yjació łmi,
dostawał z Jakucka nowe książki, wydania pe-
riodyczne. Życie i działalność naukowca Ed-
warda Piekarskiego w Jakucji i jego nie zapo-
mniane badania stały się przedmiotem szcze-
gółowej analizy w dziełach jakuckich, rosyjs-
kich i polskich naukowców: historyków, etno-
grafów, lingwistów, folklorystów. Bibliografia
tych dzieł liczy dziesiątki t ytułów. Naród
jakucki składa hołd jego pamięci. W 1926 ro-
ku imię Piekarskiego nadano szkole w miejs-
cowości, gdzie odbywał zesłanie. Również
imię jego nosie jedna z ulic Jakucka. Symbo-
liczna jurta Piekarskiego (w której mieszkał i
pracował 18 lat (1881 - 1899) znajduje się w
miejscowym Muzeum Historyczno-Et no-
graficznym. Życie i działalność byłego zesłań-
ca polit ycz nego Honorowego Akademika
Edwarda Piekarskiego ukazano w gmachu
Czerkechskiego Muzeum Historycznego.

Opracował W. Wasiliew

(ze str. 6)

Dofinansowano ze
środków Senatu RP

dzięki pomocy Fund acji
„Pomoc Polakom
na Wschodz ie”

1 września 1939 roku hitlerowskie
Niemcy napadły na Polskę. Dzień ten stał
się jednocześnie cezurą w dzie jach
Polaków w Królewcu – momentem roz-
granicza jącym 650-le tn i okres życia
Polaków w Królewcu jako wolnych ludzi
od okresu gehenny – zniewolenia i często
fizycznej zagłady Polaków przez hitle-
rowców do kwietnia 1945 roku, a następ-
nie nietolerancji wobec tutejszych Pola-
ków przez władze Związku Sowieckiego
w latach 1945-1991.

   W dniu wybuchu wojny Niem cy,
wbrew umowom międzynarodowym,
opanowali polski Konsulat Generalny w
Królewcu, aresztując i więziąc przez całą
wojnę konsula generalnego Jerzego War-
chałowskiego i wszystkich pracowników
konsulatu; attache kulturalny, Witold Wi-
niarski, zginął w obozie koncentracyjnym
w Działdowie w 1941 roku.

Napad Niemiec na Polskę 1 września
1939 roku i niemiecka polityka wobec
narodu polskiego spowodowały nie tylko
zniszczenie po ls kie j działalności w
Królewcu, ale również fizyczne tępienie
wszystkich ludzi  związanych z tą dzia-
łalnością. Do specjaln ie utworzonego
obozu w Hohenbruch koło Królewca już
od września 1939 roku zes łano działaczy
i obywateli polskich m.in. z Królewca.
Wielu  Polaków uwięziono również w
królewieckim więzieniu lub w znajdującym
się na terenie Królewca podobozie obozu
koncentracyjnego w Stutthofie (po 1945
r. w Polsce – Sztutowo). Okrutnie roz-
prawili się hitlerowcy z polskimi studen-
tami Uniwersytetu Królewieckiego; więk-
szość z nich zginęła w obozach kon-
centracyjnych. Natomiast pochodzącego
z Warmii , a le poczuwającego s ię do
polskości Alfonsa Żurawskiego od razu

(ze str. 4)

Polacy w Królewcu (c.d. z nr 5/2008)

 (cdn.) Marian Kałuski
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PAèDZIERNIKOWE  PRZYS£OWIA

P L A M Y

Ø Gdy paüdziernik mroüny, to
nie bêdzie styczeñ groüny.
Ø Gdy w paüdzierniku ciep³o
chadza, w lutym mrozy
naprowadza.
Ø W paüdzierniku, gdy liúæ z
drzewa niesporo opada, póün¹
to wiosnê zapowiada.

Ø Gdy paüdziernik z wodami,
grudzieñ z wiatrami.
Ø Ile razy przed nowiem w paü-
dzierniku únieg spadnie, tyle razy
wúród zimy odwil¿y przypadnie.

Ø Kiedy paüdziernik únie¿ny i
ch³odny, to styczeñ zwykle
³agodny.
Ø Gdy paüdziernik ciep³o
chadza, w lutym mrozy
naprowadza.
Ø Gdy paüdziernik ciep³o trzy-
ma, zwykle mroüna bywa zima.
Ø Gdy paüdziernik mokro
trzyma, zwykle potem ostra zima.
Ø Gdy paüdziernik mroüny, to
nie bêdzie styczeñ groüny.

Ø Gdy w paüdzierniku úniegi, lody,
to w styczniu bêdzie du¿o wody.
Ø Gdy zbyt d³ugo jesieñ
trzyma, nagle przyjdzie zima.
Ø Jaki paüdziernik, taki marzec,
dozna³ tego niejeden starzec.
Ø Gdy jesieñ zamglona zima
zaúnie¿ona.
Ø Gdy ³agodna jesieñ trzyma,
bêdzie krótka, ostra zima.

1.XI. Na Wszystkich Świętych mroźno i
sucho, całą zimę będzie biało i głucho.

Wosk: przeprasowaæ przez bibu³kê,
która wch³onie wosk; przebarwienia
po kolorowych woskach: benzyn¹.
¯ywica: zwil¿yæ terpentyn¹ lub
benzyn¹; posmarowaæ
mas³em a po godzinie
zmyæ sol¹ z amonia-
kiem i przepraæ;
na³o¿yæ ¿ó³tko utarte z
terpentyn¹, a po
wyschniêciu skruszyæ i sp³ukaæ
gor¹c¹ wod¹.

B³oto: odczekaæ,
a¿ b³oto wysch-
nie, nastêpnie
wyszczotkowaæ.
Plamê wyczyú-

ciæ najpierw spirytusem metylowym,
a nastêpnie p³ynnym detergentem.
Alkohol: przemyæ wod¹ utlenion¹.
Atrament: namoczyæ w gor¹cym
mleku i spraæ w wodzie z myd³em z

dodatkiem spirytusu
lub nat³uúciæ oliw¹ i
zmyæ benzyn¹;
úwie¿e plamy ñ
cytryn¹.
Borówki z r¹k:
kwasem
cytrynowym.
Buraki: natychmiast

namoczyæ w zimnej wodzie; natrzeæ
skondensowanym úrodkiem do
prania; natrzeæ boraksem i sp³ukaæ

gor¹c¹ wod¹.
Rdza: p³ynem z soku z jednej cytryny
zmieszanym z po³ow¹ ³y¿eczki soli
kuchennej. Maczaæ miejsce z
plam¹, pocieraæ w rekach, potem
upraæ w ciep³ej wodzie.
D³ugopis: natrzeæ spirytusem i
wyp³ukaæ, natomiast z r¹k ñ
past¹ do zêbów.
Kawa: obrus ñ namoczyæ
wod¹
z sol¹; nawil¿yæ gliceryn¹ i sp³ukaæ;
dywan ñ polaæ wod¹ mineraln¹,
doczyúciæ spirytusem.
Pasta do butów: terpentyn¹,
spirytusem, rozcieñczonym
amoniakiem.

Znany doskonale jako naturalny lek bakteriobójczy.
Największą wartość leczniczą mają główki lub nalewki z
nich. Dobrze jest spożywać taką nalewkę w okresie, gdy
zagraża nam grypa, katar, nieżyty gardła, gdy znać o sobie
daje przewód pokarmowy. Czosnek nie jest zalecany
osobom skarżącym się na dolegliwości wątroby i
pęcherzyka żółciowego.

C Z O S N E K
Napar z czosnku: utrzeć na miazgę ok. 10 dag czosnku,

zalać szklanką spirytusu, lub szklanką ciepłej przegotowanej
wody, odstawić na mniej więcej tydzień (w przypadku zalania
wodą – kilkanaście godzin). Przecedzić lub przetrzeć przez
czystą szmatkę; do kropli spirytusowych dodać kilka kropli
mięty, popijać 2 razy dziennie po 10 kropli.

Życzymy zdrowia!
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