
by o te  uzna  dat  7.11.1918 r.
Tego dnia bowiem utworzono w
Lublinie Tymczasowy Rz d Lu-
dowy Republiki Polskiej z
Ignacym Daszy skim na czele.

Dzie  11 listopada by  pol-
skim wi tem narodowym w

latach 1937-1944, a ponownie
zacz to je obchodzi  w 1989 r.
zgodnie ze specjaln  ustaw
polskiego sejmu.

W sali udekorowanej flagami
Polski i Unii Europejskiej zebra o
si  wiele znacz cych osobisto -
ci reprezentuj cych obwodowe i
miejskie w adze, misje dyplo-
matyczne, biznes, kultur , konfe-
sje religijne, organizacje spo e-

Polska obchodzi to wi to
na pami tk  wydarze , które
mia y miejsce 92 lata temu.

nie dat  11 listopada1918
r. przyjmuje si  za formalny po-
cz tek II Rzeczypospolitej .
Wtedy to Józef Pi sudski obj

adz  wojskow  z r k Rady
Regencyjnej w Warszawie. Trzy
dni pó niej Pi sudski przej
równie  w adz  cywiln  a Rada
Regencyjna rozwi za a si
przekazuj c w adz  Pi sudskie-
mu jako Tymczasowemu Na-
czelnikowi Pa stwa. Odzyski-
wanie przez Polsk  niepodleg-

ci by o procesem stopnio-

wym i wybór daty 11 listopada,
jako pocz tku niepodleg ego
pa stwa polskiego  jest do
arbitralny i umowny. Uzasadnie-
niem jest tutaj to, e tego samego
dnia mia a miejsce kapitulacja
Niemiec na froncie zachodnim.
Sama Rada Regencyjna - naj-
wy sza w adza istniej cego od
listopada 1916 r. Królestwa Pol-
skiego, zerwa a zale no  od
Niemiec i Austro-W gier ju  na
pocz tku pa dziernika 1918 r.,
kiedy og osi a niepodleg
Polski, pozbawi a Niemców w a-
dzy nad wojskiem polskim i po-
wo a pierwszy niezale ny
polski  rz d. Równie dobrze za
dzie  niepodleg ci mo na
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UROCZYSTE PRZYJ CIE
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie zorganizowa  uroczyste przyj cie z okazji wi ta Niepodleg ci - 11 listopada.

Miejscem spotkania sta a si  restauracja centrum biznesowego Herkules.

czne, w tym polonusi w ró nych
miast obwodu.

Gubernator obwodu kalinin-
gradzkiego Niko aj Cukanow i

owa rady okr gowej Kalinin-
gradu Aleksander Jaroszuk
równie  byli obecni na przyj ciu.

- „Mieszka cy Kaliningradu
yj  bok  o  bok  z  Polakami  i

mo na powiedzie , e s  ska-
zani na wspó prac  i wzajemne
zrozumienie” – powiedzia  w
krótkim przemówieniu Niko aj
Cukanow. – „Wa no  podob-
nych stosunków dobros siedz-
kich dyktuje nam podejmo-
wanie odpowiednich decyzji
politycznych, eby nasze naro-
dy zawsze wspó istnia y poko-
jowo”.

Konsul Generalny RP Marek
Go kowski krótko pozdrowi
obecnych, po czym brzmia y
hymny Polski i Unii Europej-
skiej. Nast pnie go cie zasied-
li przy suto nakrytych przez go -
cinnych gospodarzy sto ach,
gdzie mogli rozkoszowa  si
nie tylko polskimi potrawami,
ale te  ciekawym obcowaniem
w przyjaznej atmosferze.

Redakcja
foto D. Osipowa

(c.d. na str. 3)

Przemówienie A. Jaroszuka

Przemówienie N. Cukanowa

yczenia Kaliningradzkiej
eparchii prawos awnej

W czasie uroczystego wieczoru.
Borys Bartfeld, przewodnicz cy Kaliningradzkiej Organizacji Pisarzy (Sojusz pisarzy
rosyjskich), Wiaczes aw Chomicz, Igor Odincow, kierownik firmy municypalnej „Sobor”,
Andriej Szumilin, pose  rady miejskiej.
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ZADUSZKI

Na grobu prof. Kazimierza awrynowicza w Kaliningradzie: Jury Bo tniew (kolega), W adys aw awrynowicz (wnuk),
Siergiej Alesznikow (kolega), Wasilij Czernyszew (przyjaciel), Aleksandra  awrynowicz ( ona), Jewgienij Kondratjew (kolega). Na zdj ciach: groby na cmentarzu w Olsztynie

Wszystkie miesi ce roku maj
swój jedyny w swoim rodzaju koloryt i
urok. Tworz  go niepowtarzalne barwy
przyrody, obrz dy religijne i ludowe, a
tak e wpisany w to wszystko ukryty
sens. Dla my cego cz owieka stanowi
to wszystko zagadk , któr  trzeba
odgadn .

Listopad wita nas s ot , mg ami
i wiatrami. Zachmurzone niebo sk pi
ziemi s ca. Zwi o pi kno traw,
kwiatów i drzew. Jeszcze w pa dzierniku
li cie wygl da y jak królowe odziane w

otog ów. Tymczasem listopadowe
wiatry zerwa y je i rzuci y je pod nogi na
butwienie, gnicie i podeptanie butami
ludzi, którzy wybrali si  na spacer, czy
brodzenie po lesie.

Pere kami listopada s  liturgicz-
ne wi ta i modlitewne wieczory  przy
wiecach i lampionach w ko cio ach,

kaplicach i cmentarzach. wiat em jego
pierwszego dnia s  Wszyscy wi ci. Ich
nieprzebrany orszak posuwa si  uro-
czy cie przed tron Boga Jedynego w
Trójcy. Oczy wiary rozpoznaj  w tej
cudownej procesji wi tych znanych z
ko cielnego kalendarza i wi tych,
którzy wcale sie nie gniewaj  na papie y
za to, ze ich nie wynie li na o tarze. Za
to wiara cieszy si , rozpoznaj c w
wi tym obcowaniu bliskie nam osoby.

Jak przyjemnie s ysze , jak wiara
podpowiada: “Popatrz, tam id  twoi ro-

dzice. A widzisz za nimi swoich przyja-
ció ”? I to jeszcze nie wszystko! Wszyscy

wi ci id  i co  do nas mówi . Je li wie-
rzysz, to na pewno us yszysz ich wezwa-
nie do mieszka ców ziemi: “Starajcie si
o wi ksz wi to  i b cie doskonali!
Do zobaczenia w niebie!”

Nazajutrz s  Zaduszki. Juz sama
nazwa wskazuje, ze w tym dniu modlimy
si  za dusze. Z t  intencj  w sercu ludzie
wybieraj  si  na cmentarz. Pod krzy em

ad  kwiaty i wie ce, zapa aj  lampiony
i wiece. A potem w ciszy i jesiennym

mroku p ynie do nieba modlitwa
wdzi czno ci. Bo e, dzi kujemy Ci za
tego, którego przy tej mogile wspomina-
my. Ile  dobra otrzymali my od niego!

W Zaduszki mamy wielki szacu-
nek dla ludzkiej s abo ci. Z tego powodu
prosimy Boga o darowanie kar za grze-
chy tym duszom, które przebywaj  w
czy cu. My nie wiemy, kto tam jest, ale
wiemy, ze mo emy modlitw  uprosi
Boga, a eby jak  dusz  wypu ci  z
czy ca na wolno  w niebie.

Zaduszkowy nastrój rozci ga
si  na ca y listopad. Najbardziej wyczu-
wa si  go wieczorami. Ludzie przycho-
dz  wtedy do ko cio a, czy kaplicy, na
wypominki. P on wiece. Kaplan odczy-
tuje imiona zmar ych zapisane na
karteczkach. Do nieba p ynie modlitwa
ró cowa i pi kna obna antyfona:
“Wieczny odpoczynek racz im da ,
Panie”.

A jaki jest sens tego, co si
ci gnie przez ca y listopad? Pami  o
wi to ci ycia i modlitwa za zmar ych
 najlepszym przygotowaniem cz owie-

ka na jego w asn , godn  i szcz liw
mier .

Ks. Ignacy Pawlus
SDS
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W kaliningradzkim kinie
“Zaria” w dniach 22.10 – 4.11.
2010 r.  odbywa  si  VI Festi-
wal filmów fabularnych krajów
Unii Europejskiej. To impreza
szczególnie oczekiwana przez
wielbicieli wspó czesnego kina
europejskiego. Corocznie wi-
dzimy w ramach programu
festiwalowego dzie a re yse-
rów m odej generacji polskiej
szko y kinematografii.

Tym razem kaliningradzka
publiczno  mia a mo liwo
zapozna  si  z utworem Woj-
ciecha Smarzowskiego “We-
sele”. Jego obraz “Dom z y”
zosta  wy wietlony na ekranie
kina “Zaria” podczas festiwalu
nowego polskiego kina
”Wis a” w maju bie cego
roku.

ECHA FESTIWALU:
„WESELE” PO RAZ PIERWSZY W KALININGRADZIE

Fabu a
Wies aw Wojnar, ogrodnik z

podkarpackiej wsi, wydaje za
 córk , Kasi . Studentka

wychodzi za ch opaka z tej sa-
mej wsi. Dla gospodarza naj-

wa niejsze jest to, by wesele
wypad o okazale, ale jak naj-
taniej. Wojnarowie martwi
si , e nie zjawia si  szwagier
proboszcza, który mia  dostar-
czy  m odym prezent - sporto-
we Audi TT. W ko cu auto

przywozi inny m czyzna, któ-
ry domaga si  pieni dzy i
dwóch hektarów ziemi przy

ównej drodze. Tymczasem
Kasia rozpoznaje w ch opcu
filmuj cym wesele dawnego
ukochanego. Wypadki tocz
si  w nieoczekiwanym kierun-
ku…

“Wesele” wedle Wojciecha
Smarzowskiego to jeden z
najbardziej mia ych, miesz-
nych i znacznych dzie  polskiej
kinematografii. Po premierze
w kraju w 2004 roku film zdo-
by  liczne nagrody na Festi-

walu filmów fabularnych w
Gdyni, 7 Or ów, wyró nienie
jury m odzie owego na Mi -
dzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Lokarno, nagro-

  “East of West” na festiwa-
lu w Karlovych Varach i inne.

Komediodramat Smarzows-
kiego uznano w Polsce za jed-

 z najciekawszych produkcji
ostatnich lat. Film jest bez-
kompromisow  i inteligentn
komedi , ale i nie brak tu ak-
centów dramatycznych, pe en
mnóstwa zabawnych dialo-
gów, aluzji, cytatów, skojarze ,
i ca ej gamy bezlitosnej obser-
wacji obyczajowej.

Festiwal zorganizowano
przy pomocy finansowej Kon-
sulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie.

Redakcja
(ze str. 1)

fo
to

 O
. S

ol
ow

io
w

ej

Polonusi Obwodu Kaliningradzkiego z Konsulem Generalnym RP
w Kaliningradzie Markiem Go kowskim

9 listopada 2010 r. do pi knej
restauracji Herkules przy pros-
pekcie Mira, na wi towanie
Dnia Niepodleg ci Polski zo-
sta a zaproszona mietanka to-
warzyska Obwodu Kaliningradz-
kiego. Zaproszenia nie omin y
równie  przedstawicieli Polonii.

Przy wej ciu, wszystkich go ci
przywita  Konsul Generalny RP w
Kaliningradzie Marek Go kowski
razem z innymi konsulami. Po
przybyciu Gubernatora Obwodu
Kaliningradzkiego Niko aja Cuka-
nowa zacz a si  impreza. Naj-
pierw zabrzmia  hymn narodowy
Polski, po nim – hymn Zjedno-
czonej Europy. Potem zabra  g os
Konsul Generalny RP w Kalinin-
gradzie M. Go kowski: przywita
wszystkich go ci i przekaza  g os
Gubernatorowi Obwodu Kalinin-

wi teczne spotkanie w Herkulesie
gradzkiego N. Cukanowowi, a
potem zaprosi  grono zebranych
ponad 200 go ci do sto ów, za-
stawionych smako ykami polskiej
oraz europejskiej kuchni. Mo na
by o spróbowa  smaczne le-
dzie, gniazdka z grzybami, gor -
ce dania, zimne zak ski, ró ne
owoce. Niektórzy rozmawiali przy
stolikach, inni w drowali pomi -
dzy go mi, maj c mo liwo  po-
rozmawia  z wi kszo ci  tu zeb-
ranych, ustali  szczegó y przysz-
ej wspó pracy. S ysz c polsk  i
rosyjsk  mow  na takich impre-
zach zdajesz sobie spraw , e
pomi dzy dwoma Pa stwami i
kulturami nie ma murów, proble-
mów, a ilo  zawartych uzgod-
nie  wspó pracy oraz wspólne
projekty (np. z tygodnikiem „Stra-
na Kaliningrad”, z radiem „Rosja”,

z innymi pa stwowymi organiza-
cjami) zadowalaj  ka dego.

Helena Rogaczykowa,
Prezes Polonii Kaliningradzkiej
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Jak to fajnie by  w Jury…
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W czasie mojego kolejnego po-
bytu w Kaliningradzie zosta am za-
proszona wraz z koleg  S awomirem
Paw owskim do udzia u w Jury w fi-
nale konkursu „Jak zawsze by
aktywnym”, w którym uczestniczyli
uczniowie rozpoczynaj cy nauk  w
college w roku bie cym.

By o pi kne, s oneczne popo ud-
nie, znów zobaczy am wszystkich
swoich znajomych z college,  ucz-
niów i nauczycieli, a tak e uczest-
ników spotkania z innych szkó , któ-
rzy przyjechali na rozgrywki  (Szko a
nr 7, Szko a morska). W ród nich
by a równie  dru yna z Domu Dziec-
ka „MOST”, super dzieciaki!

Uczestnicy konkursu mieli do
wykonania dru ynowe zadania
sprawno ciowe, na 8 stanowiskach,
co dodatkowo utrudnia o im wyko-
nanie tych zada . Uwierzcie mi, e
pokonywanie przeszkody jednocze -
nie przez kilka osób z zawi zanymi
w kostkach nogami, to wielka sztu-
ka! Jak e dobrze musi by  zgrany
zespó , aby takie zadanie wykona !
Najbardziej podoba a mi si  kon-
kurencja „zabijania papierosów”,
czyli strzelanie kamykami ze zwyk ej
procy do ustawionych pustych pa-
czek po papierosach. Kolega S awek

Cz onkowie Klubu Kultury Polskiej
 Danuta Py -Dopita

te  próbowa , ale okaza o si , e to
nie takie proste. Niemniej jednak byli
tacy, którym si  to udawa o. A  dru-
ynowy slalom z zawi zanym ocza-

mi to dopiero majstersztyk!
Nad atmosfer  ca ego spotkania

czuwa a Marina Kudinowa, szefowa
Klubu Kultury z Morskiego College.
By y wi c, jak zawsze, wspólne ta -
ce, piewy i nikt nie wstydzi  si  oka-
zywania swojej rado ci, ani tego, e
by  mo e dobrze nie ta czy i pi knie
nie piewa. Ja równie  ze wszystkimi
nuci am swoje ulubione piosenki.
By o du o dobrej zabawy i miechu,
bawili si  wszyscy. Fajnie by  w Jury

i obserwowa  jak wykonuj  zadania
inni. Uczestnicy tego spotkania wy-
kazali si  umiej tno ci  dzia ania w
zespole, umiej t-
no ci  realizo-
wania w asnej
taktyki, d eniem
do wykonania
zadania jak najle-
piej, zebrania jak
najwi kszej ilo -
ci punktów i
zwyci stwa.

My , e zwy-
ci zcami by y
wszystkie dru-

yny, niezale nie od zaj tego miejs-
ca. M odzi ludzie spotkali si , po y-
tecznie i jednocze nie weso o sp dzili
czas. Udowodnili, e niekoniecznie
trzeba czas sp dza  przy kompute-
rze, ale mo na wykorzysta  go ina-
czej, do tego w ród przyjació , bez
których przecie ycie jest bardzo
ubogie!

Nie po raz pierwszy dzi ki pani
Oldze So owiowej z Morskiego
College Przemys u Rybnego w Kali-
ningradzie, mojej wieloletniej wspó -
pracownicy, a przede wszystkim nie-
strudzonej mi niczki kultury pols-
kiej, mog am aktywnie uczestniczy
w yciu spo eczno ci m odzie owej.

15.10. 2010 r.  w Koled u Prze-
mys u Rybnego w Kaliningradzie
odby o si  uroczyste podsumo-
wanie bogatego programu pracy
Klubu Mi ników Kultury Pol-
skiej, którego cz onkowie zajmuj
si  nie tylko poznawaniem Polski,
jej kultury, sztuki, zabytków, ale
tak e zg biaj  histori  swoich
przodków, przyjació , s siadów,
histori  swojej ziemi.

Organizatorzy spotkania zad-
bali o atrakcje. G ównym punk-
tem oficjalnej cz ci zebrania
by o wr czenie  cz onkom Klubu
certyfikatów uko czenia „Kursu
krajoznawczego, historii, kultury
i  j zyka polskiego”.

Rozstrzygni to tak e konkurs
na nazw  Klubu - zdecydowanie
wygra a propozycja „Szturwa ”,
której pomys odawczyniami s
Irina Bogdanowa i Aleksandra
So owiowa.

W tym dniu odby  si  równie
fina  konkursu krótkometra o-
wych slajdfilmów „ ladami na-
szych podró y”. Jury postawi o

Podsumowanie roku pracy w Klubie
Mi ników Kultury Polskiej

przed zawodnikami nie atwe
zadanie podania prawid owej
nazwy i krótkiej historii przedsta-
wionego na slajdzie miasta lub
pomnika architektury. Z wielk
satysfakcj  obserwowa am, jak
finali ci rozpoznawali obiekty i ze
znawstwem tematu opowiadali o
miejscach poznanych w czasie
wycieczek.

Poszczególne cz ci zebrania
by y przeplatane wyst pami

artystycznymi, przygotowanymi
na t  okazj  przez m odych
cz onków Klubu. W bogatym
programie artystycznym zapre-
zentowali oni swoje talenty recy-
tatorskie, taneczne i piosenkars-
kie. Przedstawione scenki, ta ce
oraz piosenki  w j zyku polskim i
rosyjskim zosta y nagrodzone
burzliwymi oklaskami.

Ten szczególny wieczór doda
nam si  do dalszej pracy na rzecz
integrowania pokole , narodo-
wo ci i krajów.

Olga Solowiowa
foto autoraTrening  „Niezawodny krok - droga do sukcesu”

Taniec „Natchnienie”

Cz onkowie jury

Trudna przeszkoda w zabawie sportowej
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swoje ta ce. M odzi ludzie z ro -
nych krajów poznali si  lepiej, a
tak e po wiczyli j zyk polski.

zykami roboczymi by y polski i
angielski. Nawi zali my mnóstwo
kontaktów z rówie nikami.

By o  tak  weso o,  ze  nikt  nie
chcia  jecha  z powrotem do hotelu.

Kiedy z dzie mi Obwodu Kali-
ningradzkiego spotka  si  prezes
Zarz du Oddzia u Pó nocno-Mazo-
wieckiego Stowarzyszenia ,,Wspól-
nota Polska” w Pu tusku Krzysztof

achma ski, dzieci podzi kowa y
mu i powiedzia y, e w czasie wa-
kacji w Pu tusku nie tylko wypocz -
y, ale mia y te  okazj  poprawi

swoje umiej tno ci j zykowe. Pan
achma ski wr czy  prezenty i

upominki i powiedzia , e bardzo
chcia by przyjecha  na coroczny
Forum polskiej kultury do Czernia-
chowska.             Irina Safronowa,

Cz onek NP „Dom Polski” im.
F. Chopina w Czerniachowsku

foto autora

Na zaproszenie
Oddzia u Pó nocno-Mazowiec-
kiego Stowarzyszenia ,,Wspólnota
Polska” grupa dzieci i m odzie y z
Czerniachowska, Kaliningradu,
Ba tyjska, Ozierska i Znamienska
wraz z opiekunami w dniach 7-13
sierpnia 2010 r. przyjecha a do
Pu tuska w ramach pobytu eduka-
cyjno-krajoznawczego.

Pu tusk jest jednym z najstar-
szych miast Mazowsza. Pi kne kraj-
obrazy, czyste rodowisko natural-
ne, zabytki oraz ciekawa historia –
tym zachwyca i przyci ga do siebie
Pu tusk. Po ony jest w pó nocnej
cz ci Mazowsza, w dolinie dolnej
Narwi, w odleg ci 60 km od War-
szawy, na skraju Puszczy Bia ej, na
szlaku wodnym i l dowym prowa-
dz cym do Jezior Mazurskich.

nie z racji swojego po enia
Pu tusk jest cz sto nazywany We-
necj  Mazowsza.

Mieszkali my w hotelu Domu
Polonii ,,Kasztel”. Obok hotelu p y-
nie rzeka Narwa obj ta stref  ciszy,
jej wody obfituj  w wiele gatunków
ryb i s  najwy szej czysto ci. Dla
dzieci na pla y jest strze one k pie-
lisko, miejsce do zabaw i boisko do
siatkówki, oraz sprz t p ywaj cy –
odzie wios owe, kajaki, rowery

wodne. Dla nas zorganizowano rejs
gondolowy po Narwie.

Program by  ró norodny i cie-
kawy. W dzie  chodzili my na ba-
sen i zwiedzali my Pu tusk – Bazy-
lik  Kolegiack  z XVI wieku, naj-

szy brukowy rynek w Europie,

LATO Z POLSK
Pu tusk, Warszawa, P ock, Skaszewo… Zobaczy  zabytki z bliska – to nie to samo, co znamy z podr czników. Przywie li my ze

sob  mnóstwo mi ych wra .

Zamek Biskupów Polskich, kamie-
nic  napoleo sk  i wie  ratuszo-

, sk d rozci ga si  przepi kny
widok na ca  panoram   Pu tuska.
Równie  wzi li my udzia  we mszy
w. w Bazylice. A wieczorem – dys-

koteka integracyjna w nocnym klu-
bie Domu Polonii razem z ameryka-
nami, którzy te  w tym czasie przy-
jechali na wakacje do Pu tuska.

Podczas wycieczki po Warszawie
zwiedzili my najciekawsze jej
obiekty – Ko ció wi tego Krzy a,
w którym znajduje si  urna z sercem
Chopina, najpi kniejszy w Warsza-
wie ko ció  Wizytek, pomnik Mic-
kiewicza i Katedr wi tego Jana.
Byli my w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wybrali my si
jeszcze do azienek, by obejrze
Pa ac króla Stanis awa Augusta Po-
niatowskiego i pokarmi  z r ki wie-
wiórki. Znamy wszystkie zabytki
Warszawy z podr czników, ale to
zupe nie co innego, kiedy mogli my
wszystko zobaczy  z bliska.

Zwiedzili my tak e P ock, pó -
niej p yn li my statkiem po Wi le.
Na koniec na nasze dzieci czeka a

niespodzianka – prawdziwy dla
nich raj – P ockie ZOO.

Wielk  rado ci  by o dla nas
ognisko w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym w Skaszewie: z  kie bas-
kami, zabawami sportowymi i dys-
kotek . Mogli my wtedy zobaczy
innych go ci, którzy w barwnych
cyga skich strojach prezentowali

Warszawa. Pomnik F. Chopina.

Przy fontannie w centrum Pu tuska

Polacy mieszkaj cy w
Rosji mog  nawi zywa  nowe
Warto ciowe znajomo ci. Tak
mo liwo  daje im portal
www.znajomapolonia.com
Strona jest dedykowana osobom,
które mieszkaj  poza granicami
kraju i staraj  si  w zgodzie

z warto ciami katolickimi.
Jedni znajduj  tam przyjació
innym udaje si  odnale  swoj
«drug  po ówk ».

Aby móc korzysta  z
serwisu trzeba spe nia  dwa
warunki: mieszka  poza krajem
i stara  si  wed ug warto ci

proponowanych przez Ko ció
katolicki.

Je eli szukasz osób,
które maj  ten sam system
warto ci i yj  na emigracji to
serwis www.znajomapolonia.com
jest w nie dla Ciebie.

Ruszy  portal spo eczno ciowy dla
rosyjskiej Polonii

Zapraszamy do
odwiedzenia nowej
strony internetowej

naszej Polonii.
Znajd  tam

Pa stwo Forum,
blog, ciekawe
materia y dla
ucz cych si
zyka polskiego,

foto albumy itd.
http://polonia39.ucoz.ru

POWSTA A
NOWA STRONA
INTERNETOWA!
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W miejscowym ko ciele p. w. w. Brunona

Konsul Dariusz Koz owski

Irena Korol

Zespó  „Camerata Sambia” (Kaliningrad)

> str. 7

Zgodnie z dobr  tradycj ,
która ukszta towa a si  w os-
tatnich latach, na dwa dni pod
koniec pa dziernika Czernia-
chowsk przemienia si  w kultu-
raln  stolic  obwodu kalinin-
gradzkiego. 23-24 pa dziernika
tutaj odby o si  IV Forum orga-
nizacij polonijnych obwodu kali-
ningradzkiego.

Dla czego w Czerniachowsku?
Poniewa  w tym mie cie od
dawna i z powodzeniem dzia a
„Dom Polski im. Fryderyka Cho-
pina”. Jego prezes Irena Korol,
cz owiek energiczny, trwale

cy do celu, bez zw tpienia
jest inspiratorem pomys ów

cz cych dzia alno  organizacji
polonijnych i krzewienia kultury
polskiej w regionie. Idea prze-
prowadzenia podobnych spotka
zosta a poparta przez Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie.
W ten sposób zrodzi a si  ta

Jesienne Forum Polonii w Czerniachowsku
wspan ia a
tradycja. Na
Forum zgro-
madzili si
przedstawi-
ciele stowa-
rzysze  po-
lonijnych z
Kaliningradu,
Ba tyjska, Ozierska, Gusiewa,
Poleska. Po raz pierwszy w takim
znacz cym wydarzeniu uczest-
niczyli cz onkowie towarzystwa
polonijnego z miasteczka Zna-
miensk.

Imprez  poprzedza o nabo-
stwo w miejscowym ko ciele

p. w. w. Brunona, gdzie wraz z
uczestnikami Forum modlili si
go cie z Polski, z którymi polo-
nijne organizacje obwodu utrzy-
muj  stosunki partnerskie – z
Warszawy, Gda ska, Olsztyna,

gorzewa, Gi ycka i Siedlec.
Nast pnie wszyscy przenie li si
do pobliskiego Domu Kultury,
gdzie odby o si  uroczyste otwar-
cie Forum.

O tym, e to by o wa ne dla

Czerniachowska wydarzenie,
wiadczy fakt obecno ci g owy

miasta Andrieja Naumowa i g o-
wy czerniachowskiego rejonu

Siergieja Szczepetilnikowa.
Panowie ciep o przywitali wszys-
tkich uczestników Forum, wyra-

Chór „Natchnienie” (Czerniachowsk)

aj c nadziej , e takie znacz ce
przedsi wzi cia w duchu roz-
woju dobros siedzkich rosyjsko-
polskich stosunków b  nadal
si  rozwija y.

Podczas Forum konsul Dariusz
Koz owski uroczy cie wr czy
Kart  Polaka kilku dzia aczom
Polonij z Czerniachowska i Ozer-
ska.

Natomiast podstawowym
punktem pracy Forum by a kon-
ferencja „Dziedzictwo kulturalne
Polaków w obwodzie kalinin-
gradzkim”. Specjalnie na t  oka-
zj  zosta y przygotowane intere-
suj ce wyk ady przez Iren  Tre ,
Swiet an  Bondarenko, Helen

Sietunow  (Czerniachowsk) i
Barbar  Gr ziewicz-Chludzi sk
(W gorzewo).

Wyst p zespo u artystycznego „Domu Polskiego” z Czerniachowska
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Swoistym sprawozdaniem z dzia-
alno ci za miniony rok sta  si

koncert zespo ów twórczo ci
amatorskiej, dzia aj cych przy
stowarzyszeniach polonijnych w
ró nych miastach obwodu.

Ze wzgl du na to, e 2010 rok
og oszono Rokiem Chopina,
szczególn  uwag  po wi cono
utworom polskiego geniusza mu-
zycznego. Równie  mistrzost-
wem wykaza y si  przed widzami
specjalnie zaproszone zawodowe
zespo y twórcze – chór „Natch-

nienie” (Czerniachowsk) oraz
zespó  „Camerata Sambia” (Ka-
liningrad).

Nast pnego dnia pracy „Fo-
rum” w bibliotece miejskiej zo-
sta a otwarta wystawa prac
artystycznych z Polski „Konrad”,
a w gabinecie j zyka polskiego
miejskiej szko y nr 6 odby o si
ciep e spotkanie go ci Forum z
cz onkami stowarzyszenia „Dom
Polski im. Fryderyka Chopina” w
Czerniachowsku.

Redakcja

Coroczny konkurs „Gospodyni Domowa-2010”

W trakcie Imprezy

Og oszenia polonijne

6 listopada 2010r.
w Dolnej Sali Pa-
rafii w. Wojcie-
cha Adalberta

odby  si  kolejny coroczny kon-
kurs „Gospodyni Domowa-2010”,
zorganizowany przez Autonomi
POLONI  w Kaliningradzie. 6
uczestniczek z Kaliningradu
(Swiet ana Snygina i Nina Reb-
czy ska) i Znamie ska (Anasta-
zja Pietrowa, Natalia Umnowa,
Natalia Gowor i Anna Jaroszuk)
przez 2 godziny razem ze wszyst-
kimi bawi y si  i prezentowa y
swoje przygotowane lub upieczo-
ne wcze niej pyszne dania. Z
podstawowych w ka dej kuchni
„farb” – keczupu, musztardy, maj-
onezu dekorowa y wymarzone
torty, artystycznie piewa y znan
polsk  piosenk  „Hej, soko y”, a
pó niej z nasion s onecznika two-

rzy y napis „2010”.
Dla widzów te  zosta y przy-

gotowane zabawy z nagrodami
podczas tego konkursu. Nikt nie
chowa  wra  od ca ej imprezy
– co chwil  by o s ycha : „Ale
pycha!”, „Super pomys  z takim

konkursem, bo ju  zapomnie-
li my, e umiemy gotowa , a nie
tylko podgrzewa  pó produkty w
piekarniku!”. Nawet od m czyzn
zabrzmia a obietnica, e w 2011
trzeba stworzy  specjaln  edycj
„Gos-podarza-2011”, w którym

na pewno wezm
udzia .

ówn  ciekawostk  tegorocz-
nej imprezy by  brak tradycyjnego
jury – ka dy z widzów przy wej -
ciu otrzymywa  o ówek ze spe-
cjaln  kartk , do której trzeba by-
o wpisywa  swoje oceny (w skali
od 0 do 5) na ka dym etapie tego
konkursu. A podczas cz stowa-
nia tymi deserami cz onkinie
zarz du POLONII A a Kuczy -
ska i Aleksandra Pozdniakowa
wraz z pani  prezes Polonii pro-
wadz  ten konkurs Helen
Rogaczykow  podsumowa y te
wyniki i przygotowa y dyplomy i
nagrody dla ka dej z uczestni-
czek.

Do zobaczenia na „Gospodyni
domowej-2011”!

H. Rogaczykowa
foto A. Wo kowa

23 listopada 2010 r. w Rybnej Gie dzie (ul. Oktiabrskaja 8,
Kaliningrad) o godz. 19.00 odb dzie si  otwarcie wietlicy
Muzyczno-poetyckiej „Polska na d oni”. Jeden raz w miesi cu
ka dy ch tny b dzie móg  zapozna  si  z kolejn  ciekawostk
Polski.  Spotkania przewidywane w j z. polskim oraz rosyjskim.
Zaplanowane najbli sze tematy: „Polska: 6 liter polskich
skarbów” (23.11.2010), „Polskie kino: wiatowe per y”
(14.12.2010), „Polska estrada: muzyka naszych serc”
(18.01.2011), „Polski zak tek: Mazowsze” (15.02.2011).
Prosimy o wcze niejsze zg oszenie si  do tych spotka  w
ramach wietlicy pod adresem e-mail: polonia39@rambler.ru lub
telefonicznie: +79062 385525 (Helena Rogaczykowa, organizator

wietlicy)

12 grudnia 2010 r. w Zimowym Ogrodzie Rybnej Gie dy (ul.
Oktiabrskaja 8, Kaliningrad) o godz. 12.00 odb dzie sie Impreza
Choinkowa dla dzieci POLONII z zaproszeniem dzieci cych
delegacji ze Wspólnot Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego.
Przygotowujemy program koncertowy z udzia em zaproszonych
dzieci. Zaproszenia na Imprez  b  wydawane 21.11.2010 od
godz. 13.00 do godz. 14.00 w Bibliotece przy Parafii w.
Wojciecha-Adalberta w Kaliningradzie. Wst p na Imprez
wy cznie na podstawie otrzymanych wcze niej zaprosze .

Kontakty: tel. +7 9062 385525  email: polonia39@rambler.ru
Helena Rogaczykowa (Prezes Polonii)

W ramach wi t Bo ego Narodzenia zapraszamy wszystkich
ch tnych polonusów z naszej POLONII do udzia u w
przygotowaniu Polonijnej Wigilii. Wspólny stó  wigilijny
przygotowujemy z tych da , które ka dy z nas przygotuje. Dat
oraz godzin  podamy do 01.12.2010.

W ramach przygotowania do wi ta Babci i wi ta Dziadka
og aszamy Obwodowy konkurs zdj  dla doros ych i dzieci
„Mój dziadek”, „Moja babcia”. Przyjmujemy zdj cia o
wymiarach (13x18 cm) zrobione w asnor cznie z krótk
opowie ci  (w j zyku polskim lub rosyjskim) o bohaterach tych
zdj .

Prace konkursowe (zdj cia z opowie ci ) przyjmujemy do
15.01.2011 w ka  niedziel  od godz. 13.00 do godz. 14.00 w
Bibliotece przy Parafii w. Wojciecha w Kaliningradzie.
Wyniki konkursu oraz wystawa wszystkich prac konkursowych
zostan  og oszone podczas wi towania Dnia Babci i Dnia
Dziadka 23.01.2011 r. (godz. oraz miejsce zostan  podane
pó niej).

Ryszard Nale yty, Prezes Stowarzyszenia „Mazurska  Chata”  w  Gi ycku,
Eugeniusz Muchin, Irina Safronowa, cz onkowie NP „Dom Polski” w Czerniachowsku
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Znak drogowy przy wje dzie w ahiszynie

Grób ksi dza Stanis awa Ry ko, odprawia
Nabo stwo w ko ciele 28 lat

Ko ció w. Piotra i Paw a w ahiszynieSzanowni
Pa stwo!
Drodzy Czytelnicy,
Przyjaciele i
Znajomi!

Chcia bym zapozna  si  z
Pa stwem bli ej.

Urodzi em si  13 listopada
1960 roku na Bia orusi na
Polesiu w miasteczku ahiszyn
(obecnie osiedle miejskiego typu)
powiatu pi skiego. W
starodawnych  czasach by a to
ziemia Dregowiczów, która
graniczy a z Mazowszem, a
granic  mi dzy nimi by a rzeka
Bug Zachodni.

W1939 roku moja mama,
zamieszka a w s siednim
powiecie, mia a 8 lat. „Przy
Polsce” ucz szcza a do szko y,
biega a po ulicy, pami ta a, e z
innymi dzie mi piewa a „Jeszcze
Polska nie zgin a, kiedy my

yjemy…” i to tu  ko o gmachu
nowej w adzy.

Dwoje moich wujków
wyjecha o do Polski. M odszych
dziadek nie pu ci , zostawi  przy
sobie.

Tak to ju  wysz o. Ciekawe, e
tych, którzy wyjechali do Polski,
w ci gu ich ycia uwa ano za
urodzonych w ZSRR, a tych,
którzy zostali – za Polaków.

Prawie przez ca e dzieci stwo
bawili my si  monetami z
napisem „Rzeczpospolita”. W
latach dzieci cych cz sto

ysza em  „…to wam nie przy
Polsce z dwóch stron chleb
mas em smarowa …”

I jeszcze troch  o sobie. W
akcie urodzenia mojego ojca
Polaka jest zapisane, e jego
rodzice to Polak i Polka. W
paszporcie , który otrzyma em
sko czywszy 16 lat, w rubryce
„narodowo ” te  poda em
„Polak”. Paszporty zosta y
zmienione, znik a rubryka
„narodowo ”. Zosta em
Polakiem etnicznym, a na pytania
odpowiada em, e pochodz  z
Bia orusi.

Mam wiadectwo cz onka
Wspólnoty Kultury Polskiej od
1996 roku, to chyba ostatnia
niteczka, która czy mnie z
Ojczyzn  etniczn , z moj
narodowo ci .

W ci gu ostatnich trzech lat
Polacy oraz osoby polskiego
pochodzenia otrzymuj  do
powa ny  dokument – „Kart
Polaka”. Ksi dz Tadeusz z

ahiszyna mówi  mi, e mo e
wyda  za wiadczenie, e zosta em
ochrzczony w ko ciele katolickim,
lecz ca a ta procedura… Trzeba
pisa , trzeba chodzi , trzeba
dowodzi , czerwienie , a je eli
nie udowodnimy – nie dadz .
Ha ba na pozosta e ycie.

A do tego bardzo nie lubi  sta
w kolejce, gdzie co  za atwiaj ,
szczególnie bezp atnie.

Wspomnia em, zosta a jeszcze
cieniutka niteczka. W metryce
mojej córeczki zapisana jest

narodowo  ojca – Polak. Lecz
ówna ni , gruba nitka, któr

nikt nie mo e rozerwa , oprócz
mnie samego, to pami  o

rodzicach, o Ojczy nie, o tych,
kto chcia eby nam o si
lepiej, kto czyni  dobro
bezp atnie, nie potrzebowa  nic w
zamian, kto swym przyk adem
pokazywa  i pokazuje, e tak
powinno by , e tak b dzie lepiej
wszystkim, e nigdy nie b dziemy
czerwieni  si , nigdy nie

dziemy si  wstydzi . Ta
najmocniejsza ni  wytrzyma, gdy
potkniemy si , udzieli nam
pomocy przy wydostaniu si  z
do u, do którego trafimy z braku
wiedzy lub przez pomy .

Cz owiek bez korzeni chyba te
pr dko wyschnie albo stanie si
nieczu ym, nieokrzesanym, do
niego b dzie trudno dostuka  si ,
ci ko b dzie go zrozumie .

Nasi ojcowie i dziadkowie,
matki i babcie starali si  dla nas,
i my nie mamy prawa ich

zdradzi
zapominaj c o nich. Nie

wolno nam zdradzi  nasz  wiar ,
za któr  ucierpia o tylu  ludzi i
sam Chrystus.

W Rzymie w jednej ze wi ty
na krucyfiksie Jezus by  ca y w
siniakach, dra ni ciach oraz w
krwotokach. Kilka sekund
milczenia. Brak przyzwyczajenia,
strach, lecz to jest prawda.
Je eli po tak d ugim czasie krew
zostawi a dla nas na Tury skim

ótnie Grobowym wszystkie
lady ciosów, gwo dzi, kolców

ciernia, to teraz, je eli
wyobrazimy sobie ukrzy owanego
za nas Syna Cz owieczego, wiele
razy upad ego pod ci arem
krzy a: setki ciosów, biczowanie,
obficie lej ca si  krew, - za nas,
za nasze grzechy – czy mo emy
zapomnie ? Zapomnie  – znaczy
zdradzi , znaczy rosn , ale 
bez korzeni.

Jestem synem Maryi oraz
Józefa, b  stara  si  pami ta ,
nie zapomina , uwa  i kocha .

Widzia em wielu godnych i
wi tych, to jest wielka nagroda

widzie  ich, obcowa  z nimi,
ysze  i s ucha , a dla nich

nagrod  jest ta moja pami ,
moje mocne korzenie, moja
mocna wiara, moje dobre uczynki
i dzia ania.

Szkoda, e gdy cz owiek to
zrozumie, domy li si , to cz sto
najbli szych, krewnych ju  nie
ma. I nie ma mo liwo ci im
podzi kowa . Zostaje si

nikiem. Potrzebowa em 50 lat
by zrozumie  to, co widzia em i

ysza em. Niczego nie da si
wróci , ani poprawi . Mo e
trzeba w pozosta ym czasie by
pos usznym, umie  s ucha , a
innym razem domy li  si , czym
ty mo esz pomóc bli niemu.

Mój pierwszy artyku  w naszej
gazecie zosta  opublikowany
ponad 12 lat temu (czerwiec
1998 r.). W tym roku na amach
pisma spotykali my si  pi  razy.

Jestem  zawsze dumny, e mog
zwraca  si  do ksi y naszej
parafii jak do swoich dobrych
przyjació . 100 lat niech yj
nam!

   W adimir Juszkiewicz
foto autora

Cudowny Obraz  Matki Bo ej
ahiszy skiej,  Królowej Polesia
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Jedno jest niebo dla wszystkich

Bronis awa Wajs -  "Papusza"

     Galeria
Znakomitych Polek

Papusza by a pierwsz wiadom  poetk  cyga sk  w Polsce. W stulecie urodzenia.
Papusza by a pierwsz wia-

dom  poetk  cyga sk  w Polsce.
Z jej „odkryciem”, a potem wylan-
sowaniem jako twórczyni zwi -
zane s  nazwiska dwóch pols-
kich poetów: Jerzego Ficowskie-
go i Juliana Tuwima.

Zachowana spu cizna lite-
racka Papuszy nie jest impo-
nuj ca, to zaledwie oko o 40 ut-
worów przez ni  w asnor cznie
zapisanych. Pozostawi a ona po-
nadto sporo przez siebie napisa-
nych tekstów zawieraj cych opis
jej cyga skiego ycia. Przy tym
swoje utwory Papusza pisa a po
cyga sku, za  opisy ycia, a tak-
e listy – po polsku.
Z twórczo ci  Papuszy niero-

zerwalnie zwi zana jest posta
wymienionego
ju  wy ej Jerze-
go Ficowskiego.

Zadebiutowa
w 1953 r. ksi -

 „Cyganie pol-
scy”.  W  roku
1949 trafi  do ta-
boru Dionizego Wajsa, w którym
pozna  fascynuj , dojrza  ju
kobiet  (mia a oko o 40 lat) – o-

 Dionizego, Papusz . Papusza
– to w dialekcie Cyganów Polska
Roma – Lalka. Tak nazwano kie-

dy  ma  Cygank , której na
chrzcie nadano polskie imi  Bro-
nia (Bronis awa), a która pod
swym cyga skim imieniem zna-
na dzi  jest w polskich encyklo-
pediach i wielu leksykonach
wiatowych.
W swoim yciorysie Papusza

tak pisa a: Tatu  z Warmijaków i
z Berników, mama z galicyjskich
Cyganów. Z ojca lepsza rodzina.
Ojca dobrze nie pami tam, mia-
am 5 lat, jak umar  mi na Syberii.
Mama wysz a za m  po o miu

latach za Wajsa Jana.
Niewiele wiemy o losach Pa-

puszy do czasów, kiedy spotka a
Ficowskiego. O w nie minio-
nym okresie wojennym opowie-
dzia a sporo w wielkim poemacie
„Krwawe zy” (Ratvale jasva), w
którym opisuje gehenn  ucie-
czek przed Niemcami i Ukrai -
cami.

Po wojnie tabor Wajsów prze-
drowa  „do Polski”. Papusza

by a ju  wtedy od lat m atk .
Wydano j  za m  za Dionizego
Wajsa brata ojczyma, kiedy mia a
16 lat. Jej m  dobiega  wówczas
czterdziestki. Z jej rozmaitych
wspomnie  wynika, i  nie by o to
szcz liwe zam pój cie. Nie
by o te  szcz liwe ich pó -
niejsze po ycie. Na decyzj  o wy-
borze partnera ycia Papusza nie
mia a adnego wp ywu. Zgodnie
z tradycj , za ni  zdecydowali
starsi. Pisa a o swym dzieci st-
wie:
Bardzo chcia am si  uczy
czyta , ale rodzice nie dbali o
mnie. Ojczym by  pijak, w karty
gra , matka nie mia a poj cia, co
to nauka i czy trzeba, czy nie, to
dziecko uczy . I mamusia mia a
swój k opot z ojcem, e by  pijak,
jak dzi  jeszcze jest, i do mierci
tak dzie. Otó  to dziecko sk d
mog o si  uczy ? Takie dziecko
dobrze si  chowa o samo. Prosi-
am dzieci, co chodz  do szko y,

eby mi pokaza y, jakie  par
liter. I tak by o. Potem co  ukrad-
am i nosi am im, eby mnie uczo-
no. I tak si  nauczy am a b c d i
tak dalej. Blisko mnie mieszka a

ydówka-sklepikarka. apa am
kury i jej dawa am, i ona nauczy a
czyta . A potem czyta am du o
gazet i ró ne ksi ki. Czyta
umiem dobrze, ale pisa  – szka-
radnie, bom ma o pisa a, a czyta-
am du o. I tak zosta o we mnie
na ca e ycie a  do dzi . Otó ,
em dobra dla ludzi i umiem

czyta , to Cyganie ze mnie si
mieli i pluli na mnie… Co chcieli,

to mówili na mnie, a ja im na z
czyta am jak najwi cej i wró am
du o.

Pewnego letniego dnia roku
1949 do jej taboru zawita  m ody
ch opak  z  miasta.  By  to  Jerzy
Ficowski – mia  wówczas 25 lat
– by  pocz tkuj cym poet , zafa-
scynowanym kultur  cyga sk ,
próbuj cym wnika  w ich herme-
tyczn  spo eczno . Przyj ty z
yczliwo ci  do taboru cyga -

skiego, sp dzi  wiele dni w dru-
c z rodzin  Papuszy, spisuj c

opowie ci, pie ni, notuj c zwy-
czaje. Zafascynowa a go mó-
wi ca pi knym j zykiem Papu-
sza, tworz ca z g owy gotowe
pie ni. Namówi  j  by spróbowa a
zapisa  to, co piewa.

W 1953 r. Papusza ostatecznie
osiedli a si  w Gorzowie Wielko-
polskim, gdzie mieszka a d ugie

lata. Pierwsze wiersze–pie ni
spisa a jeszcze w 1950 r., miesz-
kaj c w aganiu i st d wysy aj c

je do Ficowskiego. To on wykreo-
wa  z tej Cyganki poetk  na miar
wieszcza narodu cyga skiego.
Dopiero t umaczone i publikowa-
ne wiersze uczyni y z tej Cyganki
osob  znan  i godn  szacunku.
Ficowskiemu bardzo dopomóg
znany wówczas, a dzi  zaliczany
do grona najwa niejszych poe-
tów polskich - Julian Tuwim. To z
jego inicjatywy ukaza y si  w
formie publikowanej pierwsze
przek ady wierszy Papuszy wraz
z komentarzem autorstwa Tuwi-
ma, przedstawionym w formie
rozmowy z Jerzym Ficowskim.

I to by  pocz tek dramatu Cy-
ganki. Cyganie bowiem natych-
miast dowiedzieli si  o wywiadzie
i  o  zwi zku  Papuszy  z  tekstem,
aczkolwiek ona sama nawet nie
by a wiadoma tej publikacji. W
tym czasie w rodowisku Cyga-
nów Polska Roma obowi zywa
rygorystycznie przestrzegany
zakaz udzielania jakiejkolwiek
informacji  obcym na temat
„tajemnic cyga skich”. „Tajemni-

” za  by o wszystko, czego
postronna osoba nie dostrzega
z zewn trz, a g ównie za  j zyk.
Podobno po tej publikacji Papu-
sza zosta a pobita, podobno zo-
sta a wykl ta, by  mo e, e przed
ca kowit  banicj  ochroni a j
choroba, na któr  zapad a. Papu-
sza trafi a bowiem do szpitala
psychiatrycznego. I odt d ju
przez wiele lat b dzie tam wra-

ca .
Przesta a pisa

wiersze, nie za-
przesta a jednak
korespondowa  z
Ficowskim i Tu-
wimem, który pi-
sywa  do niej listy
wielbi ce jej ta-
lent. Papusza nig-
dy nie mia a za

e Ficowskiemu
jego decyzji publi-
kacji poezj i cy-
ga skiej.

Ju  po pierw-
szej publikacj i

sta a si  s awna. Pisa y o niej ga-
zety.

Papusza (siedzi) w otoczeniu rodziny.
Z lewe jej m , Dionizy Wajs.

kopis Papuszy, 15 marzec 1959 r., aga

> str. 10



Str. 10   Nr 11 (172) listopad 2010  

a jednak nadal ubogo, z cho-
rym m em, w byle jakiej rude-
rze, utrzymuj c si  z wró by.

Ta wra liwa kobieta, yj c w
zwi zku, który z ca  pewno ci
nie by  zwi zkiem serdecznym
prze ywa a dodatkowy dramat –
nie mia a dzieci. W spo eczno ci
cyga skiej jak e to mocne by o
pi tno! Przygarn a wi c sierot ,
ch opca, którego nazwa a piesz-
czotliwie Tarzanem, a którego
wychowanie okaza o si  dla przy-
branych rodziców pasmem
udr ki.

Wiedz c o sytuacji materialnej
Papuszy Tuwim postara  si  o
jakie  honorarium za opubliko-
wane wiersze. Przyj a to z og-
romnym zdziwieniem i obaw ,
nie wierz c, i  za piosenk  mo -
na dosta  pieni dze. Wkrótce te
otrzyma a nieregularne stypen-
dium z Ministerstwa Kultury.

Stawa a si  s awn  w ród
gadziów, wyklinan  w ród swo-
ich. Jej dramat by  po cz ci dra-
matem Ficowskiego, który tym-
czasem ko czy  pisa  sw  ksi -

 o Cyganach. udzi  si , e
psychiczna choroba Papuszy
oddali a od niej agresj  Cyga-
nów. Uprzedzi  j  jesieni  1952r.,
e niebawem uka e si  ksi ka,

w której b dzie te  rozdzia  o jej
poezji. Cho  obawia a si  wrogiej
reakcji ze strony starszyzny, nie
protestowa a. Pisa a z alem,
obaw , ale i z przyzwoleniem:
Braciszek pisze, e jak si  Cyga-
ny dowiedz  o tej ksi ce, to
straci przyjació  cyga skich… A
ja swego narodu cyga skiego nie
zdradzi am, ani na szubienic  nie
wyda am. Powiedz , e Papusza
dziuk ory (suka). A mo e kiedy
w wiecie zrozumiej , e ja nic

ego nie zrobi am i nikomu nie
zrobi am krzywdy…

On sam, wiadom, i  opubliko-
wanie ksi ki o Cyganach spot-
ka o si  z wielkim gniewem star-
szyzny cyga skiej , która ten
gniew wy adowa a na Papuszy,
jako ródle informacji pisarza,
przez wiele lat milcza . W roku
1986, a wi c jeszcze za ycia Pa-
puszy opublikowa  w zbiorze ese-
jów tekst, który jest rodzajem wy-
znania winy, rachunkiem sumie-
nia, przeprosinami. Ficowski
dramat Papuszy prze ywa  z od-
dali, z Warszawy, wiedz c, e
jakikolwiek z ni  kontakt mo e jej
tylko bardziej zaszkodzi , boj c
si  jednocze nie bezpo rednich

reakcji Cyganów wobec niego.
Dalsze lata ycia Papuszy, to

na przemian pobyty w szpitalach
psychiatrycznych, nagrody, spot-
kania autorskie, d ugie okresy
zamkni cia si  w sobie, stany l -
kowe, trud utrzymania schoro-

w a n e g o
a i

trudnego
w wycho-
waniu Ta-
r z a n k a .
Nie oby o
si  bez
aresztów i
zas dzo-
nych za

kradzie  kur wyroków. a na
pograniczu n dzy, upokorzenia i

awy.
W 1958r. przyznano jej woje-

wódzkie wyró nienie - Lubusk
Nagrod  Literack . To wtedy

przyj to dat 1908r. jako najpew-
niejszy rok jej urodzin. W 1967 r.
przyj ta zosta a do lubuskiego
(zielonogórskiego) oddzia u
Zwi zku Literatów Polskich. W
1978 r. dosta a presti ow  nagro-

 Ministra Kultury. Dodajmy, i
po jej mierci na budynku Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w
Gorzowie, gdzie wielokro  czyta-
a swe wiersze, wmurowano
okoliczno ciow  plakiet  z jej
wizerunkiem.

Do dzi  jedynym t umaczem z
cyga skiego i badaczem twór-
czo ci Papuszy jest Ficowski.
Wszyscy inni pisz cy o jej dorob-
ku, pos uguj  si  jego t umacze-
niami.

Papusza nie zna a oczywi cie
zasad cyga skiej pisowni. U y-
wa a do zapisu alfabetu polskie-
go, który w miar  dobrze oddaje
cechy jej dialektu cyga skiego.

Pisa a bez jakichkolwiek popra-
wek, tak jak mówi a. By y to w -
ciwie teksty pie ni, tak je bowiem
nazywa a (gila romane), teksty
przeznaczone do piewania. Pi-
sa a przez ca  szeroko  kartki,
bez znaków przestankowych,
gubi c litery, sylaby, czy ca e

owa. Odczytanie tych tekstów,
podzia  zapisu na zdania, wersy,
zastosowanie znaków przestan-
kowych, to ju  dzie o Ficows-
kiego, który zreszt  w kolejnych
wydaniach t umacze  (z roku
1956 i 1973) dokonywa  znacz-
nych zmian w asnego t umacze-
nia.

- No, pos uchajcie, Cyganie!
Porzu cie ju  w drowanie!
Na dobrej drodze jeste my.
Co mówili nam – zrobimy.
Chcemy si  osiedli  wreszcie,
Inaczej dzieci wychowa .

 si  uczy y w szko ach!

W swojej twórczo ci poetka
koncentrowa a si  na opisywaniu
cierpie , które dotkn y Cyga-
nów, jak równie  na zami owaniu
do w drownego stylu ycia i t sk-
noty za nim:

Pie  cyga ska z Papuszy
owy u ona

...Ogie  kocham jak serce
asne.

Wiatry mocne i ma e
wyko ysa y cyga sk
dziewczyn
i w wiat wygna y j  daleko.
Deszcze obmywa y mi zy,

ce - z oty cyga ski ojciec -
cia o mi ogrzewa
i pi knie mi osmali  serce...

Szczególnym wierszem w
twórczo ci Papuszy jest poemat
rozpoczynaj cy si  od s ów: Zie-
mio moja
Ziemio moja i le na
Jestem córk  twoj  /…/

Papuszy z  si  na festiwal Romane

Pójd  ja w
góry
Góry
wysokie,

spódnic
pi kn ,
wspania
Uszyt  z kwiatów
I zawo am, ile si  b  mia a:
Polska ziemio: czerwona i bia a!

Papusz  cechowa a mocna
identyfikacja z Polsk , z pol-
sko ci . Podkre la a to wielokrot-
nie. Proszona o odczytanie wier-
szy w oryginale, t umaczy a: Ja
jestem Polk . Po cyga sku tylko
piewa am i zapisywa am /…/

Cyganie to Polacy. Kiedy indziej
mówi a: Cyganie s  germa scy i

owia scy. Nasze nazwisko
brzmi z niemiecka, ale my jeste -
my Cyganie s owia scy. Pan
Polak, to pan S owianin, my te
z pochodzenia S owianie. Ra-
zem jeste my Polacy.

Jak wida  Papusza nie mia a
problemu z podwójn  identy-
fikacj , a jej przekonanie o pols-
ko ci swej grupy zupe nie t uma-
czy patriotyczne tre ci poematu.

Papusza zmar a u swojej sios-
try w Inowroc awiu, dok d prze-
nios a si  pod koniec ycia. W
dwa tygodnie po jej mierci w
warszawskiej gazecie ukaza  si
nekrolog:

.P. Bronis awa Wajs Papusza
poetka cyga ska, zmar a 8 lutego
1987 r. w Inowroc awiu, prze-
ywszy 76 lat, o czym zawiada-

mia czytelników i mi ników Jej
pi knych wierszy Jerzy Ficowski.

Ficowski nie by  na pogrzebie
Papuszy. Jak mówi  Edward D -
bicki, te  poeta, jej krewny: To nie
by o by mo liwe, bo Ficowski
móg by by  nawet ciele nie
poszkodowany przez Cyganów.

Adam Bartosz

(ze str. 9)

Pomnik Bronis awy Wajs Papuszy w Gorzowie
Wlkp. (rze ba Zofii Bili skiej)
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zyk polski na Mazurach

Plemi  Prusów
Cz. 5  do nr 11/2010

Tadeusz Peter GazetaAutorow.pl

Wiatrak w Muzeum Etnograficznym w Olsztynku

Prusacy nie tylko aresztowali
Wojciecha K trzy skiego pod zarzu-
tem przemytu broni, ale czynili
wszystko, by uniemo liwi  mu za-
trudnienie na terytorium Prus. Po
wielu zabiegach znalaz  prac  w
Ossolineum we Lwowie, gdzie pra-
cowa  od 1876 roku do 1918 roku
kolejno pe ni c funkcj  sekretarza,
a potem przez d ugie lata dyrektora
Ossolineum.

Mimo znacznej odleg ci Lwo-
wa od Mazur W. K trzy ski stale pa-
mi ta  o swoich stronach rodzinnych.
Po pierwsze zabiega  o to, by na Ma-
zurach ukazywa y si  gazety polskie,
by zosta o upowszechnione Towa-
rzystwo Czytelni Ludowych z Poz-
nania. Poszukiwa  na terenie Mazur
ludzi, którzy zajmowali si  upowsze-
chnieniem ksi ki polskiej oraz czy-
telnictwem wydawanych tu kalenda-
rzy dla Mazurów. Po latach stara
znalaz  odpowiedniego kandydata na
redaktora i wydawc  gazety „Ma-
zur”, Jana Karola Sembrzyckiego,
który drukowa  gazet  w drukarni
Edwarda Salewskiego w Ostródzie
(1883-1884) i wyda  tu równie  dwa
roczniki kalendarzy dla Mazurów
(1884 i 1885). Po wypowiedzeniu
mu umowy przeniós  druk kalenda-
rzy do drukarni Lambecka w Toru-
niu, a druk nowej gazety pt. „Mazur
Wschodniopruski” odbywa  si  krót-
ko w Tyl y. Upowszechnia  czytel-
nictwo ksi ek przez Towarzystwo
Czytelni Ludowych. Dowodem na to

 listy m.in. J. K. Sembrzyckiego
do Micha a Kajki. W. K trzy ski
udziela  te  poparcia Marcinowi
Gerssowi (Gierszowi) w wydawaniu
„Gazety Leckiej” i innych oraz w wy-
dawaniu kalendarzy dla Mazurów.
Pomaga  tez finansowo kontynuato-
rowi dzie a Marcina Otto Gerssowi
w wydawnictwie kalendarzy i „Prus-
kiego Przyjaciela Ludu” (tygodnik).

W okresie gimnazjalnym W.
trzy ski prze ywa  swój dramat

narodowego odrodzenia w Rastem-
borku (obecnie K trzynie), to w tym
czasie sytuacja na Mazurach nie
przedstawia a si  dobrze. T  obiek-
tywn  prawd  powinien pozna  ka -
dy mieszkaniec Mazur wspó czes-
nych. Ma to szczególne znaczenie w
kontaktach mi dzy Polsk  i Niem-
cami, tym bardziej, e dziesi tki ty-
si cy Niemców i by ych mieszka -
ców Mazur ka dego roku te tereny
odwiedzaj  w drodze sentymental-
nych wspomnie . Przypomnie  na-

le y jeszcze jedno z my li kiero-
wanych przez W. K trzy skiego, gdy
by  ju  dojrza ym uczonym: „Dzi
zaliczaj  si  do gorliwych Niemców
niegdy  familie mazurskie: eskich,
Przyborowskich, D bowskich, Pa-
cewskich, Rutkowskich, Wi niews-

kich, Gierszów i wielu innych […].
Dodam te  Salewskich, Brzósków,
Tyszków, Kostków, Dylewskich,
Giszanowskich, Grabskich, Kali-
szewskich, Kami skich itd. oraz
wielu innych”.  W. K trzy ski rów-
nie  pisa : „Dola lub niedola - doda-
wa  - biednego ludu naszego ma o
(ich) obchodzi, cho  zwykle, o tyle

zyk polski znaj , aby z czeladnika-
mi i robotnikami si  porozumie-
wa ”. Procesowi germanizacji ule-

o niemal ca e mieszcza stwo
mazurskie - pisa  W. K trzy ski: „nie
ma ju  Mazurów po polsku mówi -
cych, prócz biednych rzemie lników
i robotników. Prosty lud wiejski -
ch opi i biedota robotnicza na wsiach
byli znacznie d ej wierni tradycji
polskiej.” Wojciech K trzy ski
skwitowa  to krótko: „…mowy
ojczystej jak sukni jakiej  porzuci
nie mo na.”

Natomiast elazny kanclerz
Niemiec (Otto von Bismarck) twier-
dzi : „Opór przeciw asymilacji po-
chodzi ze strony szlachty polskiej i
zale nych od niej ludzi(...) ze strony
ni szych warstw - parobków i robot-
ników mówi cych po polsku.” Pro-
cesy germanizacyjne nasila y si  w
miar  up ywu lat. Nieco zahamowa a
je I wojna wiatowa, ale po jej zako -
czeniu, po przegranym plebiscycie
przez Polsk  na Warmii i Mazurach
w dniu 11 lipca 1920 roku coraz

mocniej si  nasila y. Próby Zwi zku
Polaków w Niemczech zwi zane z
organizacj  szkó  i przedszkoli
polskich na Warmii i Mazurach w
latach 1928 - 1930 nie powiod y si .
Jedynie na terenach Warmii powsta o
ich kilkana cie, a na Mazurach jedna

szko a polska w Stanclewie. Jedy-
nym trwa ym sukcesem by o trwanie
polskiej gazety redagowanej przez
rodzin  Pieni nych w Olsztynie -
„Gazety Olszty skiej”, która od
1886 roku przetrwa a najtrudniejsze
lata i wydawana by a do ko ca
sierpnia 1939 roku.

Dla ratowania ducha polskiego
na terenie Warmii i Mazur w 1932
roku z inicjatywy Zwi zku Polskich
Towarzystw Szkolnych w Niem-
czech W adys aw G bik podj  prac
w polskim gimnazjum w Bytomiu.
Tak równie  przez kilka lat kszta -
con  m odzie  z Warmii i Mazur a
sam W adys aw G bik przygotowy-
wa  ju  od 1935 roku m odzie , która
mia a da  pocz tek powsta emu w
1937 roku gimnazjum polskiemu w
Kwidzynie. Za one plany zosta y
zrealizowane i 1 wrze nia 1937 roku
ruszy o gimnazjum polskie w Kwi-
dzynie. W adys aw G bik w swojej
ksi ce pt. „Prawo i pi ”, tak m.in.
pisa : „... POBYT W Niemczech
Hindenburga i Hitlera, bezpo redni
udzia  w walce o zachowanie ojczys-
tej mowy atakowanej coraz agresyw-
niej przez germanizatorów, o szko y
polskie dla polskiego dziecka, o no-
we kadry polskiej inteligencji, wresz-
cie obcowanie z wielu wybitnymi
dzia aczami i obro cami polsko ci

ska, Pogranicza, Pomorza Ka-
szubskiego, Powi la, Warmii i Ma-

zur, nauczy y mnie szacunku dla
bohaterskiej postawy ludu polskiego
w Niemczech, okre lonej stawianiu
hymnu „Wytrwamy i wygramy”. Tu
te  zrozumia em warto , jak  w tej
walce posiada a niezachwiana
wiara w Polsk , najlepsz  Matk  -
Ojczyzn , o której nie wolno mówi
le” - jak to nakazywa a pi ta:

„Prawda Polaków w Niemczech”.
„Z lat wspólnej pracy i walki wy-
nios em poczucie wspó odpowie-
dzialno ci za miejsce tego ludu w
wiadomo ci narodowej szczególnie

tych rodaków, którzy przybywaj c na
odzyskane ziemie w 1945 roku nie
znali ani dziejów tych ziem, ani oca-
lonego tam przez polski lud dzie-
dzictwa kultury.”

„Osiadli na tych ziemiach Polacy
przybyli z najró niejszych stron II
Rzeczypospolitej, którzy te ziemie
zasiedlili po 1945 roku mamy nie-
zbywalny obowi zek piel gnowania
tre ci, jakie zosta y nam przekazane
przez pokolenia ludzi, którzy te tere-
ny przez wieki zamieszkiwali. Pie-

gnowanie tre ci dawnych zwycza-
jów i obyczajów kulturowych ludu
zamieszka ego na Warmii i Mazu-
rach w dawnych wiekach, ale te  naj-
dawniejszych plemion Prusów, któ-
rych wytrzebi  Zakon Krzy acki.”

Dla ludno ci tu osiad ej i wyros-
ych na tych ziemiach kolejnych

pokole  zadaniem niezbywalnym
jest piel gnowanie warto ci kulturo-
wych z przesz ci, bowiem rozum
ludzki bez wiedzy o przesz ci b -
dzi w przysz ci w ciemno ci. Cho-
dzi o to, by warto ci kultury ludu zo-
sta y wykorzystane przez kolejne
pokolenia dla doskonalenia ycia i
sta y si  cementem integruj cym lu-
dzi. Wychowujmy nasze dzieci na
tradycji naszych ojców i dziadów.

Dzi  60 lat po upadku ostatecz-
nym Prus, od og oszenia przez alian-
ck  Rad  Naczeln  postanowienia z
25 stycznia 1947 roku, w którym
czytamy m.in.: „Niniejszym rozwi -
zuje si  pa stwo pruskie, jego rz d i
wszystkie podlegle mu w adze”.
Wówczas by  to jedynie symbol aktu
historycznego, ale by ycie dokona o
weryfikacji na to potrzeba by o
prawie 60 lat nim obalono mur ber-
li ski i nast pi o ostateczne pojed-
nanie pod znakiem Unii Europejskiej
(1 maja 2004 r.).
Na tym ko czymy obecn  publikacj
o j zyku polskim na Mazurach.
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Teraz jest mo liwa prenumerata pisma „G os znad Prego y”.
Kod prenumeraty – 00710.
Koszt prenumeraty na pó  roku – 216 rubli, na miesi c – 36 rubli
(odbiór przez kioski „Pressa”, a tak e z dostarczeniem pod podany adres
dla osób prawnych i na miejsce pracy indywidualnego prenumeratora).

eby zaprenumerowa  pismo, nale y:
1. Wybra  sposób odbioru pisma, dzwoni c pod nr tel.:
(4012) 53-50-81, 46-02-73, 53-69-60.
2. Zaprenumerowa  pismo, dzwoni c pod ww. nr tel. lub na stronie
WWW.podpiska39.ru (rozdzia  „Katalogi SMI”, „Polecamy”).
3. Op aci  prenumerat .
Uwaga!
Na druku obowi zkowo nale y poda  imi  i nazwisko, numer telefonu
osoby prenumeruj cej i numer kiosku „Pressa”, w którym planuj
pa stwo odbiera  gazet .
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adimir Juszkiewicz ma 50 lat

GRATULUJEMY! STO LAT!

Z okazji jubileuszu serdecznie Pana
pozdrawiamy i pragniemy yczy  zdrowia,
zadowolenia z codzienno ci, jak najwi cej
powodów do rado ci i mnóstwa ciekawych

kontaktów!

NASZE POWINSZOWANIA

Nasz polonus
adimir Juszkiewicz

13 listopada 2010 roku
sko czy  50 lat.
Pan W adimir od wielu
lat aktywnie
wspó pracuje z
redakcj  pisma “G os z
nad Prego y”, jest
sta ym czytelnikiem
pisma jak równie  jego
nieetatowym
korespondentem.

Wiele zajmuj cych
artyku ów –
pouczaj cych,
wychowawczych,
szczególnie w duchu
chrze cija skim –
czytelnicy “G osu”
znajdowali na amach
pisma.

W ostatnich trzech
numerach gazety W.
Juszkiewicz bardzo
obszernie opisa  swoje

wra enia z podró y po
oszech. yczymy

panu W adimirowi
Juszkiewiczowi
zdrowia, powodzenia,
dalszych sukcesów we
wspó pracy z “G osem”,
jak równie  szcz cia i
pomy lno ci w yciu
osobistym.
100 lat niech yje nam!

Redakcja
“G osu znad Prego y”

CMYK5
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