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Rocznica odsieczy wiede skiej: 1683 – 2011.
Polskie dzieje

Zwyci stwo pod Wiedniem
           12 wrze nia 1683 roku zo-
           stawi o w wiadomo ci na-
rodu polskiego lad nie mniejszy
ni  bitwa Grunwaldzka. Do obec-
nych czasów zachowa a si  pami
o tej s awnej bitwie. Kiedy my w
Polsce w muzeach zapoznajemy
si  z obszernymi zbiorami dzie
sztuki Wschodu – to s  przewa -
nie trofea wojsk króla Jana III So-
bieskiego w bitwie u bram Wiednia.

Przypomnimy w skrócie prze-
bieg wydarze  w tej dobie history-
cznej. Wiosn  1683 roku wobec
zagra aj cej wojny z Turcj , Rze-
czpospolita i Austria zawar y so-
jusz. Król Jan Sobieski zdawa  so-
bie spraw  nie tylko z wagi zagro enia, ale tak e
z konsekwencji kulturowych, gospodarczych i
politycznych ataku tureckiego na ka de z zagro-
onych pa stw. Uwa , e interes Rzeczpospo-

litej wymaga, aby uczestniczy a w wojnie poza
swoim terytorium, ale tak e aby jej udzia  w wal-
kach z si ami tureckimi by  odczuwany przez
innych sprzymierzonych jako niezb dny. Sejm
popar  stanowisko króla i zatwierdzi  przymierze
z Austri . Do bezpo redniej pomocy zobowi za-
no si  tylko w przypadku zagro enia Wiednia
lub Krakowa.

Gdy wezyr turecki Kara Mustafa w po owie
lipca rozpocz  obl enie Wiednia, w adca
Rzeczpospolitej zebra  25-tysi czne wojsko i wy-
ruszy  z pomoc . Po czone wojska austriackie i
polskie wsparte posi kami niektórych pa stw
Rzeszy Niemieckiej pod dowództwem króla Jana
Sobieskiego odnios y 12 wrze nia 1683 roku decy-
duj ce zwyci stwo u bram Wiednia. W walce
szczególnie wyró ni a si  polska artyleria, a o
zwyci stwie przes dzi  zmasowany atak husarii,
ze wzgórz wiede skich na obóz turecki. Turcy
wycofali si  w pop ochu.

Wieczorem tego  dnia król pisa  do ony:
“Bóg i Pan nasz na wieki b ogos awiony da  zwy-
ci stwo i s aw  narodowi naszemu, o jakiej wieki
przesz e nigdy nie s ysza y. Dzia a wszystkie, obóz
wszystek, dostatki nieoszacowane dosta y si  w

ce nasze. Nieprzyjaciel … ucieka”. W li cie do
papie a Sobieski by  bardziej pow ci gliwy i
wypowiedzia  si  lakonicznie w ten sposób:
“Przybyli my, zobaczyli my, Pan Bóg zwyci ”.

Odsiecz wiede ska z ama a ofensywn  sil
armii tureckiej, po kl sce pod Wiedniem rozpo-
cz  si  zmierzch pot gi politycznej imperium
otoma skiego, przez stulecia zagra aj cego
Europie. Wiede skie zwyci stwo zdoby o uzna-
nie w ca ej ówczesnej Europie, za  imi  Sobieskie-
go zas yn o nawet w dalekim Iranie – dano mu
przydomek El Ghazi – Zwyci zca. Wiede ski
triumf wywo  powszechn  uciech  w ród naro-
dów chrze cija skiej Europy, szczególnie we

oszech. We Florencji na wiadomo  o zwyci st-
wie we wszystkich ko cio ach od piewali “Te
Deum laudamus”, urz dzili uroczyste procesje i
sztuczne ognie. Ogromna rado  ogarn a równie
ujarzmione przez Turcj  kraje ba ka skie. Serbo-
wie, Chorwaci, Bu garzy, Grecy ju  widzieli w
Sobieskim swojego wyzwoliciela, dlatego Jan III
Sobieski pod imieniem Jovan sta  si  bohaterem
niemal wszystkich serbskich ówczesnych utwo-
rów literackich.

Szczególn  rado  wiede skie zwyci stwo
wywo o w Polsce. Wiadomo  o takim wyda-
rzeniu dotar a do Krakowa cztery dni po bitwie.
Natychmiast burmistrz zorganizowa  uroczys-
to ci. W niedziel  19 wrze nia w Katedrze na
Wawelu odprawione zosta o nabo stwo bisku-
pie pod przewodnictwem biskupa Ma achow-
skiego z udzia em licznych bractw cechowych.
Za  dwa dni pó niej w ko ciele Mariackim uro-
czyste nabo stwo dzi kczynne celebrowa  nun-
cjusz papieski Pallavicini. Natomiast 2 listopada
do Krakowa przywieziony zosta  namiot wielkie-
go wezyra tureckiego, który królowa zarz dzi a

rozbi  na polu w pobli u ob-
zowa, dok d „wielu ludzi ró nych
stanów chodzi o i je dzi o, ponie-
wa  by o tam na co popatrze ”. Z
ciekawo ci  ogl dano je ców
tureckich. Ca e miasto z niecierpli-
wo ci  oczekiwa o na przyjazd
króla bohatera. Podobne uroczys-
to ci odbywa y si  w ca ej Polsce.
Ze szczególn  okaza ci  obcho-
dzi  zwyci stwo Sobieskiego
Gda sk wielkim wi tem 11 stycz-
nia 1684 roku.

W literaturze polskiej wiede -
skie zwyci stwo znalaz o wyj tko-
wo szerokie odzwierciedlenie. Pi-
sa  o nim s ynny poeta XVII wieku
Wespasian Kochowski, autor

“Pie ni Wiednia wybawionego”, oraz jego wspó -
cze ni. Chwalebne poematy ku czci króla pisali
uczestnicy wyprawy wiede skiej Wojciech Stani-

aw Chru ci ski i Jakub Rubinowski. Oraz inni
mniej znany poeci epoki baroku. Bitwie pod
Wiedniem w tych czasach po wi cono wiele in-
scenizacji teatralnych, szczególnie w pijarskich i
jezuickich szko ach. W pó niejszych czasach o
Wiedniu pisali tacy znani pisarze jak: Ignacy Kra-
sicki, Franciszek Karpi ski, Adam Naruszewicz,
Stanis aw Trembecki, Julian Ursyn Niemcewicz,
Teofil Lenartowicz, Maria Ilnicka, Józef Ignacy
Kraszewski i inni.

Wielu artystów malarzy i rze biarzy po -
wi ci o temu wydarzeniu swoje dzie a. Nic dziw-
nego. Przecie  ta bitwa na ca e stulecia okre li a
losy Centralnej i Wschodniej Europy. Ona za y-
a pocz tek upadku mocnego Osma skiego impe-
rium, wnios a swój dorobek w sprawie wyzwole-
nia narodów ba ka skich z niewoli tureckiej,
otworzy a drog  ku umocnieniu pa stwa Habs-
burgów, szybko wysuwaj cego si  na rol  czo o-
wego mocarstwa Europy. Stworzy a warunki do
umocnienia pozycji Rosji na morzu Czarnym.

Zwyci stwo pod Wiedniem by o ostatnim
wielkim sukcesem szlacheckiej Rzeczpospolitej.
W nast pnych latach upadku i rozbiorów pami
o Wiedniu b dzie wspiera  duch narodu Rzecz-
pospolitej w walce z gn bicielami, za  posta  Jana
III Sobieskiego stanie si  symbolem rycerskiej
godno ci Polaków.

Opracowanie i przek ad z rosyjskiego
W. Wasiliew
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PIELGRZYMKA NA BEATYFIKACJ
JANA PAW A II

(zako czenie z Nr 6-8/2011)

Ostatni nocleg
we W oszech 40 km od Werony. Do
hotelu przyjechali my o godz. 22.,
wi c zwiedzanie miasta nie by o ju
mo liwe.

Jeszcze dwa dni podró y, ale
wi cej przystanków ju  nie b dzie.
Robi nam si  smutno. Wspominamy
to co zobaczyli my i to, czego nie
zd yli my zobaczy .

Zatrzymali my si  w Niemczech,
przy Autobahnkirche. wi tynia przy
autostradzie. Pojawiaj  si  kraje,
gdzie ko cio y stoj  puste, gdzie pra-
wie nie s  ju  potrzebne, gdzie jest
ich wi cej ni  parafian. Utrzymanie
takiego ko cio a jest drogie, nie op-
aca si , trzeba go sprzedawa , wy-
najmowa  albo burzy . My la em, e

jest odwrotnie. Wydawa o mi si , e
takie podej cie do Ko cio a ju  si
nie powtórzy, e wszyscy wszystko
zrozumieli.

Jestem katolikiem. Przez 30 lat
w ko ciele by em 30 razy, a mo e
mniej.

Babcia, dziadek, ojciec – byli
Polakami, mama chodzi a do pol-
skiej szko y, uczy a si  w j zyku pol-
skim. Kim jestem? Urodzi em si  na
Bia orusi, mieszka em tam 30 lat,
uczy em si  bia oruskiego jako ob-
cego. Ochrzczono mnie w ko ciele

katolickim, pierwsza komunia, pi
lat po lubie katolicki lub ko cielny.
Kim jestem? W pierwszym paszpor-
cie jako narodowo  mia em wpisane
„Polak”, a pisa  po polsku nie potra-

fi . Przez ca e ycie rozmawiam i pi-
sz  po rosyjsku, a w rodzinie nie mia-
em adnego Rosjanina. Przez 20 lat

> str. 3

mieszkam w obwodzie kalinin-
gradzkim, w Rosji. Kim jestem? Jes-
tem katolikiem i nie mam prawa wy-
rzeka  si  tego. Do 40 roku ycia
zna em trzy podstawowe modlitwy
tylko w j zyku polskim. Etniczny
Polak z Zachodniej Bia orusi. Kato-
lik. Ciesz  si  i jestem szcz liwy.
Do ko ca ycia b  dzi kowa
swoim rodzicom i swojemu ksi dzu
Stanis awowi Ry ko. Tak, w nie
mojemu ksi dzu. Jest moim, tak sa-
mo jak rodzice, niezaprzeczonym
autorytetem. Ciesz  si  i jestem
szcz liwy.

Ks. Stanis aw Ry ko uko czy  Se-
minarium Duchowne w Pi sku. Po
areszcie ks. Jana Wasilewskiego zo-
sta  proboszczem w tym mie cie. Ks.
Stanis awa równie  aresztowano w
1949 roku i zes ano na Syberi , sk d
wróci  w 1956 roku. Po powrocie nie
nalega  na przywróceniu siebie w
swojej pi skiej parafii, zgodzi  si  na
stoj cy pustym od oko o 8 lat ko ció

w ohiszynie, gdzie s  28 lat, a
do mierci.

Po areszcie ks. Ry ko w 1949 ro-
ku, po pi ciu miesi cach oczekiwa-
nia na zgod , na miejsce proboszcza
przyszed  i pozosta  tam na kolejne
55 lat ks. Kazimierz wi tek.

Kazimierz wi tek urodzi  si  21
pa dziernika 1914 r. W lipcu 1989 r.
papie  Jan Pawe  II mianowa  go bis-
kupem i administratorem apostol-
skim na Bia orusi. W kwietniu 1991
r. zosta  mianowany arcybiskupem
archidiecezji mi sko-mohylewskiej
i administratorem apostolskim  die-
cezji pi skiej. W listopadzie 1994
zosta  podniesiony do godno ci kar-
dynalskiej. Zmar  21 lipca 2011 r. w

Pi sku.
21 sierpnia 2011 r. min  miesi c

od momentu kiedy przesta o bi  jego
serce. Zmar  w wieku 96 lat – najstar-
szy katolicki biskup na wiecie.
Pierwszy bia oruski kardyna  od ro-
ku 1798, pierwszy i jedyny bia orus-
ki ksi dz, który zosta  Komandorem
Legii Honorowej (najwy sze odzna-
czenie we Francji).

Kazimierz wi tek by  niezwyk-
ym cz owiekiem. Maj c 70 lat w as-
nor cznie malowa  kopu  ko cio a
przywi zany do krzy a. Tyle trud-
nych przeszkód musia  pokona  na
swojej drodze yciowej. Siedzia  w
celi mierci, czu  zimno przy one-
go do skroni pistoletu. Raz odprawia
Msz wi  Wielkanocn  w wi -
ziennej parni.

Autobahnkirche w
Niemcziech

God o K. wi tka (Mater Misericordiae)

Dwaj synowie narodu polskiego: Jan Pawe  II i Kazimierz wi tek

Katedra w Pi sku

Kapliczka w miejscu za enia Pi ska

Pi sk. 1097 rok.
Miasto na Polesiu.

Kardyna wi tek
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Za wszystko zosta  wynagrodzo-
ny wed ug zas ug – przez 72 lata s u-

 Bogu i ludziom. Ile wi ty  uda o
si  zwróci  i odbudowa , ile obra-
zów koronowa  (mi dzy innymi Ob-
raz Matki Bo ej ohiszy skiej, Bud-

awskiej i inne). Ca e ycie znajdo-
wa  si  pod opiek  Bogurodzicy.

W jego pogrzebie w Pi sku uczes-
tniczyli m.in. arcybiskup metropolita
krakowski kardyna  Stanis aw Dzi-
wisz, arcybiskup ryski kardyna  Janis
Pujats oraz arcybiskup metropolita
mi sko-mohylewski Tadeusz Kon-
drusiewicz.

Ksi dz by  wielkim autorytetem!
Szkoda, e zbyt ma o go s ucha em,
a on swoimi czynami, ca ym swoim
yciem uczy  i pokazywa , co nale y

robi , jak trzeba .
Ksi a maj  tysi c razy ci ej.

 na widoku, ludzie przypatruj  si
im, s uchaj  ich i przys uchuj  si  im.

Ksi a nie maj  prawa obra  si ,
ci , krzycze , nie maj  prawa

obra  i dawa  powód do obrazy.
Ich zdanie i punkt widzenia traktuje
si  jako oficjalne.

Je eli to ja zrobi  co  z ego, to
w ten sposób zawiod  rodzin  albo
kolegów. Je eli ksi dz zrobi co  nie
tak, to mo e poda  w w tpliwo
nawet ca y naród, kultur , ideologi ,
wiar  swojego ludu.

Je li cz owiek nie ma autorytetu,
nie ma wiary, idea ów, to nie wyjdzie

z niego Cz owiek z du ej litery, nie
dzie móg  sta  si  autorytetem dla

innych.
Ostatni dzie  podró y.
Jeszcze jeden godzinny postój w

pierwszym polskim miasteczku. Zu-
pe nie inna atmosfera, inny stosunek
do pielgrzyma. Ksi dza Jerzego na-
zywaj  tu Jurkiem. Nie chce si  wy-
je .

Ten wyjazd by  prawdziw  piel-
grzymk . W zesz ym roku porusza-

c si  t  sam  tras  przez cztery dni
podró y mieli my cztery trzygodzin-
ne postoje w ró nych miastach. A te-
raz – przez cztery dni tylko trzy go-
dzinne przerwy i wszystkie przy
wi tyniach. Przez ten ca y tydzie

nawet w sklepach sp dzili my naj-
wy ej godzin .

To by a niezapomniana piel-
grzymka na beatyfikacj  papie a Ja-

na Paw a II, który 1 maja 2011 r. sta
si  ogos awionym.

Widzia em nagrobek Jana Paw a
II w grotach w Watykanie, mog em
ukl kn  przed jego grobem, widzia-
em prost  drewnian  trumn  B ogo-
awionego Jana Paw a II. Czy uda

mi si  zobaczy  nowe miejsce spo-
czynku cia a s ugi bo ego, B ogos a-
wionego Jana Paw a II? B  marzy
o tym pe en nadziei.

W sierpniu min o 100 dni od
dnia beatyfikacji Jana Paw a II. 100
dni od momentu przeniesienia trumny
Papie a do bazyliki. Wzeszed  jesz-
cze wy ej. To jego ostatnia pielgrzym-
ka. Tyle podró owa , tyle widzia  – i
móg  powtórzy  to jeszcze raz, nawet
gdy serce przesta o ju  bi .

W ci gu 6 lat po jego mierci
grób w g ównej wi tyni chrze cija -
skiej codziennie zwiedza o oko o 20
tysi cy osób z ró nych krajów wia-
ta. Miliony ch tnych, z w asnej ini-
cjatywy. Za ycia miliony ludzi spie-
szy y do niego  eby wzmocni  swoj
wiar , zobaczy  i us ysze  go. Przy-
chodz  i teraz. To cud.

Minie niedu o czasu i papie em
zostanie wybrany kardyna  z Afryki

– z kraju, o którym ma o wiedzieli -
my, nie domy lali my si , e s  tam
chrze cijanie i silna wiara. A potem
przyjdzie nasza kolej, by  mo e nam
te  uda si  wy-

aga  Pana o na-
st pc w. Piotra
z naszego otocze-
nia, z naszego
kraju,  z  tych  ko-
go lubimy i sza-
nujemy nawet
je li zajmuj  nie-
wysokie stano-
wiska,  s  w
ma ych para-
fiach. Mo e aku-
rat w ma ej ro-
dzinie wszystko
lepiej widoczne, na wszystkich wy-
starcza czasu.

1 maja na beatyfikacj  przyby o
1,5 miliona ludzi. Plac w. Piotra
mie ci 200 tysi cy, lecz wszyscy
pielgrzymi byli zadowoleni i rado ni.
To cud.

1 maja by o drug  niedziel
Wielkanocn . I w nie drug  nie-

dziel  wielkanocn  Jan Pawe  II og-
osi  Niedziel  Bo ego Mi osierdzia.
Druga niedziela sta a si  dniem
uroczysto ci, dniem beatyfikacji.

Maj jest szczególnym miesi -
cem, miesi cem maryjnym, pierwsz
liter  nazwy którego Jan Pawe  II
wybra  do swojego znaku b c jesz-
cze biskupem.

Beatyfikacja jest potwierdze-
niem wi to ci. Imi  Jana Paw a II
zosta o wpisane na list wi tych i

ogos awionych.
Dekret o beatyfikacji Jana Paw a

II, przeczytany przez Papie a Bene-
dykta XVI, brzmia : „… S uga Bo y
Jan Pawe  II, Papie , od tego mo-
mentu nazywa si  B ogos awionym.”
Dzie  22 pa dziernika wyznaczono
dniem wspomnienia liturgicznego
Jana Paw a II.

Benedykt XVI cz sto nazywa
Jana Paw a II swoim „ukochanym
Poprzednikiem”. Niech B ogos a-
wiony Jana Pawe  II równie  dla nas

stanie si  ukochanym, gwiazd  prze-
wodni  i obro .

Dzi kuj  wszystkim organiza-
torom tej pielgrzymki, a szczególnie

ogos awionemu Janowi Paw owi
II za jego s enie nam i ca emu
wiatu.

W. Juszkiewicz
fot. autora

Lista wszystkich papie y w
Bazylice

Ostatnia pielgrzymka Jana Paw a II z grobu Watyka skiego
do Bazyliki.

Szwajcarski
wartownik
podczas zmiany
warty.

Kopu a Bazyliki w. Piotra.

(ze str. 2)

Z jednego z okien tego
budynku Jan Pawe  II
po raz ostatni
pob ogos awi  swoich
wiernych.
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Mi dzynarodowy festiwal "Bachoslu enie"
– ho d pami ci wielkiego Bacha

Kronika kulturalna

Flecistka Jadwiga Kotnowska i Kaliningradzka Orkiestra kameralna

Konsul R. Sosi ski i polscy muzycy J. Kotnowska i K. Stankiewicz

Jadwiga
Kotnowska -
wybitna polska
flecistka,
absolwentka
warszawskiej
Akademii
Muzycznej im.
Fryderyka
Chopina.

Edukacj  muzyczn  rozpocz a w
wieku dziesi ciu lat, graj c na flecie,
skrzypcach i fortepianie. Decyzj  o
wyborze kariery solistycznej na flecie
podj a po wygraniu szeregu
ogólnopolskich oraz
mi dzynarodowych konkursów.
Jako pierwsza polska flecistka zosta a
laureatk  siedmiu mi dzynarodowych
konkursów muzycznych. Dysponuje
ogromnym i wszechstronnym
(solowym, kameralnym, z orkiestrami)
repertuarem, pocz wszy od dzie
epoki baroku po kompozycje pisane

wspó cze nie dla artystki.
Ma na swym koncie wiele prawykona
utworów literatury polskiej oraz
wiatowej. Mi dzy innymi po raz

pierwszy zaprezentowa a polskiej
publiczno ci Concierto Pastorale
Joaquina Rodrigo, Koncert fletowy
Carla Nielsena, Koncert Hisatady Otaki
itd. podczas Festiwali "Warszawska
Jesie ".
Wyst powa a w wi kszo ci krajów
europejskich oraz w USA i Azji; w wielu
znanych salach koncertowych, m.in. w
Tivoli Hall w Kopenhadze, Grieg Hall
podczas Bergen International Festival,
Palau de Musica w Barcelonie, Teatro
Real w Madrycie, The Purcell Room w
Londynie itd.
Oprócz klasy fletu w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, artystka
prowadzi równie  kursy mistrzowskie
m.in. w USA, w Malezji, we Francji, we

oszech, w Finlandii oraz w Royal
College of Music w Londynie.

Kuba
Stankiewicz -
jeden z
najlepszych w
Polsce pianistów
jazzowych.
Debiutowa  w
latach 80-tych u
boku takich
artystów jak Jan
"Ptaszyn"

Wróblewski i Zbigniew Namys owski.
Pod koniec lat 80-tych uko czy
Berklee College of Music w Bostonie, a
po powrocie do kraju za  swój

asny zespó . W roku 1994 jego
pierwsza autorska p yta "Northern
song" zosta a wybrana najlepsz  p yt
roku przez czytelników pisma Jazz
Forum. W tych latach wspó tworzy  te
Traveling Birds Quintet - zespó
za ony przez muzyków
wroc awskiego pochodzenia (Wojtasik,
Baron, Oleszkiewicz), którego

dokonania wysoko oceniali krytycy
jazzowi.
Do dzi  nagra  jeszcze 4 autorskie

yty. Jazzowo zinterpretowane
piosenki z tekstami Agnieszki
Osieckiej - "Ulice wielkich miast",
zaaran owane na jazzowo pie ni
Chopina - "Chopin songbook"
autorskie kompozycje na p ycie
"Miesi ce" oraz utwory dla dzieci o
delikatnym jazzowym zabarwieniu -
"Co  dla dzieci i nie tylko".
Od lat po wi ca si  te  edukacji

odego pokolenia jazzmanów ucz c
na Uniwersytecie Zielonogórskim, a
od niedawna te  na Akademii
Muzycznej we Wroc awiu. Prywatnie -

 Ingi Lewandowskiej, wokalistki
jazzowej towarzysz cej mu w jego
artystycznych dokonaniach i ojciec
dwóch córeczek. Wszystkie nagrania
Kuby Stankiewicza s  w ca ci
dost pne do ods uchania na
stronie:www.intromusic.bandcamp.com

Pod koniec lipca w Sali Kon-
certowej Filharmonii Kaliningra-
dzkiej odbywa  si  Mi dzynaro-
dowy festiwal muzyczny "Bacho-
slu enie". Owe wydarzenie kul-
turalne organizuje si  i przepro-
wadza jako ho d pami ci genial-
nego niemieckiego kompozytora
i muzyka, organisty Jana Seba-
stiana Bacha.

Tradycyjnie, 28 lipca, w dniu
pami ci J. S. Bacha, program
festiwalu zamyka Garry Grod-
berg – wybitny organista, który
wielce przyczyni  si  do popu-
laryzacji sztuki organowej i twór-
czo ci J. S. Bacha w naszym
kraju.

26 lipca, w polskim dniu fes-
tiwalu, który przebiega  pod has-
em "Klasyka i jazz", w pierwszej
cz ci koncertu razem z Kalinin-
gradzk  orkiestr  kameraln  na
deskach scenicznych filharmonii
wyst pi a wybitna polska fle-
cistka Jadwiga Kotnowska. Mie-
li my przyjemno  wys ucha
trzycz ciowy Concerto d-moll,
utwór autorstwa jednego z sy-
nów J. S. Bacha Karola Filipa.

Po koncercie Jadwiga Kot-
nowska podzieli a si  swoimi
wra eniami o Kaliningradzkiej
orkiestrze kameralnej. Powie-
dzia a, e to zespó  muzyków na-
prawd  wysokiego poziomu,
dlatego ju  po paru próbach pot-
rafi a dobrze z nimi si  porozu-
mie .

Jadwiga Kotnowska, jako

muzyk, nie ogranicza w asnych
zainteresowa  wyst pami tylko w
ramach kanonów muzyki klasy-
cznej, lecz ch tnie bierze udzia
w eksperymentach twórczych na
pograniczu gatunków muzycz-
nych. Zgromadzeni na widowni
stali si wiadkami nast puj ce-
go eksperymentu twórczego w
drugiej cz ci koncertu. Us ysze-
li my kilka ma ych utworów J. S.
Bacha: preludium C-dur, menuet
G-dur i preludium D-dur wykona-
ne w duecie – Jadwiga Kotnow-
ska (flet) i s ynny polski mistrz
improwizacji Kuba Stankiewicz
(fortepian), w interpretacji jazzo-
wej (aran acja Kuba Stankie-
wicz). Brzmia y one bardzo no-
wocze nie, by  mo e wielki Bach
nie mia by zastrze  przeciwko
takiemu traktowaniu swoich ut-
worów.

Równie  uwadze s uchaczy
by y zaprezentowane utwory z

gatunku muzyki jazzowej – kom-
pozycja Miles’a Davisa "Little Wil-
ly leaps" oraz utwór jednego z za-

ycieli polskiego jazzu Krzysz-

tofa Komedy "Svantetic". Tym
razem flet klasyczny Jadwigi
Kotnowskiej w prawdziwy spo-
sób zast powa  tutaj tr bk  albo
klarnet jazzowy.

Polscy muzycy dostarczyli
uchaczom sporo pozytywnych

wra  artystycznych. Pisz  to
pod osobistym wra eniem, ma-

c nadziej , e to jest dopiero
pierwsze spotkanie kalinin-
gradzkiej publiczno ci z takimi
znakomitymi mistrzami wspó -
czesnej polskiej szko y wyko-
nawczej.

Udzia  polskich artystów w
Dziesi tym Mi dzynarodowym
Festiwalu muzycznym "Bacho-

enie" zosta  zorganizowany

przy poparciu Konsulatu Gene-
ralnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Kaliningradzie.

W. Wasiliew fot. autora
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WAKACJE W PU TUSKU

Obok pomnika Jana Paw a II w Pu tusku

Pu tusk. Na brzegu Narwi.

Muzeum Powstania Warszawskiego

W tym roku ju
po raz kolejny grupa

dzieci z niemal ca ego Obwodu Kali-
ningradzkiego (z Kaliningradu,
Czerniachowska, Ozierska, Ba tyj-
ska) wyje a do Pu tuska na za-
proszenie Oddzia u Pó nocno-Mazo-
wieckiego Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”. Dzi ki takim wyjaz-
dom wakacje staj  si  dla dzieci
radosnym i wspania ym okresem.

Pu tusk – jedno z najstarszych
miast Mazowsza. Najcenniejszym
jego zabytkiem jest Bazylika Naj-
wi tszej Marii Panny. Wybudowana

w 1449 roku, przebudowana w stylu
renesansowym w po owie XVI wie-
ku, zachwyca bogatym gotycko-re-
nesansowym wyposa eniem. Tak e
symbolem Pu tuska jest gotycka wie-
a ratuszowa, stoj ca w samym rod-

ku najd szego brukowego rynku w
Polsce (a  400 m), oraz Zamek Bis-
kupów P ockich, podarowany Polo-

nii w 1974 roku. Obok zamku p ynie
rzeka Narwa. Na drugim brzegu Nar-
wi szumi Puszcza Bia a. Rzeka jest
naprawd  czysta, o czym wiadcz
zadomowione w niej bobry.

W tym zabytkowym zamku zda-
rzy o si  nam mieszka . Jego wn trza

 po prostu przepi kne - ceglane
sklepienia, kr cone schody, koronko-
we kute ogrodzenia, zabytkowe y-
randole ze wiecami – to wszystko
tworzy nadzwyczajne wra enie ob-
cowania z histori . Na parterze mo -
na podziwia  galeri  obrazów artys-
tów-malarzy z ró nych miast i kra-
jów. Lecz mi nikom bilardu warto
podnie  si  drewnianymi schodami
na najwy szy punkt zamka – na wie-

. W przytulnym holu stoi stó  bilar-
dowy, gdzie nasi ch opacy co wie-
czór trenowali swoj  celno .

W ci gu wa-
kacji „Dom Po-
lonii” w Pu tus-
ku go cinnie ot-
wiera drzwi
dzieciom i m o-
dzie y polskie-
go pochodzenia
z ró nych kra-
jów. Spotkali -
my tam dzieci z
Litwy, Bia oru-
si, Ukrainy,
M o d o w y ,
Czech, Francji,

Turcji. W grupach z Litwy i Mo -
dowy byli obecni cz onkowie zespo-
ów taneczno-chóralnych, którzy dali
koncert na letniej scenie przy murach
zamku. Ludowe pie ni i ta ce oraz
pi kne stroje przyci gn y na wyst p
pod go ym niebem nie tylko dzieci z
polonii, lecz i
mnóstwo miesz-
ka ców Pu tus-
ka.

C o d z i e n n i e
by y organizowa-
ne interesuj ce
wycieczki, w któ-
rych nam zawsze
towarzyszy  nasz
opiekun ukasz
Barszczewski.
Zw ied z i l i m y
Pu tusk, byli my
w Warszawie w
Muzeum Powstania Warszawskiego,
spacerowali my po Starym Mie cie.
W P ocku zwiedzili my zabytkowy
ko ció , zobaczyli my stare budynki,
zegar na placu g ównym, gdzie co
dzie  w po udnie na wie y gra tr -

bacz i z zegara wychodz  figurki
redniowiecznych rycerzy. P ock stoi

na wysokim brzegu Wis y, wi c mie-
li my okazj  pop ywa  statkiem po
tej szerokiej i najwa niejszej polskiej
rzece. Pojechali my do Skaszewa na
ognisko z kie baskami, zabawami i
dyskotek . Odwiedzili my polsk
wie , gdzie
przez miesz-
ka ców zosta o
za one mu-
zeum ycia do-
mowego. Zoba-
czyli my, jak w
nie tak odleg ej
przesz ci lu-
dzie wszystko
robili dla domu

asnor cznie:
od chleba i y-
ek poczynaj c

na tkaninach i meblach ko cz c.
Wszystkie nasze podró e odbywa-

y si  wraz z grup  dzieci z Czech,

które mówi y po polsku – to wietna
okazja za  nowe znajomo ci i
równie  po wiczy  j zyk polski. By-
y te  wspólne gry sportowe w koszy-
kówk  i pi  no . Zwyci a
przyja .

Bezchmurna i ciep a pogoda zmie-
nia a si  na pochmurn  i deszczow .
Na ten wypadek by o przewidziane
zwiedzanie basenu (akwaparku) –
frajda dla dzieci. Ale ostatnie dni na-
szych wakacji w Pu tusku by y s o-
neczne i gor ce. Dzieci k pa y si  w
rzece Narwie (pod okiem ratowni-
ków, oczywi cie). Nie chcia o si  na-
wet wychodzi  z wody. Lato jak lato!

Dzi kujemy za pi kny odpoczy-
nek Prezesowi zarz du krajowego

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Krzysztofowi Lachma skiemu i
Konsulowi ds. polonii Dariuszowi
Koz owskiemu.

Ludmi a Kulis, opiekun grupy
fot. Alony Fiesinoj

Hotel-Zamek
„Dom Polonii” w Pu tusku

Pa ac Prezydencki w Warszawie

Jeden z najs ynniejszych widoków Warszawy –
plac zamkowy

Muzeum zabytkowego ycia domowego w
Pniewie k. Pu tuska, w Ku ni Kurpiowskiej
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1 wrze nia: 1705 —
ustanowienie orderu Or a
Bia ego - najstarszego i
najwy szego odznaczenia
pa stwowego
Rzeczypospolitej Polskiej;
1939 — armia niemiecka przekroczy a
granice Polski - pocz tek II wojny
wiatowej.

4 wrze nia: 1809 — urodzi
si  Juliusz S owacki.

6 wrze nia: 1764 — elekcja
Stanis awa Poniatowskiego na króla
Polski. 1790 — uchwa a sejmu o
niepodzielno ci ziem Rzeczypospolitej.

7 wrze nia: 1765 — urodzi
si  Micha  Kleofas Ogi ski,
kompozytor i dzia acz
polityczny.

9 wrze nia:1794 — bitwa pod
Rac awicami, pierwsze zwyci stwo
Insurekcji Ko ciuszkowskiej.

12 wrze nia: 1683 — odsiecz
Wiede ska.

1942 — decyzj  gen.
Sikorskiego utworzona zostaje Polska
Armia na Wschodzie.

13 wrze nia: 1894 — urodzi
si  Julian Tuwim, poeta.

14 wrze nia: 2000 — zmar  Jerzy
Giedroyc.
16 wrze nia: 1620 — bitwa pod Cecor .
17 wrze nia: 1939 — agresja Armii
Czerwonej na Polsk . 1980 —w Gda sku
zapad a decyzja o utworzeniu NSZZ
«Solidarno ».
19 wrze nia: 1620 — zgin  hetman
Stanis aw kiewski.
23 wrze nia: 1976 — w Warszawie
powsta  Komitet Obrony
Robotników.

24 wrze nia: 1821 urodzi  si
Cyprian Kamil Norwid.

27 wrze nia: 1331 — bitwa pod
owcami. 1533 — urodzi  si  król Stefan

Batory. 1605 — bitwa pod
Kircholmem.

29 wrze nia: 1943 —
urodzi  si  Lech Wa sa.

ród o: Gazeta Petersburska

Daty wrze niowe POEZJA POLSKA W BRZMIENIU
ROSYJSKIM

Autor wiersza „Na karcie pocztowej do
syna” – Janusz Kryszak – urodzi  si  22
listopada 1945 roku w Bydgoszczy.
Uko czy  studia humanistyczne na
Uniwersytecie Miko aja Kopernika w
Toruniu, gdzie nast pnie si  doktoryzowa
i habilitowa . Opublikowa  m. in. zbiory
wierszy Widziad a gorej ce (1970), Inny

os (1977), Wersja próbna (1982), ycie
wewn trzne i inne wiersze (1991) oraz
ksi ki historycznoliterackie  Katastrofizm
ocalaj cy (1978, wyd. II 1985), Urojona
perspektywa (1981), Poezja ziemi (1984),
Ma y wybór (1992). Obecnie jest na
emeryturze.

W 1996 roku dostawszy w prezencie od
autora ksi  Ma y wybór, prof.
Kazimierz awrynowicz wykona  kilka
umacze  niektórych wierszy, w tym „Na

karcie pocztowej do syna”. W archiwum
K. awrynowicza znajduje si  cztery
umaczenia tego wiersza. Proponujemy

Pa stwa uwadze jedno z nich. B c
matematykiem, astronomem, historykiem,
prof. awrynowicz niemal e w
doskona ci w ada  sztuk  pisania
wierszy i nieraz podejmowa  próby
umaczenia ich z j zyka polskiego na

rosyjski i rosyjskiego na polski.

ród go ci z Polski w 1996 roku znale li
si  humani ci z UMK – poloni ci,
rusycy ci i historycy, przybyli na
zaproszenie ówczesnego konsula
Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie,
dra  Jana Kostrzaka (pierwszy z prawej).
Na zdj ciu prof. Janusz Kryszak z Torunia,
autor wiersza,  stoi mi dzy konsulem
Kostrzakiem a pani  prof. Swiet an
Waulin , dziekanem Wydzia u
Filologicznego Uniwersytetu
Kaliningradzkiego. Go cie z Torunia
spotkali si  z kaliningradzkimi studentami
ucz cymi si  j zyka polskiego na

Wydziale Filologicznym. W dziekanacie
przekazali ksi ki do powstaj cej wtedy
biblioteki polonistycznej. To w nie w
twórczej atmosferze tamtych dni powsta
rosyjski przek ad wiersza.

Danuta Szcz sna

Na zdj ciu: wizyta delegacji pracowników Wydzia u
Humanistycznego Uniwersytetu Miko aja Kopernika
z Torunia na Uniwersytecie Kaliningradzkim w
kwietniu 1996 r. podczas Dni Kultury Polskiej w
Kaliningradzie.

Alle Menschen sind Ausländer. Fast überall.

Noc  i we dni wraca tu do mnie uporczywy
sen:
rozleg y sad, niebo a  bia e od kwitn cych
drzew,
stoliki wokó  przy nich kobiety i m czy ni
mówi cy do siebie i niezrozumia ym dla mnie

zyku.

Przechodz  potem pod drzewami
jakby szli po wysokim mo cie,
by zgin  w zarzecznej mgle.

Wszyscy jeste my cudzoziemcami. Niepewni
Znacze  miejscowego j zyka, codziennych
pu apek
obcego obyczaju.

A tam
zmienne pogody, nisko przelatuj ce chmury
i zimne wiat a pó nocnej równiny.

Wracam do siebie z sob  nie pojednany.

NA KARCIE POCZTOWEJ DO SYNA
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H. Rogaczykowa, N. Szust, A. Ciszewski i A. Ciszewski

Na targach

Wyjazd do W gorzewa na kurs taneczny
W dniach 2-7

sierpnia w W gorze-
wie odby y si  war-

sztaty taneczne „Folkowa zabawa –
integracyjne formy ta ca polskie-
go”, w których uczestniczyli cz on-
kowie polonii kaliningradzkiej:
Helena Rogaczykowa, Nadie da
Szust, Andrzej i Anton Ciszewscy.

Pod kierownictwem do wiadczo-
nego nauczyciela pana Mirka
Bzowskiego uczyli my si  nie at-
wych, ale ciekawych ta ców. Zaj -

cia odbywa y si  codziennie po pi
godzin. Nauczyli my si  ta czy  po-
loneza, polk , owczareczek, kuja-
wiak, mamlas, walczyk lubelski oraz
wiele innych ta ców. Co ciekawe, te
ta ce by y integracyjne – ta czyli -
my w jednym du ym kole. Uczestni-
kami tych zaj  byli Polacy z Bia-
orusi, Litwy, Rosji i Polski. Po

uko czeniu ka dy otrzyma  certyfi-
kat Wspólnoty Nauczycieli i Anima-
torów Klanza.

Wraz z zaj ciami tanecznymi od-

bywa y si  ciekawe wycieczki nad
jeziorem Mamry, do Muzeum Kultu-
ry Ludowej w W gorzewie oraz wy-
jazd do wi tej Lipki. Ponadto w
tym czasie w W gorzewie odbywa y
si  targi i festyn folklorystyczny, a
wi c mieli my okazj  pos ucha  pio-
senek ludowych oraz kupi  wyroby
przemys u ludowego.

Chcieliby my serdecznie podzi -
kowa  organizatorom naszego wy-
jazdu: cz onkom W gorzewskiego
Oddzia u Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” oraz jego prezesowi
Pani El biecie Buczek, dzi ki któ-
rym przez ca y czas naszego pobytu

odczuwali my ciep  opiek .
Wiedza i umiej tno ci, zdobyte

na warsztatach, na pewno przydadz
si  w naszym yciu polonijnym. B -
dziemy aktywnie wykorzystywa  je
podczas uroczysto ci. Ponadto ko-
rzystaj c z okazji chcemy zaprosi
wszystkich ch tnych do naszego
zespo u „P.O.L.S.K.A”. Wiek i
umiej tno ci nie maj  znaczenia –
najwa niejsze to ch piewa  i
ta czy .

Telefon kontaktowy:
8-952-797-11-40 Anton Ciszewski.
Czekamy na Pa stwo!

   Rodzina Ciszewskich
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Ju  po raz drugi w kaliningradzkim kinie
„Zaria” odby a si  prezentacja dorobku
wspó czesnej polskiej kinematografii. W
programie tegorocznej edycji Festiwalu pol-
skich filmów fabularnych „Wis a”, który si
odbywa  w Kaliningradzie w dniach 18-24
sierpnia, zosta y przedstawione 10 dzie
twórców polskiego kina nowej generacji.

W dniu otwarcia festiwalu odby a si
projekcja filmu Borysa Lankosza „Rewers”.
Film ten zdoby  nagrod  „Or a” dla najlep-
szego polskiego filmu w 2010 roku. Obraz
zosta  wyró niony nagrod  Izby Filmoznaw-
ców i Krytyków Filmowych w Rosji przy po-
kazie go w tegorocznym Festiwalu Polskich
Filmów „Wis a” w Moskwie za wyszukan
stylistyk  i sub-
teln  ironi .
Film czy w
sobie ciekawie
opowiedzian
histori  z orygi-
naln  form .

Nasi roda-
cy mieli mo li-
wo  obejrze-
nia najbardziej
interesuj cych

Kronika kulturalna
Festiwal polskich filmów fabularnych

«Wis a»

Miesi c wcze niej – w lipcu b.r. w Swiet o-
gorsku przy wsparciu Konsulatu Generalnego
RP w Kaliningradzie odby y si  Dni Kina Pol-
skiego. Uwadze rosyjskich widzów przedsta-
wiono takie filmy jak: „Tylko nie teraz”, „Hand-
larz cudów”, „Hel”, „Belcanto”, „Ró yczka” i
„Rewers”.

Dni Kina Polskiego w Swiet ogorsku przy-
nios y do miasteczka kurortowego wie  fal
polskiej kinematografii – filmy tak zas onych
jak i m odych re yserów, laureatów presti owych
nagród. Red.

polskich produkcji fil-
mowych z lat 2008-
2010. W ród nich film
Jana W idawy-B -
skiego „Ró yczka”,
dramat psychologi-
czny „Rysa” Micha a
Rosy, obraz re ysera
Ryszarda Macieja
Nyczki „Belcanto”,
wspólna produkcja
polsko-rosyjska „Tyl-
ko nie teraz” w re yserii Walerego Pendra-
kowskiego, oraz filmy Boles awa Pawicy
„Handlarz cudów”, dramat Katarzyny Ros a-
niec „Galerianki”, a tak e dramat Piotra

Duma y „Las” i film
Feliksa Falka „Enen”.

Kaliningradzkiej wi-
downi by y udost pnione
naprawd  godne uwagi
prace filmowe, które zdo-
by y uznanie i by y wyró -
nione na festiwalach w
Polsce i za granic . War-
to zaznaczy , e Festiwal
Polskich Filmów „Wis a”
jest odpowiednikiem od-

bywaj cego si
od 2007 roku w
Warszawie i in-
nych miastach
Polski Festiwalu
Filmów Rosyj-
skich „Sputnik”,
ciesz cego si
du ym zainte-
resowaniem wi-
dzów.

Takie wspania e akcje kulturalne
sprzyjaj  budowaniu dobrych i przyjaznych
relacji pomi dzy naszymi s siaduj cymi
narodami przez kontakty w p aszczy nie
kultury i sztuki filmowej.

W. Wasiliew

„Handlarz cudów”

 „Rewers”
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Prezentuj c obecny charakter
wspó pracy gospodarczej pomi dzy Ro-
sj  a Polsk  nale y stwierdzi , e od
pocz tku 2011 roku nast pi o pewne

ywienie i zwi kszone zainteresowa-
nie kontaktami biznesowymi, gospodar-
czymi i inwestycyjnymi, tak z polskiej
jak i rosyjskiej strony. Wi e si  to po
pierwsze z wyhamowaniem negatyw-
nych skutków kryzysu gospodarki wia-
towej, który os abi  tzw. rynki wscho-
dz ce, obecnej stabilizacji rynku rosyj-
skiego zwi zanej ze wzrostem przycho-
dów bud etowych opartych na zwy ce
cen ropy i gazu oraz planami Rosji zwi -
zanymi z wej ciem do WTO i projektami
pozyskiwania nowych technologii we
wspó pracy z partnerami z UE.

Z drugiej strony Polska, traktowana
obecnie jako jedno z niewielu pa stw
UE, której nie dotkn  w sposób powa -
ny kryzys wiatowy, ze zwi kszon
atrakcyjno ci  inwestycyjn  i stabilnym
rynkiem finansowym, jest dla rosyjskie-
go biznesu naturalnym kierunkiem stra-
tegicznych powi za  gospodarczych.
Odnosi si  to nie tylko do sektora powia-
za  gospodarek pa stw, ropy i gazu ale
równie  do zainteresowania z pozycji
Ma ego i redniego Biznesu, sektora
us ug komunalnych, aspektów zwi za-
nych z rozwojem segmentu rolnego i
przetwórczego oraz sektora budowlane-
go i remontowego. W tym kontek cie
analiza rynku Obwodu Kaliningradzkie-
go i wspó praca z Polsk  jest dosko-
na ym przyk adem obecnych procesów
jakie zachodz  we wspó pracy gos-
podarczej pomi dzy FR a RP i wska-
zaniem kierunków wspó pracy gospo-
darczej a szerzej, przedstawieniem
poziomu stosunków politycznych i
ewentualnego „otwarcia” na wspó prac
z Polsk  ze strony Rosji.

Polska gospodarka w 2010 roku,
po pierwszej dekadzie XXI wieku
zamkn a ten okres w dobrym nastroju
i kondycji i to pomimo dwóch powa -
nych kryzysów gospodarczych na wie-
cie. Pierwszy mia  miejsce na pocz tku

Obwód Kaliningradzki a Polska.
Perspektywy rozwoju i wspó pracy.
dekady i by  wynikiem kryzysu w Azji
oraz na rynkach wschodz cych. Na
prze omie 2000 - 2001 roku polska gos-
podarka (Polska uzyska a cz onkostwo
w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004
roku) osi ga a kwartalny wzrost na po-
ziomie 0,3 %. Drugi kryzys wybuch  w
2007 roku i dotkn  Polsk  stosunkowo

abo. Dlatego z dwóch za ama  gospo-
darczych, wyszli my obronn  r ka, Pol-
ska obecnie dogania pod wzgl dem
rozwoju gospodarczego Europ  Za-
chodni . Pod wzgl dem sposobu ycia
obywateli, przemiany dokonane w ostat-
niej dekadzie mo na uzna  za skok cy-
wilizacyjny, gdy  spo ecze stwo polskie
sta o si  nowocze niejsze, bardziej
pewne siebie i mobilne. Z wi ksz  od-
wag  poruszamy si  po wiecie w po-
szukiwaniu lepszego ycia, wypoczynku
i miejsc dla inwestycji gospodarczych.
Dzi ki rozwojowi gospodarczemu zmnie-
jszy a si  równie  przepa  w poziomie
ycia przeci tnego mieszka ca Polski i

Unii Europejskiej.
Obecnie w trakcie naszej Prezyden-

cji w UE, która rozpocz a si  1 lipca
2011 roku,  patrz c na rozpoznane kwes-
tie zwi zane z zadaniami Wydzia u Pro-
mocji Handlu i Inwestycji w Kalinin-
gradzie, dotycz ce dzia  promocyj-
nych, handlowych i inwestycyjnych z Ob-
wodem Kaliningradzkim, nale y stwier-
dzi , e obszar Obwodu Kaliningradzkie-
go, a co si  z tym wi e i ca ej Federacji
Rosyjskiej w kontek cie wspó pracy
gospodarczej, jest wa nym elementem
naszej Prezydencji. Wi e si  to bezpo -
rednio ze sprawami potrzeby finansowa-
nia bezpo redniego lub poprzez projekty
bilateralne programów UE w obszarze
basenu Morza Ba tyckiego i programów
Polska – Litwa – Rosja. To równie  opi-
niowanie przez Polsk  poziomu dostoso-
wania Rosji do wymaga  WTO, co w
przypadku analizy rynku, mo e by  istot-
nym wk adem w ocen  procesu przygo-
towawczego Rosji do wst pienia w
WTO.

W tym kontek cie przedstawiona
powy ej analiza, dziesi ciolecia zmian i
procesów jakie zachodzi y w Polskiej
gospodarce, mo e okaza  si  cenna i
pomocna, a w odniesieniu do procesów
zachodz cych obecnie w europejskim
obszarze gospodarczym w powi zaniu
z globalizacj  rynków wiatowych i sfer

ich mi dzynarodowych powi za , wska-
za  równie   mo e na  pewne rozwi zania
dla rozwoju partnerskich stosunków gos-
podarczych pomi dzy Polsk  a Rosj .

Nale y równie  podkre li  rol  jak
mo e odegra  w naszych wzajemnych
stosunkach gospodarczych powstanie 1
stycznia 2012 Wspólnego Obszaru Gos-
podarczego, który ma obj  Federacj
Rosyjsk , Republik  Kazachstanu i Bia-
oru  na ju  funkcjonuj cym Wspólnym
Obszarze Celnym. Otworzy to przed na-
szymi krajami nowe perspektywy roz-
woju wspó pracy gospodarczej.

Z kolei w odniesieniu do obszaru za-
interesowania WPHI w Kaliningradzie
trzeba wyra nie podkre li , e Polska
jest partnerem strategicznym dla Obwo-
du Kaliningradzkiego, g ównie z powodu
uwarunkowa  geograficznych, blisko ci
granicy, struktury przej  granicznych i
tranzytowego charakteru po cze  po-
mi dzy Litw , Estoni , otw  a Polsk  i
pa stwami UE. Obroty towarowe Polski
z OK (wg. danych rosyjskiej statystyki
celnej) w 2010 roku wynios y 721 mln
USD. W strukturze polskiego eksportu
najwi kszy udzia  stanowi y wyroby z
tworzyw sztucznych, drewna, artyku y
spo ywcze, maszyny i urz dzenia elekt-
ryczne, chemia gospodarcza, papier i
tektura, wyroby przemys u maszynowe-
go, materia y budowlane i wyko czeniowe
oraz meble i profile okienne. Podstaw
importu stanowi y oleje i woski, nawozy,

giel i ruta sojowa, produkty chemicz-
ne, drewno i metale oraz konstrukcje p y-
waj ce i urz dzenia mechaniczne.

Obwód Kaliningradzki utrzymuje si
w czo ówce rosyjskich odbiorców pol-
skich towarów, jest te  jednym z najbar-
dziej atrakcyjnych regionów FR dla pol-
skich inwestycji z regionu Warmii i Ma-
zur. Struktura wymiany handlowej OK z
Województwem Warmi sko - Mazurskim
przedstawia si  podobnie jak struktura
wymiany OK z RP. Obwód eksportuje:
rop  i pochodne, artyku y przemys u ma-
szynowego, drewno, tarcic , chemi . Im-
portuje cz ci przemys u maszynowego,
art. spo ywcze, chemi  i tekstylia. Po o-
enie tego regionu z uwagi na wspóln

granic  powinno stymulowa  rozwój gos-
podarczy poprzez realizowanie wspól-
nych projektów, które pozwoli yby przy-
ci gn  inwestorów, turystów, nie tylko
przy okazji tranzytu towarów czy us ug

(np. wykorzystanie oferty Specjalnych
Stref Ekonomicznych i Programu Pol-
ska – Rosja – Litwa).

Sprzyja  temu b dzie równie  uru-
chomienie Ma ego Ruchu Granicznego,
o co zabiegaj  w adze centralne i

adze obu regionów. Wa ne jest zatem
propagowanie w ród potencjalnych
partnerów gospodarczych stosownej
wiedzy nt. uwarunkowa  formalno-
prawnych w zakresie mo liwo ci inwes-
tycyjnych po obu stronach granicy.

Najwa niejsze problemy, na jakie
skar  si  przedsi biorcy z obu stron
zwi zane s  w nie z przekraczaniem
granicy, biurokracj  oraz brakiem proce-
dur przep ywu informacji. Oczekiwa-
niom biznesu nie s  w stanie w pe ni
sprosta  dotychczasowe gremia dekla-
ruj ce aktywizowanie wspó pracy gos-
podarczej Obwodu i polskich regionów
pó nocnych. Nale y wypracowa  now ,
od wie on  formu , uwzgl dniaj
nowe warunki ekonomiczne i polityczne.
Dlatego tym wszystkim wy ej wymienio-
nym celom ma s  dzia alno  Wy-
dzia u Promocji Handlu i Inwestycji Kon-
sulatu Generalnego RP w  Kaliningra-
dzie, placówki, która jako jedna z trzech
na terenie Rosji (po Moskwie i St. Pe-
tersburgu) prowadzi konsekwentn  i
zintensyfikowan  prac  na rzecz roz-
woju kontaktów gospodarczych pomi -
dzy Polsk  a Rosj .

Wydzia  Promocji Handlu i Inwes-
tycji Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie zosta  reaktywowany
1 stycznia 2011 roku w celu wspiera-
nia polskich firm, w tym w szcze-
gólno ci Ma ych i rednich Przedsi -
biorstw (MSP) w procesie ich inter-
nacjonalizacji. Nasz  misj  jest
udzielenie pomocy polskim firmom
oraz wspieranie firm zagranicznych,
zainteresowanych zakupem towarów
i us ug, jak równie  inwestycjami na
terenie Obwodu Kaliningradzkiego i
inwestycjami w Polsce. Placówki
Ministra Gospodarki, dzia aj ce w
ramach struktur Ambasad i Kon-
sulatów RP, maj  tak e za zadanie
udziela  wszelkiej pomocy w podj -
ciu wspó pracy przez polskie firmy z
zagranicznymi partnerami, jak rów-
nie  w pozyskaniu nowych zagra-
nicznych inwestorów.

EKONOMIA I BIZNES


	1
	2-8

