
Zgodnie z tradycj wi towanie Dnia
            Miasta rozpocz o si  od oficjalne-
            go przyj cia Mera Miasta, podczas
którego na sali konferencyjnej hotelu
„Radisson” Aleksander Jaroszuk przy-
wita  go ci przyby ych na uroczysto .

Razem do Obwodu Kaliningradzkiego
przyby o 27 oficjalnych delegacji – przedsta-
wiciele miast-partnerów z Rosji, Bia orusi,
Polski, Niemiec, Litwy, a nawet z egzotycz-
nego nadal dla nas kraju – Chin. Go ci z
zagranicy przyby o nawet wi cej, ni  w zesz-
ym roku. Bior c pod uwag  skomplikowa-

 sytuacj  polityczn , która zasz a w os-
tatnich czasach w Europie, tak rozmaite
przedstawicielstwo jako szczere wyra enie
przyjacielskich uczu  nie mo e nie cieszy .
Najwi cej delegacji jak zwykle przyjecha o
z Polski: Olsztyn, Elbl g, Bia ystok, Gda sk,
Starogard Gda ski i powiat k trzy ski.

- B  Pa stwo mieli mi ych dobrych
spotka  i owocnych kontaktów, jestem
pewien, e wszyscy go cie Dnia Miasta uzy-
skaj  wiele przyjemnych wra , sp dz
te wi teczne dni w przepi knym humorze.
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A. Jaroszuk i A. Leonow

Sk adanie ycze  przez go ci z Elbl gu

Kaliningradczycy s  gotowi otworzy  dla
Pa stwa swoje serca na o cie  - zapewni
Aleksander Jaroszuk. - Nasze miasto ju
od dwóch dziesi cioleci wykonuje kluczow
misj  wystawy i forpoczty Rosji w Europie
Centralnej. Jest otwarte dla kontaktów biz-
nesowych i turystów z pobliskich i dalekich
pa stw. Wielkie nadzieje na przep yw no-
wych go ci i rozwój Kaliningradu s  zwi -
zane z tym, e w 2018 roku w mie cie b
si  odbywa y Pi karskie Mistrzostwa wiata.

Mer Kaliningradu Aleksander Jaroszuk
opowiedzia  o du ych zmianach w wygl dzie
miasta w ci gu ostatnich kilku lat. Go cie
mieli wspania  mo liwo , porównuj c
podczas wycieczek dzisiejsz  i przesz e
wizyty, doceni  rezultat wysi ków kaliningrad-
czyków w zakresie rozwoju i ozdobienia
miasta.

- Zobaczy em wiele takiego, czego u was
przedtem po prostu nie by o, chocia  po
raz ostatni by em w Kaliningradzie dopiero
dwa lata temu - zauwa  Zast pca Prezy-
denta Miasta Starogard Gda ski Henryk
Wojciechowski, wraz z Prezydentem Miasta
Edmundem Stachowicz m, dziwi c si  ob-
serwuj c nowe budowle Kaliningradu.

 -  Rze-
czywi cie wasze miasto dynamicznie roz-
wija si , stopniowo przekszta caj c si  w
du e mi dzynarodowe centrum ca ego
regionu nadba tyckiego.

Do czasów jeszcze dawniejszych mo e
porówna  stan Kaliningradu kosmonauta
Aleksiej Leonow, pierwszy Honorowy Oby-
watel Kaliningradu. Kto, jak nie on, mo e
potwierdzi , e wszystko w mie cie zmienia
si  dla dobra ludzi, przy tym w ostatnich la-
tach na wszelkie sposoby zachowuje si  i
odradza si  to co by o najlepsze z historii
Königsbergu.

Aleksiej Leonow, pierwszy z ziemian,
który wyszed  w otwart  przestrze  kosmicz-

, zosta  „zasypany” prezentami przez
go ci miasta, w tym od przedstawicieli Sta-
rogardu Gda skiego, Olsztyna i innych pol-
skich miast.

W ka dym wyst pieniu podczas przyj cia
brzmia y szczere s owa o dalszym rozwoju
wi zi przyjacielskich mi dzy miastami
partnerskimi.

Sk adanie ycze  przez go ci ze
Starogardu Gda skiego
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pejskich. Przypomnijmy
je sobie: Teodor Hippel
(1741-1796) - najbardziej
znany ober-burmistrz Kö-
nigsberga, Franz Neu-
mann (1798-1895) - wielki
fizyk, Friedrich Bessel
(1784-1846) - wielki astro-
nom IXX wieku, za yciel
obserwatorium w Królew-
cu, August Busch (1804-
1855) - dyrektor obserwa-
torium w Królewcu, August
Wehrter (1815-1869) - pro-
fesor chemii, Karl Wagner
(1827-1871) - profesor me-
dycyny, wybitny chirurg,
Karl Lers (1802-1878) -

profesor filologii i znany
lingwista, Johann Rosen-
kranz (1805-1878) - wy-
bitny filozof i pisarz, Loiz
Keler (1820-1886) - kom-
pozytor i muzykoznawca,
Robert Kaspari (1818-
1887) - dyrektor Ogrodu
Botanicznego w Królewcu.

Autor projektu pomnika
- znany kaliningradzki rze -
biarz Walery Kowalow.

Pomnik profesorów Al-
bertiny powsta  przy popar-
ciu g owy miasta Kalinin-

 szczegól-
nie  trwa e  z
O lsztynem
jeszcze z
czasów ra-

dzieckich. Przedstawiciel
stolicy województwa war-
mi sko-mazurskiego p. o.
Dyrektora Biura Promocji
Krzysztof Otoli ski pod-
kre li , e przesz
obydwu miast jednocz
dwa wielkie imiona – Kan-
ta i Kopernika, co jest
doskona ym fundamen-

 Na zdj ciu od lewej
Polscy go cie przed
grobem I. Kanta

(ze str. 1)

Dzie  Miasta - 2014 „Kaliningrad miastem otwartych serc”
tem dla dalszego wzma-
cniania stosunków przy-
jacielskich w przysz ci,
nie zwa aj c na wspó -
czesn  sytuacj  polity-
czn .

Przedstawiciel polskie-
go Elbl gu, z którym Ka-
liningrad w maju wi towa
20-lecie wspó pracy, Pe -
nomocnik Prezydenta mia-
sta ds. Wspó pracy mi -
dzynarodowej ze Wscho-
dem dr Zbigniew Szmur o
z ciep ci  wspomina

przesz  i wyrazi  pew-
no , e w przysz ci
stosunki mi dzy naszymi
miastami, mi dzy Rosj  a
Polsk  b  tylko dalej si
wzmacnia  na podstawie
zaufania i porozumienia
si .

Dmitrij Osipow
 fot. autora,

 t . A. Szyriaj

Ods oni cie pomnika. A. awrynowicz i A. Kropotkin (prezes
Rady Miejskiej Kaliningradu)

Przemówienie A. awrynowicz

Boris Bartfeld przy pomniku

Przed rozpocz ciem ceremonii otwarcia pomnika
naukowców Albertiny

Niedaleko
skrzy owania
ulic Moskow-
skij i  Gwar-
diejskij pros-

pekt w Kaliningradzie, na
wzgórzu by ego Ogrodu
Ludowego Königsberga,
12 lipca odby o si  ods o-
ni cie Znaku Pami tko-
wego ku czci profesorów
uniwersytetu królewiec-
kiego, znanego jako Alber-
tina. Tutaj w przedwojen-
nym grodzie nad Prego
znajdowa a si  Nekropolia
wielkich uczonych König-
sberga, miejsce ich po-
chówku i wiecznego spo-
czynku. To miejsce mia o
statut Honorowej Nekro-
polii od 1927 roku.

Przedstawiciele spo-
eczno ci Kaliningradu ju
od wielu lat podnosili
kwestie godnego upa-
mi tnienia profesorów
uniwersytetu królewiec-
kiego i przez to po czenia
rozerwanej wi zi czasów.
Wielkie znaczenie pozy-

Ho d naukowcom Albertiny:
ods oni to pomnik ku czci Królewieckich profesorów

tywnego rozstrzygni cia tej
sprawy podkre la  w swo-
ich publikacjach na amach
miejscowej prasy wi tej
pami ci profesor Kazi-

mierz awrynowicz. Aktyw-
ni dzia acze miejscowego
grona krajoznawców nie
pu cili owego problemu w
niepami . Czynna po-
stawa spo eczno ci dopro-
wadzi a do zrozumienia
przez w adz  miasta ca ej
wagi problemu i pozytyw-

nego rozwi zania sprawy.
Nale y tu przypomnie  ak-
cj  grupy spo ecznej „Ura-
tujmy kostk  brukow ” -
lutowy „Dzie  königsber-
skiej profesury”, rol  Borisa
Bartfelda, który bezpo -
rednio zwraca  si  do or-
ganów w adzy Kaliningra-
du i doprowadzi  do urze-
czywistnienia ten szlachet-
ny pomys .

Pomnik profesorów
Albertiny ma w dolnej cz -
ci  wygl d rotundy o red-
nicy 5m, pokrytej kostk
brukow . Wewn trz rotun-
dy zainstalowany zosta
granitowy kamie  wyso-
ko ci 2,80 m, szeroko ci
0,90 m, grubo ci 0,20 m.
W górnej cz ci kamienia
przymocowano symbol
Albertiny w postaci piecz t-
ki uniwersytetu. Ni ej wy-
rze biono imiona s ynnych
niemieckich naukowców i
lata ycia w j zykach rosyj-
skim i niemieckim. Ich imio-
na nosi y ulice Königsber-
ga i innych miast euro-

gradu A. Jaroszuka, prze-
wodnicz cego Rady Miej-
skiej Kaliningradu A. Kro-
potkina oraz radnego Ra-
dy Miejskiej E. Wiercho-
az.

W obecno ci przeds-
tawicieli rodowiska kra-
joznawców Kaliningradu,
kaliningradzkiego Wy-
dzia u Rosyjskiego Fun-
dacji Kultury, pracowni-
ków BFU im. Kanta oraz
nieoboj tnych obywateli
miasta, ods oni cia pom-
nika dokonali przewodni-
cz cy Rady Miejsk iej
A. Kropotkin wraz z Alek-
sandr awrynowicz. Pani
Aleksandra awrynowicz
podzi kowa a wszyst-
kim, kto udziela  pomocy
przy budowie Znaku Pa-
mi tkowego wybitnych
niemieckich naukowców
podkre laj c, e spe ni o
si  dzi  to, o czym marzy ,
ale nie zd  zrobi  w
ci gu swojego krótkiego
ycia profesor Kazimierz
awrynowicz.

W. Wasiljew
Foto: Wl. awrynowicz,

Dm. Osipow
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15 sierpnia - obchody
wi ta Wojska Polskiego.
W dniu 15 sierpnia obcho-

dzimy w Polsce wi to Woj-
ska Polskiego, zwi zane z
rocznic  Bitwy W arszaw-
skiej 1920, zwanej te  Cu-

dem nad Wis  oraz wi to
Wniebowzi cia Maryi Pan-
ny. Zwyci sk  Bitw  War-
szawsk , stoczon  w dniach
12-25 sierpnia 1920 roku w
czasie wojny polsko-bol-
szewickiej uznaje si  za
prze omow  w historii wia-
ta. Zadecydowa a nie tylko
o niepodleg ci Polski, ale
te  uchroni a ca a Europ
przed rozprzestrzenieniem
si  komunizmu i sowiec-
kiego totalitaryzmu.

W tym dniu, w ko cio ach
polowych odprawiane s
msze wi te w intencji -
nierzy, którzy oddali ycie
na polu chwa y, a na cmen-
tarzach odbywa si  Apel
Poleg ych. W W arszawie
przed Grobem Nieznanego

nierza ma miejsce Hono-
rowa Zmiana Warty z udzia-
em najwy szych w adz
pa stwowych.

W niebowzi cie Naj wi t-
szej Maryi Panny, w Polsce
zwane tak e wi tem Matki
Boskiej Zielnej, jest obcho-
dzone w Ko ciele Katolic-
kim na ca ym wiecie. -
czy si  je ze zwyczajem

wi cenia i sk adania da-
rów z zió , zbó , warzyw,
kwiatów. Po wi cone plony
przez rok maj  zapewni
bezpiecze stwo i harmoni
domowego ogniska.

15 sierpnia we wszystkich
ko cio ach odbywaj  s i
uroczyste msze. Do cz s-
tochowskiego sanktuarium
na Jasnej Górze id  piesze
pielgrzymki z ca ej Polski.
Modl c si  i piewaj c poko-
nuj  przez kilkana cie dni
nawet setki kilometrów.

wi to 15
sierpnia

Paulina Binek ju  od
25 lat specjalizuje si  w
bi uterii artystycznej i
regularnie bierze udzia
w organizowanym przez
Muzeum  Bursztynu kon-
kursie wyrobów artys-
tycznych z bursztynu A a-
tyr. W swoich pracach ar-
tystka stara si  podkre -
li  magiczny charakter

kamienia s onecznego.
Podstaw  jej prac s  na-
turalne formy bursztynu,
po czone ze z otem,
srebrem, kamieniami
szlachetnymi, jedwa-
biem, lnem, we , filcem,
stal  szlachetn , a tak e
skamienia ciami i
drewnem. Du a i ró no-
rodna kolekcja P. Binek
jest inspirowana cywili-
zacj  staro ytnego Egip-
tu, Bizancjum, Afryki i
Ameryki Po udniowej .
Jako twórca bi uterii Pa-
ulina Binek bierze udzia
w ró nych pokazach mo-
dy. Od 1994 do 2014 ro-
ku zaprezentowa a swo-

je produkty w ponad 145
wystawach i pokazach w
Polsce i 25 innych kra-
jach.

Podczas ceremonii
otwarcia wystawy 10. lip-
ca s owo zabra a dyrek-
tor Muzeum Bursztynu Ta-
tiana Suworowa, obecni
tak e byli szef dzia u sztu-
ki, muzeów i dzia  edu-

kacyjnych w dziedzinie
kultury Ministerstwa Kul-
tury Obwodu Kaliningradz-
kiego Marina Siergieje-
wa, Rzecznik Rosji w Ka-

liningradzie Ludmi a Kli-
menkowa, Radca, Kiero-

wnik Promocji Handlu i
Inwestycji Konsulatu Ge-
neralnego RP w Kalinin-

gradzie Aleksander Milo-
ta. W ród zaproszonych

go ci by y szef-redaktor
gazety „G os znad Prego-
y” Aleksandra awryno-
wicz i cz onek Autonomii

W Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie od 10 do 14 wrze nia trwa wystawa indywidualna polskiej
artystki z Gda ska Pauliny Binek. Ekspozycja nosi tytu  O naturze rzeczy. Elektron.

PAULINA BINEK: INDYWIDUALNA WYSTAWA
WYROBÓW Z BURSZTYNU ARTYSTKI Z GDA SKA

a muzyka polskich kom-
pozytorów wykonywana
przez duet z Kaliningradu
– Tatiana Komowskaja (in-
strumenty klawiszowe) i
Sophia Side (wiolonczela).

Paulina Binek jest
pierwsz  polsk  artystk ,
której Muzeum Bursztynu
w Kaliningradzie zapro-
ponowa o wystaw  indy-
widualn . Na zdj ciach

poni ej – niektóry z prac
Pauliny Binek.

Redakcja
Foto: Anna Aleksiejewa

S. Side i T. Komowskaja

Podczas wystawy

Przemówienie
powitalne A. Miloty

„Polonia” Swie ana Mak-
simowa.

Ceremonii towarzyszy-

Wyst p P. Binek

Przegl damy „G os znad Prego y”.
S. Maksimowa (od lewej), w centrum P. Binek,

A. awrynowicz (po prawej)
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Ambasador Polski: trzeba da  Polakom i Rosjanom
szans  na wzajemne zrozumienie

Nie b dzie Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce.
Inicjatywa „od ona na d ugo”

- W zwi zku z sankcjami UE za
naruszenie integralno ci terytorialnej
Ukrainy plany przeprowadzenia Roku
Polski w Rosji i Rosji w Polsce b
od one. I to na d ugo - powiedzia

Po raz pierwszy we wspó czesnej historii
relacji polsko-rosyjskich na stanowisko
ambasadora RP w Moskwie zosta a powo ana
kobieta, Katarzyna Pe czy ska-Na cz. Urodzi a
si  26 pa dziernika 1970 roku w Warszawie.

W 1994 roku sko czy a Instytut Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowa a w
Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk, by a szefow  Wydzia u
Rosyjskiego i wicedyrektork  Centrum Bada
Wschodnich. W latach 2008-2012 by a
cz onkini  Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw
Trudnych. Od stycznia 2012 roku sprawowa a
stanowisko wiceministra spraw zagranicznych
Polski. Jest autork  kilkudziesi ciu publikacji,
po wi conych kwestiom transformacji w Rosji i
krajach Europy Wschodniej. Mówi w j zyku
rosyjskim i angielskim. Katarzyna Pe czy ska-
Na cz jest m atk , ma trójk  dzieci.

W wywiadzie dla korespondenta RIA Novosti
w Warszawie Leonida Swiridowa ambasador RP
opowiedzia a o strategicznych problemach w
stosunkach obu krajów, odwo aniu przez Warsza-

 Roku Polski w Rosji, przekazaniu wraku
rozbitego pod Smole skiem samolotu prezydenta
Polski, rosyjskim kinie i malinowych spodniach.
Pani Ambasador, czy mo emy zacz  od
kultury? B c wiceszefow  MSZ Polski
zajmowa a si  Pani kwestiami, zwi zanymi z
obchodami Roku Polski w Rosji i Roku Rosji
w Polsce. Rz d RP postanowi  jednak odwo
obchody. Czy w 2014 roku wymiany
kulturalnej nie b dzie?

Wymiana kulturalna b dzie. Chocia  Rok
Polski w Rosji zosta  odwo any, mog
powiedzie , e strona polska rzeczywi cie jest
zainteresowana tym, aby rok si  odby . Liczba
krytycznych wydarze  i coraz bardziej
pogarszaj ce si  relacje mi dzy UE a Rosj  po
aneksji Krymu i z powodu wydarze  na Ukrainie,
w tym pogarszaj ce si  relacje mi dzy Polsk  i
Rosj  spowodowa y, e wydarzenie to w
najbli szym czasie nie mo e si  odby .

Jednocze nie chcia abym pozytywnie
podkre li  s owa ministra kultury W adimira
Medinskiego. Strona polska jest bardzo
zainteresowana tym, aby kulturalne wydarzenia -
nie w ramach Roku, lecz zaplanowane wcze niej
- odby y si . A tak e dalszym rozwojem
kontaktów kulturalnych. Poniewa  ma to du e
znaczenie dla zwyk ych Polaków i Rosjan. Wa ne
jest, aby ludzie mieli mo liwo  lepszego
poznania siebie nawzajem i zrozumienia.
Jednak W adimir Miedinski podkre li , e
„Rosja asymetrycznie odpowie Polsce na
odwo anie obchodów Roku”.

Asymetrycznie w pozytywnym sensie.

Odbieramy to jako pozytywny sygna .
Wspó praca kulturalna, zw aszcza w takich
trudnych i krytycznych sytuacjach politycznych,
kiedy pojawia si  wiele problemów, jest bardzo
potrzebna. Zarówno Polakom, jak i Rosjanom.

Polska i ja osobi cie jako nowy ambasador
Polski w Rosji chcia abym, aby Rosjanie
wiedzieli o Polsce, o polskiej kulturze jak
najwi cej. A przez kultur  lepiej poznawali nasz
kraj. Istnieje wola polityczna w Polsce, aby
zrealizowa  zaplanowane wa ne kulturalne
wydarzenia. Zawsze przynosi to pozytywne
rezultaty.
Rosyjski minister doda  jeszcze, e Moskwa
koniecznie przeprowadzi festiwal polskiego
kina w Rosji.

Osobi cie bardzo si  z tego ciesz . Ze swojej
strony cenimy sobie, e festiwal rosyjskiego kina
Sputnik odbywa si  w Polsce. Jest to wa ne i
cenione przez Polaków wydarzenie kulturalne.
Polacy rzeczywi cie ch tnie ogl daj  zarówno
radzieckie, jak i rosyjskie filmy. Ja te .
Jaki jest Pani ulubiony film?

O, jest to naprawd  trudne pytanie. Poniewa
moje ulubione filmy to stare filmy (u miecha si ).
Na ubieg orocznym festiwalu filmowym Sputnik
zosta  pokazany wspania y wspó czesny film
„Geograf przepi  globus”. Wracaj c do Pana
pytania, jest taki stary film „Kin-dza-dza!”. Nie
wiem, czy Pan go ogl da ?
Oczywi cie - „Trzy razy Ku!” i „malinowe
spodnie” kojarz  wszyscy.

Tak, w nie tak ( mieje si ), „Ku” i malinowe
spodnie. wietny film, ulubiona radziecka
komedia ca ej mojej rodziny.
Przez kilka lat pracowa a Pani w Polsko-
Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych.
Trudne kwestie nadal pozostaj . Teraz jako
nowy ambasador RP w Moskwie znów Pani

dzie mia a do czynienia z trudnymi
problemami...

Lista trudnych i dra liwych kwestii w naszych
stosunkach dwustronnych rzeczywi cie jest
bardzo du a. Pod wieloma wzgl dami wynikaj  z
trudnej wspólnej historii polsko-rosyjskiej.

Dla mnie osobi cie praca w tej grupie by a
wa nym i interesuj cym do wiadczeniem.

Dobrze, e taka grupa zosta a powo ana.
Mieli my niezwykle interesuj ce i nie atwe
dyskusje. Efekt pracy tej grupy jest widoczny we
wspólnych publikacjach. Jestem przekonana, e
by oby dobrze kontynuowa  prac  tej grupy.
Rozwi zanie wszystkich trudnych problemów
wymaga czasu.

My , e grupa podczas d ugich dyskusji
zbli a obie strony je li nie do jednomy lno ci w
interpretowaniu faktów, to przynajmniej do
zrozumienia tego, jak my li inna strona, co jest
bardzo wa ne. Poza tym istnieje konkretny
wymiar: powrót katy skich archiwów, dost p do
dokumentów i rehabilitacja ofiar.

Wa nym wynikiem pracy grupy jest pojawienie
si  Centrów Dialogu i Porozumienia jako
rozwi zania instytucjonalnego, umo liwiaj cego
wspó prac  mi dzy spo ecze stwami. Planowana
jest kontynuacja wymiany m odzie owej.
Jakie dostrzega Pani problemy strategiczne w
stosunkach dwustronnych?

Te problemy istniej  od d szego czasu.
Nazwa abym je problematycznymi strefami, w
których mamy ró ne interesy.

Po pierwsze - jest to ju  przebyty etap -
cz onkostwo Polski w UE i NATO. Wówczas, w
latach 90-tych, chodzi o o wybór strategiczny
Polski. Przy czym istnia y obawy ze strony
rosyjskiej. Mamy do czynienia z faktem
dokonanym: Polska wst pi a do NATO i UE, po
czym dosz o do znacznej poprawy w naszych
stosunkach dwustronnych.

Obecnie mamy pogorszenie na linii Moskwa-
Warszawa, ale to nie jest pogorszenie relacji
mi dzy Rosj  a Polsk , tylko mi dzy Rosj  a UE.

Druga rzecz to kwestie energetyki: tutaj mamy
ró ne interesy. Polska jest zainteresowana
dywersyfikacj  dostaw no ników energii, a Rosja
jest zainteresowana aktywn  obecno ci  na
rynku Polski i UE. Rosja inaczej podchodzi do
europejskiego prawa energetycznego.

Wreszcie, mamy ró  wizj  polityki
siedztwa UE. Z punktu widzenia Polski, by oby

idealne, gdyby kraje cz onkowskie Partnerstwa
Wschodniego przeby y drog , która jest ju  za
Polsk . Z punktu widzenia Rosji, taki scenariusz
stanowi zagro enie.
Trudne pytanie: wrak rozbitego pod
Smole skiem 10 kwietnia 2010 roku samolotu
prezydenta Polski Lecha Kaczy skiego do tej
pory znajduje si  w Rosji, jakie b dania
strony polskiej?

Uwa am, e s  to przejrzyste i oczywiste
oczekiwania: polski samolot, którym lecia
prezydent Polski Lech Kaczy ski z liczn
delegacj  wa nych urz dników i dzia aczy
spo ecznych,

„Rzeczpospolitej” Rados aw Sikorski.
owa ministra potwierdzi a w rozmowie

z „Rzeczpospolit ” tak e rzeczniczka rz du
Ma gorzata Kidawa-B ska: - Taka jest
decyzja Rady Ministrów. Spotkania

artystów i publiczno ci maj czy , a nie
dzieli . Tymczasem w obecnej napi tej
atmosferze nie ma warunków do dialogu -
stwierdzi a.

ród o: Gazeta Wyborcza

> str. 5

Foto: RIA Novosti/Leonid Swiridow
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który rozbi  si  na terytorium Federacji
Rosyjskiej - jego wrak powinien zosta
przekazany polskiemu rz dowi i narodowi.

Nadal jeste my zdumieni, e po czterech latach
po katastrofie lotniczej ceremonia przekazania
wraku do tej pory si  nie odby a. Ponawiamy
nasze dania. Dla Polski i Polaków ma
symboliczne znaczenie, aby wrak samolotu
wróci  do domu.

Nadal b dziemy jednoznacznie wyra  nasze
dania: Polska spodziewa si , e rosyjskie
adze oddadz  nasz samolot. Podkre , e nie

mamy innych narz dzi, oprócz dyplomatycznych.
Ruch wizowy mi dzy UE i Rosj  niew tpliwie
nale y do kompetencji Brukseli. Tymczasem w
Rosji zosta o bardzo pozytywnie odebrane
zniesienie wiz dla obywateli, mieszkaj cych
mi dzy obwodem kaliningradzkim a
granicz cymi z nim polskimi ziemiami.

Polska by a bardzo zainteresowana ma ym
ruchem granicznym z Kaliningradem.
Zainteresowanie by o obustronne. Zosta o
zrobione wszystko w celu u atwienia ycia
obywateli naszych krajów. Rezultat przeszed
nasze oczekiwania: granica ju  nie stanowi
bariery we wzajemnych podró ach.

Chc  podkre li , e Polska opowiada a si  w
UE za jak najszybszym zniesieniem wiz z Rosj .

Je li chodzi o prac  naszych konsulatów w

Rosji, to mog  powiedzie , e wydaj  bardzo
du o wiz, w tym d ugoterminowych i
wielokrotnych. W 2013 roku wydali my w Rosji
143799 wiz Schengen na okres do jednego roku,
75545 na okres dwóch lat, 4993 - na trzy lata,
689 - na cztery lata i 27 wiz na okres pi ciu lat.

Jeste my zainteresowani tym, aby jak
najwi cej rosyjskich obywateli przyje o do
Polski. I jak najcz ciej. Dla nas jest wa ne, eby
Rosjanie wiedzieli, jakim s siadem jest Polska.
Serdecznie zapraszam Rosjan do nas w go ci.
Kiedy Pani po raz ostatni by a w Moskwie?

Dwa miesi ce temu.
A gdzie w Rosji Pani ju  by a?

Du o je dzi am po Rosji. Z tego co pami tam,
by am w Petersburgu, Kaliningradzie, Murma sku,
w wielu miastach wokó  Moskwy, w Irkucku,
Krasnodarze, U an Ude, Ni nym Nowogrodzie,

adywostoku, Samarze, Jakucku, Soczi i na
Kaukazie. Wszystkie te podró e odby am
przewa nie w okresie wspó czesnej Rosji.
Jakie zmiany zauwa a Pani w Rosji?

Jest to ogromny temat (u miecha si ). Jak
mówimy w Polsce, jest to „temat rzeka”,
poniewa  zmian rzeczywi cie jest bardzo du o.
Moskwa i Petersburg wypi knia y, to robi
wra enie. Wida  wyra  ró nic  mi dzy tym, co
jest dzisiaj a tym, co by o w waszym kraju nawet
dziesi  lat temu. Ale widoczne s  równie

Kaliningrad City Jazz:
      trzeci dzie  festiwalu z polskim akcentem

Agnieszka Babicz

Zespó  „Rama 111”W kalinin-
gradzkim Cen-
tralnym Parku
Kultury i Wy-
poczynku od 1

do 3 sierpnia odbywa  si  IX
Mi dzynarodowy Muzyczny
Festiwal „Kaliningrad City
Jazz”.

Jak co roku przestrze  w
pobli u otwartej sceny Teatru
Letniego nape niali wielbi-
ciele swobodnej impro-
wizacji i muzyki synko-
powanej. S uchacze zajmo-
wali nie tylko miejsca sie-
dz ce, lecz tak e i wype niali
ca kiem demokratycznie
trawnik przylegaj cy do pla-
cyku koncertowego. Festiwal
„Kaliningrad City Jazz” jest
imprez  artystyczn  formatu
tradycyjnego – wieczorem
odbywa si  koncert, za  po
nim jak to przyj te jam ses-
sions. W programie tego-
rocznego festiwalu wyst -
pili: 1 sierpnia big-band „Ba -
tika” Kaliningrad, Anne
Schell & „Jojo-Efekt„ z Nie-
miec, Sheila Raye Charles
(USA) oraz Vilnius Jazz Or-
chestra (Litwa). Natomiast 2
sierpnia kaliningradzka wi-
downia zobaczy a i us ysza a
na ywo Caryl Baker Quartet
(Szwajcaria), Aleksandra F.

Sklara i Trombon Show Mak-
sima PigaNowa (Moskwa).

3 sierpnia – w  dniu zamy-
kaj cym akcj  kulturaln  –
kaliningradzkim melomanom
przypad o podziwia  kunszt,
czyli prawdziwe mistrzostwo
weteranów polskiego ruchu
jazzowego, zespo u „Rama
111” z Gda ska. Z pe  odpo-
wiedzialno ci  mo na powie-
dzie , e zespó  w ci gu ju
nie ma ej swojej dzia alno ci
koncertowej gra  na wszyst-
kich kontynentach wiata. Ze-
spó  zosta  za ony w 1966
roku przez Jana Rejnowicza i
czterech studentów gda skiej
Wy szej Szko y Muzycznej.
Ich pierwszy powa niejszy
wyst p mia  miejsce podczas
festiwalu „Jazz nad Odr ” we
Wroc awiu w 1968 roku. Ich

autorskie kompozycje by y
lekkie i zwiewne, pod aj ce
ladem przebojowych grup

Nahornego i Jana Ptaszyna
Wróblewskiego z pocz tku lat
70-ch. Czasem muzycy zespo-
u kierowali swoje zaintereso-

wania, i to bardzo udanie, w
stron  muzyki soul i funky. W
nagraniach z lat pó niejszych
wyra ny jest zwrot zespo u w
stron  jazzu tradycyjnego.
Muzycy ch tnie w czaj  do
repertuaru zespo u standardy
jazzu wiatowego, robi  aran-
acje znanych przebojów pol-

skiej muzyki rozrywkowej.
Najwa niejsz  w dorobku ze-
spo u „Rama 111” jest jazzo-
wa interpretacja pie ni „Bogu-
rodzicy”, z któr  muzycy zdo-
byli nagrod  na festiwalu
„Jazz nad Odr  – 71”. Zespó

nadal prowadzi aktywn  dzia-
alno  koncertow  i nagrywa

yty. Aktualnie ukaza a si
ich p yta „Swinguj ce mias-
to”.

W koncercie 3 sierpnia w
programie festiwalu „Kalinin-
grad City Jazz”, zespó  wy-
st pi  w sk adzie: Jan Rejno-
wicz (lider zespo u) – instru-
menty klawiszowe, Andrzej

liwa – perkusja, Tadeusz Pet-
row – saksofon, Piotr Nadol-
ski – tr bka, akordeon, Euge-
niusz Kadyszewski – gitara,
Adam Wi niewski – puzon i
wokalistka Agnieszka Babicz.
Muzycy zagrali dla kalinin-
gradzkiej publiczno ci utwory

w stylu jazzu tradycyjnego w
aran acji Jana Rejnowicza.
Natomiast wokalistka Agnie-
szka Babicz ku rado ci s ucha-

czy za piewa a wi zank
znanych piosenek z repertua-
ru polsko-rosyjskiej piosen-
karki Anny German. Warto
zaznaczy , e za piewa a z
prawdziwie wielk  ekspresj ,
przy akompaniamencie mu-
zyków zespo u i w asnym
(gitara) i wywo a ywio o-

 fal  oklasków publicz-
no ci.

Organizatorem przyjaz-
du i wyst pu zespo u „Rama
111” na kaliningradzkim fes-
tiwalu jazzowym jest Bo ena
Uryga-Seweryn – dyrektor
firmy nagraniowej „BCD Re-
cords”. Dzi ki inicjatywie
pani Bo eny zespól z bliskie-

go Gda ska po raz pierwszy
mia  okazj  zagra  dla rosyj-
skich mi ników jazzu.

W. Wasiljew  fot. autora

dysproporcje mi dzy rozwojem du ych miast i
prowincji.
Czy mówi Pani po rosyjsku?

Tak, mówi .
Czy mo emy przestawi  si  na rosyjski? (Do
tej pory wywiad by  prowadzony w j zyku
polskim). Gdzie nauczy a si  Pani j zyka?

W domu. Moja mama urodzi a si  w Rostowie
nad Donem. Ponadto, uczy am si  rosyjskiego w
szkole, potem na uczelni, do tego cz sto
je dzi am do Rosji i ca y czas zajmuje si  Rosj .
Czy mama jest Polk ?

Nie, moja mama jest Rosjank . Podczas wojny
mama z rodzicami uciek a z Rostowa do
Krasnodaru. Potem z Krasnodaru mama
pojecha a na studia do Moskwy, tam pozna a
mojego tat  i przenios a si  do Polski. Mój tata
jest Polakiem, ja te  jestem Polk .
Kiedy wyrusza Pani do Moskwy i rozpoczyna
prac  w Rosji?

Je li wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w
najbli szy weekend wsiadam do samolotu, a w
poniedzia ek przyst puj  do pracy. Do 1 wrze nia
musz  zd  z wys aniem dzieci do szko y w
Moskwie.
Pani Ambasador, dzi kuj  bardzo za wywiad!

ycz  sukcesów na nowym wa nym
stanowisku w Moskwie.
http://polish.ruvr.ru/news/2014_08_12/Ambasador-
Polski-trzeba-dac-Polakom-i-Rosjanom-szanse-na-
wzajemne-zrozumienie-1427

(ze str. 4)
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Dzieci z pra-
cowni malar-
skiej „Weso e
farby” pod kie-

rownictwem Swiet any Mak-
simowej (Autonomia Pola-
ków „Polonia”) zosta y zwy-
ci zcami w dwóch konkur-
sach, które odby y si  w maju
w Polsce.

9 maja zosta y og oszone
wyniki IV Mi dzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Po-
lak – to brzmi dumnie” w Bia-
ymstoku, organizator Galeria

im. lendzi skich Muzeum
Wojska, Izabeli Korolczuk
(komisarza konkursu)
www.galeriaslendzinskich.pl.

ównym celem Konkursu
by o kszta towanie wiado-
mo ci patriotycznej oraz za-
ch cenie dzieci i m odzie y do
poszukiwania wzorców pat-
riotycznych, eby konkurs
zmobilizowa  uczestników do
zg biania wiedzy o Polsce,
tradycji i kulturze narodowej.
Konkurs by  adresowany do
uczestników w wieku 5-20 lat
z terenu Polski oraz rodowisk

UTALENTOWANE DZIECI Z NASZEJ POLONII PODBIJAJ  POLSK
polonijnych na ca ym wiecie.

Na konkurs nades ano 1145
prac plastycznych z Polski i

rodków polonijnych z ca-
ego wiata. Udzia  z krajów:

USA, Grecja, Rosja, Tunezja,
Bia oru , Polska. Z pracowni
malarskiej „Weso e farby”
by o nades ano 11 prac w ró -
nych technikach.

Nagrod  w kategorii wieko-
wej 16-20 lat otrzyma  De-
nis Maksimow, 18 lat, za pra-

 „Legendarny Bohater – Ta-
deusz Ko ciuszko”, akwarela,

ugopis z elem.  Wyró nie-
nie w kategorii wiekowej 7-9
lat otrzyma a Angelina Soro-
kina, 9 lat, za prac  „Jan Mela

na biegunie Pó nocnym”,
gwasz. Dzieci otrzyma y dyp-
lomy oraz ksi ki i albumy.

23 maja og oszono wyniki
IV Mi dzynarodowego Kon-
kursu Plastycznego „Przyroda
w Kolorach” w Krakowie.
Organizatorem tego konkursu
by  M odzie owy Dom Kul-
tury, dyrektor Andrzej azarz.
Celem Konkursu by o pokaza
pi kno podwodnego wiata,

to, jak dzieci widz  ocean, rze-
ki, morza i jeziora. Co za wiat
istnieje na dnie pod wod ?
Konkurs by  adresowany do
dzieci i m odzie y w wieku 3
-21 lat.

Oto kilka s ów od organi-
zatora konkursu: Poziom na-

des anych na Konkurs prac
by  bardzo wysoki. Konkurs
zdominowa y prace malar-
skie, rysunkowe oraz cerami-
czne. Uczestnicy wykazali si
niebanalnymi pomys ami in-
terpretuj c temat podwodne-
go wiata. Jurorzy mieli niez-
wykle trudne zadanie polega-

ce na wytypowaniu kilku
najlepszych prac w kilku kate-
goriach technik i wiekowych

oraz wyborze kwalifikacji do
wystawy spo ród  nades a-
nych 3024 prac.

Nades ano prace z USA,
Rosji, Czech, Litwy, otwy,

Bia orusi, Ukrainy, S owacji,
Francji, Szwecji, W och. Z
pracowni malarskiej „Weso e
farby” by o 5 prac w ró nych
technikach. Wyró nienie w
kategorii Malarstwo i rysunek
otrzyma a Jekaterina Galan-
skaja, 14  lat, za prac  „Mor-
ska Panna”, akwarela. Jekate-
rina otrzyma a dyplom i al-
bum, a Organizatorzy zafun-
dowali prezenty dla uczestni-
ków: kubki z logiem konkursu.

W zwi zku
z zako cze-
niem konkursów chcia am
podzi kowa  organizatorom
za trud zwi zany z ich zorga-

nizowaniem. Z ca ego serca
cieszymy si  wygran  naszych
dzieci!

Dzi kuj  bardzo wszyst-
kim, którzy pomogli mi w wy-
sy aniu prac do konkursu – tak
polonusom, jak i kolegom z
polskiej strony. Serdecznie
dzi kuj  moim ma ym artys-
tom, ycz  Wam nowych zwy-
ci stw!

Swietlana Maksimowa
Foto: Eldar Churszudow

Gda sk: Wspieranie inicjatyw aktywnej m odzie y polonijnej
z Kaliningradu w pog bianiu wi zi z Polsk

Dobieg  ko ca polsko-rosyjski projekt pod
tytu em „Wspieranie inicjatyw aktywnej m odzie y
polonijnej z Kaliningradu w pog bianiu wi zi z
Polsk ”. Imprezy odbywa y si  w dniach 27 lipca
– 7 sierpnia w Domu Pojednania i Spotka  im. w.
Maksymiliana Kolbego w Gda sku (DMK). Orga-
nizatorami projektu byli Piotr Pliszka, dyrektor
DMK, Mavile Ablajewa, koordynator projektu,
Julia Siniewa, asystent programowy.

Projekt wspó finansowano ze rodków finanso-
wych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagrani-
cznych w ramach konkursu na realizacj  zadania
„Wspó praca z Poloni  i Polakami za granic  w
2014”.

Wszyscy uczestnicy byli przedstawicielami or-
ganizacji pozarz dowych w Kaliningradzie, takich
jak: Polesska Regionalna Organizacja Spo eczna /
Spo ecze stwo polskiej kultury „Królowa Jadwi-
ga”, Polskie Centrum Kultury, lokalna Narodowo-
Kulturna Autonomia „Polonia”, Wojenno-Histo-
ryczny Klub „Zachodnia Baszta”.

ównym za eniem programowym przedsi -
wzi cia by o przeprowadzenie serii warsztatów i
zaj  edukacyjnych w zakresie napisania wniosków
grantowych dla aktywnej m odzie y w wieku 18-
25 lat z Obwodu Kaliningradzkiego, która pragnie
organizowa  oraz realizowa  projekty mi dzyna-
rodowe.

Podczas 10-dniowej wizyty edukacyjnej odby y

si  warsztaty na temat przygotowania wniosków
grantowych i realizacji projektów na rzecz Polonii
w Kaliningradzie i innych regionach Rosji. Warsz-
taty poprowadzili do wiadczeni trenerzy Krzysztof
Stachura oraz Hanna Obracht-Prondzy ska. Uczes-
tnicy projektu byli bardzo zaanga owani w program
warsztatów, aktywnie uczestniczyli w teoretycznej
oraz praktycznej cz ciach i wysoko ocenili mo li-
wo  pog bienia wiedzy o napisaniu projektów
mi dzynarodowych.

Denis Maksimow, „Legendarny Bohater – Tadeusz Ko ciuszko”,
akwarela, d ugopis z elem.  

Jekaterina Galanskaja, „Morska Panna”, akwarela.

Nagroda dla
Denisa Maksimowa

Wyró nienie
dla Angeliny Sorokinej

DYPLOM
dla Jekateriny Galanskiej

Angelina Sorokina, „Jan Mela
na biegunie Pó nocnym,” gwasz.

Spotkanie ze
Stowarzyszeniem „Morena”

Przygotowanie projektów
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Klub Mi ników Kultury Pol-
skiej „Szturwa ” ponownie spotka
si  ze studentami Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ostródzie.

Sobota 7 czerwca by a upalna,
ale w King Pin Club & Restaurant (dawniej Dario
Bowling), w klimatyzowanej, eleganckiej sali
bankietowej by o bardzo przyjemnie. Ju  na pó
godziny przed ustalonym terminem zacz li si
schodzi  nasi ostródzcy przyjaciele. Wzruszaj ce
spotkania. U miechy, u ciski, ciep e s owa powi-
tania starych znajomych i, z pocz tku, nie mia e
miny nowych znajomych. Ania Rutkiewicz i Ola
So owjowa przewidzia y tak  sytuacj  i zaprosi y
wszystkich do zabaw integracyjnych. Pierwsza –
to czenie z amanych serc, na po ówkach których,
w 2 j zykach, napisano przys owia. Trudno  po-
lega na dopasowaniu cz ci pierwszej przys owia
napisanej po rosyjsku, do drugiej cz ci – z jego
polskim odpowiednikiem. atwo nie by o, ale za
to weso o. Odnalezione „po ówki” zajmowa y

„Kontynuujemy nasz  wspó prac  ponad granicami”
obok siebie miejsca przy stolikach.

W mi dzynarodowym gronie zjedli my smaczny
obiad, a po posi ku bawili my si  i uczyli my si .

Kolejna zabawa polega a na u eniu nazw
miast przez dwie trzyosobowe grupy zawodników.
Czasu by o niewiele – tylko 3 minuty. Polacy mu-
sieli u  nazwy trzech miast rosyjskich, a Ro-
sjanie – nazwy trzech miast polskich. Zawodnicy
spisali si  na medal. Niemal równocze nie wyko-
nali zadanie. W nagrod  wszyscy otrzymali kolo-
rowe kartki z namalowanymi przez Ani  Rutkie-
wicz kwiatami.

Kolejny konkurs, odgadywanie rebusów, przy-
gotowa a Ala Pisarska – ostródzka poetka, pisarka
i malarka. Ala w czy a do zabawy ca  grup .
Zwyci zcy otrzymywali kartki z wierszem i kopi
obrazu autorki. Natomiast za rozwi zanie najtrud-
niejszego rebusu Ala wr czy a swoj  oryginaln
akwarel .

Du o miechu i rado ci by o i przy kolejnym
konkursie pod nazw  „Reklama”. Ola reklamowa a

przedmiot ukryty w pude eczku, a zadaniem
obecnych by o odgadni cie, co to za przedmiot.
Ka dy, kto odgad , otrzymywa  reklamowan  rzecz
– cukierki, maskotk , lustereczko, notesik i inne.
Wszyscy bardzo dobrze si  bawili my.

Ania Rutkiewicz wiedzia a, e w tym dniu
nasza kole anka Irina Sidorowa ma urodziny i
przygotowa a niespodziank  – Polacy od piewali
polskie „Sto lat” i po rosyjsku piosenk  „

”. Cz onkowie KMKP w czyli si  w
piew entuzjastycznie. Ala Pisarska podarowa a

jubilatce swój obrazek. Brakowa o tylko tortu! (po-
my limy o tym przy kolejnej podobnej okazji.)
Grupa polska za piewa a jeszcze po rosyjsku
pi kn  piosenk  o przyja ni i sensie ycia – „Pie
gruzi sk ” Bu ata Okud awy.

W dobrym towarzystwie czas p ynie szybko.
Edukacja przez zabaw  jest dobra nie tylko dla
dzieci. Doceniaj  jej walory tak e doro li.

Czekamy na kolejne spotkanie. Mo e tym
razem w Kaliningradzie.              Anna Rutkiewicz

czenie z amanych serc Przygotowanie do konkursów

Uk adamy nazwy miast

Zwyci zcy otrzymali
nagrody

Niespodzianka  – polskie
„Sto lat” dla Iriny Sidorowej

W dobrym towarzystwie
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Pomocne okaza y si  m.in. ró ne formy warsztatów
i pracy grupowej, cz ce elementy teoretyczne z

praktycznymi. W Regionalnym Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji Pozarz dowych spot-
kali my si  ze Stowarzyszeniem „Morena”, z Nieza-
le nym Zrzeszeniem Studentów, z Centrum Wspó -
pracy M odzie y w Gdyni i Fundacj  „Borussia”
w Olsztynie. Warsztaty i zaj cia by y t umaczone
na j zyk polski i rosyjski.

Wszyscy cz onkowie „Polonii” napisali wspa-
nia e projekty. Na przyk ad Jan Androsiuk i Denis
Maksimow napisali projekt utworzenia strony

internetowej (nauka j zyka), Ja i Ania Owasepian
wykona my projekt na temat „Mi dzynarodowy
konkurs plastyczny”, Asia Swa owa zaproponowa a
bardzo wa ny projekt dla osób niepe nosprawnych.

Czas wolny od zaj  zagospodarowany zosta

w sposób twórczy i poznawczy. Grupa m.in. zwie-
dzi a muzeum zamkowe krzy aków w Malborku,
muzeum bursztynu, Dwór Artusa oraz Muzeum
Historyczny w Gda sku, w Sopocie relaksowa a
si  na najd szym w Europie drewnianym molo,
zorganizowana zosta a wycieczka tramwajem wod-

nym z Gda ska na Westerplatte.
Projekt zosta  zrealizowany pomy lnie, a g ów-

nym efektem jest grupa aktywnej m odzie y, przesz-
kolonej i przygotowanej do napisania, organizacji
i realizacji projektów mi dzynarodowych.
Wi cej informacji na stronach:
https:www.facebook.com/
DomPojednaniaISpotkanImSwMaksymilianaKolbego
www.dmk.pl

 S. Maksimowafo
t. 
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Czas wolny od zaj  razem z dyrektorem DMK

Wycieczka po Starym Mie cie

Zako czenie projektu
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Podró  po Mazurolandii
Ka dy z

nas wybiera od-
poczynek wed ug w asnego
gustu! Przecie  jeste my
ró ni, mamy inne priorytety
i odmienne upodobania!
Jeste  ciekaw jak wygl da y
walki honorowych wojów,
chcesz us ysze  opowie ci o
czasach redniowiecznych,
dowiedzie  si , co to takiego
hakownica, piszczel czy
bombardy? Przyjed  do
Mazurolandii!

Zapewniam, widowisko
bez w tpienia jest tego warte!

20 lipca rankiem grupa
cz onków Autonomii POLO-
NIA w dobrym humorze, wy-
ruszy a autokarem na wycie-
czk . Poniewa  trasa z Kali-
ningradu do Gier y k. K t-
rzyna (gdzie znajduje si  Ma-
zurolandia) zaj a nam kilka

godzin, a spa  od samego po-
cz tku przeja ki prawie nikt
nie chcia , sp dzili my ten
wolny czas z po ytkiem dla
siebie. 46-osobowa grupa lu-
dzi w ró nym wieku postano-
wi a rozmawia  ze sob  tylko
po polsku, ci le przestrze-
gaj c tej regu y, w przeciw-
nym pazie trzeba by o zap aci
symboliczny mandat w wy-
soko ci 1z .

Uda o si  fantastycznie!

Helena Rogaczykowa –
Prezes Autonomii POLONIA
– przygotowa a quizy i ami-

ówki, a nast pnie wszyscy
ch tni mogli opowiedzie  ja-

 ciekaw  histori  z w asne-
go ycia. S uchacze powinni
byli przygotowa  pytania do
tych opowie ci, i to wszystko
w ramach tej regu y mówienia
po polsku. artowali my,
miali my si  z zabawnych

pyta  równie  z dowcipnych
odpowiedzi! By o super!

Czas lecia  szybko! Nie
zauwa yli my, jak ju  przy-
byli my na miejsce! Cze ,
Mazurolandio!

Tu dowiedzieli my si
tyle ciekawego! Nie sposób
wymieni  wszystkiego! Ale
spróbuj  przekaza  wra enia
od zobaczonego i prze ytego.

Jedn  z atrakcji Mazuro-
landii jest Park Miniatur
Warmii i Mazur. Tu mogli -
my ujrze  przepi kne minia-
tury wyj tkowych zabytków
regionu i dzi ki temu w jeden
dzie  zwiedzili my najcieka-
wsze miejsca znajduj ce si
na ogromnej mapie Warmii i
Mazur. W naszej organizacji
polonijnej s wietni malarze
Swiet ana i W adimir Maksi-
mowowie, którzy jako facho-
wcy wysoko ocenili profe-
sjonalizm twórców skompli-
kowanych miniatur z mnóst-

wem drobnych szczegó ów,
ciesz cych wzrok wspania ym
widokiem.

Kultur  regionu przed-
stawi  skansen ludowy w
postaci naturalnej wielko ci
XIX-wiecznych chat: war-
mi skiej i mazurskiej. Cieka-
wie, e obie wyko czone s  w
rodku w najdrobniejszych

szczegó ach z typowym dla
danego regionu wyposa e-
niem.

Na terenie parku ogl da-
li my pozosta ci oran erii i
ogrodu warzywnego Kwatery

ównej Adolfa Hitlera. By
mo e w nie z tego powodu
za ono Park Militariów.
By o bardzo interesuj co  zo-

baczy  w nim bro  z tamtego
okresu, rzeczy codziennego

ytku u ywane przez nie-
rzy w okresie II wojny wiato-
wej. Zwiedzili my Wilczy
Szaniec – Kwater  Polow
Adolfa Hitlera, o powierzch-
ni 40 m2. Poznali my tajemni-
ce zamachu na Hitlera w 1944
roku w Wilczym Sza cu.

Zwiedzaj cy nie mog
omin  strzelnicy militarnej,
w której do wyboru s  m.in.:
Mauser 98 kalibru, Ka aszni-
kow, Thompson. Tu mo na wy-
kaza  si  swoimi zdolno cia-
mi oddaj c strza y z replik bro-
ni z okresu II wojny wiato-
wej. Ja te  sprawdzi am moje
umiej tno ci snajperskie. To

trudne! Okaza o si , e nie
umiem strzela  precyzyjnie!

Mi a rozrywka kobieca to
przymierzalnia strojów, ale
to wabi m czyzn te . Przy-
mierzalnia jest miejscem,
gdzie mo na przeobrazi  si  w

nierza lub oficera dowolnej
armii frontów II wojny wiato-
wej. Do dyspozycji s  mundu-
ry m.in. Wojska Polskiego,
Polskich Si  Zbrojnych na Za-
chodzie, Armii Czerwonej,
Wermachtu. Udokumentowa-

li my swoje przebranie pami -
tkowym zdj ciem. Wygl da o
fantastycznie!

Na grodzisku rycerskim
mieli my mo liwo  przymie-
rzenia zbroi rycerskiej, oraz
strzelania z uku. Naci gn am
ci ciw  i wypu ci am strza ,
i wtedy wyda o mi si , e w
oka mgnieniu przenios am si
do czasów redniowiecza. To
widowiskowa i dostarczaj ca
wiele, wiele emocji atrakcja!
Po tym do wiadczeniu z uka-
mi mieli my jednakowe sinia-
ki na lewej r ce, jako znak od-
ró niania! Trudno! Krwiak
upi ksza tylko m czyzn, ko-
bietom nie jest to do twarzy
(dos ownie nie do r ki:))!

Z wie y widokowej gro-
dziska rozkoszowali my si
wszystkimi atrakcjami Mazu-
rolandii.

Najm odsi podró nicy
tym czasem bawili si  do woli
w Parku Rozrywki na urz -
dzeniach rodem z weso ych
miasteczek, w tym na kolejce
elektrycznej, w basenie z pi e-
czkami, na dmuchanych zje -

alniach. miech i weso e

wrzaski dono-
si y si  stam-

d!
I wreszcie kulminacja  dnia!

Walkiria 2014! Mieli my
wielk  przyjemno  ogl da-
nia inscenizacji historycznej:
widowisko pt. „Bitwa czo gów
II”. Ogl dali my rekonstrukcj
epizodCów walk pancernych
na froncie wschodnim z 1944
roku. Dla nas efektownym do-
pe nieniem scenografii by a
pirotechnika artystyczna z

wykorzystaniem wybuchów
benzynowych i gazowych.
Sprawili wielkie wrazenie re-
konstruktorzy bior cy udzia
w walce, wyposa eni w auten-
tyczn  strzelaj  bro  od-
twarzanego okresu.

Nadszed  czas po egna .
Grzecznie podzi kowali my
organizatorom i ruszyli my w
drog  do domu, wzbogaceni

historyczn  wiedz  oraz g -
bokimi prze yciami! Towa-
rzyszy a nam pi kna, s onecz-
na pogoda i wietne nastroje!
Wycieczka by a super!

Ludmi a Snigurowa

Grupa cz onków Autonomii POLONIA na wycieczce

Na tle miniatur Mazurolandii

W Wilczym Sza cu

Przy czo gu po inscenizacji

Siergiej Arzewikin strzela
precyzyjnie

Pami tkowe zdj cie
w przymierzalni strojów
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