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Spośród słów używanych
                               nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place
                                 wybiegło
słowo piękne, jak honor i
                                   męstwo,
słowo, które brzmi –
                          niepodległość.

Niepodległość to brąz na
                               cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc
                             po prostu
polski dom, polski las,
                     polska szkoła,
polska władza i polski
                                   Kościół.

Ono znaczy – bez strachu
                                     spać.
Ono znaczy – spokojnie się
                                    budzić,
kochać, śmiać się i pewnie
                                      trwać
– w wolnym kraju wśród
                      wolnych ludzi.

Marcin Wolski

NIEPODLEGŁOŚĆ

VIII Forum Polonijne
„Dziedzictwo kulturowe Polaków w

Obwodzie Kaliningradzkim”

> str. 2, 3, 4

W dniach 24-25 października
już po raz ósmy w Czernia-
chowsku odbyło się Forum
Organizacji Polonijnych Ob-
wodu Kaliningradzkiego, któ-
rego pomysłodawcą i organi-
zatorem  jest Stowarzyszenie
Polonijne „Dom Polski” im. F.
Chopina.

Forum rozpoczęło się od ot-
warcia w bibliotece w Czernia-
chowsku wystawy o Janie Kars-
kim, kurierze Polskiego Państwa
Podziemnego. Warto w tym miej-
scu przypomnieć jego zasługi dla
relacji polsko-żydowskich. To on
podczas II wojny światowej prze-
kazywał na zachód z narażeniem
życia informacji o zag ładzie Ży-
dów. 

Forum tradycyjnie było podzie-
lone na część naukową i część
kulturalną.

Dla Konferencji (części nauko-
wej) organizatorzy wybrali temat

„Dziedzictwo Kulturowe Polaków
w Obwodzie Kaliningradzkim”,
temat, bardzo wartościowy dla
Polaków, mieszkających w Ob-
wodzie Kaliningradzkim, w tym
roku dalej kontynuują ten temat,
poszukują, poznają historię i kul-

turę Polaków, mieszkających na
terenie obwodu i przedstawiają
te materiały na konferencji Fo-
rum.

W części naukowej zaprosze-
ni prelegenci wygłosili referaty:
Jerzy Sikorski (profesor Ośrodka
Badań Naukowych w Olsztynie)
– „Mikołaj Kopernik i polskie
tradycje jego czasów”;
Krystyna Jarosz (kustosz Muze-
um Kultury Ludowej w Węgorze-
wie) – „Upamiętnienie polskich
miejsc pamięci. Stalag 1A”;
Irina Treń (członek Stowarzysze-
nia „Dom Polski” im. F. Chopina
w Czerniachowsku) – „Korpora-
cja MASOVIA i Insterburg”;

„Marsz, Polonia”

Zespół „Węgojska Strużka” z Olsztyna
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