
ROK 2015 OG OSZONO

Tadeusz Kantor

Jan Pawe  II

„Widok na g ówn  fasad  Teatru Wielkiego w
Warszawie”, rycina Maurycego Stolza z 1841 r.

Mi dzynarodowym
Rokiem wiat a i Tech-
nologii Wykorzystu-

cych wiat o, (og o-
szono przez ONZ).

wiat o ogrywa ele-
mentarn  rol  w yciu i
dzia alno ci cz owieka.
Na najbardziej funda-
mentalnym poziomie,
poprzez fotosyntez ,
wiat o jest niezb dne

do istnienia samego y-
cia.

nograf, pisarz, teoretyk
sztuki, aktor we w asnych
przedstawieniach, wyk a-
dowca krakowskiej ASP.
Urodzony w 1915 roku w
Wielopolu Skrzy skim w
Tarnowskiem, zmar  w
1990 roku w Krakowie.

W 2015 roku przypada
250. rocznica powo ania
Teatru Narodowego, a
tym samym ustanowie-

Jan D ugosz

Jan Potocki

Rokiem Tadeusza
Kantora w 100. rocz-
nic  urodzin, uchwa-
lono na Konferencji Ge-
neralnej UNESCO.
 Re yser, twórca hap-
peningów, malarz, sce-

Rokiem Jana Nepo-
mucena Potockiego w
200. rocznic mierci,
uchwalono na Konfe-
rencji Generalnej UNE-
SCO.

Pisarz i publicysta. Pod-
ró nik. Polityk. Historyk.

zykoznawca. Etnograf.
Etnolog. Archeolog. Ro-
mantyczny, tajemniczy i
orientalny - taki jest „R -
kopis znaleziony w Sara-
gossie”.

Rokiem Micha a Kleo-
fasa Ogi skiego, uch-
walono na Konferencji
Generalnej UNESCO.

W roku 2015 przypada
250. rocznica urodzin
wybitnego polskiego kom-
pozytora, dyplomaty, dzia-
acza politycznego. Pe ni
funkcje podskarbiego
wie lk iego l i tewsk iego,
senatora rosyjskiego.

Rokiem Polskiego Te-
atru Publicznego.

nia w Polsce pierwszego
teatru publicznego. Jego
powo anie w 1765 r. sta o
si  jednym z wydarze
ustanawiaj cych system
opieki pa stwa nad kul-
tur .

Sejm RP og osi  tak e
rocznice, które powinny
by  w przysz ym roku

obj te specjalnym rona-
tem:
-  10. rocznica mierci
Jana Paw a II, Wielkiego
Polaka, za Jego olbrzy-
mie zas ugi i zaanga o-
wanie w drog  do wolno -
ci naszej Ojczyzny oraz
ogromny wk ad w propa-
gowanie uniwersalnego
przes ania o godno ci i
prawach cz owieka.

Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej postanawia
ustanowi  rok 2015 Ro-

kiem w. Jana Paw a II
w poczuciu moralnego
obowi zku i g bokiego
szacunku wobec posta-
ci, k tóra wywar a tak
znacz cy wp yw na losy

nie tylko naszego naro-
du, ale i ca ego wspó -
czesnego wiata.

-  600. rocznica uro-
dzin Ja na D ugosza,
kronikarza, polsk iego
historyka, duchownego,
geografa, dyplomaty; wy-
chowawcy synów Kazi-
mierza Jagiello czyka.
Redakcja, na podstawie

materia ów z Internetu.

Micha  Ogi ski
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Numer wydano za rodki
Redakcji.

21 lutego 2002 roku przedwcze nie odszed  Profesor
Kazimierz awrynowicz.

Wybitna osobowo , znakomity uczony, Kazimierz awryno-
wicz zostawi  nam bogate dziedzictwo, jako autor ponad 80 prac
naukowych, jako organizator i za yciel Wspólnoty Kultury Polskiej
w Kaliningradzie, jako twórca polskiej gazety „G os znad Prego y”

PAMI CI KAZIMIERZA AWRYNOWICZA
i pierwszy redaktor naczelny.

Oto jego artyku  „O ywimy dawn  tradycj ?” (Z dziejów
pierwszej polskiej gazety w Królewcu) (patrz str. 3), który zosta
opublikowany w pierwszym numerze „G osu” (Nr 1/1995).

W tym roku obchodzimy 20. rocznic  za enia gazety.
Redakcja

Wielki fina  Wielkiej Orkiest-
ry wi tecznej Pomocy 2015 do-
bieg  ko ca. Wieczorem 11 stycznia
w wielu polskich miastach Polacy
bawili si  na koncertach 23. fina u
fundacji Jerzego Owsiaka. Z ostat-
nich oblicze  wynika, e Wielka
Orkiestra wi tecznej Pomocy ze-
bra a ponad 36 mln z otych. WO P
pieni dze przeznaczy na diagnozo-
wanie chorych dzieci oraz godn
opiek  medyczn  dla osób star-
szych.

Jak poinformowano, w trakcie
WO P 2015 zebranych zosta o 36
mln 228 tys. 912 z . Ostateczny wy-
nik zbiórki poznamy jednak dopiero
za kilka tygodni. Sztaby maj  czas
na rozliczenie si  do ko ca lutego.

Jak co roku pó nym wieczo-
rem odby y si  licytacje najbardziej
hojnych darczy ców – na aukcjach
telefonicznych sprzedano z ote ser-
duszka i z ote karty telefoniczne.
Najdro sze serduszko – wyrabiane
ze z ota, które co roku trafia do pu-
szek wolontariuszy sprzedano za

23. Fina  WO P: zebrano ponad 36 mln z otych
222 tys. z . Za najdro sz  kart  za-

acono 60 tys. z .
Cele tegorocznej zbiórki
W tym roku WO P po raz trzeci

zbiera a pieni dze na zapewnienie
godnej opieki najstarszym pacjen-
tom oraz na diagnozowanie najm od-
szych. Po raz kolejny wspiera  b -
dzie onkologi  i kardiochirurgi  dzie-
ci  oraz – po raz pierwszy – dwie
nowe dla fundacji dziedziny: reuma-
tologi  i pulmonologi .

Cho  23. Fina  si  ju  zako czy ,
jeszcze przez kilka tygodni mo na
wspiera  WO P przez internetowe
aukcje.

Najbardziej popularne
aukcje WO P 2015

ród  ponad  23  tys.
licytacji najwi kszym po-
wodzeniem ciesz  si  np.
voucher dla dwóch osób na
wyjazd do Gatwick pod
Londynem, gdzie mo na
usi  za sterami symulatora
Boeinga 787 Dreamliner (15
tys. z ), dzie  na planie serialu
“Rodzinka.pl” (15,1 tys. z ), trening
z Ew  Chodakowsk  (10,4 tys. z ),
przeja ka za sterami poci gu
Pendolino (12,1 tys. z ), przejazd
zabytkowym samochodem cadillac,
który nale  do Józefa Pi sudskie-
go i obiad w Belwederze od pary
prezydenckiej Anny i Bronis awa
Komorowskich (8,2 tys. z ), zapro-
szenie dla dwóch osób na czerwco-
wy mecz reprezentacji Polski z Gru-
zj  od prezesa PZPN Zbigniewa
Bo ka (9,1 tys. z ).

W zesz ym roku na koniec 22.
Fina u zadeklarowana kwota wy-
nosi a ponad 35,4 mln z ; ostatecznie
WO P zebra a ponad 52 mln z .
Wynik zbiórki znany jest zwykle
na pocz tku marca.

ród o: Onet. wiadomo ci

 Jurek Owsiak

4 Bieg „Policz si  z Cukrzyc ”
(23. Fina  WO P), zawodnicy
startuj   z olszty skiego
Ratusza.

Na mecie – w SP 15 – na  uczestni-
ków czeka y medale, grochówka z
wojskowej kuchni, ognisko i kie baski
na posesji szko y. Tam te  odby a si
aukcja wielu warto ciowych przed-
miotów, z których dochód przeka-
zano WO P. Kolejny bieg za rok.

W ramach 23. Fina u WO P w Ol-
sztynie odby  si  czwarty bieg „Policz
si  z cukrzyc ”. Uczestnicy w ró -
nym wieku pokonali dystans ok. 4 km.

Zawodnicy podczas
biegu charytatywnego.

Olsztyn.Zawodnicy podczas
biegu charytatywnego.
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Dawny Królewec mia  powa ne zas ugi
wobec kultury polskiej. W dobie Reformacji (wiek
XVI) i pó niej to miasto by o s ynnym o rodkiem
wydawnictwa polskiego. O dzia alno ci drukarzy
i wydawców polskich nad Prego  mamy zamiar
opowiedzie  w nast pnych numerach naszego
pisma. Tu za , zwa aj c na to, i  nasz “G os znad
Prego y” stanowi w pewnym sensie wznowienie
dawnej polskiej tradycji wydawniczej w Królew-
cu, zwrócimy si  do czasów, kiedy to by  wyda-
wany pierwszy w j zyku polskim periodyk.

By  to tygodnik “Poczta Królewiecka”, druko-
wany w Królewcu od 6.VIII.1718 r. do 20.XII.1720 r.
W tym terminie ukaza o si  ogólem 126 numerów
polskiego pisma. Fakt wydania gazety polskiej w
stolicy Prus Wschodnich wiadczy tak o istnieniu
w mie cie licznej Polonii, jak i o zainteresowaniu
polsszczyzn  w ród miejscowej ludno ci nie-
mieckiej. Redaktorem “Pochty królewieckiej” zo-
sta  Jerzy Reku  (1670 – 1721), jej wydawc  –
Johann David Zäncker (czyli Cenkier, zmar  1727).

Reku  pochodzi  z litewsskiej mudzi z rodzi-
ny katolika i kalwinki. Kszta ci  si  w Kiejdanach, a
nast pnie w Berlinie i na uniwersytetach w Mar-
burgu i we Frankfurcie n. Odr . Po powstaniu w
1701 r. w Królewcu polskiej gminy kalwi skiej
przyby  do tego miasta i w latach 1702-1721 by
tutaj pastorem polskich kalwinów. Stan  równie

na czele tak zwanej Drukarni Polskiej, która t o-
czy a ksi ki religijne oraz podr czniki dla szkó
kalwi skich w j zykach polskim i litewskim.

nie Reku  zaprosi  w r. 1710 do Królewca z
Gda ska drukarza Zänckera, Niemca z pocho-
dzenia, który dobrze zna  j zyk polski. Po jakim
czasie Zäncker naby  Polsk  drukarnie we w as-
no . Oto  za pomoc  Reku ia Zäncker otrzyma
prawo wydawania polskiej gazety. Tak w r. 1718
powsta a “Poczta Królewiecka”.

Pismo informowa o o najwa niejszych wyda-
rzeniach politycznych, handlowych, przyrodni-
czych i innych z ca ego wiata, najcz ciej z
Polski i Niemiec. By a to gazeta o duchu chrze -
cija skim, g osi a pobo no , mi , zgod , y-
czliwo . Wydawana w Prusiech by a oczywi -
cie lojalna wobec ówczesnego króla pruskiego
Fryderyka – Wilhelma II, przezwanego za swoj
pasj  do drylu, do dyscypliny “królem-kapralem”.
Niemniej jednak pismo nie zapomina o prosi  Boga
o b ogos awie stwo dla Polski:
Koron  te  Polsk  niechaj Bóg ukoronuje
Zgod  stanów i pokojem, niechaj im daruje
Swe mi osierdzie i ask ; niechaj bracie; ku braci
Serce swe ju  mi ci ; niechaj b  bogaci w
sprawiedliwo ci.

Dlaczego ywot “Poczty Królewieckiej” by  tak
krótki, tego dok adnie nie wiemy. By  mo e przy-

czyn  upadku tego
druku by a jego przyna-
le no  do wyznaw-
ców kalwiznizmu, nie-
licznych w porówna-
niu do znacznie liczniejszej grupy luteranów w
Królewcu. W ka dym razie “Poczta Królewiec-
ka” stanowi precedens historyczny dzia ania
publicystyki polskiej na ziemiach dawnych Prus
Wschodnich.

W czasach pó niejszych nad Prego  by y
podejmowane nowe próby wydania czasopism
polskich – niestety bez skutku. Przytoczymy tu
fragmencik z ówczesnego uzasadnienia ko-
nieczno ci takiego druku. Mia  on s  g ównie
dla celów nauczania, rozpowszechnienie oraz
doskonalenia si  w j zyku polskim, znajomo
którego “nale y pog bia  i piel gnowa  nie tylko

ród rodowitych Nienców, ale tak e w ród
osób b cych z pochodzenia Polakami, którzy
go w obcym rodowisku cz ciowo zapomnieli,

 mówili j zykiem tak przeplatanym germaniz-
mami, e mieszka cy Polski nie mogli go dobrze
zrozumie ... Temu z u atwo mo na zapobiec
przez cz ste czytanie mi ej polszczyzny”.

Czy  to uzasadnienie, napisane dwa i pó
stulecia temu nie jest aktualne i dzisiaj?

Kazimierz awrynowicz

ywimy dawn  tradycj ?
(Z dziejów pierwszej polskiej gazety w Królewcu)
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– pisa  w roku 1917 rosyjski poeta
adys aw Chodasiewicz. Nie

trzeba by  onomast , eby si
zorientowa , e jego imi  i naz-
wisko brzmi  dla polskiego ucha
dziwnie swojsko. Wystarczy przy-
wo  cho by nazwiska Mickie-
wicz, Sienkiewicz, Mackiewicz, a
skojarzenie z Polsk  i historyczn
Litw  staje si  oczywiste.
    Jak to si  jednak sta o, e autor
tego wiersza nie zosta  poet  pol-
skim, tylko rosyjskim? Sam Cho-
dasiewicz z perspektywy czasu
widzia  to tak: „Mój ojciec urodzi
si  w 1835 roku, w tym samym
Nowogródku, który by  kolebk
Mickiewicza. Wedle rodzinnego
przekazu, moi przodkowie byli
daleko spokrewnieni z Mickiewi-
czami. W ojcowskich papierach
nie znalaz em potwierdzenia
pokrewie stwa w linii prostej, ale
niew tpliwie oba rody pochodzi y
z jednego gniazda szlacheckiego
i piecz towa y si  wspólnym
herbem. Ojciec wcze nie opu ci
ojczyzn , dosta  si  do Peters-
burga i wst pi  na Akademi
Sztuk Pi knych. Uko czywszy
Akademi , ojciec pojecha  do
Wilna, ale mieszka  tam nied ugo
i, o eniwszy si , ostatecznie prze-
niós  si  do Rosji: najpierw do
Tu y, gdzie urodzili si  wszyscy
moi bracia i siostry, a potem do
Moskwy. W Rosji moi rodzice
zadomowili si  na sta e. Przy tym
wszystkim pozostawali gor cymi
polskimi patriotami, znajomo ci
utrzymywali przewa nie z Pola-
kami i bardzo ubolewali nad tym,
e dzieci, ostatecznie zruszczone,

nie podziela y ich uczu . Wszyst-
kie ich nadzieje skupi y si  na
mnie, jako na najm odszym, ma-
rzyli o tym, eby zrobi  ze mnie
Polaka i po trosze starali si  mnie
oddzieli  od pozosta ych dzieci,

 W adys aw Chodasiewicz – pasierb Rosji

„Wnuk” Mickiewicza, pasierb
Rosji

Na wiat przyszed em w Moskwie.
Dymu
Nad polskim dachem nie widzia em,
Amuletu z ziemi  rodzim
Z ojcowskich r k nie otrzyma em.

Lecz po dzi  dzie  pami tam jeszcze,
Gdy matka g osem rozrzewnionym
Uczy a mnie o kraju nieszcz
ni , modli  si  – i milcze  o nim.

Znaczenia ich nie wiadom wcale,
lepo wierzy em w s owa: „Dzieci !

Wis a – ma najniebiestsze fale,
Litwa – kraj najpi kniejszy w wiecie”.

tym bardziej, e by em o wiele
odszy. Mówili ze mn  po polsku,

kupowali mi polskie ksi ki, w
niedziele wozili do polskiego ko -
cio a. Pope nili jednak nieostro -
no  oddaj c mnie do rosyjskiej
szko y, potem do gimnazjum – i,
ma si  rozumie , poma u ich ma-
rzenia leg y w gruzach”.

Gwoli cis ci nale y tylko do-
da , e w gimnazjum W adys aw
zaprzyja ni  si  z m odszym bra-
tem Walerego Briusowa, jednego
z czo owych rosyjskich poetów
symbolistycznych, co zdaje si
przypiecz towa o asymilacj  przy-
sz ego poety.

Przez d ugie lata sprawa wyna-
rodowienia najwyra niej nie sta-
nowi a dla Chodasiewicza proble-
mu. Mieszka  w Moskwie, obraca
si  w tamtejszym rodowisku lite-
rackim, powoli ugruntowuj c swo-

 pozycj  rosyjsk iego poety,
umacza i krytyka. Wprawdzie za-

robkowo t umaczy  literatur  pol-
sk  (Mickiewicza, Krasi skiego,
Sienkiewicza, Tetmajera, Maku-
szy skiego), ale niespecjalnie j
ceni . Kwestia pochodzenia, poru-
szona w cytowanym na wst pie
wierszu, powróci a pi  lat pó niej,
gdy poeta opuszcza  Rosj  Ra-
dzieck . Powsta  wówczas drugi
wariant, o wiele ciekawszy arty-
stycznie i intelektualnie. Do pierw-
szej strofy Chodasiewicz dopisa
trzy nowe:
Dla Rosji – pasierb, a dla Polski –
Nie wiem, kim ja dla Polski, przyznam.
Tylko o mioksi g Puszkinowski –
W nim ca a moja jest ojczyzna.

Wam – kark pod jarzmo gi  w pokorze
 na wygnaniu  w strapieniu.

Ja Rosj  sw  w podró nym worze
Unosz  z sob  na ramieniu.

Wam trzeba prochu ojczystego,
Mnie – gdzie by losy nie zagna y – > str. 5

Redakcja pisma „G os znad Prego y” sk ada szczere podzi kowania znanemu t umaczowi poezji rosyjskiej Zbigniewowi
Dmitrocy za ludzk  przychylno , za nades ane materia y do rubryki „S ynni Polacy w Rosji” oraz w asne przek ady wierszy

adys awa Chodasiewicza, udost pnione na „Stronie Literackiej”.

Zatem Rosja to dla Chodasiewi-
cza wy cznie ojczyzna duchowa,
ci lej, ukochany Puszkin, najwi -

kszy poeta rosyjski, który równie
nie by  czystej krwi Rosjaninem, o
czym wiadcz  cho by przypom-
niane w ostatniej zwrotce „murzy -
skie usta”, odziedziczone po pra-
dziadku ze strony matki Abisy -
czyku Ibrahimie Hannibalu. Polska
za  to nigdy niewidziany na oczy
na po y mityczny kraj przodków, z
którym w ciwie nic poety nie

czy. Z biegiem lat bardzo si  to
zmieni o. Obok Puszkina, któremu
Chodasiewicz pozosta  wierny
przez ca e ycie, coraz wi cej
miejsca zajmowa  Mickiewicz.
Zwi zki z dalekim litewskim „krew-
nym” prze ledzi a w oska rusycys-
tka Rita Giuliani. W obszernym
artykule „W adys aw Chodasie-
wicz i jego „dziad” Adam Mickie-
wicz” pisa a: „Mickiewicz jak gdyby
naznaczy  swoim pi tnem g ówne
etapy ycia Chodasiewicza. Mic-
kiewicz by  obecny w biologicznym
i kulturalnym DNA rosyjskiego
poety – w korzeniach rodzinnych,
w kszta towaniu si  Chodasiewi-
cza jako artysty i cz owieka. Mic-
kiewicz wyprzedzi  swojego dale-
kiego krewnego o stulecie, prze-
chodz c drog  emigracji, na której
obu przysz o prze  stopniowe
wysychanie ród a poezji i przej -
cie od poezji do prozy (ku dzienni-
karstwu, krytyce, literaturoznaw-
stwu). Obydwu s dzone by o do-
kona  swoich dni w obcych kra-
jach, obaj (i tu Mickiewicz okaza
si  dla Chodasiewicza prawdzi-
wym nauczycielem) przysz o u -
wiadomi  sobie t  nieprost  praw-

, e literatur  narodow  mo na
tworzy  nawet z dala od ojczyzny.
Podobnie jak Puszkin, Mickiewicz
sta  si  duchowym punktem odnie-
sienia dla Chodasiewicza, który
cz sto porównywa  tych dwu poe-
tów.

Mickiewicz niejednokrotnie po-
wraca  w twórczym i duchowym
yciu Chodasiewicza. Obecno

polskiego poety odczuwalna jest i
na samym pocz tku, przede wszy-
stkim w latach nauki, i pó niej, po
dokonaniu wyboru przek adów z
Mickiewicza, i ju  przy ko cu, w
rozwa aniach o istocie literatury
narodowej i o zadaniach pisarza
na emigracji. W jakim  stopniu
dzi ki Mickiewiczowi Chodasie-

wicz, ze swoim nadwer onym
zdrowiem i gorzkim do wiadcze-
niem yciowym, potrafi  powróci
w przesz , do szcz liwego
dzieci stwa; ale w jeszcze wi -
kszym stopniu Mickiewicz pomóg
mu u wiadomi  sobie i przyj
swoj  rol  rosyjskiego pisarza
emigracyjnego”.

Urodzony w roku 1886 w Mosk-
wie, a zmar y w 1939 w Pary u,

adys aw Chodasiewicz roczni-
kowo bliski jest pokoleniu ak-
meistów. Debiutowa  w wieku
dwudziestu dwu lat tomik iem
„M odo ”, w którym wida  jesz-
cze wyra ny wp yw króluj cego
wówczas w poezji rosyjskiej sym-
bolizmu. W pó niejszych ksi -
kach jego twórczo  ewoluuje w
stron  akmeizmu. Nastrojowo
i liryzm ust puj  miejsca konkre-
towi i ironii, nierzadko wr cz sar-
kazmowi. Najdojrzalsze artysty-
cznie i intelektualnie s  zbiory
„Drog  ziarna” (1920) i „Ci ka
lira” (1922). Ich dope nieniem jest
powsta y w okresie emigracyj-
nym, nie wydany w osobnej ksi -
ce cykl „Europejska noc”. Nie s
to wiersze efektowne i „pi kne”,
przeciwnie, bywaj  surowe i chro-
pawe, niekiedy zgo a niepozorne.
Poeta zdecydowanie przedk ada
nie tyle tre  nad form , ponie-
wa  nie sposób odmówi  tej poe-
zji kunsztu formalnego, co „g -
bi ” nad „urod ”. Ju  wspó czes-
na krytyka dostrzeg a, e jest
kontynuatorem linii puszkinow-
sko-tiutczewowskiej. Jednocze -
nie z twórczo ci  poetyck  zaj-
muje si  przek adami, uprawia
eseistyk  i krytyk  literack , z
czasem wyrastaj c na czo owego
krytyka paryskiej bia ej emigracji.
Jak sam autoironicznie napisa  w
wierszu „Przed lustrem”, „w to-
dziobych wyzwala  poetach ob-
rzydzenie, z  i przera enie”.
Bezkompromisowo  i ostro

dów nara a go na niewybred-
ne ataki emigracyjnych publicys-
tów. Ukoronowaniem jego prac
krytyczno- i historycznoliterackich

 ksi ki „Dier awin” (1931), „O
Puszkinie” (1937) i wspomnie-
niowy „Nekropol” (1939).
    Ze wzgl dów politycznych
literacki czy ciec Chodasiewicza
trwa  bez ma a pó  wieku. Jego
powrót do literatury rosyjskiej za-
cz  si  dopiero pod koniec lat 80.

Murzy skie wi te usta jego
Szepcz  o stronie niebywa ej.
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1 Wró ba

Zmierzch dopali  si  za rzeczk .
Zap on y trzy wieczuszki.
Sta  za piecem, go beczko,
Trzykro  stuknij czubkiem
nó ki.

Niechaj znów na zew twój
myszy
Przyjd  wieczór sp dzi  z nami.
Tylko trzeba siedzie  w ciszy,
Nie wyp oszy  ich skargami.

Czas po y kres cierpieniom,
Nie p acz, nie my l o
przesz ci.
Z czystym sercem, ze
wzruszeniem
Witaj naszych drogich go ci.

W senny wieczór, w izbie
starej,
W blasku wiec, co si  kolebie,

agaj za nas nasze lary,
Módl si  za mnie i za siebie.

Ró e wi dn , gasn wiece,
Nawet pie ni koniec maj ,
Tylko myszy na tym wiecie
Serc strapionych nie zdradzaj .

Stycze  1913

2
Do Serniczka

Wierny mój Serniczku, druhu i
obro co,
Go ciu, zawsze mile witany
przeze mnie!
Zimy trwaj  d ugo, wiosny
tchn  marz co –
Ja za tob  jedynym t skni
nieodmiennie.

Wiem: co wieczór drzwiczki
zaskrzypi  na nowo,
Zaszele ci stora – wchodzisz
do  pokoju,

eby mnie zabawi  serdeczn
rozmow
W porze odpoczynku, marze  i
spokoju.

Nigdy nie podzielasz zbyt
gor cych bredni,
Kochasz tylko sery, zwyk e i
zachodnie,
Dalej ni  w spi arce nie
bywasz s siedniej,
Uczysz, jak  skromnie,
rado nie i godnie.

O Mi ci, wiecie chc
pomówi  szczerze –
Ty na ulubiony tor
sprowadzasz sprytnie:
Mówisz o podziemiu, o
istotnym serze –
A za oknem niebo zaczyna

kitnie .

Zacny mój rozmówco i
or downiku,
Strze  mojego domu a  do
wschodu s ca...

dry kaznodziejo, prawy
przewodniku,
Wielbicielu sera – b  ze
mn  do ko ca!

Jesie  1913
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3
Modlitwa

Wszystkie dawne pasje,
niepokoje
Ukryj, wyrzu  na zawsze z
pami ci...

agam was, o bogowie male cy,
Opiekuni i obro cy moi.

Raczcie przyj  w skromnym
podarunku
Skrawek sera i okruszków
kilka...
Nie ma wi cej strachu ni
frasunku:
Szcz cie wchodzi w serce
niczym szpilka.

Jesie  1913

STRONA LITERACKA

(ze str. 4)

adys aw
Chodasiewicz.
Portret,
oko o 1912 roku.

Od tamtego czasu trwa renesans zaintere-
sowania jego twórczo ci . Ukaza o si  wiele
mniejszych i wi kszych wyborów jego
wierszy, wznowiono te  wspomnienia i
szkice literackie. Ju  w latach 90. wysz y
czterotomowe „Dzie a zebrane”. W 2011
roku, z okazji 125 rocznicy urodzin, ukaza a
si  pierwsza w Rosji biografia autorstwa
Walerija Szubinskiego, poety i biografa
Gumilowa, omonosowa i Charmsa (wcze -
niej by y trzy biografie obcoj zyczne: angiel-
ska, niemiecka i francuska). Ukaza y si
tak e dwa pierwsze tomy z o miotomowej
edycji „Dzie  wszystkich”: „Wiersze wszyst-
kie” i „Krytyka i publicystyka. 1905 – 1927”.

W Polsce wiersze Chodasiewicza t uma-
czono ju  przed wojn . Pierwszymi t uma-
czami byli W odzimierz S obodnik, Kazimierz
Andrzej Jaworski i Józef obodowski. Po
wojnie t umaczyli go m.in. Seweryn Pollak,
Pawe  Hertz, Wiktor Woroszylski, Józef Wa-
czków, Aleksander Ziemny, Adam Pomorski
i autor niniejszego tekstu. W latach 90.
pojawi y si  przek ady eseistyki. Niestety w
ojczy nie przodków nie ukaza  si  bodaj
skromny wybór wierszy „wnuka Mickiewi-
cza”, który obecnie zaliczany jest do najwy-
bitniejszych poetów rosyjskich XX wieku.

Zbigniew Dmitroca

Zbigniew Dmitroca, ur. 1962, poeta, bajko-
pisarz, t umacz, satyryk i dramaturg. Urodzony
w 1962 r. w Niewirkowie na Zamojszczy nie.
Uko czy  Pa stwowe Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Zamo ciu, nast pnie studiowa , przewa -
nie polonistyk  i feminologi  stosowan , na uni-
wersytetach w Lublinie, Poznaniu i Wroc awiu.

Wspó pracuje z „Zeszytami Literackimi”,
„Odr ” i „Fraz ”. Ponadto publikowa  m.in. w
„Twórczo ci”, „Przekroju” „Czasie Kultury”,
„Kresach” „Literaturze”, „Literaturze na wie-
cie”, „Wi zi” i radiowej Dwójce.

W latach 1991 – 1999 wspó tworzy  w Radiu
Lublin poetyck  audycj  dla dzieci Jasiek.

Napisa  wiele piosenek teatralnych, kabareto-
wych i popularnych oraz kilka sztuk dla dzieci.
Piosenki ukaza y si  m.in. na p ycie Nibylandia.

Jego utwory znalaz y si  w antologiach: Polscy
autorzy dzieciom t. 4, Bajki dla przedszkolaka,
A, a kotki dwa, Antologia nowej poezji polskiej,
Lubliner lift/Lubelska winda, Es ist Zeit. Wechsle
die Kleider! Stimmen aus Polen, Sdie ano w Pol-

sze, Poesía a
contragolpe An-
tología de poe-
sía polaca con-
temporánea, a
tak e w podr -
cznikach wiat przedszkolaka i W cz Polsk !

Twórca, autor i aktor utworzonej w 2003 roku
Jednoosobowej Trupy Walizkowej „Teatrzyk jak
si  patrzy”.

umacz kilkuset wierszy Achmatowej, B oka,
Brodskiego, Chodasiewicza, Cwietajewej, Gumi-
lowa, Jesienina, Kuzmina, Lermontowa, Mandel-
sztama, Pasternaka, Venclovy, Wysockiego i in-
nych.

Jego wiersze by y t umaczone na hiszpa ski,
katalo ski, niemiecki, rosyjski, ukrai ski i w -
gierski.

Autor bestsellerowej ksi eczki dla dzieci
Baba Jaga na deskorolce.

Na zdj cju powy ej Zbigniew Dmitroca.
(Foto nades ane przez autora.)
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Po szkoleniu zwiedzamy najciekawsze
zak tki Warmii i Mazur

Kru ganki

Ko ció  w w. Lipce

Freski w ko ciele

tarz g ówny

W ramach szkolenia zorga-
nizowanego w W gorzewie w
dniach 12-14 grudnia dla
grupy nauczycieli j zyka pol-
skiego jako obcego cz onko-

wie kaliningradzkiej Polonii, a
tak e ich koledzy z Litwy, zwiedzili niek-
tóre zabytki, w ród nich – s awne Sanktu-
arium Maryjne w wi tej Lipce, zamek
w K trzynie i Muzeum tradycji kolejowej
w W gorzewie.

Nauczyciele byli zachwyceni barokow
wietno ci  Bazyliki Nawiedzenia Naj-
wi tszej Maryi Panny w wi tej Lipce, któ-

ra od wielu lat przyci ga pielgrzymów z ca ej
Polski, a nawet Europy. Równie  atrakcyj-
ne s  odbywaj ce si  tam koncerty orga-
nowe. Ksi dz uprzejmie i z pasj  opowie-
dzia  grupie o d ugiej historii tego terenu, o
budowie ko cio a i szczegó ach wn trza,

o niesamowitych obrazach, malarstwie i
rze bach, znajduj cych si  w rodku.

Po wi tej Lipce grupa zwiedzi a zamek
krzy acki w K trzynie, w którym znajduje si

Muzeum im. Wojciecha K trzy skiego. Go -
cie mieli wietn  mo liwo  zobaczy  sta e
i czasowe wystawy w muzeum, a tak e pra-

cowni  r kodzie a w galerii „Konik Mazur-
ski”. Na obecnej wystawie „W rednio-
wiecznej kuchni” na przyk ad, pokazane s
zabytkowe kuchenne naczynia i sprz ty
wszelkiego rodzaju, garnki, dzbany, kopie i
orygina y mebli redniowiecznych u ywa-
nych w kuchni.

Ostatnim punktem wycieczki by o Mu-
zeum Kolejnictwa w W gorzewie, znajduj -
ce si  w dawnym budynku dworca kole-
jowego. W rodku mo na zobaczy  ekspo-
naty zwi zane z histori  kolei na terenie
Prus Wschodnich i Mazur, m.in. ró nego
rodzaju urz dzenia techniczne, dokumenty,
mapy, zdj cia, a nawet dawne aparaty tele-
foniczne.

Wycieczka sta a si  pi knym zako cze-
niem warsztatów.

Asia Swa owa
Foto: Daria Zacharewicz

Grudniowe warsztaty dla nauczycieli w Ostródzie
W dniach 27-30 grudnia w Ostródzie odby y

si  kolejne warsztaty dla nauczycieli j zyka pol-
skiego jako obcego, w których wzi li udzia
cz onkowie Polonii z Obwodu Kaliningradz-
kiego.

Szkolenie, ostatnie w roku 2014, wi teczne
i szczególnie uroczyste, zosta o zorganizowane
przez stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli si  du o
rozmaitych rzeczy, faktów i ciekawostek na te-
mat metodyki nauczania j zyka polskiego jako

obcego, które na pewno przydadz  si  w ich
nie atwej, ale frapuj cej codziennej pracy.

Ka dy z uczestników znalaz  dla siebie co
ciekawego, b  to metody na poszerzenie s ow-
nictwa i wprowadzenia zwi zków frazeologicz-
nych, wykorzystanie korpusów j zykowych,
aktywne metody w nauczaniu, gry i zabawy dla

dzieci, mapy mentalne, w ciwo ci
uczniów w ró nym wieku i najlepsze
podej cia do nauki j zyka. Jednym z naj-
bardziej przydatnych tematów warszta-
tów by o m.in. wprowadzenie historii
Polski na lekcjach. Na przyk adzie Bit-
wy pod Grunwaldem uczestnicy warsz-
tatów wymy lili plany zaj  dla naj-

odszych dzieci, nastolatków i doros-
ych. Bardzo wa na by a te  mo liwo

wymiany w asnych do wiadcze  i dys-
kusja mi dzy uczestnikami, co zawsze
pozwala zobaczy  rzeczy z innego pun-

ktu widzenia. Poza tym, nauczyciele mieli przy-
jemno  obejrze  koncert zespo u „Wo skie

owiki” z Ukrainy, organizowany na Zamku
Krzy ackim w Ostródzie, i uczestniczy  w
uroczystej kolacji z udzia em w adz miasta.

Asia Swa owa
Foto: H. Rogaczykowa

Nasza nauczycielka
El bieta Kaczmarska Po wr czeniu za wiadcze
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W dniach 12-14
grudnia 2014 r. w

gorzewie odby y
si  szkolenia dla

nauczycieli polonij-
nych ze Wschodu ucz -

cych poza granicami Polski.
Szkolenia mia y na celu pog -
bienie i doskonalenie warsztatu
nauczyciela w pracy z polskimi lub
chc cymi pozna  j zyk polski
uczniami.

Organizatorzy kursu Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska” oraz
Fundacja „Dziedzictwo nasze” w

gorzewie zaprosi y nauczycieli
ze Wschodu: z Litwy, otwy, Bia-
orusi i Rosji. Z Obwodu Kalinin-
gradzkiego udzia  wzi li przed-
stawiciele Autonomii „Polonia” z
Kaliningradu oraz Domu Polskiego
im. F. Chopina z Czerniachowska.

Harmonogram szkoleniowych
zaj  nie zostawi  wolnego czasu
dla nauczycieli. I bardzo dobrze:
jest czas na nauk , i jest czas na
rozrywk . Mieli my do czynienia
z dwoma tematami: „Metodyka
nauczania j zyka polskiego – dwu-

zyczno ” oraz „Wiedza o kultu-
rze polskiej”.

Pierwsz  cz  zaj  przepro-
wadzi a Dorota Kami ska, magister
filologii polskiej, pedagog z Liceum
Ogólnokszta cego w W gorze-
wie. Cz  o kulturze polskiej zo-

GORZEWO  DOSKONALI  NAUCZUCZYCIELI  POLSKIEGO  ZE  WSCHODU

sta a przeprowadzona przez dzia-
aczy Fundacji „Dziedzictwo nasze”
Barbar  Gr ziewicz-Chludzi sk ,
Zofi  Rycharsk , Adama Jankie-
wicza oraz Zofi  Wojciechowsk .

Zaj cia by y bardzo ciekawe. Do-
rota Kami ska nie dawa a nam si
nudzi . Omawiali my piosenki z
punktu widzenia dzieci, przygoto-
wywali my si  w grupach do zaj
z dzie mi w ró nym wieku. Dla ma-
ych dzieci najlepsza nauka jest

przez filmiki, bajki, piosenki, ta ce,
gry. Dla tych starszych wa na jest
gramatyka: stopniowanie przymiot-
ników, tworzenie dialogów, szuka-

nie synonimów itd. Dla m odzie y
w gr  wchodzi wyra enie opinii i
wyci ganie wniosków.

Mnie te lektury da y du o mate-
ria u do my lenia. Teraz znam kilka
zasad, których zawsze b  si  trzy-
ma . Po pierwsze, musimy uczu
dziecko tego, co mu pomo e w y-
ciu. Czyli trzeba uczy  j zyka, który

dzie mu potrzebny. Po drugie,
nikt nie jest doskona y. Dziecko musi
czu , e nauka mo e by  przyjem-
na. A na koniec – najwa niejsze dla
dziecka s  czas, zrozumienie i cierp-
liwo .

Wyk ad o kulturze polskiej czyta

Adam Jankiewicz,
przewodnicz cy Ra-
dy Fundacji „Dzie-
dzictwo nasze”, na
temat – „Rys histo-
ryczny. Pa stwo polskie i mniej-
szo ci narodowe na przestrzeni
dziejów”.

Bardzo ciekawa by a wizyta w
Muzeum kultury ludowej w W go-
rzewie, które pod has em „Moja his-
toria. Moje muzeum” zbiera obiek-
ty i pami tki zwi zane z yciem
codziennym dawnych i obecnych
mieszka ców regionu.

Je eli chodzi o rozrywk , to by a
to pi kna uroczysto  – tradycyjna
wieczerza wigilijna, na której byli
obecni przedstawiciele w adz mias-
ta, powiatu, województwa, w adz
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” oraz go ci z innych krajów.

Zako czy  si  kurs wyjazdem
studyjnym po miejscach cieka-
wych zabytków Warmii i Mazur:
do K trzyna i do wi tej Lipki.

Daria Zacharewicz fot. autora

Wspólne zdj cie na pami tk

Muzeum Kultury Ludowej w
gorzewie

Pi kne obrazkiMuzeum kolejnictwa - Fundacja
“Dziedzictwo nasze”

Staro ytne rzeczy. Dar muzeum. Dworzec kolejowy w K trzynie

Dzie  Babci i Dziadka
Ka dy z nas z rado ci , a cza-

sami ze smutkiem wspomina chwi-
le sp dzone z dziadkiem i babci . To w nie
oni otaczali nas ciep em i mi ci , opiek ,
czu ci  i, oczywi cie, dawali porad  i wspar-
cie – to czasami bywa konieczne. Dzie  Babci

i Dziadka to wspania y czas, aby spotka  si
jako rodzina, porozmawia  serdecznie, podzieli
si  dobrymi wiadomo ciami, wspomnie  historie
rodzinne, zanurzy  si  w atmosfer  przyja ni.
To naprawd wi to rodzinne, kiedy przedsta-
wiciele kilku pokole  zbieraj  si  razem z takiej
wspania ej okazji.

Postanowili my zatem zebra  wszystkich
naszych dziadków “na fili ank  herbaty” w
przytulnym pokoju “Rybnej Gie dy” 22 grudnia
o godzinie 18.00. Zgromadzi o si  tu kilka poko-
le  naszej Autonomii “Polonia”. M odsze poko-
lenie z du ym zainteresowaniem s ucha o, jak
rozpoczyna a si  historia naszej organizacji, ja-
kich sukcesów osi gn li starsi polonusi.

Atmosfera towarzysz ca ca ej imprezie by a
jak zawsze ciep a. By o bardzo przyjemnie, nast-
rojowo i bardzo weso o! By y równie  smako y-
ki, by a dobra kawa i herbata, smaczne jak zwykle
wypieki pa  z kaliningradzkiej polonii, czego
tam tylko nie by o! Palce liza ! No i ta go cin-
no , serdeczno , szczera rado . Oczywi cie
nie zabrak o wspólnego piewu. Brzmia y pol-

skie piosenki ludowe, a Janina Bondarik wy-
st powa a jako solistka. Na koniec Helena Bahu-
rinskaja recytowa a wspania e wiersze o rodzi-
nie.

Oczywi cie, dziadkowie bywaj  ró ni! Niek-
tórzy nie wyobra aj  sobie ycia bez domu na
wsi, grz dek, krów, bez wnuków... Inni czytaj
kolorowe czasopisma, ksi ki, pisz  prace
naukowe i s  bardzo zaj ci… A jeszcze s  dziad-
kowie-tury ci, sportowcy, nie sposób wymieni
wszystkich! Ale wci  s  naszymi dziadkami,
wiec podarujmy im troch  naszej uwagi i ciep a
oraz yczmy im sto lat w szcz ciu i zdrowiu!
Swiet ana Maksimowa Foto: A. Churszudowa

Gratulacje dziadkowie!

Dzie  Babci i Dziadka w MPNKA
“Polonia” Kaliningrad



Str.  8   Nr 2 (223) luty 2015  

17 stycznia – 57. rocznica wyzwolenia
Warszawy przez Armi  Czerwon

17 stycznia min a kolejna rocznica
wyzwolenia Warszawy. Po wojnie, w 1945 r.
z miasta pozosta a jedna wielka ruina. Pola-
cy wspólnym wysi kiem ca ego Narodu od-
budowali swoj  stolic  ii uczynili z niej na
powrót metropoli . Szczególny powód do
dumy stanowi zrekonstuowana w historycz- Foto: Wydawnictwo „Festina”

nym, redniowiecznym kszta cie Starówka i
obok niej podniesiony z ruin Zamek Królew-
ski. Zamieszczamy fotografie ilustruj ce ten
fenomen.

Andrzej Kaczy ski (przedruk z
”Rzeczpospolitej” z 17.01.2001 r.)

WARSZAWA. PAMI TAJ O WOJNIE!

Informacje. Medal „Za wyzwolenie Warszawy” zosta  wprowadzony
Rozporz dzeniem Prezydium Rady Najwy szej ZSRR 9 czerwca 1945
roku, tym samym rozporz dzaniem ustalono opis i zasady nadawania
nagrody. Ogólnie za uczestnictwo w walce medalem „Za wyzwolenie
Warszawy” odznaczono ok. 701 700 nierzy-wyzwolicieli.

W „G osie”  Nr 1 (66) sty-
cze  2002  (www.glos-znad-
pregoly.org/01-2002/1-2002.pdf)

opublikowano artyku  (patrz
ni ej) z wyrazistymi zdj ciami.

Ci ko jest wspomina  o tym, co zrobili nie-
mieccy nazi ci z przepi knym, kiedy  pe nym
ycia, miastem. Armia Czerwona i oddzia y Woj-

ska Polskiego w styczniu 1945 roku wesz y do
wyludnia ego, w ca ci zburzonego miasta.
Wtedy w gazecie celowo opuszczono t  dat ,
eby nie wywo ywa  negatywnych emocji, nie

porusza  tematu, który Polaków boli. Przecie
cena zwyci stwa by a bardzo wysoka. Naciera-

c wraz z Armi  Czerwon  w walkach o Warsza-
 i inne miasta swojej mi ej Ojczyzny, zgin o

wielu Polaków oraz ponad sze ciuset tysi cy
nierzy radzieckich.
Warszawa, dzi ki po wi ceniu budowla ców

zosta a w ca ci odnowiona, dzi  to jest znowu

kwitn ce atrakcyjne miasto. Rany, naniesione
okrutn  wojn , w ci gu siedmiu dziesi cioleci
powoli goj  si , o zesz ej tragedii przypominaj
tylko celowo zostawione pomniki.

Jednak niestety w Europie znowu nadszed
czas, kiedy ju  nie wolno nie przypomina  tych
tragicznych stron naszej wspólnej historii. Dzie
za dniem rozrasta si  konflikt na Ukrainie, histo-
rycznie ci le zwi zan  z Rosj  i Polsk . Nazizm
znowu podnosi g ow . Znowu w Europie eksplo-
duj  bomby i pociski, rujnuje si  miasta, leje si
krew, gin  zwykli mieszka cy. A obdarzeni w a-
dz  nieprzewiduj cy politycy wypowiadaj  nie-
rozwa one o wiadczenia, akceptuj c i podtrzy-
muj c w ten sposób neonazistów, tak samo, jak
kiedy  w latach 30-tych ubieg ego stulecia akcep-
towano i podtrzymywano nazist  numer 1. Do
czego to doprowadzi o, dobrze wida  na zrobio-
nych w 1945 roku zdj ciach Warszawy, to zna-
czy tego, co po niej wtedy pozosta o.

Nie wojnie! No to World Holocaust!
Dmitrij Osipow

:
„G os znad Prego y”/„ ”.

:
.

:
 2 (223). :

  8:00, 2.02.15;
 15:00, 3.02.15.

: 6.02.15.
: 500 .

:
236039, . ,

. . , . 46, . 8.
: (4012) 64 37 87,

+7 962 269 2170, +48 601 057 820.
:

http://www.glos-znad-pregoly.org
e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com

:
 „ ”.

236001, . ,
. , 66, -14.

: (4012) 35 54 76.
http://www.flexprintkld.ru

, 
.

:  4-131  29.07.2002 ..

Podsumowanie rezultatów pracy WPHI w Kaliningradzie

Wyst pine pana
Aleksandra Miloty

Podsumowanie wyników
bie cego roku.
Z. Zar ba i A. Milota.

Sala konferencyjna.
Pan Marek Golkowski w ród go ci.

Nieformalne spotkania po zako czeniu.
A. awrynowicz i W. Dymarska.

Dzi ki uprzejmo ci  Konsu-
la Generalnego RP w Kalinin-
gradzie Marcina Nosala, pod
koniec ubieg ego roku zosta-
li my zaproszeni na podsu-

mowanie dzia alno ci WPHI w Kalinin-
gradzie.

Spotkanie sk ada o si  z kilku cz ci: z
konferencji, a tak e z wyst pie  urz dników
ds. biznesu, czyli przedstawicieli  tzw. Specjal-
nych  Stref  Ekonomicznych,  mi dzy innymi z
Elbl ga. Obecni równie  byli urz dnicy Magis-
tratu w Gda sku oraz, co ciekawe, by y Konsul
Generalny RP w Kaliningradzie Marek Go kow-
ski, który jak dowiedzieli my si  nieoficjalnie,
zajmuje si  teraz biznesem, równie  w Obwo-
dzie Kaliningradzkim. To dziwi  nie mo e, bior c

Ku uciesze obecnych, konferencja zako czy a
si  pocz stunkiem, bardzo zreszt  smacznym.

By  na nim, mi dzy innymi, zakazany sankcjami
oso , a poniewa  to by  koniec roku, to oczy-

wi cie znalaz o si  tam
równie  miejsce na szam-
pana. Cz  z pocz stun-
kiem mia a miejsce w oran erii
tak zwanej Bir y rybnej, co
pozwoli o na prowadzenie swobodnej roz-
mowy zebranym go ciom. Na cz ci nieoficjalnej
obecni byli pan Konsul Zar ba oraz pan Konsul
Aleksander Milota, szef WPHI. By y Konsul –
pan Go kowski – na tej cz ci nie zago ci .

Nast pnego dnia, po po udniu odby a si  kon-
ferencja prasowa, na której obecni byli Aleksan-
der Milota wyst puj cy w charakterze prowa-
dz cego, a tak e liczne media z Obwodu, jak i
ogólnorosyjskie, takie jak Interfax, Tass, Rossij-
skaja Gazieta, jak i inne.

Tomasz Oma ski  fot. autora

pod uwag  jego liczne znajomo ci i koneksje
ród miejscowej elity biznesu.
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