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POLSKA MA NOWEGO
PREZYDENTA

Andrzej Duda wygra  wybory
prezydenckie w Polsce

w Czerniachowsku

> str. 2, 3

W ostatnim tygodniu maja
2015 r. odby y si  XIV Dni Kul-
tury Polskiej w Czerniachow-
sku. To cykl wydarze  kultural-
nych: koncertów, konkursów
szkolnych, spotka  literackich,
dyskusji historycznych i spo-
ecznych, które ju  po raz czter-

nasty odbywaj  si  na terenie
Obwodu Kaliningradzkiego.

“Kolorowy wiat Polski”  pod
takim tytu em zorganizowany zo-
sta  coroczny konkurs rysunków
dzieci cych, w którym udzia
wzi o a  72 dzieci. Zwiedzaj cy
wystaw  konkursow  mieli mo -
liwo  podziwia  niezwykle barwne
obrazy, przedstawiaj ce
mo liwo ci twórcze, pomys o-
wo  i oryginalno  w czeniu
technik plastycznych ma ych
artystów.
 Ogromnym zainteresowaniem
cieszy  si  pokaz polsko-du -
skiego dramatu psychologicz-

nego z 2013 roku, w re yserii
Paw a Pawlikowskiego – Ida,
który podczas 87 Gali rozdania
Oscarów, zdoby  Oscara w kate-
gorii najlepszy film nieangloj -
zyczny. W ród widzów nie bra-
kowa o mieszka ców Czernia-
chowska i okolic.

Drugi dzie  obchodów otwo-
rzy  konkurs recytatorski, pod-
czas którego uczestnicy w wieku
od 3 do 18 lat recytowali utwory
najwybitniejszych pisa-rzy
literatury dzieci cej : Jana
Brzechwy, Wandy Chotomskiej i
innych.

Prawnik z Krakowa Andrzej
Duda zosta  wybrany na prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. W II
turze wyborów przeprowadzonej 24
maja 2015 roku zdoby  51,55 proc.

osów. Obejmie urz d 6 sierpnia.
Andrzej Duda, kandydat Prawa i

Sprawiedliwo ci, pokona  dotych-
czas urz duj cego prezydenta Bro-
nis awa Komorowskiego popie-
ranego przez Platform  Obywatel-sk ,
który otrzyma  48,45 proc. g o-sów.
Frekwencja w wyborach wy-nios a
55,34 procent.

Czterdziestotrzyletni Andrzej
Duda pochodzi z Krakowa. Jest ab-
solwentem prawa Uniwersytetu Ja-
giello skiego, specjalizuje si  w
prawie administracyjnym. Ma tytu
doktora nauk prawnych. W latach
2006-2007 by  wiceministrem spra-

wiedliwo ci, odpowiadaj c za legi-
slacj , informatyzacj  s dów i pro-
kuratur oraz wspó prac  mi dzyna-
rodow .

W 2008 roku zosta  podsekre-
tarzem stanu w Kancelarii Prezy-denta
RP Lecha Kaczy skiego. Od 2011
roku by  pos em na Sejm RP, a trzy
lata pó niej uzyska  mandat do
Parlamentu Europejskiego.

Uroczysto  wr czenia Andrze-
jowi Dudzie aktu wyboru na prezy-
denta RP odby a si  29 maja w Pa acu
w Wilanowie w Warszawie. Dudzie
towarzyszy  sam Jaros aw Kaczy ski
z politykami PiS oraz ona Agata i
córka Kinga. – Prezy-dentur
rozumiem jako s  Po-lakom i
Rzeczpospolitej – oznajmi  Duda w
swoim przemówieniu tu  po
wr czeniu przez szefa Pa stwo-wej
Komisji Wyborczej s dziego
Wojciecha Hermeli skiego aktu wy-
boru.

Andrzej Duda wpisa  si  do ksi gi
pami tkowej muzeum prowa-dzonej
od 5 sierpnia 1805 r. W uro-czysto ci
w pa acu wilanowskim wzi li udzia
przedstawiciele naj-wy szych w adz
pa stwowych.

Przysi  przed Zgromadze-niem
Narodowym prezydent elekt z y 6
sierpnia 2015 roku i tego dnia obejmie
urz d.

Na podstawie materia ów z:
http://poland.tw/pl/aktualnosci/

http://www.fakt.pl/polityka/
http://www.wilanow-palac.pl/

galeria/

Zebranych wita konsul Gra yna
Kostrusiak
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Inauguracj  XIV Dni Kultury
Polskiej rozpocz  koncert ga-
lowy, z udzia em artystów orga-
nizacji Polonijnych Obwodu Ka-
liningradzkiego, którzy zapre-
zentowali publiczno ci swój
dorobek artystyczny. Do Czer-
niachowska licznie przyby a

Polonia z Ba tijska, Oziorska,
Polesska, Znamienska i Kali-
ningradu. Na scenie wyst pi o
oko o 80 osób. Dni Kultury
Polskiej  w Czerniachowsku
tworz  niepowtarzaln  okazj
zaprezentowania swoich wyj t-
kowych zdolno ci artystycz-
nych, ch  integracji i budo-
wania wspó pracy kulturowej.

Zainteresowaniem cieszy
si  konkurs Piosenki Polskiej
– „Szukamy talentów”, w którym
nagrody otrzymali:
I miejsce w ród solistów zaj li:
Michail Ermolajew (Autonomia
„Polonia” Kaliningrad), Toliopa
Waleria (Szko a nr 4),
II  miejsce : Czernoiwanowa
Alina (Muz. Studia Miejski Te-
atr), Makiejewa Anastazja (SP
„Dom Polski” Czerniachowsk),
III miejsce Babiczuk Anastazja
(Zwi zek M odzie y Polonijnej
„Polonez”, Kaliningrad), Eliza-
wieta Radczenko (Rejonowy
Dom Kultury).

ród zespo ów i duetów:
I miejsce – zespó  „Czerwony
Koralik” (SP „Dom Polski” Czer-
niachowsk), duet Po ynowa Ali-
na i Minina Wiktoria (Rejonowy

Dom Kultury),
II miejsce – duet Zajcewy Maria
i Galina. (Muz. Stuogl da  Dia
Miejski Teatr), Zespó  Szko y nr
1 Czerniachowska,
III miejsce  – Zespó  „Kuku-
eczka” (SP „Dom Polski” Czer-
niachowsk), Zespó  „Strumyk” ”

(SP „Dom Polski” Czer-
niachowsk).

W kuluarach Rejo-
nowego Domu Kultury
w Czerniachowsku, w
którym odbywa o si
wi kszo  wydarze
zwi zanych z Dniami
Kultury Polskiej,  go cie
mogli ogl da  wystaw
„Mazury na ludowo”. Wy-
stawa z ona ze zdj
pracowników Muzeum
Ludowego w W gorze-
wie podczas biesiad z
mieszka cami Mazur
wzbudzi a du e zainte-
resowanie. Celem pro-

jektu Muzeum Ludowego by o
jak najwierniejsze udokumento-
wanie ycia, pracy, magi wi t
Bo ego Narodzenia i W ielka-
nocy oraz szale stwo m odzie -
czych gier i zabaw dawnych Ma-
zurów.

Na zako czenie koncertu wy-
st pi  go cinnie duet gitarowy z
Gda ska „69 Duo”. Zespó  69
Duo, który wspó tworz  gita-
rzysta Marcin Kozio  i akordeo-

nista Szymon Jab ski, zosta
za ony w 2011 r. W jego re-
pertuarze znaj-
duj  si  utwory
od muzyki daw-
nej po wspó -
czesn , aran-

acje, a tak e
dzie a napisane
specjalnie na
gitar  i akorde-
on.

Te g o ro c z n e
Dni Kultury Pol-
skiej w Czernia-
chowsku cie-
szy y si  du ym
za in teresow a-
niem nie tylko
cz onków polo-

nii, ale równie  miesz-
ka ców okr gu, a tak e
mas-mediów z Czernia-
chowska i Kaliningra-
du.

Na obchody przyby o
wielu go ci z Polski i z
Obwodu Kaliningradz-
kiego  m.in.  p.o.  Dy-
rektora Muzeum Kultury
Ludowej w W gorze-
wie Marianna Kulikow-
ska, Wicestarosta Po-
wiatu W gorzewskiego
Krzysztof Ko aszewski,
radny Powiatu W go-
rzewskiego Andrzej
Kruk, Przewodnicz cy
Komisj i  Wspó pracy
Mi dzynarodowej Sej-

miku Województwa Warmi -
sko-Mazurskiego Zbigniew

Pietrzak, Przedstawiciel Po-
morskiego Urz du Marsza -
kowskiego w Gda sku W io-
letta Dymarska, przedstawiciel
CBN w Olsztynie Wac aw Hoj-
szyk z delegacj , Prezes Za-
rz du Zak adu Odpadów
Komunalnych w Spytkowie
Pawe  Lachowicz, Przedsta-
wiciel Wydzia u Edukacji z
Gi ycka Ryszard Nale yty, Szef
Administracj i Rejonu Czer-
niachowskiego W ladimir Go-
lubcow, Szef Administracj i
Miasta Czerniachowsk Stani-

aw Pretko. Konsulat Gene-
ralny RP w Kaliningradzie
reprezentowa a konsul Gra-
yna Kostrusiak.
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Wac aw Hojszyk, Prezes
Towarzystwa Naukowego w Olsztynie,
i Jadwiga M odysz, Prezes Zwi zku

nierzy Armii Krajowej z Olsztyna

Wyst pienie Szefa Administracji
Rejonu Czerniachowskiego
W. Go ubcowa

Micha  i Pawe  Jermo ajewowie
z Kaliningradu

Zespó  „69 Duo”
z Gda ska

Projekt jest wspó finansowany ze rodków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu na realizacj  zadania “Wspó praca z Poloni  i Polakami za granic  w 2015 r.”

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition
for the public task “Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015.”
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Dni Kultury Polskiej zrealizowane przy wsparciu Konsulatu Ge-
neralnego RP w Kaliningradzie oraz sponsorów: Samorz d Woje-
wództwa Pomorskiego, Wojewod  Pomorskiego, Urz d Miasta
Sopot, Prezydenta Miasta Gda sk, Urz d Marsza kowski Woje-

wództwa Warmi sko-Mazurskiego, Muzeum Kultury Ludowej w
gorzewie oraz przedstawiciela Dumy Obwodu Kaliningradz-

kiego.                                         http://kaliningrad.msz.gov.pl/pl/root
Foto: Stanis aw Ga ecki (Muzeum Kultury Ludowej w W gorzewie)

piewaj  dzieci

Dzieci czekaj  na wyst py

Widzowie na sali

Uroczyste wr czenie nagród

Zespó  „Kuku eczka” z Czerniachowska

Zespó  „Strumyk” z Czerniachowska

Wyst p m odzie y polonijnej z Czerniachowska Konkurs Piosenki Polskiej

M. St pniak (pracownik Muzeum Kultury Ludowej
w W gorzewie) i konferansjer A. Miscenkow z Domu

Kultury w Czerniachowsku
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Polska i Kaliningrad: perspektywy wspó pracy
umowy partnerskie z 10 polskimi miastami,
w tym z Warszaw , Gda skiem, Gdyni ,

odzi , Olsztynem, Toruniem, i Elbl giem.
Miejskie w adze aktywnie wspó pracuj

z polskimi partnerami w dziedzinie kultury,
edukacji, turystyki, handlu, sportu i prze a-
dunku.

„Nie ma innego takiego miasta w Rosji,
które by oby tak bliskie Polsce. Dlatego

nie Kaliningrad jest jednym z pierw-
szych miast, które chcia am i mam okazj
odwiedzi , jako ambasador RP” - podkre -
li a Katarzyna Pe czy ska-Na cz.

Na spotkaniu strony przedyskutowa y
wspó prac  w dziedzinie gospodarki, przed-
si biorczo ci, turystyki i wspó pracy trans-
granicznej. Szczególn  uwag  zwrócono na
edukacj . W szczególno ci zosta y omó-
wione perspektywy mi dzynarodowej wy-
miany studentów i uczniów ucz cych si

zyka polskiego. Polscy koledzy równie

25 maja 2015 roku odby o si  robocze
spotkanie pierwszego zast pcy szefa
Kaliningradu Swiet any Muchomor z
ambasadorem RP w Rosji Katarzyn  Pe -
czy sk -Na cz.

Jak zauwa a Swiet ana Muchomor,
wspó prac  mi dzynarodow  mi dzy Kali-
ningradem i Polsk  nawi zano wi cej ni
kilkana cie lat temu.  W tym czasie zawarto

byli zainteresowani projektami, które s
realizowane w ramach przygotowa  do
Mistrzostw wiata w 2018 roku, i wyrazili
gotowo  do pomocy w tej sprawie, ponie-
wa  ju  maj  do wiadczenie w organizo-
waniu zawodów pi ki no nej (Euro 2012).

Wg materia ów s by prasowej urz du
miasta w Kaliningradzie T . R. Zinowjewej

Podczas spotkania

M. Nosal i K. Pe czy ska-Na cz

Rada rozwi zuje problemy, nurtuj ce ludzi
po obu stronach granicy

O tym gubernator Obwodu
Kaliningradzkiego Niko aj Cukanow
powiedzia  27 maja w Swiet ogorsku,
gdzie min o XV posiedzenie rosyjsko-
polskiej Rady (CPF) wspó pracy Obwodu
Kaliningradzkiego z regionami Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

 opini  szefa regionu w pe ni
podziela wspó przewodnicz cy CPF,
pierwszy zast pca ministra spraw wewn t-
rznych Polski Piotr Stacha czyk, kieruj cy
polsk  delegacj .

-  Nasze regularne spotkania
wiadcz  o gotowo ci stron do konstruk-

tywnej wspó pracy, która wyró nia wszyst-
kie posiedzenia Rady. Uwa am, e to oso-
bista zas uga pana Stachanczyka, który
nadzoruje kierunek Kaliningradu, - po-
wiedzia  Niko aj Cukanow.

Jednym z g ównych osi gni  w
CPF jest Umowa o ma ym ruchu granicz-
nym. W ci gu 2014 roku bezwizowe karty
MRG w punktach kontrolnych okaza o po-
nad 4 mln 680 tys. osób. Prawie o jedn
czwart  wi cej, ni  w 2013 roku. A przez
cztery miesi ce 2015 roku w MRG granic
przekroczy o 1 mln 350 tys. osób. Obaj

Piotr Stacha czyk Sekretarz Stanu MSW
RP i Nikolaj Cukanow Gubernator OK.

Podpisanie protoko u posiedzenia.

wspó przewodnicz cy RPS zauwa yli, e
tryb ma ego ruchu granicznego sprzyja
rozwojowi nie tylko kulturalnych i towa-
rzyskich kontaktów, ale te  nawi zywaniu
kontaktów biznesowych mi dzy kalinin-
gradzkimi i polskimi przedsi biorcami.

Piotr Stacha czyk skupia  si  na
tym, e praca Rady w ostatnich latach by a
skierowana na popraw  trybu przej cia
granicy, zwi kszenie komfortu kierowców.
Praca nad rozbudow  przej  granicznych
i modernizacj  dróg dojazdowych do
granicy b dzie kontynuowana z obu stron,
zapewnili wspó przewodnicz cy.

Ponadto, strony zaznaczy y udan
realizacj  Programu wspó pracy transgra-

nicznej “Litwa-Polska-Rosja 2007-2013”,
wg. którego w województwach Polski i na

terytorium Obwodu Kaliningradzkiego s
wykonywane transportowe, rodowiskowe
i spo eczne projekty. Wszystko to wp ywa
na podniesienie jako ci ycia ludzi.

Obecnie trwaj  pra-
ce nad nowymi pro-
gramami wspó pra-
cy transgranicznej.

S t r o n y
postanowi y zinten-
syfikowa  prac  na
wszystkich kierun-
kach, za pomoc
dost pnych rod-
ków, w tym mo li-
wo ci Specjalnych
stref ekonomicz-
nych, które s  tak w
Obwodzie Kalinin-
gradzkim,  jak  i  w
Polsce.

Dmitrij Osipow,
wg. materia ów

prasowych Administracji Obwodu
Kaliningradzkiego

Wspólne zdj cie

Posiedzenie Rady
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Polonijne lato rozpocz te!
Czy lato

zaczyna si  1 czer-
wca? Nie. To jest stereotyp.
Lato rozpocz li my dopiero 6
czerwca.

Poniewa  w nie te-
go dnia zespó  mniejszo ci
polskiej Autonomia „Polonia”
wyst powa   w kaliningradzkim
ogrodzie zoologicznym przy
fontannie w ramach letnich
wieczorków pod tytu em „Mu-
zyka przyjació ”. S ce o le-
pia o oczy, by o 26 stopni ciep a.

Lato nareszcie przysz o
do nas.

Koncert zosta  rozpo-
cz ty uroczystym Polonezem –
staropolskim ta cem, b cym
jednym z symboli kultury pol-
skiej. Dalej prezes „Polonii” He-
lena Rogaczykowa za piewa a
znane i kochane piosenki „Sz a
dzieweczka do laseczka” i
„Wsi  do poci gu”. Refreny
za piewali nawet ci widzowie,
którzy nigdy w yciu nie piewali
po polsku.

Zespó  “P.O.L.S.K.A”
zata czy  dwa ta ce – Koseder i
Trojak. S  to ta ce regionalne –
Koseder to taniec wywodz cy si
z Kujaw a Trojak to taniec ski.

Andrzej Androsiuk
razem z Helen  Rogaczykow
za piewali fajn  piosenk  Ry-
szarda Rynkowskiego „Zwie-
rzenia Ry ka, czyli jedzie po-
ci g”. Micha  Jermo ajew fascy-
nuj co zagra  na gitarze i za -
piewa  melodyjn  piosenk
„Odnawiam dusz ” zespo u

Patriot i artystycz-
nie zarecytowa  wiersz Jana
Brzechwy „Chrz szcz”, a widzo-
wie próbowali zgadn  o jakie
zwierz  chodzi o.

Na zako czenie wy-
st pu zaprezentowali my ta-
niec bardziej rozrywkowy, czyli
„Polk ”. I chocia  zaplanowano,
eby zaanga owa  w to g ównie

dzieci, których by o du o, doro li
równie  ta czyli razem z nami.

Daria Zacharewicz
Foto: And elika Kulik

Polonez.  Fina owy uk on.

Koseder Ta ce to zawsze weso o.
Polka Siedmiokroczek.

piewa Helena Rogaczykowa

Gra Pawe
Jermo ajew

Bawimy si  podczas piosenki
„Sz a dzieweczka do laseczka”

„Odnawiam dusz ”, Duet rodzinny
Pawe  i Micha  Jermolajewowie

piewa i gra zespó  „P.O.L.S.K.A”
(„Ba  wszystkich wi tych”)

Ta czymy. ywy „poci g”.

Pi kne kroki poloneza

piewamy i ta czymy „Wsi  do
poci gu” w kaliningradzkim Zoo
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W maju
wszyscy stu-
denci w Rosji
maj  sesj ,
zdaj  egzami-

ny i denerwuj  si . Cz on-
kowie klubu Szturwa
równie  rewelacyjnie wy-
padli na egzaminie z j zy-
ka polskiego.

Wed ug zaistnia ej tra-
dycji, rok akademicki za-
ko czy  si  w mi ej atmos-
ferze. 2 czerwca  cz on-
kowie klubu zaprezento-
wali widzom i go ciom
uroczystego wieczoru swo-
je talenty artystyczne i
umiej tno ci j zykowe.  Na
scenie jednocze nie ta -
czyli kurka, wieprz, lipa,
krowa i d b, poniewa  gra y
znan  bajk  o koguciku,
który spaceruj c pewnego
dnia z kurk  zechcia  pi  i
zemdla . Kurka, która bar-
dzo si  tym zmartwi a, po-
bieg a do morza, aby pop-

BAJKOWY  EGZAMIN

Kwiaty pod pomnikiem w Lidzbarku Warmi skim
Grupa starszych uczniów ze

Szko y nr 25 w Kaliningradzie
zwiedzi a Lidzbark Warmi ski,
aby odda  ho d pami ci

nierzom radzieckim, pocho-
wanym na miejscowym cmentarzu.

„Nie po raz pierwszy przyje amy w maju,
eby uczci  pami  naszych nierzy, staramy

si  dba  o pomnik na cmentarzu” - mówi
organizator wycieczki, zast pca dyrektora
Szko y nr 25 ds. wychowawczych Natalia
Gerasimczyk. Tym razem przywie li my cztery
ma e drzewka tui, eby posadzi  przed wej ciem
na cmentarz, oraz wieniec z napisem pami t-
kowym.

Wszyscy uczniowie dok adnie wiedzieli, e
jad  do Polski nie po to by imprezowa , lecz po
to, eby odda  ho d pami ci nierzom
radzieckim, dlatego zawczasu przygotowali si
do uroczystego przedsi wzi cia. Przed zwie-
dzeniem cmentarza, uczniowie kupili ywe
kwiaty w jednej z miejscowych kwiaciarni.

Koordynatorem wycieczki z polskiej strony

by a Tamara Duchniewicz, która towarzyszy a
grupie rosyjskich uczniów przez dwa dni. Przed

eniem kwiatów z wyrazami wdzi czno ci
nierzom radzieckim, którzy oddali swoje

ycie w walce przeciwko nazizmowi, wyst pi a
przedstawicielka burmistrza Lidzbarka War-
mi skiego Paulina Rutkowska. Powiedzia a
równie , e z archiwum w K trzynie do Lidz-
barka Warmi skiego zosta y przekazane dane o

nierzach radzieckich, którzy zgin li w za-
ciek ych walkach na pocz tku 1945 roku w tak
zwanym „Trójk cie Heilsberskim”. Ich krewni

mog  zasi gn  informacji w urz dzie miasta
przez e-mail um@lidzbarkwarminski.pl lub
dzwoni c pod numer + 48 89 767 8550.

Poza g ównym celem wycieczki – z eniem
kwiatów pod pomnikiem – by y przewidziane
równie  spotkania z rówie nikami z miejscowej
szko y, zawody sportowe (siatkówka i pi ka
no na dla ch opców) i „Weso e starty” (zawody
sportowe dla dziewczyn), wycieczka do stad-
niny koni Jana Kojrysa w pobli u Olsztyna.

Dmitrij Osipow,
fot. autora  T . R. Zinowjewej

Na zdj ciach poni ej:
1 Kurka pobieg a od wiepsza do morza
2 Aktorzy piewaj  popularne polskie piosenk
3 Kogucik si  napi  i zapia
4 Katarzyna Jakunina – nasza najpi kniejsza
nauczycielka j zyka polskiego

Znani aktorzy Klubu: I. Bogdanowa, L. Luzan, N. Mironczuk, A. Koz owa,
L. Judina, I. Peczerskaja, O. So owjowa, O. Koz ow, N. Jarygina,

I. Krasilnikowa z nauczycielk  Katarzyn  Jakunin .

21
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rosi  je o wod , z kolei morze
skierowa o kurk  do panien,
aby panny da y mu wieniec,
natomiast panny te  nie da-
y morzu wie ca i poprosi y

od wieprza kie ... i tak si
dzia o, dopóki pewna pani
nie pomog a g ównej boha-
terce. Wszystko sko czy o
si  dobrze, kogucik si  napi
i zapia . Bajka by a bardzo
weso a i ciekawa.

Podczas swojego wy-
st pu artystom równie
uda o si  wykona  dwie
popularne polskie piosenki,
które zrobi y na go ciach
mocne wra enie: Ostania
niedziela i Jad  wozy kolo-
rowe.

Powiem, e moim zda-
niem to by  bardzo ciekawy,
powa ny i owocny rok, i
mam nadziej , e nast pny
rok równie  b dzie nasyco-
ny i niepowtarzalny.

  Katarzyna Jakunina
Foto: O.So owjowa

Pi ka no na przy miejskiej hali
widowiskowo-sportowejNa cmentarzu. Wspólnie zdj cie.
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oga: www.pelenzlew.com.
Gdzie „mieszkaj ” wirtualne
koty, s  recenzje nowych ksi -
ek, wywiady znanych pisarzy

o swoich ciekawych opowie -
ciach, wra enia po swoich

drówkach, ró ne konkursy
i plany na przysz . Oprócz
tego Ula pracuje w Poczcie

Ksi kowej (www. poczta
ksiazkowa.pl) i w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Ol-
sztynie. Czyli umie klonowa
siebie na co dzie .

Dlaczego blog ma nazw
„Pe en zlew – ksi ki, koty i
ba agan”? Dlaczego w nie
Pe en zlew? Poniewa  porz -
dek to antonim twórczo ci. A
pe ny zlew w azience dok-
adnie wiadczy o twórczo ci

osoby yj cej w tym miesz-

Rok temu
wpad am na
pomys  za-

cz  pisa  arty-
ku y o ciekawych ludziach
Olsztyna. Pomy la am i
schowa am t  my l do szuf-
lady. Ale cz sto mi przypo-
mnia o, e jednak musz
powiedzie  wam o kobiecie,
która pochodzi z rasy ludzi
obracaj cych kul  ziemsk .

Mam do Pa stwa pytanie.
Kiedy ostatni raz czytali cie
ksi ? Nie jak  tam inst-
rukcj  do odkurzacza albo
wierszyki dla dzieci. Chodzi
mi o zwyk , tradycyjn
ksi . Francuzk  powie
czy niemiecki detektyw. A
mo e to nowoczesna opo-
wie  popularnego autora
polecana przez znany ma-
gazyn? W ka dym razie kto
mia  nas zach ci  do prze-

MODA NA CZYTANIE: JAK ZACH CI  LUDZI
DO CZYTANIA?

U l a

W dniach 15-16 maja 2015 ro-
ku w Warszawskim hotelu Marriott
odby a si  V Konferencja Absol-
wentów Programu Kirklanda. Do
stolicy Polski przyjecha o ponad

360 absolwentów z poprzednich lat oraz tego-
roczni absolwenci. Razem prawie 600 osób.

O godz. 11.00 rozpocz o si  obchodzenie
jubileuszu 15-lecia Polsko-Ameryka skiej Fun-
dacji Wolno ci. Honorowym go ciem tej uroczys-
to ci by a pani Komorowska, wybitni polscy
politycy, dzia acze, przedstawiciele rz du pol-
skiego, m.in. Jacek Micha owski, szef Kancelarii
Prezydenta RP. Po po udniu rozpocz a si  kon-
ferencja, podczas której wyst pili m.in. prof.
Leszek Balcerowicz z fundacji Forum Obywatel-

V Konferencja Absolwentów Programu Kirklanda
skiego Rozwoju, z tematem „Perspektywy i
problemy wzrostu gospodarczego w Europie”,
Jaros aw Pietras, Dyrektor Generalny Rady UE,
z tematem „Unia Europejska w niespokojnych
czasach”, Andrew Nagorski, Przewodnicz cy
Rady Dyrektorów PAFW, z tematem „Stany
Zjednoczone w wiecie 2000-2015”.

Nast pnego dnia wszyscy pracowali w for-
macie paneli dyskusyjnych. Przypominam, e
Program Kirklanda to dwusemestralne studia
doskonal ce, a idee i za enia Programu Stypen-
dialnego im. Lane’a Kirklanda wywodz  si  bez-
po rednio z misji Polsko-Ameryka skiej Funda-
cji Wolno ci (PAFW). S  to m.in. wspieranie
demokratycznych i wolnorynkowych przemian
w innych krajach Europy rodkowej i Wschod-

Tak w nie trzeba czyta
ksi ki, jedz c jab ka

czytania tego tekstu. I po to
 krytyki od literatury. Kto

kto przeczyta  t  ksi  i nie
tylko wyrazi  swoj  opini  na

os a w dodatek jeszcze na-
pisa  swoje my li na ten temat.
Nie s dz e od recenzenta
zale y sukces jakiejkolwiek
ksi ki, ale jego recenzja na

pewno ma wp yw na postrze-
ganie czytelników.

Poznajcie Urszul  Witkow-
sk  – znan  blogierk  z Ol-
sztyna, recenzentk , mi -
niczk  czarnego kota i bia ej
kotki, Wirginii Woolf, s ody-
czy i oczywi cie ksi ek.

Pozna am j  kilka lat temu.
Zrobi a na mnie wra enie
bardzo mi ej i skromnej oso-
by. Wtedy jeszcze nie wiedzia-
am, e Ula prowadzi w asnego

kaniu. Zgadzacie si ?
Te  dzi ki Uli w Olsztynie

tworzy si  fajna akcja „Ol-
sztyn czyta”. Otó  co jest na-
pisane na stronie biblioteki:
„Akcja Olsztyn czyta to no-
watorski projekt, którego

ównym rezultatem b dzie
wykreowanie mody na czy-
tanie. Dzia ania projektu
skierowane s  do wszystkich
mieszka ców Olsztyna, ale
tak e, ze wzgl du na wzmo-
on  aktywno  kampanii w

okresie letnim oraz obecno
w atrakcyjnych punktach
miasta, odbiorcami s  równie
tury ci. Akcja Olsztyn czyta
ma udowodni , e czytanie to
doskona y sposób na relaks i
rozrywk ”. Symbolem akcji
jest Czytu . Ksi ka-maskot-
ka, która zach ca dzieci i do-
ros ych do czytania ksi ek.

Lubi  takich ludzi, dnych
ycia i otwartych na wiat. I

odwa nych. To znaczy ta-
kich, którzy robi  to co prag-

 zrobi  najbardziej na wie-
cie, dla siebie i wszystkich
wokó . Czyli pisa  „ksi ki o
ksi kach” znaczy w ogóle
zajmowa  si  kultur , pro-
mowa  i reklamowa  lite-
ratur . Opowiada  o nowych
ksi kach znaczy zach ca
ludzi do przeczytania czego

Czytu

Bia a kotka

niej. Program jest finansowany ze rodków Pol-
sko-Ameryka skiej Fundacji Wolno ci, a admi-
nistrowany przez Fundacj  Edukacja dla Demo-
kracji.                               Helena Rogaczykowa

pieszmy si  kocha  ludzi, tak szybko odchodz ...

nowego, taki rodzaj zmian w
naszych duszach, pomaga
kszta ci  duszy. Wielki i
wa ny cel. I w nie dlatego
pa stwu opowiadam teraz o
Uli i zach cam do w drówki
po jej blogu
www.pelenzlew.com

Daria Zacharewicz

Utrata najbli szego cz onka rodziny, przyjaciela czy ulubionego
zwierz tka domowego jest jednym z najci szych i najbardziej
emocjonalnych do wiadcze , jakie mo emy prze . Dlatego tak
zaskoczy a i zasmuci a nasz  Autonomi  wiadomo , e na
pocz tku czerwca br. przesta o si  bi  serce jednej z najstarszych
cz onki  naszej Polonii pani Eugenii Nowickiej. Zawsze by a dla
nas cz owiekiem wielkiego serca. adne przedsi wzi cie polonijne
nie odbywa o si  bez jej aktywnego zaanga owania i udzia u. Pani

enia wietnie piewa a w zespole „Stokrotka” i razem ze
wszystkimi wyje a do Polski z wyst pami. Ostatnio mia a

problemy ze zdrowiem, ale nigdy nie narzeka a. Trudno si
pogodzi  z my , e nie zobaczymy ju  jej u miechu na
kolejnym polonijnym przedsi wzi ciu.

dzie nam Pani eni brakowa o. Rodzinie przekazujemy wyrazy
szczerego wspó czucia i alu.
Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
Gdzie ból nie si ga, gdzie za nie p ynie,
Gdzie s yszysz Boga g os serdeczny
Pokój Ci wieczny...

Helena Rogaczykowa, Prezes Autonomii Polaków „POLONIA”

Konferencja Kirklanda – wspólne zdj cie
roczników 2002-2003
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Kilkunastu artystów rosyjskich i zagrani-
cznych wzi o udzia  w – organizowanym
ju  po raz trzeci – specjalnym koncercie
pod nazw  „Operowa Unia Europejska”.
Polsk  reprezentowa o ma stwo Mar-
celina i David Beucher (sopran i tenor), na
co dzie  wyst puj cy na licznych scenach
krajowych (m. in. Warszawa, Wroc aw,
Gda sk). Koncert odby  si  w dniu 13 maja
2015 roku w ramach XVII Mi dzynarodo-
wego Festiwalu „Bursztynowy Naszyjnik”.

Trzecie doroczne spotkanie artystów w ramach
projektu „Operowa Unia Europejska”

Polscy wykonawcy gwiazdami gali w Obwodowej Filharmonii z udzia em wiatowej s awy piewaczek i piewaków operowych.

 W wype nionej po brzegi sali (ponad 500
osób) znale li si  m. in. minister kultury
Obwodu Kaliningradzkiego Swiet ana Kon-
dratiewa, przedstawiciele innych urz dów,
dyplomaci, dziennikarze oraz ludzie kultury.
Nasz Konsulat otrzyma  specjalny dyplom
za sta y wk ad w organizacj  tej imprezy.
 Wysoki poziom wyst puj cych artystów
oraz ciekawy dobór repertuaru spowodo-
wa y, e koncert trwa  blisko trzy godziny.

Szczególn  owacj  zgotowano naszemu
duetowi, który zako czy  wieczór ari  z Tra-
viaty” G. Verdiego. Warto nadmieni , e
koncert „Operowa Unia Europejska” zosta
powtórzony w Filharmonii Ba tyckiej 15 ma-
ja 2015 roku, gdzie spotka  si  z podobnym
zainteresowaniem i przyj ciem.

http://kaliningrad.msz.gov.pl
Foto: Walerij Aleksiejew

Arty ci wyst puj cy podczas koncertuPe na sala filharmonii

Marcelina i David Beucher
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