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Kongres
Polaków w Rosji
FEDERALNA POLSKA
NARODOWO-KULTURALNA  AUTONOMIA

Zwyci zca majowych wyborów pre-
zydenckich Andrzej Duda 6 sierpnia obj
urz d Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy
rozpocz a si  od z enia przez niego
przysi gi przed Zgromadzeniem Naro-
dowym, czyli po czonymi izbami polskiego
parlamentu – Sejmu i Senatu.

W czasie swego wyst pienia przed par-
lamentarzystami prezydent Duda zapowie-
dzia  zwi kszenie aktywno ci Polski na
arenie mi dzynarodowej i budow  silnej,
dobrze wyposa onej armii, która jak pod-
kre li  jest podstawow  gwarancj  nie-
podleg ci, suwerenno ci i bezpiecze st-
wa obywateli.

– Potrzebujemy wi kszych gwarancji ze
strony NATO, nie tylko my jako Polska, ca a
Europa rodkowo-Wschodnia w obecnej
sytuacji geopolitycznej, trudnej jak pa stwo
doskonale wiecie –mówi  nowy Prezydent
RP. Doda  tak e, e b dzie zabiega  o wi k-
sz  obecno  NATO w tej cz ci Europy,
tak e na terenie Polski.

Prezydent Andrzej Duda

W swym wyst pieniu w Sejmie prezydent
Duda du o uwagi po wi ci  tak e Polonii i
Polakom mieszkaj cym za granic . Pod-
kre laj c potrzeb  intensyfikacji wspó pra-
cy z nimi, poinformowa , e w Kancelarii Pre-
zydenta RP powstanie biuro zajmuj ce si
ich sprawami.

Oficjalna inauguracja zako czy a si  na
warszawskim Placu Pi sudskiego, gdzie
nowy prezydent przej  zwierzchnictwo nad
Si ami Zbrojnymi RP.

Andrzej Duda (ur. 1972 r.) zosta  wybrany

na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24
maja 2015 roku w wyborach powszech-
nych. Zdobywaj c w II turze 51,55 proc. po-
parcia, pokona  w nich dotychczas urz du-

cego prezydenta Bronis awa Komorow-
skiego, na którego zag osowa o 48,45
proc. osób.

Andrzej Duda pochodzi z Krakowa. Stu-
dia prawnicze uko czy  na Uniwersytecie
Jagiello skim, na którym uzyska  tak e tytu
doktora nauk prawnych. W latach 2006-
2007 by  wiceministrem sprawiedliwo ci,
odpowiadaj cym za legislacj , informaty-
zacj  s dów i prokuratur oraz wspó prac
mi dzynarodow .

W 2008 roku zosta  podsekretarzem
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha
Kaczy skiego. Od 2011 roku Andrzej Duda
by  pos em na Sejm RP, a trzy lata pó niej
uzyska  mandat do Parlamentu Europej-
skiego.

  Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

http://www.moskwa.msz.gov.pl
Foto: Radek Pietruszka/PAP

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.”

      Aktualno ci
07.08.2015

W Kancelarii Prezydenta RP powstanie
Biuro ds. Polonii i Polaków za granic

W kancelarii Prezydenta PR
powstanie Biuro ds. Polonii i Polaków
za granic . Jego prace b dzie
nadzorowa  Adam Kwiatkowski, który
zosta  równie  sekretarzem stanu i
szefem gabinetu prezydenta. W ramach
tej inicjatywy kancelaria b dzie
wspó dzia  z ministrem spraw
zagranicznych.

Zamiarem prezydenta Andrzeja Dudy
jest intensyfikacja kontaktów z Poloni :
„nie tylko nie  pomoc tym Polakom,
którzy jej potrzebuj , tym organizacjom
polonijnym, które potrzebuj  wsparcia,
ale tak e [...] wykorzysta  potencja
Polaków i Polonii do tego, aby wspiera
nasze pa stwo, nasze inicjatywy.

Fragment or dzia inauguracyjnego
prezydenta Andrzeja Dudy, po wi cony

Polonii i Polakom za granic
Polityka zagraniczna to [...] tak e ta

mniejsza polityka wobec Polaków,

Polonii, wobec naszych rodaków. Dzi
miliony naszych rodaków s  rozsiane po
ca ym wiecie. Oni potrzebuj
wi kszego kontaktu z Polsk . Oni
potrzebuj  aktywno ci ze strony
rz dz cych. W zwi zku z tym podj em
decyzj , e w ramach Kancelarii
Prezydenta powstanie biuro do spraw
Polonii i Polaków za granic , po to aby
te zadania aktywnie podj . Mo na w
nich wskaza  kilka grup. Pierwsze to
Polonia, której przedstawiciele cz sto
zajmuj  eksponowane stanowiska w
polityce w niektórych krajach, w
biznesie. Oni my  o Polsce, czuj  si
Polakami, chc  pomóc, ale potrzebuj

czno ci z krajem, potrzebuj  tego,
eby do nich wyci gn  r ,

potrzebuj  tego, eby w nie z nimi
tak e wspó dzia  dla dobra
Rzeczypospolitej. Chc  to dzia anie
podj . Jest w ród nich wielu m odych

ludzi, wielu m odych Polaków, którzy
urodzili si  za granic , ale o Polsce ca y
czas pami taj , bo wychowano ich w
polskiej tradycji. Ale to tak e Polacy,
którzy przy przesuni ciu granic przed
dziesi tkami lat pozostali pozostawieni
na Wschodzie. To tak e ci, którzy
zostali tam wywiezieni. Wielu z nich
chcia oby wróci  - i to jest zadanie,
powiedzia bym, dziejowe dla polskiego
pa stwa. Sprawdzian, czy jeste my w
stanie temu podo , eby spe ni  to
wielkie marzenie wielu z nich. Dzisiaj
trzeba ich wspiera , trzeba ich wspiera
po to, aby mogli krzewi  tam polsk
kultur , trzeba wspiera  ich po to, aby

odzi o Polsce nie zapominali. To
wielkie zadanie pa stwa, finansowe i
organizacyjne. Ta pomoc jest bardzo
potrzebna. W tym zakresie tak e b
chcia  zdecydowanie dzia .

 http://www.poloniarosji.ru/pl/kongres

< NEW FON1112_CMYK3.jpg >



 Str.  3  Nr 9 (230) wrzesie  2015 

Ods oni cie pomnika Adama Mickiewicza w
Zielenogradsku oraz Dzie  miasta Zielenogradsk

8 sierpnia 2015
roku Autonomia
„Polonia” wzi a
aktywny udzia  w
najwa niejszych
imprezach Ziele-

nogradska – ods oni ciu gra-
nitowego pomnika wielkiego
polskiego poety Adama Mic-
kiewicza, który sp dzi  kilka
dni jesieni  1824 roku w tej
miejscowo ci, oraz w obcho-
dach Dnia Miasta Zieleno-
gradsk, prezentuj c na 753.
urodzinach Zielenogradska
polsk  kultur , ta ce, piosen-
ki, obyczaje i kuchni . Nasze
polskie stoisko odwiedzi o
ponad 500 osób w ci gu ca e-
go dnia, m.in. Polacy z Mr go-
wa, Olsztyna i Warszawy.

Pomnik stoi w miejskim
parku, dok d prowadzi cie ka
Literacka, powstaj ca w ra-
mach historycznego i kultural-
nego dziedzictwa Zielenograd-
ska (by y Kranz). Autorem pom-
nika jest rze biarz Walerij Ko-
walow.

Inicjatywa postawienia pom-
nika polskiego poety nale y do
mieszka ców i bibliotekarzy
miasta. Na ods oni ciu byli
obecni: Konsul ds. kultury Ry-

szard Sosi ski (ze strony Kon-
sulatu Generalnego RP w Kali-
ningradzie), Minister Kultury
Swiet ana Kondratjewa, g owa
Zielenogradska Georgij Pop-
szoj, dyplomaci z Konsulatu Ge-
neralnego Bia orusi oraz przed-
stawiciele w adz rosyjskich.

Po ods oni ciu Prezes Auto-
nomii „Polonia” Helena Roga-

z nami go cie z Polski i z Mosk-
wy. To by a pi kna zabawa!

Kolejne przedsi wzi cia, w
których nasza Autonomia b dzie

prezentowa a Polsk , to 27 sier-
pnia 2015 roku – Mi dzynarodo-
wo ciowe Forum Obwodu Kali-

ningradzkiego w Domu Kultury
Kolejarza w Kaliningradzie i 5
wrze nia 2015 roku – Dzie
miasta w Gwardiejsku.

Serdecznie zapraszamy!
Helena Rogaczykowa

Foto: Niko aj Czalij

Przygotowanie wianków
do dekorowania stoiska

piewa zespó  „P.O.L.S.K.A”

Uroczyste ods oni cie pomnika
Adama Mickiewicza

H. Rogaczykowa i cz onkowie Autonomii recytuj
wiersze w j zyku polskim

czykowa zarecytowa a wiersz w
zyku polskim, a potem zabrz-

mia y wiersze w j zyku bia o-
ruskim i j zyku litewskim.

W uroczystym koncercie na
scenie przy Alei Przyja ni nasz
zespó  „P.O.L.S.K.A” za piewa
znane polskie piosenki Maryli
Rodowicz, Paw a Kukiza oraz
inne i zata czy  razem z pub-
liczno ci  polk  Siedmiokro-
czek. Ciekawostk  tego wyst pu
by o to, e za piewali i zata czyli

Cz onkowie Autonomii „Polonia”:
S. Maksimowa, L. Snigurowa, W. Maksimow, H. Stawska
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W miasteczku Krasnolesje
rejonu Niestierowskiego 8 sierpnia

2015 roku odby  si  mi dzynarodowy kultu-
ralno-folklorystyczny festiwal „S siedzi”.
Uczestnicy i go cie festiwalu drog  twórczo ci,
osobistych spotka  i wspólnych podró y po
okolicach mieli mo liwo  otworzy  dla siebie
cudowny wiat Puszczy Rominckiej i Wy yny
Wisztynieckiej.

Podstawow  ide  festiwalu sta o si  nawi -
zanie dobrych kontaktów mi dzy obywatelami
Rosji, Litwy i Polski. Miasteczko Krasnolesje
znajduj ce si  na po udniowo-wschodnim skraju
obwodu kaliningradzkiego, bardzo pasuje do tego.
Tu, ko o Puszczy Rominckiej i Jeziora Wiszty-
nieckiego, cz  si  granice trzech pa stw.

Organizatorem festiwalu zosta a kaliningradzka
regionalna instytucja spo eczna „Wisztynieckie
Muzeum Ekologiczno-Historyczne”, które
otrzyma o dofinansowanie od Ministerstwa Kul-
tury obwodu kaliningradzkiego.
Przeprowadzenie festiwalu po-
par y te  parki krajobrazowe i
orga-nizacje spo eczne z Polski
i Litwy, Oddzia  Kultury Rejo-
nu Niestierowskiego i wolonta-
riusze z ró nych zak tków ob-
wodu kaliningradzkiego.

Podczas otwarcia festiwalu
wyst pi  poczesny go  – Kon-
sul RP w Kaliningradzie Zbig-
niew Zar ba, który specjalnie
przyjecha  do tak odleg ego
zak tka obwodu.

– Przede wszystkim chcia -
bym serdecznie podzi kowa
Pa stwu za zaproszenie do Krasnolesja, do zach-
wycaj cej Puszczy Rominckiej - powiedzia
Konsul. - Organizatorom i uczestnikom festiwalu
„S siedzi” chcia bym podzi kowa  za ich za-
anga owanie podczas realizacji tego przedsi -
wzi cia. Wystarczy spojrze  na program festi-
walu, eby zrozumie , jak du o zrobili cie i ile
wysi ku w yli cie, aby przygotowa  ten festi-
wal. Te wysi ki op acaj  si  i dobrze owocuj .
Festiwal pozwala sp dzi  razem czas w dobrej
atmosferze, co daje mo liwo  lepszego poznania
siebie. Jako konsul dodam, e festiwal przedsta-
wia doskona y przyk ad wspó pracy na obszarze
ma ego ruchu przygranicznego, za co serdecznie
Pa stwu dzi kuj . Warto równie  wspomnie ,
e miejsce, gdzie teraz jeste my, by o beneficja-

tem bardzo pomy lnego programu wspó pracy
transgranicznej Litwa-Rosja-Polska. ycz  Pa -

 – S SIEDZI – KAIMYNAI!!!
stwu udanego przeprowa-
dzenia festiwalu i przepi k-
nego odpoczynku w ród

siadów z Rosji, Polski i
Litwy.

Oczywi cie nie móg
Konsul Zbigniew Zar ba
omin  sto ów przedsta-
wicieli z Polski. Zw aszcza
spodoba  si  mu chleb na
zakwasie, który wypieka
Zdzis aw Or owski w Dube-
ninkach. I dobrze by oby
sprzedawa  taki chleb (tak
samo jak obecnie sprzedaje
si  litewski) w sklepach Ka-
liningradu i obwodu kaliningradzkiego.

Polsk  w Krasnolesju reprezentowa a równie
inna smaczna produkcja z pó nocnego wschodu:
dro anki romincza skie, rogaliki z jab kiem,

pierniki z wi niami, przygotowanymi g ównie
przez kobiety ze Stowarzyszenia „Glos Puszczy
Rominckiej”. Obok rozmie ci y si  koronkarki z
Go dapi, tworz ce misterne koronki, od których
ka dy ch tny móg  si  nauczy  rzemios a plecenia
koronek. Polska twórczo  ludowa zosta a zapre-
zentowana przez zespó  „Rominczanie” z Dube-

nych wspólnych przedsi wzi  z uczestnictwem
trzech naszych krajów. Razem przeprowa-
dzali my inwentaryzacj  wszystkich pomników
kultury, które znalaz y si  po stronie rosyjskiej
Puszczy Rominckiej. W rezultacie w Polsce
zosta a wydana i wydrukowana ksi ka w j zy-
ku rosyjskim „Dziedzictwo Puszczy Romin-
ckiej”. Zorganizowano te  kilka wspólnych
spotka  o tematyce historycznej i ekologicznej.

Lecz g ównym zadaniem takich spotka , jak
uwa a Jaromir Krajewski, jest nawi zanie kon-
taktów mi dzy zwyk ymi lud mi, zamiesz-
kuj cymi przygraniczne tereny trzech pa stw,
którzy pó niej staj  si  dobrymi przyjació mi-

siadami, i ju  samodzielnie siebie odwiedzaj .
  To zdanie w ca ci popieraj  organizatorzy i
partnerzy tego zachwycaj cego festiwalu –
koordynator przedsi wzi cia Anna Karpienko,
dyrektor Wisztynieckiego Muzeum Ekologiczno-
Historycznego Aleksiej Soko ow, Dyrektor litew-
skiego Parku Regionalnego „Vištytis” Nerijus Paš-
kauskas, równie  wszyscy uczestnicy i go cie
festiwalu. Na przyk ad, Julia Moszkina ze znaj-
duj cego si  niedaleko ekomiasteczka Auersfeld,
zapozna a si  z Krystyn  Sosnowsk  z Go dapi
podczas festiwalu. Takich w nie spotka  i zna-
jomo ci tego dnia w Krasnolesju by o sporo.

Zacz wszy si  w po udnie od pracowni twór-
czych i jarmarku regionalnych produktów na

ównym placyku przy Wisztynieckim Muzeum
Ekologiczno-Historycznym, festiwal zako czy
si  pó nym wieczorem od wi tnym koncertem
„Piosenki, ta ce, korowód”, w którym wzi y
udzia  zespo y ludowe trzech s siednich krajów.

Dmitrij Osipow
foto autora T . Anny Szyriaj

ninek (kierownik Bo ena Buza), który istnieje
ju  30 lat. W ci gu tego czasu zespó  nieraz stawa
si  laureatem folklorystycznych festiwali w
Polsce, na Litwie i w innych krajach.

– Postarali my si  wraz z rosyjskimi i litew-
skimi kolegami jak najszerzej przedstawi  to, co
jednoczy trzy narody, zamieszkuj ce obszar
puszczy, - mówi Dyrektor polskiego Parku Krajo-
brazowego „Puszcza Romincka” Jaromir Krajew-
ski, który przyjecha  tu z miejscowo ci ytkiejmy
ze swoj on  Rosjank  Kseni  i synem And-
rzejem. - Festiwal „S siedzi” stoi w szeregu in-

Na zdj ciu poni ej
Wiadukt niedaleko miasteczka
Tokarewka (analog polskiego wiaduktu
w Sta czykach)

Wyst puje zespó  „Go bka” (Rosja)

Na jarmarku rzemios

Degustacja polskiego chleba

Na scenie festiwalu.
Od lewej: J. Krajewski, Konsul Z. Zar ba,
A. Karpienko, N. Paškauskas, A. Soko ow.
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Z okazji 80-tej rocznicy swoich urodzin otrzyma em
mnóstwo najserdeczniejszych ycze  od krewnych,

bliskich, przyjació , by ych towarzyszy ze s by
wojskowej.

Szczególnie chcia bym zwróci  uwag  na serdeczne, szczere
owa cz onków naszej Polonii Kaliningradzkiej oraz Obwodu

Kaliningradzkiego: Heleny Rogaczykowej (Prezes Polonii Kaliningradu),
Marii awrynowicz-Szczepaniak (Redaktor naczelnej „G osu”),
Aleksandry awrynowicz (Redaktor technicznej „G osu”),

DZI KUJ ! DZI KUJ  SERDECZNIE!
Janiny Pietruszko (Ba tyjsk), Eugeniusza Koz owskiego, cz onków
WKP w Oziorsku z prezesem Natali  Kidiajkin  na czele, arysy
Ko obkowej z BFU im. I. Kanta w Kaliningradzie, ksi dza Jerzego
Steckiewicza i wielu innych przyjació  i znajomych.

Dzi kuj  równie  Konsulowi Generalnemu RP Marcinowi
Nosalowi za podarowan  mi ksi  „Adolf Bagi ski – Adolf Dymsza”.

Nigdy geografia ycze  dla mnie nie by a tak szeroka.
Serdecznie dzi kuj  Pa stwu.

Kleofas awrynowicz

J es zc ze
pozosta  mi
rok studio-

wania w Pol-
sce, w Lublinie. Poko-
cha am Polsk  i zdecydo-
wa am si  na wyjazd na
studia do Lublina. Co mnie
ci gn o? Czy tylko konty-
nuowanie nauki i zostanie
dobrym specjalist  czy
jednak korzenie i zew Oj-
czyzny moich przodków?
  Urodzi am si  w Kali-
ningradzie w rodzinie mie-
szanej – polskiej i rosyjskiej.
Skoro kultura rosyjska, jak
równie  sowiecka, otacza a
mnie i moich krewnych
wsz dzie i przemawia a do
uwa ania siebie za Rosjan-

, atwo mo na by oby
straci  z ró nych powodów
politycznych oraz histo-
rycznych swoj  drug  to -
samo  – polsk . Ale tego
moja rodzina nie straci a.

Moi babcia i dziadek,
Sabina i Piotr Galimscy, Po-
lacy, którzy przyjechali do
Kaliningradu po wojnie,
nigdy nie zapominali o tym,
kim s . Babcia, urodzona w
guberni wile skiej (dzisiaj
obwód grodzie ski, Bia o-
ru ), oraz dziadek, pocho-
dz cy z Witebska, pami tali
o swoim pochodzeniu i
zawsze przestrzegali pol-
skich tradycji i obyczajów.
Troszczono si  równie  o

zyk polski, chocia  nie
by a to poprawna polsz-
czyzna, lecz j zyk mie-
szany. Do dzi  w naszej
rodzinie mo na znale  kil-
ka ksi ek w j zyku pol-
skim, jedn  z których jest
modlitewnik mojego pra-
dziadka, stanowi cy relik-
wi  naszej rodziny. Ten
modlitewnik, jako symbol

wiary przekazany naszej
rodzinie, sta  si  pewnym
przypomnieniem nam o
naszych korzeniach oraz o
tym, kim powinni my by
w rzeczywisto ci i co musi-
my da  naszym dzieciom.
Moja babcia jako osoba
religijna wiedzia a o tym i
wraz z dziadkiem i z innymi

Lublinie na uniwersytecie
imienia znanej fizyczki i che-
miczki, dwukrotnej  laureatki
Nagrody Nobla, Marii Curie-
Sk odowskiej (UMCS). Mo-
ja droga na uczelni  by a
bardzo skomplikowana i
wymaga a du o pracy z do-
kumentami. Trzeba by o
przet umaczy  wiele doku-

polskim, dodatkowy i obo-
wi zkowy jest równie  j -
zyk rosyjski. Moj  specjal-
no ci  jest nauczanie j zyka
angielskiego i rosyjskiego,
jestem t umaczem j zyków
polskiego, angielskiego i ro-
syjskiego. Bardzo si  ciesz ,
e wybra am ten kierunek, bo

zawsze marzy am o tym, e-
by zosta  nauczycielem, i
nareszcie moje marzenie si
spe ni o. Szczerze mówi c,
studia s  bardzo ci kie, nie
wystarczy tylko si  na nie
dosta , nale y bardzo inten-
sywnie si  uczy  i nawet
wkuwa , bo inaczej si  nie
da nauczy  si  nowych s ó-

Ma a Polska w mojej rodzinie

Sabina Galimska z wnuczk  Regin

Na praktyce w Sopocie w 2012 roku

zainteresowanymi sta a u
podstaw budowania ko cio a
w Kaliningradzie.

Jestem dumna ze swoich
dziadków, z ich czynów,
jakich dokonali w podtrzy-
mywaniu oraz utrzymaniu
swojej to samo ci. Równie
jestem wdzi czna wszyst-
kim tym, którzy bronili
historii swojej rodziny i nie
pozwolili swej przesz ci
znikn  na zawsze. Jestem
tak e wdzi czna tej gazecie
za wspieranie polszczyzny
i pami . Dzi ki wszystkim
tym czynom odzyska am
swoj  drug  Ojczyzn , Pol-
sk , i przyjecha am tu stu-
diowa .

Po uko czeniu filologii
polskiej na BFU im. I. Kanta
w Kaliningradzie zdecydo-
wa am si  na studia magis-
terskie w Polsce i wybra am
lingwistyk  stosowan  w

mentów za pomoc  t u-
macza przysi ego, stara
si  o niezb dne za wiadcze-
nia w konsulacie itd. Ale
moje starania okaza y si
owocne, wszystko mi si
uda o i dosta am si  na uni-
wersytet.

Moje studia s  lingwis-
tyczne i prowadzone s  w

zyku angielskim i w j zyku

trzech j zykach. Mimo
wszystkich trudno ci bar-
dzo podobaj  mi si  studia
w Lublinie: dobry program
nauczania, ciekawe i po y-
teczne przedmioty, które s
przydatne w pracy nauczy-
ciela i t umacza; mi e i przy-
jemne wielokulturowe mias-
to z bogat  i g bok  histori ,
ludzie s  mili i bardzo go -
cinni, zawsze s  pomoc
turystom i obcokrajowcom.

FON Nr 8 str 6 ( . )

W pa dzierniku znów
wracam na uczelni , mam
nadziej , e sp dz  ten rok
akademicki po ytecznie i
sko cz  te studia. Nie
zdecydowa am jeszcze do
ko ca, co zamierzam robi
za rok i gdzie zostan  – w
Polsce czy w Rosji. Na pew-
no w Polsce mieszka mi si
dobrze, z przyjemno ci
zosta abym tutaj.

Regina Zinowjewa
(Wo czkowa)

wek w
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Od 1 do 3 lipca w Obwodzie Kaliningradz-
kim i na Litwie przebywali przedstawiciele Mi -
dzywojewódzkiego Zespo u ds. Rewitalizacji
Mi dzynarodowej Drogi Wodnej E70. Celem
wizyty by o zaprezentowanie dzia  na rzecz
rozwoju transportu i turystyki na polskich dro-
gach wodnych oraz wyartyku owanie spraw,
które mo na realizowa  wspólnie.

Zespo owi, utworzonemu w 2007 roku przez
marsza ków województw: lubuskiego, wielko-
polskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego
i warmi sko-mazurskiemu przewodniczy Jerzy
Wcis a, dyr. Biura Regionalnego w Elbl gu. Biuro
Regionalne w Elbl gu by o te  g ównym organi-
zatorem spotka . – Praktycznie od roku czuli -
my potrzeb  zorganizowania spotka  w Obwo-
dzie Kaliningradzkim i na Litwie, a wi c tam,
gdzie MDW E70 si  zaczyna. Rosjanie i Litwini
te  tak  potrzeb  dostrzegli, deleguj c do roz-
mów najwa niejsze i decyzyjne osoby, dzi ki
czemu rozmowy by y merytoryczne i owocne
– podsumowuje Jerzy Wcis a. Organizacj  wy-
jazdu zaj a si  Regina Czymbor, któr  wspie-
ra a Ma gorzata Samusjew z Euroregionu Ba tyk.

W Kaliningradzie o transporcie i
kanale przez Mierzej …

W Porcie Morskim w Kaliningradzie rozmo-
wy dotyczy y wspó pracy transportowej. Spe-
cjalnie na to spotkanie przyjecha  dyr. Portu

Drogi wodne mog  po czy  Litw , Rosj  i Polsk
Morskiego w Elbl gu Arkadiusz Zgli ski. Cho-
cia  port elbl ski ma niewielki parytet w prze a-
dunkach w Kaliningradzie, Rosjanie dok adnie
znaj  specyfik  naszego portu. Przedstawiciel
Cargo Service, S. W. Zaborty ski zapewnia , e
przewozy by yby znacznie wi ksze, gdyby pol-
ska strona upora a si  z g ównymi blokadami:
brakiem odpraw fitosanitarnych i mostem w No-
wakowie. – W chwili obecnej nie jeste my w
stanie wykorzysta  naszych potrzeb przewozo-
wych – mówi  Zaborty ski.

O woli rozwijania wspó pracy z polskimi por-
tami zapewnia  wicegubernator Obwodu Kalinin-
gradzkiego Aleksander Rolbinow. Jerzy Wcis a
przedstawi  plany rozwojowe dla polskiego od-
cinka MDW E70. Dobrze przyj to ide  budowy
kana u przez Mierzej , widz c w tym przedsi -
wzi ciu przede wszystkim mo liwo  wykorzy-
stania floty towarowej o zanurzeniu przekra-
czaj cym mo liwo ci Zalewu Wi lanego i Kali-
ningradzkiego.

Stanis aw Wro ski z województwa kujawsko-
pomorskiego przedstawi  projekt budowy portu
multimodalnego w Solcu Kujawskim, na Wi le
ko o Bydgoszczy.

W Polessku o turystyce od
Zalewu Wi lanego do Kuro skiego…

Polessk to ostatni etap drogi wodnej cz cej
Zalew Wi lany z Kaliningradzkim (Wi lanym).

Rosjanie od lat buduj  projekt rozwoju turystyki
wodnej wokó  Kaliningradu. Obecnie ruszaj
pierwsze inwestycje. W Zielonogradsku, po o-
onym nad Zalewem Kuro skim i Zatok  Gda -

sk  trwa budowa nowoczesnej przystani. Ru-
szaj  prace w Gwardiejsku, w miejscu gdzie Pre-
go a czy si  z Dejm . W Polessku rozpoczyna
si  budowa „dworca turystycznego”, który

dzie obs ugiwa  tramwaj wodny p ywaj cy
na linii Kaliningrad-Polessk.

– P yn em Prego  i Dejm  dwa lata temu.
Pi kna droga wodna, ale bez adnej infrastruk-
tury. Za dwa lata ten szlak b dzie nie do pozna-
nia. Mamy tu proces podobny do tego, który
my przeszli my na polskim odcinku MDW E70,
gdzie pod wp ywem naszej aktywno ci powsta-
o ok. 20 marin i przystani. Uzgodnili my, e w

roboczych spotkaniach b dziemy szukali mo li-
wo ci wspólnej realizacji projektów sprzyjaj -
cych turystyczne wodnej. Poza MDW E70, Ro-
sjanie zwracali uwag  na potencja yny i Kana u
Mazurskiego – mówi Jerzy Wcis a. O gotowo ci
do takiej wspó pracy zapewnia  minister turys-
tyki J. Wiktorowicz.

Planowana jest budowa mariny i przej cia
granicznego w Krasnodonsku, ko o Mamonowa.
Rafa  Wasil, z województwa pomorskiego przed-
stawi  rozwój turystyki w nie wzd  MDW
E70, w tym projekt P tli awskiej. www.portel.pl

Zrównowa ony rozwój, w tym
adaptacja do zmian klimatu, kul-
tura jako narz dzie stymuluj ce
rozwój spo eczny i gospodarczy
oraz ochrona ludno ci w regionie
Morza Ba tyckiego to trzy g ówne
priorytety, którymi zajmie si  Polska
w czasie rocznego przewodnictwa
w Radzie Pa stw Morza Ba tyc-
kiego, które rozpocz o si  1 lipca.

- Rada Pa stw Morza Ba tyc-
kiego jest przez nas traktowana
jako najwa niejszy format integracji
regionalnej w rejonie Morza Ba -
tyckiego, komplementarny do na-
szego zaanga owania w dzia ania
Grupy Wyszehradzkiej – mówi a
podsekretarz stanu Henryka Mo -
cicka-Dendys w czasie konferencji
prasowej 9 czerwca, podczas której
przedstawione zosta y priorytety
prezydencji.

W okresie od 1 lipca 2015 r. do
30 czerwca 2016 r. Polska po raz
trzeci w historii organizacji obj a
przewodnictwo w Radzie Pa stw
Morza Ba tyckiego (RPMB). Jest
to najwa niejsza organizacja wspó -
pracy mi dzyrz dowej w regionie
Morza Ba tyckiego. Od lat stanowi
modelowe rozwi zanie wspó pracy
regionalnej stymuluj c stabilno  i
dobrobyt. Posiada ugruntowane i
rozbudowane relacje z innymi orga-
nizacjami regionalnymi w Euro-pie
i poza ni . Jest dla nich rozpozna-
walnym i wa nym partnerem –

Polska przewodniczy Radzie Pa stw Morza Ba tyckiego

zale y nam, by zaj a nale  jej rol
w regionalnej architekturze wspó -
pracy. Cz onkami RPMB s  wszys-
tkie pa stwa le ce nad Ba tykiem
(Dania, Estonia, Finlandia, Litwa,

otwa, Niemcy, Polska, Rosja,
Szwecja), a tak e Islandia, Norwe-
gia i UE.

Pe ni c funkcj  przewodnicz ce-
go Rady Pa stw Morza Ba tyckie-
go, Polska koncentrujesi  na obsza-
rach wspó pracy, wpisuj cych si
w trzy nowe d ugofalowe priory-
tety RPMB uzgodnione w czerwcu
2014 r.: zrównowa ony region
dobrobytu, to samo  regionalna,
oraz bezpieczny region. Zale y nam
na pe niejszym wykorzystaniu po-
tencja u RPMB. Naszym celem jest
tak e podj cie dyskusji i konkret-

nych kroków w kierunku bardziej
efektywnego zarz dzania regionem,
opieraj cego si  na istniej cych
instytucjach i formatach wspó -
pracy, lecz przy wi kszej ich har-
monizacji – zgodnie z dokumentami
programowymi Rady. W tym kie-
runku zmierza  b dziemy podczas
realizacji ka dego z priorytetów:
1. Zrównowa ony rozwój – uwzgl -
dniaj cy nie tylko w tki polityki
spójno ci i rozwoju gospodarczego,
ale tak e polityki energetycznej i
ochrony klimatu;
2. Kultura jako narz dzie rozwoju
spo eczno-ekonomicznego („krea-
tywno  + wspó praca= rozwój”)
– z uwagi na polsk  aktywno  w
obszarze wspó pracy przemys ów
kreatywnych;

3.Ochrona ludno ci – w celu wzmo-
cnienia regionalnego potencja u
reagowania i interoperacyjno ci

b.
Region ba tycki potrzebuje

wspólnej wizji oraz lepszego sys-
temu zarz dzania. Wszystkie ist-
niej ce formaty wspó pracy s
potrzebne i wa ne. Ka dy generuje
specyficzn  warto  dodan .
Wspólnie powinny kontrybuowa
do tworzenia jednolitej przestrzeni
ba tyckiej. Potrzebny jest jednak
lepszy podzia  pracy, wi cej spój-
no ci i synergii oraz koordynacji
poprzez rozwój dialogu struktu-
ralnego pomi dzy formatami, w
oparciu o wspólne cele, dokumenty
i spotkania.

Polska prezydencja w RPMB
stanowi okazj  do podkre lenia
regionalnego zaanga owania nad
Ba tykiem – jako komplementar-
nego wobec aktywno ci w Grupie
Wyszehradzkiej.

Bie ce informacje nt. prze-
biegu prezydencji mo na znale
na stronie: www.baltyk.msz.gov.pl.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

http://www.moskwa.msz.gov.pl
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W dniu 27 sierp-
nia 2015 roku w Do-
mu Kultury Kolejarza
w Kaliningradzie od-

by  si  kolejny Festiwal Kultur
Narodowo ciowych. Nasz obwód
kaliningradzki s ynie ze swojej
wielokulturowo ci – mieszkaj  tu
przedstawiciele ponad 130 ró nych
narodowo ci. I co najwa niejsze –
panuje w ród nich przyja  i wza-
jemny szacunek.

W ramach tego Festiwalu
przedstawiciele wi kszo ci naro-
dów prezentuj  swoj  kultur ,
tradycje, obrz dy, kuchni . Polsk
kultur  jak zawsze reprezentowa a
Autonomia „Polonia” na czele z
Prezesem Helen  Rogaczykow .
Hafty polskie z kolekcji rodziny
Zacharewicz przyci ga y wzory
zwiedzaj cych wystaw  przed
wej ciem do Domu Kultury. A w
rodku, w du ej Sali bankietowej,

pachnia o aromatami z ca ego wia-
ta: ukrai skie pierogi i s onina z
chlebem razowym, bia oruskie
ziemniaki, litewski ch odnik, her-
bata z Azerbejd anu itd. Polskiej
kuchni mo na by o spróbowa
przy naszym go cinnym stole,
gdzie znalaz y si  m.in. fasolka po
breto sku, kruche ciasto z owocami,
dro owe ciasto z morelami, do-
mowa kie basa, kabanosy i polskie

Festiwal Kultur Narodowo ciowych w Kaliningradzie

kie basy, nale niki, faworki i jesz-
cze sporo innych smako yków, ku-
sz cych zebranych go ci swoim
aromatem. Trudno by o znale  na
polskim stole miejsce na kolejne
dania. A tu  przy stole brzmia y pol-
skie piosenki: Helena Rogaczykowa
gra a na akordeonie, a zespó  razem
z innymi cz onkami polonii oraz
go mi piewa  i ta czy .

Troch  pó niej Zespó  „P.O.L.-
S.K.A” powita  w adze rosyjskie na
czele z Gubernatorem obwodu Ni-
ko ajem Cukanowym znan  wi zan-

 „Sto Lat”. Z kolei pan Gubernator
zaskoczy  cz onków naszej Auto-
nomii – za piewa  razem ze wszyst-
kimi po polsku te zwrotki. Jak si

okaza o, Niko aj Cukanow kiedy
wietnie mówi  po polsku. Obecne

stanowisko i obowi zki s bowe
nie daj  mo liwo ci podtrzymy-
wania znajomo ci j zyka polskiego,
ale pan Gubernator jeszcze sporo
pami ta.

Po pocz stunku na wszystkich
uczestników czeka  pi kny koncert
zespo ów i solistów ró nych naro-
dowo ci. Podczas uroczystego ot-
warcia koncertu Gubernator Obwo-
du Kaliningradzkiego Niko aj Cu-
kanow wr czy  kwiaty i podzi ko-
wa  za wieloletni  prac  i szczególne
zaanga owanie w promocj  kultury

asnego narodu
wybranym przed-
stawicielom wspól-
not narodowo cio-
wych. Prezes Auto-
nomii „Polonia” Helena Rogaczy-
kowa równie  zosta a odznaczona.
Nie zabrak o polskiej muzyki i ta -
ców w wykonaniu Zespo u
„P.O.L.S.K.A”. Podczas przerwy
cz onkowie naszej polonii udzielili
wywiadu dziennikarzom pa stwo-
wego kana u telewizyjnego „Rosja”
i prasy regionalnej.

Janina Bondarik
Zdj cia: Administracja

Gubernatora O.K.

Z okazji jubileuszu – 50. urodzin – pragniemy serdecznie pozdrowi  i z  najgor tsze yczenia
zdrowia, pogody ducha, zadowolenia z codziennych i tych niecodziennych spraw i wszelkiej
pomy lno ci – Panu Eugeniuszowi Koz owskiemu, jednemu z pierwszych kaliningradzkich polonusów,
prezesowi Wspólnoty Kultury Polskiej w latach 2006-2007.

Wszyscy bardzo mi o wspominamy tamte lata: dzi ki Panu Eugeniuszowi wiele polonijnych dzieci
mia o mo liwo  zwiedzi  Polsk , ucz szcza  w zaj ciach letniej szko y j zyka polskiego. Pan Prezes
zawsze pami ta  o starszych cz onkach WKP – z jego inicjatywy odwiedzano ich w dniu urodzin,
sk adano im yczenia urodzinowe i wr czano prezenty. adne polskie wi to narodowe nie obesz o si
bez udzia u prowadzonej przez Pana Koz owskiego grupy najaktywniejszych cz onków Wspólnoty.

Zespó  redakcyjny chcia by równie  szczególnie podzi kowa  Panu Eugeniuszowi za mi  wspó prac
i bezinteresown  pomoc w dostarczaniu kolejnych nak adów osu z drukarni.

Redakcja

STO LAT!!!

Uroczyste otwarcie

piewamy polskie piosenki przy polskim stole

Ostatnie przygotowania przed prezentacj
polskiej kuchni

Witamy Gubernatora
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Zawsze warto
pami ta  swoj  his-
tori , mimo i  za-
wiera ona zarówno

jasne, jak i ciemne strony. Jedn  z
takich ciemnych stron jest II wojna
wiatowa, podczas której Polska po-

nios a znaczne straty, w tym w ród
cywilów.

Na dzie  wizyty pod pomni-
kiem, znajduj cym si  na miejscu
by ego niemiecko-faszystowskiego
obozu koncentracyjnego, zosta
wybrany ostatni weekend czerwca.

Do miejsca, gdzie znajdowa
si  obóz, wjecha y trzy samocho-

dy z wolontariuszami z Polonii
kaliningradzkiej. Wszystkich ucze-
stników zebra  aktywny cz onek
Polonii oraz zast pca prezesa,
Andrzej Androsiuk, który udost p-
ni  nie tylko swój przestronny
samochód dla dowozu pasa erów
oraz usuwania mieci, ale tak e
narz dzia ogrodnicze.

Dzisiaj, ciep ym, jasnym, we-
ekendowym porankiem nic nam nie
przypomina o tych smutnych latach.
Jedynie jad ce obok samochody, z
których dostrzegamy spojrzenia
ludzi, z nieukrywanym zaintereso-
waniem patrz cych, co si  dzieje

wokó  pomnika. Naszym wyzwa-
niem jest przekazanie potomkom
pami ci o tamtych ludziach, którzy
zgin li i ucierpieli z powodu obrony
swojej wolno ci i przekona .
Mo emy to czyni  poprzez zacho-
wanie pomnika oraz przekazywanie
wiedzy o jego istnieniu.

Uczestnicy z entuzjazmem
wzi li si  za spraw , wi c porz dko-
wanie szybko si  sko czy o. Po jego
zako czeniu zosta y zapalone
znicze, na znak pami ci o ofiarach
tamtej wojny.

Czas usuwa z powierzchni
ziemi lady przest pstw wojennych

Warto pami ta !
minionych lat, ale nie
powinni my zapo-
mina  o tym cho-
cia by dlatego, eby to nie powtó-
rzy o si  w przysz ci.

Jaros aw Litowczenko
Foto: Helena Morozowa

Podczas pracy Zawsze s  kwiaty Tu b dzie czysto

W dniach
15-16 sierpnia

2015 r. Przed-
bórz znów go ci

polonusów z ca ego wiata.
Autonomia „Polonia”
równie  zosta a reprezento-
wana poprzez Prezesa Au-
tonomii Helen  Rogaczy-
kow  oraz Karolin  Mosz-
kin .  Pani  Helena  wzi a
udzia  w kategorii „Poezja

        XXIV. wiatowy Festiwal Poezji
Marii Konopnickiej w Przedborzu

piewana”, a Karolina –
„Poezja recytowana”.

Napi ty program by
bardzo ciekawy, dlatego
wszyscy uczestnicy tego
Festiwalu bra y udzia  w
ka dym z zaplanowanym
poprzez organizatorów
punkcie programu mimo
nadzwyczajnego upa u. W
dniu 16 sierpnia od samego
rana trwa y przegl dy prog-

ramów. Karolina przedsta-
wi a 2 wiersze M. Konopnic-
kiej, a pani Helena za pie-
wa a 4 piosenki ró nych
autorów, przy czym jedn
(„Sz a dzieweczka”) razem
z córk . Ca a sala piewa a
razem z solistkami, a pod-
czas refrenu nawet najpo-
wa niejsi cz onkowie jury
wykonywali proponowane
ruchy. Wieczorem na galo-
wym koncercie najpierw
zosta y wr czone Z ote Ho-
norowe Odznaki Towarzys-
twa im. Marii Konopnickiej
przyznane przez Zarz d

ówny. Odznaki otrzyma-
y osoby od wielu lat dzia-
aj ce na rzecz organizacji

imprez kulturalnych. Wie-
loletnia dzia alno  Heleny
Rogaczykowej równie  zo-
sta a doceniona. Jednocze -
nie pani Helena i
Karolina otrzyma y
wyró nienia oraz
nagrody za udzia  w
konkursie.

Po og oszeniu
wyników konkursu
i wr czeniu nagród
odby  si  koncert la-
ureatów. Na zako -

czenie festiwalu, przed
licznie zgromadzon  pub-
liczno ci , na scenie przed-
borskiego MDK odby  si
barwny, energetyczny wy-
st p cyga skiego zespo u
„ROMANO”.

Tegoroczny festiwal
zorganizowany zosta  dzi -
ki pomocy finansowej

ódzkiego Domu Kultury
w ramach Wspó organizacji
Projektów Kulturalnych
oraz Banku Spó dzielczego
w Przedborzu.

Swiet ana Sarapulcewa
Foto: Ma gorzata

aszczyk

piewaj  H. Rogaczykowa i K. Moszkina

Uroczyste wr czenie Z otych Honorowych Odznak
Towarzystwa im. Marii Konopnickiej

Na zdj ciu poni ej:
Zdobyte dyplomy i nagrody
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