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Konsulat Generalny
RP w Kaliningradzie
poinformowa , e od
dnia 14 wrze nia 2015
roku urz dy konsularne
pa stw Schengen w
Federacji Rosyjskiej
wprowadzi y Wizowy
System Informacyjny
(VIS), jako kolejny etap
wprowadzania tego
systemu na wiecie.

ZMIANY
W PROCEDURZE

WYDAWANIA
WIZ SCHENGEN Wieczorem 22

wrze nia 2015 roku w
Teatrze muzycznym
odby  si  po egnalny
wieczór z okazji zako -
czenia pracy Konsula
ds. kultury pana Ry-
szarda Sosi skiego w
okr gu kaliningradz-
kim.

Tego dnia do teatru
przyjecha o du o ludzi:
przedstawiciele w adz
Obwodu Kaliningradz-
kiego, miasta Kalinin-
grad, Dumy obwodowej,
Filharmonii, jednostek
kulturalnych, prasy, przed-
stawiciele polonii z ca-
ego obwodu.

Orkiestra zagra a kil-
ka utworów rosyjskich i
polskich muzyków, m. in.

ynne polonezy Ogi -
skiego i Kilara, Mazurk
Glinki oraz inne.

Podczas swojego
przemówienia pan Kon-

sul powiedzia  pi kne
owa, które pó niej by y

cytowane przez pras  nie
tylko lokaln , ale i ogólno-
rosyjsk : „Polacy i Ro-
sjanie – my bracia S o-
wianie!” Na zako czenie
ka dy z obecnych go ci
zosta  zaproszony na jubi-
leusz pana Ryszarda, któ-
ry odb dzie si  za rok, 2

Wieczór po egnalny Konsula
Ryszarda Sosi skiego

grudnia 2016 r, w Kalinin-
gradzie. A pana Konsula
pewnie jeszcze nie raz
zobaczymy w Kalinin-
gradzie jako impresario,
wi c  nie  egnamy si ,  a
tylko mówimy z oczeki-
waniem – do zobacze-
nia, panie Ryszardzie!

Helena Rogaczykowa
Foto: Olga So owjowa

Przemawia Konsul Generalny RP w Kaliningradzie
Marcin Nosal

Pr zy w ita n ie  Tea tru  mu zy czn eg o Po zd r o w ie n ia   o d   F i lh ar mo ni i

VIS s y wymianie
danych pomi dzy pa -
stwami cz onkowskimi
Schengen wydaj cymi
wizy krótkoterminowe
typu C. G ównym zada-
niem VIS jest uprosz-
czenie procedury sk a-
dania i rozpatrywania
wniosków o wydanie wiz
Schengen (C), podnie-
sienie poziomu bezpie-
cze stwa danych, a tak-
e skrócenie czasu kont-

roli wizowo-paszporto-
wej na granicy.

Od dnia 14 wrze nia

2015 roku wszyscy apli-
kuj cy w Federacji Ro-
syjskiej o wizy Schengen
(C) s  zobowi zani przy-
by  osobi cie do urz du
konsularnego lub Punk-
tu Przyjmowania Wnios-
ków Wizowych w celu
pobrania danych biomet-
rycznych (odcisków pal-
ców). Ponowne pobranie
danych – co do zasady -
nast pi po up ywie 59
miesi cy.

Z obowi zku z enia
odcisków palców zwol-
nione s  nast puj ce
kategorie osób:
· dzieci poni ej 12 roku
ycia,

· osoby, od których po-
branie odcisków palców
jest fizycznie niemo liwe,
· przywódcy pa stw lub
rz dów wraz z towarzy-
sz cymi im ma onkami
oraz cz onkami oficjalnej
delegacji,
· monarchowie i wa ni
rang  cz onkowie rodzi-
ny królewskiej.

Op ata wizowa oraz
czas rozpatrzenia
wniosku nie uleg y
zmianie.

http://kaliningrad.
msz.gov.pl/pl/aktualnosci/
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Pami tam ten dzie  jak dzi-
siaj. By rodek lipca, rodek
Krzemowej Doliny. Siedzia am
w nieklimatyzowanym autobu-
sie i jecha am na drugi koniec
miasta zdawa  egzamin na
ameryka skie prawo jazdy. By
na to najwy szy czas, bo od mo-
jego przyjazdu do USA min o
ju  kilka miesi cy i je li chcia-
am zacz  bardziej funkcjo-
nalnie „funkcjonowa ” na Za-
chodnim Wybrze u znanym je-
szcze  wtedy  (dzi  sytuacja  ju
si  poprawi a) z dojmuj cego
braku dobrze zorganizowanej
komunikacji publicznej, musia-
am przemóc w sobie niech
do kierownicy, wyprze  z g owy
dobre wspomnienia zwi zane
z komunikacj  publiczn  w Eu-
ropie i zaakceptowa  obowi -
zuj cy  styl  ycia  –  tak  mocno
powi zany z ide  w asnych
czterech kó ek, e na pytania o
drog  dok dkolwiek, nawet kil-
ka przecznic dalej, padaj  nie
nazwy ulic czy charakterys-
tycznych obiektów po drodze, a
numery autostrad i ilo wiate
do przejechania.

By am w autobusie jedyn
pasa erk , dopóki w okolicach
„downtownu” nie wsiad o kilka
osób. M czyzna w bejsbolowej
czapce zagai  rozmow . Gdy
dowiedzia  si , e jestem wie-
o upieczon  imigrantk  z Pol-

ski ucieszy  si  jak dziecko i po-
dlewaj c dalsz  opowie
wstawkami typu „jak cholera”
oraz kilkoma innymi du o mniej
cenzuralnymi s owami z pol-
skiego s ownika, zapewni
mnie, e „on Polaki zna”, bo z

POLONIJNY DZIE  DWUJ ZYCZNO CI:
NIECH UCZY, CZY I INSPIRUJE!

Polakami pracowa , „Polaki
równe ludzie” oraz „Polaki wypi
lubi ”. Oj lubi  – jak cholera! Jak
w tym dowcipie o Polakach. Czy

ysza am dowcipy o Pola-
kach? Czy w Polsce te  te dow-
cipy znaj ? Bo w USA one bar-
dzo, bardzo popularne. Bardzo
weso e.

I pami tam te  inny dzie .
Pierwsze spotkanie z rodzin  ze
strony m a, specjalny rodzinny
„zjazd”, typ imprezy, jak z cza-
sem mia am si  dowiedzie ,
bardzo popularnej w tej cz ci
wiata. Spotkanie krewnych, ale

nie przy adnej „okazji”, typu
wi ta czy z ote gody dziadków,

ale zorganizowane wy cznie po
to, by celebrowa  siebie na-
wzajem – cz onków rodzinnego
„klanu”. W ramach g ównych
atrakcji zjazdu wyst puj  trady-
cyjne potrawy i  gaw dy, wy-
mienianie si  rodzinnymi histo-
riami, piel gnacja wspomnie ,
a przede wszystkim celebracja
w szerokim tego s owa znacze-
niu, miejsca i kraju, z którego
wywodzili si  protopla ci rodu.
Krewni te cia w mi  do Irlan-
dii bez w tpienia przelali wszyst-
kie swoje si y, cho  wi kszo  z
nich odby a w yciu nie wi cej
ni  jedn  lub dwie (czasem ad-
nej) podró e do tej fantastycznej
krainy. Cho  ich przodkowie
przyp yn li na ameryka sk
ziemi  w achmanach i ze ster-
cz cymi ebrami, znak, e irlan-
dzka ziemia mocno sk pi a im
na mleku i miodzie, w rodzinnych
opowie ciach nie by o miejsca
na skargi, ale, ani rachowanie
win. Przebija a z nich wy cznie

duma. Argument by  prosty jak
drut. W ostatecznym rozliczeniu
to przecie  ci krewni imigranci
sprzed wieku podarowali swym
nast pcom rzecz najwspanial-
sz  z mo liwych. Przekazali im
w genetycznym spadku rewe-
rencj  oraz przywi zanie do idei
odwagi, hartu ducha, wytrwa-

ci w d eniu do celu. Pad szy
na podatny ameryka ski grunt
idea y te hojnie zaowocowa y: t
oto pi kn  famili , pe  dzi
ludzi wykszta conych, spe nio-
nych, ju  nie biednych, i szczerze
oraz dozgonnie wdzi cznych za
swoje skromne pocz tki. Krew-
ni m a z dum  nosz , i to nie
tylko przy okazji zjazdów rodzin-
nych, koszulki i czapeczki bejs-
bolowe z irlandzkim herbem
rodziny. Nie chcia abym znale
si  w pobli u, gdyby kto  powa-

 si  w ich obecno ci obra
dobre imi  Irlandii, a zw aszcza
rodowej wioski Skibbereen.

A przecie  … d ugo rozmy -
la am tamtej nocy nie mog c
spa . Jeszcze nie tak dawno
dowcipy o Irlandczykach: piju-
sach, obibokach, leniach, taniej
sile roboczej mo na by o us y-
sze  na ka dym przyj ciu i spot-
kaniu towarzyskim, i bez w t-
pienia w miejskich autobusach.
Amerykanie wcale nie bukowali
na wy cigi wycieczek krajoznaw-
czych po Szmaragdowej Wys-
pie, a ich wiedza o historii i kul-
turze Irlandii, i to pomimo szero-
kiego do niej dost pu ze wzgl -
du na brak bariery j zykowej,
pozostawa a przeci tna. Dzi
policz  na palcach jednej r ki
ile razy w ci gu dekady uda o

mi si  us ysze  prze miewczy
arcik czy dowcip o Irland-

czykach bazuj cy na niegdy-
siejszych stereotypach. O ile
tylko pozwalaj  na to finanse i
czas, Amerykanie wyprawiaj
si  do Europy celowo bukuj c
przesiadki w Dublinie lub w
Corku. Telewizyjne kana y
podró nicze nadaj  materia y o
Irlandii z tak  cz stotliwo ci ,
jak gdyby by  to najwi kszy i
najwa niejszy kraj w Europie.

Tamtego dnia zrozumia am,
e niezwyk a metamorfoza wize-

runku i odbioru Irlandii w USA
odby a si  dzi ki ludziom takim
jak mój te  i jego rodzina. Oni,
strzeg c swoich w asnych „kla-
nowych” historii, stali si  naj-
lepszymi, najbardziej efektyw-
nymi ambasadorami kraju, z
którego przyszli.

I wreszcie pami tam jeszcze
jeden dzie , tym razem z ca -
kiem niedawnej przesz ci, bo
niewiele  ponad  rok  temu.  By
pocz tek lata, pocz tek waka-
cji. Zawioz am m odsz  córk
na pó kolonie i wst pi am do
pobliskiej kawiarni na poranne
cappuccino.  Kawiarnia znajdo-
wa a si  przez ulic  od uniwer-
syteckiego kampusu, mieni a
si  wieloma kolorami skóry i
rozbrzmiewa a wieloma j zy-
kami. Jak to na kampusie, wia-
domo. Wi kszo  twarzy by a
zreszt  bardzo m oda i nama-
calnie wr cz spowija a nas owa
specyficzna, energetyzuj ca
atmosfera wzajemnej toleran-
cji, akceptacji i szczerego zacie-
kawienia drugim cz owiekiem.

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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     10 pa dziernika 2015 roku po raz pierwszy obchodzi
dziemy Polonijny Dzie  Dwuj zyczno ci.

     Pomys odawc  jest Dobra Polska Szko a i portal
DobraPolskaSzkola.com, oraz ich polski partner Edukacja dla
Demokracji (Warszawa), pod patronatem Polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Patronem honorowym obchodów Polonijnego
Dnia Dwuj zyczno ci jest prof. Jan Miodek. Wydarzenia w ramach
Polonijnego Dnia Dwuj zyczno ci s  wspó finansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wspó praca
z Poloni  i Polakami za granic  w 2015 r.

  Do Redakcji zwróci a si  polska dziennikarka mieszkaj ca w USA
Eliza Sarnacka-Mahoney, która, z ramienia fundacji Dobra Polska
Szko a, jest zaanga owana w now , edukacyjn  inicjatyw  adresowan
do wszystkich rodowisk polonijnych na wiecie – obchody

Polonijnego Dnia Dwuj zyczno ci (ang. Polish Bilingual Day). Pani
Eliza nades a swój artyku  o tym wi cie, który zamieszczamy
poni ej.
     „Chcieliby my, by by o to wi to jednocz ce i zbli aj ce do siebie
ca  Poloni . Edukacyjno-informacyjny cel, który przed sob  stawiamy
– z jednej strony obron  godnego wizerunku Polski poza jej granicami,
z drugiej za  promowanie w ród polonijnych dzieci dwuj zyczno ci i
nauki j zyka polskiego – jest nam wspólny, bez wzgl du na to, w jakim
zak tku wiata mieszkamy . Tak, jak pokazuje nasze logo – chcemy
sprawi , by dzieciaki z dum  mówi y “Mówi  po polsku and it’s
awsome!”.  Eliza Sarnacka-Mahoney
     Wi cej informacji o tym wi cie, jego „korzeniach”, patronach oraz
planach na przysz  znajduje si  na stronie
www.polishbilingualday.com
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Jak to w ród m odych, studen-
tów, wiadomo. Zaproszony u -
miechem kto  si  do kogo
dosiad . Kto  si  komu  przed-
stawi  i ju  po angielsku poto-
czy a si  rozmowa o obcym
kraju, obcych obyczajach, nie-
znanej historii. Naprawd ? To
fascynuj ce! Kto by pomy la ! A
gdzie mo na znale  o tym wi -
cej informacji? – pada y zafas-
cynowane pytania i cierpliwe
odpowiedzi. Zadzwoni a moja
komórka i oto po chwili polskie

owa równie  do czy y do
otaczaj cego nas audiotygla.

Rozmawia am z Mart  Kus-
tek z fundacji Dobra Polska
Szko a o tym co zawsze: o po-
lonijnych rodzinach, pracy wee-
kendowych polonijnych szkó  i
dwuj zyczno ci. Zastanawia-

my si  co robi , by t  dwuj -
zyczno  wspiera  i propago-
wa , a przy tym efektywniej pro-
mowa  na ameryka skiej zie-
mi wi ksze zainteresowanie
Polsk , polsk  kultur  i wk a-
dem Polaków w ycie USA. Co,
jako emigranci ze wspó czesnej
Polski, która od dawna jest sta-
tutowym cz onkiem nowoczes-
nej wspólnoty europejskiej ,
musimy w ko cu zrobi , by Po-
lacy, jak Irlandczycy, przestali

si  kojarzy  z postaciami z „Po-
lish jokes”, a powszechna pub-
liczna wiadomo  w ko cu ru-
szy a z miejsca, na którym za-
trzyma a si wier  wieku temu,
muruj c Polsce nogi w wize-
runkowej beczce z napisem:
papie  Jan Pawe  II i Lech Wa-

sa.
Tego dnia, w rozbrzmiewaj -

cej j zykami, zalanej letnim s o-
cem i u miechami optymisty-

cznych ludzi kawiarni obok uni-
wersyteckiego kampusa naro-
dzi a si  idea Dnia Dwuj zycz-
no ci.

Dnia wszystkich, którzy czuj
si  zwi zani z Polsk .

Dnia rodziców i edukatorów,
którym zale y, by nowe poko-
lenia Polonii nie musia y wys u-
chiwa  „Polish jokes” i uderza
o mur krzywdz cych stereoty-
pów oraz zwyk ej niewiedzy na
temat kraju ich przodków.
Zamiast tego, by wzrasta y w at-
mosferze sprzyjaj cej umac-
nianiu si  poczucia dumy i przy-
nale no ci do kr gu polskiego
dziedzictwa, a w przysz ci bez
oporów i z w asnej woli przyj-
mowa y na siebie rol  amba-
sadorów polskich interesów i
warto ci.

W reszcie, dnia celebracj i

naszej polonijnej dwuj zycz-
no ci, najwa niejszego narz -
dzia, dzi ki któremu zmienia si
wiat wokó  nas. To dzi ki na-

szym kompetencjom w j zy-
kach krajów, w których miesz-
kamy, mo emy propagowa  i
umacnia  aktualny, atrakcyjny i
godny wizerunek Polski, wyci -
gaj c jednocze nie r  do na-
szych lokalnych spo eczno ci i
do tych pokole  polskich imig-
rantów, w których znajomo

zyka polskiego zanik a, ale nie
zanik a potrzeba uto samiania
si  z Polsk . Nie widz  powodu,
dlaczego Polska nie mia aby ju
ca kiem nied ugo kojarzy  si
reszcie wiata tak jak kojarzy si
dzisiaj Amerykanom Irlandia.
Jak szybko ten moment nadej-
dzie zale y tylko od nas.

Dzie  Dwuj zyczno ci orga-
nizujemy w tym roku po raz
pierwszy w kilku wybranych pla-
cówkach edukacyjnych w USA,
ale mamy nadziej , e jego idea
spotka si  z entuzjastycznym
odbiorem we wszystkich rodo-
wiskach polonijnych na wiecie.
Niech b dzie to dzie , który jed-
noczy i inspiruje Poloni  bez
wzgl du na miejsce zamiesz-
kania. Niech polonijne dzieci
znaj  swoje korzenie i maj

sta y dost p do miejsc, ludzi i
organizacji, dzi ki którym Pol-
ska zawsze b dzie im bliska i
znajoma. Zapraszamy do le-
dzenia eventów w ramach
„Pierwszego Polonijnego Dnia
Dwuj zyczno ci” i przy czenia
si  do akcji w przysz ym roku!

Wi cej informacji na
stronie www.polishbilingualday.com

Eliza Sarnacka-Mahoney
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Powstawa  jako symbol pokoju i przyja ni
polsko-radzieckiej. Wyst powali w nim
komunistyczni dygnitarze, Ella Fitzgerald i
Rolling Stones. Warszawiacy spierali si , czy
go zburzy , ale w ko cu wpisano go do
rejestru zabytków.  Latem Pa ac Kultury i
Nauki sko czy  60 lat.

Ten najwy szy budynek w Polsce ma
44 pi tra i stoi w centrum Warszawy jak na
pustyni – rozpo ciera si  przed nim
najwi ksza niezagospodarowana przestrze
miejska w Europie. Kiedy  przechodzi y t dy
defilady ku chwale socjalistycznej ojczyzny.
Potem, w latach 90. dzia  wielki bazar i
weso e miasteczko. Dzi  parkuj  tu autokary.
Oddzielony od reszty wiata wielkim, 36-
hekratowym placem, Pa ac Kultury sam jest
jak miasto w mie cie. W jego wn trzach
znalaz y si  sale kinowe i teatralne, popularne
kawiarnie i kluby, Sala Kongresowa, Muzeum
Techniki i Muzeum Ewolucji, p ywalnia,
wy sze uczelnie, siedziby Polskiej Akademii
Nauk czy urz du miasta. Jego 3 288
pomieszcze  zajmuj  ogóln  powierzchni
123 084 m kw. Od strony ulicy
Marsza kowskiej budynek ma 254 m d ugo ci,
a od Alej Jerozolimskich 212 m. Jest wysoki
na 237 m – ze wspornikiem antenowym,
stanowi cym integraln  cz  iglicy, dodanym
w 1994 r. Wysoko  bez iglicy to 187,68 m.

Przyja , pokój i 40 milionów cegie
Na pocz tku o Pa acu pisano wy cznie z

Pa ac Kultury i Nauki ma ju  60 lat
patosem. “U podstaw nowej urbanistyki i
architektury polskiej le y przyjazna wymiana
dóbr, osi gni  i do wiadcze  pomi dzy narodem
polskim i narodami radzieckimi. U podstaw
wysoko ciowego budownictwa Warszawy le y
przyja  polsko-radziecka oraz jej
zmaterializowane wiadectwo: Pa ac Kultury i
Nauki im. J. Stalina” – pisa  ilustrowany
tygodnik “Stolica” w styczniu 1954 r.

Budowa PKiN trwa a trzy lata, od maja
1952 r. do lipca 1955 r. Pa ac zosta
zaprojektowany przez profesora Akademii
Architektury ZSRR Lwa Rudniewa, który
chcia  mu doda  charakterystycznych, polskich
elementów. W poszukiwaniach narodowych
motywów wraz z zespo em radzieckich
architektów uda  si  do Krakowa, Kazimierza,
Che mna, P ocka, Sandomierza, Zamo cia czy
Torunia. Polskim pe nomocnikiem ds. budowy
Pa acu Kultury i Nauki by  naczelny architekt
Warszawy Józef Sigalin.

Przy budowie pracowa o blisko 3 500 Rosjan.
Mieszkali w specjalnie dla nich
wybudowanym osiedlu z kinem, sto ówk ,
wietlic  i basenem.

Pa ac budowali tak e Polacy. “Stolica”
towarzyszy a jednej z za óg: “Nie spotykana
u nas organizacja pracy, technika i rozmach
oraz bezpo rednia wspó praca z przoduj cymi
fachowcami radzieckimi wzbogacaj  jeszcze
bardziej jej do wiadczenie i kwalifikacje”
(1953 r.).

W ko cu wmurowano 40 mln cegie , u yto
26 tys. ton konstrukcji stalowej, otynkowano
400 tys. m kw. powierzchni cian, 10 tys.
cian i kolumn wewn trz budynku pokryto

sztucznymi marmurami, u ono 80 tys. m
sze c. betonu i elbetonu.

PKiN wci  budzi ywe emocje w ród
mieszka ców Warszawy, chocia  ma swoich
licznych zwolenników, szczególnie w ród

odszego pokolenia warszawiaków.
Przeciwnicy dalszej obecno ci tej budowli w
stolicy uwa aj  budynek za symbol
radzieckiej dominacji nad Polsk , wskazuj c i
rozpocz to jego budow  w latach najg bszego
stalinizmu, gdy Polska by a ca kowicie
podporz dkowana ZSRR. Zwolennicy
uwa aj , e budynek PKiN pe ni obecnie
wiele u ytecznych funkcji i trwale wpisa  si
w krajobraz miasta.

ród o: www.culture.pl
Wikipedia

Wydarzenia w ramach I
Polonijnego Dnia Dwuj zyczno ci

 wspó finansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu „Wspó praca
z Poloni  i Polakami za granic  w

2015 r.” Sponsorem lokalnym jest
kancelaria adwokacka

The Platta Law Firm w Nowym Jorku.
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„Wis a” w Kaliningradzie

Ikony Rafa a Roskowi skiego (kuluary kina „Zaria”)

Od prawej:  Mural R. Roskowi skiego
przy szpitalu dzieci -
cym w Kaliningradz ie.

8. festiwal polskiego kina
„Wis a” odby  si  w Rosji, w
tym po raz szósty – w Kalinin-
gradzie. W g ównej sali kina
„Zaria” i w art-café „Kwar-
tira” w dniach 14-20 wrze nia
wy wietlono 11 filmów. Festi-
wal zorganizowa y kierow-
nictwo kina „Zaria” i Konsulat
Generalny RP w Kaliningra-
dzie. Filmy s lat 2012-2015 odz-
wierciedlaj  najnowsze osi g-
ni cia polskiego kinematogra-
fu. Wi kszo  z nich otrzyma a
presti owe nagrody.

Otwarcia imprezy dokonali
Konsul Generalny RP w Kali-
ningradzie Marcin Nosal oraz
dyrektor „Zari” Artiom Ry kow,
którzy jednocze nie zaprosili
widzów do zapoznania si  z wy-
staw  malarstwa polskiego ar-
tysty, Rafa a Roskowi skiego.

Pierwszego dnia festiwalu,
14 wrze nia, widzowie obejrzeli
dramat obyczajowy Carte Blan-
che w  re yserii  Jacka  Lusi -
skiego (2015). Film opowiada
histori  zwyk ego nauczyciela
historii z lubelskiego liceum, któ-
ry dowiaduje si , e traci wzrok.
Diagnoza lekarska nie pozosta-
wia z udze . M czy nie, z powo-
du wady genetycznej, grozi trwa-
a lepota. Pocz tkowo za ama-
ny, ostatecznie postanawia uk-

no ci i zaspokoi  potrzeb  mi o-
ci. Chcia a mie  dziecko, bo faj-

nie jest mie  dziecko. Bo wszys-

ska, by zd  na egzamin do
szko y baletowej.

Dramat Zbli enia (2014) to
trzeci obraz re yser Magdaleny
Piekorz. Trzydziestosiedmiolet-
nia Marta mieszka z matk  i sta-

Festiwalowi towarzyszy a wy-
stawa malarstwa polskiego ar-
tysty Rafa a Roskowi skiego,
w organizacji której pomóg
Konsulat.

Redakcja, oprac. na podstawie
materia ów z www.filmweb.pl

Autor murala i konsul R. Sosi ski.
Foto  http:/ /kaliningrad.msz.gov.pl

Carte Blanche

Bejbi Blues

Jeziorak

Serce, serduszko

Miasto 44

Wkr ceni

Ida

Zbl i eniatkie m ode gwiazdy, jak Britney
Spears czy Nicole Richie, maj
dzieci.

Klasyczny dramat kryminalny
Jeziorak (2014, re yser Micha
Ot owski) przedstawia policjant-

 z prowincjonalnej komendy,
która prowadzi ledztwo w spra-
wie morderstwa prostytutki, zna-
lezionej w odzi w dkarskiej, i
zagini cia dwóch policjantów,
jeden z których jest jej partnerem
i ojcem jej nienarodzonych jesz-

ry  przed prze onymi proble-
my zdrowotne, aby zachowa
prac  i doprowadzi  do matury
swoich uczniów.

Kolejny przedstawiony na
festiwalu dramat obyczajowy
Bejbi Blues (2012) w re yserii
Katarzyny Ros aniec to opowie
o losach m odego pokolenia
Polaków. Bohaterk  filmu jest
niedojrza a 17-latka Natalia,
która zostaje matk , by zag u-
szy  nieodparte uczucie samot-

cze bli ni t. 
Dramat Serce,

serduszko (2014)
w re yserii Jana
Jakuba Kolskiego
opowiada histori
dziewczynki Ma-
sze ki, która ma-
rzy o karierze pri-
mabaleriny, ucie-
ka z domu dziec-
ka,  a  razem z  ni

– jej ekscentryczna opiekunka
Kordula. cigane listem go -
czym, razem przemierzaj  ca
Polsk  od Bieszczad a  do Gda -

le odczuwa jej kontrol  nad so-
. Lecz nie potrafi zdecy-
dowa  si  na wypro-
wadzk , poniewa  obie
kobiety mimo wszyst-
ko nie wytrzymuj  bez
siebie d ugo. Wszyst-
ko si  zmienia, gdy
Marta poznaje Jacka,
który chce za  z ni
rodzin .

Wkr ceni jest ko-
medi  autorstwa utalen-
towanego re ysera Piotra We-

re niaka z roku 2013. Zwolnieni
pracownicy fabryki samocho-
dów postanawiaj  wyda  swoje
odprawy na szalony wyjazd do
Warszawy. W ma ym miasteczku,
gdzie si  zatrzymuj , przypadko-
wo zostaj  wzi ci za
biznesmenów.

Miasto 44 (re yser
Jan Komasa) to dra-
mat wojenny z 2014
roku, akcja którego
rozpoczyna si  tu
przed wybuchem Po-
wstania  W arszaw-
skiego 1 sierpnia
1944 roku. Mi
dwojga m odych ludzi zostaje
wystawiona na prób . M ody
Polak Stefan Zawadzki, walcz -
cy w Armii Krajowej, poznaje
wra liw  dziewczyn  Biedronk .

odzi lu-
dzie pozna-

 smak
p ie rw sze j
m i c i .
Lecz kiedy

mier  grozi na ka dym kro-
ku, taka mi  nie mo e by
szcz liwa.

I wreszcie nagrodzony Os-
carem w kategorii Najlepszy
film nieangloj zyczny, dra-
mat Ida (2015) w re yserii
Paw a Pawlikowskiego.

Przed z eniem lubów zakon-

nych Anna zgodnie z zalece-
niem matki prze onej od-
wiedza swoj  ciotk . Razem
ruszaj  w podró , podczas
której g ówna bohaterka do-
wiaduje si , e jest ydówk ,
a jej rodzice zostali zamordo-
wani podczas holokaustu,
przy czym nie przez faszystów,

tylko przez Polaków, którzy ukry-
wali ich do czasu, ale pó niej
przestraszyli si  zemsty Niem-
ców.
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Szanowna Pani!
Przede wszystkim bardzo Pani

dzi kujemy za tak ciep e s owa, za
uznanie dla nas i za to, e mimo tej
niezdrowej sytuacji, która panuje wokó
naszego pisma, jest Pani nadal naszym
wiernym czytelnikiem i
sprzymierze cem.

Po 20 latach swojego niezale nego
istnienia wkroczyli my w nowy,
niespodziewany i do  nie atwy okres
niepewno ci a nawet walki – walki o
siebie. Od 1995 roku jeste my
kronikarzem, g osem tutejszych
Polaków. Dajemy wiadectwo wiatu, e
Polacy tutaj s , opisujemy co robi ,

Wszystkie narodowo ci to jedna rodzina!

List do redakcji.
Na pocz tku wrze nia,

dzi ki staraniom pani
Aleksandry awrynowicz,
otrzymali my poczt
kilkana cie numerów

“G osu”. Od dawna nie mieli my okazji
ogl da  i czyta  nasze polskie pismo,

które jest wydawane dzi ki staraniom
ludzi nieoboj tnych.

Cieszy to, e pojawiaj  si  nowi
korespondenci, e mo na si  dowiedzie
o dzia aniu wspólnot polskich nie tylko z
Kaliningradu i Czerniachowska, ale i
innych: z Oziorska, ze Znamie ska.

Mnie bardzo podoba  si  artyku  Julii

Mokreckiej o
Polsce, która
skryta w naszych
sercach.

Pod takim w -
nie has em w Peters-
burgu w dniach 18-
20 wrze nia 2015 ro-

ku odby o si  Forum
Okr gu Pó nocno-Zachodniego
Rosji „Jedno  rosyjskiej nacji”.
Na tym forum nasz obwód repre-
zentowa a Prezes Autonomii „Po-
lonia” Helena Rogaczykowa.

18 wrze nia podczas honoro-
wej inauguracji forum do Smolnego
przyby o ponad 2000 osób z ca ej
Rosji. Prezydent Federacji Rosyj-
skiej W adimir Putin przekaza  s o-
wa powitania przez swojego pe no-
mocnika w Pó nocno-Zachodnim
okr gu Lubowi Sowerszajewej, po
niej zabrali g os po kolei Gubernator
Obwodu Leningradzkiego Aleksan-
der Goworunow, prezes Zgroma-
dzenia Narodów Rosji Swiet ana
Smirnowa, cz onek Komisji spraw
informacyjnych pa stwowej poli-

tyki narodowo ciowej Rady przy
Prezydencie Rosji Andriej Chudo-
lejew i inni. G ównym tematem by a
wspó praca wspólnot narodowo -
ciowych w Rosji oraz pa stwowa
strategia rozwoju tolerancji kulturo-
wo-narodowo ciowej oraz praca z
dzie mi i m odzie  w tym kierunku.

Kontynuacja pracy nast pi a
kolejnego dnia w Zielenogorsku.
Ma e, ale bardzo przytulne miasto
w Obwodzie Leningradzkim przy-
wita o uczestników Forum wiatrem
i deszczem. Mimo to nastrój by  po-
zytywny, a codzienny program roz-
poczyna  rozruch taneczny, pod-
czas którego wszyscy mogli pozna
kroki i ruchy ta ców narodów, za-
mieszka ych w ca ej Rosji. Czukoc-
kie, dagesta skie, gruzi skie, bia o-
ruskie, polskie, ka myckie, ormia -
skie... Trudno wymieni  wszystkie
ta ce, które zata czyli forumiczo-
wie w takim krótkim czasie pobytu
w hotelu „Helios”. Przez ca e dni
trwa y warsztaty na temat dzia al-

no ci na podstawie projektów,
okr e sto y, a wieczorami odby-

wa y si  wspólnie
przygotowane koncer-
ty, quizy, pogadanki.

Ciekaw  by a wymiana do -
wiadcze  pomi dzy przedstawi-
cielami w adz ró nych regionów,
prezesów wspólnot narodowo -
ciowych, dyrektorów Domów Na-
rodowo ci i Domów Przyja ni.
Ca a Rosja dzieli a si  swoim do -
wiadczeniem i najciekawszymi wy-
nalazkami pracy z dzie mi, z doros-
ymi, z m odzie , nawi zywaniu

wspó pracy pomi dzy w adzami i
organizacjami pozarz dowymi. I to
by o najcenniejsze, tak  wiedz
trudno znale  w ksi ce.

Niestety zabrak o czasu na zwie-
dzanie Petersburga, spacery brze-
giem Zatoki Fi skiej, ale praca by a
na tyle ciekawa, e nikt nie chcia
wierzy , e ju  czas na powrót do
swoich miast, gdzie ka dy z uczest-
ników b dzie kontynuowa  rozpo-
cz  prac  z nowymi zawartymi
na Forum znajomymi.

Swiet ana Sarapulcewa
Foto: I. Ulnyrow, H. Rogaczykowa

Inauguracja Forum w Smolnym

odzie  Forum w strojach narodowo ciowych

Aleksander Ermoszkin
prowadzi warsztaty

w zakresie projektów

jakie maj  plany i marzenia. Niestety ze
zdumieniem odkryli my, e nie wszyscy
Polacy z Obwodu Kaliningradzkiego chc
by  cz ci  tych relacji i sprawozda , z
przyczyn nam nieznanych. Ponadto
powiedziano nam wprost, e „zamkni to
nas” i  e „nie istniejemy”.  Wyra ona w ten
sposób wroga postawa wobec interesu
Polonii i wszystkich Polaków w Rosji
niew tpliwie dzia a na szkod  ca ej
rosyjskiej Polonii.

Prosz  nie wierzy  prowokacjom!
Jeste my, piszemy dla Polonii i o Polonii.
Jeste my popierani przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Polski, które
bacznie przygl da si  temu, co si  dzieje

 w naszej Polonii.
Nie ma obecnie innego pisma, które

relacjonuje ludziom wspó czesnym i
potomnym ycie naszej polskiej
Wspólnoty. Uwa amy, e powinno
istnie  wiele takich pism i stron
internetowych jak G os znad Prego y.

Zadbamy o to, eby nadal wszystkie
organizacje polonijne mog y otrzymywa
nasze pismo. A do Czytelników
apelujemy: piszcie do nas! Tak jak Pani
Janina – wyra ajcie swoje opinie o nas i
o yciu polonijnym, opowiadajcie swoje
historie, opisujcie losy swoich rodzin.

Redakcja
osu znad Prego y

Helena Rogaczykowa z
Andriejem Chudolejewym

A jak ciep o i serdecznie pisze Julia
Poremska o swojej babci!

Droga Redakcjo! Tak trzyma  dalej.
Sukcesów!     Janina Pietruszko Ba tyjsk
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Polska babcia Mariny Cwietajewej
„Fala mojej polskiej dumy…”

– pisa a o sobie genialna rosyjska
poetka Marina Cwietajewa. O jej
korzeniach pisze specjalnie dla
Culture.pl Natalia Gromowa,
badaczka twórczo ci Cwietajewej
i autorka ksi ek o niej.

„Nad kobietami w naszej
rodzinie ze strony matki ci o
fatum - fatum wczesnej mierci i
nieszcz liwej mi ci’’ – pisa a
Marina Cwietajewa. Jedna z tych
kobiet1, prababcia Mariny
Marianna Ledóchowska, by a
córk  uczestnika Powstania
Ko ciuszkowskiego. Pochodzi a z
rodziny potomków Sejmu
Wielkiego, twórców Konstytucji
3 Maja. Tego samego rodu
Ledóchowskich, co wi ta
Urszula, zakonnica, która od
1907 do 1914 roku dzi ki

ogos awie stwu papie a Piusa
X kierowa a internatem przy
polskim gimnazjum w
Petersburgu i s a do mszy w
bazylice w. Katarzyny na
Newskim Prospekcie.
Marianna Ledóchowska
(Biernacka) zmar a w wieku 33
lat, dwa tygodnie po urodzeniu
siódmego dziecka. Jest
pochowana w Warszawie na
cmentarzu pow zkowskim, w
gazecie „Kurier warszawski’’ z
1846 roku zosta  wydrukowany
jej nekrolog. Cwietajewa zmy li a
jej mier  w 24 roku ycia i
okoliczno ci jej ma stwa z

ukaszem Biernackim.
Najprawdopodobniej nie zna a
historii Ledóchowskich. Jej
wiedza o „Mariach’’ z jej rodu
by a intuicyjna i mistyczna.

Wiersz do babuni
We wrze niu 1914 roku
odziutka Marina Cwietajewa z

em i dwuletni  córk  Ariadn
wprowadzi a si  do domu w
Borisoglebskim pierieu ku w
Moskwie, niedaleko Arbatu i
fontanny na placu Sobaczym. To
by o dwupi trowe mieszkanie w
kamienicy, podzielonej miedzy
cztery rodziny. Cwietajewa
nazywa a j  „zaczarowanym
domem’’.
Pierwszym utworem napisanym
w tym miejscu by  s ynny wiersz
„Babuni’’, w Polsce znany dzi ki
Ewie Demarczyk, która piewa a
go po rosyjsku.

      Babuni
Twarzy poci y i twardy owal,
Czarna suknia do kostek...

oda babuniu! A kto ca owa
Usta twoje wynios e?

ce, w pa acu od wiate  z otym,
Gra y Szopena sonaty...
I w osy spi te w spiralne sploty
Wokó  twarzy twej lodowatej.
Twe ciemne oczy patrz  tak w adczo,
 jakby  si  broni  by a gotowa.

ode kobiety tak wcale nie patrz ,
Kim jeste , babuniu m oda?
Ile unios  ze sob  nadziei
 (Jaki ar dusz  prze wietla ?)
W nienasycone otch anie ziemi,
Polko dwudziestoletnia!
Dzie  by agodny, wiatr wia  od gór.
 Zgas y gwiazdy ciemne i srogie.
— Babuniu! — Czy ten okrutny bunt
W sercu mym — nie po tobie?...

(przek ad Joanna Salamon)
Swojej babci Marina

Cwietajewa nigdy nie zna a,
widzia a j  na portrecie
pozostawionym przez matk . Nie
pami ta a jej równie  matka
Cwietajewej - Maria
Aleksandrowna Meyn, bo
Biernacka zmar a wkrótce po jej
narodzinach. Dla Mariny
Cwietajewej w tym dramacie
skupi o si  kilka historii
rodzinnych.

Ostatnia z Marii
Do swojej czeskiej przyjació ki

Anny Teskowej pisa a:
„Nad kobietami w naszej

rodzinie ze strony matki wisia o
fatum, fatum wczesnej mierci i
nieszcz liwej mi ci (czy taka
istnieje?),  nawet nie mi ci,
ma stwa z kim
nieodpowiednim (nie z tym). Moja
mama od 13 roku ycia kocha a
tylko jednego… Nocne przeja ki
konne alejami parku, posiad
dziadka ‘Jasienki’, gdzie nigdy nie
by am i obok której przejecha am
tylko, wyje aj c z Rosji, wspólne
granie, mi  do wierszy…
Mój ojciec eni si  (44 lata – 22
lata), aby da  dzieciom matk .
Kocha inn . A moja matka umiera
w wieku 35 lat na gru lic .
Jej matka, Maria Biernacka, moja
babcia, te  wysz a za m  za
mojego dziadka (tego samego,
który ‘nie pozwoli ’), kochaj c
innego i umar a w wieku 24 lat,
zostawiaj c pó roczn  córk  –
moj  matk .

Matka mojej polskiej babci,
hrabina Marianna Ledóchowska
umiera w wieku 24 lat, zostawiaj c
siedmioro dzieci (wysz a za m
maj c lat szesna cie). Nie mam

tpliwo ci, e kocha a kogo
innego.

Jestem czwarta w kolejno ci w
rodzinie i mimo, e wysz am za

 z mi ci i ju  prze am je
wszystkie, to fatum rodzinne ci y
na mnie.

Jestem ostatni  z tego skiego
rodu. Wszystkich Marii, z których
ja jedyna mam na imi  Marina’’.

Rzeczywi cie, kobiety w jej
rodzinie y krótko, jakby mia y
odda  ca  energi  swojego
niespe nionego ycia Cwietajewej.
O swoich polskich babciach
poetka prawie nic nie wiedzia a,
chocia  dostrzega a polskie cechy
w swoim niepokornym,
buntowniczym charakterze. „Fala
mojej polskiej dumy…’’ – pisa a o
sobie. Nawet swoje imi , Marina,
nosi a, pami taj c o Marynie
Mniszchównie, tragicznej carycy
polsko-rosyjskiej.

Pradziadek w s bie carskiej
W 1914 roku Marina sama

wybiera dom w Borisoglebskim
pierieu ku, poszukiwania trwaj

ugo, ale wreszcie wprowadza si

tam z rodzin . Dopiero po prawie
stu latach okaza o si , e po
przeciwnej stronie uliczki pod

koniec XIX wieku mieszka  z
rodzin  polski pradziadek poetki

uka ( ukasz) Aleksandrowicz
Biernacki.

Biernacki z oddaniem pracowa
w s bie carskiej - nie buntowa
si , tylko sam t pi  polskich
buntowników, co pewnie
sprawi oby przykro  jego
prawnuczce. Z archiwów
dowiedzieli my si , e lata jego

by przypadaj  na panowanie
trzech rosyjskich carów: 17 lat

 za czasów Aleksandra I,
30 lat za czasów Miko aja I i
kilka lat za czasów Aleksandra II.

Wszystkie jego dzieci urodzi y
si  w Warszawie.

Marina Cwietajewa
fot. Roger-Viollet / East News

Marina Cwietajewa z m em Siergiejem Efronem i siostr
Anastazj . Na cianie – portret babci Marii Biernackiej.

> str. 7
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„Po zdobyciu
Warszawy przez wojska
rosyjskie zosta
mianowany na rozkaz
dowódcy armii z dnia 15
pa dziernika 1831 roku
zarz dc  powo anej w
Warszawie czasowej
komisji do zbadania i
uporz dkowania  spraw
po zamieszkach,
wywo anych przez
buntowników przy Sztabie

ównym i kancelarii Jego
Cesarskiej Wysoko ci i w
tej randze s  a  do
zamkni cia komisji, czyli
do dnia  25 wrze nia 1832
roku. Za doskona  i
oddan  s  dla Jego
Cesarskiej Wysoko ci i
niewzruszon  wierno
podczas niewoli u polskich

buntowników, z woli
Najmi ciwszego
wyp acono mu
jednorazowo sum  5700
rubli w dniu 25 marca
1832 roku’’.

Babcia z
Borisoglebskiego
pierieu ka

Maria Biernacka, „m oda
babcia’’, bra a lub z
dziadkiem Cwietajewej A.
D. Meynem
najprawdopodobniej w
1867 roku w cerkwi w.
Niko aja (tej „na kurzych
nó kach’’), obok której
Cwietajewa przechodzi a
codziennie, lub w cerkwi
Borysa i Gleba, która
znajdowa a si  na ko cu
ich uliczki. Dlaczego wi c
Marina Cwietajewa o tym

nie wiedzia a, kiedy
zamieszka a w
Borisoglebskim pierieu ku?
Dlatego, e w rodzinie
wszyscy starsi od niej
odeszli bardzo wcze nie.
Jej dziadek Meyn zmar  w
1899 roku, kiedy mia a
zaledwie 7 lat, matka w
1906 r., kiedy mia a lat 13,
a ojciec Iwan

adimirowicz Cwietajew,
który niewiele wiedzia  o
jej polskich korzeniach, w
1913 roku. Razem z siostr
Asi  zosta y pozbawione
opieki doros ych,  którzy
mogliby opowiedzie  o
przesz ci.
Ci ko si  równie  by o
dowiedzie  czego  od

siadów. Na miejscu
domu, który tylko kilka

dekad wcze niej nale  do
Biernackich, w którym

a i zmar a babcia,
wznosi  si  budynek
przytu ku
Aleksandrowskiego dla
nieuleczalnie chorych i
inwalidów wszystkich
warstw spo ecznych.
Dopiero w po owie lat 30.
we Francji, w domu
spokojnej staro ci
„Rosyjski dom’’,
Cwietajewa spotka a
staruszki Biernackie, które
okaza y si  jej ciotkami.
One pokaza y jej portret
Marii Ledóchowskiej, na
którym rozpozna a siebie.
Biernackie opowiedzia y
poetce o polskich
korzeniach, ale Cwietajewa
nie zd a zapisa

wszystkiego, czego si
dowiedzia a, chocia
bardzo chcia a to zrobi .
Nie wiadomo dlaczego w
1914 roku od razu po
wprowadzeniu si  do
nowego mieszkania w
Borisoglebskim pierieu ku
Cwietajewa pisze wiersz
o swojej polskiej babci.
Mo e w domu
naprzeciwko zdo a
dostrzec ledwie
zauwa alny cie  dawno
zmar ej m odej kobiety  z
zimn , dumn  twarz ,
która uwa nie wpatruje
si  w oczy swojej
przysz ej wnuczki?

http://culture.pl/pl/artykul/
polska-babcia-mariny-
cwietajewej

(ze str. 6)

Laureaci Nagrody Literackiej Gdynia 2015
Micha  Cichy, Piotr Janicki, Piotr

Wierzbicki i Wiktor D uski zostali
laureatami Nagrody Literackiej Gdynia 2015.
Konkurs rozstrzygni ty zosta  po raz dziesi ty.
Zwyci zcy otrzymali po okazjonalnej statuetce
i po 50 tysi cy z otych.

Og oszenie laureatów tegorocznej edycji
Nagrody Literackiej Gdynia mia o miejsce 5
wrze nia 2015 roku w gdy skim hotelu
Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront.

Uroczysto  sk ania a do podsumowa
dotychczasowych dziesi ciu lat nagrody.
“Praca w kapitule Nagrody Literackiej Gdynia
to atwy chleb – mówi a przewodnicz ca jej
kapitu y, Agata Bielik-Robson – poniewa
polska literatura jest dobr  firm .”

Nominacje do Nagrody Literackiej
Gdynia 2015

Dwadzie cia ksi ek nominowano do
Nagrody Literackiej Gdynia w czterech
kategoriach: eseistycznej, prozatorskiej,
poetyckiej oraz translatorskiej.

“W czasach, w których ilo  drukowanych
ksi ek nie zawsze przek ada si  na ich
jako , dla ludzi wra liwych, m drych,
potrzebne s  drogowskazy – powiedzia  na
otwarciu gali inicjator nagrody prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek. – Taka w istocie
jest najwi ksza misja Nagrody Literackiej
Gdynia: chcemy osobom, które s  wra liwe na

owo pisane, podpowiada , wskazywa , jakie
dzie a warte s  si gni cia.”

Prowadz cy uroczysto  Micha
Chaci ski przypomnia , e w
dotychczasowych ods onach Nagrody
Literackiej Gdynia nominowano 150 ksi ek,
wybranych spo ród prawie 2,8 tysi cy
zg oszonych pozycji, a wyró nieniem
uhonorowano 33 tytu y.

W tym roku w kategorii poezja zwyci
tomik “Wyrazy uznania” Piotra Janickiego
(wydany przez Fundacj  Na Rzecz Kultury i
Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza). –
“Chwilowo nic z siebie nie wycisn  – oznajmi

laureat po og oszeniu werdyktu. –  Dzi kuj
bardzo.”

W kategorii prozatorskiej zwyci a
ksi ka “Zawsze jest dzisiaj” Micha a Cichego
(Czarne). “Kiedy napisa em ksi , poczu em
si  troch  jak rozbitek, który pisze list, wk ada
go do butelki i puszcza t  butelk  na nieznane
wody, nie wiedz c, do kogo ona dop ynie –
wyzna  odebrawszy nagrod  Micha  Cichy. –
Najpi kniejsze momenty zwi zane z wydaniem
ksi ki, to s  te momenty, gdy do kogo  taki
list w butelce dop ynie i nawi e si  jaka  wi
sympatii, szacunku i przyja ni […]. A teraz
jestem bardzo szcz liwy, e mój
siedemdziesi ciostronicowy list w butelce
dop yn  do portu Gdynia.”

ród prac eseistycznych kapitu a najwy ej
oceni a prac  “Boski Bach” Piotra
Wierzbickiego (Sic!). “Chcia em naprawd
zapewni , e przymiotnik ‘boski’ nie wyst puje
tutaj jako komplement – zapewnia  Piotr
Wierzbicki, podczas odbierania nagrody. –  W
przeciwie stwie do w ciwie wszystkich innych
muzycznych geniuszy, którzy tworz c wyra ali
siebie, kl kali przed sob , Bach tego nie robi :
wzniós  si  najwy ej w wyra eniu ludzkiego
ducha.”

Z kolei w ród t umaczy najwi ksze uznanie
kapitu y zdoby  Wiktor D uski za przek ad
“Martwych dusz” Miko aja Gogola (Znak).
“Jestem bardzo mi o zaskoczony – powiedzia
mi dzy innymi Wiktor D uski. – Mia em

ród nominowanych przek adów swojego
faworyta i to nie by  mój przek ad.”

Ka dy z czterech laureatów otrzyma
pami tkow  statuetk  w formie Gdy skiej
Kostki Literackiej oraz 50 tysi cy z otych. Do
tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu,
zg oszono w sumie ponad 400 tytu ów. Spo ród
nich wybrano 20 – po pi  w ka dej z czterech
kategorii, które stan y do walki o g ówne nag-
rody. Nominacje zosta y og oszone w po owie
maja w czasie Warszawskich Targów Ksi ki.

W kategorii “esej”, obok nagrodzonej

ksi ki, nominowane
by y:
· “Duch opowie ci”
Jana Gondowicza (Nisza)
· “Stanis aw Brzozowski.
Postawa krytyczna. Wiek XX”
Andrzeja Mencwela (Krytyka Polityczna)
· “Znacze//nie wiersza. Apofazy Paula
Celana” Paw a Piszczatowskiego (IBL PAN)
· “Paj ki pana Roberta” Roberta Pucka (Czarne)

W kategorii poetyckiej, oprócz laureata,
o nagrod  ubiega y si  tomiki:
· “Szaber” Natalii Malek (Staromiejski Dom
Kultury, Warszawa)
· “Widmowy refren” Agnieszki Mirahiny
(Forma)
· “Zestaw do beszta ” Adama Pluszki
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu)
· “Spó niony owoc radiofonizacji” Dariusza
So nickiego (Biuro Literackie)

Poza pozycj  uhonorowan  nagrod , w
kategorii prozatorskiej nominowano:
· “To co obok” Waldemara Bawo ka (Forma)
· “Kobierki” Grzegorza Franczaka (Lokator)
· “Gugu y” Wioletty Grzegorzewskiej (Czarne)
· “Pod s ce by o” Filipa Zawady (Biuro
Literackie)

W kategorii translatorskiej, oprócz
zwyci zcy, kapitu a nominowa a przek ady:
· “Psia trawka” Raymonda Queneaua,
przek ad Hanna Igalson-Tygielska (W.A.B.)
· “Opowie  zimowa” Williama Szekspira,
przek ad Piotr Kami ski (W.A.B.).
· “Dzienniki” Hansa Christiana Andersena,
przek ad Bogus awa Socha ska (Media
Rodzina)
· “Dysputa w Valladolid (1550/1551)”,
przek ad Iwona Krupecka (Wydawnictwo
Uniwersytetu Gda skiego)

http://culture.pl/pl
ród o: PAP, opracowa : jrk

Statuetka Nagrody Literackiej Gdynia,
fot. nagrodaliterackagdynia.pl
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Cz onkowie „Mi ników
Kultury Polskiej” z niecierp-
liwo ci  czekali na jesienne

spotkanie w swoim Klubie.
Najpierw ka dy z nas opowiedzia , jak

sp dzi  urlop. A potem, tradycyjnie, czy-
tali my interesuj ce artyku y w czaso-
pi mie “G os znad Prego y”. Dla nas to
bardzo wa ne ród o wiedzy. „G os” posze-
rza nasze horyzonty, przybli a miejsca i
ludzi. W nim przeczytali my, mi dzy innymi,
co  robili  latem,  o  czym  marzyli  nasi  polo-
nijni koledzy. To wa ne eby mie wia-
domo , e nie jeste my sami. Jest nas
wielu i tworzymy ogromn , ró norodn ,
wspania  rodzin !

To lato obfitowa o w wa ne wydarzenia.

Min o lato
Po pierwsze, cz onkowie Klubu, razem z

naszymi partnerami i przyjació mi z Ostródy,
zorganizowali wycieczk  i sp dzili cudowny
czas w Sankt-Petersburgu. My znamy to nie-
zwyk e miejsce i jego mieszka ców, ale
ostródzianie byli zachwyceni nie tylko po-

eniem, zbiorami muzeów, architektur  i
parkami, ale tak e niezwyk  serdeczno ci
petersbur an. Ich grzeczno  i uprzejmo
mog  by  wzorem zachowa  dla wielu z nas.

Po drugie, partnerzy z Hamburga przyje-
chali na spotkanie do Ostródy. Nasi ostró-
dzcy przyjaciele zapewnili nam przeja
jachtem i piknik na uroczej wyspie „Rób co
chcesz” na jeziorze Drw ckim. Spotkaniu
towarzyszy a serdeczna atmosfera i pi kna
pogoda.

Po trzecie, nasza m odzie  bra a udzia
w projekcie „M odzie  na wspó czesnym
rynku pracy” w Nowym S czu.

W pa dzierniku czekamy w Kaliningra-
dzie na m odzie  z Nowego S cza.

Nasz Klub – to nasze wspólne ycie, i
bardzo w naszym rozwoju pomóg  nam
„G os znad Prego y”, dzi ki staraniom pani
Aleksandry  awrynowicz, która pomog a
nam podtrzymywa  przyja  i nie by  obo-

tnymi do innych, do tego wszystkiego
“G os” jest dla nas ród em wiedzy ogólnej
i niezast pion  edukacj  w poznawaniu
arkanów  j zyka polskiego.

yczymy naszemu “G osowi” d ugich lat
z nami!!!

Olga So owjowa  Foto autora

Zaj cia edukacyjne Dom m odzie y w Nowym S czu

Witamy w Sankt-Petersburgu Uczestnicy projektu

Kraków Zachwycony Ermita em
Polscy partnerzy w

Kaliningradzie

Lodo amacz  „Krasin”

Wycieczka do Starego S czu
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Z UDZIA EM POLSKICH KOBIET
Ca y miesi c w Kalinin-

gradzkiej Galerii Sztuki by a
czynna wystawa prac uczest-
ników XII Biennale Grafiki kra-
jów Morza Ba tyckiego „Kali-
ningrad – Koenigsberg 2015”. W
tym roku wzi a w niej udzia
najwi ksza w historii projektu
ilo  uczestników. W ród nich
znalaz o si  osiemnastu artys-
tów z regionu Ba tyckiego Mo-
rza – Rosji, Polski, Niemiec, Da-
nii, Szwecji, Finlandii, Litwy,

otwy, Estonii.

W dniu otwarcia wystawy 27
sierpnia przysz o obejrze  kura-

torski projekt i pozdrowi  organiza-
torów wielu go ci – artystów,
dziennikarzy, pracowników muze-
ów, polityków, dyplomatów, przeds-

tawicieli biznesu, organizacji spo-
ecznych. Drzwi galerii by y otwarte
dla wszystkich, interesuj cych si
wspó czesnymi tendencjami w euro-
pejskiej grafice drukowanej (Art
Frame, przyp. t umacza).

Galina Zabo ocka, dyrektor Kalinin-
gradzkiej Galerii Sztuki, przedsta-

A oto opinia przewodnicz cego
jury Miros awa Paw owskiego z
Poznania: „Tu zobaczy em zadzi-
wiaj ce po czenie ró nych technik

wspó czesnej gra-
fiki, w tym technik
komputerow . S  to
twarze, które wygl -
daj  przez rysunek
wykonany w glem.

Wygl da to
niezwykle i
jasno.”

Po ród g ó-
wnych laurea-
tów XII Bien-
nale Grafik i
Drukowanej
krajów Morza
Ba tyck iego
znalaz a si
przedstawiciel-
ka Polski –

Marta Lech, zdobywczyni pierwszej
nagrody. Oto s owa, które wypowie-
dzia a  jej kurator Marta Kubiak:  „Z
zadowoleniem wspominam, jak na
pocz tku moich poszukiwa  ob-
serwowa am Mart  Lech, siedz
w swojej pracow-
ni. Pami tam, jak
zachwyca am si

chnienia prac Marty. Swoje projekty
buduje z fotografii, które sama
wykona a”.

„Dla mnie punktem wyj cia w
wyborze autorów, reprezentuj -
cych Polsk  na tegorocznym bien-
nale, jest faktor kobiecy – konty-
nuuje Marta Kubiak. –  Sze ciu
autorów – kobiet, sze ciu artystów-
grafików, sze  ró nych punków
widzenia i ró norodnych sposobów
tworzenia dzie  sztuki. cznikiem
mi dzy nimi jest wysoka etyka
pracy i wytrwa  w poszukiwaniu
nowych dróg. Nie boj  si  eks-
perymentowa , lub wychodzi  poza
ramy istniej cych technik. Czerpi c
natchnienie z otaczaj cego wiata,
tworz  bardzo interesuj ce prace”.

W sali polskiej grafiki

jej cierpliwo ci  i
delikatno ci  jej
ruchów. W bia o-
czarnych linory-
tach,  w ciemnej
przestrzeni,  zary-
sowa a si  nie-
uchwytna gra
wiat a, poniewa
wiat o jest g ów-

nym ród em nat-

Oprócz Marty Lech na biennale
wystawi y swoje prace Agata Gert-
chen, Magdalena Hlawacz, Marta
Pogorzelec, Sybilla Skaluba i Ma go-
rzata Warlikowska. Drug  i trzeci
nagrod  przyznano Piotrowi Alliko-
wi (Estonia) i Outi Koivisto (Fin-
landia) i, odpowiednio, Grand Prix
otrzyma  Aleksander Frohberg
(Niemcy).

Dmitrij Osipow
Foto:  D. Osipow,  A. awrynowicz

(Przet umaczy  z rosyjskiego
ks. Ignacy Pawlus SDS)

Na otwarciu biennale

Przemówienie Miros awa Paw owskiego

Podczas otwarcia biennale

Koncert na otwarciu

wiaj c cz onków jury i
kuratorów projektu,
podkre li a: „Dwa lata
temu po raz pierwszy
przedstawil i my w
ramach tego projektu
tylko unikaln  grafik ;
za  w tym roku pre-
zentujemy tylko gra-
fik  drukowan , co

atwi o prac  jurorom
i uczyni o koncepcj
biennale bardziej
harmonijn .”

M. Kubiak i M. Paw owski
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Dzisiejszy
Gwardiejsk to

miasto po one na pra-
wym brzegu rzeki Dejma,
które do wrze nia 1946
roku nazywa o si  Tapiau
(po polsku Tapiewo). W
ci gu wielowiekowej his-
torii mieszka y tu plemiona
Prusów, rycerze Zakonu
Krzy ackiego, przyje
tam car Piotr I z Wielkim
Poselstwem, francuski im-
perator Napoleon Bona-
parte. To w tym staro ytnym
pruskim mie cie, w 1568 r.
umar  ksi  Albrecht
Wielki – wybitny polityk,
reformator, za yciel uni-
wersytetu od niego nazywa-
nego Albertyn  (ciekawego
nauk w adc  odwiedza  w
Tapiau Miko aj Kopernik).

W sobot  5 wrze nia na
zadbanej starówce jednego
z najpi kniejszych miast
obwodu Kaliningradzkiego
by o t umnie, barwnie,

Gwardiejsk ko czy 750 lat

sposób wymieni  wszyst-
kiego! Niepowtarzalne ar-
cydzie a, którym przygl -
da am si  z zachwytem i
zdziwieniem!

Na tej imprezie mo na
by o zobaczy  pi knie przy-
ozdobione polskie, litew-
skie, ukrai skie, bia oruskie,
niemieckie, tad yckie stois-
ka, wabi ce smacznymi po-
wonieniami potraw trady-
cyjnej kuchni narodowo cio-
wej: bigos, pierogi, sma one
mi so, parówki, barszcz

rze  „Wesele” pierwszych
przesiedle ców, puszczanie
du ych baniek mydlanych i

„Kochamy ci  Gwardiej-
sku!”, która przesz a w so-
bot  ulicami miasta i groma-
dzi a ponad dwa tysi ce
uczestników: mieszka ców
oraz go ci miasta. Pochód
wyruszy  spod Cerkwi w.
Jana Chrzciciela i przeszed
ulicami Lenina, Kaliningra-
dzk , przez Plac Zwyci st-
wa, aby powróci  do parafii
katolickiej w. Józefa i za-
trzyma  si  przy „Centrum
dla Dzieci i M odzie y”.

Tymczasem ja zapobieg-
liwie wybra am wygodne

parad  wózków dzieci -
cych? Ale prawdziw  nie-
spodziank  dla wszystkich
obecnych zosta a insceni-
zacja historyczna, wyko-
nana przez cz onków woj-
skowo-historycznego Klubu
miasta Bagrationowsk. Re-
konstruktorzy prezentowali
uzbrojenie i umundurowanie
z ró nych epok historycz-
nych: pocz tku XIX wieku,
okresu I wojny wiatowej,
czasów Wielkiej Wojny Oj-
czy nianej. Po rekonstrukcji
ch tni mogli zrobi  na pa-
mi tk  zdj cia z „ nie-
rzem Rosyjskiej Armii Impe-
ratorskiej”, m. in. potrzy-
ma  w r ku jeden z kara-
binów Mosina.

Niew tpliwie przypad a
wszystkim do gustu parada,
odbywaj ca si  pod has em

miejsce naprzeciw budynku
i czeka am na jeszcze jedn
niespodziank : uroczyste
otwarcie niezwyk ych zega-
rów. Punktualnie o godz. 12
za pomoc  ukrytego mecha-
nizmu otworzy y si  ma e
okienka na poddaszu. I, o
cud! Pojawi y si  dwie ma e
mechaniczne zabawkowe fi-
gurki muzyków, które zagra-
y na zabawkowych orga-

nach pi kne melodie, a na
bruku zata czyli arty ci
przebrani za ksi ta i
ksi niczki, klowni i ryce-
rzy!

Parada orkiestr d tych

Pa r a da

Pochód perkusistów

Nie zabraknie smacznego
pocz stunku

O godzinie 15 odby  si
jubileuszowy koncert na
letniej scenie. Kaliningra-
dzka Autonomia „POLO-
NIA” razem z przedstawi-
cielami polonii gwardiejskiej
przygotowa a m. in. wyst p
muzyczny. S  takie piosen-
ki, które mimo up ywu lat
nigdy si  nie starzej ! Ju

Pracownicy Urz du Miasta
z Gwardiejska na czele z burmistrzem
Aleksandrem Torb  przy polskim stoisku

Przed wyst pem

wi tecznie i ha liwie!
Nie wiecie dlaczego? Mias-
to Gwardiejsk posiadaj ce
bogat  wielowiekow  histo-
ri  w nie tego dnia obcho-
dzi o okr  rocznic  750-
lecia istnienia! Sk adamy
wi teczne yczenia miesz-

ka com miasta oraz Polonii
gwardiejskiej, która po raz
pierwszy zosta a zapre-
zentowana na polskim sto-
isku!

Ten jubileusz zosta
jaskrawym wydarzeniem
w kulturalnym yciu Gwar-
diejska. Wzd  Placu
Zwyci stwa rozmie cili si
mistrzowie r kodzie a ludo-
wego z ca ego obwodu Ka-
liningradzkiego. Arty ci
ludowi zaprezentowali
swoje najciekawsze prace:
koronki, szyde kowane
oraz haftowane serwety,
zabawki dla dzieci, lalki-
szmacianki, gliniane naczy-
nia, obrazy na  p ótnie – nie

litewski, kanapki ró nego
rodzaju; pos ucha piewów
obrz dowych, wykonanych
z ca ego serca przez przed-
stawicieli ró nych narodo-
wo ci naszego rejonu!

Zobacz! Pos uchaj! Po-
cz stuj si ! To jest tego war-
te! Wszystkie rozrywki do
wyboru do koloru!

Czy chcecie uczestniczy
w festiwalu charytatywnym
„Dobry Gwardiejsk”, obej-

p i e r w s z e
wi ki me-

lodii popularnej pie ni
„Remedium” z repertuaru
Maryli Radowicz w wyko-
naniu prezes Autonomii
„POLONIA” Heleny Ro-
gaczykowej wywo y
burz  oklasków w ród pub-
liczno ci! Te i inne wyst -
py spotka y si  z gor cym
przyj ciem widzów! At-
mosfera by a cudowna!

Gwó  programu, czyli
wyst p znanego piosenka-
rza Aleksandra Malinina
trwa  ponad godzin ! Na
zako czenie koncertu mist-
rzowsko wykonywany
przez niego stary rosyjski
romans „P , p , moja

gwiazdo” wzruszy  widzów
do ez!

Na zako czenie uroczy-
sto ci o godzinie 22.00 na
wszystkich wytrwa ych
czeka  pokaz fajerwerków,
który roz wietli  niebo nad
Dejm !

Hurra! Kochamy ci
Gwardiejsku!

A potem? Przepe nieni
pozytywn  energi , nasy-
ceni wra eniami i bardzo
zadowoleni wrócili my do
domu.

Ludmi a Snigurowa
Foto: Julia Czalij,
Elena Morozowa
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  W e
wrze niu w
Kaliningra-

dzie odby o si  semi-
narium-prezentacja
„Turystyka medyczna
w województwie war-
mi sko-mazurskim”,
zorganizowane przez
Wydzia  Promocji Han-
dlu i Inwestycji w Kali-
ningradzie (WPHiI) Kon-
sulatu Generalnego RP
w Kaliningradzie.
  Uczestników semi-
narium przywitali Konsul
Generalny RP Marcin
Nosal i Minister kultury
Obwodu Kaliningradz-
kiego Andriej Jermak.
Podczas seminarium i
rozmów z kaliningradz-
kimi partnerami swoj
ofert  przedstawili na-
st puj ce placówki z
Warmii i Mazur: Centrum
Rehabilitacji Dzieci i

odzie y „Marzenia”

Po zdrowie – na Warmi  i Mazury

(gmina Go dap), Cent-
rum Odnowy Biologicznej
Ventus Natural & Medical
SPA (Go dap), Centrum
Radioterapii i Uspraw-
niania NU-MED (Elbl g),
Wojewódzki Szpital Ze-
spolony w Elbl gu i Wo-
jewódzki Szpital Specja-
listyczny w Olsztynie.
Przedstawiono równie
Malborskie Centrum Re-
habilitacji „Superius”

(województwo pomor-
skie).

  Na seminarium zazna-
czono, e w ostatnich
latach zaobserwowano
sta  tendencj  zwra-
cania si  przez Rosjan z
Obwodu Kaliningradz-
kiego o leczenie i reha-
bilitacj  do placówek
medycznych wojewódz-
twa warmi sko-mazur-
skiego. Nic dziwnego,
przecie  wi kszo  z nich
posiada najnowocze -
niejszy sprz t diagnos-
tyczny i leczniczy, jak
równie wietnie wyszko-
lony przyjazny personel.

Niew tpliw  zalet  s  te
walory przyrodnicze wo-
jewództwa warmi sko-
mazurskiego.
  W dniu seminarium i
przez nast pne dwa dni
ju  ka dy mieszkaniec
Obwodu Kaliningradz-
kiego móg  zapozna  si
z us ugami wy ej wymie-
nionych i innych polskich
centrów medycznych na
wystawie specjalistycz-
nej „Medycyna i kosme-
tologia”, zorganizowanej
na terenie „Ba tik-Eks-
po”.
  WPHiI Konsulatu Ge-
neralnego RP w Kali-
ningradzie dzi kuje
wszystkim uczestnikom
za aktywne zaintereso-
wanie i zaprasza do
dalszej wspó pracy.

Dmitrij Osipow
Foto autora

  Ze strony rosyjskiej
udzia  w seminarium
wzi li przedstawiciele
kaliningradzkich firm
turystycznych i placówek
medycznych, Fundacja
Pomocy Pacjentom y-
cie, Centrum Rehabilitacji
Per a z Sowiecka, Ro-
syjska Fundacja dla
Dzieci i inne zaintereso-
wane organizacje.

M. Nosal wita uczestników seminarium. Z lewej – A. Jermak

Prezentacja jednej
z placówek
medycznych

Rozmowy partnerów

Stoisko Warmii i Mazur na wystawie

Do 20
listopada br. mo na
sk ada  wnioski o
stypendium MHP na
projekty promuj ce za
granic  wiedz  o
historii Polski.

Rusza IX edycja Funduszu Stypendialnego
Muzeum Historii Polski

Fundusz
Stypendialny
finansowany
przez Muzeum
Historii Polski
ma za zadanie

wspiera  badania nau-
kowe nad histori
Polski, a tak e
przedsi wzi cia
propaguj ce za granic
wiedz  o dziejach na-
szego kraju. Oferta sty-
pendialna adresowana

jest do cudzoziemców,
którzy zajmuj  si  lub
chc  si  zajmowa
histori  Polski.

Stypendia b
przyznawane
zwyci zcom konkursu
na najlepszy projekt o
charakterze
edukacyjnym,
popularyzatorskim b
badawczym. Konkurs
rozstrzyga specjalnie do
tego powo ane jury, w

sk ad którego wchodz
wybitni polscy historycy.

Powsta e w
oparciu o zgromadzone
w czasie trwania
stypendium materia y
publikowane b  na
wybranej przez
stypendyst  otwartej
licencji Creative
Commons. Jako
pa stwowa instytucja
kultury, Mu-zeum stara
si  w ten sposób

zapewni  bezp atny i
szeroki dost p do
efektów pracy
wspieranej ze
rodków publicznych.

Wi cej
informacji o Funduszu
Stypendialnym mo na
znale  na stronie
www.stypendia.muzhp.pl.

Zg oszenia sk ada
mo na do
20 listopada 2015 r.
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Pani Janino, STO LAT!
W ostatnim dniu wrze nia 75 lat obchodzi za ycielka

Autonomii Polaków „Polonia” pani Janina Bondarik, która od
lat piewa w zespole „Stokrotka”, prowadzi klub „Polska
Chata”. Pi kne hafty pani Janiny na ka dej wystawie
ozdabiaj  polskie stoisko, a polskie dania z jej rodzinnych
przepisów smakuj  ka demu.

Pani Janino, z ca ego serca yczymy Pani du o zdrowia,
rado ci, pomy lno ci! No i oczywi cie sto lat dla Pani!

Zarz d Autonomii „Polonia”
Pani Janina, najstarszy cz onek Polonii Kaliningradu, jest wiernym przyjacielem naszego

pisma i rzetelnym polonusem, zawsze godnie reprezentuj cym swoj  Wspólnot . Serdecznie
gratulujemy Pani jubileuszu i yczymy zdrowia, wytrwa ci i du o si  przy promowaniu
Polski i polsko ci w ród kaliningradczyków.

Redakcja

Tego lata ju  po
raz drugi by em
na obozie j zyko-
wym w W gorze-
wie. Za t  mo li-

wo  ciekawie sp dzi  czas
jestem wdzi czny Kalinin-
gradzkiej Polonii. Przecie
najlepiej mo na si  nauczy

zyka, mieszkaj c obok ró-
wie ników z Polski.

Prawie ka dego ranka cho-
dzili my k pa  si  nad jezioro.
Najpierw odnie li my wra e-
nie, e droga do pla y jest stra-
sznie d uga, ale kiedy dosta-
li my si  do jeziora, stwierdzi-
li my, e warto by o tam pój .

Po obiedzie mieli my lekcje.
Na wszystkich zaj ciach, któ-
rych by o mnóstwo, rozmawia-
li my  ze  sob  po  polsku  i  to
by o bardzo fajnie dla m odzie y
rosyjskiej , która dobrze zna

zyk.
Wieczorem Polacy zapraszali

wszystkich na ognisko i wszys-
cy razem s uchali my polskich
piosenek harcerskich. A niektó-
rzy, tak samo jak ja, nawet sta-
rali si piewa  razem z nimi.
Potem grali my w ró ne pol-

         Mazury: pi kne miejsce,
       w którym warto sp dzi  czas!

skie gry. Warto zaznaczy , e nie
tylko Rosjanie nauczyli si  no-
wych zabaw, ale te  Polacy poz-
nali kilka gier rosyjskich.

Nasz odpoczynek by  bardzo
ró norodny. Codziennie mie-
li my czas na wizyt  w muzeum,
spacer po mie cie i nawet p y-
wanie aglówk .

Ta wycieczka bardzo mi si
spodoba a i zostawi a tylko przy-
jemne wspomnienia. Dzi ki niej
te  mam kilku nowych przyja-
ció . Mam nadziej , e spotkam

si  z nimi w nast pnym roku i
poznam te  nowych harcerzy.

Micha
Jermo ajew

 Foto: Zuzia Wi niewska

piewanie harcerskich piosenek
 przy ognisku

Polski gry
Ja, czyli Micha  Jermo ajew

Polski gry
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