
Wspólnoty narodowo-kulturalne
w Kaliningradzie

Dzi  oficjalne wi to odzyskania niepodleg -
ci obchodzone jest 11 listopada na pami tk
przej cia w adzy wojskowej przez Józefa Pi -
sudskiego. Data zosta a wykreowana przez jego
zwolenników w okresie pó niejszym. Jako wi -
to narodowe zosta a ustanowiona dopiero po
mierci Marsza ka, który by  przyjacielem ksi -

cia Regenta Zdzis awa Lubomirskiego.
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2 listopada po raz drugi, zorganizowane
przez Liceum nr 35 w Kaliningradzie, odby o
si  spotkanie pod tytu em “Wspólnoty narodowo-
kulturalne w Kaliningradzie i realizacja polityki
krajowej pa stwa Rosyjskiego”.

czyli krótki film “Wzmacnianie mi dzyetnicznej
i mi dzyreligijnej harmonii w Kaliningradzie w
2015 roku”, us yszeli sprawozdanie podsumo-
wuj ce Przewodnicz cego Rady Publicznej Al-
vydasa Muliuolisa, podyskutowali na temat reali-
zacji polityki pa stwowej na 2015 rok i planów
na rok 2016.
   Wa ne jest, e spotkanie odby o si  w prze-

dedniu Dnia Jedno ci Narodo-
wej Rosji jako symbol jed-
no ci ró nych grup spo ecz-
nych, narodowo ci i religii. To
jest gwarancja ciszy i spokoju
na ca ym wiecie.

Jak powiedzia  poeta, jes-
te my zjednoczeni – jeste my
niepokonani!

Ilona Pietrienko
Foto autora

W uroczysto ci  wzi li udzia  Mer Kalinin-
gradu Aleksander Jaroszuk, Przewodni-
cz cy Komisji Polityki Spo ecznej Anna
Appolonova, Prezes Rady wspólnot
narodowo-kulturalnych regionu Kalinin-
gradzkiego Nadir Agajew, liderzy wspól-
not narodowo-kulturalnych miasta Kali-
ningrad, przedstawiciele edukacji i me-
diów.

Uczniowie liceum przygotowali pro-
gram koncertowy i wystaw  r kodzie a.
   W czasie spotkania uczestnicy zoba-

Inicjatorem og oszenia niepodleg ci Polski
by  Ksi  Regent Zdzis aw Lubomirski. Dekla-
racja niepodleg ci ukaza a si  7 pa dziernika
1918 roku w Dzienniku Urz dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitorze Polskim” w for-
mie manifestu. Wzywa a cz onków Narodu do
odbudowy odradzaj cego si , wolnego pa stwa.

piewaj  uczniowie Liceum nr 35 Przedstawienie narodowe

A. Jaroszuk

Mer A. Jaruszuk i dyrektor Liceum nr 35
W. Kober witaj  go ci

A. Appolonowa, A. Mulijolis, A. Jaroszuk,
W. Gofman i inni uczestnicy

Og oszenie
niepodleg ci Polski

Trzymaj  Pa stwo w r kach jubileuszowe wydanie naszego G osu. W nie sko czyli my 20 lat!
W listopadzie 1995 roku wiat ujrza  zerowy numer G osu znad Prego y. Piszemy o tym na stronach 6, 7 i 12.

 (20, 15, 100, 0)
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Zaduszki s  dniem pami ci o
zmar ych. Ten niezwyk y dzie
roku posiada  moc jednoczenia ludzi
przy grobach najbli szych, wybit-
nych przedstawicieli narodu w
dziedzinie nauki, kultury i sztuki, a
tak e ofiar wojen, katastrof, prze-
ladowa  i zbrodni na Bogu ducha

winnych ludziach. Bez w tpienia
wszyscy ludzie przy grobach
zmar ych wspominaj  ich z wdzi -
czno ci  i rozmy laj  o swoim y-
ciu. Ono za  nieub aganie biegnie ku
mierci, chce si  tego, czy nie.

I co dalej? To pytanie o istot
mierci i zwi zanych z ni  niepoj -

tych tajemnic nasuwa si  ka demu,
kto w skupieniu potrafi si  zamy -
li  nad sensem ludzkiego ycia w
ch odzie i mgle jesieni, w lesie krzy-
y nagrobnych, po ród wiate  lam-

DZIE  ZADUSZNY
pionów i pi kna chryzantem bia ych
i z ocistych, które ju  ranny przym-
rozek pozbawi niebywa ej krasy.

To, co „dalej” widzi wiara.
Dlatego wierz cy ludzie przy gro-
bach zwracaj  si  do Mi osiernego
Boga, aby nie pami ta  tego, co na
ziemi wzi o si  z cz owieczej s a-
bo ci, lecz jedynie z czystego serca.
Prosimy o to Boga mia o i bez obaw,
poniewa  mi osierdzie Bo e jest
bezbrze nym oceanem Jego Mi ci
do cz owieka.

Uwertur  do dnia zadusznego
jest poprzedzaj ca go uroczysto
Wszystkich wi tych. Obchodz  go
ci, którzy jeszcze yj  na ziemi. To

nie im s owa boskiej liturgii po-
kazuj  niebo i w nim zgromadzenie
Wszystkich wi tych. W ten wa ny
i radosny dzie  Ko ció  obecny we

wspó czesnym wiecie dnia przypo-
mina wszystkim ludziom dobrej woli
o tym, co stanowi ich niezwyk
godno  i to samo . Ka dy cz o-
wiek pochodzi od Boga. Jest Jego
ywym obrazem. Z tego powodu

powinien odbija  Boga – tak jak
lustro moje i twoje odbicie. Ma si
to dokona  we wszystkich dziedzi-
nach ludzkiego ycia. Nic bowiem w
yciu cz owieka nie mo e dokona

si  pod nieobecno  Boga. Podobnie
zreszt  jak ze wieceniem s ca.
Ono wieci nam ci gle, czy nam si
to podoba, czy nie; czy zakrywaj
go ciemne chmury, albo czer  nocy.

Wszyscy wieci przerywaj  w
ten dzie  na moment chwalenie
Boga, swoje radosne alleluja, by
powiedzie  nam, mieszka com zie-
mi,  o  tym,  co w yciu jest  najwa -

niejsze.
Po prze-
byciu ziemskiej drogi ycia i zdo-
byciu do wiadczenia ycia w roz-
miarze, o jakim my mo emy jeszcze
tylko marzy , oni pe noprawnie i
odpowiedzialnie, wi ci kanonizo-
wani i niekanonizowani mówi  nam:
wi tymi b cie, b cie dosko-

nali, jak Ojciec, który jest w niebie.
To wszystko jest potrzebne, aby
dosta  si  do nieba i przebywa  na
zawsze w wi tych obcowaniu.

Wszystko to jest takie zrozu-
mia e i oczywiste. Oby nam si
chcia o wi to ci jak chleba i wody!
Oby to pragnienie pojawi o si  w
nas! Niech nam w tym pomog  od-
wiedziny cmentarza.

Ks. Ignacy Pawlus
SDS

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.”

Zaduszki – polski
wspó czesny odpowiednik
poga skiego wi ta Dziadów. W
Ko ciele katolickim Dzie
Zaduszny (tzw. Zaduszki), jest
dniem modlitw za dusze
wszystkich wiernych zmar ych,
przypada ono 2 listopada,
po dniu Wszystkich wi tych
(1 listopada). Dzie  Zaduszny to
czas szczególnej modlitwy do
Boga,  by  zmarli  mieli  udzia  w
Chrystusowym zwyci stwie nad
mierci .

Tego dnia ludzie wspominaj
wszystkich, którzy odeszli z tego
wiata, polscy katolicy modl  si

za wszystkich wiernych
zmar ych, których dusze wed ug
ich wiary mog  jeszcze
przebywa  w czy cu. Obecnie
groby odwiedza si  raczej w dzie
Wszystkich wi tych, który jest
dniem wolnym od pracy.
Historia w Ko ciele katolickim

Pami  o zmar ych by a
czczona ju  w czasach poga skich.
W Rzymie obchodzono poga skie
rytua y w lutym ka dego roku.
Chrze cijanie przej li t  cze
obrz dów, która nie by a
sprzeczna z wiar . Wspominano
najbli sz  rodzin . Powszechne
wspomnienie wszystkich
wiernych zmar ych spotykamy
dopiero w VII wieku. Narodziny
Dnia Zadusznego przypadaj  na
998 r., kiedy to w klasztorach
podleg ych opactwu Cluny
zacz to obchodzi  2 listopada
wspomnienie zmar ych. Obchody

Dnia Zadusznego zapocz tkowa
w chrze cija stwie w roku 998 w.
Odilon, opat z Cluny, jako
przeciwwag  dla poga skich
obrz dków czcz cych zmar ych.
Na dzie  mod ów za dusze
zmar ych – st d nazwa „Zaduszki”
– wyznaczy  pierwszy dzie  po
Wszystkich wi tych. W XIII
wieku ta tradycja rozpowszechni a
si  w ca ym Ko ciele katolickim. W
XIV wieku zacz to urz dza
procesje na cmentarz do czterech
stacji. Przy stacjach odmawiano
modlitwy za zmar ych i piewano
pie ni obne. Pi ta stacja
odbywa a si  ju  w ko ciele, po
powrocie procesji z cmentarza.

W Polsce tradycja Dnia
Zadusznego zacz a si  tworzy  w
XII wieku, a z ko cem XV wieku
by a znana w ca ym kraju. W 1915
roku papie  Benedykt XV na
pro  opata benedyktynów

zezwoli , aby tego dnia ka dy
kap an móg  odprawi  trzy msze:
w intencji poleconej przez
wiernych, za wszystkich wiernych
zmar ych i wed ug intencji papie a.

W zwi zku z okresem modlitw
za zmar ych mo na uzyska
odpusty dla nich. Nale y
nawiedzi  pobo nie cmentarz w
dniach 1-8 listopada i modli  si  za
dusze zmar ych, przy zachowaniu
sta ych warunków odpustu: stanu
aski u wi caj cej, przyj tej w
danym dniu Komunii w., wolno ci
od przywi zania do grzechu
(nawet lekkiego) i modlitwy w
intencjach Ojca wi tego (np.
“Ojcze nasz” i “Zdrowa  Mario”).
W samym dniu 2 listopada – przy
zachowaniu tych samych
warunków – równie  mo na
uzyska  odpust za zmar ych
zwi zany z nawiedzeniem ko cio a
lub publicznej kaplicy i

odmówieniem w nich modlitwy
“Ojcze nasz” i “Wierz  w Boga”.
W obliczu Bo ego Mi osierdzia,
któremu zawierzamy zmar ych,
nie tyle istotne wydaje si
ilo ciowe nastawienie na
wielokrotne sprawowanie tego
dnia Eucharystii, ale g boka wiara
wyp ywaj ca z prze ywania
paschalnej tajemnicy Chrystusa.
Zreformowana liturgia mszalna
odesz a od redniowiecznych form
“przepe nionych l kiem - jak
pisze teolog liturgii Michael
Kunzler - i beznadziejn
ciemno ci  liturgii zmar ych,
nastawionej tre ciowo g ównie na
straszliwy s d i grzeszno
cz owieka”.

Obecnie, 2 listopada, Ko ció  w
modlitwie z ufno ci  zwraca si
do Boga, by zmarli mieli udzia  w
Chrystusowym zwyci stwie nad
mierci .

ród o: KAI

Zaduszki, Kaliningrad 2015
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Naród rosyjski nigdy, nigdy
nie by  antypolski. Rosja
uratowa a przygarniaj c do
siebie i daj c im równe prawa
wiele ma ych narodów. Np.
król gruzi ski prosi  cara
rosyjskiego o przy czenie
Gruzji do swego Imperium,
aby muzu ma scy Turcy nie
wyr li chrze cija skich
Gruzinów tak jak potem Ormian
(jedno z wi kszych ludobójstw
w historii). Chmielnicki prosi
uni enie cara rosyjskiego o
przy czenie Ukrainy do Rosji,
aby j  ratowa  od Tatarów i
Polaków. Rosja walczy a z
Turcj  (kilkana cie wojen)
ratuj c przy tym biologicznie
wiele ma ych kaukaskich
narodów i ratuj c Europe
Zachodni  od inwazji Islamu
(nasz Sobieski raz, ale te
uratowa ). W carskiej Rosji i
potem w ZSRR te ma e narody
nie wygin y, a ich podstawa
biologiczna znacz co wzros a,
wielu narodom na Syberii i Azji

rodkowej Rosjanie stworzyli
alfabet i pi miennictwo,
wspomagali ich tradycje. W
czasie najgorszej sytuacji na
frontach w II W , Stalin wyda
dekret, aby nie bra  do wojska

czyzn z tych ma ych
narodów, aby nie wygin y
biologicznie. W Rosji rz dzili i
Gruzini i Ukrai cy; Polacy -
Czartoryski, Rokossowski i
Dzier ski zajmowali
najwy sze funkcje. Rosjanie to
naród, który na przestrzeni
swojej historii, nauczy  si  z
innymi  po ludzku; docenia  i
szanowa  inne narody.

W ZSSR s abe
cywilizacyjnie kulturowo i
przemys owo azjatyckie narody:
Turkmeni, Kirgizi, Tad ycy,
Kazachowie mieli swoje
wielkie republiki, które b c
w wielkim organizmie
gospodarczym rozkwita y
cywilizacyjnie i przemys owo;
dzi  upadaj . Gdy w latach 80-
tych Bre niew by  z wizyt  w
Polsce, w swoim
przemówieniu powiedzia :
‘naród radziecki, jest dumny z
przyja ni z polskim narodem –
narodem o 1000-letniej historii.”

ROSJANIE  NIEGDY NIE  BYLI  ANTYPOLSCY
Projekt rozbioru Polski

narodzi  si  po wybuchu wojny
rosyjsko-tureckiej w 1768 roku
w g owie kanclerza
austriackiego Kaunitza.
Rozbiorów Polski dokonali nie
Rosjanie, a trzech niemieckich
monarchów: król Prus Fryderyk
II, cesarzowa Austrii Maria
Teresa i Niemka ze Szczecina
Zofia Anhalt-Zerbst (Katarzyna
II, która nie umia a s owa po
rosyjsku). To ywio  niemiecki,
a nie Rosjanie, zniszczy  wtedy
Polsk . Teraz te .

W Warszawie car za  i
zbudowa  Uniwersytet
Warszawski i Politechnik
Warszawsk  (tak, te budynki
pochodz  z czasów caratu), aby
Polacy mogli si  kszta ci .
Niemcy natomiast budowali w
Polsce tylko obozy zag ady, a
polskich profesorów
wy apywali i eksterminowali, bo
byli my dla nich
untermensch’e; podobnie robili
banderowcy. Gdyby Rosjanie w
1944 roku zatrzymali si  na
Zbruczu i Niemnie, szaulisi i
banderowcy dor li by Nas a
za Kraków a dalej by  O wi cim,
gdzie Niemcy spalili by Nas
zaraz po ydach i adne AK (ilu
Polaków oni uratowali?), ani
aden Zachód by Nas nie

obroni . W 45 roku, gdy
Rosjanie i Polacy zdobywali
Reichstag i Kancelarie Rzeszy,
do ko ca bronili go nie Niemcy,
ale ponad 800 francuskich
esesmanów z licz cej 7300
ludzi Brygady Grenadierów SS
(1 francuska) “Charlemagne”.
Od Churchilla Anders us ysza
tylko aroganckie: „Mo e Pan
zabiera  swoich nierzy, nie
jeste cie Nam ju  potrzebni.”
Amerykanie maj c lotnictwo
strategiczne dalekiego zasi gu
(bombardowali przecie  pola
naftowe w Ploeszti w Rumunii)
mogli zbombardowa  tory
dojazdowe i infrastruktur

wi cimia (wiedzieli
doskonale o rozgrywaj cej si
tam tragedii). Nie zrobili tego
boj c si  o zniszczenia, bo
obok by a rafineria IG Farben
(obecnie Zak ady Chemiczne

wi cim), w której najwi ksze

udzia y mia  ameryka ski
Standard Oil (s  o tym
materia y w bibliotekach
ameryka skich uniwersytetów).

Po II wojnie, tylko dzi ki
Rosji uzyskali my bardzo
dobre granice bez mniejszo ci
narodowych (to olbrzymia
zaleta dla ka dego pa stwa) z
olbrzymi  lini  brzegow ; przez
45 lat Rosjanie (ZSRR)
sprzedawali nam rop  i gaz po
bardzo preferencyjnych cenach,
mogli my odbudowa  kraj i
stworzy  kilka ga zi polskiego
przemys u (tysi ce nowych,
polskich zak adów
przemys owych), biologicznie
przyby o nas kilkana cie
milionów, wykszta ci a si
solidna kadra inteligencji. By o
to odrodzenie nacji, nie
eksterminacja.

W Ameryce z wielkich
milionowych plemion Indian,
zosta o dzi  kilku, których w
cyrku pokazuj , albo siedz  w
rezerwatach po kilkaset sztuk.
Rozpili i wystrzelali te dzielne
plemiona India skie, a potem
Hollywood robi  o tym jeszcze
filmy, eby jeszcze na ich
tragedii kasy dorobi . Ameryka
ma w najnowszej historii
(nowo ytnej historii) kilkaset lat
niewolnictwa murzynów i ich
strasznego wyzysku, a jeszcze
w 60-tych latach panowa a tam
usankcjonowana segregacja
rasowa. USA, Kanada i
Ukraina nie podpisa y
niedawnej (sprzed 2 miesi cy)
ustawy antyfaszystowskiej,
zg oszonej w ONZ. Cz onkowie

SS (von Braun i inni) zamiast
by  os dzeni tworzyli
ameryka ski program
rakietowy. Kilka lat temu USA
wyci gn y na forum polityki
europejskiej, sfinansowa y i
promuj  najbardziej
bestialsk  i nieludzk  form
faszyzmu – banderyzm, gorsz
nawet od hitleryzmu, nie licz c
si  zupe nie z odczuciami i
histori  innych krajów Europy

rodkowej i Wschodniej:
Polaków, Rosjan, Czechów,

owaków, Bia orusinów, dla
których ta ideologia
jednoznacznie jest zwi zan  z
ludobójstwem i eksterminacj
w czystej postaci.

To nie Rosja pcha a si  na
Zachód, to Zachód zawsze
chcia  zniszczy  Rosj .
Wielonarodowe armie
Napoleona i Hitlera sz y na
Moskw . To nie sam Hitler i
Niemcy szli na Rosj , to sz a
cala Europa; by y w tej armii
dywizje rumu skie, w oskie,

gierskie, bu garskie, byli
esesmani Francuzi, Hiszpanie,
nawet Szwedzi; jedynie
Serbowie, Grecy i Polacy, nie
mieli swoich jednostek w
armii Hitlera (cho  by o tam
kilkana cie tys. Polaków, w
wi kszo ci zaków, si
wcielonych do Wermachtu).
I to nie by a wojna o terytorium,
tylko to by a wojna obliczona
na by zniszczy  ca kowicie ten
dzielny naród i jego pa stwo.
Nie uda o im si  to. I teraz tez
si  nie uda. Co daj Bo e.

ród o: Internet

Niedawno w Internecie napotkali my artyku ,
który przyci gn  nasz  uwag  i na pewno wzbudzi
zainteresowanie równie  naszych czytelników, a by  mo e
te  kontrowersje – szczególnie tych, dla kogo nie s
oboj tne stosunki polsko-rosyjskie zarówno obecnie, jak

równie  na przestrzeni naszej wspólnej nie atwej historii.
Przedstawione tutaj pogl dy nie s  codzienno ci ,

mo liwe, e wzniec  w kim  oburzenie, a kim  innym – dum .
Niestety autor tego materia u jest anonimowy.

REDAKCJA
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Swiet ana Aleksijewicz zdo-
by a tegoroczn  Nagrod  Nobla w
dziedzinie literatury – og osi  w
Sztokholmie Komitet Noblowski 8.
pa dziernika.

Swiet ana Aleksijewicz laureatk  Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
mistrzyni  tego gatunku jest urodzo-
na na Ukrainie, a mieszkaj ca na
Bia orusi i pisz ca w j zyku rosyj-
skim Swiet ana Aleksijewicz.

Literacki Nobel dla Swiet any
Aleksijewicz by by, jak pisa a dzi-
siaj szwedzka gazeta, uk onem w
stron  twórczo ci Ryszarda Kapu -
ci skiego, tak e dziennikarza i re-
porta ysty. “Dagens Nyheter” zaz-
nacza , e ród a w Akademii Szwe-
dzkiej jednoznacznie twierdzili, e
Kapu ci ski mia  otrzyma  Nagrod
Nobla w 2007 r. W styczniu tego
roku jednak zmar , a literackiego No-
bla przyznano wówczas brytyjskiej
pisarce Doris Lessing.

Pisarka otrzyma a wiele mi -
dzynarodowych nagród, w ród nich
National Book Critics Circle, nagro-

 szwedzkiego Pen Clubu, Lipsk
Nagrod  Ksi kow  na rzecz Poro-
zumienia Europejskiego i Pokojow
Nagrod  im. Ericha Marii Remar-

Jeszcze przed og oszeniem
werdyktu bia oruska pisarka i
dziennikarka Swiet ana Aleksije-
wicz by a wymieniana przez szwe-
dzkich krytyków jako g ówna fa-
worytka do literackiej Nagrody
Nobla. Krytycy najwi kszego
szwedzkiego dziennika “Dagens
Nyheter” podkre lali, e nadszed
moment, aby Akademia Szwedzka
uhonorowa a Noblem reporta  lite-
racki. Wed ug nich bezapelacyjnie

que’a. Zosta a równie  odznaczona
francuskim Orderem Sztuki i Lite-
ratury stopnia oficerskiego.

Nagrod  otrzyma a za “polifo-
niczn  twórczo  – pomnik cierpie-
nia i m stwa w naszych czasach”.
Aleksijewicz jest autork  wielu ksi -
ek reporterskich, takich jak “Czar-

nobylska modlitwa”, gdzie opisuje
katastrof  elektrowni atomowej z
perspektywy naocznych wiad-
ków; “Wojna nie ma w sobie nic z
kobiety” (Literacka Nagroda Europy

rodkowej Angelus oraz Nagroda im.
Ryszarda Kapu ci skiego) – brutal-
nie szczera opowie  o radzieckim
szowinizmie ukrytym pod powie-
rzchni  fa szywej emancypacji;
“Czasy secondhand. Koniec czer-
wonego cz owieka” (Nagroda im. R.
Kapu ci skiego), b ca histori
przemian gospodarczo-spo ecz-
nych, jakie mia y miejsce po upadku
Zwi zku Radzieckiego.

Literacki Nobel dla Swiet any
Aleksijewicz. Bia orusinki uro-
dzonej na Ukrainie i pisz cej po
rosyjsku o najtrudniejszych frag-
mentach historii Zwi zku Radziec-
kiego. O Czarnobylu, wojnie w Af-
ganistanie, o yciu za wschodni
granic . Pisze o relacjach cz o-
wieka z cz owiekiem, a nie pa st-
wa z pa stwem. I to tak wietnie
pisze, e jako reporta ystka dos-
taje Nobla.

http://www.tvn24.pl

M i d z y
o b w o d e m
Kaliningra-
dzkim a Pol-

sk  ju  kilka
lat istnieje tak zwany
„ma y ruch graniczny”.
Nie jest sekretem, e wielu
mieszka ców obwodu od-
wiedza Polsk  zasadniczo
w celu robienia zakupów,
i to nie jest le. Takie wyjaz-
dy istniej  te  w Ba tyjsku.
Ale s  te  inne wyjazdy.

Celem tych wyjazdów
jest zapoznanie si  z kultu-

 Polski, z jej miastami i
zabytkami. Jest taki cz o-
wiek, który takie wycieczki
organizuje. To jest pani Ni-
na Makarowa. Pracuje w
bibliotece im. Bieli skiego.

W 2012 r nawi za a kontakt
z Centrum Nauki i Kultury
w Gda sku i ju  czwarty
rok organizuje wyjazdy do
Polski pod has em „Biblio-
teka – centrum poznawczego
turyzmu”.

Pani Nina nie jest Polk ,
ale jest propagandystk  kul-
tury polskiej i j zyka. Wszy-
stko co pi kne nie jest jej obo-

tne.
Przypominam sobie wy-

cieczk  z grup  pani Niny
do Sanktuarium Maryjnego
w wi tej Lipce. O pi tej ra-
no wyjechali my z Ba tyjs-
ka. W Kaliningradzie wsiad
do nas przewodnik, który
przez ca  drog  opowiada
nam histori  miejsc które
mijali my po drodze, ró ne

legendy. W wi tej Lipce po-
dziwiali my i zachwycali -
my si  barokow  architektu-

 Ko cio a, s uchali my gry
na organach. Po drodze do
domu oczywi cie nie min -
li my „Biedronki” i „Ikei”.

Innego razu odby a si
wycieczka do Gda ska. Od-

wiedzili my ogród oliwny,
zoo i jarmark.

Pomy la am  sobie :
„Szkoda e prawie nikt nie
rozumie i nie rozmawia po
polsku.” Trzeba pomóc lu-
dziom rozumie  j zyk
swych s siadów. Postano-

wi am nawi za cis y kon-
takt z pani  Nin  i organizo-
wa  nauczanie j zyka pol-
skiego w niewielkiej grupie.
Mo e to mi si  uda?
POWINNO.
Janina apszyna Ba tyjsk

Foto autora

Ko ció  w wi tej Lipce

Nie tylko o Polakach

Autonomia Polaków „Polonia”
Autonomia jest najstarsz  organizacj

polonijn  w Kaliningradzie i ca ym Obwodzie
Kaliningradzkim.

W roku 1992 powsta a Regionalna Wspól-
nota Kultury Polskiej Obwodu Kaliningradzkiego,
cz onkami której byli Polacy z ca ego okr gu.
Dopiero pó niej pojawi y si  poszczególne
organizacje w innych miastach regionu, bo
liczba cz onków ca y czas ros a, a rozleg
geograficzna sta a si  zbyt du a: od Sowiecka
do Ba tyjska.

W roku 2004 WKP przesz o na inny poziom
prawny i zosta o przerejestrowane jako Auto-

nomia Polaków „Polonia”. W ró nych latach do
naszej polonii nale o od 150 do 750 cz onków.
Obecnie cz onkami Autonomii jest prawie 200
osób i ta liczba stale ro nie, bo do czaj  do nas
obywatele rosyjscy polskiego pochodzenia.
Równie  przychodz  tu Rosjanie, którzy kochaj

zyk polski i Polsk .
„Polonia” jest od lat cz onkiem Federalnej

Autonomii Polaków „Kongres Polaków Rosji”. W
Autonomii prowadzone s  ko a zainteresowa
oraz ró ne kluby: Klub „Polska Chata” (r kodzie o),
Studium malarskie „Weso e farby” (malarstwo),
Stowarzyszenie nauczycieli polonijnych „Otwar-

ta Ksi ka” (wsparcie metodyczne), Sto-
warzyszenie lekarzy (ko o zawodowe), Klub

odzie owy „Gaudeamus” (studenci), Studium
teatralne „Miniatura”, zespo y taneczne i wo-
kalne „P.O.L.S.K.A” i „S oneczko”, Szko a so-
botnia (dzia a przez ca y tydzie ) oraz inne.

Autonomia prowadzi rozmait  dzia alno
w celu promocji Polski i kultywacji polskiej kultury
i j zyka. Szczególne i bardzo wa ne miejsce
zajmuje projekt „Nie zapomnij!” w ramach którego
Autonomia „Polonia” opiekuje si  miejscami
narodowej pami ci, m.in. by ym obozem Ho-
henbruch. > str. 5

Ogród oliwny w muzeum w Gda sku

Kontynuujemy cykl publikacji opisuj cych dzia alno  organizacji polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego
(z nr  3, 4, 7 br).  W tym numerze przedstawiamy Autonomi  Polaków „Polonia” Kaliningradu. REDAKCJA
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Pewna m dra my l brzmi tak:
„M dry cz owiek nigdy nie powie,
e wie wszystko, tylko przez ca e
ycie b dzie si  uczy , bo niewie-

dza i m dro  nie maj  okre lo-
nych granic”. W Obwodzie Kali-

ningradzkim obecnie uczy j zyka polskiego
wed ug ró nych bada  statystycznych oko o 250
osób. Ale w o rodkach polonijnych pracuje
oko o 50 osób.

Na prze omie lat 2012-2013 w Kaliningra-
dzie zosta o za one Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Polonijnych „Otwarta Ksi ka”, g ównym
celem w dzia alno ci którego jest wsparcie
metodyczne oraz doskonalenie do wiadcze  za-

maty szkole  by y na tyle ciekawe, e ci ko
by o znale  czas na przerw  kawow  mimo to,
e zaj cia trwa y codziennie po 6-7 godzin, a na

uczestników czeka y pyszne nale niki, ciastka i
kanapki. Nawet kawa nie by a potrzebna, cho-
cia  jej aromat by o czu  z daleka.

Po zako czeniu warsztatów ka dy uczestnik
otrzyma  certyfikat, ale najwa niejsza by a zdo-
byta bezcenna wiedza zawodowa. Mamy nadziej
na kontynuacj  cyklu warsztatów na terenie Ob-
wodu. Nawet marzymy o tym, eby zaprosi  jesz-
cze nauczycieli z innych regionów Rosji do nas,
bo o to nas proszono w licznych emailach oraz
rozmowach telefonicznych. Niestety zaprosi  ko-
go  z poza Obwodu tym razem nie by o mo liwe,
ale nast pne warsztaty na pewno odb  si  z
udzia em nauczycieli polonijnych z ca ej Rosji.

Chcieliby my serdecznie podzi kowa  kie-
rownictwu oraz pracownikom Instytutu Nauk
Humanistycznych Federalnego Uniwersytetu
Pa stwowego im. I. Kanta w Kaliningradzie za
yczliwo  i udost pnienie sal wyk adowych dla

prowadzenia tych warsztatów metodycznych

Uczymy si  jak uczy , czyli Warsztaty metodyczne
dla nauczycieli polonijnych w Kaliningradzie

Podczas lekcji Sebastiana
Przybyszewskiego

na terenie uczelni.
Pragniemy bardzo serdecznie podzi kowa

organizatorom warsztatów za sta e wsparcie
rodowiska nauczycielskiego polonii Obwodu

Sebastian Przybyszewski I
El bieta Raginiak

wodowych cz onków tego  stowarzyszenia.
ównym doradc  w tej dzia alno ci zawsze

by  O rodek Doskonalenia Nauczycieli Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie.
Dzi ki sta ej pomocy i zorganizowanym pop-
rzez ODN warsztatów metodycznych na terenie
Polski nasi nauczyciele pomy lnie pracuj  z
dzie mi i doros ymi ucz c j zyka polskiego oraz
literatury i historii Polski na ró nych poziomach.

Id c naprzeciw oczekiwaniom lektorów po-
lonijnych w dniach w listopadzie w ramach Dni
kultury polskiej w Kaliningradzie odby y si
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonij-
nych z ca ego okr gu kaliningradzkiego. Organi-
zatorem tych warsztatów by  O rodek Dosko-
nalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” w Ostródzie, wyk adowcy zostali skiero-
wani przez Warmi sko-Mazurski oddzia  Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” w Olsztynie, a
wspó organizatorem ze strony rodowiska polo-
nijnego wyst pi a Autonomia Polaków „Polonia”
w Kaliningradzie. W warsztatach wzi o udzia
35 osób z ca ego Obwodu Kaliningradzkiego:
nauczyciele reprezentowali m.in. Kaliningrad,
Znamie sk, Zielenogradsk, Czerniachowsk,
Ba tyjsk.

Z ciekawo ci  zebrani uczestniczyli w zaj -
ciach prowadzonych przez dr Sebastiana Przy-
byszewskiego oraz mgr El biet  Raginiak. Te-

Kaliningradzkiego oraz za zorganizowanie tych
szkole . To by  dla nas wielki zaszczyt!

Równie  serdecznie dzi kujemy naszym
wspania ym wyk adowcom za ciekawe tematy
zaj , otrzyman  wiedz  oraz za wielkie serce
dla ka dego z nas. Mamy nadziej , e jeszcze
nie raz pan Sebastian i pani Ela przyjad  do nas,
eby podzieli  si  swoim do wiadczeniem.

Projekt jest finansowany ze rodków otrzy-
manych od MEN na realizacj  zadania „Wspie-
ranie o wiaty polonijnej w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz organizowanie
kolonii i innych form letniego wypoczynku dzie-
ci i m odzie y”.

Elena Rogaczykowa Foto autora

Wspólne zdj cie po uroczystym wr czeniu certyfikatów

Autonomia Polaków „Polonia”
Co roku „Polonia” organizuje w Kaliningradzie

Dni kultury polskiej, które trwaj  ju  ponad 30
dni. Od tego roku Autonomia rozpocz a now
tradycj  – Polski Bal, który co roku b dzie si
odbywa  w ostatni weekend pa dziernika.
Organizacja ma swoj  stron  internetow
(polonia39.ru), gdzie mo na znale  aktualne
informacje o Polakach i o Polonii.

O nas cz sto pisz  nie tylko regionalne
media, ale równie  ogólnopa stwowe. O naszej

organizacji nagrano kilka filmów przez ekipy
telewizyjne ogólnorosyjskich programów TV.
Autonomia aktywnie wspó pracuje z pismem
polskim o Polonii „G os znad Prego y”. Obecnym
prezesem jest Elena Rogaczykowa, która jedno-
cze nie jest cz onkiem Zjednoczenia Wspólnot
Narodowo ciowych Obwodu Kaliningradzkiego
oraz cz onkiem Rady Gubernatorskiej ds. na-
rodowo ciowo-kulturalnych.

Nasza Polonia jest pomys odawc  wielu

tradycyjnych imprez kulturalnych w ca ym
obwodzie: konkurs recytatorski „Jestem Po-
lakiem i jestem z tego dumny”, konkurs „Gos-
podyni Domowa”, Festiwal „Muzyczne Spo e-
cze stwo”, Festiwal Teatralny zespo ów polo-
nijnych “Ciasteczko Teatralne” itd.

Autonomia Polaków „Polonia” ma swoj  sie-
dzib  w Kaliningradzie przy ul. Dm. Do skiego,
7/11.

E. Rogaczykowa

(ze str. 4)

Zaj cia prowadzi El bieta Raginiak
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20 lat G osu znad Prego y w s bie
Polonii Obwodu Kaliningradzkiego

W roku 1992 z nieoboj tnych
Polaków, którzy z woli losu znale li
si  na ziemi kaliningradzkiej, z
inicjatywy przyby ego do nas z
Grodna ksi dza Jerzego Steckie-
wicza zacz a powstawa  pierw-
sza na tych terenach Wspólnota
Kultury Polskiej w Kaliningradzie.
Po czy a ona Polaków, poczuli my
si  wtedy silni i zgrani, szcz liwi,
e po wielu latach bycia rozrzu-

conymi po Obwodzie, nie wiedz -
cymi prawie nic o sobie nawzajem,
stali my si  bliscy sobie, stali my
si  jedn  zwart  organizacj  ze
swoimi tradycjami i drog  rozwoju.

Po trzech latach od za enia
Wspólnoty Kultury Polskiej z udzia-
em ówczesnego Konsula General-
nego RP Jana Kostrzaka i ksi dza
Jerzego Steckiewicza w 1995 roku
podj to decyzj  o stworzeniu pisma
polskiego – o nas i dla nas – pisma,
które zostanie kronikarzem nasze-
go ycia polonijnego. Pierwszego
wydawanego w j zyku polskim
pisma po Poczcie Królewieckiej,
istniej cej przez dwa i pó  roku w
latach 1718-1720. Imi  gazecie
nada  ksi dz Jerzy.

Pocz tki by y nie atwe. Zes-
po owi redakcyjnemu z profesorem
Kazimierzem awrynowiczem na
czele brakowa o do wiadczenia w
sprawach wydawania gazety. Po-
ziom znajomo ci j zyka polskiego
autorów pisz cych do G osu by
wielce zró nicowany, a sprawy
techniczne przysparza y redakto-
rom sporo trudno ci. Lecz si  do-
dawa  entuzjazm zespo u, a przede
wszystkim – mi  do Polski i do
polsko ci, któr  chcia o si  rozbu-
dza  i pog bia , i o której chcia o
si  opowiedzie  wszystkim.

Przez pierwsze niespe na trzy
lata G os znad Prego y by  druko-
wany w Polsce – najpierw w Elb-

gu (finansowania, sk adania i
druku podj  si  oddzia  wojewó-
dzki Polskiego Zwi zku Katolicko-
Spo ecznego w Elbl gu), nast pnie
w Braniewie. Od 1998 roku polska
fundacja Pomoc Polskom na
Wschodzie zacz a udziela  nam
wsparcia finansowego, dzi ki cze-
mu mieli my rodki na zakup pa-
pieru i na druk pisma.

Po kaliningradzk iej WKP
powsta y równie  polskie organi-
zacje w innych miejscowo ciach
Obwodu – w Ba tyjsku, Czernia-
chowsku, Oziorsku, Gusiewie. Na
wszystkich wspólnych spotka-
niach polonusów – najcz ciej

odbywa y si  one pod patronatem
go cinnego i niegdy  otwartego i
przychylnego tutejszym Polakom
Konsulatu Generalnego RP – byli
obecni nasi reporterzy, uzbrojeni w
notes i aparat fotograficzny. Opisy-
wali my na naszych amach t tni ce
ycie Polonii pe ne cz stych regu-

larnych spotka , zawsze tak ciep-
ych i radosnych.

Swój pierwszy, pi cioletni, jubi-
leusz obchodzili my w 2000 roku.
Z tej okazji Redaktor naczelny Kazi-
mierz awrynowicz w nr 11/2000
napisa :

„Pismo Polaków, którzy nie z
asnej woli pozostali poza Krajem

Rodzimym nie powinno by  to -
same ani z gazet  wydawan  w
Polsce,  ani z czym  co si  drukuje
w Rosji dla obywateli Rosji. Wobec
naszej dawnej Ojczyzny Polski,
polskiej przesz ci naszych ro-
dzin, polskich tradycji i mowy mamy
uczucia i wspomnienia bardzo
osobiste, mo e czasami roman-
tyczne czy sentymentalne. I jes-
te my bardzo wyczuleni na gesty,
które mog yby wskazywa , e mie-
szkaj c w Rosji jeste my trakto-
wani, zw aszcza przez kogo   z
naszej Macierzy, jako gorsze dzie-
ci naszej wspólnej Matki-Ojczyzny.
To nie sztuka zosta  Polakiem w
Polsce – o wiele trudniej zachowa
swoj wiadomo  narodow  po
dziesi cioleciach obczyzny, a tym
bardziej wygnania w Syberii czy w
Kazachstanie, gdzie j zyk i wiara
ojczyste, zwyczaje naszych dzia-
dów, nasze pie ni narodowe by y
zakazane i prze ladowane. A przy
tym  warto doda   e Polak w Rosji,
który wzrós  w rodowisku  rosyj-
skim, który dlatego bli ej ni  kto
z poza tego  kraju  pozna   naród
rosyjski, nigdy nie b dzie odczuwa
niech ci do kogo  tylko dlatego, e
jest on Rosjaninem. W nie o tych
tak swoistych cechach mentalno ci
Polaka w Rosji powinna pami ta
redakcja pisma polskiego w tym
kraju”.

Od tego momentu s owa te sta y
si  nie tylko kredem Redaktora i
ca ego zespo u, sta y te  naszym
mottem, któremu zawsze pozosta-
niemy wierni.

W lutym 2002 roku, po ci kiej
nieuleczalnej chorobie odszed  od
nas nasz luminarz a zarazem lider
Kazimierz awrynowicz. Nie atwo
by o pozbiera  si  i kontynuowa
wydawanie pisma przy tak wysoko
postawionej przez pana Kazimierza

poprzeczce. W zmienionym sk adzie
zespo u redakcyjnego pracowali -
my dalej: nadal prowadzili my zna-
ne ju  naszym czytelnikom rubryki,
przedstawili my równie  nowe
(Kronika kulturalna, Galeria Znako-
mitych Polek, Strona literacka, J zyk
polski z u miechem, Sprawd  swój
polski i inne).

Po kolejnych pi ciu latach owoc-
nej i satysfakcjonuj cej pracy, w
2005 roku wi towali my swoje
dziesi ciolecie. W artykule nr 11/
2005 pisali my: „Zespó  redakcyjny
pisma polonijnego i jak zaznaczy-
em wy ej – kulturalno-o wiato-
wego „G osu znad Prego y”, razem
z naszymi aktywnymi Czytelnikami
stara si  rozwija  dzie o rozpo-
cz te 10 lat temu. Bo gazeta polska
tutaj w Kaliningradzie jest widocz-
nym symbolem trwania polsko ci
na tej ziemi i ma przyczynia  si
do gromadzenia we Wspólnocie
wszystkich Polaków Obwodu Kali-
ningradzkiego, a tak e zaspokaja
potrzeby ludzi d cych do po-
znania kultury polskiej.”

Stale rozwijali my si , nie tylko
unowocze niaj c szat  graficzn

osu, ale te  znajduj c nowych
autorów ch tnie dla nas pisz cych.
Pracowali my z mi ci  i rado ci ,
w sta ym kontakcie z Poloni . Da-
wali my wiadectwo wiatu, e
Polacy tutaj s , co robi , jakie maj
plany i marzenia. 2009 rok zosta
upami tniony uroczystym spotka-
niem z nowo przyby ym Konsulem
Generalnym Markiem Go kowskim.
W pomieszczeniu przy ko ciele w.
Wojciecha Polonii przedstawiono
nowych pracowników Konsulatu,
a Redakcji wr czono aparat fotogra-
ficzny. W 2012 roku po raz kolejny
praca zespo u redakcyjnego G osu
zosta a wysoko oceniona i odzna-
czona wysok  nagrod . W czasie II
edycji Wieczoru Polsko-Rosyjskiego
Biznesu z r k Konsula Generalnego
Marka Go kowskiego otrzymali my
statuetk  w kszta cie Polski na pos-
tumencie z napisem w j zyku rosyj-
skim:

 „G os znad Prego y”

”.
Na podstawie zamieszczonych

w G osie znad Prego y materia ów,
powsta o kilka prac doktorskich i
dyplomowych w Polsce.

Od momentu za enia pisma,
utrzymywali my serdeczne, a na-
wet przyjacielskie stosunki z Kon-
sulatem Generalnym RP – Konsulat

zawsze sta  otworem dla cz on-
ków Redakcji: cz sto spotykali my
si  nie tylko z okazji zorganizowa-
nych imprez polonijnych, ale rów-
nie  byli my mile widzianymi go mi
Konsulatu w bardziej nieformalnej
atmosferze przy kawie, by poroz-
mawia  o sprawach gazety i omó-
wi  plany na przysz . Pracow-
nicy Konsulatu cz sto si  z nami
kontaktowali, je dzili my z nimi do
Polski. Jako jedyny przedstawiciel
prasowy lokalnych rodowisk po-
lonijnych mieli my zawsze pierw-
sze stwo w uzyskiwaniu z Kon-
sulatu informacji.  Regularnie uka-
zywa a si  rubryka „Informacje z
Konsulatu”, a pó niej ostatni  stro-

 ka dego numeru zajmowa  ma-
teria  przygotowywany przez Wy-
dzia  Promocji Handlu i Inwestycji.
Kiedy nast pi a przerwa w finan-
sowaniu nas przez „Pomoc Polakom
na Wschodzie”, w tej jak e trudnej
dla nas sytuacji, na nasze hamle-
towskie pytanie do pana Go kow-
skiego „Co teraz zrobi ? By  dalej
gazecie czy nie by ?” – odpowied
brzmia a jasno. Pismo zosta o wzi -
te pod skrzyd a Konsulatu Gene-
ralnego, i przez nieca e dwa lata
otrzymywali my wsparcie finan-
sowe.

Jednak sytuacja zmieni a si
diametralnie w 2014 roku, wraz z
nowym sk adem pracowników
Konsulatu Generalnego RP w Ka-
liningradzie. Na pierwszym, zapoz-
nawczym, spotkaniu z Redakcj ,
pan Konsul Generalny podda  pismo
surowej nieuzasadnionej krytyce.
Zwróci  uwag  na niski poziom
polszczyzny, na to, e artyku y s
publikowane tylko w j zyku polskim.
Zaznaczy  tak e, e w sk adzie re-
dakcji powinni znajdowa  si  pre-
zesi wszystkich Polonii Obwodu.
A ukazywa  si  G os powinien jako
kwartalnik, a nie miesi cznik. Je eli
chodzi o kolporta  gazety, to naj-
lepszym rozwi zaniem by o by wy-
sy anie nak adu poczt  do posz-
czególnych organizacji polonijnych
poza Kaliningradem. Wcze niej
przecie  zostawiali my gazety w
ko ciele i w Konsulacie, eby przy
okazji spotkania z Konsulem polo-
nusi z Obwodu Kaliningradzkiego
mieli mo liwo  odebra  gazety i
zawie  je do swoich miast. Do
tego najlepiej by o by wcale gazety
nie drukowa , tylko przej  wy -
cznie na wersj  elektroniczn .

> str. 12
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O tym, e Auto-
nomia Polaków „Po-
lonia” ma zamiar
zamiast Fina u coro-

cznych Dni kultury
polskiej zorganizowa  I Polski Bal
by o mówiono jeszcze rok temu.
Powodem sta a si  ch  podnie-
sienia poziomu Festiwalu oraz
si gni cie do historii i tradycji
kulturowych. W kulturze rosyjskiej
oraz polskiej wielk  rol  odgrywa
polonez. W Rosji mówiono kiedy
„polski taniec”.

Ka da m oda panna mia a
umie  zata czy  poloneza, mazur-

 (to polski mazur). Wi c przez
cztery miesi ce polonusi z Kalinin-

6

I Polski Bal w Kaliningradzie

wili prace malarskie pod tytu em
„Polski Strój Ludowy”. Pi kno pol-
skich strojów ró nych regionów
Polski mo na by o zobaczy  nie tyl-
ko na obrazach, ale równie  „na y-
wo”. Cz onkinie Klubu „Polska
chata” panie Janina Bondarik, Zofia
Tur, Elena Rogaczykowa i Swiet ana
Sarapulcewa zaprezentowa y lu-
biane koronki r cznej roboty, prace
na drutach, hafty polskie oraz w as-
nor cznie uszyte stroje polskie.

przyby  na t  imprez  oraz od Gu-
bernatora Obwodu Kaliningradz-
kiego Niko aja Cukanowa.

Program koncertowy rozpocz -
y zespo y dzieci ce Gimnazjum nr

22. Ta ce i piosenki w ich wyko-
naniu nada y imprezie od pierwsze-
go momentu pozytywny nastrój. A
po zako czeniu ich wyst pu na sce-

 zostali zaproszeni wszyscy ze-
brani na sali. A to by o ponad 250
osób. Pod pi kne d wi ki s ynnego

cz onkami naszego
zespo u tanecznego
„P.O.L.S.K.A”. To by o naprawd
pi knie!

Po polonezie w programie wy-
st pi y po kolei najm odsze ucznio-
wie naszej Szko y polonijnej –
czteroletni Leon Szmalc, Ewa i Mia
Dworianinowicz, którzy zarecyto-
wali wiersze polskich poetów. Zes-
pól dzieci cy „S oneczko” za pie-
wa  piosenk  „Pieski ma e dwa”.
Karolina Moszkina, która w XXIV
Mi dzynarodowym Festiwalu Po-
ezji Marii Konopnickiej w Przed-
borzu zaj a II miejsce, zaprezento-
wa a wiersz „W naszym ogródecz-
ku”, a w wykonaniu Kamili Ptak
us yszeli my nie tylko wierszyk
„Abecad o”, ale i ludow  piosenk
a capella. Pó niej w programie za-

> str. 9

gradu oraz innych miejscowo ci
przygotowywali si  do tej imprezy
polonijnej. Kilkugodzinne próby
odbywa y si  wieczorami po pracy,
ale nikt nie rezygnowa . Wr cz
przeciwnie im bli ej by  ten bal, tym
wi cej osób bra o udzia  w próbach.

W ko cu nadszed  dzie  31
pa dziernika 2015 r. Od samego
rana trwa y przygotowania organi-
zacyjne: do Sali konferencyjnej
Rybnej Bir y przy ul. Oktiabrskiej
dostarcza y si  dekoracje, bia o-
czerwone baloniki, instrumenty
muzyczne, ró ne potrawy do pol-
skiego sto u, prace malarskie Stu-
dium malarskiego „Weso e Farby”

(pod kierownictwem Swiet any
Maksimowej), r kodzie o uczestni-
ków Klubu „Polska Chata” (pod
kierownictwem Janiny Bondarik) i
jeszcze mnóstwo innych rzeczy.

O godzinie 17.00 rozpocz o
si  otwarcie wystawy prac twór-
czych. Dzieci i m odzie  przedsta-

O godzinie 17.30 rozpocz  si
bal. Na pocz tku Prezes Autonomii
Polaków „Polonia” Elena Rogaczy-
kowa przywita a wszystkich zebra-
nych oraz przedstawi a honoro-
wych go ci – przedstawicieli w adz
Obwodu Kaliningradzkiego, miasta
Kaliningrad, miasta Gwardiejsk, Mi-
nisterstwa Kultury, Konsula ds. Po-
lonii Gra yn  Kostrusiak, go ci z
Polski, z Rosji, honorowego Prezesa
Autonomii Kleofasa awrynowi-
cza, Redaktora Technicznego gazety
„G os znad Prego y” Pani  Aleksand-

awrynowicz, Prezesów innych
rodków polonijnych, w adze

okr gowego Zwi zku wspólnot
narodowo ciowych, Zgromadzenie
Narodów Rosji oraz Prezesów
wspólnot narodowo ciowych,
pras . Pani Elena przekaza a pozd-
rowienia dla Polonii otrzymane od
przedstawicieli w adz Polski, któ-
rzy z ró nych powodów nie mogli

utworu Wojciecha Kilara z „Pana
Tadeusza” wspólnie zata czono
Poloneza. D ugie suknie balowe,
pi kna muzyka... Jakby cofn  si
czas o par  stuleci! Do poloneza za-
prosili my naszych honorowych
go ci, którzy z przyjemno ci  i za-
ciekawieniem ta czyli w parach z

prezentowa a piosenk  z repertua-
ru Maryli Rodowicz Katarzyna
Gorenowa, Elena Rogaczykowa
bawi a si  z widzami w trakcie pie-
wania ludowych piosenek, a pó -
niej podczas wspólnego krótkiego
warsztatu tanecznego „Polka na
szcz cie”. Zespó  „P.O.L.S.K.A”
za piewa  pod w asny akompania-
ment kilka utworów i zata czy
polskie ta ce ludowe.

Po takim pi knym i rozmaitym
programie wszystkich go ci za-
prosili my do polskiego sto u, gdzie

warto by o spróbowa  zupy dynio-
wej, przygotowanej wed ug rodzin-
nego przepisu z zesz ego stulecia.
Janina Bondarik z rodziny But-
kiewicz podzieli a si  histori  tego
przepisu:

Prezes Elena Rogaczykowa rozpoczyna Bal

Wystawa „Polskie Stroje Ludowe”

Konsul ds. Polonii
Gra yna Kostrusiak

Honorowy Prezes Polonii Kleofas
awrynowicz z córk  Ann

Poloneza czas zacz

A. awrynowicz opowiada o
powstaniu pisma „G os znad Prego y”

Rozpoczyna si  I Polski Bal
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„T  zup  gotowa a na wi ta jesz-
cze moja babcia, która urodzi a si
w drugiej po owie XIX wieku.
Odk d siebie pami tam zawsze ta
zupa podawana by a w chlebku, a
przepis przekazywany by  od mat-
ki do córki, kiedy wychodzi a za

”. Oprócz zupy na smakosze
czeka y jeszcze bigos my liwski,
pierogi ruskie, talarki z buraczkiem
i boczkiem, chrusty, kruche ciasta
z owocami, z kapu-
st  i grzybami, sery
góralskie. Trudno
wymieni  wszyst-
ko, czym stó  by
zostawiony tego
dnia! A na zako -
czenie tej uczty
wi tecznej Konsul

Gra yna Kostru-
siak rozpocz a
tradycyjne cz sto-
wanie tortem ude-
korowanym bia o-czerwonymi
ró ami. Dopiero po godzinie 21.30
go cie powoli zacz li si  zbiera  do

W dniach
1-4 listopada
w Moskwie
odby o si

kilka bardzo wa nych dla
wspólnot narodowo cio-
wych przedsi wzi  z udzia-
em Prezydenta Rosji W a-

dimira Putina. S  to Forum
Narodów Rosji oraz Forum
aktywnych obywateli „Spo-
ecze stwo”.

Oko o 200 prezesów i
przedstawicieli wspólnot
narodowo ciowych z ca ej
Rosji przyjecha o do Mos-
kwy, eby omówi  sukcesy
i problemy, perspektywy
dalszej pracy w zakresie
wspó pracy mi dzykul-
turowej i mi dzynarodo-
wo ciowej. Na zaproszenie
Prezesa Zjednoczenia Na-
rodów Rosji Swiet any
Smirnowej w tych spotka-
niach wzi a udzia  prezes
Autonomii Polaków „Polo-

Zjednoczenie Narodów Rosji:
spotkanie z Prezydentem Rosji w Moskwie

nia” Elena Rogaczykowa. Te
cztery dni w Moskwie by y
bardzo ciekawe i pe ne
owocnych spotka . Na za-
proszenie równie  przyje-
cha y do Moskwy w adze
Zjednoczenia Narodów Ka-
zachstanu na czele z wice-
prezesem Jera ym Tug ano-
wym.

Tego samego dnia zosta a
podpisana umowa o wspó -

pracy pomi dzy Zjednocze-
niem Narodów Rosji i Zjed-
noczeniem Narodów Ka-
zachstanu. 2 listopada na
koncercie Narodów Rosji
„Wieczór przyja ni” pani
Elena zaprezentowa a pol-
skie tradycje taneczne i mu-
zyczne. W stroju ludowym
Prezes Autonomii przywi-
ta a widzów w j zyku pol-
skim, a potem za piewa a

ludowe polskie piosenki i
przeprowadzi a krótki war-
sztat taneczny, podczas któ-
rego ch tni spróbowali za-
ta czy  polk  Tramblank .

3-4 listopada odby o si
Forum „Spo ecze stwo”, w
którym wzi  udzia  Prezy-
dent Rosji. Podczas swego
przemówienia pan Putin
podkre li  wa no  sta ej
wspó pracy mi dzy wszys-

tkimi narodowo ciami, bo to
jest niezb dne dla istnienia
mocnego zjednoczonego
pa stwa. Dla naszej polonii
zaproszenie do udzia u w
tym spotkaniu by o nie tyl-
ko wyró nieniem, ale i uz-
naniem naszej aktywnej
pracy spo ecznej jako zjed-
noczenia Polaków.

Elena Rogaczykowa
Foto autora

(ze str. 8)

Pi kna reprezentacja liderów narodów
Rosji i Kazachstanu

Prezes Autonomii Polaków
„Polonia” E. Rogaczykowa

domu, bo atmosfera wi ta i rado ci
nie pozwoli a opu ci  sal  wcze -
niej.

„Za rok pla-
nujemy znów
z o r g a niz o w a
ju  II Polski Bal
w Kaliningra-
dzie, na którym
zata czymy rów-
nie  pozosta e
ta ce, m.in. mazura. A przygoto-
wania, to znaczy próby, zacznie-
my tu  po wi tach Wielkanoc-
nych. Zapraszamy wszystkich ch t-
nych do udzia u!” – tak powiedzia a
na zako czenie Prezes Autonomii
Polaków „Polonia” Elena Rogaczy-
kowa. „Coroczny Bal Polski w
Kaliningradzie na pewno zostanie
wpisany na list  g ównych imprez
kulturalnych naszego regionu, bo ta
tradycja czy histori  obydwóch
narodów” – napisa a w swoim po-
witaniu do Autonomii Minister
Kultury Swiet ana Kondratjewa. I
z ca  pewno ci  mo emy powie-
dzie , e tak b dzie.

Swiet ana Sarapulcewa Foto:
Eldar Churszudow, Niko aj Czalij

Elena Rogaczykowa piewa
razem z zespo em „S oneczko”

„Trojak” w wykonaniu Zespo u „P.O.L.S.K.A”

Chór m odszy „Planeta dzieci stwa”
(pod kier. W. Studenikinej) Karina Nesteruk Kamila Ptak piewa zespó  „P.O.L.S.K.A”

Diana Tinczurina piewa
„Ta cz ce Eurydyki”
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Niedawno du a
grupa m odzie y z

Kaliningradu odwiedzi a s sied-
ni  Polsk , aby wzi  udzia  we za-
wodach sportowych na nowym
stadionie w Lidzbarku Warmi -
skim.

120 kaliningradzkich ch opaków
i dziewczyn z kilku szkó  w towa-
rzystwie nauczycieli pojecha o do

siedniego kraju trzema autokarami,
aby wzi  udzia  w sportowym Fo-
rum i walczy  o puchary mera Kali-
ningradu i burmistrza Lidzbarka
Warmi skiego w pi ce no nej i lek-
koatletyce (kilka dyscyplin). Ich
rywalami byli miejscowi sportowcy
z Lidzbarka Warmi skiego i okolic
– z Rogo y, Kiwit, Kraszewa.

Tak masowe zawody sta y si
mo liwe dzi ki zawartej umowie o
wspó pracy przygranicznej mi dzy
obwodem kaliningradzkim i woje-
wództwem warmi sko-mazurskim,

Przyja  nie zna granic
przeprowadzano je w ramach mi -
dzynarodowego edukacyjnego pro-
jektu “Przyja  nie zna granic”.

Podczas otwarcia imprezy m o-
dych sportowców przywita  nowy
burmistrz Lidzbarka Warmi skiego
Jacek Wi niowski i kierownik dele-
gacji z Kaliningradu – dyrektor Szko-
y nr 9 Oleg G adczenko.

Najlepszymi w ród kaliningrad-
czyków okazali si  przedstawiciele

Szko y nr 25. Widocznie w tej szko-
le wychowanie fizyczne jest na bar-
dzo dobrym poziomie i ch opaki oka-
zali si  najlepiej przygotowani do
spotka  z nieust pliwymi rywalami.
Nasi m odzi pi karze, rozgromiwszy
gospodarzy turnieju w finale z wyni-
kiem 4:0, wywalczyli pi karski pu-
char, niektórzy z nich otrzymali oso-
biste nagrody, a za najlepszego gracza
turnieju uznano W adys awa Zwiez-
dina. Poza tym Ilia Wostrikow zdo-
by  pierwsze stwo w skokach w dal.

Jednak ogólnie rzecz bior c, w
lekkoatletyce nasi m odzi rodacy
wypadli ju  nie tak pomy lnie. Jedy-
nie w sztafecie 4x100 metrów ch o-
paki ze Szko y nr 19 zaj li II miejsce.
Bezapelacyjne zwyci stwo w lek-
koatletyce odnie li gospodarze zawo-
dów – uczniowie z Gimnazjum nr 1
z Lidzbarka Warmi skiego, maj cy
pierwsze stwo w pi ciu na sze
dyscyplin – skoki w dal (dziewczy-

ny), bieg na 600 m (dziewczyny) i
1000 m (ch opaki) , równie  w obu
sztafetach 4x100 m.

Wszyscy zwyci zcy, a tak e ich
sportowi opiekunowie otrzymali
puchary, medale i nagrody, cz  z
których zosta a przywieziona z
Kaliningradu.

Dwudniowa podró  naszych
uczniów do Polski przewidywa a
równie  odpoczynek w go cinnym
“Le nym Zaciszu” w okolicy Lidz-
barka Warmi skiego, wycieczk  do
Aquaparku i inne rozrywki.

Dmitrij Osipow Foto autora

Pisarz Janusz L.
Wi niewski otrzyma
presti ow  nagrod  -
„Ba tyck  Gwiazd ”.

Rosyjska nagroda dla polskiego pisarza
To nagroda dla osób,

które przyczyniaj  si
do rozwoju kontaktów
mi dzy pa stwami nad-

ba tyckimi.
Janusz Leon Wi niew-

ski jest polskim naukow-
cem i pisarzem, magist-
rem fizyki, magistrem
ekonomii, doktorem in-
formatyki, doktorem habi-
litowanym chemii.

O przyznaniu „Ba tyc-
kiej Gwiazdy” decyduje
kapitu a z siedzib  w
Petersburgu.

Ksi ki Janusza Leo-
na Wi niewskiego, auto-
ra  m.in.  „S@motno ci  w
sieci”, „Moleku  emocji”,
„Na  Fejsie  z  moim  sy-
nem” czy „Kulminacji” jest

w tej chwili jednym z naj-
poczytniejszych polskich
pisarzy w Rosj i.  Jego
ksi ki znajduj  si  na
listach bestsellerów, a
pisarz jest cz sto zapra-
szany na spotkania au-
torskie.

W 2009 roku peters-
burski teatr „Baltijskij
Dom” wystawi  po raz
pierwszy sztuk  na pod-
stawie „S@motno ci w
sieci”, która do dzi  pozo-
staje na afiszach.

„Ba tycka Gwiazda” jest
jedn  z najbardziej pres-
ti owych nagród przyzna-

wanych osobom, które
przyczyniaj  si  do za-
cie nienia kontaktów
mi dzy krajami nadba -
tyckimi. Jej polskimi lau-
reatami s  m.in. Bar-
bara Brylska, Czes aw
Mi osz, Daniel Olbrych-
ski, Andrzej Wajda i
Krzysztof Zanussi.

Nagrod  wr czono
Januszowi L. Wi niew-
skiemu 8 pa dziernika
2015 roku podczas uro-
czystej gali w petersbur-
skim teatrze Ermita .

ród o:
http://www4.rp.pl/Swiat

Oleg G adczenko

Nagrody dla zwyci zców

Uczestnicy ze Szko y nr 25 z Kaliningradu Przed rozpocz ciem zawodów Pi ka no na

Sztafeta Wr czanie nagród zwyci zcom Wspólne zdj cie na pami tk
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W dniach 18-25
pa dziernika nasza
rosyjska grupa poje-

cha a do Niemiec. W
tej grupie byli: Katarzyna Goreno-
wa, Daria Rybakowa, Alina Staw-
skaja, Micha  Jermo ajew, Alina
Gruszeckaja, Ksenia Kontorez, Ka-
tarzyna Galanskaja, Alex Sokolni-
kow i Siergiej Lugowskoj. Wybra-
li my si  na warsztaty multime-
dialne w Blossin. Dowiedzieli my
si  jak u ywa  kamery, wiat a, jak
robi  kostiumy z niczego i jak to
jest by  aktorem; poznali my rol
scenografii, charakteryzacji oraz
muzyki w filmie. Wszystko to ra-
zem z kolegami z Polski i Niemiec.
Filmowali my w dwóch miesza-
nych grupach.

Ale w Blossin robili my nie tylko
film: piewali my piosenki pod
gitar , grali my w ró ne zabawy w
trzech (czasami nawet w czterech)
warsztatowych j zykach.

Dodatkow  atrakcj  programu
by o ca odniowe zwiedzanie stolicy
Niemiec – Berlina. Robili my tam
du o zdj , spacerowali my, kupo-
wali my pami tki. Kiedy wrócili -
my do naszego o rodka, byli my
pod wra eniem wydarze  tego
dnia.

Warsztaty multimedialne w Niemczech
Stworzyli my sobie atmosfer

jak u prawdziwych aktorów: ca y
dzie  filmowali my i ca  noc mon-
towali my.

Chcia abym wyrazi  szczególn
wdzi czno  wszystkim koordyna-
torom projektu: Anne-Laure Leroy,
Agnieszce B aszczak i Siergiejowi

apszynowi. Dzi kuj , e przez
ca y tydzie  z nami by y dwie wspa-

nia e panie, w których zakochali si
wszyscy – Swiet ana Maksimowa i
Helena Stawskaja.

To by  bardzo pracowity tydzie
z fantastyczn  atmosfer  i mam na-
dziej , e to si  powtórzy!

Kasia Gorenowa
Foto: Swiet ana Maksimowa,

Nikodem Mac
i Michel Werner

13 FOT !!!

Zaj cia sportowe. Wspinaczka.

Prezentacja naszego miasta

Zwiedzamy Berlin (Mur Berli ski)

Odpoczynek po zaj ciach

Zwiedzamy Berlin (Brama Brandenburska)

W sali sportowej

Zdj cie uczestników projektu

piewanie piosenek
wieczorami

Grupa Rosyjska przed
prezentacj  swojego kraju

Gra na onie natury

Kiedy pisali my scenariusz,
pracowali my z filmem

Spacer po o rodku z przyjacielem z Polski –
Mateuszem

P.S. Nakr cony przez nas film “Super dobrze” znajd  Pa stwo tu:
https://www.dropbox.com/sh/05e7cdeaj8bz23p/
AABLJrtdOw0cK9tuDuVmWhAra?dl=0&preview=super+dobrte.mp4

Swiet ana Maksimowa
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Wiele z tych zalece  by o odw-
rotnych od tych, jakie od lat s y-
szeli my na spotkaniach i
szkoleniach redakcji pism po-
lonijnych w Polsce.

Od pocz tku zak adali my,
e pismo polskie kaliningra-

dzkich Polaków powinno z
oczywistych powodów ukazy-
wa  si  tylko w j zyku polskim.

aden rosyjski region, w którym
jest polska organizacja, nie jest
bezpo rednim s siadem Pol-
ski  tak  jak  my.  Nikt  nie  ma tak
bliskich kontaktów z Macierz
jak Polonia Obwodu Kalinin-
gradzkiego. W e wszystkich
wspólnotach prowadzone s
zaj cia z j zyka polskiego nie
tylko na poziomie podstawo-
wym, s  te  grupy wysoko za-
awansowane. J zyka polskie-
go uczy si  w niektórych szko-
ach, nie wspominaj c ju  o
polonistyce na uniwersytecie.
Ludno  naszego regionu ak-
tywnie interesuje si  rozwojem
kontaktów z s siedni  Polsk ,
i polskoj zyczna gazeta jest

nie wiadectwem takiego
stosunku rosyjskiej enklawy do
Polski. Mówi c o korzeniach i
tradycjach, jak mogliby my za-
niedba  najwa niejszy tego
sk adnik – polszczyzn ? Oprócz
swojego g ównego zadania,

os jest równie  przydatn
lektur  dla wszystkich, którzy in-
teresuj  si  j zykiem  polskim  i
Polsk . Stawiaj c by  mo e zbyt
wysok  dla niektórych poprze-
czk , G os znad Prego y zach -
ca do wnikliwego czytania, ana-
lizowania i poznawania nowych
polskich wyrazów. Obejmujemy
szerok  tematyk  kulturow  i
historyczn  – piszemy przecie
nie tylko o yciu Polonii. Jeste -
my yw  reklam  Polski na te-
renie kaliningradzkiego regio-
nu. Jeste my dla tych, którzy
powa nie interesuj  si  Pol-
sk , niezale nie, czy maj  pol-
skie korzenie, dla tych, którzy
chc  zna  j zyk polski i t  znajo-
mo  pog bia . Sprowadze-
nie pisma do dwuj zyczno ci
by oby wska nikiem obni enia
poziomu jego presti u. G os
znad Prego y od 20 lat by  pis-
mem POLSKIM.  Poza  tym wy-
dawanie pisma wy cznie po

polsku by o zawsze jednym z
zalece  przy uzyskaniu pomocy
ze strony polskich fundacji.

Utworzenie Rady Polonijnej
w 2012 roku i wybranie jej pre-
zesem pani Iriny K. na pocz tku
nie odbi o si  na dzia alno ci
gazety: nadal otrzymywali my
materia y od wszystkich organi-
zacji polonijnych obwodu i pub-
likowali my je bez wyj tku, nigdy
nie b c pismem stronniczym.

Natomiast w 2015 roku, po
posiedzeniu w Konsulacie Ge-
neralnym RP Rady Polonijnej
po wi conym G osowi znad
Prego y – bez zawiadamiania
jakiegokolwiek przedstawiciela
Redakcji – postanowiono gaze-

 zamkn  (!). Brzmi to co naj-
mniej absurdalnie: jeste my
pismem niezale nym i samo-
dzielnym, oficjalnie zarejestro-
wanym w Federacji Rosyjskiej
jako miesi cznik po wi cony
problematyce polonijnej, któ-
rego wydawc  i w cicielem
jest redakcja pisma. (Taka infor-
macja widnieje w nag ówku i
stopce G osu). adna z organi-
zacji polonijnych Obwodu Kali-
ningradzkiego nie ma najmniej-
szego prawa decydowa  o
sprawach G osu znad Prego y,
a Konsulatowi Generalnemu
RP w Kaliningradzie nie wolno
nawet miesza  si  bezpo red-
nio i decydowa  o sprawach po-
lonijnych! Jakie prawo ma kto-
kolwiek podejmowa  decyzj  o
losie pisma bez zapraszania na
spotkanie jego redakcji, bez ja-
kichkolwiek konsultacji z zes-
po em redakcyjnym? Przypusz-
czamy, i  p. Irina K. z Czernia-
chowska namawia innych pre-
zesów polonijnych do bojkoto-
wania G osu i odmowy przyjmo-
wania wysy anych do nich pocz-

 kolejnych numerów pisma. Za
przyk adem p. Iriny K. pod yli
p. Benedykta . z Gusiewa i p.
Henryk N. z Ba tyjska. Nas zas-
tanawia jednak pozycja w tej
sprawie polskiej dyplomacji,
która biernie przygl da si  spra-
wie, co wprowadza w konster-
nacj  ca  Poloni  i bardzo os a-
bia jedno  i wspó prac rodo-
wisk polonijnych obwodu.

Dziwi nas bardzo, e pani K.
i jej sprzymierze cy nie chc  by

ju  cz ci  przedstawianych
przez nasze pismo polonijnych
relacji i sprawozda , nie chc ,
eby ich przynale no  do or-

ganizacji polonijnych w Rosji
by a opisywana na amach G o-
su znad Prego y. Potrafimy to
uszanowa , chocia  nie rozu-
miemy takiej postawy. Jeste my
przecie  od 20 lat dla Polski i
wiata g ównym ród em infor-

macji o tutejszych Polakach.
Polska i wiat za spraw  p. Iriny
nie dowie si  ju , co dzieje si
obecnie w ród Polonii Czernia-
chowska, Gusiewa i Ba tyjska.
Nie wolno zabrania  innym
cz onkom Polonii otrzymywa  i
czyta  G os znad Prego y, gdy
jest to wroga postawa wobec
Interesu Polonii i wszystkich
Polaków.  Nie  wszyscy  maj
mo liwo  si gni cia po nasze
pismo w Internecie.

Bardzo d ugo nie reagowa-
li my, gdy  by o nam wstyd z po-
wodu takiego stanowiska niek-
tórych przedstawicieli Polonii.
Odnosimy wra enie, e od pó -
tora roku próbuje si  sterowa  i
manipulowa  poszczególnymi
rodowiskami polonijnymi Ob-

wodu Kaliningradzkiego, sk ó-
caj c je przy tym skutecznie
mi dzy sob . Jest to tym atwiej-
sze, gdy  wiele z obwodowych

rodków polonijnych ma nie-
uregulowany status prawny na
terenie Federacji Rosyjskiej, a
w finansowaniu swojej dzia al-
no ci s  bardzo uzale nieni od
pomocy finansowej z zewn trz.

Je eli wybór w adz Rady Po-
lonijnej nie sprzyja jedno ci i
zgodzie wewn trz rodowisk
polonijnych, a jedynie je sk óca
i poró nia, to nasuwa si  jasny
wniosek, e nale y wybra  in-
nego Prezesa Rady – dla unik-
ni cia dalszych sporów i kon-
fliktów, dla dobra ca ej naszej
Polonii.

Przez 20 lat swojej dzia al-
no ci zdobyli my wielu przyja-
ció  w ród polskich polityków od
prawej do lewej strony, jak i
cz onków redakcji pism w Pol-
sce (równie  tych najwi kszych)
i gazet polonijnych. Wiemy, e
mo emy liczy  na ich pomoc w
przedstawieniu naszych obec-
nych problemów opinii publicznej.

Oprócz G osu znad Prego y,
nie ma tutaj innego pisma, któ-
re relacjonuje ludziom wspó -
czesnym i potomnym ycie na-
szej polskiej Wspólnoty. Ka da
wspólnota polonijna ma prawo
za  swoje pismo. Wtedy na
pewno nie odmówiliby my
wspó pracy i pomocy dla dobra
Polonii Obwodu Kaliningradz-
kiego i Polaków w ca ej Fede-
racji Rosyjskiej.

Byli my, jeste my i b dzie-
my pismem relacjonuj cym i
opisuj cym ycie Polonii,
wbrew ludziom, którzy próbuj
zaw aszcza  sobie poszcze-
gólne organizacje polonijne od-
mawiaj c informacji na temat
ich dzia alno ci i nie przyjmuj c

osu znad Prego y, który wy-
sy amy nie tylko dla nich, ale
przede wszystkim dla cz onków
Polonii w Czerniachowsku, Gu-
siewie i Ba tyjsku.

Z drugiej strony pragniemy
bardzo podzi kowa  naszym
wiernym i oddanym przyjacio-
om, którzy daj  nam si  i ra-
do  dla dalszej pracy. Dzi -
kujemy przede wszystkim He-
lenie Rogaczykowej, ksi om
Jerzemu Steckiewiczowi, Igna-
cemu Pawlusowi i Danielowi
Ko akowskiemu, Oldze So o-
wiowej , Janinie Pietruszko,
Natalii Kidiajkinej, Walentynie

wi cickiej, Tatianie Miszurow-
skiej, Larysie Ko obkowej.

Je eli chc  Pa stwo, eby
pismo nasze ukazywa o si
prze kolejne lata, to prosimy o
wyra enie swojego wsparcia
dla G osu znad Prego y w trud-
nym dla nas okresie. Prosimy
o przekazywanie swoich opinii
na ten temat równie  Konsula-
towi Generalnemu w Kalinin-
gradzie, a przede wszystkim p.
Konsul Gra ynie Kostrusiak i p.
Konsulowi Generalnemu Mar-
cinowi Nosalowi.    Redakcja

      G osu znad Prego y –
11 listopada 2015 r. (20 lat

po ukazaniu si  zerowego numeru).

20 lat G osu znad Prego y w s bie Polonii Obwodu Kaliningradzkiego
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