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Mistrzostwa Europy w Pi ce
No nej 2016 (Euro 2016 France) jest
15 edycj  turnieju fina owego
pi karskich mistrzostw Europy or-
ganizowanego przez Uni  Euro-
pejskich Zwi zków Pi karskich
(UEFA) od 10 czerwca do 10 lipca
2016 r. we Francji. W imprezie po
raz pierwszy bior  udzia  24 repre-
zentacje (wcze niej by o 16 dru yn
narodowych). Do organizacji Euro
2016 ostatecznie pretendowa y
Francja, Turcja i W ochy. Decyzj  o
wyborze gospodarza podj  w maju
2010 w Genewie Komitet Wyko-
nawczy UEFA.

Eliminacje do Euro 2016 odby y
si  pomi dzy wrze niem 2014 r. a
listopadem 2015 r. Wzi y w nich
udzia  53 reprezentacje narodowe
walcz ce o 23 miejsca w turnieju.
Francja, jako organizator turnieju,
zosta a zakwalifikowana automa-
tycznie.

Losowanie grup kwalifika-
cyjnych odby o si  w lutym2014 r
w Nicei. W wyniku losowania wy o-
niono 8 grup licz cych po 6 dru yn
oraz jedn  grup  licz  5 dru yn
(grupa I z Francj ). Polska znalaz a
si  w grupie razem z Niemcami,
Irlandi  Pó nocn , Szkocj , Gruzj  i
Gibraltarem. Reprezentacja Polski

zakwalifikowa a si  do wyst pów w
Mistrzostwach Europy w pa -
dzierniku 2015 r. i jest to nasz trzeci
w nich udzia . Jednak w poprzed-
nich mistrzostwach w latach 2008 i
2012 ko czyli my swoj  rywali-
zacj  ju  na fazie grupowej. W na-
szej grupie po fazie eliminacji pozo-
sta y oprócz Polski, Niemcy, Irlan-
dia Pó nocna, Szkocja, Ukraina. W
czasie eliminacji a  13 bramek strze-
li  Robert Lewandowski, 6 bramek
Arkadiusz Milik, 4 bramki Kamil
Grosicki, a po 2 bramki Sebastian
Mila i Grzegorz Krychowiak, strzel-
ców pojedynczych goli nie wymie-
niamy.

Selekcjonerem kadry Polaków
jest szkoleniowiec Górnika Zabrze
– Adam Nawa ka. Kapitanem dru y-
ny jest Robert Lewandowski. Baz
treningow  reprezentacji zosta o fran-
cuskie miasteczko La Baule.

W swoim pierwszym meczu na
M is t r zo s tw ac h
Europy 2016 Pol-
ska pokona a Ir-
landi  Pó nocn
1:0. W meczu
zachwyci  debiu-
tuj cy na mi dzy-
narodowym tur-
nieju Bartosz Ka-
pustka. Polacy
mieli niemal przez
70-proc. meczu
posiadanie pi ki,

tylko Irlandia Pó nocna mia a lep-
szych, bardziej odpowiedzialnych i
skuteczniejszych w defensywie pi -
karzy. Mimo ogromnej przewagi
Polacy nie byli w stanie sforsowa
obrony Irlandczyków z pó nocy a
do 51 minuty, kiedy to Arkadiusz
Milik wyprowadzi  Bia o-Czerwo-
nych na prowadzenie.

Kolejny mecz Polska rozegra a
z reprezentacj  Niemiec. Polacy za-
cz li pojedynek bardzo spokojnie,
to mistrzowie wiata od pierwszego
gwizdka przej li inicjatyw . Gra to-
czy a si  na po o-
wie Bia o-Czer-
wonych, ale pol-
ski bramkarz u-
kasz Fabia ski nie
musia  interwe-
niowa . Druga
po owa mog a
mie  wymarzony
pocz tek dla pol-
skiego zespo u.
Ju  w 22 sekun-
dzie po do rod-
kowaniu Grosickiego w wietnej
sytuacji znalaz  si  Milik, ale nie
trafi  g ow  w pi  b c cztery
metry przed bramk . Fabia ski
broni  bardzo pewnie i by  mocnym
punktem dru yny. Spotkanie zako -
czy o si  remisem 0:0.

Ostatni mecz w fazie grupowej
reprezentacja Polski wygra a 1:0 z
Ukrain  po bramce Jakuba B aszczy-
kowskiego. Po raz pierwszy w his-
torii Mistrzostw Europy w pi ce
no nej Polacy wywalczyli awans do
fazy pucharowej.

25.06 reprezentacja Polski wy-
gra a ze Szwajcari  w meczu na Euro
2016 w rzutach karnych 5:4. Regu-
laminowy czas gry zako czy  si  re-
misem 1:1. Bia o-Czerwoni tym sa-

mym awansowali do wier fina u
rozgrywek. Bohaterem meczu by
Jakub B aszczykowski. Bia o-Czer-
woni wytrzymali i pokazali, co
potrafi  w rzutach karnych. Tym
samym Polska znalaz a si  grupie 8
najlepszych dru yn Europy.

W wier fina ach zagraj :
Polska, Walia, Niemcy, Francja,
Portugalia, Belgia, W ochy i Islandia.

Polska rozegra mecz 30.06 z
Portugali . Na murawie b  wal-
czyli przeciwko sobie m.in. Robert
Lewandowski i Cristiano Ronaldo.

Bilans spotka  tych dru yn jest nie-
mo liwie wyrównany - trzy razy
wygra a Polska, trzy razy triumfo-
wa a Portugalia, trzy razy pad  remis.
Jak b dzie tym razem? Wszystko
wyja ni si  w czwartek wieczorem
na Stade Velodrome w Marsylii.

Reprezentacja Polski dzi ki
wietnym wyst pom na mistrzost-

wach Europy we Francji na pewno
awansuje w rankingu FIFA. Dru-
yna Adama Nawa ki jest bardzo

blisko pobicia najlepszej pozycji w
historii polskiej pi ki. Gdyby ranking
zosta  opublikowany po meczach
1/8 fina u, to Polska zaj aby w nim
ju  15 miejsce.

Trzymajmy kciuki za Polsk !!!
Viva la Pologne!!!                          ms
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Dwadzie cia
pi  lat temu
– w kwietniu
1991 roku –
Papie  Jan

Pawe  II oficjalnie przywró-
ci  struktury Ko cio a Rzy-
mskokatolickiego w Rosji.
Dwadzie cia pi  lat dla
ludzkiego ycia to okres
bezspornie ogromny, bo w
przeci gu takiego czasu do-
rastaj  dzieci, pojawiaj  si
wnuki, a w przypadku nie-
których zamyka si  ca e
ycie, jednak w perspekty-

wie Bo ej i wiecznej jest to
mgnienie, ale mgnienie Bo-
ej aski, której moc nieza-

le na jest od czasu.
W dniach 22-24 kwietnia

2016 r. w Parafii w. Woj-
ciecha-Adalberta w Kalinin-
gradzie odby y si  jubileu-
szowe uroczysto ci 25-lecia
odrodzenia struktur Ko -
cio a Rzymskokatolickiego
w Rosji po czone z obcho-
dami Uroczysto ci w. Woj-
ciecha Adalberta – patrona
parafii.

Trzydniowe uroczysto -
ci rozpocz y si  w pi tek
22 kwietnia otwarciem wy-
stawy zdj , po wi conej
yciu Parafii w ci gu minio-

nych 25-lat na tle ycia Ko -
cio a w Rosji. Wystawa po-

czona by a z prezentacj

         Jubileusz 25-lecia odrodzenia struktur
Ko cio a Rzymskokatolickiego w Rosji

ksi ki Proboszcza Ks. Pra-
ata Jerzego Steckiewicza

„Wojciech Adalbert w Pru-
sach i Kaliningradzie”. Pierw-
szy dzie  obchodów zako -
czy  si  uroczyst  Msz

wi , której przewodni-
czy  emerytowany Biskup

ugi Ksi dza Jerzego jest
ci le zwi zana z odrodze-

niem struktur Ko cio a
Rzymskokatolickiego na
Ziemi Kaliningradzkiej.
Przybywaj c tutaj w dalekim
ju  dla nas 1991 roku, by
jednym z dwóch pierwszych

Pa skiego w Sowiecku.
Trzydniowe uroczysto ci

ukoronowa a dnia 24 kwiet-
nia niedzielna Msza wi ta,
której g ównym celebransem
by  pierwszy Arcybiskup
Archidiecezji Matki Bo ej w
Moskwie, obecnie Arcybis-
kup Mi skoMohylewski

kap anów, pos uguj cych na
tych ziemiach po II wojnie
wiatowej. Pierwszym kap-
anem, który oficjalnie odp-

rawi  Msz w. w Kalinin-
gradzie by  ks. Anupras Gau-
ronskas, obecny Proboszcz
Parafii Wniebowst pienia

Konsulowie
Rzeczypos-
politej Polskiej, Niemiec i
Litwy, wicekonsulowie RP,
oraz go cie z Polski, Nie-
miec, Litwy, Rosji i Bia o-
rusi.

Po nabo stwie mia
miejsce uroczysty koncert

Tadeusz Kondrusiewicz.
Na uroczysto ciach obec-

ni byli go cie, przedstawi-
ciele Ko cio ów: Prawos aw-
nego i Ewangelicko-Augsbur-
skiego, oraz Wspólnoty Mu-
zu ma skiej Kaliningradu.
Byli obecni tak e Generalni

Pomocniczy Diecezji Szcze-
ci sko-Kamie skiej Marian

ej Kruszy owicz.
Uroczysto ci kontynuo-

wane by y w sobot  23
kwietnia przy krzy u w.
Wojciecha–Adalberta w Ten-
kitach, znacz cym miejsce

cze skiej mierci wi -
tego Aposto a Prus. Godny
podkre lenia jest fakt, e tego
dnia Proboszcz ks. Pra at
Jerzy Steckiewicz obchodzi
swoje imieniny. Historia pos-

jubileuszowy, w czasie któ-
rego chóry i muzycy nasze-
go regionu wykonali utwory
muzyki religijnej, po ród
których znalaz  si  tak e
napisany specjalnie na jubi-
leusz hymn ku czci w. Woj-
ciecha-Adalberta.

Mog oby si  zdawa , e
po siedemdziesi ciu latach
wojuj cego ateizmu na tych
ziemiach, niemo liwe b -
dzie odrodzenie na nowo
wiary, lecz dla Boga nie ma
nic niemo liwego i to, co
wydawa o si  niemo li-
wym, sta o si  cia em. Prze-
cie  powiedziano: Od rana
do wieczora okoliczno ci si
zmieniaj , i wszystko szyb-
ko biegnie przed Panem. Syr
18,26.

Igor Kaziuczyc
Foto: Oksana cie ka

Uczestnicy wi to-Wojciechowych Uroczysto ci w TenkitachBp Marian B ej Kruszy owicz

Nowa ksi ka Ojca Jerzego

Msza w. pod przewodnictwem Ks. Abpa Tadeusza Kondrusiewicza

Pi tkowa inauguracja Jubileuszu

Czcigodny Solenizant – Ojciec Jerzy
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II Obwodowa Olimpiada J zyka Polskiego w Kaliningradzie
W maju 2016 odby a si  II Obwodowa Olim-

piada J zyka Polskiego w Kaliningradzie. Do
Olimpiady przyst pi o ponad 40 uczestników,
reprezentuj cych ró ne o rodki nauczania

zyka polskiego w Obwodzie Kaliningradzkim
– w ród startuj cych w konkursie by a m.in.

odzie  polonijna z Oziorska, studenci kali-
ningradzkiej polonistyki, osoby ucz szczaj ce
na kursy j zyka polskiego w szko ach j zyków
obcych i samouki. Zwyci zcom przypad y w
udziale niezwykle atrakcyjne nagrody.

Tegoroczna Obwodowa Olimpiada J zyka
Polskiego w Kaliningradzie, organizowana przez
Centrum Kultury Polskiej we wspó pracy z
Sopock  Szko  Wy sz , a przy wsparciu Kon-
sulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, cie-
szy a si  du  popularno ci  w ród uczestników.
Swoj  znajomo  j zyka polskiego postanowi o
sprawdzi  ponad 40 uczestników reprezentuj -
cych ró ne o rodki nauczania j zyka polskiego.

ród osób, które zdecydowa y si  wzi  udzia
w Olimpiadzie, by a du a grupa m odzie y polo-
nijnej z Oziorska, nie zabrak o studentów kali-

ningradzkiej polonistyki, a tak e tych, którzy
zdobywaj  wiedz  z zakresu j zyka polskiego
w o rodkach organizuj cych kursy j zyków ob-
cych. Na zwyci zców czeka y niezwykle atrak-
cyjne nagrody: Sopocka Szko a Wy sza nagro-
dzi a zwyci zców nieodp atn  ofert  eduka-
cyjn , a Centrum Kultury Polskiej – nieodp at-
nymi kursami j zyka polskiego. Zdobywcy II i
III miejsca poza nieodp atnymi kursami j zyka
polskiego, zostali nagrodzeni mo liwo ci  pod-

cia nauki w Sopockiej Szkole Wy szej z 40%
i 30% zni kami.

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
równie  uhonorowa  zwyci zców nagrodami.

ród upominków znalaz y si  p yty z polsk
muzyka, polskie ksi ki oraz czytnik ebooków,
stanowi cy  nagrod  specjaln  Konsula RP w
Kaliningradzie .

Nagrody oraz dyplomy uczestnikom wr czy-
li konsul ds. kultury Dagmara Lukovi  oraz pe -
nomocnik rektora ds. Europy Wschodniej So-
pockiej Szko y Wy szej Marek Urba ski.

ród o: www.kaliningrad.msz.gov.pl

Obwodowa Filharmonia w Kaliningradzie
po raz kolejny go ci a na scenie artystów bior -
cych udzia  w Mi dzynarodowym Festiwalu
Operowa Unia Europejska. Wzorem lat ubieg-
ych w ród wykonawców nie zabrak o polskich

gwiazd sceny operowej.
Arty ci Opery Warszawskiej - sopran Agnie-

szka Tomaszewska i tenor Tomasz Krzysica –

Agnieszka Tomaszewska i Tomasz Krzysica w ród gwiazd
koncertu galowego festiwalu Operowa Unia Europejska

wietnili tegoroczn  edycj  Festiwalu Operowa
Unii Europejska, organizowanego od czterech lat
przez Kaliningradzk  Filharmoni  Obwodow , a
przy wsparciu konsulatów krajów cz onkowskich
EU posiadaj cych swoje przedstawicielstwa w
Obwodzie Kaliningradzkim. W Festiwalu, trady-
cyjnie ju , wzi li udzia  arty ci scen operowych
z Polski, Litwy, otwy oraz Rosji. Arty ci, bio-

cy udzia  w programie Festiwalu, po koncercie
galowym w Kaliningradzie wyst pili raz jeszcze
– tym razem w Filharmonii Warmi sko- Mazur-
skiej, gdzie równie  uj li swoimi wyst pieniami
publiczno , o czym wiadczy a wype niona po
brzegi widownia i gromkie brawa, jakimi widzo-
wie nagrodzili artystów.

www.kaliningrad.msz.gov.pl

Uczestnicy olimpiady

   II Obwodowa Olimpiada J zyka Polskiego
w Kaliningradzie

W imieniu Konsula Generalnego RP
otwarcia dokona  konsul Z. Zar ba

Agnieszka Tomaszewska - sopran i
Tomasz Krzysica – tenor

Wiktoria Bobkowa – mezzosopran i
Aleksander Dudnicki – baryton

Agnieszka
Tomaszewska –
sopran (Polska),
Artem Khaczyjanc –
tenor (Rosja),
Laima Jonukite –
mezzosopran (Litwa),
Wiktoria Bobkowa –
mezzosopran (Rosja)
i Aleksander
Dudnicki – baryton
(Rosja) (Olsztyn)

Filharmonia kaliningradzka pod dyrekcj  Wiktora Bobkowa
(Olsztyn)

Nie tak dawno temu dowiedzieli my si , e w Kaliningradzie istniej
dwa Centra Kultury Polskiej. Niejednokrotnie publikowali my materia y
z Centrum Kultury Polskiej, kierowanego przez Tomasza Oma skiego
(http://www.polska-kaliningrad.ru/).  W poni szym artykule mowa o
drugim Centrum Kultury Polskiej, na czele którego stoi Borys Obrazcow.

Po rozmowie z p. Borysem dowiedzieli my si  o kierunkach
dzia alno ci tego Centrum, g ównym z których jest szeroka oferta us ug
edukacyjnych, w tym nauczanie j zyka polskiego. Organizacja znajduje
si  w Kaliningradzie przy ul. 1812 goda, 126, 1 pietro.

Redakcja
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Minister spraw zagranicz-
nych Witold Waszczykowski
oraz Sekretarz Generalny
NATO Jens Stoltenberg ods o-
nili  w  Kwaterze  G ównej  So-
juszu Pó nocnoatlantyckiego
w Brukseli logo szczytu
NATO, który odb dzie si  8 i 9
lipca 2016 roku w Warszawie.

Podczas ceremonii ods o-
ni cia logo minister W itold
Waszczykowski powiedzia , e
jego symbolika si ga antycznej
Nike, przez rzymsk  Wiktori  a
do uosobienia bohaterskiej
Warszawy. – Szczyt w Warsza-
wie jest szczególnym wyda-
rzeniem dla Polski. Odb dzie
si  w mie cie, które da o naz-

 wojskowemu paktowi z cza-
sów zimnej wojny ustanowio-
nemu w 1955 roku, który na
blisko cztery dekady sta  si

ównym przeciwnikiem Soju-
szu.  Ugoszczenie NATO w War-
szawie 60 lat pó niej ma sym-
boliczne znaczenie. To b dzie

Ods oni cie logo szczytu NATO 2016 w Warszawie
pierwsze od Szczytu w Buka-
reszcie spotkanie sojuszników
w pa stwie wschodniej flanki
NATO  –  mówi  dzisiaj  w  Kwa-
terze G ównej NATO w Brukseli
szef polskiej dyplomacji.

– Szczyt powinien by  kamie-
niem milowym politycznego i
wojskowego dostosowania
Sojuszu w d szej perspek-
tywie – oceni  minister Waszczy-
kowski. Zaapelowa  o solidar-
no , wspóln  odpowiedzial-
no  i równy poziom bezpie-
cze stwa dla wszystkich cz on-
ków sojuszu. – Dzi ki temu b -
dziemy mogli zapisa  now  kar-

 w naszej wspólnej historii.
Sekretarz Generalny NATO

Jens Stoltenberg podkre li , e
syrenka znajduj ca si  w logo,
jest obecnie symbolem wielkie-
go miasta, które ma ponad 600
lat. Legenda g osi, e po tym jak
zosta a uratowana przez rybaka,
uzbrojona w miecz i tarcz  sta-

a gotowa do obrony miasta i

jego mieszka ców. Dok adnie
tak jak teraz NATO, które jest
gotowe chroni  Polaków.

Sekretarz Generalny NATO
wyrazi  te  nadziej  na owocne
rozmowy w Warszawie w lipcu
2016.

8 i 9 lipca 2016 r. do Warszawy
przyjad  szefowie pa stw i
rz dów, ministrowie spraw za-
granicznych oraz ministrowie
obrony 28 pa stw sojuszników
NATO i krajów partnerskich. -
cznie 2,5 tysi ca delegatów, a

tak e blisko 1500 dziennikarzy.
O wyzwaniach politycznych i
obronnych stoj cych przed
Szczytem NATO w Warszawie
minister Waszczykowski roz-
mawia  dzisiaj mi dzy innymi z
ameryka skim Sekretarzem
Stanu Johnem Kerrym oraz z
Naczelnym Dowódc  Si  NATO
w Europie genera em Philipem
Breedlovem.

Tematem pierwszego dnia
narady ministrów spraw zagra-
nicznych w Brukseli by a próba
odpowiedzi na wyzwania wo-
bec NATO p yn ce z Bliskiego
Wschodu i Afryki Pó nocnej,
sytuacja w Syrii oraz zwalczanie
terroryzmu. Szefowie dyploma-
cji rozmawiali równie  o przysz-

ci misji szkoleniowej Reso-
lute Support w Afganistanie.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw

Zagranicznych
http://www.moskwa.msz.gov.pl

W dniach 18-20 maja 2016 r. w Lidz-
barku Warmi skim odby y si  V Mist-
rzostwa Strefy Ma ego Ruchu Granicz-
nego w Pi ce No nej Dziewcz t i Ch op-
ców. Udzia  w zawodach cieszy  si
du ym zainteresowaniem dru yn z Wo-
jewództwa Pomorskiego, Warmi sko-
Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradz-
kiego.

Z inicjatywy Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia odby y si  w V
Mistrzostwa Strefy Ma ego Ruchu Granicz-
nego w Pi ce No nej Dziewcz t i Ch opców.
Zawody odby y si  na terenie O rodka
Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmi -
skim. Ceremonie otwarcie zaszczycili swoj
obecno ci : Konsul Generalny Rzeczypos-

V Mistrzostwa Strefy Ma ego Ruchu Granicznego
w Pi ce No nej Dziewcz t i Ch opców

sko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Pan Ernst Wyciszkiewicz oraz Burmistrz
Bartoszyc Pan Piotr Petrykowski. W
charakterze gospodarza uroczysto ci
wyst pi  Burmistrz Lidzbarka W armi -
skiego Pan Jacek Wi niowski.

W trakcie krótkich wyst pie  zaproszeni
Go cie podkre lali rol  sportu w kszta to-
waniu postaw yciowych m odych zawod-
ników, ycz c dobrej zabawy oraz zdrowej
rywalizacji  w  duchu  fair  play.  W  V  edycji
mistrzostw wzi o udzia  16 dru yn z powia-
tów pó nocno-wschodniej Polski oraz Ob-
wodu Kaliningradzkiego. Swoje umiej t-
no ci mog o zaprezentowa  zgromadzonej
publiczno ci niemal 200 dzieci. .

www.kaliningrad.msz.gov.pl

politej Polskiej w Kaliningradzie Pan Marcin
Nosal, Attache ds. Kultury Konsulatu Gene-
ralnego Federacji Rosyjskiej w Gda sku
Pan Luka Ezerskiy, Dyrektor Centrum Pol-

Kilka s ów do zawodników m.in. od Marcina Nosala -
Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie

Uczestnicy zawodów Pami tkowe zdj ciePami tkowe zdj cie

NEW FON1112_CMYK3
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w i t o
rodka Lata

– to wi to,
kiedy wiat o

i ciemno  zaczynaj  zma-
ga  si ,  a dni  staj  si
krótsze. To czas pe ni si y

ca, rado ci, to symbol
si y, ochrony i pot gi, to
czas wi towania zieleni
Ziemi, czas obfito ci, p od-
no ci, a wszystkie bogactwa
natury s  w pe nym rozk-
wicie. Si y przyrody osi -
gaj  w tym czasie swoj
kulminacj  – tak przy-
najmniej  wierzyli  nasi
przodkowie, wi to to ob-
chodzili wi c hucznie.

W zachodniej i rodko-
wej Polsce Letnie przesile-
nie znano jako Sobótk ,
Noc wi toja sk , na Ma-
zowszu i Podlasiu pod
nazw  Kupalnocki, na po-
graniczu bia orusko-ukra-

skim za  – Kupa y.

Coroczny festiwal „ rodek lata”

nie z tym wi tem
zwi zany jest coroczny
Festiwal folklorystyczny

rodek lata”, który trady-
cyjnie si  odbywa  na terenie
domu Niemiecko-Rosyj-
skiego w Kaliningradzie, w
tym roku mia  on miejsce 18
czerwca. Na festiwal zawi-
tali przedstawiciele rosyj-
skiej, niemieckiej, ormia -
skiej, polskiej, ukrai skiej,
bia oruskiej, litewskiej,
ydowskiej i innych naro-

dowo ci.

Konsul RP w Kalinin-
gradzie Andrzej Sobczak

kultur  i kuchni . Auto-
nomia „Polonia” zaprezen-
towa a polski bigos. Ka dy
z obecnych móg  poczu  tu
nie tylko jedno , ale tak e
ró norodno  tradycji lu-
dów mieszkaj cych w
obwodzie kaliningradzkim.

Festiwal nie ogranicza  si
do oficjalnych powita  i
wyst pów muzycznych.
Mogli my równie  obejrze
wystaw  sztuki i rzemios a,
a uczniowie naszego stu-

dium „Weso e
farby” pod
kierownict-
wem Swiet any Maksi-
mowej, zaprezentowali
prace na temat “Strój lu-
dowy”.

Kulminacj   najd szego
dnia roku by a wspólna
herbata z ciastem pod sym-
boliczn  nazw  „Dru ba”,
w upieczeniu którego wzi li
udzia  go cie i przedsta-
wiciele spo eczno ci naro-
dowych i kulturowych z
Kaliningradu i obwodu.

To wi to nie tylko po-
kazuje wspólno  naszej
historii i kultury, ale tak e
daje nam wspania  okazj
spotka  si  razem w ciep ej
atmosferze. Niech ta tra-
dycja yje, rozwija si  i cie-
szy nas wszystkich.

Denis Maksimow
Foto: Julia Czalij

odzie owy Dom Kultury w Krakowie po
raz szósty zorganizowa  Mi dzynarodowy
Konkurs Plastyczny „Przyroda w Kolorach”.
Temat tegorocznej edycji to „W wiecie ptaków”.

W konkursie wzi o udzia  5 uczniów z
Kaliningradu w wieku od 7 do 16 lat, wszyscy
ze Studium Malarskiego „Weso e Farby” Auto-
nomii Polaków „Polonia”, pod kierownictwem
Swiet any Maksimowej.

Na tegorocznej edycji Konkursu przewa y

VI Mi dzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Przyroda w Kolorach” w Krakowie

prace malarskie, zdecydowanie wi cej ni  na
poprzednie edycje nades ano prac wykonanych
róznymi technikami, nades ano licznie prace
mi dzy innymi z Czech, S owacji, Bia orusi,
Ukrainy, Francji, W och, USA, Litwy, Wielkiej
Brytanii. Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody
ksi kowe. Uroczyste wr czenie nagród, wyró -
nie  oraz otwarcie wystawy odby o si  w Ogro-
dzie Botanicznym UJ w Krakowie w dniu
4 czerwca 2016 r.

Pe ne wyniki konkursu dost pne s  na
www.mdkgrunwaldzka5.pl. W kategorii 8-11 lat
laureatem zosta a Anna Korobanowa, 9 lat, w
kategorii 16-21 lat: Jekaterina Galanskaja, 16 lat.
Wyró nienia otrzyma y: Polina Po idajwa, 9 lat
i Wiktoria Bachurinskaja, 7 lat.

ród o: http://polonia39.ru/przyroda-w-kolorach/

1. Po udniowoameryka ska harpia. Mama karmi piskl . Polina Po idajwa, 9 lat.
2. Cudowny ptak ruh. Jekaterina Galanskaja,  16 lat.

1 2 3

4

3. Odwa na mewa zbudowa a gniazdo w pobli u torów
kolejowych. Wiktoria Bachurinskaja, 7 lat.
4. Pi kna para bocianów bia ych. Anna Korobanowa, 9 lat.

powita  wszystkich uczest-
ników i go ci, podzi kowa
organizatorom festiwalu.
Nasza grupa muzyczna
„Królewczanie” pod kie-
rownictwem  Andrzeja
Androsiuka, wykona a  czte-
ry polskie pie ni: „Prz -
niczka”, „W moim ogró-
deczku”, „Jada go cie” i
„Tramblanka” .

Wszystkie wspólnoty
pokaza y swoje tradycje,Konsul RP A. Sobczak i cz onkowie “Polonii”

Na festiwalu

Na festiwalu

Brzmi  polskie piosenki
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Zako czy y si  jubileu-
szowe, XV Dni Kultury
Polskiej, których organi-

zatorem jest Stowarzyszenie Polonijne im.
Fryderyka Chopina w Czerniachowsku. Zgod-
nie z dotychczasow  tradycj  organizatorzy
zaproponowali publiczno ci zró nicowany i
bogaty program.

Stowarzyszenie Polonijne im. Fryderyka
Chopina w Czerniachowsku ju  po raz pi tnasty
podj o si  organizacji Dni Kultury Polskiej. Za-
proponowany program czy  w sobie elementy
artystyczne i edukacyjne, nie zabrak o tak e kon-
kursów, w których m odzie  polonijna mog a si
pochwali  swoimi umiej tno ciami i talentami.

XV Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku
O wysokiej randze imprezy wiadczy a m. in.

obecno  wielu znamienitych go ci, pocz wszy
od Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie,
przedstawiciela Departamentu Wspó pracy z
Poloni  i Polakami za Granic  MSZ, doradcy
Wojewody Pomorskiego, przedstawicieli zaprzy-
ja nionych  polskich samorz dów lokalnych,

adz miejskich Czerniachowska i go ci repre-
zentuj cych niemal e wszystkie organizacje
polonijne z Obwodu Kaliningradzkiego.

XV  Dni  Kultury  Polskiej  w  Czerniachowsku
zainaugurowane zosta y wernisa em wystawy
„To jest Polska”. Uroczystego otwarcia dokona
Marcin Nosal – Konsul Generalny RP w Kali-
ningradzie, podkre laj c, e przygotowana przez

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie  wysta-
wa jest turystyczn  wizytówk  Polski oraz swe-
go rodzaju zaproszeniem do odwiedzenia i
zwiedzania Polski, kraju mog cego jednocze nie
poszczyci  si  wspania  ofert  historyczn  jak
i zupe nie nowoczesn , stanowi  nieod czny
element promowania Polski.

Impreza nale a do bardzo udanych, a
wszyscy mówcy zabieraj cy g os podczas inau-
guracji  XV Dni Kultury Polskiej podkre lali
wa no , jak  w dzisiejszych, trudnych, czasach
maj  wszelkie inicjatywy kulturalne, zbli aj ce
narody i stanowi ce doskona  form  wzajem-
nego poznania i zrozumienia.

www.kaliningrad.msz.gov.pl

Otwarcie wystawy „To jest Polska”

Inauguracji XV Dni Kultury Polskiej

Ze wa, j trew i wie , czyli o slowach
których znacze  ju  nie pami tamy

dziewierz (ros. )
trew (ros. , przest.)

ze wa (ros. )
ze win
szurzy (ros. )
szurzyna
wie  (ros. , przest.)

paszenog

Brat m a
ona brata m a

Siostra m a
 siostry m a

Brat ony
ona brata m a

Siostra ony
 siostry ony

      S ownictwo okre laj ce relacje mi dzy cz onkami
rodzin w ka dym j zyku jest nies ychanie interesuj cym
zagadnieniem. W zale no ci od wielu procesów spo eczno-
kulturowych, jest to wi ksza b  mniejsza ilo  s ów. W
przypadku j zyka polskiego liczba obecnie stosowanych
okre le  jest mniejsza ni  mia o to miejsce kilka wieków temu.

Jednym z przyk adów s ów, które ca kowicie wysz y z u ycia
jest wiekier, czyli ojciec m a. Wed ug K. D ugosz-Kurczabowej
ten wyraz pochodzi od pras owia skiego svek( )kr . Pierwotnie
to okre lenie stosowano wy cznie w stosunku do ojca ony.
Jednak nale y zwróci  uwag , e “ju  w dobie redniopolskiej
[XVI-XVIII w. przyp. autora] wyraz te  bywa odnoszony równie  do
ojca m a”. Nale y równie  przytoczy  inne okre lenia,
wspó cze nie nieznane u ytkownikom j zyka polskiego:
(Na podstawie: Encyklopedia staropolska: www.literat.ug.edu.pl/~literat/
glogers/0019.htm )

Przedstawiamy Pa stwu Ann  Banasiak, której dwa artyku y zamieszczamy
w obecnym numerze G osu: powy ej – materia  o wyrazach, nie u ywanych
ju  we wspó czesnej polszczy nie, i na s.12 – „Czarodziej Schulz”. Nasza nowa
autorka jest absolwentk  Polonistyki Uniwersytetu ódzkiego i Filologii
Angielskiej Spo ecznej Akademii Nauk w odzi. Jest przedsi biorc , publicystk
i t umaczem, jest równie  autork  wielu publikacji z zakresu literatury.     Red.

Wyst py artystyczne m odzie y polonijnej Wyst py artystyczne m odzie y polonijnej
Wyst py artystyczne

odzie y polonijnej
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Tradycyj-
nie, i jak zawsze
weso o, odby  si
uroczysty wie-

czór z okazji zako czenia roku
akademickiego w Klubie Mi-

ników J zyka Polskiego i
Kultury Polskiej „Szturwa ”.

Na imprezie, w ród in-
nych wa nych go ci, by  obecny
Konsul ds. Polonii Jaros aw
Strycharski.  Cz onkowie „Sztur-

Do spotkania po wakacjach!
wa u” przedstawili widzom ins-
cenizacj  znanej i lubianej ba ni
braci Grimm „Królewna nie ka
i siedmiu krasnoludków”.  Po za-
ko czeniu przedstawienia pan
Konsul podzi kowa  wszystkim
za zaproszenie na imprez  oraz
za promowanie kultury polskiej
w taki ciekawy i weso y sposób.

Mi ników j zyka pol-
skiego z roku na rok jest coraz
wi cej. Starsi ludzie przyszli ze

swoimi wnukami, które piewali
i ta czyli razem z krasnoludkami
przy melodii „Hop-sa-sa”.

Cz onkowie Klubu ser-
decznie podzi kowali swojej
ulubionej nauczycielce, pani Ka-
tarzynie Regureckiej. W ci gu
roku by o nam niezmiernie mi o
spotyka  si  w  tak  licznym gro-
nie, wspólnie intensywnie praco-
wa  i wymienia  si  swoimi
do wiadczeniami.

Ucieszyli my nasz
nauczycielk  bardzo dobrymi
ocenami z egzaminu.

Uwa amy, e kurs j zy-
kowy w pe ni spe ni  jej i nasze
oczekiwania, a wzajemna sym-
patia oraz szacunek sprzyja y
tworzeniu przyjemnej i twórczej
atmosfery na zaj ciach.

Do spotkania po waka-
cjach!

Olga So owjowa
Foto: Siergiej Mas o

odzi cz onkowie Klubu
z Niemiec

Konsul ds. Polonii Jaros aw Strycharski

Inscenizacja ba ni braci Grimm

Inscenizacja ba ni braci Grimm

Inscenizacja ba ni braci Grimm

Inscenizacja ba ni braci Grimm Prezes Klubu razem z krasnoludkami

Mi nicy j zyka polskiego

Królewna nie ka jest
najpi kniejsza w wiece
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Jubileusz Uniwersytetu Warszawskiego
„Dwa stulecia, dobry pocz tek” – tak brzmi has o 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. 

Uniwersytet War-
szawski zosta  za ony 19
listopada 1816 r. Akt fundacyjny
uczelni nada  w Petersburgu
car Aleksander I. Jednak inicja-
tywa utworzenia szko y wy szej
w stolicy Królestwa Polskiego
wysz a od dwóch s ynnych pol-
skich my licieli o wiecenio-
wych: Stanis awa Kostki Potoc-
kiego oraz Stanis awa Sta-
szica. Królewski Uniwersytet
Warszawski, tak w pierwszych
latach nazywano uczelni ,
powsta  przez po czenie Szko y
Prawa i Nauk Administracyj-
nych (za . 1808) oraz Szko y
Lekarskiej (za . 1809). Królew-
ski Uniwersytet W arszawski
zlokalizowano w jednym z
najpi kniejszych zak tków
Warszawy – przy Krakowskim
Przedmie ciu, na skarpie wi -
lanej, w miejscu gdzie w XVII w.

karskiego, Filozoficznego oraz
Nauk i Sztuk Pi knych. Wokó
Uniwersytetu W arszawskiego,
od momentu jego za enia,
rozwija a si  polska nauka,
sztuka i literatura. UW odegra
wa  rol  w walce o odzys-
kanie przez Polsk  niepodleg-

ci. Na pierwszego rektora
wybrano ks. Wojciecha Anzelma
Szweykowskiego, który pe ni
obowi zki zwierzchnika Uniwer-
sytetu do 1831 r. Do najs yn-
niejszych studentów nale eli
Fryderyk Chopin oraz ojciec pol-
skiej okulistyki Wiktor Szokalski.
W 1830 roku car Miko aj I, upa-
mi tniaj c swego brata Alek-
sandra I przemianowa  uczelni
na Uniwersytet Królewsko-
Aleksandrowski. Jednak nieba-
wem uczelni  zamkni to po
upadku powstania listopado-
wego, w którym uczestniczy o
wielu jej uczniów i profesorów.

Pó niej warszawska Al-
ma Mater zawsze odradza a si
wiele razy. W 1857 roku otwarto
Akademi  Medyko-Chirurgiczn
(ograniczona do dwóch wy-
dzia ów: lekarskiego i farmaceu-
tycznego), która w 1862 sta a

si  cz ci  Szko y G ównej War-
szawskiej ( -

). SGW posiada a
cztery wydzia y: Prawa i Admi-
nistracj i,  Filologiczno-Histo-
ryczny, Matematyczno-Fizyczny,
Lekarski. Studiowa o w niej ok.
3500 osób, z których wiele w og-
romnym stopniu wp yn o na
oblicze nauki i kultury polskiej
oraz przygotowanie gruntu na
odrodzenie si  niepodleg ej
Polski. Mury tej uczelni opu cili
twórcy i naukowcy rozpoznawani
dzi  na ca ym wiecie, m.in.
Henryk Sienkiewicz, Boles aw
Prus i Benedykt Dybowski. Wy-
chowankowie Szko y G ównej, a
tak e jej charyzmatyczny rektor
Józef Mianowski, g osili has o
„nauka to pot ga”. Dzi ki ich
wyt onej pracy podtrzymana
zosta a wiadomo  narodowa
w najtrudniejszym okresie nie-
woli. Szko  zamkni to nied ugo
po upadku Powstania stycznio-
wego w 1869, siedem lat po jej
utworzeniu.

Od 1869 do 1915 r.
dzia  na Mazowszu Cesarski
Uniwersytet Warszawski ( -

-
) z j zykiem rosyjskim

jako j zykiem wyk adowym oraz
niepolskimi w adzami. Pomimo
widocznej na ka dym kroku ru-
syfikacji,  tak e  i  ta  szko a  wyk-
szta ci a wielu s ynnych badaczy,
m.in.: W adys awa Konopczy -
skiego, Wac awa Sierpi skiego
oraz Karola Lutosta skiego. W
okresie tym wzniesiono te  na
terenie uczelni monumentalny
gmach biblioteki oraz eklektycz-

 bram  przy Krakowskim
Przedmie ciu. W trakcie I wojny
wiatowej ten rosyjski uniwer-

sytet zosta  przeniesiony do
Rostowa nad Donem (1915),
gdzie do ko ca lipca 1917 roku
dzia  jako „Cesarski Uniwer-

sytet W arszawski w m. Ros-
towie nad Donem” ( -

-
. ).

Uczelnia zosta a nast pnie
przekszta cona postano-
wieniem Rz du Tymczaso-
wego w Uniwersytet w Ros-
towie nad Donem.

Polskoj zyczny Uni-
wersytet zosta  ponownie ot-
warty w Warszawie 15 listopada
1915 r. po ucieczce z Warszawy
rosyjskiego zaborcy dzi ki ini-
cjatywie niemieckiego gene-
ra a-gubernatora W arszawy

> str. 9

rezydowali królowie Polski, a
pó niej w drugiej po owie XVIII
stulecia król Stanis aw August
Poniatowski za  Szko
Rycersk . Pocz tkowo Uniwer-
sytet sk ada  si  z pi ciu wy-
dzia ów: Teologicznego, Prawa
i Nauk Administracyjnych, Le-

Hansa von Beselera, który
nada  uczelni statut. (Beseler
powo  wówczas te  Poli-
technik  Warszawsk ). Pierw-
sze lata dzia alno ci reaktywo-
wanej uczelni nie nale y do
naj atwiejszych. Dochodzi o do
konfliktów pomi dzy spo ecz-
no ci  akademick  a nie-
mieckimi w adzami okupacyj-
nymi. W iele z tych zatargów
stara  si agodzi  rektor Józef
Brudzi ski, którego nale y uz-
na  za godnego nast pc  W.
Szweykowskiego i J. Mianow-
skiego. W roku 1920 utworzono
Wydzia  Teologii Ewangelickiej.
Ustabilizowanie sytuacj i na
Uniwersytecie nast pi o po
zwyci skiej wojnie z bolsze-
wick  Rosj . Naczelnik Pa -
stwa Józef Pi sudski 2 maja
1921 r. nada  uczelni insygnia,
powracaj c tym gestem do
najlepszych tradycji akade-
mickich. Tego samego dnia
Marsza kowi Pi sudskiemu
przyznano te  pierwszy w his-
torii Uniwersytetu tytu  doktora
honoris causa.
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W okresie mi dzy-
wojennym na Uniwersytecie
Warszawskim wyk ada o wielu
wybitnych uczonych. Znakomity
historyk antyku Tadeusz Zie-
li ski bada  dzieje Grecji i
Rzymu, ojciec polskiej archeo-
logii Kazimierz Micha owski
przygotowywa  pierwsze wyko-
paliska w Egipcie, a wybitny
matematyk Wac aw Sierpi ski
tworzy  podwaliny polskiej
matematyki. Uczelnia stawa a
si  te  coraz bardziej  roz-
poznawalna na arenie mi dzy-
narodowej. Stopniowo popra-
wia a si  tak e sytuacja loka-
lowa Uniwersytetu, zacz to
bowiem projektowa  nowo-
czesne uczelniane budynki na
terenie ca ego miasta. Na po-
cz tku lat trzydziestych uniwer-
sytet sta  si  najwi ksz  polsk
uczelni  – pracowa o tam 250
profesorów i docentów, a nauk
pobiera o 10 000 studentów.
Po mierci Józefa Pi sudskiego
w 1935 Senat UW zmieni  naz-

 uczelni na Uniwersytet
Józefa Pi sudskiego w W ar-
szawie.

Na pocz tku II wojny
wiatowej wiele uczelnianych

budynków przy Krakowskim
Przedmie ciu zosta o zbom-
bardowanych. Uczelnia zosta a
zamkni ta przez niemieckiego
okupanta. Zbiory i wyposa enie
wielu pracowni UW zosta y
wywiezione do Niemiec. Budyn-
ki uniwersytetu przekszta cono
w koszary andarmerii. Pomi-
mo zakazów okupanta i gro by
kary mierci, wielu wyk adow-
ców prowadzi o zaj cia ze stu-
dentami w mieszkaniach pry-
watnych. W ten sposób pow-
sta a rozbudowana struktura
tajnego nauczania, stanowi ca
cz  polskie-go ruchu oporu.
W 1944 roku w zaj ciach

(ze str. 8)

uczestniczy o ju  ok. 300 pra-
cowników naukowych i 3500
studentów. Wi kszo  studen-
tów by a jednocze nie nie-
rzami podziemia. W czasie
wojny zgin o 63 profesorów
UW. Budynki uczelniane uleg y
zniszczeniu w 60%, a zbiory w
70–80%.

ze stanowiska przez w adze
komunistyczne w czasie stanu
wojennego. W 1980 ponownie
utworzono Muzeum Uni-
wersytetu Warszawskiego.

W tej chwili Uniwersytet
W arszawski jest najwi ksz
uczelni  w Polsce. Sk ada si
ona z 20 wydzia ów i studiuje na

Po wojnie powrócono do
nazwy Uniwersytet Warszawski.
W grudniu 1945 roku zaj cia
rozpocz o ponad 4000 stu-
dentów. Za czasów PRL by a UW
by  wa nym o rodkiem opozy-
cyjnym. W pa dzierniku 1966
Leszek Ko akowski wyg osi  na
UW wyk ad „Rozwój kultury pol-
skiej w ostatnim 10-leciu”, za
który wyrzucono go z PZPR. W
marcu 1968 roku na uczelni
dosz o do masowych anty-
komunistycznych demonstracji
studenckich. Pierwszym demo-
kratycznie wybranym przez
spo eczno  akademick  – w
okresie po powstaniu NSZZ
„Solidarno ” – rektorem by
wybitny miediewista, prof.
Henryk Samsonowicz, usuni ty

niej  blisko 48 tys.
studentów. O presti u
uczelni wiadcz  nie
tylko jej  sukcesy nau-
kowe, ale i renoma za
granic . Uniwersytet
Warszawski wykszta ci
do tej pory pi ciu nob-
listów: Henryka Sienkie-
wicza, Czes awa Mi osza,
Menachema Begina,
Józefa Rotblata i Leonida Hur-
wicza. Wielu s ynnych polskich
badaczy zosta o doktorami ho-
noris causa znanych zagranicz-
nych uczelni,  z ka dym te
rokiem uczelnia pnie si  w gór
w mi dzynarodowych rankin-
gach. Najstarsza warszawska
Alma Mater jest tak e za y-
cielk  i patronk  kilku innych
znanych, polskich szkó  wy -
szych: Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, sto ecznego
Uniwersytetu im. Kardyna a Ste-
fana Wyszy skiego oraz Uni-
wersytetu w Bia ymstoku. W
Rankingu Szkó  W y szych
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
corocznie zajmuje jedno z
dwóch pierwszych miejsc (ry-
walizuj c tutaj z Uniwersytetem
Jagiello skim). W mi dzy-
narodowym rankingu QS World
University Rankings za rok aka-
demicki 2015/2016 Uniwersytet
Warszawski zaj  344. miejsce

na wiecie (najwy sze ze
wszystkich polskich uczelni).

Obecny Rektor UW
(od 2012 r.) – prof. Marcin Pa ys
jest ju  49 zwierzchnikiem tej
uczelni. W ostatnich kilku latach
powsta y Wydzia  Orientalis-
tyczny i Wydzia  Artes Liberales.
Systematycznie wznoszone s
te  kolejne, nowoczesne uni-
wersyteckie gmachy.

Na podstawie informacji
Muzeum Uniwersytetu

Warszawskiego
oprac. ms
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Cztery dni w obwodzie kaliningradzkim to
wystarczaj co du o czasu, by przekona  si  o
zaletach tego naznaczonego trudn  histori
miejsca. Na pytanie, czy warto tutaj przyjecha ,
by zobaczy , jak region ten podniós  si  z ruin,
stanowczo odpowiadam - warto.

Cho  wola abym uda  si  do starego Kró-
lewca, w Kaliningradzie szuka am ladów tego,
co po nim zosta o. ladów w dos ownym zna-
czeniu. I tak dotar am do Bramy Frydlandzkiej,
potem do starej katedry, znalaz am dawny dom
dla sierot, na pró no doszukuj c si  we wzoro-
wanych na stare kamienicach nad Prego ladów
przesz ci. Dawny Królewiec, oprócz katedry,
pami taj  bowiem jedynie posadzone nieopodal
kasztanowce.

A mimo wszystko ten ra cy w oczy ar-
chitektoniczny miszmasz wyda  mi si  jedyny
w swoim rodzaju. Podobnie jak wycieczka po
kaliningradzkiej Pregole. Rozrywka, która spra-
wi a, e mi o go b  wspomina .

Nie znalaz am tak e w tym mie cie zbyt
wielu ladów niedawnego systemu. Nowe drogi,
nowoczesne sklepy, wyposa one w najbardziej
wyszukane produkty targi, najnowszej generacji
muzea, budynki i samochody, wy mienita baza
hotelowa, billboardy nakrapiane reklamami
sprawiaj , e mo na si  tutaj poczu  naprawd
jak w Europie. I nie przeszkadza w tym wcale

Obwód kaliningradzki jakiego nie znacie
wszechobecna szarzyzna w postaci pokomu-
nistycznych budynków trwalszych ni  sam
ustrój.

A ludzie? Gdy ju  si  przebrnie przez granic ,
przyjmuj  ka dego jak swego. I je li nie zejdzie-
my w rozmowie na tematy polityczne, zostanie-
my przyjació mi na bank. Jakie s  rosyjskie ko-
biety? Ubieraj  si  pi knie na ka  okazj ,
mocno si  maluj , przegrzewaj  dzieci (o zgrozo
ubieraj  je w kombinezony przy 20 stopniach
Celsjusza!), zawsze witaj  si  na powitanie
ca usem.

Dobrze pami tam lata osiemdziesi te, wi c
wci  przera a mnie fakt, jak bardzo trzeba si
tutaj natrudzi  i nakombinowa , by normalnie
prze . Mój rosyjski znajomy Sasza, emeryto-
wany nauczyciel, otrzymuje miesi cznie w prze-
liczeniu na z otówki ok. 800 z  pensji. Przy ce-
nach wy szych dwa razy od naszych nie le musi
si  nagimnastykowa , by wy ywi  siebie i
rodzin .

– Gdy tylko mog , dorabiam do emerytury –
mówi Sasza. - Zwyk y cz owiek nie ma u nas
atwo. Sami dok adnie wiecie, e po ywno  i
ubrania je dzimy do was.

Jednak za chwil  dodaje, e problemy finan-
sowe to dla niego bu ka z mas em w obliczu tego,
jak bardzo Rosjanie s  zaprawieni w boju. –
Przeszli my niejedn  wojn , tyle przetrwali my,

wi c b dziemy si  przejmowa  brakiem dosta-
tecznych warunków do ycia? – wyznaje.
     O wadach Rosjan Sasza mówi niech tnie. –
O naszych zaletach powiem tyle, e jeste my
go cinni. Gdy przyjmujemy kogo  w go ci,
zapewniamy im wszystko, co najlepsze –
dodaje.

Ma racj . Rosyjsk  go cinno  oceniam na
pi tk  z plusem. Zwiedzaj c obwód kalinin-
gradzki, mo na zada  sobie pytanie, dlaczego
tak rzadko s ycha  tu polsk  mow . Mieszkamy
tu  za miedz , a za rosyjsk  granic  pojawiamy
si  jedynie po paliwo. Nie zagl damy do Kali-
ningradu czy na Mierzej  Kuro sk . A zach caj
do tego urocze pla e Jantarnego, Swiet ogorska
czy piaskowe wydmy na Mierzei Kuro skiej.
Co nas powstrzymuje przed d sz  wizyt  u
naszych s siadów? Stereotypy? Strach? My ,
e jednak ignorancja i nieznajomo  tematu.

     Obwód kaliningradzki to region niezwykle
urokliwy, przyjazny turystom i ju  dawno temu
dogoni  Europ . Niedawna podró  do obwodu
zmieni a mój sposób postrzegania Rosjan,
którzy okazali si  bardzo podobni do nas
(wcze niej postrzega am ich zupe nie inaczej).
I nagle zada am sobie pytanie, dlaczego wybra-
am si  tam dopiero teraz.

Dominika Kiejdo
www.portel.pl
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Miasto Lund, le ce na po u-
dniu Szwecji, znane jest z elitarnego

Uniwersytetu i mieszkaj cych w nim rodzin
arystokratycznych. W Lund urodzi  si  i
wychowywa  aktor Max von Sydow. Jaki  czas

cy w przyja ni z Iw  baronow  Bennet, czyli
córk  Stanis awa Przybyszewskiego i Dany Juel.
Tutaj mieszka a baronowa Elisabet von Schulenburg,
której krewny – ambasador Niemiec w Moskwie –
by  przy podpisaniu Paktu Ribbentrop-Mo otow a

 w hitlerowskich Niemczech posiada  zamek i
jedena cie tysi cy hektarów lasu. Mieszka a Se-
weryna hr. towska-Czarnecka, przyje a z
Malmö Ró a hr. Broel-Plater z domu ksi na
Radziwi  z Nie wie a, mieszka a Maria urowska-
Kurowska oraz Ludwika hr. Broel-Plater z wnukiem
Piotrem Czarkowskim.

Piotr Czarkowski herbu Abdank mia  bardzo
dobre koligacje szlachecko-artystyczne. Najcz ciej
jednak wspomina  babk  Ludwik , dziadka Ludomira
Rogowskiego i ojczyma Franciszka Adolfa Achera.

Tak mówi  o swojej babce:
- Jej ojcem by  Polak a matk  Niemka o nazwis-

ku Hube, babcia Ludwika urodzi a si  w D browie
Górniczej, ale wychowywa a si  w Sosnowcu, gdzie
jej ojciec mia  praktyk  lekarsk , st d powsta a
pewna znajomo  z Janem Kiepur , nast pnie
przenios a si  do Krakowa, by studiowa  polonistyk
oraz filozofi  na Uniwersytecie Jagiello skim a
kolejnym etapem jej nauki by a Paryska Sorbona,
jej brat Stefan zosta  pó niej profesorem tego
Uniwersytetu, by  te  jednym z recenzentów pracy
doktorskiej Wandy Wasilewskiej. W czasie studiów
pozna a kompozytora Ludomira Micha a Rogow-
skiego, wysz a za niego za m  i oboje wyjechali do
Wilna, tam mój dziadek zaj  si  komponowaniem
muzyki powa nej a ona pisaniem tekstów literac-
kich.  Z  ma stwa  tego  urodzi a  si  moja  matka

awa Rogowska primo voto Czarkowska secundo
voto Acher, jednak wkrótce, na po udniu Francji,
ma stwo to rozpad o si . Jednym z powodów
rozpadu by a za  babci Ludwiki z genera em
Józefem Hallerem. Nad Sekwan  pozna a si  babcia
z Ignacym Paderewskim, Isidor  Duncan czy tancer-

 rosyjsk  Matyld  Krzesi sk . Za  z Józefem
Hallerem nie trwa a d ugo i babcia zosta a on  po-
rucznika Józefa hr. Broel-Platera z Kombulu, ma -
onkowie zamieszkiwali tamtejszy pa ac krótko,

gdy  tylko do ko ca I wojny wiatowej, kiedy to
pa ac sp on .

Ludwika hr. Broel-Plater by a zwi zana z Pol-
skimi Inflantami i Petersburgiem. W swoim miesz-
kaniu w Lund mia a kilka rysunków i akwarel przed-
stawiaj cych pa ac w Kombulu oraz miasto nad New .
Z tamtymi stronami zwi zana by a równie  i poprzez
rodzin  swojego zi cia Francisza Adolfa Achera.

Ta szlachecka rodzina, maj ca wczesno rednio-
wieczne korzenie w Bawarii, prowadzi a w Inflan-
tach Polskich domy handlowe i magazyny zbo owo-
warzywnicze. Na kilka lat przed I wojn wiatow
Acherowie rozwin li intensywny handel z Królew-
cem, Ryg  i Petersburgiem. Dostarczali tam w asny-
mi wagonami warzywa, które odchodzi y z Dworca
Petersburskiego w Warszawie (po wojnie Dworzec
Wile ski). Dalej sz y na Wilno, do Królewca, Rygi
i miasta nad New .

ród dokumentów posiadanych przez Piotra
Czarkowskiego jest okoliczno ciowe przemówienie
z okazji ods oni cia tablicy pami tkowej, po wi -
conej potomkowi szlachty bawarskiej: Szanowni
zebrani – dzisiejsza uroczysto  ods oni cia tablicy

Hrabina i Bawarski Szlachcic
po wi conej pami ci Franciszka Adolfa Achera,
za yciela i pierwszego prezesa Ochotniczej Stra y
Po arnej i wójta gminy Skorosze odbywa si  w pi -
dziesi  siódm  rocznic  powstania OSP w Ursusie.

Poezja Ludwiki hr. Broel-Plater zachowa a si
w postaci bardzo szcz tkowej. Kilka jej wierszy
znajdowa o si  w archiwum polskim zdeponowanym
na Uniwersytecie w Lund, w ród bezimiennej poezji
napisanej przez wi niarki obozu w Ravensbruck.
Par  utworów posiada  wnuk Piotr Czarkowski. Wed-
ug jego s ów, to Ludwika-Poetka napisa a kilka teks-

tów piosenek dla teatrzyków rewiowych. W tym
dla Hanki Ordonówny:

- Rodzina Broel-Platerów, pochodzenia bawar-
sko-niemieckiego, by a szeroko skoligacona... w tym
z rodzin  Tyszkiewiczów, jednego z przedniejszych
rodów na Litwie... brat Józefa Broel-Platera mia  za
on  Tyszkiewiczówn , babcia Ludwika mieszka a

jaki  czas w Celinówku ko o Warszawy, gdzie jej
 mia  dom i niewielk  posiad , bywa a cz sto

w Warszawie, tam poprzez Tyszkiewiczów pozna a
si  z Hank  Ordonówn ... babcia nieraz pod piewy-
wa a taki refren, w rytmie walca angielskiego, który
to tekst otrzyma a od niej Hanka Ordonówna.

To walc dla panny i dla jegomo cia
Ona wpatrzona w niego bo zakochana
Bia a suknia balowa i jego czarny frak
Sala wiat ami z lampionów zalana
Do nagrania tego tekstu jednak nigdy nie dosz o.

Jakie by y powody, dok adnie nie wiadomo. Wed ug
wnuka Ludwiki-Poetki, to:

- Babci m  by  le niczym w maj tku swojego
brata, dzisiaj to s  tereny Bia orusi, ale nie by o to
finansowo satysfakcjuj ce, to babcia zacz a prowa-
dzi  pensjonat w Jastrz biej Górze, po ony w Tat-
rach, wi c kontakt z Warszaw  si  urwa  i z Hank
Ordonówn  te .

Takich momentów, nie do ko ca dopowiedzia-
nych, jest w yciu Ludwiki hr. Broel-Plater sporo.
Nigdy nie zosta a zdefiniowana jej za  z gene-
ra em Józefem Hallerem. Wed ug wnuka, to:

- Babcia Ludwika znalaz a si  w sztabie Józefa
Hallera, bo zaproponowa  jej t  prac , gdy  zna a
biegle kilka j zyków, w tym rosyjski, a on wiedzia ,
e jego armia pójdzie kiedy  na Wschód Europy.

Nigdy te  nie zosta o wyja nione pochodzenie
pieni dzy, jakimi Ludwika hr. Broel-Plater dyspono-
wa a w Szwecji. Pracowa a na Uniwersytecie i dora-
bia a t umaczeniami, ale to nie wystarczy oby na
wystawne ycie, jakie przez jaki  czas prowadzi a.
Op aci a nielegalne przeszmuglowanie statkiem wnu-
ka z Polski do Szwecji, kupi a trzypokojowe miesz-
kanie w Maladze na pó wyspie Iberyjskim, naj a
gosposi  i ufundowa a pomnik Anio a Cierpi cego

na kwaterze polskiej cmentarza w Lund.
Wed ug hr. Broel-Plater osiad ych po wojnie w

Malmö, to: Broel-Platerowie zdeponowali przed
wojn  pieni dze i weksle w kilku bankach, to co
by o w Wilnie i Rydze to przepad o, cz  by a w
Szwajcarii i to przetrwa o, Ludwika by a upowa -
niona notarialnie do dysponowania tym, wi c...

Piotr Czarkowski mia  babk  paraj  si
poezj  oraz dwóch dziadków-artystów. Obaj
uko czyli uczelnie artystyczne, obaj dokszta cali
si  za granic  i obaj za granic  tworzyli. Jeden by
kompozytorem muzyki powa nej, a drugi
malarzem. Jeden pochodzi  z bogatego domu i drugi
pochodzi  z bogatego domu.

Kompozytor u schy ku ycia mieszka  w
klasztornym pokoju – celi w Dubrowniku. A drugi,
po przehulaniu maj tku ziemskiego na Mazowszu,
dope nia ywota w Szwajcarii. Wnuk Ludwiki hr.
Broel-Plater odziedziczy  po dziadku Ludomirze
Rogowskim talent muzyczny. adnie piewa  i dobrze
gra  na harmonijce ustnej. Nieraz wyst powa  na
wieczorach polskich, organizowanych przez Fundacj
Jana Paw a II w ko ciele katolickim w Lund.

Z dokumentów pozostaj cych w posiadaniu
Piotra Czarkowskiego: Franciszek Adolf Acher uro-
dzi  si  23 sierpnia 1881 roku w Warszawie jako
syn grawera Adolfa Augusta i Katarzyny z Draabów.
Franciszek Adolf Acher ucz szcza  do gminnej
szko y Rontalera przy Zborze Ewangelickim.
Dzi ki pomocy te cia Jana Wanke, ogrodnika, na-
by  w 1912 roku we wsi Skorosze (obecnie dzielnica
Warszawa Ursus) trzydziestohektarowe gospodarst-
wo i zapocz tkowa  w nim upraw  ogórków, cebuli
i kapusty, które wywozi  do Rosji. Po wybuchu I
wojny wiatowej, jako ewangelik zosta  ewakuo-
wany do Rosji, najpierw do Saratowa a nast pnie do
Ka ugi i Moskwy. W tej ostatniej pe ni  funkcj
miejskiego ogrodnika. Zmar  4 lipca 1958 r. w War-
szawie. Pochowany zosta  w grobowcu rodzinnym
na Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie.

Ludwika hr. Broel-Plater zmar a w 1972 r. w
Lund i zosta a pochowana obok pomnika Anio a
Cierpi cego, który ufundowa a. Doczeka a si  po
mierci wielu wspomnie . Pisa y o niej gazety emi-

gracyjne. Wspominano j  i w opracowaniach ksi -
kowych. Po upadku PRL-u zacz a by  te  troch
obecna i w obiegu literackim w Polsce.

  Jerzy Marciniak, Szwecja

Ludwika hr. Broel-Plater i Franciszek Adolf Acher

Jerzy Marciniak to polski poeta i pisarz, urodzony
we Lwówku skim, a mieszkaj cy na sta e w Szwecji.
Jest pisarzem, który wygra  najwi ksz  ilo  konkursów
na sztuki teatralne i opowiadania i tym, który drukowa
proz  w najwi kszej ilo ci czasopism. Dwukrotnie by
stypendyst  Ministra Kultury.

Jerzy Marcianiak jest równie  autorem sztuk teat-
ralnych i opowiada ; z wykszta cenia
prawnik (studiowa  w Poznaniu), ab-
solwent podyplomowego Studium
Reklamy i Marketingu (w Szwecji),
cz onek Zwi zku Pisarzy Szwedzkich
(Sekcja T umaczy).  Wyda  nast -
puj ce powie ci; „Pi kna Gra yna”,
„Druga Noc Walpurgii”, Bia y Brzask”
i „Urz d Lekkich Obyczajów” oraz
zbiór opowiada  „Pie ni Ta cz cej
Marionetki”. Niektóre opowiadania
ukaza y si  w j zyku rosyjskim,
ormia skim, rumu skim, szwedzkim.

Emisji w Teatrze Polskiego Radia
doczeka y si  s uchowiska; „Zamie ”,
„Z zewn trz”, „O wicie”, „Walc cis-
moll na jedn  r ”, „Trzy Ch odne
Noce” , „Zb kany Wiatr”.
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W i e l o -
k r o t n i e
osoby zain-
teresowane

kultur  polska, a nie b -
ce Polakami, prosi y

mnie o polecenie inte-
resuj cego polskiego
pisarza. Nie chc c pow-
tarza  nazwiska Mickie-
wicza, Szymborskiej czy
Herberta, wymienia am
Brunona Schulza. Tak
ze wzgl du na biografi
jak i na twórczo  jest
to posta  wyj tkowa.
Wspó cze nie jednak
nie jest on powszech-
nie znanym pisarzem.
Jednocze nie ci gle
ro nie grono jego czytel-
ników poza granicami
Polski, mi dzy innymi w
krajach Ameryki Po u-
dniowej.

Urodzony w Droho-
byczu 12  lipca 1892
roku,  Bruno Schulz jest
autorem dwóch tomów
opowiada , “Sklepów
cynamonowych” i “Sa-
natorium pod klepsyd-

”. Poza tym zajmowa
si  równie  krytyk  lite-
rack  i  twórczo ci
plastyczn . Nale y w
tym miejscu zwróci
uwag  na zwi zek jego
pisarstwa ze rodowis-
kiem lokalnym oraz kul-
tur ydowsk . Ów-
czesny Drohobycz znaj-
duj cy si  obecnie na
terytorium Ukrainy,
przed II Wojn wia-
tow  po ony by  na
Pogórzu Karpackim, w
województwie lwow-
skim1. Cho  miasto to
znane by o od rednio-
wiecza, lecz na skutek
odkrycia z  ropy naf-
towej na prze omie XIX i
XX wieku prze o gwa -
towny rozwój. W okresie
rozbiorów Polski zna-
laz o si  w granicach
Austrii, aby pó niej wraz

Czarodziej Schulz
z Galicj  uzyska  auto-
nomi 2. Bior c pod uwa-

 dzieci stwo pisarza,
cesarz Austro-W gier
Franciszek Józef nadal
obecny by  w yciu Droho-
bycza. Pomimo wielona-
rodowo ci tego regionu
wynikaj cej z zawi ych
losów historycznych, na-
le y pami ta , e jedynym

zykiem u ywanym w
domu Schulzów by  j zyk
polski.

Rozwa aj c elementy
wiadcz ce o wyj tko-

wo ci twórczo ci Schul-
za, istotne s  s owa
Jerzego Ficowskiego
mówi ce i  “schulzow-
ska magia odkrywa
urod wiata skinieniem
ró ki czarnoksi -
nika”3. Istotnie  mamy  w
tym przypadku do czynie-
nia z tworzeniem mitu w
oparciu o subiektywne
spostrze enia dotycz ce
otaczaj cej rzeczywis-
to ci. Pisz c o twórczo ci
Schulza dla jednej z mek-
syka skich gazet, zwró-
ci am uwag  na podo-
bie stwo wykorzystywa-
nych rodków do sposo-
bu wyra ania si  pisarzy
realizmu magicznego4.
Jest to zjawisko polega-

ce na przedstawieniu
otaczaj cej nas rzeczy-
wisto ci za pomoc  psy-
chicznych i zmys owych
spostrze . Pojawiaj
si  w zwi zku z tym ele-
menty magiczne, post-
rzeganie czasu wbrew
prawom fizyki, zjawiska
tajemnicze i zaczerpni te
z mitologii.

W przypadku Brunona
Schulza podkre la si
poetycki i symboliczny
charakter jego prozy. Nie
jest to bowiem twórczo
typowego prozaika. Nie
poddaje si  k lasyfika-
cjom, lecz ci gle stawia
przed badaczami lite-

ratury nowe wyzwania.
Oniryczne, przypomi-
naj ce wizje senne, his-
torie wydaj  si  nie mie
sobie równych. Mo na
zapyta , dlaczego akurat
takie a nie inne rodki
wyrazu zosta y wybrane
przez pisarza. Mo na w
tym miejscu przytoczy

owa norweskiego pi-
sarza Josteina Gaardera,

 “sk d mo esz mie
pewno , e ca e twoje

ycie nie jest snem?”.
By  mo e powodem jest
ucieczka przed wiatem,
który by  dla twórcy z Dro-
hobycza trudny do zaak-
ceptowania, niebezpie-
czny i wzbudzaj cy ci
niepewno  losu. W li -
cie do Stanis awa Witkie-
wicza pisa :

„Substancja tamtej-
szej rzeczywisto ci jest w
stanie nieustannej fer-
mentacji,  kie kowania,
utajonego ycia. Nie ma
przedmiotów martwych,
twardych, ograniczo-
nych. (…) Rzeczywisto
przybiera pewne kszta ty
tylko dla pozoru, dla ar-
tu, dla zabawy. Kto  jest
cz owiekiem, a kto  ka-
rakonem, ale ten kszta t
nie si ga istoty, jest tylko
rol  na chwil  przyj ,
tylko naskórkiem, który
za chwil  zostanie zrzu-
cony. (…) ycie substan-
cji polega na zu ywaniu

niezmiernej i lo ci  ma-
sek. Ta w drówka form
jest istot ycia”5 .

Nale y tak e zwróci
uwag  na j zyk pisarza,
który budzi szczególne
zainteresowanie czytel-
ników i literaturoznaw-
ców. Aby przekona  si  o
wyj tkowo ci tego zja-
wiska wystarczy przyto-
czy  fragment “Sklepów
cynamonowych”:

„Zacz em schodzi
strom  serpentyn  w ród
lasu, pocz tkowo id c
krokiem lekkim, elas-
tycznym, potem, nabie-
raj c rozp du, przeszed-
em w posuwisty szcz -
liwy bieg, który zmieni
si  wnet w jazd  jak na
nartach. Mog em do woli
regulowa  szybko ,
kierowa  przy pomocy
lekkich zwrotów cia a”.

Bez w tpienia Bruno
Schulz stworzy  wyj t-
kowy, poetycki, bajkowy

1 W. Bolecki, J.
Jarz bski, S. Rosiek,

ownik Schulzowski,
Gda sk 2002.

2 Tam e.

3 J. Ficowski, Regiony
wielkiej herezji,
Warszawa 1992.

4 A. Banasiak, Breve
introducción a Bruno
Schulz, “La Jiribilla
Veracruzana” 2 marzo
2014.

5 B. Schulz, Ksi ga
listów, Gda sk 2002.

wiat wykorzystuj c
postaci ze swojego naj-
bli szego otoczenia,
portretuj c Drohobycz za
pomoc  metafory, po-
równania i subtelnych,
niekiedy trudnych do
uchwycenia iluzji.

Anna Banasiak

Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .

” 5.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

