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Warszawa wych osta a si  sama
Czy decyzj

obecnych pol-
skich w adz o dal-
szym zamkni ciu
naszej granicy z

Kaliningradem dla ma ego
ruchu granicznego da si
wyt umaczy  logicznie? Nie, tu
logika nie dzia a.

Wi c czemu W arszawa po
tym, jak sko czy y si  szczyt
NATO i wiatowe Dni M odzie y,
napi cie opad o na tyle, e
mo na przywróci  ma y ruch z
Ukrain , bezwizowej granicy z
Kaliningradem nie otwiera?
Niby na razie, ale i po naszej, i
po rosyjskiej stronie granicy
panuje ponure przekonanie, e
o ma ym ruchu granicznym trze-
ba zapomnie  na d ugo, a mo e
i na zawsze, bo Polska taka, jaka
dzi  jest, do niego nie wróci.

Warszawa postawi a si  w
roli unteroficerskiej wdowy z
„Rewizora” Miko aja Gogola,
która wych osta a si  sama. No
mo e nie do ko ca sama, bo
swoich obywateli ze swej naj-
biedniejszej, najbardziej bezro-
bociem n kanej prowincji. Tych,
co znale li zaj cie w licznych
specjalnie przy granicy zbudo-
wanych dla klienta z Rosji bied-
ronkach, lidlach, hotelach, za-

adach us ugowych. Tylko w
2015 roku nasi s siedzi na gra-
nicy kaliningradzkiej przedsta-
wili prawie 200 tys. faktur tax-
free, z których wynika, e na
zakupy wydali u nas 180 mln z .
A przecie  oni nie rozliczaj  ra-
chunków za hotele, restauracje,
us ugi...

Ile miejsc pracy przepadnie,
je li granica dalej b dzie zamk-
ni ta na k ódk ?

O tym, ile stracimy pieni dzy,
mówi si  sporo. Chcia bym jed-
nak zwróci  uwag  na co  wa -
niejszego. Znam Kaliningrad od
kilkudziesi ciu lat – od czasów,
gdy by  beznadziejn  sowieck
prowincj . I widz , jak zmieni  si
w najbardziej europejski region
Rosji. Przede wszystkim mental-
nie. W adnej innej guberni
Federacji obywatele nie czuj
si  obywatelami w takim stop-
niu, jak w ba tyckiej enklawie, nie
ma tyle udanych inicjatyw oddol-
nych, tak czupurnej prasy. Sym-
bolem tej wyj tkowej pozycji
regionu mo e by  cho by to, e
tylko st d ludzie wygnali narzu-
conego im przez Moskw  nieu-
danego gubernatora.

Nie chc  powiedzie , e w Ka-
liningradzie jest jaka  sytuacja
rewolucyjna. Nie, tu po prostu
inaczej ni  w g bi Rosji ludzie
nauczyli si , e mog  decydo-
wa  sami i nie ma w tym nic stra-
sznego, nie prowadzi to, jak
wmawia telewizja kremlowska,
do krwawej anarchii. W Kalinin-
gradzie lepiej ni  w innych obwo-
dach rosyjskich znaj  porz dki
europejskie. Nie znaczy to, e je
powszechnie akceptuj , ale sa-
mo, e rozumiej , jest warto ci .

Mieszka cy obwodu cieszyli
si  w ostatnim wier wieczu
przywilejami pozwalaj cymi im
atwiej ni  ludziom z innych re-
gionów Federacji podró owa
po Europie. Ostatnim by  w nie
ma y ruch graniczny – tym cen-

niejszy, e mogli z niego korzy-
sta  ludzie zarabiaj cy gorzej ni
ci, których sta  na wizy schen-
ge skie.

Ma y ruch graniczny spe nia
wi c misj  cywilizacyjn , przybli
ludzi po obu stronach kordonu.

Ale obecne w adze w War-
szawie tego zrozumie  nie s  w
stanie. Kiedy w grudniu 2011 r.
poprzednia polska ekipa rz dz -
ca podpisywa a z Rosjanami po-
rozumienie o ma ym ruchu, Anna
Fotyga, by a PiSowska minister
spraw zagranicznych protesto-
wa a mówi c, e  Kaliningrad to
„siedziba zorganizowanej prze-
st pczo ci, powa ne problemy
spo eczne, zagro enia”. Min o
prawie pi  lat, Kaliningradczycy
odwiedzili nas miliony razy (po-
nad 1,3 mln w ub.r.) i jest spokoj-
nie, adnych incydentów.

Dzi  przedstawiciele w adz
warszawskich twierdz , e nie
mo na przywróci  ma ego ruchu
granicznego z Kaliningradem, bo
to zagrozi bezpiecze stwu Pol-
ski. Przy tym nie potrafi  wska-

za  cho by na jeden konkretny
przyk ad tego zagro enia. Mówi
bzdury, z których wynika, e na-
szemu krajowi grozi inwazja
czo gów rosyjskich przekracza-

cych granic  na podstawie
przepustek ma ego ruchu gra-
nicznego. A od kiedy to czo gi
potrzebuj  wiz czy przepustek?
Do wiadczenie ostatnich czte-
rech lat dowodzi, e nale oby
post pi  na odwrót – szerzej
uchyli  granic .

Ale teraz, gdy zasz o to, co po-
litycy warszawscy nazywaj
„dobr  zmian ”, mo na zmieni
na gorsze tak e sytuacj  na gra-
nicy zgodnie ze swymi fobiami i

bok  niewiedz .
Przykro, e Warszawa, szko-

dz c swoim obywatelom i s -
siadom, rozprawia si  z tym, co
w trudnych stosunkach polsko-
rosyjskich u o si  dobrze,
jako okazj  wykorzystuj c wizyt
papie a.

Wac aw Radziwinowicz
Rosyjska wersja

tego artyku u na s. 8.
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XXXI wiatowe Dni M odie y w Krakowie
W dniach 26–31 lipca w

Krakowie odby y si  XXXI
(XIV poza Rzymem) wiato-
we Dni M odzie y – wielki
festiwal wiary m odych katoli-
ków z ca ego wiata pod prze-

wodnictwem Papie a Franciszka. Spotkanie
odych przebiega o pod has em: ogos a-

wieni mi osierni, albowiem oni mi osierdzia
dost pi ... (Mt 5, 7). Na to wielkie wydarzenie
sk ada y si  nie  tylko centralne spotkania

odzie y z Ojcem wi tym, ale tak e towa-
rzysz ce im wydarzenia o charakterze ducho-
wym i kulturalnym - katechezy, liturgie, spot-
kania z ró nymi wspólnotami i ruchami religij-
nymi, koncerty i przedstawienia. Centralne spot-
kanie w Krakowie poprzedzi y spotkania m o-
dzie y z ró nych krajów w polskich diecezjach.

wiatowe Dni M odzie y w Krakowie oficjal-
nie rozpocz y si  we wtorek 26 lipca Msz

wi  pod przewodnictwem biskupa Krakowa
– kard. Stanis awa Dziwisza, wieloletniego oso-
bistego sekretarza w. Jana Paw a II.

tych spotka . Towarzyszy nam On z nieba, gdy
widzimy wielu m odych ludzi z tak ró nych naro-
dów, kultur, j zyków, przyby ych jedynie z jednego
powodu – aby wi towa yw  obecno  Jezusa
po ród nas. Wieczorem kolejny raz ukaza  si  w
oknie na Franciszka skiej.

Nast pnego dnia 29 lipca w pi tek w godzinach
przedpo udniowych, na laduj c swoich dwóch
poprzedników, Franciszek nawiedzi  By y Nie-
miecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny Au-
schwitz-Birkenau (O wi cim-Brzezinka). Jego
wizyta przebieg a w atmosferze milczenia i mod-
litwy... Po po udniu odwiedzi  chore dzieci w
jednym ze szpitali, a wieczorem na Krakowskich

dramatycznych okoliczno -
ciach ycia codziennego; jest to droga, która
nie boi si  niepowodze , marginalizacji lub
samotno ci, poniewa  wype nia serce cz o-
wieka pe ni  Jezusa.  Ojciec wi ty zako czy
dzie  b ogos awie stwem z Okna Papies-
kiego.

W sobot  30 lipca w godzinach porannych
Papie  przyby  do Sanktuarium Mi osierdzia
Bo ego w krakowskich agiewnikach, gdzie
modli  si  przy grobie w. Faustyny Kowal-
skiej, a nast pnie spo-wiada  pielgrzymów.
Z kolei w Sanktuarium w. Jana Paw a II z
duchowie stwem polskim sprawowa  eucha-

rysti . Wieczorem wraz z ok. 2 mln wiernych w
Kampusie Mi osierdzia w Brzegach pod Krako-
wem Papie  Franciszek przezywa  czuwanie
modlitewne, które rozpocz o si  od przej cia
przez Bram  Mi osierdzia. W swoim rozwa aniu
Namiestnik Chrystusa powiedzia  do m odych:
To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez
ycie nie pozostawiaj c ladu. A gdy wybieramy

wygod , myl c szcz cie z konsumpcj , wówczas
cena, któr  p acimy, jest bardzo i to bardzo wysoka
– tracimy wolno . Nie chcemy pokona  nie-
nawi ci wi ksz  nienawi ci , przemocy wi ksz
przemoc , a terroru wi kszym terrorem; nasza
odpowied  na ten wiat w stanie wojny to:
przyja , braterstwo, komunia, rodzina.

W niedziel  31 lipca przy Kampusie Mi osier-
dzia w Brzegach w obecno ci od 2,5 do 3 mln
wiernych, pod przewodnictwem Piotra Naszych
Czasów – Franciszka odby a si  uroczysta Msza

w. ko cz ca DM 2016 w Krakowie. Podczas
homilii Namiestnik Chrystusa powiedzia : Pan
nie chce zosta  tylko w tym pi knym mie cie, albo
w mi ych wspomnieniach, ale chce przyj  do
twego domu, by  obecnym w twoim codziennym
yciu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy,

przyja niach i uczuciach, planach i marzeniach...
Po Mszy w. Ojciec wi ty przekaza  ogie

mi osierdzia m odzie y z sze ciu kontynentów i
og osi , e kolejne wiatowe Dni M odzie y od-

 si  w 2019 roku w Panamie. Wieczorem po
ostatnim b ogos awie stwie z Okna Papieskiego
na Franciszka skiej i spotkaniu z wolontariu-
szami, oficjalnie po egnany przez w adze Rze-
czypospolitej Polskiej Franciszek odlecia  do
Rzymu. W tych wydarzeniach uczestniczy a tak-

Pielgrzymi z Obwodu Kaliningradzkiego

W drodze na spotkanie z Papie em.

Czas modlitwy

Papie  Franciszek przyby  do Krakowa nast -
pnego dnia w rod  27 lipca. Po uroczystym po-
witaniu przez najwy sze w adze pa stwowe na
lotnisku w Balicach Ojciec wi ty przejecha  na
Wawel, gdzie na zamku królewskim odby  pry-
watn  rozmow  z Prezydentem Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzejem Dud , a nast pnie w ka-
tedrze wawelskiej z polskimi biskupami. Wieczo-
rem mia o miejsce pierwsze tzw. spotkanie z m o-
dzie  w oknie Pa acu Arcybiskupów Krakow-
skich przy ul. Franciszka skiej. Tradycj  t  roz-
pocz  ju  w 1979 r. Jan Pawe  II podczas pierw-
szej wizyty w Polsce, a potem kontynuowa
Benedykt XVI. Rankiem w czwartek 28 lipca,
co nie by o przewidziane w programie, Franciszek
nawiedzi  w szpitalu na kilka dni przed jego
mierci , chorego, nieprzytomnego kard. Fran-

ciszka Macharskiego. Nast pnie uda  si  na Jasn
Gór , gdzie w obecno ci Narodu Polskiego spra-
wowa  Dzi kczynn  Eucharysti  za aski 1050
lat chrztu Polski. Po po udniu przy Pa acu Arcy-
biskupów Ojciec wi ty otrzyma  od w adz Kra-
kowa klucze do miasta na znak, e w tych dniach
On pe ni w nim w adz . Potem tramwajem w to-
warzystwie niepe nosprawnych uda  si  na B onia
Krakowskie – tradycyjne miejsce spotka  z pa-
pie ami w Krakowie – na ceremoni  przywitania
z m odymi pielgrzymami. W spotkaniu wzi o
udzia  oko o 600-800 tys. osób. Franciszek po-
wiedzia  wtedy do m odych mi dzy innymi: W
ojczystej ziemi w. Jana Paw a II chcia bym Mu
podzi kowa  za to, e wymarzy  i da  impuls do

oniach w obecno ci ok. miliona osób przewod-
niczy  nabo stwu Drogi Krzy owej. Przy ka -
dej stacji tego nabo stwa, przy pomocy zaska-
kuj cych rodków wyrazu, odgrywano odpo-
wiedni  scen  i czytano rozwa ania, ucz ce wy-
pe niania uczynków mi osierdzia co do duszy i
co do cia a. Papie  pouczy  wtedy zgromadzo-
nych: Droga Krzy owa jest drog  szcz cia
pój cia za Chrystusem a  do ko ca, w cz sto

e m odzie  z Obwodu Kalinin-
gradzkiego wraz ze swymi dusz-
pasterzami – Jerzym Steckiewi-
czem, Januszem Prusinowskim,
Danielem Ko akowskim i Stani-

awem Wójtowiczem. Ufamy,
e Pan Jezus Mi osierny, zgodnie

z zach  Swojego Namiestnika,
zostanie w sercach i uczynkach
mi osierdzia u wszystkich, któ-
rzy prze ywali te wydarzenia.

Igor Kaziuczic
Foto: Konstantin Chabaznia

1 2
Na zdj ciach od lewej:
1 Na Krakowskich B oniach
2 Na Campus Misericordiae
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My e w ko cu sta o si  jasne
to, o czym wielu kaliningradczy-
ków domy la o si  co najmniej od
4 lipca – Ma y Ruch graniczny

(MRG) mi dzy Polsk  a obwodem Kaliningra-
dzkim odchodzi w niepami . Ze strony polskich

adz nikt nawet nie wysili  si  by wymy li
jaki  wiarygodny pretekst.
Argument o zagro eniu pochodz cym jakoby
od MRG nie wytrzymuje jakiejkolwiek krytyki,
ale to nikogo w Warszawie nie obchodzi. Od-
wo ujemy MRG bo nam si  tak podoba – taki

nie motyw przewodni mo emy us ysze
mi dzy wierszami sk pych informacji o „zagro-
eniu i zawieszeniu na czas nieokre lony”, czyli

inaczej do „ wi tego nigdy”.
Nie b  roni ez nad tymi moimi rodakami,

którzy w pierwszej kolejno ci ucierpi  od tej
decyzji. Powiem tylko, e prawdopodobnie oni

 najwi kszymi ofiarami antyrosyjskiej
polityki swojego rz du – zreszt  nie po raz pier-
wszy. Spróbujmy jednak przyjrze  si  obiektyw-
nie plusom i minusom zawieszenia a by  mo e i
likwidacji MRG.

W pierwszej kolejno ci b dzie to kolejny cios
w Federacj  Rosyjsk , na to w nie „zamro enie”
MRG by o obliczone. Znowu „z  Rosj ” czego

Dlaczego zawieszono
Ma y Ruch Graniczny z Rosj ?

pozbawiono. Innych strat wynikaj cych z odwo-
ania MRG dla Rosji nie zauwa am.

Aby w ciwie zrozumie  prawdziwe motywy
zawieszenia MRG, które przewidzia em jeszcze
rok temu, musimy najpierw zrozumie  prawdzi-
we motywy jego wprowadzenia. A one wcale nie
polega y na trosce polskich w adz o mieszka ców
obwodu Kaliningradzkiego lub nawet mieszka -
ców pó nocnych województw Polski.

Wielu pewnie pami ta, e do wprowadzenia
MRG o rozszerzonym zasi gu terytorialnym,
ówczesne w adze Polski powinny by y przekona
wszystkie kraje UE. Zosta a wykonana ogromna
dyplomatyczna praca na forum Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Sk d taka troska, i po co te wysi ki? Pó niejsze
majdanowe wydarzenia w Kijowie uchyli y tutaj
nieco r bka tajemnicy. Moim zdaniem zwierzch-
nicy polskiego rz du kalkulowali, e ogarni ci
gor czk  zakupów w Biedronkach i widokiem
nowych dróg w Polsce, „unio-o wieceni” kalinin-
gradczycy wyjd  na ulic . Jednym s owem by y
wielkie nadzieje i plany na wzrost niepokojów
spo ecznych w ród “zakochanych w Unii” kali-
ningradczyków, który móg by ku uciesze co niek-
tórych doprowadzi  do demonstracji i zamieszek
w obwodzie.

Niestety, co  posz o niezgodnie z planem i rewo-
lucja nie wybuch a. Co wi cej nadal ponad 80%
mieszka ców obwodu popiera Putina! Tak wi c
„nauka posz a w las”. W ten oto sposób MRG
sta  si  reliktem czasów przesz ych, nieudanym
eksperymentem, w pewnym sensie balastem nie
licuj cym w aden sposób z powag  sankcji wo-
bec Rosji, o które przecie  tak zabiegamy.

Ma y Ruch Graniczny w oczach naszego no-
wego (najwa niejszego) sojusznika chyba po
prostu nie zda  egzaminu. Urz dnicy w War-
szawie otrzymali „wskazówki”. I tak oto zamy-
kamy stron  zaczynaj cej si  przecie  ciekawie
a ko cz cej jak zwykle, opowie ci pod tytu em
„MRG z Rosj ”. Do zobaczenia na granicy!

Tomasz Oma ski
Za: polska-kaliningrad.ru http://mysl-polska.pl/

Polski zespó  Bibobit podbi  serca
kaliningradzkiej publiczno ci

W sierpniu w Kaliningradzie ju  po raz
jedenasty mia  miejsce festiwal City Jazz – jedna
z najwi kszych, je li nie najwi ksza, impreza
muzyczna w Obwodzie Kaliningradzkim. W tym
roku w grupie doskona ych wykonawców mu-
zyki jazzowej znalaz  si  równie  polski zespó
BIBOBIT.

Zespó  powsta  pod wp ywem inspiracji
dwóch muzyków – Daniela Moszczy skiego i
Bartka Pietscha – poszukuj cych impulsów dla

asnej twórczo ci artystycznej w jazzie, muzy-
ce elektronicznej i hip-hopie. Formacja szybko
zosta a zauwa ona przez znawców polskiej sce-
ny muzycznej – Marek Nied wiedzki z radiowej
Trójki, Hirek Wrona, Micha  Urbaniak czy Ur-
szula Dudziak nie szcz dzili zespo owi
BIBOBIT pochwa .

W tym roku mieli my okazj  us ysze  pol-
skich muzyków w Kaliningradzie na znacz cym
festiwalu City Jazz, gdzie wyst pili w towarzy-
stwie wybitnych gwiazd muzyki jazzowej z

Izraela, USA, Wielkiej Brytanii, Rosji i innych.
To nie pierwszy wyst p polskich muzyków na
du ym festiwalu – dotychczas brali udzia  w ta-
kich imprezach jak np. Warsaw Orange i Slot Art
Festival (lato 2015r.) Made in Chicago – razem z
Hypnotic Brass Ensemble, Red Bull Tour Bus w
Enea Spring Break w Poznaniu.

City Jazz w Kaliningradzie jak co roku odbywa
si  pod go ym niebem – na scenie Parku Central-
nego. Pozna ska formacja Bibobit wyst pi a
trzeciego dnia festiwalu.

Zapowiadane po czenie jazzu, hip-hopu i
muzyki elektronicznej od pocz tku intrygowa o,
sygnalizowa o niespodziank  – ale równie
wzbudza o pewn  rezerw .

Po zaledwie kilku minutach od rozpocz cia
koncertu wiadomo by o, e publiczno  czeka
wietna zabawa. Niesamowity mix ró nych gatun-

ków muzycznych w po czeniu z niezwyk  cha-
ryzm  wokalisty, który mimo bariery j zykowej
natychmiast nawi za  doskona y kontakt z pub-

Saksofonista
Jan Adamczewski

liczno ci , sprawi y i  oko o trzech tysi cy
obecnych w amfiteatrze widzów przez ca y kon-
cert ta czy o i piewa o, co chwila oklaskuj c
muzyków. Brawa wywo ywa y nie tylko wyko-
nania poszczególnych utworów, ale równie
akrobatyczne wr cz umiej tno ci wokalisty
Bibobit. Ulubie cem publiczno ci by  nie tylko
Daniel Moszczy ski – frontman zespo u, ale
równie  saksofonista Jan Adamczewski, który,
cytuj c media kaliningradzkie „dopiero teraz
pokaza  publiczno ci co mo na wyczynia  z sak-
sofonem”. Wywo any na bis Bibobit i rozbawiona
publiczno  na wpó  po polsku, na wpó  po ro-
syjsku, w ciwie wspólnie wykonali ostatni ut-
wór skanduj c co chwila „chwytaj muz , owi
muzyku”.

Spektakularny wyst p polskiego zespo u
zosta  zauwa ony i bardzo pozytywnie ocenio-
ny przez kaliningradzkie media, które szeroko
rozpisywa y si  o polskich muzykach komen-
tuj c spektakl jakim by  koncert Bibobit.

www.kaliningrad.msz.gov.pl

Wyst p zespo u Bibobit podczas City Jazz

Daniel Moszczy ski
– frontman zespo u
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Kto  bardzo m dry
kiedy  powiedzia :
„Cudze chwalimy,
swego nie znamy”.
Tak to czasami bywa.
Dlatego powsta  pro-

jekt edukacyjno-krajoznawczy dla
rodzin polonijnych pt. „Polska na

oni”. Celem tego programu by o
promowanie polskiej kultury, tra-
dycji, warto ci rodzinnych, popula-
ryzacja j zyka polskiego, wsparcie
polsko ci poprzez zanurzenie si  w
autentyczn  polsk  sztuk  ludow
i poznanie polskiej kultury i his-
torii poprzez zwiedzanie miejsc
historycznych oraz zabytków nie
tylko w ród dzieci, m odzie y i do-
ros ych polskiego pochodzenia ju
mówi cych po polsku i posiadaj -
cych Kart  Polaka, ale równie

ród tych, którzy dopiero przygo-
towuj  si  do rozmowy kwalifi-
kacyjnej i s  zainteresowani kultur
polsk , ucz  si  j zyka polskiego.

Na pocz tku sierpnia 30-oso-
bowa grupa polonusów poznawa a
najpi kniejsze zak tki Warmii i
Mazur, zwiedzaj c muzea i ciekawe
miejsca. Oprócz zwiedzania, które
wcale nie by o tylko turystyczne,
lecz edukacyjno-krajoznawcze, na
uczestników czeka y liczne roz-
maite zaj cia z r kodzie a w Mu-
zeum kultury ludowej w W gorze-
wie, codzienne zaj cia z j zyka pol-
skiego oraz historii Polski dla dzieci
i doros ych. Dodatkow  atrakcj
by a codzienna poranna gimnastyka
oparta na polskich ta cach ludo-
wych. Rozpoczynali my dzie  ta -
cem i to wprowadza o w dobry
nastrój nawet tych, którzy borykali
si  ze snem o 7.30. A przy okazji
ka dy móg  pozna  podstawowe
kroki krakowiaka, kosedera, trojaka,
polki tramblanki itd. Prowadzi a te
zaj cia Prezes Autonomii Elena Ro-
gaczykowa, która jednocze nie jest
choreografem i kierownikiem zespo-
u tanecznego „P.O.L.S.K.A”.

Poznajemy pere ki Polski,
czyli projekt edukacyjno-krajoznawczy dla rodzin polonijnych „Polska na d oni”

W godzinach przedpo udnio-
wych uczestnicy projektu poznawali
polsk  kultur  w pracowniach Mu-
zeum Kultury Ludowej, gdzie pró-
bowali w asnor cznie zrobi  pi kne
polskie kwiaty z bibu y, p atków
osikowych, papieru. Warsztaty w
pracowni malarskiej, podczas któ-
rych ka dy zdo  namalowa  w asny
wzór na torbach lnianych, cieszy y
si  najwi ksz  popularno ci . A po
warsztatach mo na by o rozpozna
uczestników projektu w ród t umów
ulicznych w nie po tych pi knych
torbach.

Poznawanie Warmii i Mazur gru-
pa zacz a od zwiedzania Sanktua-
rium Maryjnego w wi tej Lipce,
gdzie na polonusów czeka a nie tylko
wycieczka i opowiadanie o historii
tej miejscowo ci, ale równie  prezen-
tacja zabytkowych s ynnych rucho-
mych organów. W koncercie zabrz-
mia y utwory znanych polskich
kompozytorów. Nawet deszczowa
pogoda nie by a w stanie pogorszy
pi knego nastroju ca ej grupy.

W czasie trwania projektu odby-
y si  wycieczki do Wilczego Sza cu,

gdzie przewodnik prawie dwie go-
dziny opowiada  o ciekawych w t-
kach historii tego miejsca. Spacer

skimi cie kami, przej cie przez
ruiny bunkrów wprowadzi y w
historyczne klimaty nawet najm od-
szych uczestników projektu. A na
zaj ciach popo udniowych z wyko-
rzystaniem gier edukacyjnych IPN,
historia Polski budzi a jeszcze wi k-
sze zainteresowanie.

Lekcje z j zyka polskiego pro-
wadzone poprzez Elen  Rogaczy-
kow  nie by y z kolei typowymi
lekcjami szkolnymi, chocia  odby-
wa y si  w klasach szkolnych LO
przy ul. B. Prusa, 10 w W gorzewie.
Ciekawe karty pracy skierowane na
poszerzenie s ownictwa, tematycz-
nie by y dopasowane do projektu:
architektura, kultura, zwi zki frazeo-
logiczne, przymiotniki opisowe itd.,

krzy ówki i rebusy, zabawy zespo-
owe.

W kolejnych dniach uczestnicy
projektu na zaproszenie pani Dy-
rektor Barbary Chludzi skiej zwie-
dzili równie  bardzo ciekawe Mu-
zeum Tradycji Kolejowej w W go-
rzewie. Interesuj ca ekspozycja zo-
sta a reprezentowana poprzez prze-
wodnika, a wystawa koronek klocko-
wych Marii Szlachtowej ze Z otych
Gór na d ugo zatrzyma a zwiedzaj -
cych przy jej fantastycznych pra-
cach.

W dniach 6-8 sierpnia w W go-
rzewie odbywa  si  coroczny trady-
cyjny 39. Mi dzynarodowy Jarmark
Folkloru, wi c na ch tnych czeka y
pyszne smako yki w asnego wyrobu
nie tylko lokalne, ale równie  z s -
siednich krajów, m.in. z Litwy,

otwy, Bia orusi oraz innych. Rów-
nie  mo na by o pozna  bli ej tra-
dycje ludowe, pos ucha  piosenek
nie biesiadnych, tylko prawdziwych
ludowych.

Gi ycko i K trzyn oraz luza
„Le niewo” czeka y na grup  w ko-
lejnych dniach. Zwiedzanie Wie y
Ci nie , mostu obrotowego, Twier-
dzy Boyen, portu, eglugi wzbudzi o
ch  do zaplanowania kolejnych
przyjazdów do tych miejscowo ci.

Na zako czenie pobytu w Pol-
sce zosta  zorganizowany Quiz o
kulturze i tradycjach polskich. Na
mistrzów (a zostali nimi rodzina Jer-
mo ajewych oraz rodzina Gribow-
skich) czeka y
nagrody rzeczo-
we – ksi ki o
historii Polski. A
ka dy uczestnik
projektu dosta
od organizato-
rów opask  od-
blaskow  w ko-
lorach pa stwo-
wych Polski.

Wracaj c do
K a l in ing r a d u

ka dy ju  rozmy -
la , jak  prac  przygotuje do wysta-
wy prac twórczych „Polska na d o-
ni”, która zostanie zorganizowana
podczas corocznych Dni Kultury
Polskiej. Na pewno niesamowite
wra enia zostan  uj te w bardzo
ciekawe pomys y!

Podsumowuj c ca y projekt
doszli my do wniosku, e by  to
pierwszy, ale nie ostatni rodzinny
projekt edukacyjno-krajoznawczy,
bo tylko w asnor cznie dotykaj c
kultury i historii pobudzamy w so-
bie ch  poznania swojej Ojczyzny,

zyka ojczystego, a przez to
wspieramy swoj  to samo  naro-
dow , przekazujemy swoim dzie-
ciom polskie tradycje. Kolejnym
projektem b dzie podró  „ ladami
powstania Pa stwa Polskiego”.

W imieniu uczestników projek-
tu oraz wszystkich cz onków Auto-
nomii Polaków „Polonia” pragn
przekaza  gor ce podzi kowania
dla Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie na czele z Konsulem
Generalnym Marcinem Nosalem
oraz Konsulowi ds. Polonii Jaros a-
wowi Strycharskiemu za wsparcie
finansowe oraz duchowe projektu.

Projekt zosta  dofinansowany
ze rodków DWPPG Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.

Elena Rogaczykowa
Foto autora

Wi cej  zdj  – patrz  str. 5.

Polonia zwiedza wi  Lipk Polonusi w W gorzewie

Zwiedzanie Skansenu
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Karolina Moszkina i Elmira
Churszudowa prezentuj

swoje prace z historii Polski

Opowiadanie o Wilczym
Sza cu

Mia Dworianinowicz

Jaros aw Burblis po
zaj ciach z historii Polski

W Wilczym Sza cu

Po warsztatach malarskich
na tle w asnych prac
w Muzeum Kultury Ludowej

Bohaterowie polskich legend

W W gorzewskim porcie

Poznajemy sztuk  robienia kwiatów z bibu y

Po warsztatach w Muzeum

Polonijne ognisko

W Skansenie Muzeum
Kultury Ludowej w

gorzewie

Warsztaty malarskie: ozdabiamy torby

Zaj cia z j zyka polskiego
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Elena Rogaczykowa
prowadzi rozgrzewk  sportow

Lato z j zykiem polskim dla dzieci polonijnych
w Kaliningradzie

Lato to pi kna pora roku, kiedy
dzieciaki maj  wakacje i prawie
ca y czas sp dzaj  na podwórku z
kolegami i kole ankami. Ale nie
wszyscy. Dzieci polonijne z Auto-
nomii Polaków „Polonia” mia y

mo liwo  poznawa  j zyk polski, polsk  histo-
ri  i kultur  w nie podczas wakacji, ale abso-
lutnie nie nudz c si  podczas d ugich statycz-
nych lekcji, tylko w bardzo ciekawy sposób.

Dzi ki projektowi „Lato z j zykiem polskim
dla dzieci polonijnych w wieku 4-10 lat” 30 dzieci
z Autonomii mog y uczy  si  j zyka polskiego,
historii i kultury Polski z wykorzystaniem ró -
nego rodzaju gier, zabaw i nawet teatru. Jeszcze
na pocz tku roku powsta  pomys  o zorganizo-
waniu letniego wypoczynku, który pomóg by
w sta ym ci gu nauki i jednocze nie by  skiero-
wany na utrwalenie to samo ci polonijnych
dzieci jako Polaków, do których nale y przysz-

 naszego rodowiska polonijnego.
Dzi ki wsparciu finansowemu ze strony

Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie II
edycja projektu zosta a wzbogacona dodatko-
wymi mo liwo ciami w nauce i zorganizowaniu
wypoczynku dzieci. Zgodnie z harmonogramem
I edycja projektu odby a si  w dniach 6-10 czerwca
br., II edycja trwa a od 25 do 29 lipca br., a III
edycja odb dzie si  w dniach 22-26 sierpnia br.
Ka dy etap ma swoj  tematyk  ogóln  oraz
ka dy dzie  ma z kolei swoj  niepowtarzaln
tre  zaj .

W ci gu 15 dni ( czny czas wszystkich
cz ci letniego wypoczynku edukacyjnego) dzie-
ciaki poznaj  nie tylko pi kno polskiej kultury,
ale po cz  to z zapoznaniem si  z atrakcjami re-
gionu zamieszkania, bo wszystkie zaj cia zosta y
zorganizowane w taki sposób, eby nauka utrwa-
li a si  jak by nie wiadomie. Na przyk ad, na te-
renie Twierdzy Bastion w Kaliningradzie uczest-
nicy II edycji projektu mogli wcieli  si  w boha-
terów Powstania Warszawskiego i walczy  o Sie-
dzib  wojskow . Nawet najm odsze uczestniczki
z zapa em w czy y si  w walk  z laserow  broni
w r ku! God o Rzeczypospolitej Polskiej, Flag ,
Hymn oraz Legend  o powstaniu Pa stwa Pol-
skiego poznawali my za pomoc  materia ów edu-
kacyjnych Instytutu Pami ci Narodowej równie
w trakcie bawienia si  w puzzle „Ma y Polak”,
ogl dania filmików animacyjnych IPN. O za-
bawkach, czasie wolnym, hobby rozmawiali my
podczas wypoczynku w Parku Centralnym w
Kaliningradzie, o zwierz tach – w ZOO, o morzu,

oceanach, statkach i przygodach morskich – w
Muzeum Oceanu, o sporcie – podczas zorganizo-
wanych w Parku Zwyci stwa Igrzyskach olim-
pijskich, o malarstwie i sztuce – podczas warszta-
tów malarskich w plenerze itd. A jeszcze bawili my
si  w gry miejskie „Przygody z piratami” i „Tajem-
niczy skarb”, w trakcie których dzieci odnalaz y
ukryte skarby piratów oraz Lwa – króla zwierz t.
Na zako czenie ka dej edycji uczestnicy projektu
zaprezentowali swoim rodzicom i cz onkom rodzin

Wi cej  zdj  – patrz  str. 7.

Zaj cia prowadzi
Katarzyna Gorienowa

Autonomii pani Natalii Gorienowej i pani Mari-
nie Zacharowej oraz Julii Czalij. Szczególne
podzi kowania pragn  skierowa  na r ce moim
pomocnikom – Katarzynie i Iwanowi Gorieno-
wym i Alinie Stawskiej, którzy jako anio owie
stró e zawsze byli wsparciem w ka dym przed-

Zwyci stwo!

Wspólne zdj cie na zako czenie

W Parku centralnym

Warsztaty malarskie w plenerze ze
Swiet an  Maksimow

krótki koncert, gdzie za piewali polskie piosenki i
zata czyli razem z rodzicami ta ce, których nau-
czyli si  w trakcie zaj .

Jestem zwolenniczk  po czenia gry z
procesem nauczania, bo to pozwala osi gn
lepsze wyniki u dzieci. Ciesz  si , e ten projekt

uda o si  zorganizowa  w tym roku i mam na-
dziej , e „Lato z j zykiem polskim dla dzieci
polonijnych” stanie jednym z kluczowych pro-
jektów naszego rodowiska polonijnego. Chcia-
abym bardzo serdecznie podzi kowa  za pro-

wadzenie warsztatów malarskich pani Dyrektor
Studium Malarskiego Swiet anie Maksimowej, za
pomoc w opiece nad dzie mi cz onkom naszej

si wzi ciu tego projektu. W imieniu Autonomii
Polaków „Polonia” oraz wszystkich dzieci i ich
rodziców chcia abym przekaza  nasze gor ce
podzi kowanie Konsulatowi Generalnemu RP
w Kaliningradzie, a szczególnie Konsulowi Ge-
neralnemu RP w Kaliningradzie panu Marcinowi
Nosalowi oraz Konsulowi ds. Polonii i Polaków
za granic  panu Jaros awowi Strycharskiemu za

wsparcie naszego projektu zarówno finansowo
jak i duchowo. Projekt dofinansowany ze rod-
ków DWPPG Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP.

Elena Rogaczykowa
Foto: E. Rogaczykowa,

K. Gorienowa, S. Maksimowa
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Koncert dla rodzicówPi knie si  bawimy!

W Muzeum Oceanu wiatowego.
Wspólne zdj cie na pami tk .

Mia Dworianinowicz
 z w asn  flag

W Muzeum Oceanu wiatowego

Jegor Klippert karmi kózk  w ZOO

W dniach 7-11 sierpnia w
Domu Polonii w Ostródzie
odbywa a si  druga edycja
Akademii Polonijnych
Liderów Metodycznych.
Wzi y w niej udzia
nauczycielki i dyrektorki
szkó  m.in. z W och,
Hiszpanii, W gier, Irlandii,
Holandii, Belgii, USA, Irlandii
Pó nocnej i Norwegii.

Na pierwszych zaj ciach
wiceprezes Stowarzyszenia
“Wspólnota Polska” Dariusz
Piotr  Bonis awski  wraz  z
trenerk  O rodka
Doskonalenia Nauczycieli
SWP Katarzyn  Czy yck
omawiali misj , cele i
sposoby dzia ania tych
instytucji. Uczestniczki
szkolenia zapozna y si
równie  ze struktur  i strategi
rozwoju Lokalnych O rodków
Metodycznych –
innowacyjnego projektu

rodka Doskonalenia
Nauczycieli Stowarzyszenia
“Wspólnota Polska”, którego
nadrz dnym celem jest
zbudowanie sieci wsparcia
metodycznego dla nauczycieli
polonijnych. Sukcesywne
powo ywanie do dzia alno ci
Lokalnych O rodków
Metodycznych w swym
zamierzeniu ma pe ni

ugofalow  rol  integracyjn
oraz wspomagaj

http://odnswp.pl/
podsumowanie-ii-edycji-

akademii-polonijnych-liderow-
metodycznych/

Podsumowanie II edycji Akademii Polonijnych
Liderów Metodycznych
nauczycielskie rodowiska
polonijne – umacnia  zarówno
struktury o wiatowe,
organizacje, samodzielne
placówki i o rodki ju
istniej ce, jak równie
inspirowa  do powstawania
nowych projektów i dzia
edukacyjnych.

Szkolenie uczestników II
edycji Akademii Polonijnych
Liderów Metodycznych
obfitowa o w szerokie
spektrum zagadnie ,
niezb dnych w pracy Lidera
Lokalnego O rodka
Metodycznego. Na warsztatach
prowadzonych przez trenerk ,
Zenon  Ba kowsk ,
uczestniczki pozna y tajniki

zasad partnerstwa oraz
przeszkody skutecznej
wspó pracy. Kolejny dzie
po wi cony by  tematyce
budowania to samo ci i
wizerunku w sieci. Prowadz
warsztaty by a Katarzyna W tor,
specjalista ds. marketingu i
zarz dzania. Du  dawk
praktycznej wiedzy dotycz cej
sposobu budowania programu
merytorycznego i
towarzysz cego szkolenia czy
konferencji przekaza a
Dominika Migryt, copywriter i
politolog. Tego dnia wraz z
nauczycielami polonijnymi, w
warsztatach uczestniczyli
przedstawiciele portalu “Dobra
Polska Szko a”- patrona

medialnego Akademii
Polonijnych Liderów
Metodycznych.

Ostatni dzie  szkolenia
odby  si  w Domu Polonii w
Pu tusku, którego siedziba
mie ci si  w malowniczo
po onym nad rzek  Narwi
zamku w stylu renesansowym.
Tutaj nast pi a ewaluacja i
podsumowanie programu, jak
równie  wr czenie certyfikatów
uczestnictwa, którego dokona
Wiceprezes Stowarzyszenia
“Wspólnota Polska” Dariusz
Piotr Bonis awski.
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:+48 601 057 820
(4012) 64 37 87,+7 962 269 2170,

:
http://www.glos-znad-pregoly.org
e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com
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Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

