
25 lat Biura Instytucji
Demokratycznych i Praw

Cz owieka OBWE (ODIHR)
W zwi zku z przypadaj  w tym roku 25. rocznic

utworzenia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw
Cz owieka OBWE (ODIHR) MSZ we wspó pracy z
ODIHR przygotowa  publikacj  elektroniczn  - „Biuro
Instytucji Demokratycznych i Praw Cz owieka OBWE
w Warszawie. Prawa i wolno ci, praworz dno  i demo-
kracja - 25 lat dzia alno ci ODIHR”.

Publikacja ma na celu zwi kszenie wiadomo ci
spo ecznej na temat dzia alno ci Biura OBWE w War-
szawie i jej znaczenia. Skierowana jest g ównie do oby-
wateli polskich, ale tak e do cudzoziemców zaintere-
sowanych Polsk  lub problematyk  OBWE. Publikacja
dost pna jest na stronach MSZ i polskich placówek
dyplomatycznych w j z. polskim i angielskim.

„Polska jest dumna i zaszczycona faktem powierzenia
jej funkcji pa stwa gospodarza ODIHR (…). ycz c
Zespo owi Biura dalszych sukcesów i satysfakcji z ich
pracy dla OBWE w kolejnych latach, prezentujemy ten
krótki materia  informacyjny. Ogrom i znaczenie pracy
ODIHR nie powinien pozosta  niezauwa ony w Polsce.
Mamy nadziej , e ta publikacja pomo e zwróci  uwag
szerszego kr gu osób, jak bogata i znacz ca jest dzia al-
no  ODIHR i jego dotychczasowe osi gni cia” – pod-
kre li  minister Waszczykowski w s owie wst pnym
do publikacji.

W dniach 19-30 wrze nia br. odby o si  Spotkanie
Przegl dowe Wymiaru Ludzkiego OBWE – HDIM,
które zorganizowane zosta o w Warszawie przez
ODIHR. HDIM jest najwi ksz  w Europie coroczn
konferencj   po wi con  prawom cz owieka i demokra-
cji. Konferencj  uroczy cie otworzy  19 wrze nia
minister Witold Waszczykowski wspólnie z szefem nie-
mieckiej dyplomacji Frankiem-Walterem Steinmeierem,
urz duj cym Przewodnicz cym OBWE. W tegorocznej
edycji spotkania wzi o udzia  ponad 1400 osób –
delegatów pa stw OBWE i pa stw partnerskich, przed-
stawicieli organizacji mi dzynarodowych, spo ecze -
stwa obywatelskiego i mediów. Podczas konferencji
odby o si  18 sesji merytorycznych i prawie 100 wyda-
rze  towarzysz cych.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.moskwa.msz.gov.pl

Inauguracja kampanii cz onkostwa
Polski do Rady Bezpiecze stwa ONZ

na lata 2018-2019
 W Pa acu Prezydenckim prezydent Andrzej

Duda i minister spraw zagranicznych Witold
Waszczykowski zainaugurowali w pi tek
kampani  na rzecz promocji cz onkostwa
Polski do Rady Bezpiecze stwa ONZ.

Prezydent powiedzia , e kandydatura
Polski jest wyrazem ambicji, aby powróci
do odgrywania aktywnej roli w kszta towaniu
porz dku mi dzynarodowego. – Has o  kam-
panii brzmi  „Solidarno -Odpowiedzialno -
Zaanga owanie” – s  to warto ci, które chce-
my promowa  i wnie  do prac Rady Bezpie-
cze stwa ONZ, podkre laj c e polityka
mi dzynarodowa powinna si  opiera  na sile
prawa, nie na prawie si y – mówi  prezydent
Duda.
   Minister Waszczykowski wyrazi  nadziej ,
e kampania pozwoli na dotarcie poprzez

media z informacj  o kandydaturze Polski do
szerokiego grona odbiorców w kraju i za grani-

. – Polska chce si  pokaza  w wiecie, udo-
wodni , e nie jeste my tylko konsumentem
bezpiecze stwa, ale tak e krajem, który przy-
czynia si  do wzrostu bezpiecze stwa poprzez
nasz  aktywn  dyplomacj  – podkre li  szef
MSZ. Minister za-
znaczy , e obj cie
przez Polsk  nie-
sta ego cz onkost-
wa w Radzie Bez-
piecze stwa ONZ
to nie tylko pres-
ti , ale przede
wszystkim „mo -
liwo  promocji
naszego regionu i
naszej wra liwo ci
na sprawy mi dzy-
narodowe w cent-
rum wiatowej
polityki”.

Podczas konferencji zosta o zaprezento-
wane oficjalne logo kampanii. Znak graficzny
sk ada si  z napisu „Polska” w sze ciu

zykach urz dowych ONZ.
Rada Bezpiecze stwa ONZ to jeden z
ównych organów Organizacji Narodów

Zjednoczonych odpowiadaj cy za utrzyma-
nie mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze -
stwa. W jej sk ad wchodzi pi ciu sta ych
cz onków (Wielka Brytania, Francja, Chiny,
Rosja, USA) oraz dziesi ciu niesta ych cz on-
ków wybieranych na dwuletni  kadencj .

Dotychczas Polska zasiada a w Radzie
Bezpiecze stwa pi ciokrotnie, po raz ostat-
ni w latach 1996-1997. Wybory na niesta ych
cz onków Rady Bezpiecze stwa na kadencj
2018-2019 odb  si  w czerwcu 2017 r.
Aby uzyska  mandat niesta ego cz onka
Rady Bezpiecze stwa, pa stwo kandyduj -
ce musi uzyska  poparcie 2/3 cz onków
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjedno-
czonych.

  Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.moskwa.msz.gov.pl
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 Cicho i bardzo merytorycznie przesz a w Warszawie Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola i Znaczenie
Federacji Rosyjskiej we wspó czesnej Europie”. By a najpowa niejsz  tego typu imprez  od wielu lat. Cho
uczestników go ci  Uniwersytet Warszawski, na pró no szuka  o niej wzmianki w polskich mediach.

Wstyd przed Moskalami

 Ka dy Polak zna si  na Rosji
i ka dy ma o niej w asne zdanie.
Ale tak szczerze: wymienicie
cho  jednego wspó czesnego
pisarza rosyjskiego? A muzyka
— poza A  Pugaczow ? To
mo e z re yserami, poza Nikit
Micha kowem pójdzie lepiej?
Ale ka dy znawca Rosji bez
problemu wymieni ze 2 — 3
nazwy rosyjskich wódek. No

nie: niewiele wiemy o pa -
stwie przewy szaj cym nas
czterokrotnie liczb  miesz-
ka ców.

 Trzynastu profesorów w
radzie programowej. Z polskiej
strony, m.in.: prof. Longin Pas-
tusiak — by y marsza ek Senatu
RP, profesorowie Stanis aw
Biele , Konstanty Wojtaszczyk i
Józef Tymanowski z UW, prof.
Pawe  Bo yk z Akademii Biznesu
i Finansów, prof. Adam Kosecki
— rektor Akademii Humanistycz-
nej w Pu tusku czy prof. Wojsko-
wej Akademii Technicznej (WAT)
— Bogus aw Jagusiak.

 Rosjanie nie pozostali „d -
ni”: prof. Jewgienij Gontmacher
z Rosyjskiej Akademii Nauk,
prorektor najbardziej znanej na
wiecie uczelni dyplomatycznej

— MGIMO (Moskiewski Pa st-
wowy Instytut Stosunków Mi -
dzynarodowych) i prof. tej uczel-
ni  Artiom Malgin, prof. Micha  Iljin
z  Wy szej  Szko y  Ekonomii  w
Moskwie, prof. Ilia Tarasow z
Uniwersytetu im. Kanta w Kali-
ningradzie, prof. Jewgienij Ko-
din — rektor Uniwersytetu w
Smole sku, prof. Marina Borov-
skaja — rektor Uniwersytetu w
Rostowie.

 W adze Federacji Rosyjskiej
reprezentowa  ambasador
pe nomocny i nadzwyczajny —

Siergiej Adriejew. Jego odpo-
wiednikiem ze strony polskich

adz pa stwowych by  urz d-
nik Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w stopniu radcy…

 Godn  reprezentacj  wys
polski parlament — pos a Ro-
berta Winnickiego, absolwenta
Liceum Ogólnokszta cego i
lidera Ruchu Narodowego. Wita
go i przedstawia  wytrawny polski
dyplomata, by y charge d’affaires
ambasady polskiej w Moskwie
— dr Jerzy Smoli ski.

 Rozpoczynaj c konferencj , J.
Smoli ski (przy okazji Prezes
wp ywowego Stowarzyszenia
Wspó pracy Polska — Rosja)
zauwa , e dyskutuj c o roli Ro-
sji we wspó czesnej Europie na-
le y jasno powiedzie , e w prak-
tyce nie da si  rozwi za adne-
go konfliktu na wiecie bez
udzia u Rosji.

 Uczestnicy wszystkich paneli
dyskusyjnych byli zgodni, e
faktycznym narz dziem zbli enia
narodów jest dialog toczony mi -
dzy lud mi — od naukowców po
najprostszych rolników, których
gospodarstwa oddalone s  cz s-
to od siebie zaledwie o kilka kilo-
metrów (Obwód Kaliningradzki).

 Zgodni byli, e winien si  on
toczy  poza klas  polityczn .

 Zabrzmia o to dobitnie m.in.
w wyst pieniu prof. prof. And-
rieja Korenevskiego (Uniwer-
sytet w Rostowie), który zwróci
uwag  na brak podobnych do
tej konferencji forów umo li-
wiaj cych dyskusj  intelektua-
listów obu pa stw. Z jego wyk a-
dem korespondowa o wyst pie-
nie prof. Ilji Tarasowa (Uniwer-
sytet w Kaliningradzie), który
mówi  o wadze i perspektywach
rozwoju wspó pracy akademic-

kiej mi dzy Polsk  i Rosj .
 Bardzo osobiste, a momen-

tami wr cz emocjonalne, by o
wyst pienie dr Anny Karpenko,
koordynatora zainicjowanego
przez Rosjan festiwalu „S sie-
dzi”. Ide  cyklu imprez pod tym

nie tytu em, jest nawi zanie
znajomo ci, przyja ni i wspó -
pracy, mi dzy lud mi b cymi
swoimi bezpo rednimi s sia-
dami, mieszkaj cymi na pogra-
niczu  Polski,  Litwy  i  Rosji  (Ob-
wód Kaliningradzki). Smutno
zabrzmia a informacja, e przy-
ja nie, kontakty i wspó praca
„zamar y” nie ze wzgl dów „lu-
dzkich”, a politycznych, po za-
wieszeniu przez Polsk  tzw.
ma ego ruchu granicznego z
Rosj .

 Zdefiniowano te  rol  jak
odgrywa wi kszo  polskich
mediów w nieobiektywnym
przedstawianiu Rosji. Zdaniem
uczestników konferencji tworz
„produkt” na który istnieje poli-
tyczne zapotrzebowanie kreuj c
obraz z ej, nieprzewidywalnej
Rosji. Dobitnie zabrzmia o to w
wyst pieniu Polki — Ewy Noce
(absolwentka MGIMO i dokto-
rantka Uniwersytetu w Sankt Pe-
tersburgu). Wskaza a ona, e
najwi ksze media pa stwowe
(Polska Agencja Prasowa, Pol-
skie Radio, TVP) reprezentuj  in-
teresy w ciciela — rz du Pol-
ski, który ogranicza si  do koniun-
kturalnego interesu politycznego.
Holding telewizji TVN jest grup
ameryka sk , a wi kszo  prasy
w Polsce (ok. 80 proc.) nale y
do kapita u zagranicznego (w
przewa aj cej cz ci niemiec-
kiego i skandynawskiego).

 Referat jej uzupe ni  Prezes
Europejskiego Instytutu Nauki i

Biznesu, by y dyplomata, dr And-
rzej Paradowski. Zwróci  on
uwag  na fakt, e na publikacje
mediów z tej grupy, tj. zagranicz-
nych, patrze  nale y z dystan-
sem. Nazbyt cz sto reprezentuj
interesy narodowe w ciciela,
nie za  polskie.

 Niezwykle ciep o przyj to
wyst pienie lidera Ruchu Naro-
dowego, pos a na Sejm RP —
Roberta Winnickiego.

 Zwróci  on  uwag ,  e  jako
kraj jeste my „zdefiniowani’
jako wróg Rosji, przez co sta-
jemy si  bardzo przewidywalni.
Korzystaj  z tego wszyscy, którzy
to wiedz : USA, Niemcy, a nawet
Chiny. Prowadzi to — zdaniem
pos a — do faktycznego uprzed-
miotowienia naszego kraju na
arenie mi dzynarodowej. Zau-
wa  równie , e bzdur  jest
przekonanie, e stosunki polsko
— rosyjskie mog  by  regulo-
wane przez UE i NATO. Prowadzi
to do sytuacji, e ca a Polska
staje si  „tarcza atomow ”. Jes-
te my — mówi  lider Ruchu Na-
rodowego — na kursie kolizyj-
nym mi dzy Berlinem i Mosk-

, a gwarancji bezpiecze -
stwa udzielaj  nam Anglosasi…

 W ród go ci zabrak o m.in.
przedstawicieli Centrum Dia-
logu Polska — Rosja i Polskie-
go Instytutu Spraw Mi dzyna-
rodowych (PISM) — pa stwo-
wych jak najbardziej instytucji.

 Có , oni nie musz  niczego i
nikogo s ucha  — jak wszyscy
Polacy wiedz  ju  o Rosji
wszystko…        Aniela Bilewicz,
                     polska publicystka

Pogl dy autorki mog  by
niezgodne ze stanowiskiem

redakcji.
https://pl.sputniknews.com/
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 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zainaugurowa o jesienny sezon
chopinowski pi knym koncertem fortepianowym. Bardziej i mniej znanym
utwory Wielkiego Mistrza przeplata y si  z opowie ci  o yciu, twórczo -
ci i zwyczajach kompozytora.

 Pod takim has em 13 pa dziernika w Bibliotece im. A. P. Gajdara odby
si  koncert fortepianowy zorganizowany przez Towarzystwo Fryderyka
Chopina w Kaliningradzie. W koncercie udzia  wzi li wybitnie utalentowani
studenci Kaliningradzkiego Obwodowego Kolegium Muzycznego im. S.

W. Rachmaninowa oraz uczniowie obwodowych szkó  muzycznych.
Uczestnicy wykazali si  nie tylko wyj tkow  wra liwo ci  muzyczn ,
ale tak e, bez wzgl du na czasami bardzo m ody wiek, dojrza ci  w
interpretacji kompozycji polskiego romantyka.

 Mamy nadziej , e rok szkolny, który niedawno si  rozpocz  przy-
niesie wiele imprez b cych okazj  do bli szego poznania dorobku
polskich artystów, których twórczo  mia a znacz cy wp ywa na wiatow
kultur .                                                            www.kaliningrad.msz.gov.pl

„Z przepi kn  muzyk  Fryderyka Chopina”
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16 pa dziernika
w ko ciele w.
Adalberta obcho-
dzono mi dzyna-

rodowe dni dwuj -
zyczno ci. Program

by  bardzo bogaty.
Najpierw otwarto ciekaw

wystaw  ksi ek polskich au-
torów, gdzie znalaz y si  bardzo
znane dzie a, np. „Pan Tadeusz”,

     Polonijny Dzie  Dwuj zyczno i
i wszystkie ulubione wiersze
Adama Mickiewicza, tak e ksi ki
dla dzieci.

W ramach tego spotkania
odby y si  I Regionalne Polo-
nijne Mistrzostwa ama ców

zykowych. W jury znale li si
pani Konsul ds. Kultury Dagma-
ra Lukovi , pani Katarzyna Cudny
i przedstawiciel Konsulatu. Naj-
lepsi z uczestników zostali ozna-

czeni dyplomami i prezentami.
Go cie opowiadali historie

swoich rodzin. Pani Dagmara
mówi a o tym, e jej córki wycho-
wa y si  w rodzinie polsko-serb-
skiej. A tak e o tym, e nie by o to
dla nich trudne: w g owie dziew-
czyn  by a  granica  mi dzy  j zy-
kami.

Po tych rozmowach i konkur-
sach Elena Rogaczykowa zapro-

si a wszystkich na
herbat . By a bar-
dzo przyjazna i
ciep a atmosfera.

Chcia abym zwróci  uwag
na to, e to jest bardzo dobre i
rodzinne wi to. Mam nadziej ,
e stanie si  ono regularn  tra-

dycj !
Kasia Gorienowa

 Foto: Eldar Churszudow

1 Wystawa ksi ek polskich autorów
2 Cz onkowie jury rozwi zuj  zadanie konkursowe
3 Uczestnicy uroczysto ci – polonusi z ca ego obwodu
4 Zbiór ksi ek z „Ludowej biblioteki” polonijnej
5 Uczestnicy Mistrzostw ama ców J zykowych

6 Konsul ds
Kultury Dagmara
Lukovi  udziela
wywiadu dla TV
Kaskad

7 Cz onkowie
jury: Kominiarz
Lwowicz, Konsul
ds. Kultury
D. Lukovi ,
M. Podgórski

8 ami
zyki Maksim

Tajurski oraz
Mariusz
Podgórski

9 Konkurs
„Ach, ten

zyk polski!”
trwa!

12

11

1

2 3

4

5

10 Kasia Gorienowa z wierszem
I. Brodskiego po polsku

11 Uczestnicy Spotkania

12 Uczniowie Szko y polonijnej
z rodzicami i dziadkami

 
 

!



 Str.  5  Nr 10 (243) pa dziernik 2016 

PRESTI OWA NAGRODA
WO OSZYNSKAJA PREMIA 2016

DLA KRZYSZTOFA SZATRAWSKIEGO
Od 2003 roku w Koktebelu, w domu-

muzeum poety i malarza Maksymiliana
Wo oszyna organizowane jest
Mi dzynarodowe Sympozjum Twórcze
„Wo oszynskij Sientiabr” obejmuj ce
spotkania literackie, plenery,
konferencje naukowe, klasy
mistrzowskie, wystawy oraz warsztaty.

Kulminacj  literackiej cz ci
sympozjów jest przyznawana od 2008
roku Nagroda Wo oszynskaja Premia
„Za wk ad w kultur ”, nagrody za
najlepsz  ksi  poetyck , oraz
dyplomy za osi gni cia w dziedzinie poezji, prozy i dramatu.

W roku
bie cym nagrod
„Za wk ad w kultur ”
przyznano Krzysztofowi Szatrawskiemu. W
uzasadnieniu decyzji podkre lano
warto  przek adów poezji Maksymiliana
Wo oszyna oraz wspó czesnej poezji
rosyjskiej. Przyznanie nagrody zbieg o si
z premier  najnowszego dwuj zycznego
wyboru wierszy Maksymiliana Wo oszyna
„Wiatr pó nocno-wschodni” w przek adzie
laureata, który w sierpniu opublikowa o
olszty skie Wydawnictwo ABADA.

ród o: sppolsztyn.blogspot.ru

Krzysztof Dariusz Szatrawski (ur. 1 wrze-
nia 1961 w trzynie) – polski poeta, prozaik,

krytyk muzyczny i literacki.
Pracuje jako profesor Uniwersytetu War-

mi sko-Mazurskiego w Olsztynie, jest cz onkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od stycznia
2014 r. prezes Oddzia u w Olsztynie), Wspólnoty
Kulturowej Borussia, Stowarzyszenia na Rzecz
Kultury ydowskiej „B`Jachad” oraz Komisji
Bada  nad Kultur  Warmii i Mazur Towarzystwa
Naukowego im. Wojciech K trzy skiego. Pro-
wadzi interdyscyplinarne badania kulturoznawcze,
literaturoznawcze i muzykologiczne, w perspekty-
wie teoretycznej i historycznej. Jest równie
aktywnym edukatorem i animatorem kultury. Za
osi gni cia w dziedzinie promocji kultury muzycz-
nej otrzyma  w 1997 r. odznak  Zas ony Dzia-
acz Kultury.

Laureat licznych konkursów; du a liczba

publikacji rozproszona jest w czasopismach lite-
rackich i naukowych oraz antologiach – tak e w

umaczeniach na angielski, francuski, niemiecki i
rosyjski. Przek ada  równie  poezj  – m.in. z j. an-
gielskiego poezj  Walta Whitmana, Thomasa Stearn-
sa Eliota, Allena Ginsberga, Charlesa Bukowskiego,
z j. niemieckiego wiersze Arno Holza z j. hebrajskiego
wiersze Jehudy Amichaja oraz z j. rosyjskiego wier-
sze Borysa Bartfelda, Maksymiliana Wo oszyna i
proz  Olega G uszkina. Przek ada  tak e piosenki
Toma Waitsa. Do wierszy Szatrawskiego muzyk
pisali Katarzyna Brochocka, Bernard Chmielarz,
Benedykt Konowalski oraz Marcin Wawruk, z któ-
rym równie  wspó tworzy duet autorski pisz cy
piosenki m.in. dla Norbiego i Krzysztofa Kraw-
czyka. Za p yt  Krzysztofa Krawczyka Warto

 we wrze niu 2011 roku otrzyma  z ot  p yt .
Jest laureatem Dorocznej Nagrody Marsza ka Woje-
wództwa Warmi sko-Mazurskiego w Dziedzinie

Kultury w 2012 roku i Nagrody Prezydenta Ol-
sztyna w 2013 roku. W 2013 roku w K trzynie
zosta a mu nadana godno  honorowego cz onka
Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia
Polsko-Niemieckiego.

W 2009 r. wiersze z tomu Wiersze graficzne
(1990) zosta y wykorzystane w filmie Mniejsze

o w re . Janusza Morgensterna.
Wikipedia

W ostatni  sobot  wrze nia w
Zelenogradzku odby  si  ko cowy
akord mistrzostw wiata w fajer-
werkach, które jaskrawo roz wiet-

la y wybrze e Ba tyku w okolicach miasta ró -
nokolorowymi barwami w ci gu czterech sobot-
nich wieczorów wrze nia.
 Przywilej zako czenia show pirotechnicznego
dany by  Polsce, któr  reprezentowa a dru yna
Fajerwerki Super Power z Warszawy. Razem w
mistrzostwach udzia  wzi o osiem krajów. Op-
rócz Polaków, w kolejno ci wyst pów: Meksyk,

ochy, Czechy, Francja, Chiny, Niemcy i Bia-
oru .

Polski zespó  postara  si  skorzysta  z prze-
wagi ko cz cych zawody w pe nej mierze, w
wyniku czego uda o mu si  wej  na zwyci skie

SALUTOWALI  NA  WYBRZE U
trzecie miejsce. Polscy mistrzowie fajerwerków
wyst powali w takim sk adzie: Maria Osi ska,
Dariusz Osi ski, Grzegorz Rutel-Kuc i Rafal
Skowro ski. (Na zdj ciu poni ej.)

Nie by  to pierwszy wyst p ekipy Fajerwerki
Super Power w Krainie bursztynowej. 11 lat temu
brali udzia  w show pirotechnicznym w Kalinin-
gradzie z okazji 750-letniego jubileuszu miasta.
Tym razem przyjechali tu po uczestnictwie w
tradycyjnym festiwalu PIRONALE w Berlinie,
który odbywa  si  na Olimpiastadione, i tam
równie  zaj li trzecie miejsce.

Zwyci zc  mistrzostw wiata zosta a dru yna
Kalwin z Bia orusi, która równie  wyst powa a
ostatniego dnia, na drugim miejscu znale li si
Minergis z Czech. Wyró niono na podstawie g o-

sowania przez Internet ekip  Paprente Fireworks
z W och.

A fina ow  nut  czterotygodniowej pirotech-
nicznej uczty sta y si  grand fajerwerki, zapre-
zentowane przez gospodarzy mistrzostw pod-
czas wykonania hymnu Rosji i utworów rosyj-
skich klasyków.

Wed ug danych organizatorów, show pirotech-
niczne, któremu towarzyszy y wyst py zespo-
ów muzycznych, obejrza o ponad 200 tysi cy

widzów.
Dmitrij Osipow Foto autora

  Redakcja serdecznie gratuluje Panu
Krzysztofowi nagrody i yczy dalszych
sukcesów i satysfakcji z pracy literackiej.

  We wcze niejszych numerach G osu
znad Prego y zamieszczali my wiersze
K. Szatrawskiego, przedstawiaj c
jednocze nie sylwetk  poety
(www.glos-znad-pregoly.org/2013-11/11-
2013.pdf  i  www.glos-znad-pregoly.org/2014-
10/2014-10.pdf)
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 Co roku staram
si  dosta  na festiwal
polskich filmów
„Wis a” w Kalinin-

gradzie. Na pewno
wiem, ze b  filmy, które mnie
zaskocz . W tym roku pierwsza
cz  festiwalu odbywa a si   w
Swiet ogorsku w nowo zbudowa-
nym du ym teatrze „Jantar-Hall”.
Du a przytulna pi kna sala,
chocia  troch  zimno...

Pierwszy film zaskakuje ju  od
pierwszych s ów: szwedzki j zyk,
re yser - Szwed, aktorzy te  Szwe-
dzi. Jakim cudem ten film trafi  na
pokaz? Wyja nienie proste: re yser
Magnus Von Horn jest absolwentem
i wyk adowc  znanej szko y filmo-
wej w odzi. Oryginalna nazwa
dramatu to „EFTERSKALV”, co
znaczy “powtórne wstrz sy”. Na
polski j zyk przet umaczono jako
„Intruz” – obcy.

„Intruz” opowiada inspirowa-
 prawdziwymi wydarzeniami

histori , która rozgrywa si  na
szwedzkiej prowincji. Do domu
wraca nastolatek John po odbyciu
kary za morderstwo: dwa lata poz-

FESTIWAL POLSKICH FILMÓW „WIS A”
Bezw adnie czekam a  mi  swoim impetem walnie o ziemi …

bawienia wolno ci za mier  by ej
dziewczyny. Podejmuje prób  roz-
pocz cia nowego ycia. Nikt na niego
nie czeka oprócz ojca i ma ego brata.
Wszyscy pami taj , co si  wyd y-
o. W szkole zbieraj  podpisy aby

wyrzuci  ch opaka. Nie chc  da  mu
szansy zacz  nowe ycie. Wszyst-
kich opanowuje strach. Strach, ze to
si  mo e powtórzy .

John zostaje sam. Ojciec nie wie,
jak si  zachowa . Czy jest jeszcze
czas i sens, eby wychowywa  syna?

W ko cu ojciec uje, e syn wróci
do domu. Ko cówka filmu jest
otwarta. Widzowie musz  sami
dopowiedzie  sobie koniec historii.

Drugi film, pokazany pierwsze-
go dnia, nosi nazw  „Chemia”.
Zaczyna si  jak zwyk a komedia ro-
mantyczna. G ówna bohaterka Lena
(Agnieszka ulewska) rzuca zniena-
widzon  prace i tego samego dnia
poznaje 33-letniego Benka (Tomasz

Teoretycznie umrze
za kilka miesi cy. I
Benek bierze odpo-
wiedzialno  za Len ,
znajduje w tym sens
ycia. Po kilku latach owocem tego

sojuszu i codziennej walki  jest prze-
liczna dziewczynka Tosia. I farbo-

wany na czarno pokój z prawdziw
tl  w mieszkaniu Benka zamienia

si  w pokój dzieci cy: jasny i przez-
roczysty. Re yser ju  móg
postawi  kropk , jak mówi-
am, ale to nie bajka. Lena w

ko cu umiera. Zwyci stwo?
Owszem. Wygrane kilka lat
ycia. Z trudem, z cierpie-

niem, z mi ci .
Pomys odawczyni  fil-

mu by a zmar a w roku 2012
Magda Prokopowicz, prezes
fundacji Rak’n’Roll. By a jed-

 z pierwszych kobiet w Pol-
sce, która potrafi a mówi  o
raku otwarcie. „Zbieramy na

cycki” – has o, którym prze ama a
tabu. Odesz a w wieku 35 lat. Dzi
kr  o niej film.

W tym filmie znajduj  si  a
cztery muzyczne utwory, które pie-
wa polski s owik Natalia Grosiak, wo-
kalistka zespo u „Mikromusic”. Cie-
kawe, ze bohaterka i piosenkarka ra-
zem graj  w scenach, jak by na chwil
film zamienia si  w teledysk.

Druga cz  festiwalu „Wis a”
rozpocznie si  27 pa dziernika i
potrwa do 1 listopada. Tym razem
w Kaliningradzie, w kinie Zaria.
Zapraszam!

Daria Zacharewicz
Zdj cia: InternetFESTIWAL „WIS A”:

Klasyka rocka na skrzypcach i wiolonczeli
Drodzy przyja-

ciele! Wszyscy wiemy,
e 9 pa dziernika go cinny teatr

„Jantar-Holl” w Swiet ogorsku
otworzy  swoje drzwi dla polskiego
festiwalu „Wis a”.

Dobrym zako czeniem tego
by o wyst pienie kwartetu smycz-
kowego „X” prowadzonego przez
Illariona Djakowa. Imi  tego muzy-
ka jest dobrze znane w Obwodzie
Kaliningradzkim, w innych cz -
ciach Rosji i w Polsce. Jednym z
muzyków (skrzypce) kwartetu „X”
jestem ja,  Anna Jermo ajewa, cz o-
nek autonomii „Polonia” w Kali-
ningradzie.

Pod nazw  „KLASYKA. SU-
PER”, muzycy przedstawili w asn
interpretacj  wspó czesnych rok i
pop utworów ko ca XX wieku. Na

du ym ekranie by o pokazane opra-
cowanie wideo ka dego utworu:
Coldplay, The Doors, Radiohead,
Depeche Mode inne znane rockowe
zespo y wiata.

Muzycy zainspirowali s ucha-
czy przebojami Nirwany i Prodigy,

Schuchardt), zagubionego w depresji
i rozpaczy. Przez 15 minut my la-
am, e znów b dzie wsz dzie mi

zakochanych anio ków. Bohaterowie
 przez ca y film boryka  si  ze

sztucznymi przygodami, a potem
jednak mi  zapanuje.

Ale uwaga! Pewna niespodzian-
ka. Nie ma bajki. Lena ma raka piersi.

graj c na skrzypcach i wiolonczeli,
równie  improwizacj  Illariona
Djakowa na alcie. Przed koncertem
odby  si  warsztat dyrygowania.
Ka dy ch tny móg  wyj  na scen
aby spróbowa  si  w kierowaniu

orkiestr . Szcz liwi „dyrygenci” po
koncercie robili zdj cia na pami tk
z muzykami.

Anna Jermo ajewa
Zdj cia: vk.com/

id6531808?z=album40922438_236931833
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Napisa  o na-
szej wycieczce do
Kaliningradu po-
prosi a mnie moja

ciocia Aleksandra,
wdowa profesora

Kazimierza awrynowicza.
Ostatni raz pisa am wypraco-
wanie na egzaminach wst p-
nych 46 lat temu, dlatego

dz , e moje zdolno ci w
tym obszarze s  bardziej ni
skromne.

W Kaliningradzie i obwodzie
mieszka wielu moich krewnych,
przyby ych tu w latach powojen-
nych. Babcia z pi ciorgiem
dzieci wyjecha a tam w 1949
roku po po arze domu rodzin-
nego, zbudowanego niegdy
przez dziadka dla rodziny. Mój
ojciec Antoni awrynowicz zo-
sta , odbudowa  dom, w którym
pó niej urodzi a si  i sp dzi a
dzieci stwo czwórka jego dzieci.

Po s bie w wojsku na stu-
dia do Kaliningradu wyjecha
mój starszy brat Stanis aw, który
pozna  tam swoj  mi  Na-
tali .

To w nie ona, Natalia, za-
proponowa a mi 4-dniow  wy-
cieczk  do Kaliningradu, eby
przy okazji pok oni  si  grobom
cz onków rodziny, którzy znale li

swój wieczny pokój na ziemi
Kaliningradzkiej.

Wyje ali my poci giem
najd szego dnia roku. Lato
by o w pe ni i zapowiadano ist-
nie tropikaln  pogod .

Nasza przewodniczka Mar-
garita pokaza a nam g ówne
zabytki przez szyb  autokaru.
Lecz poniewa  zatrzymali my
si  przy wie owcach z zardze-
wia ymi balkonami, nasze pier-
wsze wra enie by o zdecydo-
wanie przygn biaj ce. Ale pó -
niej ju  nic podobnego w oczy
si  nie rzuca o, miasto ton o w
zieleni, nowo zbudowane bu-
dynki i te odrestaurowane pozo-
stawi y najlepsze wra enia. A
moje wspomnienia z dalekiego
dzieci stwa, kiedy odwiedzali -

KALININGRAD: SPOTKANIE PO LATACH

my z rodzicami krewnych i
szli my cie kami przez ruiny
poro ni te pokrzywami, wyda-
wa y si  nierealne.

Miejsce, gdzie znajdowa  si
nasz hotel przy ul. Artyleryjskiej,
w niczym nie ust puje innym
miastom Europy. Zabrak o nam
tylko rzeczki albo innego zbior-
nika wody w pobli u. Przecie  w
najkrótsz  noc w roku nale y up-
le  wianek i rzuci  go do wody,
eby trafi  w r ce tego przez los

przeznaczonego. Wianek mia-
my – uplot my go z rumian-

ków, które przynios a kuzynka
Ania. Ogniska nie rozpala my
w celach bezpiecze stwa prze-
ciwpo arowego, ale wspomnie
i dobrego nastroju by o a  w nad-

miarze.
N a s t p n y

dzie  – wycieczka
do Jantarnego i do
S w ie t og o rsk a .
W y d o b y w a n i e
bursztynu  okaza o
si  do  prozai-
czn  produkcj
bez jakiejkolwiek
romantyki z le-
gend. A morze w

czerwcu na najlepszej pla y w
obwodzie ma o ró ni o si  od
tych po udniowych. Swiet o-
gorsk wydawa  si  typowym ku-
rortem, zachcia o nam si  sp -
dzi  tu par  dni, spaceruj c po
nadbrze u, omawiaj c pogod  i
wczasowiczów doko a – jak po-
kazuj  w filmach.

Wieczór, sp dzony z siost-
rzyczk  Anieczk  i jej córk  Krys-
tyn , pokaza  nam jeszcze jedn
atrakcj  nowoczesnego Kalinin-
gradu – tras  spacerow  wzd
jeziora przy parku Junost, pe nym
spacerowiczów z u miechni -
tymi twarzami. Dalej doszli my
do centrum miasta, gdzie czeka a
na nas ukrai ska restauracja.

Nast pny dzie  po wi cony
zosta  rodzinie. Najpierw w miej-

scach wiecznego spoczynku
uporz dkowali my grób ojca
Natalii – Jurija Nielubina. Potem
– grób mojego wujka Kazimierza

awrynowicza. Wujek Kazimierz
od mojego
wczesnego dzie-
ci stwa zadawa
mi pytania, dzi ki
którym zastana-
wia am si  i szu-
ka am wi cej in-
formacji o Szala-
pinie, iurlionisie,
Simonisie, Baltru-
šaitisie... Jaka
szkoda, e mam
ju  wi cej lat ni  on, kiedy od-
szed  – odszed  tak wcze nie,
nie zd ywszy jeszcze zrobi  tak
wiele. Wcze nie zostawi a do-
czesn  ziemi  równie  moja cio-
cia Teresa, a tak e jej m  Alek-
sander (naj-najniejszy – jak my
go nazywali my), i moja ciocia
Tamara, ona wujka Kleofasa –
jej r kodzie a zdobi  te  mój
dom. Wieczny pokój ich duszom.

Ostatniego dnia swojego po-
bytu wybra my si  do Ba tyj-

ska. W pami ci pozosta y g uche
lasy jak z bajki, droga, nad któr
korony drzew cz  si  w gro-
mad , niezasiane pola, kwitn -
ce  ki.  Szczerze  mówi c,  nie
lubi  techniki wojennej, dlatego
nie podziwia am statków. Nato-
miast Piotr I, cerkiew, pomnik
El biety nad brzegiem morza –
to jest to, co zosta o po Ba tyj-
sku.

Co do podró y powrotnej –
ta by a pe na zmartwie . Tropi-
kalna pogoda zmieni a si  w
ba tyck , i wszyscy ruszyli do Ka-
liningradu w trybie natychmias-
towym. Odleg  w 50 km po-
konywali my w ci gu trzech go-
dzin, stoj c w korku. Nasza Mar-
garita ju  zamierza a próbowa

zatrzyma  poci g do Wilna albo
uzyska  pozwolenie na dogo-
nienie go. Na szcz cie wszyst-
ko sko czy o si  pomy lnie,
zd yli my. Po kilkudziesi ciu
minutach byli my ju  w robi -
cym wra enie budynku Dworca
Po udniowego.

I z okna poci gu spokojnie
obserwowali my, jak niskie
czarne chmury p acz  z powodu
roz ki z nami.

Danuta awrynowicz, Wilno

W Ba tyjsku

Z siostrzyczk  Anieczk

Z Krystyn  i Regin

Ostatni wieczór w domu Kazimierza awrynowicza.
Od lewej: Natalia, ja, Olga, Kleofas, Aleksandra, W adys aw

awrynowiczowie, Anna Zacharczenko.
Na zdj ciu poni ej: Na grobach.
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KONTAKTY

W Kaliningra-
dzie przy wsparciu
ministerstwa rozwoju
gospodarki FR, rz -

du Obwodu Kaliningradzkiego i
fundacji im. Konrada Adenauera
odby a si  V konferencja-narada
„Region Morza Ba tyckiego: od
planowania do wspólnych dzia-

”. Jednodniow  imprez  prze-
prowadzono na ulicy nadbrze nej
Piotra Wielkiego.

ród uczestników, zaproszo-
nych do omówienia planów dalszej
wspó pracy w tej cz ci konty-
nentu europejskiego, byli przedsta-
wiciele Polski, przede wszystkim z

siaduj cych z Obwodem Kalinin-
gradzkim województw warmi sko-
mazurskiego i pomorskiego.

Uwaga uczestników by a sku-
piona na przyspieszeniu rozwoju
Obwodu Kaliningradzkiego i zbudo-
waniu produktywnego dialogu w
Ba tyckim regionie, a tak e na wy-
korzystywaniu wspólnego poten-
cja u i zgromadzonego do wiadcze-
nia krajóws siadów morza Ba tyc-
kiego do realizacji wspólnych pro-
jektów. Podczas pracy konferencji
uczestnicy wymienili si  do wiad-
czeniami wspó pracy w regionie
nadba tyckim akcentuj c to, jak
mo na wykorzysta  to dla innych
regionów, w szczególno ci dla Me-
garegionu „od Lizbony do W ady-
wostoku”.

Oczywi cie mieszka ców Krai-
ny Bursztynowej najbardziej niepo-
koj  nie globalne projekty, tylko
rozwój dobros siedzkich stosun-
ków z najbli szymi s siadami,

przede wszystkim z Polsk . Mi-
nister-kierownik Agencji ds. kon-
taktów mi dzynarodowych i mie-
dzyregionalnych Obwodu Kali-
ningradzkiego A a Iwanowa w
swoim referacie dotkn a nast pu-

cych aspektów przygranicznej
wspó pracy programu „Rosja –
Polska”: promocja lokalnej kultury i
zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego, polepszenie dost pno ci re-
gionów i rozwój sieci transporto-
wych, doskonalenie systemów stero-
wania granic  i bezpiecze stwa, och-
rona ekologii, adaptacja do zmian kli-
matycznych i zapobieganie katastro-
fom przyrodniczym i technogen-
nym.

Swoj  wizj  perspektyw dalszej
wspó pracy w zaznaczonych kie-
runkach podzieli  si  zast pca dy-
rektora Departamentu Wspó pracy
Terytorialnej Ministerstwa rozwoju
gospodarki RP Rafa  Bali ski, sze-
fowa Biura Wspó pracy Mi dzyna-
rodowej administracji marsza ka
województwa pomorskiego Krys-
tyna Wróblewska, inspektor Depar-

tamentu Wspó pracy Mi dzynaro-
dowej administracji marsza ka wo-
jewództwa warmi sko-mazurskiego
w Elbl gu Regina Czymbor i inni
przedstawiciele Polski, jak równie

Niemiec, Finlandii, otwy i Litwy.
Tak powa ne kierunki dzia al-

no ci poruszaj  naszych s siadów
na przyk ad z polskich Bartoszyc w
mniejszym stopniu, ni , powiedz-
my, organizowanie wspólnych im-
prez ze swoimi partnerami w Obwo-
dzie Kaliningradzkim. O tym mówi a
zast pca burmistrza Bartoszyc Mo-
nika Rejf i pracownik administracji

miasta Robert Paj k. Mia  na mary-
narce znaczek z god em Bagratio-
nowska. „Przyjechali my na zapro-
szenie mera Bagrationowska pana
Czemakina – mówi  Robert Paj k. –
Nasze kontakty rozpocz y si  dwa
lata temu. Ci gle staramy si  pod-
trzymywa  stosunki w duchu wza-
jemnie korzystnej wspó pracy w
ró nych sferach dzia alno ci. I ta
konferencja mo e sta  si  jeszcze
jednym mostem w rozwoju takich
stosunków.”

Warto zaznaczy , e Bagratio-
nowsk nie jest pierwszym miastem-
partnerem Bartoszyc. Wcze niej
Bartoszyce zaprzyja ni y si  z okr -
giem Pionierskim, o czym opowie-
dzia a kierownik rejonowego Dzia u
ds. kultury, turystyki, sportu, m o-
dzie y i mi dzynarodowej polityki
Jekaterina Fomina. Ka dego roku
urz dza si  kilka wspólnych imprez,
które pozwalaj  uczestnikom lepiej
si  pozna , rozmywaj c w ten spo-
sób stereotypy w stosunkach mi -
dzy dwoma krajami, które s  narzu-
cane przez osoby nie yczliwe.

Takich spotka  jak ta V konfe-
rencja „Region Morza Ba tyckiego:
od planowania do wspólnych dzia-

” by o niema o. Konsul Gene-
ralny RP w Kaliningradzie Marcin
Nosal, podkre laj c powa ny po-
ziom uczestników, zaznaczy , e
jest to dowodem bezpo redniego
zainteresowania tak  form  spotka
do wyszukiwania optymalnych de-
cyzji rozwoju stosunków pomi -
dzy naszymi krajami.

Dmitrij Osipow
Foto autora

Obszar Morza Ba tyckiego:
perspektywy wspó pracy

Od lewej:
R. Paj k, J. Fomina, M. Rejf

Na Sali konferencyjnej

W niedziel , 9 pa dziernika 2016 roku,
zmar  Andrzej Wajda, polski re yser teatralny i
filmowy, Kawaler Orderu Or a Bia ego,
Honorowy Obywatel Miasta Gda ska. Znany
z takich filmów jak “Kana ”, “Popió  i diament”
czy “Katy ”. Wielki artysta i niesamowity
cz owiek. Mia  90 lat.

 European Solidarity Centre
Jeste my poruszeni i g boko zasmuceni

wie ci  o mierci Andrzeja Wajdy (1926—
2016) — najwybitniejszego polskiego
re ysera filmowego, cenionego na ca ym
wiecie twórcy, który ca  swoj  zawodow

Andrzej Wajda nie yje
uwag  kierowa  na cz owieka, badaj c jego
miejsce w historii i opisuj c wydarzenia dla
Polaków najwa niejsze.

Tak niedawno Andrzej Wajda go ci  w
Gda sku, odbieraj c tytu  honorowego
obywatela miasta… Mieli my wielki zaszczyt
kilkukrotnie go ci  go w ECS, korzysta  z jego
yczliwo ci, rad i wsparcia. Jego filmy

sk adaj  si  na cz  naszej narracji o
Solidarno ci. Cho  odej cia s  nieuchronne, to
niepowetowana strata dla polskiej kultury.

Cze  Jego pami ci!
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Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .
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