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Nie rzucim ziemi sk d nasz ród!
Nie damy pogrze  mowy.

Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gn bi  wróg!
Tak nam dopomó  Bóg!
Tak nam dopomó  Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z 
Broni  b dziemy ducha,

 si  rozpadnie w proch i w py
Krzy acka zawierucha.

Twierdz  nam b dzie ka dy próg!
Tak nam dopomó  Bóg!
Tak nam dopomó  Bóg!

Nie b dzie Niemiec plu  nam w twarz
Ni dzieci nam germani ,

Or ny wstanie hufiec nasz,
Duch b dzie nam hetmani .

Pójdziem, gdy zabrzmi z oty róg!
Tak nam dopomó  Bóg!
Tak nam dopomó  Bóg!

Nie damy miana Polski zgnie
Nie pójdziem ywo w trumn
W Ojczyzny imi , na jej cze

Podnosi czo a dumne.

Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomó  Bóg!
Tak nam dopomó  Bóg!

Nowy ambasador Polski w Rosji W odzimierz
Marciniak rozpocz  misj  dyplomatyczn  wraz
z przekazaniem 12 pa dziernika kopii listów
uwierzytelniaj cych w MSZ Rosji - poinformo-
wa a polska placówka w komunikacie.

W komunikacie, opublikowanym w nocy z
czwartku na pi tek, przekazano, e polski amba-
sador spotka  si  w MSZ Rosji z wiceministrem
spraw zagranicznych W adimirem Titowem. Po-
dano, e w trakcie spotkania Marciniak “pod-
kre li  celowo  rozwijania relacji polsko-ro-
syjskich i poszukiwania konstruktywnych roz-
wi za  wszelkich problemów w kontaktach dwu-
stronnych”. Ambasador wskaza  równie  na pot-
rzeb  wznowienia i rozszerzenia okre lonych
formatów polsko-rosyjskiej wspó pracy bilate-
ralnej.

Marciniak przyby  do Moskwy 9 pa dzier-
nika. Jest politologiem, specjalist  w sprawach
polityki rosyjskiej i wspó czesnej Rosji. Przed
nominacj  kierowa  Katedr  Stosunków Mi dzy-
narodowych w Akademii Ignatianum w Krakowie,
wyk ada  w Studium Europy Wschodniej Uni-
wersytetu Warszawskiego. Kierowa  Zak adem
Porównawczych Bada  Postsowieckich w Insty-
tucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii
Nauk. By  cz onkiem Polsko-Rosyjskiej Grupy
ds. Trudnych oraz Narodowej Rady Rozwoju
powo anej w 2009 roku przez ówczesnego pre-
zydenta Lecha Kaczy skiego.

http://wiadomosci.onet.pl

Przyj cie z okazji Narodo-
wego wi ta Niepodleg ci
tradycyjnie ju  by o okazj  do
spotkania przedstawicieli
wszystkich organizacji polo-
nijnych dzia aj cych w Ob-
wodzie Kaliningradzkim oraz
zamieszkuj cych tu Polaków.

W uroczystym przyj ciu
organizowanym przez Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie

Przyj cie z okazji
wi ta Niepodleg ci

uczestniczy o ponad sto osób reprezentuj cych wszystkie
rodowiska polonijne w OK. Zebranych go ci powita  Konsul

Generalny RP w Kaliningradzie Marcin Nosal, który wszystkim
przyby ym z yczenia z okazji Dnia Niepodleg ci oraz
podzi kowa  kaliningradzkiej Polonii za kultywowanie polskiej
kultury, tradycji i j zyka.                http://kaliningrad.msz.gov.pl/

Konsul Generalny RP
Marcin Nosal z ma onk
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W dniu 6.10. odby a si  Mi dzynarodowa kon-
ferencja: Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny
biznes - 40 lat Wytycznych OECD - 20 lat Polski
w OECD

Rz dy pa stw cz onkowskich Organizacji
Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w
1976 roku w Deklaracji w sprawie inwestycji
mi dzynarodowych i przedsi biorstw wielonaro-
dowych zwróci y uwag  na fakt, e wspó praca
mi dzynarodowa mo e pozytywnie wp ywa  na
atmosfer  inwestycji i zach ca  przedsi biorstwa
wielonarodowe do szerszych dzia  na rzecz po-
st pu gospodarczego. Cz ci  Deklaracji s  Wy-
tyczne OECD dla Przedsi biorstw Wielonarodo-
wych formu uj ce zalecenia dotycz ce prowadzenia
odpowiedzialnego biznesu i zach caj ce przedsi -
biorstwa wielonarodowe do uczestnictwa w rozwoju
gospodarczym, rodowiskowym i spo ecznym oraz
do minimalizowania negatywnego wp ywu, jaki
mo e si  pojawia  w zwi zku z ich dzia alno ci .
Rz dy krajów, które zadeklarowa y wdra anie Wy-
tycznych, zobowi zane s  do utworzenia Krajowych
Punktów Kontaktowych (KPK) OECD, których
zadaniem jest promocja Wytycznych oraz ofero-
wanie pomocy w rozwi zywaniu problemów zwi za-
nych z naruszeniami Wytycznych przez przedsi -
biorstwa wielonarodowe. W 2016 roku Wytyczne
wdra ane s  we wszystkich 35 krajach nale cych
do OECD oraz w 10 krajach niezrzeszonych w
OECD, w tym: Argentyna, Brazylia, Egipt, Litwa,
Kolumbia, Kostaryka, Maroko, Peru, Rumunia,
Tunezja.

Uczestnikiem Konferencji by  Zygmunt Mie-
rzejewski Spo eczna odpowiedzialno  biznesu jest

Mi dzynarodowa konferencja: Odpowiedzialny rozwój –
odpowiedzialny biznes - 40 lat Wytycznych OECD - 20 lat Polski w OECD

kluczem do lepszego wiata przysz ci - powiedzia
wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz
Morawiecki. Doda , e wytyczne OECD zach caj
przedsi biorstwa do uczestnictwa w rozwoju gos-
podarczym i spo ecznym. W ocenie wicepremiera
odpowiedzialny biznes, to m.in., po czenie rozwoju
technologicznego z wymiarem spo ecznym.
((“Poprzez rozmow , poprzez dialog taki, jaki jest
inspirowany przez OECD, przez nas tutaj, mamy
okazj  jednocze nie przybli  do siebie te dwa
wymiary. Czyli biznes, który z natury rzeczy patrzy
na zysk, oraz wymiar spo eczny. W nie takie pro-
wadzenie biznesu, który przyci ga, który szuka tego
wspólnego mianownika pomi dzy ró nymi grupami
spo ecznymi, który daje im szans , bo wci ga si
ich do wspólnego rozwoju - ma wymiar odpowie-
dzialnego rozwoju”.

Jak doda , spo eczne prowadzenie si  biznesu,
oznacza, e w ka dym aspekcie swojego funkcjono-
wania bierze pod uwag  czynniki spo eczne.
“Dzi kuj  te  OECD za to, e posz a jeszcze o krok
dalej, e nie mówimy tylko o spo ecznej odpowie-
dzialno ci biznesu, ale o spo ecznym prowadzeniu
si  biznesu. Dla nas, dla naszego rz du, ale my  te
dla ca ej Unii Europejskiej, jest to niezwykle wa ne”
- powiedzia  minister rozwoju i finansów. Podkre li ,
e “Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

zawiera w sobie odpowiedzialny biznes.
W tym roku mija równie  20 lat od

przyst pienia Polski do OECD.
Wytyczne OECD dla Przedsi biorstw
Wielonarodowych, których 40-lecie
obchodzone jest bie cym roku, s  cz ci
Deklaracji w sprawie inwestycji mi dzy-

narodowych i przedsi biorstw wielonarodowych
przyj tej w 1976 r. przez pa stwa cz onkowskie
OECD. Formu uj  one zalecenia dotycz ce
prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i zach caj
przedsi biorstwa wielonarodowe do uczestnictwa w
rozwoju gospodarczym, rodowiskowym i spo ecz-
nym oraz do minimalizowania negatywnego wp y-
wu, jaki mo e si  pojawia  w zwi zku z ich dzia-
alno ci .

Wytyczne OECD dla Przedsi biorstw Wielonaro-
dowych – do wiadczenie 40 lat w promowaniu
odpowiedzialnego biznesu przedstawi  Roel Nieu-
wenkamp, Przewodnicz cy Grupy Roboczej ds.
Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu, OECD
Nast pnie odby y si  panele dyskusyjne: I - Jak
OECD wspiera pa stwa w zakresie realizacji polityk
wp ywaj cych na rozwój gospodarczy i odpowie-
dzialny biznes? II - Analiza trendów w zawiado-
mieniach otrzymywanych przez Krajowe Punkty
Kontaktowe OECD, ze wskazaniem na obszary
szczególnych ryzyk dla przedsi biorstw oraz przy-

adów zastosowanych rozwi za . III - Zachowanie
nale ytej staranno ci w odpowiedzialnych cu-
chach dostaw – standardy mi dzynarodowe i polskie
do wiadczenia.

Zygmunt Mierzejewski
http://fzz.org.pl/aktualnosci/

OECD: Polska jednym z najtrudniejszych miejsc do ycia
po ród 34 krajów

Wed ug najnowszego raportu Organizacji
Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju Polska w ród
cz onków OECD to jedno z najtrudniejszych pa stw
do ycia. Mo emy pochwali  si  poziomem bez-
piecze stwa i jako ci  szkolnictwa, jednak w
ogólnym zestawieniu wypadamy bardzo przeci tnie.
Autorzy raportu podkre laj , e przepa  pomi dzy
biednymi a bogatymi jest na poziomie niespotyka-
nym od dwóch stuleci. Ten wzrost nierówno ci ok-
re lany jest jako “jeden z najbardziej niepokoj cych
trendów” w globalnej gospodarce.

Najnowszy raport mi dzynarodowej organizacji
opisuj cy jako ycia powsta  dzi ki informacjom
z 34 krajów. Ranking bierze pod uwag  najbardziej
rozwini te gospodarki wiata, rynki wschodz ce,
oraz Brazyli  i Rosj .

Na tle pozosta ych krajów Polska le wypada
pod wzgl dem liczb  pokoi na jedn  osob . Jeste my
na trzecim miejscu od ko ca. Eksperci obliczyli, e
w Polsce na jednego mieszka ca przypada rednio
jedno pomieszczenie. Tylko troch  wy ej plasujemy
si  w zestawieniu dotycz cym przychodów. Polska
jest tutaj na ósmym miejscu od ko ca.

 jednak dziedziny, w których Polska na tle
najbardziej rozwini tych krajów wiata wypada

wspaniale. Mowa przede wszystkim o bezpiecze -
stwie, gdzie nasz kraj jest na drugim miejscu, tu  za
Japoni . Na ostatniej lokacie w tym zestawieniu
jest Meksyk - kraj, którym wstrz sn y ostatnio
odkrycia masowych grobów studentów. wietnie
wypada u nas jako  kszta cenia obywateli. W
rankingu szkolnictwa wyprzedza nas tylko Finlandia.

Oprócz problemów mieszkaniowych i rozwarst-
wienia dochodów mamy sporo do nadrobienia
równie  w s bie zdrowia, rodowiska i obywa-
telskiego zaanga owania.

Bezrobocie w Polsce w pierwszym kwartale 2014
roku wed ug OECD wynios o 9,9 proc. i by o wy sze
od tego w Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Sta-
nów Zjednoczonych czy Francji. Lepiej wypadamy
od W och. Ranking przedstawia olbrzymie bezro-
bocie w takich krajach jak Republika Po udniowej
Afryki, Hiszpania, czy Grecja.

OECD pokazuje równie  zestawienie regionów i
ich poziom rozwoju. Na mapie zaznaczono stan z
1995 roku i 2010. Im ciemniejszy kolor, tym bar-
dziej rozwini ty region.

Publikacja przynosi zaskakuj ce dane. OECD
donosi, e od lat 80. XX wieku nierówno ci w
dochodach zacz y rosn  z olbrzymi  dynamik .

Co wi cej, w 2014 roku przepa  pomi dzy biednymi
a bogatymi jest na poziomie niespotykanym od
dwóch stuleci. Autorzy raportu zaznaczaj , e ten
wzrost nierówno ci jest “jednym z najbardziej
niepokoj cych trendów” w globalnej gospodarce.

Miejscem, w którym yje si  naj atwiej okaza a
si  Australia. Narzeka  nie powinni równie  miesz-
ka cy Kanady, Szwecji czy Norwergii. Najs abiej w
rankingu wypad a Turcja i Meksyk. Jednak i my
nie mamy si  czego cieszy . Ju  poprzedni raport
OECD móg  by  dla nas ostrze eniem. Mo na w
nim by o przeczyta , e w kolejnych latach Polska
nie b dzie w stanie dogoni  najbardziej rozwini tych
krajów globu.

Indeks OECD ma na celu zaanga owanie
obywateli w debat  dotycz  sposobu oceniania
gospodarek i spo ecze stw najlepiej rozwini tych
pa stw wiata. Organizacja t umaczy, e chce da
obywatelom wiedz , która pozwoli im na wi ksze
zaanga owanie w kreowanie polityk pa stwowych,
które wp ywaj  na ycie ka dego z nas.

Dane do stworzenia indeksu pochodzi y z zasobów
OECD, zbiorów pa stw cz onkowskich oraz sta-
tystyk ONZ. Niektóre wska niki zosta y opraco-
wane na podstawie zestawie  Instytutu Gallupa.

(bp) wiadomosci.onet.pl
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30 czerwca Polska zako czy a roczne prze-
wodnictwo w Radzie Pa stw Morza Ba tyckiego
(RPMB). 1 lipca rozpoczyna si  prezydencja
Islandii. Pomimo trudnych uwarunkowa  geo-
politycznych Polska realizowa a ambitny pro-
gram dzia  w ramach trzech g ównych prio-
rytetów sektorowych swojego przewodnictwa:
zrównowa onego rozwoju, kreatywno ci oraz
bezpiecze stwa cywilnego.

Po trzech latach przerwy Polska doprowadzi-
a do wznowienia dialogu politycznego w ramach

Rady. 8 czerwca br. w Warszawie odby a si  Sesja
Wiceministrów Spraw Zagranicznych RPMB.
W Deklaracji Warszawskiej ministrowie potwier-
dzili kluczow  poycj  Rady w ramach wspó pra-
cy na rzecz regionalnej odpowiedzi wobec global-
nych wyzwa  oraz dyskusji na temat przysz ci
regionu po 2020. Na spotkaniu w Warszawie

Zako czenie polskiej prezydencji w Radzie
Pa stw Morza Ba tyckiego

przyj to równie  Deklaracj  Ba tyk
2030 jako regionaln  odpowied  na
Agend  ONZ 2030. Odby y si  tak e
spotkania Ministrów Kultury RPMB
i Forum Turystyki w Gda sku (we
wrze niu 2015 r.) oraz pierwsza w his-
torii RPMB Sesja Ministrów Nauki
w czerwcu br. w Krakowie.
 Wa ne miejsce podczas polskiej
prezydencji zajmowa a kwestia
wzmocnienia regionalnej spójno ci poprzez roz-
wój dialogu strukturalnego mi dzy ró nymi for-
matami wspó pracy w regionie ba tyckim. Polska
zapocz tkowa a wspólne spotkania przede wszy-
stkim RPMB i Strategii UE dla Regionu Morza
Ba tyckiego (w której równie  przewodniczyli -
my w tym roku). W ramach obu przewodnictw
Polska przeprowadzi a kilkadziesi t spotka , w

tym kilka konferencji mi dzynarodowych, kon-
centruj c si  na wspó pracy w obszarach kultury,
zrównowa onego rozwoju oraz bezpiecze stwa
cywilnego.

Naszym sukcesorom yczymy zwyci stw na
Mistrzostwach Europy i wspólnego spotkania
w finale rozgrywek pi karskich.

 www.msz.gov.pl

Polska Prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej 2016 - 2017
Pi te w historii polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4)

rozpoczyna si  w szczególnym momencie. W ci gu minionego wier wiecza
pa stwa Grupy rozwin y blisk  wspó prac  opart  na wspólnych warto -
ciach i interesach. V4 sta a si  znan  mark  - symbolem udanej inicjatywy
na rzecz realizacji wspólnych interesów oraz centralnym elementem
wspó pracy w Europie rodkowej.
 Europa boryka si  z trudnymi wyzwaniami i problemami. Kryzys
migracyjny i zwi zane z nim wyzwania dla przysz ci obszaru Schengen,
niestabilno  i konflikty w naszym wschodnim i po udniowym s siedztwie,
kwestie zwi zane z cz onkostwem Wielkiej Brytanii w UE, spowolnienie
gospodarcze i nierówno ci makroekonomiczne os abiaj ce konkurencyjno
UE, czy niedostatki w rozwoju infrastruktury transportowej, cyfrowej i
energetycznej s  postrzegane jako najwa niejsze z tych wyzwa . Istnieje

równie  ryzyko odnowienia
fragmentaryzacji politycznej i
gospodarczej na naszym konty-
nencie, która mo e zak óci
proces integracji europejskiej.

Pa stwa Grupy Wyszehra-
dzkiej, podobnie jak ca a Europa

rodkowa, musz  d  do
sprostania tym wyzwaniom.

Pa stwa V4 odgrywaj  szczególn  rol  tak w zakresie rozwi zywania
konkretnych problemów, jak i poprzez konstruktywny wk ad w dalszy
rozwój procesu integracji europejskiej. Dlatego te  konieczne jest dalsze
zacie nienie wspó pracy dla osi gniecia wspólnych celów. Grupa Wy-
szehradzka mo e skutecznie reprezentowa  wra liwo  pa stw cz onkow-
skich UE z Europy rodkowej, b c aktywnie zaanga owan  w debat
na kszta tem europejskiej integracji. Wielokrotnie udowodnili my, e
pa stwa V4 s  godnymi zaufania partnerami, gdy wynika potrzeba radzenia
sobie ze wspólnymi wyzwaniami.

Priorytety polskiej prezydencji obejmuj :
1. SILNY G OS V4 W UNII EUROPEJSKIEJ: koordynacja agendy euro-
pejskiej i wspó praca w zakresie kluczowych wyzwa .
2. BUDOWANIE SYNERGII PRZEZ WZMOCNIONY DIALOG: roz-
wijanie wspó pracy regionalnej w oparciu o synergie instytucjonalne i
funkcjonalne.
3. BEZPIECZE STWO I STABILNO  REGIONU: wzmacnianie wspó -
pracy w zakresie wspólnego bezpiecze stwa.
4. TO SAMO  I WIZERUNEK V4: budowanie jedno ci w oparciu o
wspólne dziedzictwo i warto ci, spo eczny wymiar wspó pracy oraz efek-
tywne strategie komunikacji.
5. SPÓJNO  I  POWI ZANIA: wzmacnianie spójno ci oraz rozwijanie
wspó pracy V4 przy ulepszaniu po cze  transportowych.

www.msz.gov.pl

Pami tamy o naszych zmar ych
Szanujemy tradycje rodzinne. Zaduszki, Kaliningrad 2016

  Zawsze pami tamy o
naszych najbli szych,
ukochanych, którzy odeszli
przed czasem. Cz sto
odwiedzamy ich, a zgodnie z
tradycj  Dnia zadusznego –
obowi zkowo jedziemy na
cmentarz.

  M , ojciec, dziadek,
kolega i przyjaciel. Wybitny
naukowiec, Polak Kazimierz

awrynowicz.
A. awrynowicz

NON OMNIS MORIAR



Str.  4   Nr 11 (244) listopad 2016  

K o n c e r t
zespo u wokalnego
„Legenda” z Kali-
ningradu w Do ujach
mia  miejsce w nie-

dziel  9 pa dziernika br.. Jego orga-
nizatorem by a pani Czes awa An-
kudowicz, o której kronika parafial-
na pisze, e: przyczyni a si  do po-
wstania nowej wi tyni w Do u-
jach… Dzi ki bowiem mieszka com
i sponsorom ko ció  zosta  wybudo-
wany w stanie surowym i zwie -
czony dachem ju  30 marca 2009
roku.… W najwi kszym za  stopniu
przyczynili si  do tego „Wielkiego
Dzie a” ks. proboszcz Jan Gierlach
i radna z Do uj p. Czes awa Anku-
dowicz.

Ponad pó  godzinny wys-
p „Legendy” sk ada  si  z pie ni

cerkiewnych, opowiadaj cych o y-
ciu i dzia alno ci naszego Zbawiciela
Jesusa Chrystusa. By y te  (na za-
ko czenie) wspó czesne i ludowe
pie ni rosyjskie i jedna polska.

By  to ju  kolejny, szósty
wyst p tego zespo u w naszej archi-
diecezji. Podziwiali go m.in. tak e
wierni w Chojnie, gdzie prezentowa
muzyk  cerkiewn . piewa  tak e
w ko ciele w Krajniku Górnym i w
Do ujach. Ostatni pa dziernikowy
koncert w ko ciele parafialnym
p.w. Chrystusa Króla Wszech wiata
odby  si  zaraz po Mszy w. nie-
dzielnej. Po koncercie zespó  zosta
zaproszono na plebani  na uro-
czysty obiad, w którym uczestni-
czyli tak e konsul honorowy Fede-
racji Rosyjskiej dr Andrzej Bendig-
Wielowiejski i pani Tamara Popowa,
przedstawicielka Zachodniopomor-
skiego Stowarzyszenia Rosjan oraz
wokalistki zespo u wokalnego.

* * * * *
Zespó  wokalny „Legenda”

powsta  latem 2004 roku. W sk ad
zespo u wchodz  m ode wokalistki
o pi knych g osach, posiadaj ce
wykszta cenie muzyczne. Swoje
do wiadczenie zdoby y piewaj c

„Legenda” z Kaliningradu w ko ciele p.w. Chrystusa Króla Wszech wiata w Do ujach

Koncert  muzyki  duchowej (cerkiewnej)

w licznych chórach Kaliningradu.
Utwory w ich wykonaniu cechuje
pi kno i harmonia g osu, elastyczno
dynamiki i znajomo  d wi ku.
Czysta i wyrazista intonacja, szcze-
ro  i emocjonalno . „Legenda”
dzia a przy Rosyjskim Centrum
Nauki i Kultury Kaliningradzie. Zes-
pó  koncertowa  ju  na wielu scenach
krajów europejskich - m.in. Polski,
Austrii, Niemiec, Litwy i Portugalii.

W twórczo ci zespo u
szczególne miejsce zajmuje muzyka
duchowna (cerkiewna), romansy,
utwory rosyjskich oraz zagranicz-
nych kompozytorów, wykonywane

tak a kapella, tak i w asy cie forte-
pianu, organu czy zespo u instru-
mentów ludowych. Zespó  cz sto
wykonuje równie  popularne pie ni
ludowe – tak rosyjskie jak i bia o-
ruskie, ukrai skie czy niemieckie. W

roku 2009, w czasie pobytu zespo u
w Austrii, „Legenda” zosta a cz on-
kiem mi dzynarodowej organizacji
dzia aj cej pod patronatem
UNESCO (International Organiza-
tion of Folk Art.).

Podczas swoich wyjazdów
zespó  znajduje tak e czas na kon-
certy charytatywne dla niepe no-
sprawnych oraz w domach opieki
spo ecznej, szpitalach i szko ach.
Zespó  szczególnie ch tnie uczestni-
czy w festiwalach na terenie Polski,
prezentuj c u nas rosyjskie pie ni
cerkiewne i rosyjsk  muzyk  ludo-

. Tak np. by o w Gi ycku w roku

2008 w czasie VIII Jesiennych Kon-
certów Muzyki Cerkiewnej, w Ost-
ródzie w czasie koncertu bo onaro-
dzeniowego i w Bia ymstoku w
czasie II Mi dzynarodowego Festi-
walu Muzyki Sztuki i Ta ca - Pod-
laskiej Oktawie Kultur, prezentuj -
cego kultur  i dorobek artystyczny

zespo ów z kr gów kulturowych
mniejszo ci narodowych zamiesz-
kuj cych województwo podlaskie:
Rosjan, Bia orusinów, Litwinów,
Romów, Tatarów, Ukrai ców i y-
dów. „Legenda” uczestniczy a te ,
w roku 2010, w koncertach galo-
wych w ramach XV Mi dzyna-
rodowego Festiwalu Kol d Wschod-
nios owia skich - Lublin Terespol
Warszawa.

Dyrektorem artystycznym
i za ycielem zespo u jest pani Ida
Piskun, zawodowy muzyk i chór-
mistrz (dyrygent). Swoje profesjo-
nalne wykszta cenie muzyczne
zdoby a w Kaliningradzie. Przez
ponad 30 lat uczy a w dzieci cej
szkole muzycznej sztuk pi knych
w Ba tyjsku (gdzie pe ni a przez lata
funkcj  zast pcy dyrektora szko y
artystycznej), K ajpedzie i Kalinin-
gradzie. Swoj  dzia alno  koncer-
tow  rozpocz a jako solistka w
zespole estradowym „Ba tyjskie
mewy”. B c kierownikiem chóru
dzieci cego szko y sztuk pi knych,
bra a udzia  w konkursach i festi-
walach w Kaliningradzie oraz w
polskich miastach. By a te  solistk
chóru „Credo” i laureatk  1 nagrody
i z otego medalu w konkursie imie-
nia Palestriny w Rzymie (1998).
Przez kilka lat pracowa a w zespole
solistów „ ado” w Katedrze w
Kaliningradzie.

Tekst i zdj cia
Leszek W tróbski

Zespó  wokalny LEGENDA w ko ciele w Do ujach

Uroczysty obiad na plebani

Czes awa Ankudowicz zapowiada wyst p LEGENDY
po niedzielnym nabo stwie

LEGENDA z osobami uczestnicz cymi
w spotkaniu na plebani

Ida Piskun
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FESTIWAL POLSKICH FILMÓW „WIS A”
W KALININGRADZKIM KINIE ZARIA

Jako pierwszy, kaliningra-
dzkim widzom pokazano thriller
Anatomia z a (2015). Tytu  tego
filmu Jacka Bromskiego wiele
obiecuje – sugeruje bowiem
roz enie z a na cz ci pierw-
sze, przyjrzenie si  ka dej z nich
z osobna oraz dog bne opisa-
nie i zanalizowanie. Niestety,
niczego nowego i odkrywczego
ta operacja nie przynosi. Za-
miast tego dostajemy ca kiem
sprawnie zrealizowany thriller,
który próbuje by  spo ecznym
komentarzem.

(http://film.onet.pl/recenzje/
anatomia-zla-bedzie-tylko-

gorzej-recenzja)
Obraz jest nasycony natura-

lizmem i niecenzuraln  leksyk .
dz , e widzowie odczuj  tu

kompletny brak pozytywu i
jakichkolwiek dobrych emocji.
Sk ama abym, gdybym powie-
dzia a, e film mi si  spodoba
– mimo wspania ej gry aktorów
i pracy operatorskiej.

ycia. Zaczynaj c od m odziutkiej,
nie znaj cej u miechu, Renaty
(Marta Mazurek), do starszej pani
Heleny (Stanis awa Celi ska),
ca e ycie kochaj cej by ego

a (Marian Dzi dziel), i nigdy
nie kochanej nawzajem. Iga (Iza
Kuna), która yje w udanym
ma stwie z Rafa em (Leszek
Lichota), ale marzy o innym m -
czy nie, Maja (Roma G siorow-
ska), która strasznie boi si  nudy
i rutyny i dlatego ucieka z ledwo
poznanym go ciem w nietypow
podró .

to, e ani jedna kobieta nie jest
szcz liwa, i tym samym stanem

 podobne do siebie jak bli -
niaki.

Obce niebo (2015)
Pierwsza scena to niby adny

bajeczny obrazek. Pocztówka:
ycie w Szwecji, gdzie mo na za-

robi  oprócz chleba jeszcze na

Otwarcie festiwalu filmowego „Wis a” odby o si  27 pa dziernika 2016 roku. Artiom Ry kow, dyrektor artystyczny kina,
opowiedzia  o jego problemach. By  mo e „Wis a” jest ostatnim festiwalem, wydarzenia którego b  mia y miejsce codziennie.
W przysz ci planowane s  tylko wielkie imprezy, takie jak na przyk ad festiwal filmów Unii Europejskiej w grudniu.

Ze s owem powitalnym do zebranych zwróci  si  Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Marcin Nosal.
dziwa pere ka pol-
skiego kina. W rol
polskiego Sher-
loka Holmsa mias-
ta Sandomierz
Teodora Szackie-
go wcieli  si  Robert Wi ckie-
wicz. Ma poprowadzi ledztwo
w sprawie okrutnego morderst-
wa lokalnej dzia aczki spo ecz-
nej. Sprawa okazuje si  jednak
o wiele bardziej z ona, ni  po-
cz tkowo przypuszczano. W
trakcie dochodzenia od ywaj
antysemickie przes dy doty-
cz ce tzw. legendy o krwi. Jest

Film zosta  dostrze ony i
nagrodzony w 2015 roku na
Festiwalu Filmowym w Gdyni za
najlepsz  pierwszoplanow
rol  m sk  – otrzyma  j  odt-
wórca g ównej roli Krzysztof
Stroi ski.

Warsaw by night (2014)
Jak wynika z nazwy tego

poruszaj cego filmu, historii
czterech bohaterek opowiada
re yserka Natalia Korynckia-
Gruz wy cznie noc . W ró nym
wieku, z ró nymi do wiad-
czeniami i pogl dami na temat

Co ich czy? Mo e jeden na
wszystkich taksówkarz, który
szuka odpowiedzi na wa ne
pytanie: czy jedna osoba mo e
by  naraz w dwóch ró nych miej-
scach? A mo e, e wszyscy spo-
tykaj  si  w jednym k lubie z
mówi  nazw  “Warsaw”? Lub

kawa ek mas a. Szcz liwa ro-
dzina wyrusza na wycieczk  w
weekend. Kamera si  zbli a i
pi kny widok zmienia si  na stra-
szny. Marek (Bart omiej Topa)
kupuje ód  na pocieszenie córki
zamiast zap aci  za mieszkanie.
Ta ód  jest symbolem samot-
no ci tej rodziny w obcym kraju.
Bezwiednie chc  uciec, ale do-

d?
Jaki  czas temu rodzina przy-

je a do Szwecji za lepszym
yciem. On jest trenerem pi kar-

skim, który trenuje lokaln  dru-
yn  dziewcz t, ona dorabia jako

masa ystka i zajmuje si  do-
mem. Córka Ula (Barbara Ku-
biak) chodzi do szko y i wietnie
rozmawia po szwedzku. Przez
pomy  opieka spo eczna za-
biera dziecko, oddaje je obcym
ludziom. Rodzice zaczynaj  wal-
czy  z opiek  w postaci nie nej
królewny Anity z twarz  Ewy
Froling.

Ale próby jej odzyskania oka-
zuj  si  walk  z wiatrakami.

Ziarno prawdy (2015)
Ju  dawno nie by o takiego

wietnego krymina u. Praw-

ona zwi zana ze znajduj cym
si  w sandomierskiej katedrze
obrazem Karola de Prevot przed-
stawiaj cym ydów dokonuj -
cych rytualnego mordu dzieci

(obecnie malowid o pozostaje
zas oni te). Na wiat o dzienne
wychodz  te  mroczne sekrety
sprzed ponad 60 lat. Film, który
trzyma w napi ciu a  do ostat-
niej chwili. I na zako czenie
dialog:

- Nie wierze w duchy
- Dlaczego?
- W kodeksach nie ma o nich

ani s owa.
Aleksandra awrynowicz,

Daria Zacharewicz
Foto: Internet

Redakcja serdecznie
dzi kuje Konsulatowi
Generalnemu RP oraz Pani
Dagmarze Lukovi  osobi cie
za przekazanie zaprosze  na
wszystkie seanse
festiwalowe.
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II Festiwal Zespo ów Polonijnych „Teatralne Ciastko”
Teatralna kurtyna

ju  po raz drugi ot-
worzy a pi kny ma-
giczny wiat sztuki
teatralnej wielbi-
cielom teatru w Ka-

liningradzie podczas zorganizowa-
nego przez Autonomi  Polaków
„Poloni ” Festiwalu Zespo ów
Polonijnych „Teatralne Ciastko”.

W dniu 23 pa dziernika br. do Sali
Koncertowej Gimnazjum nr 22 w
Kaliningradzie zjechali si  polonusi
z ca ego regionu oraz zaproszeni
go cie  z  Polski  –  liczna  grupa  z
Gminy Gniewino na czele z Rafa em
Kami skim, przedstawicielem

adz Gminy Gniewino. W
przegl dzie fina owym amatorskie
grupy teatralne przedstawi y 4
sztuki teatralne w j zyku polskim,
a grupa teatralna „Alebabki” Uni-
wersytetu Trzeciego wieku pod kie-
rownictwem re ysera Bogumi y
Hirt-Niedzieli zaprezentowa a
inscenizacj  w j zyku rosyjskim.

Tradycyjnie jesieni  Polonia Kaliningradu przeprowadza
szereg imprez, odzwierciedlaj cych dzia alno  polskiej
diaspory miasta. Te wydarzenia wiadcz  o aktywnym
zainteresowaniu kultur  Polski, demonstruj  tak e mi  i
szacunek do jej tradycji.

Wyj tkowo obfituj cy w wydarzenia by  tegoroczny program.
Rozpocz to go Dniem Dwuj zyczno ci – 16 pa dziernika, o
czym pisali my w nr 10/2016. Kontynuacj  by  Festiwal
Teatralne Ciastko 23 pa dziernika, równie  turniej Co? Gdzie?
Kiedy? 29 pa dziernika, Polski Bal 5 listopada i Puchar narodów
4-6 listopada.

W obecnym numerze zamieszczamy szczegó owy opis ww.
imprez.

Nale y szczególnie zaznaczy , e te wszystkie wydarzenia nie
mia yby miejsca bez ich organizatora, pani prezes Autonomii
Polonia Heleny Rogaczykowej. W nie jej energia i talent
organizacyjny daj  mo liwo  wyra enia w asnego „ja”
wszystkim uczestnikom przedstawie . Ponadto, do aktywnie
dzia aj cej diaspory ch tnie do czaj  te  inni przedstawiciele
rodowisk polskich – tak indywidualni, jak i z niektórych orga-

nizacji: klub Szturwa , na przyk ad, niejednokrotnie bra  udzia
w zorganizowanych przez Poloni  przedsi wzi ciach.            Red.

Grupa taneczna pod kierownictwem
Doroty Wi ckowskiej zata czy a
weso y taniec podczas dyskusji
cz onków jury. W adze rosyjskie
zosta y zaprezentowane przez Szefa
ds. Wspó pracy mi dzynarodowej
Din  Szelag.

 Autonomia Polaków „Polonia”
przygotowa a 3 zespo y teatralne:
„Debiut” przygotowa  sztuk arto-
bliw  pod tytu em „Bajka o Jasiu i
Ma gosi na weso o”, grupa teatralna
„Va-Bank” zaprezentowa a spektakl
powiadaj cy o epoce napoleo skiej,
o polskich nierzach oraz mi ci.
Nie by  to aden melodramat, tylko
opowiadanie o losach polskich boha-
terów. Z kolei Studium Teatralne
„Miniatura” zagra o sztuk  pod
tytu em „Legenda o pozna skich
kozio kach”. Klub „Szturwa ” tym
razem przygotowa  bajk  o nie ce i
7 krasnalach.

 Na scenie by o ciekawie i koloro-
wo, a sala by a ca a wype niona
miechem, fantastycznymi emocjami

oraz prawdziwym zaanga owaniem
ze strony publiczno ci.

 Ten Festiwal by  cz ci  projektu
dofinansowanego ze rodków
DWPPG Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych RP, podczas
którego polonijni aktorzy
uczestniczyli w warszta-
tach teatralnych oraz
spotkaniach z amator-
skimi zespo ami teatral-
nymi z Polski.

 Nast pnego dnia Pre-
zes Autonomii Elena Ro-
gaczykowa udzieli a wy-
wiadu pa stwowej stacji

radiowej „Radio Ro-
sja: Kaliningrad”, w
którym zach ci a nie
tylko poloni , ale
równie  wszystkich

ch tnych do
przygotowania si  do ko-
lejnego przegl du oraz
poda a termin kolejnego
Festiwalu.

Elena Rogaczykowa
Foto: E. Churszudow

Wi cej zdj  – patrz str. 7.
Przemówienie Wicedyrektora Gimnazjum

nr 22 Swiet any Sarapulcewej

Wszyscy uczestnicy Festiwalu Teatralnego oraz jury

Og oszenie wyników



 Str.  7  Nr 11 (244) listopad 2016 

Najwa niejsze, by w ka dym dniu
Zawsze nam s oneczko wieci o,

Nigdy nam na duszy zimno nie by o.
W s oneczny dzie  23 pa dzier-

nika 2016 r. kaliningradzkie Gim-
nazjum nr 22  by o  jednym z naj-

wa niejszych miejsc teatralnych na mapie Kali-
ningradu tamtego dnia. By  to dzie  Festiwalu

„Teatralne ciasteczko”.
Ze sceny z najwi kszymi artystycznymi ambi-

cjami wyst pi y zespo y Polonii Kaliningradu,
Mi nicy Kultury Polskiej z Klubu „Szturwa ”
oraz zespó  taneczny z Polski „AleBabki”, a tak e

polski zespó  teatralny.
Znakomite wyra anie energii i otwarto  artys-

tów stworzy y niezwyk  atmosfer . Czas ten
sta  si  dla nas oraz naszej rodziny wielkim
teatralnym wi tem.

oneczny jesienny dzie

(ze str. 6)

Grupa teatralna „Va-Bank”

Zespó  „Szturwa ”

Wspólne zdj cie po warsztatach

Trudna praca jurorów Ja  i Ma gosia na scenie
Grupa taneczna z Gniewina

   Grupa teatralna „Alebabki”

Klub „Szturwa ”

Fragment inscenizacji grupy „Debiut”

„Legenda o pozna skich kozio kach”

Fragment „Historii pewnego
poca unku”

Festiwal mia  charakter konkursowy, a jury
zadecydowa o o przyznaniu twórczych na-
gród. Wszyscy otrzymali zas one nagrody.

1 miejsce zaj a grupa teatralna z bajk  „Ja
i Ma gosia”. 2 miejsce – zespó  „Szturwa ”  z
bajk  „Królewna nie ka i siedmiu Krasno-
ludków”. 3 miejsce – teatralny zespó  „Vabank”
z przedstawieniem teatralnym „Napoleon”.

Dzi ki talentom organizatora, Eleny Roga-
czykowej, festiwal „Teatralne ciasteczko”
staje si  kulturalnym symbolem Kaliningradu.

Olga So owjowa
Foto autoranie ka yje!
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Po pierwszych uroczystych d wi kach
poloneza sala wype ni a si  pi knymi tance-
rzami w strojach balowych i ludowych.
Dumne, spokojne, ledwie zauwa alne u mie-

chy dam. Proste i twarde kroki kawalerów. To
tak w dniu 5 listopada w Kaliningradzie rozpocz  si  Polski Bal.

Organizatorem tego niezwyk ego w swojej pi kno ci i emocjonalnego
nastroju przedsi wzi cia wyst pi a Autonomia Polaków „Polonia”, z E.
Rogaczykow  na czele. Bal ten by  zorganizowany w ramach corocznych
Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie. Równie  ta impreza zosta a
przywi zana do rosyjskiego wi ta – Dnia jedno ci narodu.

 „Fajnie by o zauwa  ten fakt, e Polacy i Rosjanie przyja ni  si
mi dzy sob , nie zwracaj c uwagi na wypowiedzi w adz europejskich.
Bardzo dobrze, e nasze dzieci ucz  si  j zyków swoich s siadów, b
mog y rozmawia  mi dzy sob  i mówi  o pokoju bez granic” – dzieli si
swoj  refleksj  go  imprezy, malarz-kreator Aleksander Smirnow.

Wielbicieli kultury polskiej by o tak du o, e dwadzie cia minut przed
rozpocz ciem imprezy ju  zabrak o wolnych miejsc. Organizatorzy musieli
zorganizowa  dostawki, przyjmuj c przychodz ce nowe osoby. W ród
zaproszonych go ci byli przedstawiciele prawie wszystkich wspólnot
narodowo ciowo-kulturalnych regionu kaliningradzkiego, czyje jaskrawe

owa powitania doda y szczero ci oraz napi cia emocjonalnego wieczorowi.
W imieniu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie publiczno  przy-
wita  Konsul ds. Polonii i Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju
Jaros aw Strycharski. Potem g os zabra y po kolei przedstawicielka mera
Kaliningradu Jekaterina Regurecka i reprezentuj ca Ministerstwo Kultury
i turystyki oraz Obwo-
dowego Domu kultury
ludowej Bieruta Popowa.

Uroczysto  polone-
za zmienia si  lekko ci
ludowych piosenek.
Przed publiczno ci  ju
kolorowe spódniczki,
wianki, gorsety ze z otem.
To „P.O.L.S.K.A” –
zespó  ludowy Autonomii Polaków „Polonia”. „Panowie z polskich wsi
mieli komfort – zawsze by a mo liwo  wyboru. Z prawej strony – jedna
dziewczyna, z drugiej – inna” – w taki sposób zosta  zapowiedziany taniec
Trojak, który ta czy si  trójkami. Podj am kilka prób uczenia si  tego
ta ca, ale na pró no na razie. Bo pi kno tego ta ca polega nie tylko na
pewnych krokach i umiej tno ci czucia partnera, tylko w synchronizacji
ca ego zespo u. Osi gni cie tego celu jest bardzo trudnym zadaniem.

„Cz onkowie polonii zata czyli Poloneza i Walca pod d wi ki pi knej
muzyki Chopina oraz Kilara, za piewali polskie piosenki ludowe i piosenki
o mi ci, równie  piosenki piewane przez lubian  w Rosji piosenkark
Ann  German. Prowadz  Balu by a Elena Rogaczykowa, która pi knie
za piewa a zarówno piosenki ludowe, jak i wspó czesne, a szczególnie
ucieszy y wszystkich zebranych wykonane przez zespó  „Królewczanie”
polskie piosenki ludowe. W Polsce od dawna nazywaj  nasze miasto Kró-
lewcem. Na Litwie wzd  trasy do Kaliningradu wisz  tablice informacyjne
w dwóch j zykach: Kaliningrad-Karaliau ius. W Rosji przed rewolucj
1917 r. by a tradycja nazywania miasta Königsberg nazw  spolszczon  –
Królewiec” – dzieli si  w asnymi wra eniami redaktor naczelny magazynu
„Brzegi” (Bieriega) Lidia Dowydenko na swoim profilu na Facebooku.

To jest niewiarygodne, ale publiczno  zosta a
zaanga owana w program nie mniej ni  arty ci
na scenie. Nagle Aleksander Smirnow, cz sty
go  imprez polonijnych, bardziej znany jako
Królewiecki Kominiarz, sta  si  partnerem Ilony
Pietrienko podczas miniatury poetyckiej „Bajka
o królu” autorstwa Jana Brzechwy. Najpierw
zosta a wys uchana wersja oryginalna w j zyku
polskim, gdzie Kominiarz, który absolutnie nie
zna j zyka polskiego, wietnie wcieli  si  w rol
króla, uwielbiaj cego kasz , a potem Ilona
przedstawi a w asne t umaczenie wiersza na

zyk rosyjski. (Patrz po prawej artyku  Ilony
Pietrienko. Red.)

II Polski Bal w Kaliningradzie
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Daleko st d, daleko,
W stolicy, lecz nie w naszej,
By  król,  co  pija  mleko
I jada  du o kaszy.
Martwili si  kucharze:
”O, rety! Co si  dzieje?
Król kasz  poda  ka e,
Król nic innego nie je!
Jak tu pracowa  mo na
I jak takiemu s  tu?
Król nie chce kaczki z ro na
Ani ososia z rusztu,
Król nie tknie nawet jaja,
Król nie zje nawet knedli,
Które we wszystkich krajach
Królowie zwykle jedli.”
A król si mia : “Mnie wasze
Nie wzrusz  narzekania,
Ja jadam tylko kasz ,
Zabierzcie inne dania!
Niech zbli y si  podczaszy,
A cho  i on narzeka,
Niech z flaszy mi do kaszy
Naleje szklank  mleka!”
Wzdycha a Wielka Rada:
”Jadamy niczym ch opi,
Bo pa stwem naszym w ada
Kaszojad i Mlekopij.
Codziennie nam na tacy
Podaj  misk  kaszy -
Tak mog  je  biedacy
Z suteren lub z poddaszy,
Lecz  my,  Królewska  Rada,
Narodu stra  najstarsza,
Nam nawet nie wypada,
By kiszki gra y marsza!”
A król wci  rós  i m nia ,
By  coraz zdrowszy z wiekiem,
I m nia , i pot nia
Jadaj c kasz  z mlekiem.
Lecz nie by  zawadiak
I nienawidzi  wojen,
A mia  zasad  tak :
Co twoje, to nie moje.
Wróg trzyma  si  daleko,
Bo wroga król odstraszy .
A ty czy pijesz mleko?
Czy jadasz du o kaszy?

W ramach Polskiego
Balu 5 listopada br.
recytowa am wiersz
mojego ulubionego pol-

skiego poety Jana Brze-
chwy. Lubi  jego poezj , bo to ma
sens zarówno dla dzieci, jak i dla
doros ych. Wiele wierszy zosta o
ju  przet umaczonych na j zyk ro-
syjski („Na wyspach Bergamutach”,
„Kaczka dziwaczka”, „Samochwa-

a” i inne), jednak nie
wszystkie... Propo-
nuj  wi c w asne t u-
maczenie „Bajki o królu”.

 Ilona Pietrienko
Foto: E.Churszudow

Jan Brzechwa, w ciwie  Jan Wik-
tor Lesman, polski poeta, autor wie-
lu znanych bajek i wierszy dla dzieci,
satyrycznych tekstów dla doros ych,
a tak e t umacz literatury rosyjskiej.

Jan Brzechwa – mój ulubiony poeta

Bajka o królu

Recytuj  „Bajk  o królu”

Ma stwo Czalij

Panie i panowie ta cz
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Polonia w strojach ludowych

Jak zawsze pi kny polonez

W dniu 3 listopada br. w Kalinin-
gradzie odby o si  Forum wspólnot
narodowo ciowych naszego regionu
pt. „Jeste my razem!”. Organizato-
rem wyst pi y w adze Obwodu Ka-

liningradzkiego na czele z Guberna-
torem Antonem Alichanowym oraz Rada Wspól-

not Narodowo ciowo-Kulturalnych Obwodu Kali-
ningradzkiego, na czele której od 5 lat stoi Nadir
Agajew. Do tej Rady od samego jej za enia nale y
Autonomia Polaków „Polonia”. Ta organizacja
zrzesza najwi ksze regionalne wspólnoty narodo-
wo ciowe i w tym roku obchodzi swoje pi ciolecie.

W swoim przemówieniu Gubernator podkre li ,
e rola wspólnot narodowo ciowo-kulturalnych w

kszta towaniu pozycji spo ecze stwa jest ogromna.
Równie  zwróci  swoj  uwag  na to, e dzi ki sta ej
i aktywnej pracy najwi kszych rodowisk narodo-
wo ciowych mamy w regionie przyjazn  i spokojn
atmosfer  i brak jakichkolwiek konfliktów. Po
swoim przemówieniu Gubernator Anton Alichanow
wr czy  specjalne podzi kowania sze ciu prezesom

Wyró nienie od Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego Antona Alichanowa dla
Prezesa Autonomii Polaków „Polonia” Eleny Rogaczykowej

najbardziej aktywnych wspólnot naszego regionu.
Prezes Autonomii Polaków „Polonia” Elena Roga-
czykowa zosta a nagrodzona za swoj  dzia alno  w
Radzie Gubernatora ds. Narodowo ci i sta  prac  w
celu popularyzacji kultury polskiej nie tylko w ród
Polonii, ale równie  w ród obywateli rosyjskich, jak
równie  za prowadzenie nieustannej pracy w celu
wzbogacenia ycia kulturalnego naszego regionu –
Festiwal Teatralny „Teatralne Ciastko”, „Polski Bal”
oraz inne imprezy ju  s  wpisane od regionalnego
kulturalnego kalendarza rocznego na stale.

Nale y podkre li , e pani Elena jest równie
pomys odawczyni  ró nych projektów polonij-
nych, m.in. corocznego Konkursu recytatorskiego
„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”, projektu
historycznego „Nie zapomnij!”, w ramach którego
polonia opiekuje si  miejscem by ego obozu Ho-
chenbruch i prowadzi si  praca naukowo-badawcza
o miejscach narodowej pami ci na terenie Obwodu
Kaliningradzkiego. Elena Rogaczykowa jest równie
Prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Polonijnych
„Otwarta Ksi ka”, które stale wspiera metodycznie
nauczycieli polonijnych nie tylko z ca ego obwodu,
ale równie  z pó nocnozachodniej cz ci Rosji,
organizuj c warsztaty metodyczne w sta ej wspó -
pracy z O rodkiem Doskonalenia Nauczycieli Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”.

Gratulujemy pani Elenie z ca ego serca!
Swiet ana Sarapulcewa
Foto http://duma39.ru

Gubernator A. Alichanow, Prezes Rady Wspólnot
Narodowo ciowo-Kulturalnych Obwodu
Kaliningradzkiego N. Agajew, Prezes Autonomii
Polaków „Polonia” E. Rogaczykowa

11 listopada obchodzili my 98
rocznic  odzyskania niepodleg-

ci przez Polsk , odrodzenie
pa stwa polskiego. Polonia ob-

wodu zosta a zaproszona na uroczysto , zor-
ganizowan  przez Konsulat Generalny Polski.

Wys uchali my przemowy Konsula General-
nego. Ludno ci by o du o, przewa nie m odzie-
y. I jak mi si  wyda o, po owa go ci nie zrozu-

mia a przemowy Pana Konsula. Chyba w ogóle,
bo nie rozumiej  j zyka polskiego. I to jest nie-
dobrze. Czy nie maj  gdzie si  uczu , czy po
prostu nie chc . Mo liwo ci jest du o. S  kursy

zyka prawie we wszystkich jednostkach polo-

Uroczyste spotkanie z okazji wi ta Niepodleg ci
nijnych. S  komputery, ksi ki, s owniki. Trzeba
tylko do  ch ci i stara .

Jestem wdzi czna, e Polonia z Ba tyjska
zosta a zaproszona na spotkanie. Spotka am zna-
jomych, których od lat nie widzia am: Kleofasa

awrynowicza, pani  redaktor Aleksandr awry-
nowicz, Helen  Rogaczykow , Iren  Korol, Juli
Koz owsk  i innych. Porozmawiali my o rodzi-
nach, dzieciach, wnukach. By o bardzo przyjem-
nie. Mia am rozmow  z Konsulem Jaros awem
Strycharskim i z Konsul Dagmar  Lukovi . Mam
nadziej , e wkrótce te rozmowy przynios  po-
zytywne skutki.

Janina Pietruszko Ba tyjsk
Ks. Jerzy Steckiewicz, Janina Pietruszko,

Kleofas awrynowicz

(ze str. 8)
Siergiej Ar ewikin,

uczestnik Polskiego
Balu, wspomina: „Sto-

c na scenie obawia-
em si  pomy ki i

przez to zepsucia ca ej
pracy. Dopiero potem
podczas ogl dania
nagrania odczu em
dum  za wykonan  prac . By o naprawd wietnie! I o tym przede wszystkim
wiadczy reakcja publiczno ci.”

Dzieciaki ta czy y i piewa y razem z artystami, bo nie maj  poczucia
wstydu, ani barier j zykowych. M ode i otwarte – w ka dym momencie ujawnia y
bezpo rednie poczucie rado ci i smak ycia. Ale doro li te  nie d ugo si
upierali, bo co raz trudniej by o pozosta  na miejscu. I ju  Tramblanka pobudza
do ta ca bardzo powa nych prezesów wspólnot narodowo ciowych, wpro-
wadzaj c w przepi kny nastrój i daj c poczucie szcz cia bez granic.

Mówi Lidia Dowydenko: „Polski Bal królowa  nad brzegiem Prego y w
Rybnej Wsi ponad nieporozumieniami politycznymi i ekonomicznymi, bo
kultura zawsze ma racj , kiedy naród pami ta swoje tradycje i trzyma si  ich,
kiedy d y do przyja ni i s siedztwa w pokoju i porozumieniu”.

Niestety, ale podobno jednej sekundzie trwa a ta impreza. Chyba by o to
najbardziej jaskrawe, kolorowe i bardzo ciep e nastrojowo wydarzenie minionej
jesieni. To by o prawdziwe wi to ta ca i muzyki, przyja ni i zjednoczenia
poza granicami nieporozumie  i ogranicze  narodowo ciowych.

Ju  nied ugo zaczn  si  przygotowania do kolejnego, Trzeciego Polskiego
Balu. A wtedy nie b dzie ju  miejsc do siedzenia, tylko do ta czenia!

Jelena urawskaja Foto: E. Churszudow

Ta czymy trojaka
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Czy wiecie, e najpopularniejszy
na wiecie kana  telewizyjny, po -
wi cony modzie, czyli „Fashion-
TV”, za  Polak Adam Lisow-

ski? e polska królowa Jadwiga
przekaza a swoj  drogocenn  bi uteri  na fun-
dusz budowy Uniwersytetu Jagiello skiego? I
e najwy szy szczyt Australii nosi imi  Tadeusza

Ko ciuszki?
Turnieje wiedzy, w których wyst puj  dru y-

ny, s  obecnie bardzo popularne na ca ym wie-
cie. Narodowo-kulturalna autonomia „Polonia”
podchwyci a ten trend i zorganizowa a pierwsz
w regionie intelektualno-poznawcz  gr  „POL-
SKA: Co? Gdzie? Kiedy?”. Wydarzenie mia o
miejsce 30 pa dziernika, podczas Dni Kultury
Polskiej w Kaliningradzie. Turniej odby  si  w
ko ciele pod wezwaniem w. Wojciecha.

W intelektualnym pojedynku wa czy o pi
kaliningradzkich dru yn, a w ka dej z nich ludzie,
których po czy a mi  do Polski, jej j zyka i
kultury. Sala, w której odbywa a si  gra, by a
wype niona widzami i kibicami.

Dru yna studentów Ba tyckiego Federalnego
Uniwersytetu im. Kanta, którzy studiuj  filologi
ze specjalno ci  „Polski j zyk i kultura”, wysta-
wi a dru yn  „Polskie bohaterki i syn”.  Honoru
szko y j zykowej „Eskpert” broni a dru yna
„Eksperci”. Z kolei klub j zyka polskiego „Po
polsku” wystawi  dru yn  o tej samej nazwie. A
w imieniu „Polonii” walczy y a  dwie dru yny:
„Stokrotki” oraz „M drzy i pi kni”.

Najtrudniejsze przy wymy laniu pyta  by o
ocenienie poziomu przygotowania uczestników.
Wi kszo  z nich organizatorzy mieli okazj
pozna  dopiero podczas samego turnieju. Dlatego
przygotowania by y nerwowe. „W ci gu dwóch
tygodni wyszukiwali my ciekawe materia y, po-
dzielili my pytania na dziesi  kategorii tema-

Polska: Co? Gdzie? Kiedy?
kami innych dru yn i obecnymi na sali widzami.

„Nie mia am jakich  szczególnych oczekiwa .
Mia am po prostu nadziej , e uda mi si  mi o
sp dzi  czas i odpowiedzie  prawid owo przy-
najmniej na jedno pytanie. Ale niektóre pytania
tak mn  wstrz sn y, e wieczorem, po zako -
czeniu gry, trudno mi by o zasn . Ku mojemu
rozczarowaniu, nazwisko autora powie ci „Sa-
motno  w sieci” po prostu wylecia o mi z g owy.
A pytanie o Andrzeja Wajd  naprawd  mnie poru-
szy o” – opowiada jedna ze „Stokrotek”, Anna
Klindiuk.

W pierwszej turze pad o osiem pyta , a potem,
po krótkiej przerwie – kolejnych osiem. Przepa
mi dzy dru ynami zacz a si  powi ksza  w trak-
cie drugiej tury, która wy oni a dwójk  liderów. I
to w nie te dru yny – „Po polsku” i „M drzy i
pi kni” zostali zwyci zcami gry.

„Zapami ta em, oczywi cie, te pytanie, na któ-
re nie znali my odpowiedzi. Mnie osobi cie by o
wstyd, e nie mog am sobie przypomnie  Micha a
Jankowskiego, chocia  du o o nim s ysza am,
pracuj c na Dalekim Wschodzie. Ale w trakcie
gry mój umys  zamkn  si  w granicach Polski i
spojrze  na Polaków szerzej, z perspektywy ca e-
go wiata – na to nie wpad am” – nieco smutna
opowiada o swoich wra eniach Julia Czalij z dru-
yny „M drzy i pi kni”.

„Najlepiej zapami ta am pytanie o w. Adalber-
ta, który przecie  jest w. Wojciechem. Zapami -
ta am go, bo najpierw pomy leli my, e podali -
my nieprawid ow  odpowied , a potem si  oka-
za o, e jeden i ten sam cz owiek” – opowiada
Jelizawieta Kinal, cz onek dru yny „Po polsku”.

Drugie miejsce zaj a dru yna „Polskie boha-
terki i syn”, a trzecie, ex aequo, „Eskperci” i „Stok-
rotki”. Ca y turniej zosta  zwie czony wspóln
sesj  fotograficzn .

Po zako czeniu turnieju mi o by o tak e prze-
czyta  na stronie BFU im. Kanta wra enia kapi-
tana dru yny „Polskie bohaterki i syn”, Paw a
Kabanczuka: „Podoba y mi si  pytania. Nie na
wszystkie odpowiedzieli my prawid owo, ale –
co najwa niejsze – dowiedzieli my si  wiele no-
wego, na przyk ad o tym, e za yciel kana u
„Fashion-TV” to Polak, a polski dziennikarz Mi-
cha  Jankowski mia  ogromny wk ad w badanie
rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Im wi cej pyta , Jelena urawskaja, organizator turnieju

„Polska: Co? Gdzie? Kiedy?”

Nasza si a – w jedno ci! Wspólnie zdj cie.

Podczas turnieju

„M drzy i pi kni” zespó  w pe nym
sk adzie. Zwyci zcy turnieju.

tycznych i trzy poziomy trudno ci. Po pierwszej
turze pyta  sta o si  dla nas jasne, e uczestnicy

 doskonale przygotowani. I wtedy zdecydo-
wali my, e rezygnujemy z naj atwiejszych py-
ta  z geografii, a tak e z tradycji i legend Polski”
– mówi Anna urawskaja, jedna z organizatorek
projektu.

Dla pe nego obrazu warto przytoczy  w tym
miejscu wszystkie kategorie pyta . By y to:
„Geografia Polski”, „Historia Polski”, „Wielcy

adcy Polski”, „Kultura i sztuka Polski”, „Edu-
kacja i polska literatura”, „Polska dzisiaj”, „Pol-
skie radio i telewizja”, „Tradycje i legendy Polski”,
„Narodowe symbole Polski”, „Polonia – wspól-
nota Polaków za granic ”.

Turniej zacz  si  od przedstawienia i wyt u-
maczenia zasad. Na zastanowienie si  nad ka -
dym pytaniem by a równo minuta, up yw czasu
by  sygnalizowa  za pomoc  specjalnego d wi -
ku. Zabronione by o porozumiewanie si  z cz on-

na które nie znamy odpowiedzi,
tym wi cej si  uczymy. I to jest
najwa niejsze. W nie dlatego
chodzi nie o zwyci stwo, a o to, by wzi  po
prostu udzia  w takiej zabawie!”

Kolejna edycja gry ju  styczniu. Tym razem
pytania b  dotyczy  polskich zimowych
tradycji i wi t.

Jelena urawskaja T . Paulina Siegie
Foto: J. Czalij, E. Rogaczykowa



 Str. 11  Nr 11 (244) listopad  2016 

 30 pa dziernika w Rosji obcho-
dzono Dzie  Upami tnienia ofiar
represji politycznych. W kilku-
dziesi ciu miastach kraju w przed-

dzie  oraz i tego dnia odby y si
akcje obchodowe.

Najwi ksz  z nich by a „Powrót Imion”,
zorganizowany przez Spo eczno  Memoria
przy kamieniu So owieckim w Moskwie. Wed ug
wyników bada  tej organizacji, przez 25 lat zbie-
raj cej dane historyczne oraz wspomnienia wi -
niów i uczestników, teraz mo emy mówi  o co
najmniej 13 milionach ofiar terroru pa stwowego

Dzie  Upami tnienia ofiar represji politycznych w Kaliningradzie

w czasach sowieckich. To jest ocena mi-
nimalna gdy  nie bierze si  pod uwag  mi-
lionów ludzi skazanych wed ug zarzutów
administracyjnych i karnych za, na przy-

ad, spó nienie si  do pracy lub prób
ucieczki z miejsc zes ania i deportacji.

Niemiecko-Rosyjski Dom w Kalinin-
gradzie nie zosta  na poboczu tych akcji.
Zorganizowano tu spotkanie przy znaku

Upami tnienia ofiar represji
politycznych. W spotkaniu wzi li
udzia  przedstawiciele ró nych
autonomii narodowych (w tym
Niemiecko-Rosyjskiego domu, wspólnoty
ydowskiej oraz naszej autonomii „Polonia”),

dzia acze spo eczni, duchowie stwo oraz po
prostu zainteresowani obywatele.

W swoim przemówieniu wst pnym przewod-
nicz cy kaliningradzkiego oddzia u Stowarzysze-
nia rosyjskich Niemców W. Hofman podkre li ,
e w naszych czasach, w obecnej sytuacji polity-

cznej nie mamy prawa zapomnie  lekcji z historii,
mrocznych czasów z przesz ci naszego spo-
ecze stwa, eby unikn  powtórzenia podob-

nych tragedii w przysz ci. Z W. Hofmanem
byli zgodni tak e kolejni mówcy, którzy wysto-
sowali pro  do w adz miejskich o postawienie
w mie cie znaku pami tkowego ofiar represji.
Pod koniec spotkania, pod promieniami jesien-
nego s ca zebrani z yli kwiaty i zapalili
znicze.                                     Jelena Morozowa

Foto autora i A. Androsiuk

Znak
Upami tnienia
ofiar represji
politycznych
na terytorium

Niemiecko-
Rosyjskiego Domu

Uczestnicy spotkania

Przemówienie wst pne W. Hofmana

Rozpocz cie akcji

Dzie  dobry, chcemy u was studiowa
Na co dzie  ucz  si  j zyka polskiego,

ambicje maj  ogromne. Swoj  przysz  wi
z Polsk . Chc  tutaj studiowa  i pracowa . I nie
przera a ich nasz trudny j zyk. Niedawno
przyjechali do Elbl ga, by sprawdzi  swoje

zykowe umiej tno ci w praktyce.
Przyjechali na zaproszenie I Liceum Ogólno-

kszta cego. Uczestnicz  w lekcjach, zwiedzaj
nasze miasto, a przede wszystkim wicz  j zyk
polski. Przed m odymi Rosjanami z Kaliningradu
nie lada zadanie. J zyk polski, którego ucz  si
w Polskim Centrum Kultury w Kaliningradzie,
jest dla nich przepustk  na studia w Polsce.

Ca a dziesi tka wi e swoj  przysz  z na-
szym krajem. Larysa chce studiowa  matematyk
i fizyk , Jaroslava medycyn , Katja chce zosta
mened erem ds. sportu, Anastazja chce studiowa
chemi  i biologi , a Asia wybiera si  do Warszawy
na marketing i zarz dzanie.

Na nasz j zyk nie narzekaj . Mówi , e nie
jest taki trudny, tylko za du o w nim ko cówek.
Maxim studiuje w Kaliningradzie na kierunku
biznes i informatyka, „magisterk ” chce zrobi  ju
w Polsce, a potem zosta  tutaj i pracowa . Dymitr
planuje studia na Politechnice Gda skiej na kierun-
ku in ynieria komputerowa, podobnie jak Viktor
i Rus an, który interesuje si  informatyk .

Dla studentów spoza Unii Europejskiej studia
w Polsce s  p atne. Nie ma egzaminów weryfiku-

cych znajomo  j zyka polskiego. - W adze

uczelni wychodz  z za enia, e pierwszy rok
sp dzony na studiach zweryfikuje znajomo

zyka – mówi Tomasz Oma ski, nauczyciel
zyka polskiego przy Polskim Centrum Kultury

w Kaliningradzie, Polak od 25 lat mieszkaj cy w
Rosji. - Cz sto zdarza si , e studenci powtarzaj
rok, bo nie znaj  wystarczaj co j zyka. Przez ten
pierwszy rok skupiaj  si  wi c bardziej na nauce
samego j zyka, by móc potem znów zacz  studia.
Nie ukrywajmy, e nasi uczniowie przed studiami
znaj  j zyk na poziomie A2 i B1, a na uczelni
musz  ju  operowa  z onym fachowym s ow-
nictwem.

Rosyjscy go cie odwiedzili I Liceum Ogólno-
kszta ce. Uczestniczyli w lekcjach chemii, j -
zyka polskiego i matematyki. Jak Rosjanom podo-
ba a si  wizyta w elbl skiej szkole? - W waszej
szkole nie ma sto ówki – mówi Larysa. - Nie ma
te  mundurków. U nas w wi kszo ci szkó  s
wymagane uniformy. Wydaje mi si , e my mamy
te  o sro szych nauczycieli.

Wczoraj Rosjanie odwiedzili te  nasz  redakcj .
W planach maj  zwiedzanie Elbl ga, chc  tak e
zobaczy  zamek w Malborku i wybra  si  do
kina. - Nie zwiedzali my jeszcze Elbl ga, ale spo-
doba  nam si  jeden ko ció , taki z czterema ciem-
nymi wie ami i jedn  bia  – wyznaje Larysa i
pokazuje zdj cie ko cio a Matki Boskiej Królowej
Polski przy Robotniczej.

Jak wyznaje Tomasz Oma ski, coraz wi cej

Rosjan chce uczy  si  naszego j zyka. - Pi  lat
temu za em Polskie Centrum Kultury w
Kaliningradzie – mówi. - Uczymy nasze dzieci i
doros ych. 40 naszych uczniów studiuje ju  w
Polsce. Jest do  spore zainteresowanie nauk
polskiego. Rodzice chc , by ich dzieci studiowa y
w Polsce. I my , e zainteresowanie nauk  na-
szego j zyka nadal b dzie du e.

Rosyjscy studenci musz  p aci  za ca y rok
nauki z góry. Finansowo wspieraj  ich oczywi cie
rodzice. - Akademik to koszt oko o 400 z , do
tego dochodzi jeszcze wy ywienie – mówi To-
masz Oma ski. - Przez pierwsze lata nauki stu-
denci maj  ograniczone mo liwo ci zarabiania ze
wzgl du na ogrom obowi zków na uczelni. Na
trzecim roku ju  zaczynaj  sobie dorabia .

dk http://www.portel.pl/spoleczenstwo/

Grupa m odzie y z Polskiego Centrum Kultury
w Kaliningradzie odwiedzi a 1 LO w Elbl gu
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Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .

 Mistrzostwa w mini pi ce no -
nej „Puchar Narodów – 2016”
odby y si  w dniach 4-6 listopada
w Kaliningradzie. W nich wzi a
udzia  dru yna „Polonia”,  repre-

zentuj ca Narodowo ciowo-kulturaln  autono-
mi  Polaków. 

Na pierwszym, eliminacyjnym, etapie nale o 
wybra  osiem najlepszych reprezentacji, które
mia y dalej gra  o premiowe miejsca. W pierw-
szej grze „Polonia” nie mia a problemów z Gru-
zj : pewne zwyci stwo 6:1. W nast pnym me-
czu wszystko rozstrzygn o si  w ostatniej mi-
nucie, nasza dru yna ust pi a „Rosjanom” 0:2.

Puchar Narodów – 2016

W trzeciej grze remisowali my
z Litw  z wynikiem 1:1.

W ostatnim meczu poprzednie-
go etapu „Polonia” spotka a si
z przedstawicielami ydowskiej
wspólnoty „Sza om”. Gra wysz-
a bardzo dynamiczna i cieka-

wa, do ko ca gry dru yny trzy-
ma y wszystkich w napi ciu. Ale
ci kie zwyci stwo trafi o si  
naszym 4:2 i znale li my si

ród ósemki najlepszych. 6 lis-
topada „Polonia” w wier finale 
grali my z Ukrai cami. Chc  za-

uwa , e u rywali kilku pi karzy
niedawno gra o na najwy szym po-
ziomie mistrzostw Rosji. Gracze „Po-
lonii” wygl dali bardzo godnie, aczkolwiek ust -
pili z wynikiem 0:3.

Ukraina zosta a zwyci zc  turnieju i to jest uniewin-
nieniem naszej pora ki. Dla naszej ekipy wej cie
do wier fina u jest najlepszym sukcesem w his-
torii uczestnictwa. Nie b  wyodr bnia  nikogo
z naszych pi karzy, bo ka dy z nich stara  si  i

walczy  do ostatniej sekundy, ca a dru yna zas u-
guje na s owa zachwytu i pochwa y.

W imieniu cz onków wspólnoty dzi kuj  kapitano-
wi dru yny Borysowi Gawrilukowi i trenerowi
Iwanowi Zagorodniukowi, którzy przez krótki
czas potrafili doprowadzi  ekip  do bojowego
nastroju. yczymy dru ynie „Polonia” zwy-
ci stw w przysz ci!

Niko aj Gorienow Foto autora

Kibice

Dru yna Polonia

Podczas meczu

Pocz tek gry z Ukrai camiPowitanie rywali

XIII Mi dzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w Filharmonii”
XIII Mi dzynarodowy

Festiwal Jazzowy „Jazz w
Filharmonii” otworzy
koncert gda skiej formacji
jazzowej „Confusion pro-
ject”. W drugiej cz ci kon-
certu podstawowy sk ad
zespo u wzmocnili dwaj wy-
bitni muzycy - Maciej Si-
ka a i Cezary Paciorek.

Tegoroczny, XIII Mi dzy-
narodowy Festiwal Jazzowy
„Jazz w Filharmonii”, otwo-
rzy  koncert polskich muzy-
ków jazzowych. W pierwszej
cz ci zaprezentowa a si
formacja Confusion Project, a
w drugiej sk ad zespo u zosta
wzmocniony dwoma wybit-
nymi muzykami jazzowymi:

Maciejem Sika  oraz Ceza-
rym Paciorkiem.

Koncert polskich artystów
zosta  przyj ty owacjami.
Publiczno  zgodnie komen-
towa a, i  wyst p polskich
muzyków stanowi  prawdzi-
wy powiew wie ci w do-
tychczasowym programie
Festiwalu.

Pobyt muzyków w Kali-
ningradzie by  równie  oka-
zj  do zorganizowania war-
sztatów muzycznych dla

Otwarcie Festiwalu. Confusion project:
M. Ciesielski (piano), P. Gierszewski (bas gitara), A. Golicki (perkusja)

odzie y ucz szczaj cej do
Szko y Muzycznej im. S.W.
Rachmaninowa. Okaza o si ,
e nasi go cie to nie tylko

doskonali muzycy, ale tak e
równie dobrzy pedagodzy.

Mamy nadziej , e ju
wkrótce nadarzy si  kolejna
okazja do wspólnego muzy-
kowania.

www.kaliningrad.msz.gov.pl
Od prawej:

Maciek Sika a, Dagmara Lukovi , Piotr Gierszewski, Micha
Ciesielski, Bo ena Uryga-Seweryn, Czarek Paciorek i Adam
Golicki

Piotr Gierszewski Adam Golicki
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