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ZBLI A SI  BO E NARODZENIE
Zbli a si  czas aski Bo ej. Czas rados-

nego spotkania z dzieci tkiem Jezus. Jes-
te my doro li, a mimo to, czekamy na poja-
wienie si  dzieci tka, które swoimi narodzi-
nami mo e pokaza , opowiedzie  i da
nam tysi c razy wi cej ni  mo emy sobie
wyobrazi .

Czas Adwentu. Nie jest to czas oczekiwania
(jak podkre li  o. Daniel Ko akowski), a czas
przyj cia. Adwent to przed wi teczny okres,
podczas którego chrze cijanie mog  przygoto-
wa  si  do tak wielkiego wi ta.

Adwent to pocz tek nowego liturgicznego
roku i pocz tek Postu Bo onarodzeniowego. To
mo liwo  oderwania si  od lataniny i skupienia
si  na spotkaniu ze Zbawicielem, mo liwo  od-
rzucenia pokus albo jakiego  na ogu. Najwa -
niejsze, eby zrozumie , e to jest potrzebne
dla nas – dla naszej duszy i serca.

W ko cio ach co niedziel  b dzie zapalana
jedna wieca, z czterech. Ka da niedziela Ad-
wentu to wielkie  wi to, te niedziele stoj  w
jednym rz dzie z niedzielami Wielkiego Postu i
okresu po Wielkanocy.

Po raz pierwszy, w dniu 25 grudnia, Bo e
Narodzenie obchodzono w 354 roku. Samo

wi to poja-
wi o si  wcze -
niej, ale by y
ró ne daty i mie-
si ce. Na po-
cz tku Bo ego
Narodzenia nie

wi towano
wcale, tylko
Wielkanoc. Do-
piero pó niej
zacz to wi -

towa  Chrzest Pa ski, a po jakim  czasie Naro-
dzenie Zbawiciela.

W obecnie n kanej cierpieniem Syrii, sam Jan
otousty w 386 roku podczas jednego z kaza

powiedzia , e wi to Bo ego Narodzenia jest im
znane ju  od dziesi cioleci, lecz w tym roku b dzie
po raz pierwszy obchodzone w nie 25 grudnia.
W wiadomo ci wielu, to Bo e Narodzenie do dzi
zajmuje centralne miejsce w ród pozostaych wi t.

Wielu parafian wspomina wigili  przed Bo ym
Narodzeniem jubileuszowego 2000 roku. Pierw-
sze obchody w kaliningradzkiej Katedrze. Pierw-
sza katolicka msza wi ta po Reformacji po 475
latach. Odprawia  ks. Jerzy Steckiewicz. Zimny
budynek, nie doko czono remontu, brak ogrze-
wania i minimum wygody. Mimo to, po mszy d ugo
nie rozchodzili my si , dzieci przedstawi y jase -
ka, a potem piewali my kol dy.

Jeszcze w okresie Adwentu w wi tyniach
wierz cym przypomina si  o mi osierdziu. Rok
miniony by wi tym jubileuszowym Rokiem
Mi osierdzia. Przypomnijmy sobie pielgrzymk  do
miejsc Mi osierdzia. Wilno, gdzie by  namalowany
obraz Bo ego Mi osierdzia. Ostra Brama z cudo-
twórczym wizerunkiem Matki Bo ej. Domek, gdzie

znajdowa a si  cela
siostry Faustyny. Mariam-
pol, z arcybiskupem Je-
rzym Matulewiczem.
Polska: w tym roku ob-
chodzono przenie-
sienie stolicy z Kra-
kowa do Warsza-
wy. Sanktuarium b .
Jana Paw a II i
wi tynia w. Ma-

rii Faustyny...
Wigilia, nie-

zwyk a cisza i
podniecenie, pi k-
nie ubrana choinka, pod
obrusem pachn ce siano.

Nast pnego dnia (który ju  o minut  sta  si
szy) – rado , miech, kol dy. Nie da si

zapomnie  ciep ego pieca i czu ych bo ona-
rodzeniowych pie ni, które brzmia y w domu cza-
sem przez godzin -pó torej. Na stole najlepsze
dania, a cz sto nawet obfitsze ni  na Nowy
Rok.

Kol dy. Ka dy chce by  hojnym nie tylko przy
suto nakrytym stole, hojno  i rado  odczuwamy
te  we wzajemnych stosunkach. Bywa o, e

siedzi obra ali si , e do nich przysz o mniej
kol dników. Szkoda, e czasem rodzina spotyka
si  razem tylko z okazji wi t Bo ego Narodzenia.

Za oknem bywa mróz, a w rodku – upa
serc najbli szych. Wszystkim Czytelnikom G osu
sk adamy najgor tsze yczenia zdrowia, rado ci
i szcz cia!

odzimierz
Juszkiewicz

wi t bia ych, pachn cych choink , skrzypi cych niegiem pod butami, sp dzonych w ciep ej,
rodzinnej atmosferze, pe nych niespodziewanych prezentów. wi t daj cych rado  i

odpoczynek, oraz nadziej  na Nowy Rok, eby by  jeszcze lepszy ni  ten, który w nie mija.
yczy Redakcja G osu znad Prego y
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  Rok powoli
zbli a si  ku ko co-

wi, a wi c zaczyna
si  pora przygotowy-

wania najró niejszych sta-
tystyk, sprawozda  i podsu-
mowa . Id c tym tropem my
równie  pokusimy si  o pod-
sumowanie dzia alno ci Kon-
sulatu Generalnego RP w Ka-
liningradzie pod k tem sze-
roko rozumianej promocji
polskiej kultury, sztuki i nauki
w Obwodzie Kaliningradzkim.

Bez fa szywej skromno ci
mo emy powiedzie , i  jeste -
my zadowoleni z tego, co robi-
li my w przeci gu 2016 roku i
mo emy mia o powiedzie , e
du o zrobili my - a gdyby fun-
dusze na to pozwoli y - zrobi-
liby my wiele wi cej. Przygo-
towuj c ofert  promocyjno-kul-
turaln  na rok 2016 starali my
si  mie  na uwadze jak najszer-
sz  grup  odbiorców naszych
programów – zarówno pod
wzgl dem  jej  struktury,  jak  i
wieku. I tak kieruj c si  zasad
„dla ka dego co  dobrego”
melomanom zaproponowali -
my koncert muzyki filmowej w
Filharmonii Obwodowej, pop-
rzez udzia  polskich artystów

czyli my si  w organizacj
Festiwalu Operowa Unia i byli -
my obecni na dorocznym Fes-
tiwalu Bachos enie, gdzie re-
prezentowa  nas znany polski
wykonawca muzyki organowej
Roman Perucki. W spania e
doznania muzyczne przyniós
równie  koncert podsumo-
wuj cy polsk  prezydencj  w
Radzie Pa stw Morza Ba tyc-
kiego, który odby  si  w Soborze
Katedralnym w Kaliningradzie.
Podczas koncertu publiczno
mog a podziwia  artyzm pol-
skiego pianisty Krzysztofa
Ksi ka i nie mniej wspania-
ego dyrygenta Piotra Su kow-

Kulturalna mozaika
skiego oraz Orkiestry Symfo-
nicznej Soboru Katedralnego.
Jestem pewna, ze uda o nam
si  tak e zadowoli  wielbicieli
jazzu – koncert gda skiej for-
macji Confusion Project, otwie-
raj cy Mi dzynarodowy Festiwal
„Jazz w Filharmonii”, zosta  oce-
niony przez kaliningradzk  pub-
liczno , jako szczególne wyda-
rzenie muzyczne – a wyst p
ciesz cych si  mi dzynarodow

aw  muzyków Macieja Sika y i
Cezarego Paciorka by  ukorono-
waniem koncertu inauguruj -
cego ten presti owy Festiwal.

Zgodnie z ustalon  ju
tradycj  pa dziernik up yn  pod
znakiem dobrego polskiego fil-
mu. W Swiet ogorsku i Kalinin-
gradzie odby y si  projekcje w
ramach Festiwalu Filmu Pol-
skiego w Rosji „Wis a”. Wzorem
lat ubieg ych publiczno  mia a
okazj  do obejrzenia najnow-
szych produkcji filmowych, do-
cenionych nie tylko w Polsce, ale
równie  na zagranicznych festi-
walach filmowych. Repertuar by
ambitny i cieszy nas bardzo, e
pomimo tego, i  nie zapropono-
wali my publiczno ci filmów
atwych w odbiorze, widzowie
ocenili Festiwal bardzo wysok
ocen . Doznania filmowe nie
sko czy y si  na pa dzierniku –
w grudniu mieszka cy OK b
mogli obejrze  jeszcze dwa
polskie filmy – jeden w ramach
Europejskiego Festiwalu Fil-
mowego – b dzie to nagrodzony
Srebrnym Nied wiedziem na
Festiwalu Berlinale film „Zjed-
noczone stany mi ci”, a sezon
filmowy zamknie poruszaj cy
film dokumentalny „Bracia”, w
re . Wojciecha Staronia, który
zdoby  Grand Prix na 68. Festi-
walu Filmowym w Locarno.

We wspó pracy z Polsk  Izb
Ksi ki i Instytutem Ksi ki uda-
o nam si  zebra  poka ny zbiór

beletrystyki w j zyku polskim,
któr  nast pnie przekazali my
bibliotekom na terenie Obwodu
Kaliningradzkiego, doposa aj c
w ten sposób polskie sekcje w
tych bibliotekach. W ród dopo-
sa onych placówek znalaz y si
tak e biblioteki z literatur  dzie-
ci , co jest naszym szczegól-
nym powodem do dumy. Swego
rodzaju ukoronowaniem projek-
tu ksi kowego by a wizyta w
Kaliningradzie znanego pol-
skiego pisarza Jacka Dehnela.
Spotkanie literackie w klubie Art
- Kvartira na pewno na d ugo po-
zostanie we wspomnieniach
obecnych tam osób.

Oczywi cie, w 2016 roku nie
obesz o si  bez Wielkiego Dyk-
tanda J zyka Polskiego, które
odby o si  w formie dwóch du-
ych imprez – dorocznego Dyk-

tanda organizowanego we
wspó pracy z Katedr  Polo-
nistyki Uniwersytetu im. E. Kanta
w Kaliningradzie oraz Olimpiady

zyka Polskiego organizowanej
we wspó pracy z Centrum
Kszta cenia J zyka Polskiego w
Kaliningradzie. Pierwsza imp-
reza zosta a wzbogacona wyk a-
dem po wi conym rynkowi
ksi ki w Polsce, wyg oszonym
przez dr hab. Grzegorz Nie  z
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Obie imprezy cie-
szy y si  du ym zainteresowa-
niem i frekwencj .

Rok zako czymy projektem
innym ni  dotychczasowe, bo
projektem sportowym. Ale prze-
cie  sport równie  zalicza si  do
szeroko rozumianej kultury.  Ju
wkrótce w I Mi dzynarodowym
Turnieju Halowym Pi ki No nej
Kobiet o puchar walczy  b dzie
polska dru yna Wiktoria Barto-
szyce. I mamy nadziej , e pu-
char pojedzie do Bartoszyc!

Placówka zadba a tak e o to,
aby programy maj ce na celu

szeroko rozumian  promocj
Polski nie ogranicza y si  wy -
cznie do Kaliningradu. Tym spo-
sobem w Swiet ogorsku odby a
si  jedna z edycji Festiwalu Pol-
skiego Filmu w Rosji „Wis a”, a
uczestnicy Dni Kultury Polskiej
w Czerniachowsku mogli obej-
rze , przygotowan  przez Kon-
sulat RP w Kaliningradzie,
wystaw  „Oto Polska”. Ta sama
wystawa zosta a równie  udos-

pniona w Zespole Szkó  w
Znamiensku.

Cieszy nas bardzo, e w
znacznym stopniu zwi kszy a
si  liczba partnerów, z którymi
placówka ma przyjemno
wspó pracowa  przy realizacji
poszczególnych projektów.
Obok ustalonej ju  wspó pracy
z najwi kszymi instytucjami kul-
tury na terenie OK (np. Filhar-
monia Obwodowa, Teatr Muzy-
czny, Sobór Katedralny, Uniwer-
sytet im. Kanta), uda o nam si
nawi za  wspó prac  z wielo-
ma bibliotekami, domami kul-
tury, szko ami, centrami nauki

zyka polskiego, klubami i in-
nymi instytucjami i osobami,
które deklaruj  ch  organizacji
wspólnych imprez maj cych na
celu pog bianie wi zi kultu-
ralnych i naukowych.

Mamy nadziej , e w przysz-
ym roku uda nam si  stworzy
równie bogat  i ró norodn
ofert , w której ka dy zaintere-
sowany znajdzie co  dla siebie i
chcieliby my, by kr g osób le-
dz cych nasze programy wci
si  powi ksza . W szystkich
Pa stwa serdecznie zaprasza-
my do udzia u w programach
organizowanych przez Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie.

Dagmara
Lukovi

Konsul ds.
promocji i kultury

Dzi kuj c Pani serdecznie
za dotychczasow  wspó prac , pragniemy z yczenia ciep ych i rodzinnych

wi t Bo ego Nar odzenia
oraz samych sukcesów w nadchodz cym Nowym 2017 Roku.
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Czy znaj  Pa -
stwo jak skutecznie
uczy  si  s ownictwa
w j zyku obcym? Jak

uczy  si  s ówek i jed-
nocze nie wiczy ywy j zyk? Co
jest priorytetem na pocz tku: mó-
wienie czy pisanie? Mapa my li,
kaligramy, – co to?

 Jeste my po bardzo udanych
warsztatach metodycznych, które
odby y si  19-20 listopada 2016 r.
w Kaliningradzie w ramach corocz-
nych Dni Kultury Polskiej. Organi-

Uczymy si  jak uczy Uczenie s ownictwa – nie tylko s owa…
 Typowe tematy, ale… Bardzo

skuteczn  metoda na nauk  jest za-
bawa, tak e dla doros ych, czy to z
piosenk , czy gra towarzyska ze
znajomymi, czy inne gry doskona-

ce pami  i refleks j zykowy.
 Na przyk ad, wykorzystanie

Kaligrama – obrazu stworzonego ze
ów lub s owa sk adaj cego si  na

obraz (nazwa pochodzi od tomu
wierszy Apollinaire’a Calligrames;
na zdj. w lewym dolnym rogu). Zbu-
dowanie kaligramu wymaga pomys u.
To jest wyobra nia twórcza, która

wspomaga pami  i wymaga od
cz owieka innego ni  mechaniczne
przetwarzanie informacji. Tworzenie
kaligramu stanowi mi e prze ycie.
Sami do wiadczyli my (zdj. Kali-
gramy choinka, skrzypce).

 Jeszcze jedn  z najlepszych
technik nauki s ownictwa jest zdecy-
dowanie Mapa My li (Metoda zos-
ta a opracowana przez dwóch bry-
tyjskich naukowców: Tony’ego i
Barry’ego Buzana). Jest to wietna
metoda powtórek „od ogó u do
szczegó u”. Mapy My li pomagaj
odnale  w pami ci i utrwali  to, co
ju  wiemy. Jak to dzia a?

 Rysujemy na samym rodku

ówn  kategori  (np. dom). Od cent-
ralnej tematyki rysujemy grube linie,
które b  podzia em na podgrupy
(np.  meble, pomieszczenia, obowi -
zki itd.) Od ka dej podgrupy nasz-
kicujemy mniejsze linie, na których
zapiszemy to co chcieliby my zapa-
mi ta . By oby to dobrze aby ka de

ówko zosta o opatrzone obraz-
kiem.

 Spróbowali my wspólnie stwo-
rzy  takie Mapy na ró ne tematy (na
zdj. powy ej: Mapy My li). Okazuje
si , jak bardzo przydaj  si  Mapy
My li w prawdziwym yciu, nie
tylko w nauczaniu j zyków obcych.

 Podczas warsztatów byli my
zafascynowani wyk adowc  i prze-
konani, e ucz c si  zwrotów frazeo-
logicznych, przys ów poznajemy nie
tylko s ownictwo, ale równie  kultu-

 poznawanego j zyka.
Po zako czeniu ka dy uczestnik

otrzyma  certyfikat, ale najwa niej-

sz  by a zdobyta bezcenna wiedza.
Nale y zwróci  uwag  na to, e

nie by oby wszystko tak skuteczne,
gdyby nie praca organizatorów z
Autonomii „Polonia”. Przygotowa-
no oryginalne teczki z materia ami
dla uczestników, pyszne przerwy
kawowe (s odkie nale niki z ma-
kiem, placki ziemniaczane z mi sem,
bigos, babeczki, ciastka, kawa i her-
bata itd.).

zatorem tych warsztatów by  O ro-
dek Doskonalenia Nauczycieli Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” w
Ostródzie, wyk adowca (dr Sebas-
tian Przybyszewski) zosta  skiero-
wany poprzez Warmi sko-Mazur-
ski oddzia  Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” w Olsztynie, a wspó -
organizatorem ze strony rodowis-
ka polonijnego po raz drugi wyst -
pi a Autonomia Polaków „Polonia”
w Kaliningradzie (Prezes Helena
Rogaczykowa).

 Program warsztatów metody-
cznych obejmowa  nauczanie lek-
syki na lekcjach j zyka polskiego
jako obcego (g ównie jednostki wie-
lowyrazowe, frazeologia, podej cie
leksykalne w nauczaniu j zyków ob-
cych), b dy pope niane przez
ucz cych si  i ich poprawianie, me-
tody rozwijania sprawno ci mówie-
nia, zagadnienia testowania: typy
testów, budowanie testów.

 Chcia abym w imieniu wszyst-
kich uczestników serdecznie po-
dzi kowa  cz onkom Autonomii –
H. Rogaczykowej, M. Bobrowskiej,
N. Gorienowej, J. Czalij – za yczli-
wo , cierpliwo  i stworzenie
przytulnej atmosfery podczas pro-
wadzenia tych warsztatów.

 Czekamy na nowe spotkania!
Ilona Pietrienko

Foto: H. Rogaczykowa

Ciekawe

Zafascynowani wyk adowc

Ka dy uczestnik otrzyma
certyfikat

Kaligram
Wie a Eiffla

Kaligram Parasol

Kaligram choinka

Kaligram
skrzypce

Dr Sebastian Przybyszewski

Oryginalne teczki z materia ami
dla uczestników
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Wernisa  „Kalejdoskop kolorów”
  Sk adamy serdeczne
gratulacje Swiet anie
Maksimowej – artys-
tce, malarce, nauczy-

cielce, cz onkini Auto-
nomii „Polonia“ z okazji otwarcia
wernisa u prac w asnych w Cent-
ralnej Bibliotece Dzieci cej im.
Micha kowa. Warto przyjrze  si
dwóm rozleg ym rz dom prac Kali-
ningradzkiej malarki, eby zobaczy
pi kno jej daru duchowego – poczu
natur , architektur  miejsk , harmo-
nijnie po czone artyku y gospodar-
stwa domowego w naturze martwej.

Bez w tpienia, uwag  przyci gaj
cudowne prace dzikich kwiatów:
delikatne stokrotki, chabry, czerwo-
ne maki. W obrazach „Pi kna Zima”,
„Letni deszcz w Warszawie” odczu-
walny jest lekki nastrój, bogaty
wewn trzny wiat pani Swiet any.
Swiet ana maluje olejem, czasem zo-
stawia p dzel na boku i maluje pal-

cami, wtedy czerpie du  przyjem-
no  z pewnej i dok adnej pracy r k
w dos ownym znaczeniu s owa.
Energia obrazów daje widzowi wy-
ra nie odczuwalny wewn trzny im-
puls.

Malarstwo kaliningradzkiej artyst-

ki jest liryczne, romantyczne i orygi-
nalne w swojej stylistyce. Na wer-
nisa u byli obecni przedstawiciele
Polskiego konsulatu w Kaliningra-
dzie: Konsul ds. Polonii i Polaków
mieszkaj cych za granic  Jaros aw
Strycharski, Konsul ds. Kultury

Otwarcie wernisa u

Lidia Dowydienko ze Swiet an  Maksimow  i
Konsulem Dagmar  Lukovi Konsul Jaros aw Strycharski wr cza dyplomy

Cz onkowie Autonomii „Polonia” razem z Konsulami

Lidia Dowydienko ze Swiet an  Maksimow  i
Konsulem Jaros awem Strycharskim

Obrazy na wernisa u „Pi kna Zima” „Letni deszcz w Warszawie”

Dagmara Lukovi , uczniowie Stu-
dium Swiet any Maksimowej „We-
so e farby“ Autonomii „Polonia” z
rodzicami, cz onkowie Autonomii
“Polonia”.

Na wernisa u, zwyci zcy Mi -
dzynarodowego konkursu prac
dzieci cych „ wiat ptaków – 2016“,
który odby  si  w Krakowie,  otrzy-
mali dyplomy. Równie  nagrodzono
dzieci za udzia  w wystawie twór-
czo ci dzieci cej „Polskie stroje lu-
dowe. Elementy wzoru ludowego”,
która  odby a si  5 listopada 2016 r.

Swiet ana podzi kowa a wszyst-
kim obecnym go ciom i swoim
bliskim cznie z m em i swoj
mam . Wr czywszy mamie kwiaty
– przecie  wystaw  otwarto w Dniu
Matki – dzi kowa a mamie za po-
moc, wsparcie, dobre s owo i za
wspólne dzielenie si  z ni  tak ra-
do ci  jak  i gorycz .

O artystycznym wiecie Swiet-
any Maksimowej, o jej rozumieniu
twórczo ci znajd  Pa stwo infor-
macje w czasopi mie „Brzegi”
(Bieriega) nr 3/2014, na stronie
http://www.dovydenko.ru

Lidia Dowydienko,
(Redaktor naczelny czasopisma

„Bieriega”, cz onek Zwi zku
Pisarzy Rosji, cz onek Zwi zku

Dziennikarzy Rosji,
kandydat filozoficznych nauk)

umaczenie: Diana Shemioth
Zdj cia: Jurij Nusztajew
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J a c k a
D e h n e l a
nikomu, kto
ma cho

n i e wi e lk ie
poj cie o tym,

co dzieje si  w polskiej
literaturze wspó czes-
nej, nie trzeba specjalnie
przedstawia . Nie mniej
jednak, nie zaszkodzi
przypomnie , e jest to
bardzo poczytny polski
prozaik, poeta, eseista i

umacz, laureat nagród
takich jak Paszport Poli-
tyki czy Nagroda Fun-
dacji Ko cieliskich, a
jego debiutancki tomik
wierszy „ ywoty rów-
noleg e” pochwalnym
wst pem opatrzy  sam
Czes aw Mi osz. Jego
utwory ukaza y si  do-
tychczas w 13 j zykach
obcych (nie licz c t u-
macze  fragmentów ut-
worów i opowiada , któ-
re ukazywa y si  w cza-
sopismach literackich i
na portalach literackich
w wielu krajach). Mo na
o nim powiedzie , e jest
mistrzem s owa, w ka -
dym tego znaczeniu -
jego t umaczenia Philipa
Larkina, Georga Szirte-
sa, W.H. Audena czy
pie ni do muzyki Astora
Piazzoli to tak e sztuka.

W roku 2016 Jacek
Dehnel trzykrotnie spoty-
ka  si  z  czytelnikami  w
FR – w maju w Moskwie
i Petersburgu, a w listo-
padzie w Kaliningradzie.
Jego pobyt w Rosji mia
w pewnym sensie cha-
rakter symboliczny –
pierwsze t umaczenie,
jakie zrobi  by o t uma-
czeniem Osipa Mandel-
sztama, a debiutancka
powie  Lala, która pisa-
rzowi przynios a mi dzy-

Kaliningradzki Salon Literacki z Jackiem Dehnelem w roli g ównej

narodow  s aw , odwo-
uje si  miejscami do pra-
babki autora, w której y-
ach p yn a równie  ro-
syjska krew.

Spotkanie z Jackiem
Dehnelem w Kaliningra-
dzie odby o si  30 listo-

ta a Jacka Dehnela. Za-
nim jednak pisarz pojawi
si  na zaimprowizowanej
scenie, gospodyni wie-
czoru przeczyta a niez-
wykle pozytywne recenzje,
jakie pojawi y si  w me-
diach po publikacji po-

publiczno ci , t uma-
czenie momentami by o
zupe nie zb dne, bo obe-
cni w lot rozumieli,  co
mówi cy  ma  na  my li,  z
anegdot miali si  nim
umacz zd  je przet u-

maczy , a pytania celnie
oddawa y zrozumienie in-
tencji i aluzji go cia. Nic
wi c dziwnego, e trudno
si  by o zako czy  wie-

pada. Tego dnia pogoda
nie sprzyja a spacerom –
co nie przeszkodzi o jed-
nak w kilkugodzinnej

drówce po mie cie i
mimo wszystko spacer
okaza  si  udany.  Okolicz-
no ci przed spotkaniem
z pisarzem te  nie by y
sprzyjaj ce – ale po ca o-
dziennych perypetiach
spotkanie jednak si  od-
by o.  I tak, 30 listopada, o
godzinie 20.00, pomys o-
dawczyni i prowadz ca
Salon Literacki Tatiana
Ponomarienko, przywi-

wie ci Lala i Saturn w j -
zyku rosyjskim. Rosyjscy
krytycy literaccy nie szcz -
dzili pochwa  polskiemu
pisarzowi. Prowadz ca
przypomnia a te  jedno z
okre le , jakim krytycy li-
teraccy pos uguj  si  pi-
sz c o Jacku Dehnelu -
„wunderkind nowej pol-
skiej literatury”.

W malutkiej salce Klu-
bu Art-Kvartira ponad pó
setki uczestników wieczo-
ru literackiego natych-
miast uleg o urokowi Jac-
ka Dehnela, który z cha-
rakterystyczn  dla siebie
swad  opowiada  co zna-
czy by  artyst , przywo-
ywa  rodzinne opowie ci,
mówi  o swoich zwi z-
kach z rosyjsk  literatur
i sztuk , o procesie twór-
czym i wreszcie o tym jak
artysta malarz zrozumia ,
e oto sta  si  pisarzem.

Dzi ki wspania emu
kontaktowi jaki nawi za
si  mi dzy pisarzem i

czór literacki, którego do-
datkow  atrakcj  by y

fragmenty tekstów i wier-
sze czytane przez Jacka
Dehnela.

My , e d ugo jesz-
cze b dziemy wspomi-
na  pobyt Jacka Dehnela
w Kaliningradzie. wiad-
cz  o tym telefony osób
zainteresowanych zdo-
byciem ksi ek polskie-
go pisarza, telefony m o-
dych ludzi, którzy na spot-
kanie przyj  nie mogli,
a mimo to otrzymali od-
powiedzi na wiele swo-
ich pyta , e-maile od
obecnych na spotkaniu,
którzy wci  czuj  pot-
rzeb  podzielenia si
wra eniami z obcowania
z polskim pisarzem.

Pobyt J. Dehnela od-
by  si  w ramach projek-
tu  „Pisarze  mówi ”.  Ma-
my nadziej ,  e w przysz-
ym roku uda si  projekt
kontynuowa .

Dagmara
Lukovi

Konsul ds.
promocji i kultury

D. Lukovi , T. Ponomarienko, J. Dehnel, H. Rogaczykowa

Stanis aw Brudnoch, Dagmara Lukovi , Jacek Dehnel

Czytanie

Pomimo trudno ci jakie towarzyszy y organizacji wieczoru
literackiego publiczno  pi knie dopisa a

Rozbawiona
publiczno  ws uchana

w opowie ci o
twórczych perypetiach i
anegdoty opowiadane

przez J. Dehnela



Str.  6   Nr 12 (245) grudzie  2016  

Polaka. Nie wiem jak nam pójdzie, ale b dziemy bardzo si  stara . Mnie
dzie pomaga a moja babcia Janina Pietruszko. Na lekcjach planujemy

rozmawia  o ludowych tradycjach, o historii, opowiada  legendy.

 Mo e dla kogo
ten artyku  wyda si
nieciekawy, bo ja jes-
tem jak ten akyn ka-
zachski, co jedzie po
stepie i piewa o tym

co widzi. Pisz  o tym co mnie od-
chodzi...

 Je eli cofniemy si  o 20 lat, to
przypomnimy sobie, e w 1991 ro-
ku staraniami ksi dza Jerzego Stec-
kiewicza za ono pierwsz  w
obwodzie Wspólnot  Kultury Pol-
skiej, która istnieje do dzisiaj, a w
1995 roku – dzi ki profesorowi Al-
bertyny Panu Kazimierzowi aw-
rynowiczowi powsta o pismo Po-
laków w j zyku polskim “G os znad
Prego y”.

 Kim byli pierwsi prezesi tej
wspólnoty mo e nie wiedzia am, a
mo e mnie to nie interesowa o. W
roku 2001 pozna am pana Kleofasa

awrynowicza, który w ten czas pe -
ni  funkcj  prezesa WKP w Kalinin-
gradzie. Pomy la am sobie: „A czy
my jeste my gorsi od kaliningradczy-
ków? Mo emy te  stworzy  wspól-
not  w Ba tyjsku”. Og osi am t  ide
w ko ciele, bo wi kszo  parafian
jest z pochodzenia Polakami. Ch tnie
przyj li t  decyzj . Nied ugo po tym
za yli my WKP w Ba tyjsku. Pre-
zesem wybrano mnie – Janin  Pietru-
szko, i przy czyli my si  jako filia
do kaliningradzkiej WKP. Przez jaki
czas byli my zarejestrowani jako sa-
modzielna WKP w Ba tyjsku. Na-

st pnie na prezesa wybrali pana
Henryka Nosela. Bawili my si  ra-
zem, piewali my polskie piosenki,
na T usty Czwartek robili my p cz-
ki, dzieci i m odzie  wyje ali na
obozy do Polski itd.

  Po jakim  czasie nasz prezes za-
proponowa  rozwi za  WKP i zare-
jestrowa  Miejscow  Polsk  Kultu-
ralno-narodowo ciow  autonomie
pod nazw  „Ba t Polonia”. Propo-
zycja zosta a wype niona.

Autonomia to wietna sprawa,
chocia  nas Polaków nie by o zbyt
du o. Wysz o tak, e kto nie mia
korzeni polskich, okaza  si  za burt .
Par  lat autonomia dzia a skutecznie
pod kierownictwem prezesa Henry-
ka Nosela i pan Nosel jako wybitny

dzia acz polonijny w obwodzie
Kaliningradzkim zosta  nagrodzony
Srebrnym Krzy em Zas ugi.

 Ale znowu zachodz  zmiany w
naszej autonomii. Okaza o si , e
trzeba robi  du o ró nych sprawo-
zda  itd. Pan Nosel powiedzia , e
nie mo e by  wi cej prezesem i za-
proponowa  rozwi za  autonomi .
Autonomia zosta a rozwi zana.
Cz onkowie autonomii zostali na
lodzie. Trzeba by o co  robi . Po-
winni my wróci  do naszej starej
WKP, cz onkiem której mo e by
ka dy, kto interesuje si  kultur ,
histori  oraz j zykiem polskim.
Mam nadziej , e nam to si  uda.

 Janina Pietruszko
Ba tyjsk

W okresie wi tecznym otrzymali my mi  wiadomo  z Ba tyjska. Na prze omie jesieni narodzi a si  tam nowa Wspólnota Polaków –
Wspólnota Kultury Polskiej. Serdecznie gratulujemy Pani Prezes Janie apszynie i yczymy wielu ciekawych spotka  polonusów w ciep ej
rodzinnej atmosferze, zgranego zespo u i szybkiego dalszego rozwoju i sukcesów. Oto co napisa a do nas pani Jana.                            Redakcja

 Wspólnota Kultu-
ry Polskiej ju  jest. 19
listopada 2016 roku
byli cz onkowie auto-

nomii polskiej na zebra-
niu za yli now  organizacj  WKP,
do której mog  wst pi  nie tylko

osoby polskiego pochodzenia ale te
ci, którzy s  zainteresowani j zy-
kiem i kultur  polsk . Wspólnoty po-
stanowili my oficjalnie nie rejestro-
wa , eby mie  mniej bólu g owy.

 Wybrali my zarz d. Prezesem
WKP zosta a studentka farmaceu-

tyki BFU im. I. Kanta Janina apszyna. U yli my plan. Na pocz tek
dziemy uczy  si  polskich kol d. Moja babcia Janina Pietruszko pro-

ponowa a nauczy  si  starej polskiej pie ni „Jak d ugo w sercach naszych”.
Po tygodniu zebrali my si  ju  na repetycje.

 Kierownikiem naszego chóru, je eli to mo na tak nazwa , zosta a
Tamara Zajcewa. A jeszcze na Bo e Narodzenie przygotujemy dla siebie
niewielkie prezenty. Nie mam jeszcze umiej tno ci kierowania zespo em
polonijnym, ale mam nadziej , e starsi cz onkowie mnie naucz  i wespr .

 Janina apszyna Ba tyjsk

Kó ko j zyka polskiego
  W listopadzie w bibliotece ponownie zacz y odbywa  si  zaj cia z

zyka polskiego. Tym razem jak i w ubieg ym roku zebra o si  10 osób.
Przyby o 5 nowych osób i s  dwie panie, które b  stara y si  o Kart

piewamy kol dy przy stole

Nowa ba tyjska WKP

Nowa Wspólnota Kultury Polskiej ju  jest

W 2015
roku, z okazji jubi-
leuszu G osu, na-
szym celem by o

przedstawienie Pa -
stwu sylwetek wszystkich

wspólnot polonijnych, funkcjo-
nuj cych w Obwodzie Kali-
ningradzkim. Cz ciowo uda o
nam si  zrealizowa  ten plan.

Apelowali my do

wszystkich organizacji zrzesza-
cych Poloni  o przes anie nam

informacji o sobie.  W rezultacie
zapoznali my Czytelników z po-
lonusami z Oziorska (N. Kidiaj-
kinej) (nr 3/2015), Kaliningradz-
kiej organizacji pani N. Pog-
riebnej (nr 4/2015), Znamie ska
(J. Pietrowej) (nr 7/2015) i Auto-
nomii Polonia pani H. Rogaczy-
kowej (nr 11/2015). W nr 12/2015

mogli Pa stwo przeczyta  his-
tori  Polaków w Czerniachow-
sku.

Po wi cili my równie
uwag  Polskiemu Centrum Kul-
tury pana T. Oma skiego (w kil-
ku numerach 2015 roku) i Klu-
bowi „Szturwa ” pani O. So owjo-
wej (nr 1/2016) – z okazji pi cio-
lecia Klubu. Polonia Ba tyjska z
panem H. Noselem na czele od-

mówi a wspó pracy, lecz jest
nam bardzo mi o, e poprzedni
prezes ba tyckich polonusów
Janina Pietruszko, regularnie
pisze do G osu, lubi i ceni nasze
pismo.

Poni ej proponujemy
Pa stwa uwadze najnowszy
artyku  pani Janiny.

Aleksandra
awrynowicz

O Polonii w Ba tyjsku

  Pozdrawiam uczestników naszego kó ka z okazji nadchodz cych wi t Bo ego Narodzenia oraz Nowego Roku! ycz  wszystkim dobrego
zdrowia, u miechu na co dzie  i sukcesów w nauce j zyka polskiego.                                                                                    Janina apszyna Ba tyjsk
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    Dzieci Polonijne z Kaliningradu
pewnie d ugo b  wspomina y tego-
roczne Miko ajki, które sp dzi y w Gda -
sku. Pomorski Urz d Wojewódzki w
Gda sku oraz Konsulat Generalny RP w
Kaliningradzie zorganizowa y dwudniowy
pobyt w Gda sku dla ponad dwudziestki
dzieci polonijnych z OK. 

  Pobyt w Gda sku obfitowa  w wiele
atrakcji, a zako czy  si  wr czeniem pa-
czek ufundowanych przez Pomorski Urz d

Wyj tkowe Miko ajki dla dzieci polonijnych z
Obwodu Kaliningradzkiego

Dzieci polonijne i darczyncy Dzieci polonijne
z OK i darczyncy

Wojewoda Pomorski pan Dariysz Drelich

Paczka dla
najmniejszych

Wr czanie
paczek

Dzieci z OK i darczyncy

Wojewódzki oraz Urz d Marsza kowski
Województwa Pomorskiego.

Dzieci, reprezentuj ce wszystkie orga-
nizacje polonijne w Kaliningradzie podczas
pobytu w Gda sku zwiedzi y Starówk , sta-
dion Energa Gda sk, wzi y udzia  w tre-
ningu pi karzy Lechii Gda sk, by y w aqua-
parku i w kr gielni. A w dniu imienin wi -
tego Miko aja m odzi polonusi byli go mi
w Pomorskiego Urz du Wojewódzkiego w
Gda sku, gdzie otrzymali paczki ufundo-

wane  przez Pomorski Urz d Wojewódzki,
Urz d Marsza kowski Województwa Pomor-
skiego oraz innych darczy ców.

Cieszy nas bardzo, e akcja „ wi -
teczna paczka” obj a równie  dzieci Polonii
z Obwodu  Kaliningradzkiego i e co roku
zwi ksza si   liczba firm i osób, które wyra-
aj  wol  pomocy dzieciom Polaków z OK.

www.msz.gov.pl

Wystawa „Oto Polska” w Znamiensku
   Zaledwie w kilka dni po utworzeniu
odzie owego Klubu Przyja ni Polsko-

Rosyjskiej przy Zespole Szkó  w Zna-

miensku, w szkole odby  si  wernisa  wy-
stawy „Oto Polska”.

   Znamiensk to niewielkie miasteczko po-
one kilkadziesi t kilometrów

od Kaliningradu, w którym za-
mieszkuje spora grupa Polonii.
Uczniów polskiego pochodze-
nia nie brak tak e w Zespole
Szkó  w Znamiensku. Oni w -
nie, zainspirowani przez dyrek-
tora szko y, nie tak dawno za o-
yli M odzie owy Klub Przyja ni

Polsko-Rosyjskiej, a zaraz po-
tem we wspó pracy z Konsula-
tem Generalnym RP w Kalinin-
gradzie zorganizowali wystaw
„Oto Polska”.

  Uroczystego otwarcia wystawy dokona
Marcin Nosal, Konsul Generalny RP w Kali-
ningradzie, a na wernisa u obecni byli tak e
przedstawiciele lokalnych w adz administra-
cyjnych i o wiatowych oraz konsul ds. kultury
i promocji D. Lukovi .

   Pi kne wielkoformatowe fotografie pre-
zentuj ce Polsk  jako kraj szanuj cy sw
wielokulturow  tradycj  i tera niejszy doro-
bek s  swoistym przewodnikiem po Polsce,

zapraszaj cym do je odwiedzenia i zwie-
dzenia. Mamy nadziej , e uczniowie zna-
mienskiej szko y z tego zaproszenia skorzy-
staj .

www.msz.gov.pl
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yczenia Bo onarodzeniowe

:+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 .
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