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Sprawa wstrzymania ponad pó  roku temu
ma ego ruchu granicznego z Rosj  ucich a, co
nie znaczy, e nadal nie interesuje zarówno
mieszka ców przygranicznych rejonów kraju, jak
i pos ów.

El bieta Gelert, przedstawicielka mieszka ców
Warmii i Mazur w parlamencie pod koniec zesz-
ego roku skierowa a do resortu spraw wewn t-

rznych szereg pyta . Odpowiedzi budz  ma
nadziej  na rych  zamian  decyzji rz du.
· Ma y ruch graniczny wstrzymano w lipcu
2016 roku
· Decyzja wywo a protesty na Warmii i
Mazurach
· Wed ug rz du, w tej sprawie bilans zysków i
strat przemawia na korzy  decyzji o
zamkni ciu MGR

Decyzja o wstrzymaniu porozu-
mienia o ma ym ruchu granicznym z
Federacj  Rosyjsk  zapad a latem
2016 roku tu  przed odbywaj cym
si  w Warszawie szczytem NATO
oraz wiatowymi Dniami M odzie y
w Krakowie. Po zako czeniu tych
wydarze , rz d nie zdecydowa  si  na
przywrócenie mo liwo ci atwiejszego przekra-
czania granicy z Rosj  dla mieszka ców terenów
przygranicznych. Brak tej decyzji wywo
protesty, g ównie na Warmii i Mazurach.

Cz  wygenerowanych rodków dzi ki
MRG zostawa o w ubogich powiatach

Po ponad pó  roku sprawa zawieszenia MRG
przycich a, ale nie zosta a zapomniana. O proble-
mie przypomnia a pos anka z Warmii i Mazur
El bieta Gelert. Zaznaczy a, e gospodarka przy-
granicznych powiatów i miast jak Elbl g, Bra-
niewo, Bartoszyce od momentu utworzenia ma ego
ruchu granicznego by a z nim bardzo mocno
powi zana. Ca kowity obrót wygenerowany
przez umow  z Federacj  Rosyjsk  wynosi  300
000 000 z otych.

- Cz  z tej sumy pozostawa a w ubogich po-
wiatach mojego okr gu wyborczego. MRG okaza
si  swoistym remedium na tocz ce te tereny bez-
robocie i bied . MRG to nie tylko wzrost szarej
strefy, bo ten argument wytaczaj  jego przeciwni-

cy, MRG to miejsca pracy w handlu i us ugach dla
abiej wykszta conych, gorzej przystosowanych

do wolnorynkowych zmian, ludzi, dla których
pa stwo Polskie od 1989 roku nie potrafi o znale
rozwi zania ich problemów, a oni nie chcieli ich
szuka  w przeprowadzce do wi kszych miast.
Dwa lata temu wreszcie Pa stwo takie rozwi -
zanie znalaz o, a w tym roku odebra o – stwierdzi a
pos anka.

Jednocze nie wystosowa a do MSWiA szereg
pyta . Chcia a wiedzie  m.in., jakie wzgl dy prze-
mawiaj  za tym, by dalej utrzymywa  zawieszenie
ma ego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningra-
dzkim oraz kiedy zostanie on wznowiony? El -
bieta Gelert zapyta a te , czy minister spraw we-
wn trznych wie, i  ludno  z licznych powiatów

województwa
warmi sko-ma-
zurskiego ut-
rzymuje si  i
yje z handlu z

Rosjanami?
Decyzja jest

tymczasowa
W odpowie-

dzi sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-
wn trznych i Administracji Jakub Skiba stwierdzi ,

 decyzja o kontynuowaniu zawieszenia umowy
o zasadach ma ego ruchu granicznego z Federacj
Rosyjsk  wynika w szczególno ci z potrzeby
minimalizacji potencjalnych zagro  dla bez-
piecze stwa pa stwa sygnalizowanych przez

ciwe polskie s by.
- Trzeba równie  podkre li , e decyzja o zawie-

szeniu umowy o ma ym ruchu granicznym ma
charakter czasowy i zostanie on przywrócony, gdy
ustan  przes anki, które stanowi y podstaw  jego
tymczasowego zawieszenia - zaznaczy .

Ma o znacz ce straty, zasadnicze zyski
Doda  te , e na bie co monitorowane s  skutki

zawieszenia stosowania tej umowy w sytuacji
gospodarczej poszczególnych regionów i ich
mieszka ców. Powo uj c si  na dane G ównego
Urz du Statystycznego, S by Celnej oraz Stra-
y Granicznej, przedstawiciel resortu stwierdzi ,
 z porównania analogicznych kwarta ów lat 2015

i 2016 wynika, e bez wzgl du na funkcjonowanie
umowy o ma ym ruchu granicznym, cudzoziemcy
przekraczaj cy polsko-rosyjsk  granic  wydawali
w Polsce w 2016 roku mniej ni  w 2015 roku.

- Co wi cej spadek warto ci wydatków w pier-
wszym i drugim kwartale 2016 roku w stosunku
do tego samego okresu 2015 roku wyniós  odpo-
wiednio 19,9 oraz 19,7 procent. Tymczasem mi-
mo zawieszenia ma ego ruchu granicznego w trze-
cim kwartale 2016 roku wydatki cudzoziemców
by y ni sze od tych ponoszonych w analogicz-
nym okresie 2015 roku jedynie o 15,3 procent –
wyliczy  Jakub Skiba. - Bior c pod uwag  po-
wy sze wska niki mo na stwierdzi , e zawie-
szenie umowy o ma ym ruchu granicznym nie
mia o znacz cego wp ywu na wydatki ponoszo-
ne w Polsce przez cudzoziemców przekraczaj -
cych granic  z Obwodem Kaliningradzkim.

Zawieszenie umowy o ma ym ruchu granicz-
nym z Federacj  Rosyjsk  mia o zasadniczy
wp yw na liczb  Polaków przekraczaj cych
granic  z Obwodem Kaliningradzkim. Wed ug da-
nych podanych przez MSWiA, w trzecim kwar-
tale 2016 roku wydatki Polaków w Federacji Ro-
syjskiej spad y w stosunku do analogicznego
okresu w 2015 roku o 72,6 procent, a w stosunku
do drugiego kwarta u 2016 roku o blisko 70 procent.

Ponadto zawieszenie stosowania umowy o ma-
ym ruchu granicznym przyczyni o si  do spad-

ku zabronionej prawem dzia alno ci zwi zanej z
przemytem alkoholu, paliwa i papierosów. wiad-
czy  mo e o tym znacz co ni sza liczba mandatów
oraz wszcz tych spraw karnych skarbowych
zwi zanych z tym procederem.

- Reasumuj c, nale y stwierdzi , e z przedsta-
wionych informacji wynika, i  utrzymanie zawie-
szenia ma ego ruchu granicznego z Federacj  Ro-
syjsk  nie ma zasadniczego wp ywu na warto
towarów nabywanych przez Rosjan w Polsce oraz
powoduje, e cz  wydatków obywateli RP
zwi zanych z zakupami dotychczas realizowany-
mi w Federacji Rosyjskiej jest ponoszona w Pol-
sce– poinformowa  sekretarz stanu w Ministerst-
wie Spraw Wewn trznych i Administracji.

 ukasz Razowski
www.olsztyn.onet.pl
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Min o ju  tro-
ch  czasu od kie-

dy odby o si  spot-
kanie wigilijne z

kresowiakami w W gorzewie.
Jednak postanowi am przy-
pomnie  o tym ciep ym przy-

ciu, na które wraz z Janin
apszyn , prezesem Polonii w

Ba tyjsku, zaproszono nas w
grudniu.

Wigilijna wieczerza, która
zosta a zorganizowana przez

gorzewskie Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” dla roda-
ków poza granicami Polski, sta-
a si  ju  tradycj . Polacy z ob-

Wigilia 2016 w W gorzewie
wodu kaliningradzkiego, Ka-
zachstanu, Bia orusi, Litwy oraz

otwy po raz kolejny si  zebrali,
by sp dzi  czas razem i podzieli
si  „polsko ci ”.

W ed ug prezesa W go-
rzewskiego Ko a SWP Wies awa
Pietrzaka, celem tego wyda-
rzenia jest przypomnienie roda-
kom o polskich tradycjach oraz
pokazanie rodzinnej wigilii z
modlitw , op atkiem, dwunasto-
ma potrawami i yczeniami.

Nie uda o si  nam z Janin
przyjecha  na wszystkie dni
spotkania, przyby my tylko na
ostatni dzie , ale tego wystar-

czy o, eby poczu  przyjemn
atmosfer  w ród kresowiaków i
organizatorów, oraz zbli aj ce
si wi to Bo ego Narodzenia,
które obdarzy o nas poczuciem
oczekiwania nadchodz cego
szcz cia.

Jak to zawsze bywa podczas
Wigilii, nie obesz o si  bez wi -
tego Miko aja i jego prezentów.
Wr czono zebranym ksi ki oraz
najwa niejszy symbol wi t –
chleb wyrobu w gorzewskiego i
op atki, eby uczestnicy podzielili
si  nimi w rodzinie albo w swoich
rodowiskach polonijnych.

Jeste my bardzo zadowo-

lone z naszego wyjazdu do Pol-
ski o takim wielkim znaczeniu
dla wszystkich Polaków rozpro-
szonych po ca ej ziemi, nie zwa-
aj c na drog  i przekraczanie

granicy, które by y dla nas bar-
dzo m cz ce. Ale by o jednak
warto tam pojecha  mimo wszy-
stkich przeszkód i zastanowi
si , szczególnie dla nas m odych,
co czyni nas Polakami i jak zacho-
wa  Polsk  u siebie w domu, gdy
jest to niezwykle trudne.

Regina Zinowjewa
Stowarzyszenie Inicjatyw

Polonijnych w Kaliningradzie
Zdj cia ze strony www.wpkw.ehost.pl

Janina apszyna i Regina Zinowjewa ze rodowiska
polonijnego w Ba tyjsku i Kaliningradzie

Uczestnicy wigilijnego spotkania
w W gorzewie, 18 grudnia 2016 r.

Krystyna Jarosz,
cz onek Ko a Stowarzyszenia

„Wspólnota Polska”

Wies aw Pietrzak - prezes Ko a Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  w W gorzewie
(przy mikrofonie) i harcerze z Hufca ZHP w W gorzewie którzy przekazali
uczestnikom spotkania  Betlejemskie wiate ko Pokoju.

Wspólne piewanie kol d i pastora ek
z  Betlejemskim wiate kiem Pokoju.

Ks. kanonik Klemens Litwin proboszcz Parafii
w. Aposto ów Piotra i Paw a w W gorzewie -  poprzedzi
modlitw  wigilijne spotkanie, a w tle chór „Ojczyzna”

Pozdrowienia i yczenia (od lewej) Piotra Mrozowskiego, cz onka Rady Krajowej
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, od samorz dów W gorzewa i Gi ycka  -
Krzysztofa Piwowarczyka, Haliny Faj, Wac awa Stra ewicza (przy mikrofonie)

Wyst pienie Heleny
Rogaczykowej - prezes
Polonii Kaliningradzkiej

Wigilijne spotkanie to  dzielenie si  op atkiem
i sk adanie ycze

W spotkaniu wigilijnym udzia  wzi a
senator PiS Ma gorzata Kopiczko
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- Panie Profesorze, co w Pana dorobku artystycznym szcze-
gólnie doceni o jury?
- Uznanie kapitu y nagrody im. Maksymiliana Wo oszyna wzbu-
dzi y moje przek ady tego poety. Po raz pierwszy zosta y
opublikowane w Rosji; zauwa ono mnie i zaproszono do miejs-
cowo ci Koktebel na Krymie, gdzie w dawnym domu Wo oszyna
dzi  mie ci si  jego muzeum. Zwi zek Pisarzy Rosyjskich
przyznaj c mi nagrod  g ówn  im. Wo oszyna „za wk ad w kultur ”
napisa  w uzasadnieniu: „za szerok  promocj  kultury rosyjskiej
oraz za przek ady tak e innych rosyjskich poetów”. Nagrod
wr czono mi 16 wrze nia.
- Jakie wiersze Wo oszyna Pan przet umaczy ?
-    Wtórniku zatytu owanym przeze mnie Wiatr pó nocno-wschodni
znalaz y si  wiersze z cyklu Drogami Kaina oraz wiersze o wojnie
domowej na Krymie w 1920 roku. Rok temu tymi przek adami
zainteresowa o si  wydawnictwo Rudomino z Moskwy. Wybieraj c
do przek adu wiersze, chcia em ukaza  artystyczne oblicze tego
poety, cz owieka przeciwnego wszelkiej przemocy. By  to duch
niepokorny, nieustannie si  wadzi  z rzeczywisto ci , walczy

owem. Jego dom w Koktebelu znalaz  si  w 1920 r. w samym
centrum wojny domowej. Ukrywa  u siebie w specjalnej kryjówce
i bia ych, i czerwonych. Kiedy bia oarmi ci chcieli rozstrzela  Osipa
Mandelsztama, osobi cie poszed  si  za niego wstawi  i bez-
sprzecznie uratowa  mu ycie. W swych wierszach ukaza  obraz
wojny, o którym zbyt cz sto zapominamy, czasu nie tylko przemocy,
ale i potwornego zezwierz cenia. Utwory te ukazuj  tak e sto-
sunek poety-my liciela do podstawowych kwestii zwi zanych z
emocjami, w adz , mechanizmami spo ecznymi wyzwalaj cymi
gotowo  do zabijania w imi  hase  i idei.
- Co by o najtrudniejsze podczas pracy nad przek adami?
- Brzmienie j zyka rosyjskiego jest inne ni  polskiego. Bardzo
mi zale o, aby zachowa  elementy formy artystycznej, rytm, rymy,
asonanse. Podstawowym jednak za eniem by o zachowanie
maksymalnej zgodno ci z orygina em, aby przek ad odda  dok ad-
nie tre  orygina u, który przecie  jest nie tylko tekstem artys-
tycznym, ale te  cz sto jest traktowany jako dokument epoki.
- Poezja Wo oszyna jest w Polsce ma o znana. Czy to pierwszy
przek ad jego wierszy?
-   W 1981 roku w Bibliotece Poetów PIW ukaza  si  wybór wierszy
przygotowany przez Adama Pomorskiego. Zebra  on przek ady
wielu autorów. Moja ksi ka jest pierwszym w pe ni autorskim
wyborem przek adów. Fragment wiersza W iatr pó nocno-
wschodni cytowa  w oryginale Ludwik Bazylow w swojej Historii
Rosji wydanej w Polsce w 1969 r.
- Czy Wo oszyn jest nadal czytany w Rosji? Czy jest pami -
tany?
- Jest czytany i cytowany. Funkcjonuje jako jeden z poetów sym-
bolistów, akmeistów. Bywali w jego domu wszyscy wielcy rosyj-
skiej literatury. Maksymilian Wo oszyn by  tak e malarzem
akwarelist , t umaczem i historykiem sztuki. W jego domu w Kok-
tebelu na Krymie funkcjonuje o rodek badawczy. Od 2003 roku
we wrze niu odbywa si  tu cykliczna impreza, która pod nazw
„Wo oszy ski Wrzesie ” obejmuje wystawy, plenery malarskie i
sympozja. Nagroda jego imienia jest wr czana od 2008 r.

Ostry wiatr pó nocno
-wschodni

Zwi zek Rosyjskich Pisarzy oraz Muzeum – Dom
Maksymiliana Wo oszyna nagrodzi y poet , t umacza i
kulturoznawc  prof. Krzysztofa Szatrawskiego z Wydzia u
Nauk Spo ecznych UWM nagrod  za wk ad w kultur .

               Terror

Zbierali si  do pracy noc .
Czytali
raporty za wiadczenia, akta.
Po piesznie podpisywali
wyroki.
Ziewali. Pili wino.

Rankiem rozdawali
nierzom

wódk .
Wieczorem przy wiecy
Wywo ywali z listy m czyzn,
kobiety.

dzili na ciemne podwórze.

ci gali z nich obuwie,
bielizn , sukienki.
Wi zali w tobo y.

adowali na podwod .
Wywozili.
Dzielili pier cionki, zegarki.

Noc  gnali bosych, go ych
Po oblodzonych kamieniach,

- Który z wierszy Wo oszyna w swoim przek adzie chcia by
Pan teraz przedstawi  polskim czytelnikom?
- Ka dy z tych wierszy jest w jaki  sposób wa ny. My , e Terror
móg by by  dobr  lekcj  pokory wobec historii i procesów, które
nieustannie wystawiaj  nasze cz owiecze stwo na prób .

Ma gorzata Ho ubowska /
Wiadomo ci Uniwersyteckie UWM w Olsztynie nr 11/2016

Naprzeciw pó nocno-
wschodniego wiatru
Na pustkowie za miastem.

Zaganiali kolbami na skraj
urwiska.

wietlali r czn  latark .
Pól minuty pracowa y
karabiny.
Dobijali bagnetem.

Jeszcze niedobitych zwalali
w dó .
Spiesznie zasypywali ziemi .
A pó niej z szerok  rosyjsk
pie ni
Wracali do miasta, do domu.

A kiedy dnia o do tych samych
jarów podkrada y si

ony, matki, psy.
Rozrywa y ziemi . Gryz y si
o ko ci.
Ca owa y kochane cia o.

26 kwietnia 1921, Symferopol

FON_fantazy CMYK2_ETO.jpg

O Krzysztofie Szatrawskim nie raz pisali my w G osie. Ostatni materia  o Wo oszynskiej premii dla
pana Krzysztofa by  opublikowany w nr 10/2016 r. Na s. 5 obecnego numeru proponujemy Pa stwa uwadze

artyku  Borysa Bartfelda o wizycie K. Szatrawskiego w Kaliningradzie w lutym br.                 Redakcja
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WYWIAD MIES CA: ZOFIA TUR

Szal z dzianiny

Ko owrotek
Zofii Tur

Praca w m odo ci

Dzi  chc  opowiedzie  Pa stwu o ciekawej kobiecie, o
jednej z tych, która potrafi a zachowa  i przekaza  m od-
szym pokoleniom stare polskie tradycje. Chcia oby si

zapyta  j  o wiele rzeczy, ale w pierwszej kolejno ci –
 najgor tsze yczenia z okazji Dnia Kobiet. Wiele osób zna j

jako pracowitego, czujnego i oczywi cie, doskona ego mistrza, który
zachowuje do dzisiaj tradycje polskich przodków.

- Dzie  dobry, Pani Zofio! Czy mog aby Pani opowiedzie  o swoim
dzieci stwie, w którym Zosia Tur by a male  dziewczynk ?

Urodzi am si  na ma ej bia oruskiej wsi, w  obwodzie
Grodzie skim. Wiejskie ycie to jest sta a, ci ka
praca. Uczy am si  tylko do 7 klasy. Od
pi tego roku ycia musia am ju  obiera
ziemniaki. Wychowywa am si  w du ej
rodzinie – 7 osób, wszystkie dzieci pomaga y
rodzicom. W ka  niedziel  wszyscy mies zka c y,
obowi zkowo, chodzili do ko cio a 3 km od wsi. Po prostu, musieli my
tam by , bo u nas wszyscy byli katolikami, tylko dwie kobiety by y
prawos awne, ale te  chodzi y z nami. Do 1960 roku aktywnie bra am
udzia  w procesjach, a dalej si  przeprowadzi am z naszej wsi. B c
dziewczynk  lubi am gra  w klasy. W kwietniu, kiedy jeszcze by nieg,
lecz ju  pojawia y si  przetainy, wszystko jedno kre li my je i
skaka my. Bawili my si  tak ca
wsi !

- Czy Pani pracowito  pomog a
Pani w przysz ci?

Tak, oczywi cie! Pracowa am w
rybnym porcie. Mam sta  pracy 42
lata. Teraz mam swój ogród, latem pot-
rafi  przepracowa  w nim ca y dzie .

- Prosz  opowiedzie  o swoich
polskich korzeniach, o tradycjach,
których Pani przestrzega.

Moi rodzice i dziadkowie wszyscy
byli Polakami. Na pocz tku, kiedy m
dopiero mnie przywióz  do Kalinin-
gradu, w 1962 roku, nie mieli my ko -
cio a, a bardzo mi tego brakowa o, wi c
je dzi am do swojej miejscowo ci ro-
dzinnej, pó niej zacz am je dzi  do
Wilna. Dzisiaj w Kaliningradzie mamy
ju  swój ko ció . Nie chcia am straci
swoich tradycji, do których przyuczono mnie od wczesnego dzieci stwa.
Ko ció  jest dla mnie ulg . Bywa tak, e po modlitwie odczuwam przyp yw
energii, czuj  si  lepiej.

- Pani jest wietn  r kodzielniczk , a kto jeszcze z rodziny tym si
zajmowa ?

Moja mama by a mist-
rzyni  r kodzie a, mistrzy-
ni z du ej litery. Mimo
tego, e rodzina by a du a,
mama potrafi a znale
czas na wszystko, razem
szyde kowa my obrusy,
prz my. Tym zajmuj
si  te  teraz, robi  to dla
siebie, bliskich i znajo-
mych. Lubi  dzia  szaliki,
szale, to, co nie b dzie le o
na dalekiej pó ce. Prz  na ko owrotku, który dosta am od absolutnie
nieznajomych mi ludzi. Kiedy moja siostra Maria odpoczywa a w
sanatorium w Anapie, pozna a m od  par , która w mie cie mia a produkcj
ko owrotków. Poprosi am Mari , by zamówi a dla mnie jeden przez swoich
nowych znajomych. Po jakim  czasie dosta am nowy ko owrotek. Teraz
nie jest ju  taki jaskrawy jak wtedy, w 1972 roku, ale tej pory dzia a.

- Czy Pani ma swój osobisty sekret sukcesu?
Teraz nie ma dla mnie nic wa niejszego ni  r kodzielnictwo. A sekret

jest taki: ch , czas i si y na ulubione zaj cie. Cz sto robi  jakie  rzeczy nie
dla siebie, tylko dla kogo . Zawsze jestem rada komu  pomóc, podpo-

wiedzie  co .
 - Czy zawsze osi ga Pani
postawiony cel?

Staram si  zawsze. Czasem posa-
dz  co  w ogrodzie i doprowadzam
spraw  do ko ca, by potem pocz -
stowa  wnuki i s siadów urodza-
jem. Teraz pomagam synowi na

dzia ce  –  próbu-
jemy j  o ywi
po 15 latach
p r z e s t o j u .
Trzeba nakiero-

wywa  i pomaga
wszystkim, chocia by rad , od tego
sprawy id  l ej, motywujesz si  i
bez przeszkód d ysz do celu,
który potem osi gasz.

- Na jaki uczynek  nigdy nie b dzie Pani mia a odwagi?
Nigdy nie b  mia a odwagi na jedno – obcowanie ze z ymi lud mi.

Takich od razu wida  i staram si  omija  ich ukiem – nie mi z nimi po
drodze..

- Z perspektywy swoich lat, czy Pani mo e powiedzie , kiedy ko czy
si  m odo ?

W duszy – nigdy! ( mieje si ). A tak naprawd , dopóki ma si  zdrowie
i mo liwo  oddychania pe  piersi . Nale y by  cz owiekiem do ostatniej
chwili, wtedy b dziesz wiecznie m ody. Trzeba pozby  si  na ogów,
przesta  k ama , by  zawsze dobrym i otwartym.

- Czy Pani jest sow  czy skowronkiem?
Skowronkiem, rzecz jasna. Do pracy zawsze wstawa am wcze nie,

teraz te  wstaj  ze wschodem s ca. A wszystko po to, eby zd  co
wyszyde kowa , a dalej zaj  si  ju  innymi sprawami. Latem równie
wstaj  wcze nie, eby zd  jak wi cej zrobi  w ogrodzie, na przyk ad.
Nie chce mi si  d ugo spa , poniewa  wiem, e niewolno siedzie  w
miejscu, nale y zawsze by  czym  zaj tym.

- Jak Pani uwa a, czy los cz owieka jest przes dzony z góry czy
ka dy z nas jest twórc  w asnego losu?

Niew tpliwie Bóg  przy urodzeniu obdarza cz owieka jego losem. Ale
ka dy cz owiek ma swoj  g ow  na karku, mo e go poci gn  w z
stron , a mo e odwrotnie – w dobr . Przez to chc  powiedzie , e
dobudowujemy swój los sami przez swoje uczynki i priorytety.

- Gdyby Pani z apa a z ot  rybk , jakie yczenie by Pani pomy la a?
Przede wszystkim eby mie  zdrowie. Chc   jeszcze pocieszy  si  z

ycia i wnuków. Jeszcze yczy abym ciszy i spokoju na wiecie, wiata
bez wojny. A mówi  tak, poniewa  pami tam, e ycie w dzieci stwie
by o nie atwe. W czasach wojny mama chowa a mnie w krzakach pokrzywy,
potem w bunkrze. Gdzie tylko nas nie chowano. Lecz jeden moment
pami tam, jak teraz. Mama krzyczy, e trzeba si  chowa , wepchn a nas
na piec. Siedzimy tam, nie oddychamy, tylko dr ymy ze strachu. Kiedy
spytali my mam  szeptem czy mo na ju  wychodzi , odpowiedzia a, e
mo na. Pó niej okaza o si , e nasz dom mija o czterech faszystów. Nie
zaszli do domu... Nie chce, eby taki strach powtórzy  si   jeszcze raz.

- Czego chcia aby Pani yczy
czytelniczkom gazety z okazji Dnia
Kobiet?

ycz  wszystkim szcz cia, ciep-
a rodzinnego, zdrowia – eby nie za-

wodzi o. Jeszcze pokojowego nieba
nad g ow .

Pragn  doda , e ta kobieta zro-
bi a na mnie g bokie wra enie: z
jak  rado ci  i ciep em przyjmo-
wa a mnie w swoim domu, w jakim
entuzjazmem dzieli a si  wspom-
nieniami, z jaka dum  pokazywa-
a swoje wyroby. Zofia Tur to m d-

ra, ciep a i sprawiedliwa kobieta.
Rozmawia a Jekaterina Gorienowa

Foto autora

Pani Zofia pracuje
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Przyjazdy do Ka-
liningradu znanego

polskiego poety i eseis-
ty profesora Krzysztofa Szatraw-
skiego s  zawsze wa nym wyda-
rzeniem dla mi ników literatury.

W ci gu pi ciu lat aktywnej
wspó pracy imi  polskiego literata
sta o si  szeroko znane nie tylko w
Kaliningradzie, ale i w Rosji. Szat-
rawski jest niezawodnym uczestni-
kiem wszystkich festiwali literatury
odbywaj cych si  w Obwodzie, a
w 2016 roku dog bnie prezentowa
swoj  twórczo  nie tylko u nas,
ale równie  daleko za granicami ba -
tyckiego kraju.

W marcu 2016 r. Szatrawski
yskotliwie wyst powa  w Kali-

ningradzie na Mi dzynarodowym
Dniu Poezji, a w maju tamtego roku
na Festiwalu „Parowóz”, w czerwcu
– w konkursie festiwalowym „Ro-
syjski Hoffmann”, w pa dzierniku
– w „Dniach Literatury Obwodu

Kaliningradzkiego”, które sta y si
w ostatnich latach jednym z
najbardziej znacz cych wi t litera-
tury w Rosji. W tym tak e roku nasz
kolega zosta  zaproszony i wzi
udzia  w Festiwalu „Petersburskie
Mosty”, w Wo oszy skim Festi-
walu w Koktebelu, zaszczyci  on
swoj  osob  twórczy wieczór w
Domu Bu hakowa w Moskwie.

Obecna lutowa wizyta profesora
w Kaliningradzie by a zwi zana z
jego wieczorem twórczym 5 lutego
w Centrum Kulturalno-O wiato-
wym „Katharsis” i prezentacj  no-

wej ksi ki, t umaczenia poe-
zji Maksymiliana Wo oszy-
na, któr  Szatrawski niedaw-
no opublikowa  w Polsce.
Wzi  te  udzia  we wspania-
ej akcji kaliningradzkiego

PEN Klubu, po wi conej
rosyjskim poetom lat 60-
tych. Wtedy te  dosz o do
udanych rozmów z moskiew-

Ambasador polskiej literatury w Rosji
1

Na zdjeciach:
1 Polski poeta na Wo oszy skim
Festiwalu w obj ciach poetek Galiny
Iljuhinoj (Sankt Petersburg) i Julii
Be ohwostowoj (Moskwa)
2:Z redaktorem wszechrosyjskiego
pisma LIFFT Ma gorzat  Al podczas
wieczoru twórczego w „Katharsis”
3:Z rosyjskimi pisarzami, Borysem
Bartfeldem, Igorem Be owym i
Walentyn  So owiow  w Muzeum
Kristionasa Done ajtusa
4 Na Festiwalu Wo oszy skim w
Koktebelu s poet  Andrzejem
Korowinem

sk  poetyck  grup  Konstantyna
Kiedrowa w sprawie wspó udzia u
w wydaniu pism poetyckich i uczes-
tnictwa w festiwalach.

Twórczy wieczór poety K. Szat-
rawskiego cieszy  si  du ym zainte-

resowaniem publiczno ci, kalinin-
gradczycy uwa nie przys u-
chiwali si  skomplikowanej
wspó czesnej poezji, pre-
zentowanej przez autora,
zadawali mu du o pyta  i
yczyli naszemu polskiemu

przyjacielowi twórczych
sukcesów.

Miejmy nadziej , e nie
dziemy d ugo czeka  na

nast pne spotkanie z profesorem
Szatrawskim.

Borys Bartfeld, poeta,
przewodnicz cy Zwi zku

Literatów Obwodu
Kaliningradzkiego

2

Wieczór twórczy
Krzysztofa Szatrawskiego
w „Katharsis”

3

DZIE  KOBIET - 8 marca: Co to za WI TO, sk d si  wzi o?
kowy, dawano im prezenty i
spe niano ich yczenia.

Wspó cze nie respektuj  to
wi to kraje takie, jak Albania,

Bia oru , Bo nia i Hercegowina,
Brazylia, Chiny, Chorwacja,
Cypr, Kuba, Portugalia, Rosja,

owacja, Szwecja, Ukraina, In-
die, W gry, Francja i oczywi cie
Polska.

Dzie  Kobiet - co da  w
prezencie?

Zazwyczaj panie w Polsce
otrzymuj  w prezencie s odycze

i kwiaty. Go dziki nadal s  niezwykle popularnym
kwiatem. Obok niego króluj  tulipany i czerwone
ró e, te szczególnie dla partnerek. Jednak w innych
krajach, na przyk ad we W oszech, kobiety otrzy-
muj  ga zki akacji srebrzystej. Podobny podarunek
otrzymuj  w Rosji.                       ród o: Internet

Sk d si  wzi  Dzie  Kobiet? Od kiedy jest
obchodzony w Polsce? Które kraje wi tuj
Mi dzynarodowy Dzie  Kobiet? wi to Kobiet w
Polsce upowszechni o si  w czasach PRL-u, cho
na wiecie obchodzi si  je od 1910 roku. Sztan-
darowy czerwony go dzik i po czochy sta y si
symbolem sztampowego traktowania wi ta. Jego
historia jest jednak zupe nie inna.

DZIE  KOBIET - historia wi ta
Cho  w Polsce wi e si  go przede wszystkim z

ideologi  PRL i symbolicznym czerwonym go -
dzikiem, z za enia Mi dzynarodowy Dzie  Kobiet
jest uczczeniem pami ci sufra ystek walcz cych o
równouprawnienie kobiet, równe traktowanie w
pracy i tak  sam  wyp at  za jednakowo wykonan
prac . Pocz tki obchodów tego wi ta zwi zane s
ze strajkami w Stanach Zjednoczonych. Podczas
jednego z nich, w 1909 roku kobiety sprzeciwiaj ce
si  uciskowi w firmie, zosta y zamkni te w fabryce,
gdzie wybuch  po ar. Zgin o w nim 126 kobiet.

Dlatego od 1910
roku obchodzi si
Dzie  Kobiet jako ucz-
czenie pami ci i po -
wi cenia tych kobiet.
Ustanowi a go Mi dzy-
narodówka Socjalisty-
czna w Kopenhadze. Z
za enia Dzie  Ko-
biet mia  s  utrwa-
laniu idei równo ci.

Dzie  Kobiet -
kiedy i gdzie jest
obchodzony?

W wi kszo ci krajów obchodzone jest 8 marca,
cho  s  wyj tki – w Tunezji obchodzi si  je 13 sierp-
nia. Data – pocz tek marca – zwi zana jest z rzym-
skimi obchodami Matronaliów, wi ta macierzy st-
wa, p odno ci i pierwiastka skiego w naturze.
Wtedy te  kobiety by y traktowane w sposób wyj t-

4
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W rok Ekologii
w Rosji  delegacja
Kaliningradzkiego
Morskiego Colle-

ge‘u Przetwórstwa Rybnego wzi -
a udzia  w mi dzynarodowym pro-

jekcie ekologicznym „H2O”.
ówne zadanie projektu –

dzia alno  w dziedzinie ochrony
przyrody, promowanie wiedzy eko-
logicznej,  wzmocnienie  i optymi-
zacja systemów terenów przyrodni-
czych.

Dzia ania projektu zosta y skie-
rowane na problemy zachowania

2017 – Rok Ekologii w Rosji

Nic dziwnego, e g ówny temat
projektu by   zwi zany z wod .

Autor i organizator projektu
Kamila Zacharska prezentowa a
program  projektu uczestnikom (któ-
rych by o ponad 60 osób, w tym
uczniowie i studenci placówek
kszta cych Polski, Niemiec, Rosji).

W ramach realizacji dzia  pro-
jektu zosta y zorganizowane i prze-
prowadzone: zaj cia seminaryjne,
praktyczne do wiadczenia w labo-
ratorium Centrum „TOEE” i na Uni-
wersytecie Szczeci skim, wycieczki,

mów o wodzie.
Cz owiek jest cz ci  natury,

lecz cz sto ludzie o tym zapominaj .
I zachowuj  si  w taki sposób, gdyby
mieli mo liwo  kierowania proce-

ycia na Ziemi, zapobieganie nie-
gatywnym skutkom zmian klimatu
i dzia alno ci cz owieka.

zwiedzanie parku wodnego, rownie
zorganizowano pobieranie próbek
wody z jeziora Kutuzow, pokaz fil-

sami przyrody. To  b dne zdanie
czasami drogo kosztuje, po-
niewa  przyroda zaczyna

nego udzia u spo eczno ci, koniecz-
nym warunkiem którego jest roz-
wini ta wiadomo  ekologiczna
ludno ci, szczególnie m odzie y.

Dzia ania projektu przyci g-
y uwag  uczestników do istniej -

cych problemów rodowiska natu-
ralnego i zmusili ka dego zastano-
wi  si  nad tym, co on mo e zrobi
dla naszego wspólnego „zielonego
domu”.

O. So owjowa  Foto autora

si  m ci  i czasami robi to
liwie. Jednak mo emy

mówi , i  w sprawach
ochrony przyrody s  osi -
gni cia, gdy  na razie y-
jemy na stosunkowo czys-
tym obszarze.

W ci gu kilku dni dzia-
alno ci projektowej obser-
wowali my zarówno pi k-
no i moc przyrody jak i ry-
zyka, które b  otaczali
cz owieka, je eli nie b dzie
dba  o przyrod  i ochrania

.
Pozytywne rozwi -

zanie problemów ekolo-
gicznych wymaga aktyw-

Zdj ia 1, 1a: Praktyczne do wiadczenia w laboratorium Centrum „TOEE”

Praktyczne do wiadczenia z wod

Zdj ia 6, 6a:
Na Uniwersytecie Szczeci skim

Konferencja

1a

Praktyczne do wiadczenia

4

Delegacja Kaliningradzkiego Morskiego College‘u
Przetwórstwa Rybnego

6

6a
1

4a

Zdj ia 4, 4a:
Pobieranie
próbek wody
z jeziora Kutuzow

Ognisko



 Str.  7  Nr 3 (248) marzec 2017 

Szczegó owo opisane i
ilustrowane fotografiami
zabytkowych obiektów, po-
dzielone tematycznie oraz
geograficznie “Kolekcje”
na stronie Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa zach -
caj  do wypraw w Polsk .

Planuj c wyjazd na ma-
jówk , czy obieraj c waka-
cyjne trasy, mo na szuka
inspiracji, przygl daj c si
propozycjom na stronie Za-
bytek.pl. Kierunki propo-
nowanych tras s  bardzo
ró ne. My c na przyk ad
o Wielkopolsce, u ytkow-
nik mo e trafi  na stron
kolekcji “Wielkopolskie
siedziby ziemia skie”. Eks-
ponowane w niej pa ace,
dwory i parki stanowi  nie-
od czny element krajobra-
zu tego regionu. W licz cej
dwadzie cia dziewi  obiek-
tów kolekcji, obok skrom-
nych siedzib pojawiaj  si
imponuj ce rezydencje jak
Rogalin czy Go uchów. Nie
mo na omin  te  pa acu w
Antoninie zwi zanego z po-
staci  Fryderyka Chopina.

Planuj c wyjazd w Bie-
szczady, poza pi knem
szlaków w drówek pie-
szych, warto sprawdzi
propozycje tego regionu
pod k tem obiektów zabyt-
kowych. W ród kolekcji na
stronie zabytek.pl pojawi
si  zbiór “Drewniane ko -

Pasjonatów górnictwa, hu-
tnictwa i metalurgii zachwy-

 obiekty z kolekcji “Dzie-
dzictwo Staropolskiego Ok-

gu Przemys owego”. Trzy-
na cie ró norodnych zabyt-
ków czeka na zwiedzaj -
cych. Niektóre z prezento-

wanych fabryk przetrwa y i
pracowa y do czasów nieda-
wnych (zak ad metalur-
giczny z wielkim piecem w
Starachowicach, zak ad me-
talowy w Male cu, warsz-
taty  i  m yn w W chocku);  a
zak ad w Bia ogonie funkcjo-
nuje do dzi .

cio y i cerkwie Podkarpacia”.
Tam w ród czterdziestu
pi ciu obiektów wyst puj
te  szczególnie cenne zabyt-
ki z Listy wiatowego dzie-
dzictwa UNESCO. Najcen-
niejsze z ko cio ów to te w
Bliznem i Haczowie, a z cer-

kwi, te w Choty cu, Radru-
u, Smolniku i Turza sku.

Nowy serwis internetowy zabytek.plRuszaj w Polsk
 szlakiem zabytków 24 000 obiektów zabytko-

wych, wizualizacje 3D,
wersja mobilna zintegro-
wana z Google Maps i boga-
te kolekcje tematyczne. Na-
rodowy Instytut Dziedzictwa
uruchomi  nowy serwis
internetowy – zabytek.pl.

Innowacyjny w skali mi -
dzynarodowej serwis, z
autorskimi rozwi zaniami
technologicznymi, przybli a
przesz  i pozwala doceni
jej unikaln  warto . Portal
skierowany jest do wielu
grup u ytkowników, m. in.
naukowców, studentów, tu-
rystów, pasjonatów.

Nowoczesny, funkcjo-
nalny portal udost pnia pro-
fesjonalnie przygotowane
opisy zabytków, wzboga-
cone o galerie wspó czesnych
i archiwalnych fotografii.

Zasoby obejmuj  obiekty
architektoniczne, Pomniki
Historii, stanowiska archeo-
logiczne, miejsca z Listy
wiatowego dziedzictwa

UNESCO. Przeszukiwanie
bazy jest intuicyjne i przy-
jemne. U ytkownik mo e
wyszukiwa  obiekty pop-
rzez dobór rozmaitych filt-
rów, w zale no ci od zapot-
rzebowania: wyjazdu waka-
cyjnego lub wycieczki kultu-
rowej, na potrzeby pracy
naukowej, czy wyszukiwa-
nia interesuj cych obiektów
na historycznej osi czasu.

Portal jest przyk adem
efektywnej wspó pracy ze
rodowiskami ekspertów, a

tak e pasjonatów. Uzupe -
nieniem wielu informacji s
zdj cia pochodz ce z projek-
tu spo eczno ciowego Wiki
Lubi Zabytki, nad którym
NID sprawowa  patronat
merytoryczny w latach
2011-2014.

Strona zabytek.pl wydo-
bywa fascynuj cy wiat
przesz ci z suchych cz sto
stron katalogów. Dzi ki no-
wym technologiom prezen-
tuje histori  w nowej ods o-
nie. Odbiorca mo e w inter-
aktywny sposób korzysta
ze zgromadzonych w bazie
obiektów w postaci modeli

3D lub chmur punktów.
Szczególnie nowatorska jest
aplikacja CUMULUS - au-
torskie rozwi zanie przyj -
te w NID. Modele 3D mo -
na za pomoc  uchwytów i
suwaków odwraca  prze-
mieszcza , analizowa  prze-
kroje oraz zapisywa  efekty
na w asnych komputerach.

Z punktu widzenia tury-
sty czy mieszka ca wybra-
nego regionu, bardzo atrak-
cyjna jest funkcja “obiekty
w najbli szej okolicy”. -
cz c si  ze stron  przy po-
mocy urz dzenia mobilnego,
mo na uzyska  np. informa-
cj  o najkrótszej trasie podró-
y do wybranego celu.

Podobn  funkcj  spe nia
zak adka “Kolekcje”, która w
jednym miejscu grupuje
obiekty w kategoriach tema-
tycznych, prezentuj c np.
budynki postindustrialne Sta-
ropolskiego Okr gu Przemy-

owego, zamki ksi t ma-
zowieckich, drewniane cerk-
wie w po udniowej Polsce.

Strona zabytek.pl admi-
nistrowana jest przez Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa.

CZYTAJ DALEJ »
ABOUT:
NOWY SERWIS
INTERNETOWY
ZABYTEK.PL

Cerkiew w Czerte u,
fot. materia y nades ane

Zespó  zamkowy w Go uchowie,
fot. materia y nades ane

Zespó  urbanistyczno-przemys owy w Nietulisku,
fot. materia y nades ane

Widok karty ze strony zabytek.plWidok karty ze strony zabytek.pl
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Bilet kolejowy za darmo dla ka dego 18-latka
w Unii Europejskiej?

Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .
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ysza am, e w 1945 roku
w miasteczku Jantarnyj
(niem. Palmnicken) zgin o

du o ludzi rozstrzelanych
przez hitlerowców nad brze-

giem morza.
Mieszkam w Ba tyjsku, wiele razy od-

wiedzi am Jantarnyj: by am w kopalni
bursztynu, w fabryce, gdzie wyrabiaj  ró -
ne liczne rzeczy z bursztynu oraz w
muzeum. I ani razu nie przysz o mi do g o-
wy zapyta  kogo  o to straszne wydarze-
nie. Wstydz  si  nawet wspomina  o tym.

Ale tak si  zdarzy o, e 5 lutego br. uda o
mi si  dosta  na mityng w Jantarnym
po wi cony temu tragedii, organizowany
przez wspólnot ydowsk . Pojecha my
razem z pani  Mari  Pozniak do Kalinin-
gradu. Z Kaliningradu dwoma du ymi auto-
karami dotarli my do Jantarnego. W auto-
busie rozdawano ydowsk  gazet  “Sim-
cha”, nie zd am zapyta  co oznacza ten
tytu . Ale z tej gazety dowiedzia am si  szcze-

Mityng w Jantarnym

gó ów tej smutnej historii, która zdarzy a si
w styczniu.

By o bardzo du o ludzi ró nych narodo-
wo ci i religii ( ydzi, Muzu manie, Katolicy).
Katolików reprezentowa  ksi dz Jerzy Stec-
kiewicz. Przemawiali tak e przedstawiciele
Niemieck iego konsulatu, Bia oruskiego
oraz Polskiego (Jaros aw Strycharski). Rów-
nie  wyst pi  gubernator obwodu Alichanow
i przedstawiciel w adzy osiedla Jantarnyj.

Nie ma tam cmentarza, nie ma nazwisk,
tylko le y du y kamie , eby ludzie mogli za-
pali  znicze na pami tk  o wszystk ich
poleg ych. A 31 stycznia 2011 r. w yciu ydow-
skiej wspólnoty odby o si  wa ne zdarzenie
– ods oni to pomnik Ofiar Marszu mierci
1945 r. – wzniesione do nieba r ce. Z ono
du o kwiatów i zapalono du o wiec.

Nie wiem jak ten pomnik traktowa  rze -
biarz, a ja to rozumiem tak, e to jest podzi ko-
wanie Panu Bogu za koniec ich m cze stwa
i pro ba by ludzie nigdy nie zapominali o tym
i nie dopu cili do powtórzenia si  tragedii.

 Janina Pietruszko Ba tyjsk

  A. Alihanow z
kwiaty pod pomnikiem

Bezp atny bilet kolejowy dla ka dego 18-
latka w Unii Europejskiej? Chodzi o Interrail,
czyli bilet, który pozwala podró owa  poci -
gami po krajach Europy przez okre lony
czas. Jak pisze Newsweek.pl, wprowadze-

nie tego projektu jest niemal pewne.
Nad pomys em pochylili si  ju  eurode-

putowani. Zdaniem wielu, to sposób na pro-
mowanie krajów UE, zwi kszenie zrozu-
mienia s siadów we Wspólnocie. - Podró-
owanie sprzyja edukacji i dlatego chcia bym

w pe ni wesprze  inicjatyw  - mówi  cytowa-
ny przez portal europose  Kosma Z otowski.
Rocznie projekt móg by kosztowa  oko o 1,5
mld euro.

Interrail - bilet kolejowy po Europie
Bilet Interrail jest dost pny w kilku wer-

sjach. Dla osób do 26. roku ycia kosztuje
od 200 euro (podró owanie w II klasie przez
5 z 15 dni) do 479 euro (wa ny w II klasie

przez miesi c). Interrail wa ny tylko w jed-
nym, wybranym kraju kosztuje od 57 do 232
euro.

Jak zaznacza newsweek.pl, nie wiado-
mo, który z wariantów by by przezna-
czony dla 18-latków obj tych projektem.
Niewykluczone, e powsta by dla nich spe-
cjalny typ biletu.

Dla doros ych koszt biletu Interrail Global
Pass obecnie to od 264 euro (5 dni z 15) do
626 euro (1 miesi c).

http://businessinsider.com.pl/
Na zdj ciu po lewej:
Z biletem Interrail mo e podró owa  poci gami
po jednym kraju lub niemal ca ej Europie

Na tym miejscu s  pochowane
ofiary Marszu mierci
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