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 W ubieg ym tygodniu w Kaliningradzie od-
by o si  przyj cie z okazji wi ta Konstytucji 3
Maja. Uroczysto  dodatkowo u wietni a cere-
monia wr czenia dwóch Z otych Krzy y Zas ugi
oraz krótki koncert w wykonaniu m odych kra-
kowskich artystów. Przyj cie poprzedzi a msza
wi ta w intencji Ojczyzny, któr  w parafii w.

Wojciecha – Adalberta odprawi  ksi dz pra at
Jerzy Steckiewicz.

 Zebranych go ci powita  Konsul Generalny
RP w Kaliningradzie Marcin Nosal, który wszys-
tkim przyby ym z yczenia z okazji wi ta
Konstytucji 3 Maja, przypominaj c jednocze -
nie, jak wa ny moment w historii Polski stano-
wi o uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Konsul
Generalnym w swym wyst pieniu podkre li
tak e m.in. jak wa  rol  na arenie mi dzyna-
rodowej odgrywa dzi  Polska.

 Uroczysto  obchodów rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja dodatkowo u wietni a cere-
monia wr czenia Z otych Krzy y Zas ugi za za-

ugi w popularyzowaniu polskiej kultury nada-

nych przez Prezydenta RP p. Andrzeja Dud . To
niezwykle presti owe odznaczenie otrzymali p.
Tatiana Miszurowska, dyrektor 40 Zespo u Szkó
oraz p. Arkadij Feldman, dyrygent orkiestry sym-
fonicznej Soboru Katedralnego. Odznaczenia wr -
czy  Konsul Generalny RP w Kaliningradzie. Obo-
je odznaczeni nie kryli wzruszenia z powodu wy-

tkowego wyró nienia, jakie przypad o im w
udziale.

   O dobr  atmosfer  na uroczysto ci zadba
krakowski septet sk adaj -

cy si  z muzyków, którzy cho  dopiero rozpo-
czynaj  swe kariery muzyczny, to ju  zd yli
zyska  uznanie i sympati  publiczno ci. Mu-
zycy zagrali wi zank  utworów sk adaj cych si

ownie z polskich, rosyjskich kompozycji – ale
nie zabrak o te  znanych melodii innych znanych
europejskich kompozytorów.

 Cieszy nas bardzo, e w ród obecnych go ci
nie zabrak o wysokich przedstawicieli w adz
obwodowych i samorz dowych z OK, w adz
samorz dowych z polskich, reprezentuj cych
regiony przygraniczne, przedstawicieli ducho-
wie stwa odbywaj cych pos ug  w OK, Polonii,
wa nych osobisto ci z ycia kulturalnego i
spo ecznego oraz partnerów z którymi KG RP
w Kaliningradzie na co dzie  wspó pracuje.

 Przyj cie poprzedzi a msza wi ta w intencji
Ojczyzny, któr  23. 04. 2017r. w parafii w. Woj-
ciecha – Adalberta odprawi  ksi dz pra at Jerzy
Steckiewicz.

http://kaliningrad.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/
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Muzycy Nagrodzeni Z otym Krzy em Zas ugi

Polonia Czerniachowska

owo wst pne Konsula Generalnego RP Marcina Nosala

Wr czanie medalu A. Feldmanowi
(powy ej) i T. Miszurowskiej (poni ej)

Na zdj. po lewej:
M. Nosal z ma onk  i

zaproszeni go cie

Na zdj. powy ej:
Przedstawiciele redakcji G osu

znad Prego y w ród go ci
wydarzenia (foto D. Osipow).

Odznaczeni nagrod

Powitanie go ci
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22 kwietnia w
Kaliningradzie odby

si   coroczny Konkurs Recytatorski
„Jestem Polakiem i jestem z tego
dumny”. Pomys odawczyni i orga-
nizator tego wydarzenia prezes Au-
tonomii Polonia Helena Rogaczy-
kowa, zastanawia a si  nad tym, do
kogo ma by  skierowany konkurs.
„Kategorie, które wymy lili my jesz-
cze w 2004 r., obejmuj  wszystkich,
którzy chc  mówi  po polsku. To
jest wielkie wi to kultury polskiej,
z czego wszyscy powinni my by
dumni”.

Konsulat Generalny RP otwo-
rzy  swoje drzwi przed uczestni-
kami rywalizuj cymi o miano
najlepszego recytatora. Ogó em w
tegorocznym konkursie, ciesz cym
si  renom  i du ym zainteresowa-
niem, udzia  wzi o ponad 40 osób.

Swoich si  w artystycznej ry-
walizacji mogli spróbowa  dzieci i

odzie , dojrzali i seniorzy – re-
prezentanci organizacji polonijnych
obwodu kaliningradzkiego: polonia
Ba tyjska, Znamienska, Oziorska,
Zwi zek m odzie y polonijnej
„Polonez” (Kaliningrad), Kaliningra-
dzka Autonomia Polonia.

Uczestników konkursu ocenia a
komisja w sk adzie: Konsul ds.
Polonii Jaros aw
Strycharski –
przewodnicz cy,
prof. El bieta

kowska (Uni-
wersytet War-
szawski), Da-
nuta Szcz sna
(specjalista Sek-
retariatu Pa st-
wowej Komisji
Po wiadczenia
Znajomo ci J zyka Polskiego jako
Obcego) i Katarzyna Cudny (wy-

adowca BFU im. I. Kanta).
Konkursowe przes uchania,

wi to poezji polskiej

które odbywa y si  w czterech
kategoriach, rozpocz y si  o go-
dzinie 14.00 i trwa y blisko trzy
godziny.

Jury konkursu nie mia o atwego
zadania. Przy ocenie recytatorów
kierowa o si  doborem repertuaru,
znajomo ci  tekstu, poprawn  dyk-
cj , a tak e interpretacj  g osow . Na
ocen  wp yw mia  tak e ogólny wy-
raz artystyczny.

Przed og oszeniem wyników
przewodnicz cy jury Konsul ds. Po-
lonii Jaros aw Strycharski, podsumo-
wuj c zmagania, wysoko oceni

przedstawione prezentacje, podzi -
kowa  wszystkim uczestnikom za
zainteresowanie sztuk  „ ywego

owa”, które zaowocowa o udanymi
wyst pieniami recytatorskimi, do-
starczaj cymi widzom wielu wzru-
sze  i prowokuj cymi do refleksji
nad ró nymi aspektami naszego
ycia.

W kategorii najm odszych zwy-
ci  Maksim Zacharow, 6 lat,
reprezentuj cy Autonomi   Polonia
(Kaliningrad), 2 miejsce zaj a
Bo ena Galicka, 5 lat (Oziorsk), 3
miejsce – Ewa i Jana Jelizarow, bli -
niaczki, 6 lat (Oziorsk).

W kategorii  od 7 do 10 lat pierw-
sze miejsce przyznano Jelizawiecie
Krestowierowej , 9 lat (Zwi zek

odzie y polonijnej „Polonez”); 2
miejsce – Marii Libinej, 8 lat (Kali-
ningrad) ; 3miejsce – Walerii Syso-

jewej, 8 lat (Oziorsk).
W kategorii od 11 do 16 lat naj-

lepsz  recytatork  zosta a Alina Sze-
luncowa, 12 lat (Zwi zek m odzie y
polonijnej „Polonez”), 2 miejsce
zaj a Jekaterina Marczenko, 14 lat
(Kaliningrad), 3 miejsce – Maria

uticka, 11 lat (Oziorsk).

W kategorii powy ej 16 lat jury
by o wr cz zachwycone interpretacj
wiersza Józefa Ignacego Kraszew-

skiego „Dziad
i  B ab a”  w
w y k o n a -
niu J aniny
Pietruszko z Ba tyjska (74 lata) i
dlatego jej wyst p uznano za
najlepsz  recytacj , 2 miejsce zaj a
Jana ap-szyna, 21 lat (Ba tyjsk),
3 miejsce – Diana Buchtojarowa, 17
lat (Kali-ningrad).

Dodatkowe wyró nienie przy-
znano debiutantom konkursu (4-
latki: Jekaterina Szczerbakowa ze
Znamenska oraz Artiom Pozdnia-
kow ze Zwi zku m odzie y polo-
nijnej “Polonez”).

Zwyci zcy otrzymali nagrody
rzeczowe przygotowane przez
Konsulat Generalny RP w Kalinin-
gradzie. A wszyscy uczestnicy i
go cie  imprezy – s odki pocz stu-
nek.

Ludmi a Snigurowa
Foto autora

2 miejsce – Jana apszyna

Jury konkursu nie mia o atwego zadania.

Alina Szeluncowa (Zwi zek
mlodziezy polonijnej “Polonez”)

najlepsz  recytatork  w 3 kategorii

Diana Buchtojarowa recytuje wierz
Adama Mickiewicza

Janina Pietruszko. Wr czenie
dyplomu za najlepsz  recytacj .

Najm odszy zwyci zca
Maksim Zacharow

(Autonomia “Polonia”, Kaliningrad)

Przed og oszeniem wyników

Wspólne zdj cie na pami tk
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Zako czy y si  kolejne Dni J zyka Pol-
skiego. Mimo, e w tym roku program by  bogat-
szy ni  zwykle, to jednak centralnym wyda-
rzeniem imprezy pozosta o nadal dyktando

zyka polskiego. W szranki stan o w sumie
kilkadziesi t osób, które ca kiem nie le poradzi y
sobie, z nie atw  przecie , polsk  ortografi .
Maj c na uwadze, e rok 2017 zosta  og oszony
Rokiem Wis y, tematyka dyktanda zwi zana by a

nie z Wis  – królow  polskich rzek.
Pomimo, e kaliningradzkie dyktando zd y-

o zyska  sobie s aw  wcale nie atwego, do orto-
graficznych zmaga  przyst pi o w sumie kilka-
dziesi t  osób. Centraln  bohaterk  tegorocznego
tekstu by a rzeka Wis a. Uczestnicy ca kiem

Dni J zyka Polskiego w Kaliningradzie BFU im. I. Kanta
Ortograficzne zmagania w ramach Dni J zyka Polskiego w Kaliningradzie

nie le sobie poradzili z dyktandem, które
nieoczekiwanie przybra o mi dzynarodowy
charakter, gdy  w ród pisz cych byli nie tylko
uczniowie kaliningradzkich szkó , ale tak e szkó
w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Dyktando by o centraln , ale nie jedyn  im-
prez  w ramach Dni J zyka Polskiego w Ka-
liningradzie. Na program Dni sk ada y si  wyk ady
polskich i rosyjskich naukowców, kiermasz pol-
skich ksi ek i konkurs „Polska jak  znam”
skierowany do uczniów kaliningradzkich szkó
rednich. Uczestnicy konkursu przez prawie

dwie godziny odpowiadali na, naprawd  trudne,
pytania sprawdzaj ce wiedz  na temat polskiej
kultury, nauki, sztuki i kuchni. Pytania by y nie

tylko form  sprawdzenia wiedzy, ale i nauczenia
si  wielu nowych rzeczy. I wcale nie atwo by o
wy oni  zwyci zców.

Bardzo serdecznie dzi kujemy za trud
ony w organizacj  Dni J zyka Polskiego

wszystkim Paniom kszta cym polonistów w
Uniwersytecie im. I. Kanta w Kaliningradzie, stu-
dentom, którzy pomogli w organizacji kiermaszu
polskich ksi ek i ca ej imprezy oraz Paniom ze
Szko y J zykowej Expert za organizacj  konkur-
su wiedzy o Polsce. Mamy nadziej , e przysz-
oroczne Dni J zyka Polskiego b  nie mniej

udane od tegorocznych. http:/kaliningrad.msz.gov.
.pl/pl/aktualnosci/ortograficzne_zmagania_
w_ramach_dni_jezyka_polskiego_w_kaliningradzie

Wyk ad Danuty Szcz snej Zwyci zcy Zwyci zcy II Wyk ad dr Tatiany Szkapienko

Akcja „Nie zapomnij!” trwa
Szanowa  pami  o zmar-

ych krewnych - naturalny obowi -
zek ka dego cywilizowanego cz o-

wieka. Podobnie szanowa  pami
Polaków poleg ych poza granicami Polski -
naturalny obowi zek potomków Polaków
mieszkaj cych tutaj.

Sta o si  tradycj : w przeddzie  Konstytucji
3 Maja, a tak e w przeddzie  Dnia Zwyci stwa
9 maja, jak zwykle, w ci gu ostatnich kilku lat,
cz onkowie Autonomii Polonii zje aj  do
miejsca dawnego obozu hitlerowskiego Hohen-
bruch. Wiadomo, e w czasie istnienia tego obozu,
w latach 1939–1942 (wed ug innych róde  do
1944, lub nawet do stycznia 1945) zgin o tam
oko o 200 przeciwników nazistów, g ównie
Polaków, a tak e Litwinów i Niemców z opozy-
cyjnej inteligencji. W ród ofiar byli tak e
wspó wydawca „Gazety Olszty skiej” Wojciech

Ga ziewski, Seweryn Pie-
ni ny – polski dziennikarz,
redaktor i wydawca “Gazety
Olszty skiej”, Leon W odar-
czak – komendant hufca
wschodnio-pruskiego Zwi z-
ku Harcerstwa Polskiego w
Niemczech i Jan Maza, dzia-
acz harcerski.

Od pewnego czasu zobo-
wi zali my si  do utrzymania
porz dku w tym miejscu pa-
mi ci. W ramach programu „Nie
zapomnij!” co roku wyje a-
my do tego miejsca pami ci.
Podobnie by o w tym roku, w dniu 30 kwietnia, o
godzinie 10.00, trzy samochody z uczestnikami
programy zjecha y z Kaliningradu do okolic wsi
Gromowo, w rejonie S awskim. Koniec kwietnia -
najlepszy czas, aby od wie  terytorium pom-
nika po zimie oraz nada  w ciwy wygl d przed
donios  dat . W ostatnich latach wygl d pomnika
znacznie si  zmieni  na lepsze. Dzi ki wspólnym
wysi kom pracowników Konsulatu Generalnego
RP w Kaliningradzie oraz w adz lokalnych rejonu

awskiego, ten skromny obelisk i kamienny krzy ,
zagubione w ród fragmentów filarów bramy
wjazdowej i ukryte pod li mi rosn cego lasu,
obecnie jest przekszta cone w miejsce, które nie
przegapi aden przeje a-j cy podró ny. Zawsze

tu mo na zobaczy wie e wie ce i wie e kwiaty,
tymczasem czysto  i porz dek w okolicy coraz
bardziej nas cieszy, bo pami tamy jak to miejsce
wygl da o jeszcze kilka lat temu. Tym razem nie
by o oficjalnych przemówie  przy pomniku. Po
prostu wzi li my si  do pracy: sprz tn li my
mieci ko o pomnika i przy drodze, zasadzili my

kwiaty i opryskali my przylegaj cy teren rod-
kiem przeciw chwastom. Kiedy ju  by o po
wszystkim, zapalili my znicze i z yli my
kwiaty na znak naszej pami ci.

Nic dziwnego, e powiadaj , i  pami  o
przesz ci kszta tuje nasz  tera niejszo  i daje
nadziej  na lepsz  przysz .

Andrzej Androsiuk Foto: Larysa AndrosiukZapalamy znicze

 Wspólne zdj cie
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   23 kwietnia 2017
roku na scenie sali
k o n f e r e n c y j n e j

„Rybna Gie da” odby
si  tradycyjny ju  koncert zespo ów
twórczych polskiego ta ca i piewu
„Vivat, Polonia!” Impreza nale a
do dwóch wi t naraz – „Dnia Po-
lonii i Polaków za Granic ” i
Dnia Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej, które tradycyjnie obcho-
dzone s  2 i 3 maja.

W programie koncertu mo na
by o us ysze  utwory instrumen-
talne na saksofonie, pie ni ró nych
rodzajów, oraz zobaczy  a nawet
zata czy  polskie ta ce ludowe
(Krakowiaka, Kosedera), a tak e
obejrze  muzyczn  bajk  wysta-
wian  przez grup  teatraln  „Bravo”

(nadmie my, e ten spektakl „Le-
genda o Warszawskim Bazyliszku”
niedawno zdoby  pierwsze miejsce
na III festiwalu „Teatralne Ciastko”.

Zespó  Królewczanie w ród wie-
lu piosenek wykona  polsk  pie

ludow  Hej, soko y!, pami ci Fainy
Michaj owny Grywy, regionalnej
dzia aczki  ukrai skiej diaspory.

W uroczysto ci uczestniczy a
wi kszo  polonijnych grup z ob-

wodu kaliningradzkiego: Kaliningrad,
Czerniachowsk, Znamensk, Zwi -
zek m odzie y polonijnej „Polonez”
(Zmp „Polonez”, Kaliningrad).

ywe, kolorowe wyst py
artystów nie pozostawi y

publiczno ci obo-
tn  i nawet nie-

znajomo  j zyka
polskiego nie by a
tu przeszkod  w
zapoznaniu si  z
pi knem polskiej
kultury.

„Takie wydarzenia s
bardzo pomocne w tym,
eby nasze dzieci i wnuki

nie tylko poznawa y kultur  swoich
przodków, ale tak e kultur  innych
narodów” – powiedzia  Nadir Aga-
jew, przewodnicz cy Prezydium

10

“Vivat Polonia!”

Grupa teatralna Brawo
(Legenda o Warszawskim Bazyliszku)

Honorowi Go cie

Widownia czeka na wyst p

Helena Rogaczykowa piewa piosenk  Mam chusteczk

Artiom Tumanow i nauczyciel muzyki
Igor Talisman (Zmp „Polonez”)

Saksofonistka Anna
Fiodorowa (Zmp

„Polonez”)

Duet: Elina Bykowa i Jekaterina
Jarmoscczuk (Zmp „Polonez”) Wspólne zdj cie na pami tk > str. 5

Grupa teatralna Brawo
(Legenda o Warszawskim Bazyliszku)

Polski taniec ludowy Koseder (Zespó  taneczny P.O.L.S.K.A)

Zespó  Królewczanie piewa piosenk  Hej soko y

Zmp „Polonez”
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20 marca
2017 roku
nast pi o
rozstrzygni cie
III Ogólnopol-
skiego

Konkursu Literackiego i II
Mi dzynarodowego
Konkursu Literacko –
Plastycznego
„Lubelszczyzna w legendach”

Organizatorami konkursu
by y: Mariola Weso owska-
Lecka – nauczycielka j zyka
polskiego i informatyki w
Szkole Podstawowej nr 3 w
Lublinie i  Barbara Wojta  –
nauczycielka j zyka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 3 w
Lublinie, doradca metodyczny
miasta Lublin.

Konkurs mi dzynarodowy odbywa  si  w
dwóch kategoriach: plastycznej (dzieci w
wieku 7-9 lat) i literackiej (dzieci w wieku 9-
13 lat). Tematem konkursu plastycznego
by o samodzielne stworzenie pracy
plastycznej zwi zanej z Lublinem – stolic
regionu. Praca równie  mog a dotyczy
znanego lubelskiego zabytku, wydarzenia
historycznego zwi zanego z Lublinem,
ciekawego miejsca w mie cie lub znacz cej
postaci historycznej zwi zanej z Lublinem.

Jednym z uczestników konkursu by o

II Mi dzynarodowy Konkurs Literacko -
Plastyczny „Lubelszczyzna w legendach”

Studio „Weso e Farby” pod
kierownictwem Swiet any
Maksimowej, z Autonomii
„Polonia” z Kaliningradu. Na
konkurs wys ano 9 prac o
tematyce zwi zanej z Lublinem.
Dzi ki ci kiej pracy Swiet any
Maksimowej i jej wychowanków
uda o si  osi gn  sukces.

Jury w sk adzie:
przewodnicz cy dr hab. Robert
Litwi ski (Dziekan Wydzia u
Humanistycznego UMCS), dr
Gra yna Przechodzka (starszy
wyk adowca Centrum J zyka i
Kultury Polskiej dla Polonii i
Cudzoziemców UMCS),

               dr Katarzyna Puzio (dr nauk
               humanistycznych, adiunkt w
               Instytucie Filologii Polskiej

UMCS), mgr Jacek Brzezi ski
(wyk adowca Centrum J zyka i Kultury
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
UMCS) – zdecydowa o przyzna
wyró nienie dla Jelizawiety Iliny z
Kaliningradu za prac  „Pomnik lwa przy
Placu Zamkowym – symbol zwi zków
Lublina ze Lwowem”. Gratulujemy
serdecznie nagrody! Wi cej na stronie: http:/
/sp3.lublin.pl/pl/files/file/3_

    Andrzej Kwieci ski
     Foto: wietlana Maksimowa

Wszystkie prace z Autonomii „Polonia”

Ilina Elizawieta „Pomnik lwa
przy Placu Zamkowym –
symbol zwi zków Lublina

ze Lwowem”

(ze  str.  4)

Rady Wspólnot Narodo-
wych i Kulturowych Obwodu
Kaliningradzkiego.

Prowadz ca i organizator
koncertu, Helena Rogaczykowa,
przewodnicz ca organizacji spo-
ecznej Narodowo ciowo-Kulturalna Autonomia

Polaków „Polonia” w Kaliningradzie, opowiedzia a
go ciom kilka interesuj cych faktów z historii Polski,
o których wielu z nas po prostu nie wiedzia o. Na
przyk ad, obecni dowiedzieli si , e istnieje tylko
pi  polskich ta ców narodowych: Krakowiak,
Kujawiak, Mazur, Polonez i Oberek, które w trakcie
rozwoju h istorycznego znacz co odbieg y od
pierwowzorów. Konstytucja 3 Maja by a pierwsz
w Europie i drug  na wiecie po Stanach Zjedno-
czonych i na jej podstawie stworzona zosta a Kon-
stytucja Francji, a potem i innych krajów Europy.

W holu mo na by o zobaczy  wystaw  prac
twórczych „Moja pi kna pisanka wielkanocna”,
zorganizowan  przez Studium Malarskie Weso e

Farby pod
kierownict-
wem Swie-

any Mak-
s im ow e j .
S w o j e
wspania e
dzie a de-
d yk o w a -
ne wi tom
w i e l k a -
n o c n y m ,
przedstawili
te  cz on-
kowie Au-
t o n o m i i
Polonia i
s t u d i u m
W e s o e
Farby.

„Regionalny Rz d robi wiele, aby zachowa
tradycje i zwyczaje narodów yj cych na terytorium
obwodu kaliningradzkiego” – powiedzia  Oleg
Panasenko, ekspert dzia u Public Relations Minis-
terstwa Rozwoju Miejskiego i Polityki Wewn trznej
Obwodu Kaliningradzkiego.

Po przyznaniu dyplomów, uczestnicy i go cie
zrobili sobie pami tkowe zdj cia. Helena Roga-
czykowa zapewni a, e takie koncerty polonijnych
organizacji b  tradycyjnie odbywa  si ,  co roku
w kwietniu. Zaprosi a te  wszystkich go ci do
odwiedzenia IV Festiwalu Teatralnego „Teatralne
ciastko” i Polskiego Balu, który odb dzie si  jesieni
podczas Dni Kultury Polskiej.

Jelena Morozowa, t . Daria Litwinienko
Foto: Maksim Tajurski, Eldar Churszudow

Mazurka.
Roman Zubricki i
Daria Sol enikina (Zmp „Polonez”)

Na wystawie Moja Pi kna Pisanka Wielkanocna
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Rok 2017 ustanowiono mi dzy in-
nymi Rokiem Rzeki Wis y. Rok Rzeki

Wis y ma uczci  550. rocznic  pierwszego wolnego
flisu na Wi le. Jak zapisano w uchwale „Sejm RP
oddaje ho d pokoleniom rodaków, którzy dzi ki
Wi le i w oparciu o ni  budowali to samo  i pot
pa stwa polskiego”.

„Wis a – królowa polskich rzek, b ca sym-
bolem polsko ci i patriotyzmu, to nasze naturalne
oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wy-

tkowa rzeka, przez stulecia tak ró norodnie
kszta towania przez natur  i ludzi, wymaga obecnie
zrównowa onego rozwoju. Jest dla nas wyzwaniem
cywilizacyjnym – potrzebuje przemy lanej strategii
oraz odwa nych, dalekowzrocznych dzia ” –
czytamy w uchwale.

Wis a ( ac. Vistula) to wodna arteria Polski – jej
 i fundament. Rzeka przep ywa przez ca y kraj z

po udnia na pó noc, przedzielaj c kraj na dwie
cz ci. Zawiera do 60% wszystkich zapasów wod-
nych, a jej basen obejmuje po ow  terytorium pa st-
wa, jest najd sza nie tylko w Polsce, ale te  w
basenie morza Ba tyckiego.

ugo  Wis y liczy 1047 km, pole basenu to
198,5 km. G ówn  w ciwo ci  wyró niaj  basen
Wis y od innych rzek Europy jest jego asymetrycz-
no : prawa cz  zajmuje 70% powierzchni, a lewa
– tylko 30%. G boko  Wis y w poszczególnych
miejscach si ga 7 metrów. Maksymalna szeroko
koryta to 1 km.

Wi kszo  dop ywów ma po prawej stronie –
Dunajec, Wis oka, San, Wieprz, Zachodni Bug,
Narew. Najwi ksze po lewej stronie to Pilica i Brda.
Przez kana  Dniepr-Bug Wis a czy si  z Dnieprem,
a przez Bydgoski – z Odr  i Niemnem.

ród o rzeki znajduje si  na wysoko ci 1106 m
nad poziomem morza, na zachodnim stoku Baraniej
Góry w Zachodnich Karpatach. G ówne ród a to
Bia a Wise ka i Czarna Wise ka. Wise ka oznacza
„male ka Wis a”.

W górnym biegu, na przestrzeni 60 km, Wis a
burzliwym górskim potokiem przebija si  przez
Beskidy. Schodz c na równin  i dobiegaj c Krakowa,
dawnej królewskiej stolicy Polski, Wis a przyjmuje
kilka karpackich dop ywów, robi si  bardziej pe no-
wodna i jej bieg zatrzymuje si .

Zaczynaj c od s awnego miasta Toru , gdzie uro-
dzi  si  Kopernik, a  do samego uj cia, koryto Wis y
nabywa prosty kierunek. Ono ca kowicie wyregulo-
wane, brzegi umocnione dla zapobie enia rozmycia
i osypisk.

Wis a wp ywa do Zalewu Gda skiego i morza
Ba tyckiego w odleg ci 15 km od miasta Gda sk.
Nie dobiegaj c 50 km do morza, Wis a dzieli si  na
oddzielne odnogi: prawe – Nogat, lewe – Leniwka,
Martwa Wis a i inne, tworz c szerok  delt  – Wi -
la skie awy. Ze wzgl du na to, e znaczna cz

aw po ona jest 2 m poni ej poziomu morza,
w tym miejscu zbudowano sie  tam i odp ywowych
kana ów.

W ci gu wieków Wis a pozostawa a g ówn  i nie-
zawodn  drog , cz  wewn trzne regiony Europy
Wschodniej z przybrze em ba tyckim. Wis a jest
eglowna w ci gu 9 miesi cy w roku, na odleg ci

950 km od Krakowa do uj cia, dla statków o wy-
porno ci 500 ton. W celu regulacji stoku na Wi le
i jej odnogach wybudowane s  zbiorniki wodne. Na
Wi le obok miasta W oc awek jest najwi ksza polska
elektrownia wodna. Produkuj ca moc wynosi 160
MWt. Wis a daje wod  przemys owym przedsi bior-
stwom, takim jak metalurgiczny kombinat Nowa

ynie Wis a p ynie...
Huta, gigant metalurgii „Katowice” i innym.

Basen Wis y to unikalny ekosystem. Na brzegach
Wis y s  znakomite landszaftowe parki – Biela sko-
Tyniecki – le cy w górnym biegu Wis y, mi dzy
Krakowem a Sycewicami, „Wieprz” – znajduj cy
si  nad rzek  Wieprz i inne.

W drodze  do  morza  Wis a  spotyka  wiele  miast,
które maj  du e historyczne znaczenie nie tylko w
Europie, ale na ca ym wiecie.

WIS A (miasto) to popularny kurort, gdzie
uprawia si  narciarstwo górskie. Tu bior  swój po-
cz tek Bia a i Czarna Wise ki.pocz tek Bia a i Czarna
Wise ki.

> str. 7

KRAKÓW. Pe na oficjalna nazwa – Sto eczne
Królewskie Miasto Kraków – stolica Polski w XI-
XVI w., a do ko ca XVIII w. – miejsce koronacji
polskich królów. Centrum miasta wpisano do ogól-
no wiatowego dziedzictwa UNESCO. Fundamentalne
zabytki to Wawelski zamek, Plac targowy, Sukien-
nice, ko ció  Mariacki, Uniwersytet Jagiello ski,
za ony w 1364 r.

TARNOBRZEG s ynie z Dzikowskiego zamku,
Dominika skiego klasztoru i ko cio a.

KAZIMIERZ DOLNY – jedna z najbardziej
malowniczych miejscowo ci w Polsce. Od ko ca
XIX w. znany jako letnie uzdrowisko i „Oaza  bo-
hemy”. Z góry Trzech Krzy y otwiera si  pers-
pektywa ca ego miasta.

PU AWY – rodowy folwark ksi t Czartorys-
kich. Tu Izabella Czartoryska za a w 1801 r.
pierwsze w  Polsce muzeum.

WARSZAWA – stolica  Polski od 1596 roku. Za
symbol Warszawy uwa a si  Warszawsk  Syrenk .

W czasie drugiej wojny wiatowej Warszawa
zosta a prawie ca kiem zrujnowana (zw aszcza Stare

Wis a panorama

Kraków. Ko ció
archiprezbiterialny

Kraków. Wawelski zamek

Tarnobrzeg

„Widok Sandomierza od strony Wis y”,
olej 1855 r.

TARNOBRZEG s ynie z Dzikowskiego zamku,
Dominika skiego klasztoru i ko cio a.

Góra trzech krzy yKazimierz Dolny.

Pa ac Czartoryskich w Pu awach

Warszawa. azienki

Warszawa. Królewski zamek
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TCZEW. Nieoficjalnym symbolem miasta jest
sze cioprz owy most przez Wis , zbudowany w
po owie XIX w. Konieczno  zbudowania tego mostu
by a spowodowana powstaniem Pruskiej kolei,

cz cej Berlin i Królewiec.

(ze  str.  6)

WESTERPLATTE – legendarny pó wysep. Dla
Polaków ma takie samo znaczenie jak twierdza
Brzeska (Bia oru ) dla Rosjan. W tym miejscu zabrz-
mia y pierwsze strza y drugiej wojny wiatowej 1
wrze nia 1939 r. W 1945 r. w przebiegu operacji
wojskowej Wi lano-Odrza skiej Gda sk zosta  wy-
zwolony przez Armi  Radzieck .

W 1980 r. w Gda sku w stoczni im. Lenina zosta

Miasto). Królewski zamek – serce Warszawy – od-
budowano w latach 1970-1980. Zamki i parki Ujaz-
dowski, Wilanowski, azienkowski to per y archi-
tektury i pi kna. Pa ac Kultury i Nauki to najwy szy
gmach w Polsce, zbudowany w latach 1950, jako
prezent Zwi zku Radzieckiego narodowi polskiemu.

OCK w XI w. by  stolic  Polski.

OC AWEK to jedno z najstarszych miast
Polski. W odleg ci 4 km od miasta znajduje si
kurort „Wieniec”, s yn cy wod  mineraln  i

pielami borowinowymi.

TORU  – miasto urodzenia Miko aja Koper-

GDA SK – port morski, le y w uj ciu Martwej
Wis y. G ówne zabytki Gda ska to ulica D uga i

ugi Targ, fontanna Neptuna, Z ota Brama, ko ció
Mariacki – drugi co do wielko ci w Europie po
Kolo skiej katedrze. uraw to budowa z XV wieku,

cz ca kilka funkcji: miastowej bramy, urz dzenia
obronnego i d wigu portowego. uraw to jeden z
symboli Gda ska.

MALBORK. Miasto po one w delcie Wis y, nad
rzek  Nogat, w odleg ci 80 km od granicy z
obwodem kaliningradzkim. G ówn  osobliwo ci
miasta jest twierdza Malborska (XIII-XV w.),
najwi kszy zamek redniowieczny na terytorium

GRUDZI DZ ynie z kompleksu starodawnych
magazynów zbo owych, zbudowanych jeden obok
drugiego, by pe ni  funkcje obronne od strony rzeki.

utworzony zwi zek za-
wodowy „Solidarno ”,
na czele którego stan
elektryk Lech Wa sa,
którego pó niej wybra-
no Prezydentem Polski.
W 1983 r. Lech Wa sa
zosta  Laureatem Na-
grody Nobla.

A   Wis a  p ynie  i
ynie...

Janina Pietruszko,
Ba tyjsk

Zdj cia zosta y dostarczone przez autora

Grudzi dz. Magazyn zbo owy

Grudzi dz.Panorama

Warszawa. Wilanów

ock

oc awek

Toru .
Dom Kopernika

nika, znanego astronoma, który „wstrzyma  S ce,
ruszy  Ziemi ”. Historyczna cz  miasta jest

czona w spis dziedzictwa wiatowego UNESCO.
Toru  równie  s ynie z pierników toru skich.

BYDGOSZCZ nazywana jest Polsk  Wenecj . Tu
zaczyna si  Bydgoski kana , cz cy Wis  z Odr .

Bydgoszcz

Bydgoszcz polsk  Wenecj

Tczew. Most sze cioprz owy

M albork

Europy (20 ha), zaniesiony do ogólno wiatowego
dziedzictwa UNESCO.

Westerplatte. Monument

Westerplatte

Gda sk. uraw

Lech Wa sa

Zamek krzy acki w Malborku
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Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
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Pami ci poleg ych nierzy

W poprzednim numerze gazety w artykule Ilony Pietrienko b dnie zosta o podane ród o dofinansowania projektu pt.
 „III. Festiwal Teatralny “Teatralne Ciastko”. Nale y czyta : „Projekt jest finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw

Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Za nie cis ci przepraszamy.

Co roku w
przededniu Dnia

Zwyci stwa z Kaliningradu do
przygranicznego miasta Braniewo
wyrusza wymowny szereg moto-
cyklistów-harleyowców, eby odda
ho d pami ci sowieckich nierzy,
którzy polegli podczas wyzwolenia
Polski od faszystów w czasie drugiej
wojny wiatowej. Po drodze, ju  na
terenie Polski do nich do czaj
polscy harleyowcy.

W tym roku rajd motocyk-
lowy odby  si  29 kwietnia i jak
zwykle rozpocz  si  od uroczystej
ceremonii przy pomniku 1200

nierzy gwardii, w której udzia
wzi  p.o. gubernatora obwodu ka-
liningradzkiego Anton Alichanow.
Pan Alichanow stan  na czele de-
legacji, która uczestniczy a w pa-
mi tnym wydarzeniu w Braniewie.

Na cmentarz pami ci na
skraju miasta, gdzie spoczywaj
prochy ponad 32 tysi cy radziec-
kich nierzy, oprócz harleyowców
przyjechali te  weterani II wojny

Wieniec od
gubernatora

obwodu
kaliningradzkiego

Syn przy
grobie ojca

Ambasador RF
S. Adriejew przy pomniku

genera a Andersa

Modlitwa obna

Kwiaty od kaliningradzkich weteranów

Polscy harleyowcy
sk adaj  kwiaty

Braniewo – 2017

Marcin Nosal przy pomniku
nierzy radzieckich

wiatowej, m odzie , przedsta-
wiciele organizacji spo ecznych
Rosji i Polski, cz onkowie rz du i

Dumy obwodu kaliningradzkiego –
razem oko o 300 osób.

– Przyjechali my tu, eby

 wie ce i kwiaty przy naj-
wi kszym w Europie pomniku pole-

ych radzieckich nierzy. Odda-
jemy ho d bohaterom, którzy za cen

asnego ycia wywalczyli nasz
wolno . Chc  wyrazi  podzi -

kowania tym weteranom,
którzy s  dzisiaj z nami.
Swoim przyk adem poka-
zujecie nam, jak nale y
broni  i kocha  swoj
ojczyzn  – powiedzia  g o-
wa regionu, a nast pnie
podzi kowa  przedstawi-
cielom Polski za dobry stan
wojskowych grobów.

W pami tkowej
akcji udzia  wzi  Am-
basador Rosji w Polsce
Siergiej Andriejew.

– Nie tak cz sto
gromadzimy si  do ta-
kich akcji pami ci. Tym
bardziej cenna jest dla
nas ceremonia w Bra-
niewie. Szczerze licz  na
to, e damy rad  zacho-
wa  nasz  wspóln
pami  – zaznaczy

dyplomata.
Z polskiej strony na czele

delegacji stan a zast pca
kierow-nika Dyrekcji
Wspó pracy Mi dzy-
narodowej Województ-
wa Warmi sko-Mazur-
skiego Aneta Brzyska.
Nie zabrak o przed-
stawicieli lokalnego
samorz du Braniewa,
weteranów polskiej
armii. Wieniec na pom-
niku z  równie
specjalnie w tym celu przyby y
Konsul Generalny RP w Kalinin-
gradzie Marcin Nosal.

ród obecnych na uroczys-
tej ceremonii znale li si  te  cz on-
kowie rodzin pochowanych tu -
nierzy Armii Czerwonej. 80-letni
Iwan Makarenko przyjecha  z Kali-
ningradu, eby z  kwiaty i
zapali  znicz na grobie swojego ojca,
sapera Fiodora Makarenko, który
zgin  w kwietniu 1945 roku w
jednym z zaci tych bojów podczas
przeprowadzania operacji Prusy
Wschodnie. A weteran wojny Gawrii
Chomienko sam by  uczestnikiem
tamtych wydarze . M ody czerwo-
noarmista, pochodz cy z obwodu

sumskiego, po dwóch latach oku-
pacji nazistów, rozpocz  swoj
bojow  drog  pod om  jesieni
1944 roku. W sk adzie jednej z cz ci
II frontu bia oruskiego oswobadza
Polsk  od wroga, doszed  do Ba ty-
ku w okolicach Trójmiasta. Za
zwiad, kiedy schwytano „j zyka”
– niemieckiego oficera z cennymi
danymi, dosta  swoj  pierwsz
nagrod  – order Czerwonej Gwiaz-
dy. Potem do tej nagrody do czy y
order Wojna Ojczy niana II stopnia
i medale.

Przed rozpocz ciem uro-
czysto ci zabrzmia y hymny pa -
stwowe Federacji Rosyjskiej i
Rzeczpospolitej Polskiej, co wiad-
czy o o oficjalnym charakterze
wydarzenia. Nast pnie ksi a ko -
cio ów katolickiego i prawos aw-
nego odprawili nabo stwo ob-
ne. Po ceremonii wszyscy prze-
mie cili si  do centrum Braniewa,
gdzie odby o si  z enie wie ców
i kwiatów przy pomniku genera a

adys awa Andersa (Naczelnego
Wodza Polskich Si  Zbrojnych w
latach 1944–1945 i 1946-1954 i
nast pc  Prezydenta RP na ucho-

stwie w latach 1950–1954).
D. Osipow Fot. autora


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

