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Spotkanie Op atkowe, Miko ajkowe ta ce
z ulicy nie ynkowej
W ogóle Grudzie to miesi c metamorfoz.
W powietrzu odczuwa si wyj tkowa aura!
Nadchodz wi ta, wi c stajemy si (przynajmniej w teorii) bardziej pogodni, agodni,
uprzejmi, zwalniamy bieg i ulegamy magii
Bo ego Narodzenia.
Od wi tny nastrój panowa w ród zebranych w dolnej sali Parafii w. Wojciecha Adalberta,
17 grudnia o godz. 14. Pachnia o igliwiem i
pierniczkami, bo onarodzeniowe ozdoby i dekoracje cieszy y dusz , to w nie przywo ywa o
wi teczn atmosfer Op atka, a radosny miech
dzieci przypomina o tym, e „Miko ajkowe
ta ce z ulicy nie ynkowej” s tu , tu ! I
rozpocznie si impreza niesamowita dla dzieci i
doros ych zorganizowana przez Autonomi
Polaków “POLONIA” w Kaliningradzie!
Tym czasem, na korytarzu, blisko sali,
hula o, hucza o, praca wrza a – dzieci uczestniczy y w warsztatach plastycznych: robi y z
papieru nie ynki, gwiazdki, kule, rozmaite oz-

doby choinkowe, z kolei doro li przygotowywali
do konkursów i zabaw niezb dne drobiazgi –
ch tnych do udzia u nie brakowa o!
O godz. 14:00 tradycyjnie spotkanie
Op atkowe rozpocz proboszcz parafii ks. Jerzy
Steckiewicz, ycz c wszystkim zebranym
ogos awionych rodzinnych wi t Bo ego
Narodzenia.
Nast pnie g os zabra a Konsul RP w Kaliningradzie Agnieszka Marczak (która razem z m em
i córk zaszczyci a nas swoj obecno ci ) i skierowa a do uczestników imprezy najserdeczniejsze yczenia z okazji nadchodz cych wi t.
I wreszcie nadszed moment na przybycie
wyj tkowego starca z d ug siw brod : dzwoneczki ju zwiastuj jego przybycie! “Ho, ho,
ho!!!” dono nie wo a wi ty Miko aj, wywo uj c
radosny u miech na twarzach dzieci. Nie zawiód
nas d ugo oczekiwany Go i tym razem zjawi
si punktualnie na przedstawienie.
Ale… czego mu brakuje! Worek! Nie ma

Worek na prezenty i

wi ty Miko aj

Uczestnicy
warsztatów plastycznych

worka!
Miko aj klasn trzykrotnie w d onie! I… O
dziwo!!! W progu pojawi si ywy gadaj cy i
piewaj cy Worek na prezenty “Mam dwie r ce,
okcie dwa. Dwa kolanka, nogi dwie. Wszystko
pi knie zgadza si . Dwoje uszu, oczka dwa. No
i buzi te si ma. A e buzia lubi je . Chcia bym
buzie te mie dwie”.
“A, gdzie s prezenty, Woreczku?” – pyta
wi ty.
“Trzeba nape ni ! Zaraz! Po chwili b dzie
w porz dku” – s yszy si odpowiedz.
Nasze dzieci, uwa nie obserwuj c jak ta
niezwyk a sytuacja si rozwi e, emocjonuj si
i gotowe s przyj na ratunek, eby si spe ni
cud!
> str. 7
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Stosunki polsko-rosyjskie (stan aktualny)
- rozmowa z dr Andrzejem Bendig-Wielowiejskim,
konsulem honorowym Federacji Rosyjskiej w Szczecinie
- Panie
Konsulu, w tym roku
min o ju dziesi lat od momentu,
gdy obj Pan t funkcj . Jak to jest
by konsulem honorowym Rosji z
tej perspektywy?
- Pe nienie funkcji konsula
honorowego jest z pewno ci zaszczytem, ale i misj , obowi zkiem
wobec dwóch krajów, które razem
ustanowi y konsula honorowego.
Praca, która przede wszystkim ma
mie na celu sprzyjanie relacjom
wzajemnym, jest ciekawa, ale w
moim przypadku cz sto trudna, a
nawet miejscami niewdzi czna.
Powodem s niestety trudne relacje
pomi dzy naszymi pa stwami,
przek adaj ce si na codzienno .
Tak wi c mu sz powiedzie
wprost, e bywaj momenty, e nie
jest atwo w naszym kraju by
konsulem honorowym Federacji
Rosyjskiej.
- Jak ocenia Pan
dzisiejsze stosunki polsko-rosyjskie?
- Tak z ych stosunków
dwustronnych jak obecnie, nie
pami tam. I moim zdaniem ci ko
dzie je w najbli szym czasie
unormowa , co jest smutne. Zawsze
zdecydowanie atwiej jest popsu ,
ni pó niej naprawi . Nie mówi ,
e nasze stosunki maj by przyjazne, ale powinny by normalne,
jak ze wszystkimi s siadami, a ich
normalizacja powinna le
w interesie obu stron.
- Kiedy nasze stosunki
zacz y si psu i dlaczego?
- Stosunki polsko-rosyjskie
zacz y si psu do dawno. Kiedy
dziesi lat temu zosta em konsulem
honorowym, zacz em si naszym
wzajemnym stosunkom przygl da
uwa niej. Zauwa em ju wtedy,
e wzajemne relacje zaczynaj si

Dr Andrzej BendigWielowiejski, konsul
honorowy Federacji
Rosyjskiej w Szczecinie
pogarsza . Punktem kulminacyjnym
przyspieszenia tego negatywnego
procesu by a katastrofa smole ska,
a konflikt na Ukrainie dope ni jeszcze bardziej spiral wpadania w zupe ny brak wzajemnego zaufania i
niemal wrogo ci.
Nasz polski mainstream
polityczny doszed stopniowo do
doktrynalnej rusofobii, a odbiciem
tego s wypowiedzi medialne strasz ce nas Rosj i tak e publikacje
prasowe, gdzie wprost z zadowoleniem pisze si , e co zrobiono na
przekór Rosji czy te , e u naszego
wschodniego s siada wydarzy o si
co z ego.

Sala Akademii
Sztuki w czasie
Prz egl du

- To mamy si
ba , czy nie?
Uwa am, e ka dy
kraj powinien dba o swój
interes, Polska jak najbardziej i Rosja te i inne
kraje, ka dy najlepiej jak
potrafi. Przy tym pojawia
si i ciera wiele sprzecznych interesów gospodarczych czy te politycznych, ale to jest normalne. Istniej ce ró nice,
nawet je li s g bokie, nie
powinny
wyklucza
dialogu i zwyk ych relacji, które powinny istnie
i pomi dzy zwyk ymi
lud mi i pomi dzy w adzami.
Straszenie Rosj , mówienie, e chce
akurat nas zaatakowa i
robienie z niej niemal
urz dowego wroga nie ma wi kszego
uzasadnienia. Z e jest to, e tego
rodzaju d ugoletnia narracja powoduje, e wielu m odych ludzi, którzy
nigdy w Rosji nie byli i nie znaj
wcale tamtejszych realiów, mo e
zacz w to wierzy i w rezultacie…
mo e zacz ba si na powa nie.
A Rosja ma wiele innych
spraw, du o wa niejszych dla siebie
do za atwienia, ni rozpoczynanie
konfliktu, po którym wiat przesta by pewnie istnie . Tym bardziej,
e nie ma do nas adnych
pretensji terytorialnych, ani
my do niej. Do tego w Polsce
nie ma wcale mniejszo ci
rosyjskiej.
- A co Pan powie o
burzeniu
radzieckich
pomników pami ci?
- Z pewno ci odbije
to si bardzo dotkliwie na
naszych stosunkach z Rosj ,
a te , delikatnie mówi c, nie przysporzy nam sympatii spo ecze stwa
rosyjskiego, czyli zwyk ych Rosjan.
Pozwoli Pan, e do tego odnios si
cytuj c naszego poet Adama Asnyka:
„Ale nie depczcie przesz ci
tarzy,
Cho macie sami doskonalsze
wznie ;
Na nich si jeszcze wi ty ogie
arzy,
I mi
ludzka stoi tam na stra y,
I wy winni cie im cze !”
- Jak naprawia nasze
relacje? S przecie ludzie, którym

obecny stan naszych wzajemnych
stosunków nie odpowiada.
- Gotowej recepty na ten
stan w tej chwili nie mam, bo sytuacja polityczna radykalnie w
Polsce, w Europie i na wiecie zmieni a si szybko. Narastaj tendencje
narodowe, ba, nawet nacjonalistyczne, zdecydowanie antyimigracyjne, a rodz ca konflikty ostra
walka globalnych graczy o wp ywy
zmusza do zastanowienia si nad
istnieniem prawdziwie wolnego
rynku. Unia Europejska jest dzi w
pewnym kryzysie, os abiona wewtrznie, a jednocze nie jej stosunki
z Rosj s napi te. Kiedy s dzi em,
e silna Unia dogada si jako z Rosj
ib
wspó pracowa . Sta o si
zupe nie inaczej. Dzi uwa am, e
je li stosunki unijno-rosyjskie nie
poprawi si , to nic dobrego nie
dzie, tak e w naszych relacjach z
Rosj . Ale trudno mi wyrokowa jak
to si b dzie zmienia o i dlatego,
je eli wcze niej by a jaka recepta
na poprawienie naszych stosunków
z Rosj czy te ich o ywienie, to
teraz mo e to by zupe nie nieaktualne.
- A co b dzie z ruchem
przygranicznym z okr giem kaliningradzkim?
- Ruch ten zosta zawieszony przez stron polsk . W
odpowiedzi na to, tak e strona
rosyjska zawiesi a wymian przyJury Przegl du

graniczn do czasu odwieszenia jej
przez Polsk . Rosjanie dzia aj tu
symetrycznie, akcja wywo uje
reakcj i odwrotnie. Uwa am, e
dzia aj c w ten sposób nie zbuduje
si normalnych relacji mi dzy
pa stwami. To jest zreszt tak e
przyk ad celowego ograniczenia
swobodnych kontaktów turystycznych i tak e gospodarczych
zwyk ych ludzi.
- Jest Pan zwolennikiem
wolnego rynku...
- Tak jestem zwolennikiem wolnego rynku, przep ywu
> str. 3
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kapita u, ludzi. Ale dzisiaj mamy
raczej rynek silnego protekcjonizmu, sankcji, embarga, zakazów i
ogranicze . Polityka i politycy po
prostu jeszcze mocniej ni kiedy
ingeruj w wiatow gospodark .
Patrz c perspektywicznie idziemy
w niezbyt dobrym kierunku.
- Jak wygl da codzienna
Pana praca jako konsula
honorowego?
- Mam sporo obowi zków, ale jednak obci enie prac jest
mniejsze, ni par lat temu. To
skutek znacznego ograniczenia
relacji i kontaktów dwustronnych,

tak e gospodarczych i kulturalnych.
Coraz mniej jest tak e Rosjan
odwiedzaj cych Szczecin i nasze
województwo tu rystycznie, na
czym tracimy mocno. To przede
wszystkim skutek omijania Polski
przez Rosjan, którzy boj si , e
nasze spo ecze stwo jest do nich
nastawione negatywnie. Po cz ci to
tak e skutek braku wykorzystania
przez miasto faktu, e tu urodzi y
si a dwie caryce, w szczególno ci
niemal pomijana obecnie – Katarzyna II Wielka.
Rosjan zamieszkuj cych
na sta e lub czasowo w Szcze-cinie
nie ma wielu, a do tego z
powodu sytuacji i nastrojów,
które niejednokrotnie s odczuwalne, nasi Rosjanie nieco
zamkn li si w sobie.
- Pytanie hipotetyczne: jak i co mog o by zmieni si w naszych wzajemnych
stosunkach po ewentualnych
zmianach rz dz cych w naszych pa stwach?
- Hipotetyczni nowi
przywódcy obu pa stw musz
i tak realizowa cele swego
pa stwa i twardo dba o jego
dobro i interesy. Ju na starcie
stan si zak adnikami obecnych, ugruntowanych znacznie w obu spo ecze stwach,
fatalnych stosunków- dwu-

Sala Akademii Sztuki
w czasie Przegl du

stronnych i b dzie im dlatego
bardzo tru dno szybko je
unormowa . Uwa am, e bez
zdecydowanej woli politycznej obu stron, ale tak e
co najmniej na poziomie
unijnym, a mo e i nawet
szerszym, efektywny proces normalizacji stosunków
na szczeblu pa stwowym
dzie sta pod znakiem zapytania, nawet je li za ymy hipotetycznie, e po obu
stronach wygraj partie dzi
opozycyjne.
-Dzi kuj
za
rozmow .
Leszek W tróbski,
Foto autora

Ogólnopolski Przegl d
Piosenki Rosyjskiej

Szczecin. Pomnik Wdzi czno ci
usuni ty w listopadzie 2017 r.

Op atek w Czerniachowsku-2017
W dniu 16 grudnia 2017 r. Dom Polski im. F. Chopina w
W restauracji „Raduga” panowa a atmosfera ciep a i
Czerniachowsku tradycyjnie zorganizowa spotkanie, serdeczno ci. Fragment z Ewangelii, modlitwa, wieca z
po wi cone nadchodz cemu Bo emu Narodzeniu, czyli
gorzewa, koncert, przyjaciele z innych polonijnych
op atek wigilijny. Na imprezie byli obecni konsulowie RP w organizacji, dobre yczenia... Z rado ci piewali my razem kol dy i
Kaliningradzie Agnieszka Marczak, Jaros aw Strycharski i Gra yna pastora ki. Bardzo dzi kujemy gospodarzom imprezy za liczne spotkanie!
Kostrusiak.
Julia Czalij Foto M. Tajurskiego i autora

Ksi ndz z
Ewangeli

Prezes Domu Polskiego
im. F. Chopina I. Korol

Konsul RP
A. Marczak

M. i W. Tajurski

Koncert

J. Czalij i
I.Pietrienko

PO
KOR
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Otrzymali my wi teczny nastrój
W dniu 14 grudnia w Teatrze Muzycznym
w Kaliningradzie odby si koncert wigilijny z
udzia em polskiego zespo u The New Art
Ensemble.
Ten zespó powsta z inicjatywy skrzypaczki Anny Wandtke oraz kontrabasisty Sebastiana
Wypycha. Skupia znakomitych muzyków z
Polski i zagranicy, zarówno solistów, jak i
kameralistów. Pod dyrekcja Sebastiana Wypycha
arty ci wykonuj wiele ró norodnych programów, bardziej i mniej tradycyjnych.
Tym razem na scenie gra y skrzypce, dwa
akordeony i kontrabas.
Pan Wypych wyg osi przemówienie powitalne, przedstawi cz onków zespo u i og osi
program.
I zacz o si .
Gra The New Art Ensemble.
Po prawej Sebastian Wypych

… siedz i patrz i czekaj
nam si rado w sercach zbierze
za piewamy Gloria Gloria
si zbudzimy jak pasterze…
Alicja Tanew. Wigilia
Publiczno
Konsul RP w Kaliningradzie na sali spodzieAgnieszka Marczak
wa a si , e zagra
wita publiczno
standardow y
grzeczny koncert. Ale zespó
zaserwowa s uchaczom niezwykle energetyczne show
pokazuj c, e
nawet tak ograne arcydzie o
jak “Cztery pory roku” A. Vivaldiego – jedno
z najbardziej
znanych dzie
muzyki klasycznej – mo na zaprezentowa w nowej, fascynuj cej ods onie. Dzi ki zwiewnej muzyce mo na
by o przenie si daleko po za granice zwyk ej
codzienno ci. Efekty d wi kowe i szumowe na
akordeonie i kontrabasie brzmia y jakby wieje
wiatr i drzewa skrzypi , piewa ptak i bije rytm
galopuj cy ko , zaprz ony zim w sanie…
Urocza muzyka, cudowna gra.
Poniewa koncert by wi teczny, po muzyce
klasycznej zabrzmia y polskie kol dy w ory-

ginalnych aran acjach, w tym w stylu góralskim.
Publiczno za piewa a najpierw nie mia o,
potem g niej i g niej. Wreszcie, “po próbie”
– jak za artowa pan Wypych – wszyscy na sali
pod profesjonalny akompaniament wykonali
najs ynniejsze kol dy Gdó si Chrystus rodzi i
Pójd my wszyscy do stajenki.
uchacze podzi kowali muzykom kwiatami
i owacjami na stoj co. Potem powiedzieli mi e
owa do siebie wzajemnie i do organizatorów
tego wspania ego koncertu – Konsulatu GeneScena przed koncertem

ralnego RP w Kaliningradzie.
Nikt nie pozosta oboj tny, w ka dym sercu
panowa a atmosfera rado ci i szcz cia, tak jak
powinno by przed wi tami Bo ego Narodzenia.
Ilona Pietrienko
Foto: Helena Rogaczykowa

W ydaje mi si ,
e
mnóstwo ludzi, którzy interesuj
si polsk kultur , wiedz o
ró nych konkursach, zwi zanych
z Polsk . Jeden z takich to Kresy2017, w których ja wzi em udzia . Jest to
cudowne, e mo emy pokaza swoj e
zdolno ci do recytacji, swoj znajomo
zyka polskiego, tym bardziej, e pierwszy
etap odby si w Kaliningradzie. Ale mnie,
jako laureatowi II miejsca poza tym etapem
lokalnym, uda o si pojecha do Bia egostoku.
Tam odby si nast pny etap tego
konkursu. W Bia ymstoku mia em mo liwo
pozna najlepszych recytatorów z
dziesi ciu ró nych krajów, a tak e wspó pracowa z ró nymi aktorami z Polski, którzy

poprowadzili dla nas mistrzowski kurs
recytacji i grania na scenie.
Przez pierwsze cztery dni doskonalili my nasze umiej tno ci dotycz ce
recytowania wierszy i wiele si nauczyli my,
jak wychodzi na scen , jak lepiej wypa .
Codziennie mieli my zaj cia od rana do
samego wieczora. Byli my zm czeni, ale
zadowoleni z tego, co robimy.
Po tych czterech dniach warsztatów
odby si konkurs recytatorski. By em troch
zdenerwowany, chcia em wprowadzi
wszystko, czego nas uczono w ci gu ostatniego tygodnia w swoich dwóch wierszach. W sumie posz o mi nie le, ale
mimo wszystko ten konkurs nie by kulminacj tych kresów, bo w ostatnim dniu
mieli my koncert galowy, na którym
przedstawili my fragment utworu „Wesele” St. Wyspia skiego w Bia ostoc kim Teatrze
Lalek. Próby trwa y tylko dwa
dni, ale wypadli my doskonale!
Na tym koncercie równie otrzymali my nagrody. By em troch
zdziwiony, a jednocze nie bardzo zadowolony, e zaj em III
miejsce i w ten sposób zdobyem nagrod dla Kaliningradu i
dla ca ej Rosji. Dopiero na tym

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/

Kresy w Bia ymstoku
koncercie dowiedzia em si , e
w tym roku w konkursie cznie
wzi o udzia wi cej, ni trzy
tysi ce recytatorów z dziesi ciu krajów, i to
jest liczba naprawd zaskakuj ca. Ale tylko
30 najlepszych przyjecha o do Bia egostoku.
W sumie, jestem bardzo zadowolony z tych „Kresów”. Dowiedzia em si duo nowego, a tak e zwiedzi em kolejne
wspania e miasto Polski.
Micha Jermo ajew
Foto Internet
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Wigilijne spotkania w W gorzewie
W tym roku odby o si ju
W ko ciele
18. spotkanie wigilijne. A ja przypominam sobie te pierwsze spotkania wigilijne
w W gorzewie, które odbywa y si w muzeum.
W tamtych czasach (je eli nie myl si )
kierowa a muzeum pani Basia Chludzi ska, a
pani Zofia Rycharska by a prezesem stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Je eli myl si ,
to prosz mnie poprawi , bo to by o kilkana cie
lat temu.
Na sali sta a choinka licznie przybrana
ozdobami: w asnor cznie zrobionymi
cuszkami z kolorowego papieru, anio ami, gwiazdkami, nie ynkami i jeszcze czym z elementami
ze s omy. Z ga zek zwisa y cukierki i orzechy.
Patrzy am wtedy na t choink , a przed oczami
powstawa y te powojenne choinki w moim rodzinnym domu, prawie takie same.
Potem by o dzielenie si op atkiem,
yczenia, piewanie kol d. Pozna am wtedy duo mi ych i yczliwych ludzi, w tym liku pani
Czes aw P ka , z któr na d ugo zaprzyja si przej a, e nie mog a mnie zaprosi . Przez
nili my si .
pani Krystyn przekaza am dla pani Czesi
upominek i jeszcze raz prosi am przekaza moje
Na przyj ciu
serdeczne pozdrowienia i yczenia.
Od wielu lat nie by am w W gorzewie.
Tym razem przyjechali my na zaproszenie Pre-

W tym roku jak tylko przyjechali my
do W gorzewa, od razu posz am na ul. Zamkow , gdzie mieszka pani Czes awa. Niestety
nie mog a zaprosi mnie, bo by a po operacji i
le a w
ku. Przez domofon pozdrowi am j
z okazji nadchodz cego wi ta Bo ego Narodzenia i z
am yczenia pr dkiego powrotu
do zdrowia. A nazajutrz znalaz a mnie pani
Krystyna i powiedzia a e pani Czesia bardzo

du ej sali. Wszystko by o wietnie: du a sala,
du o go ci, liczna choinka, chór, pi knie nakryte
sto y dla wieczerzy. I jak kiedy , pozna am wielu
nowych ludzi. By o du o przedstawicieli z ró nych wspólnot i pa stw: z Litwy, otwy, Bia orusi, Mo dowy, i z obwodu kaliningradzkiego.
Pozna am osobi cie Iren Duchowsk polsk
poetk z Litwy, która kiedy podarowa a swoj
ksi
“Znad Issy” mojej córce Natalii. Spotka am swoje mi e dawne znajome panie: Basi
Chludzi sk oraz Zofi Rycharsk .

wi ty Miko aj

W odpowiednim czasie na sali zgas o
wiat o, zapali y si gwiazdki na suficie (jakby
na niebie), zapalili my wiece, wzi li my si za
ce i piewali my kol dy. To by o takie wzruszaj ce... Wszyscy stali si jedn zaprzyja nion
rodzin .
Jestem szcz liwa, e nasza m oda
prezes Janina apszyna zorganizowa a nam ten
wyjazd do W gorzewa. I jeszcze raz zasy amy
podzi kowania panu Wies awowi Pietrzakowi
Spacer po mie cie mie cie
za zaproszenie i za te mi e ciep e s owa, które
zesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Wie- znalaz dla wszystkich bez wyj tku.
awa Pietrzaka. Spotkanie wigilijne zosta o
Ba tyjsk. Janina Pietruszko
zorganizowane w jakiej jednostce wojskowej w
Foto autora

Dwa konkursy, czyli drugi dom dla Polaka
W tym roku w Konsulacie zosta y przeprowadzone dwa
konkursy recytatorskie.
Pierwszy pod has em “Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”
zosta zorganizowany przez autonomi polsk (prezes Helena
Rogaczykowa). Pani Helena kierowa a tym konkursem weso o, z
humorem, z u miechem. Wiem, e o tym ju pisano.
Drugi konkurs pod has em “Kresy-17” zawsze przebiega w
Czerniachowsku, ale w tym roku zosta przeniesiony do Konsulatu
Generalnego RP. I s usznie, bo Kaliningrad jest miastem obwodowym
i do niego dociera jest atwiej ni do Czerniachowska. Ale nie o tym
mowa. Chc powiedzie o atmosferze, jaka tam panowa a. Wszystko
by o bardzo oficjalnie, jak na Kremlu. Nawet na krzes ach le y
kartki z nazwiskami uczestników, którzy musieli zaj c te miejsca. Z
naszej wspólnoty w konkursie wzi o udzia trzy osoby, w ród nich
te ja. Przygotowa am dwa wiersze: pierwszy odpowiedni do swego
wieku (o staruszkach), a drugi pod tytu em “Lalka” dla dzieci. I zanim
zacz am opowiada ten drugi wiersz, zwróci am si z pro
do jury

o pozwolenie powiedzie par s ów do
widowni. Ale pani Julia ysakowska,
która prowadzi a ten konkurs i nie by a
cz onkiem jury, odpowiedzia a “Nie. To jest
konkurs.” Zosta am zaskoczona, obra ona. Chocia zwa aj c na mój
wiek, pani Julia mog a zrobi wyj tek.
Ja chcia am powiedzie , e opowiem wiersz na cze mojej mamy,
ju nie yj cej. e ja nauczy am si go jeszcze w dzieci stwie, a moja
mama – od swej pierwszej nauczycielki pani Gli skiej.
Ale wbrew pani Julii powiedzia am kilka s ów, nawet nie
pami tam jakich. Chc zapyta pa stwa, czy polski Konsulat nie
jest drugim domem dla Polaka? Czy tam ka dy krok musi by
zaprotoko owany?
Kiedy ja jako jedna z pierwszych osób odbiera am Kart Polaka z
k Generalnego Konsula RP pana Czubi skiego, to us ysza am takie
owa: “Ta Karta Polaka odemknie dla Polaka wszystkie drzwi.” Czy
to jest tak po dzi dzie ?
Janina Pietruszko Ba tyjsk
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Muzea ponad granicami
W ramach realizacji projektu
KROO „Szturwa ” „Po czenie
pokole ” odby a si edukacyjna
wycieczka do Elbl ga. Zorganizowali my zwiedzanie miasta i odwiedzili my
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elbl gu,
które jest partnerem Muzeum “Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie.
Historia tych miejsc, w których obecnie znajduj si miasta Kaliningrad i Elbl g, nale cych
do najstarszych i najwi kszych na po udniowym
brzegu Morza Ba tyckiego, przecina si od bardzo dawna. Ich powstanie poprzedzi a wspólnota kulturowa ziem, najpierw wyznaczona przez
szlak bursztynowy, osadnictwo gockie, wiki skie, wreszcie pruskie, i zwi zana z tym jedno
zykowa oraz religijna mieszka ców, nazwanych Prusami. Terytoria wokó przysz ych miast
sta y si w XIII wieku celem ekspansji gospodarczej na wielkim szlaku handlowym prowadz cym z zachodu Europy do ziem ruskich. Dla
Elbl ga i Królewca (dzisiaj Kaliningrad) te ruchy
powi zane s z dziejami powstania Pa stwa
Krzy ackiego i przynale no ci obu miast do unii
miast hanzeatyckich.
Elbl g i Kaliningrad (Królewiec) czy po oenie nad Zalewem Wi lanym, szlak wodny
przez Zalew zapewnia najwygodniejszy sposób
podró owania mi dzy obu miastami. Komunikowano si tak e drog l dow . Blisko obu miast

atwia a wszelkie kontakty gospodarcze,
odbywanie praktyk rzemie lniczych, wymian
artystów, wreszcie piel gnacj licznych zwi zków rodzinnych.
Kontakty mi dzy mieszka cami obu miast
sta y si jeszcze atwiejsze po uruchomieniu poczenia kolejowego w 1853 roku. Wielu artystów
pracuj cych w Elbl gu b
wykonuj cych prace
dla miasta by o wychowankami Akademii Sztuk
Pi knych w Królewcu, powo anej w 1842 r.
Dzisiaj wa ne jest budowanie wi zów i to samo ci lokalnej. Nie da si tego uczyni bez akceptacji jak e trudnego dziedzictwa Elbl ga i
Kaliningradu. Lokalna historia staje si coraz cz ciej punktem odniesienia dla oceny i wytyczania
ró norodnych, wspó czesnych dzia
w obr bie
miast.
Wystawa, któr odwiedzili my w Elbl gu w
ramach realizowania projektu “Historia ponad
granicami”, jest niezwykle zajmuj ca. G ównymi
bohaterami ekspozycji s dawni mieszka cy miasta. Wystawa wzbogacona zosta a o rodzinne pami tki, archiwalne zdj cia oraz aran acje wn trz
z epoki – kobiecy salonik, bo onarodzeniowe
wn trze wi teczne i dawna kuchnia. Na ko cu
wystawy zaprezentowano nam holograficzny
film o tej samej nazwie. Ta ekspozycja holograficzna ca kowicie zanurza cz owieka w rodowisku
i przestrzeni prezentowanego materia u, anga uj c
go w proces zmiany czasu i historii. Podstaw

jest prezentacja fascynuj cych wydarze i symboli historii regionu.
Byli my mile zaskoczeni nowoczesnym
podej ciem do wizualizacji historycznych momentów. Bardzo dobrze wyszkolona obs uga
muzeum i kolorowy film pozostawi y bardzo
przyjemne wra enia z tej podró y i my, jako
Klub Mi ników Polskiej Kultury, mamy nadziej , e wkrótce odb dziemy bardziej szczegóow wycieczk po starym mie cie sk adaj c
wizyty w historycznie wa nych obiektach.
W ramach wyjazdu robili my interesuj ce
wiczenie: starsze osoby obserwowa y m odszych i robi y im zdj cia, m odzi odwrotnie –
obserwowali starszych i fotografowali ich. Po
powrocie wymieniali my si wra eniami.
Dla mnie to by o dziwne, jakbym by w go ciach u swojego dziadka Sergiusza!
Widzia em przedmioty, których on u ywa
jak by m ody, a ja teraz mog em pokaza to
swojemu synkowi. Kto inny widzia co innego.
Dzi ki naszym przewodnikom, w tym Anastazji
Wertiaszkinej, nie tylko ogl dali my, ale dos ownie prze yli my momenty historii.
W jednym byli my zgodni: historia jest
wa na dla wszystkich pokole . Trzeba j chroni , pami ta o przesz ci, o swoich przodkach,
by mia o i naprzód.
Siergiej So owjow
Foto autora
Nasz przewodnik Anastazja
Wertiaszkina

Wystawy Muzeum
Archeologiczno-Historycznego
w Elbl gu

Kobiecy salonik

Historia jest wa na dla wszystkich pokole

Nasz przewodnik Anastazja Wertiaszkina

Kobiecy salonik

ywe momenty historii
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Nowoczesne podej cie
do wizualizacji historii
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do wizualizacji historii
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Ka de dziecko o tym wie –
pomagaj w takiej sprawie recytowanie wierszyków, wykonanie
ta ca i piewanie piosenek, wzi cie
udzia u w konkursie Miko ajkowym. Oto by a weso a zabawa! Mamy utalentowane dzieci: pi knie graj na skrzypcach, wietnie
recytuj , piewaj i ta cz !
Magia podzia a: Worek ju by ca kiem nape niony, a brakowa o mu si y, by przesun
nogi! Wszystkim dzieciom wystarczy o prezentów, które wi ty Miko aj wydobywa z tego
Worka!
Okres Bo ego Narodzenia w tradycji polskiej
to m.in. czas kol dowania. Nie zapomnieli o tym
zarówno organizatorzy dzisiejszego wydarzenia.
Wyj tkowo pi knie brzmia y kol dy, piewane wspólnie z zespo em polonijnym “Królewczanie” pod kierownictwem Andrzeja Androsiuka.
A najwa niejsz cz ci spotkania by o
podzielenie si op atkiem – symbolem zgody i
pojednania.

Dla mnie amanie si op atkiem jest najbardziej
wzruszaj cym i najmilszym momentem wigilii.
os mi wi nie w gardle, r ka dr y, a przemy lane
yczenia ulatniaj si z g owy.
Przy wigilijnym stole by a okazja, aby pogratulowa sobie sukcesów osi gni tych w roku
ubieg ym, by wymieni pogl dy, podyskutowa
o minionym czasie i o nadziejach zwi zanych z
nadchodz cym Nowym Rokiem.
Ka dy z nas ma swoje ulubione potrawy wigilijne i wi teczne. Cho makowiec i sernik, drobne
pierniczki z lukrem i w czekoladzie znika y najszybciej, zarówno z patery jak cukierki czekoladowe, paszteciki dro owe z farszem z kapusty
i grzybów z kruchego ciasta, wype nionymi mi sem wyszukane w ksi ce “W staropolskiej kuchni” by y nie mniej smaczne. Pocz stunek, przygotowany przez naszych pa , by przepyszny!
Wbrew temu, e powinno si popróbowa
wszystkich potraw, to mnie ta sztuka nigdy si
nie uda, kilka pierogów, to wszystko, co jestem
w stanie zje .

Mog z pewno ci powiedzie dla tych, kogo nie by o z
nami tego dnia, e wi teczn
atmosfer wyczuwa o si na
ka dym kroku.
A jak by o? Wystarczy obejrze galeri fotografii wykonanych przez Maksima Tajurskiego
na oficjalnej stronie internetowej Autonomii
www.polonia39.ru.
Dzi kujemy aktywnym polonusom za pomoc w organizacji tego wspania ego wydarzenia,
a wszystkim obecnym za wspólnie sp dzony
czas i yczymy Weso ych wi t i Szcz liwego
Nowego Roku.
Wyj tkowe podzi kowania: dla Romana
Miedwiediewa, który zadebiutowa jako aktor
w roli wi tego Miko aja oraz dla Jeleny urawskiej za przygotowanie tak ciekawego programu
rozrywkowego dla dzieci.
Ludmi a Snigurowa
Foto: Maksim Tajurski

Gramy w
chowanego

Zadanie do wykonania od
wi tego Miko aja

Warsztaty gry na gitarze

ode Talenty Polonii

piewanie
kol d

Pocz stunek

Kronika polonijna z podzi kowaniami
Wspólne zdj cie
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Mi dzynarodowy Dzie Osób Niepe nosprawnych w Dobrowolsku
3 grudnia obchodzimy Mi dzynarodowy Dzie Osób Niepe nosprawnych. Zosta on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne N arodów
Zjednoczonych.
Ustanawiaj c Mi dzynarodowy Dzie Osób
Niepe nosprawnych, ONZ chcia a zwróci uwag
na problemy tej grupy spo ecznej i podkre li
konieczno dzia
na rzecz integracji osób
niepe nosprawnych z reszt spo ecze stwa.
W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym
Narodów Zjednoczonych zosta a przyj ta Konwencja Praw Osób yj cych z Niepe nosprawno ci . Wed ug dokonanych zapisów osoby
niepe nosprawne maj prawo do: wolno ci i bezpiecze stwa, swobody poruszania si i do niezale nego ycia, do ochrony zdrowia, ycia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do
udzia u w yciu politycznym i kulturalnym. W
konwencji znalaz y si równie inne niezwykle
wa ne zapisy, a dotycz ce równego dost pu do

i popowe, a jeden z oddzia ów
po wi cony by realizacji kol d w
zwi zku ze wi tami Bo ego
Narodzenia. A sala nie pozosta a
oboj tna. Publiczno
bardzo
bawi a nasz grup , cz
publiczno ci ta czy a
i piewa a razem z wielk przyjemno ci !
Po koncercie go cie i uczestnicy imprezy
usiedli przy stolikach, aby spróbowa da kuchni
lokalnej. A potem, razem z zespo em “Królewczanie”, wzi li udzia w weso ym przedstawieniu
teatralnym “Rzepka”.
Ogromnie serdecznie dzi kujemy spo ecze stwu Osób Niepe nosprawnych z Dobrowolska
(przewodnicz cy Olga Mikuszyna, przewodnicz ca ruchu m odzie owego Swiet ana Kapustkina) za zaproszenie na to wydarzenie, za
mo liwo gratulowania tym wspania ym,
odwa nym ludziom i przyniesienie im kilku
radosnych i kolorowych godzin komunikacji.
Autor: Jelena Morozowa
Foto: Swiet ana Kapustkina, Jelena Morozowa

przestrzeni i budynków u yteczno ci publicznej,
transportu, informacji i komunikacji.
Na temat problemów osób niepe nosprawnych, a tak e ich osi gni , rozmawiano 7 grudnia
w miejscowo ci Dobrowolsk w powiecie Krasnoznamenskim. Okr gowe Stowarzyszenie Osób
Niepe nosprawnych (przewodnicz ca Helena
Szajdulina) zebra o si w du ej sali Domu Kultury,
aby porozmawia ze sob przy fili ance herbaty
i podzieli si jej sukcesami, omawia wydarzenia,
naradza si w ró nych sprawach. Przedstawiciele
Dumy Regionalnej Kaliningradu, spo ecze stwa,
miasta Nesterow i administracji regionalnej pogratulowali tak e osobom niepe nosprawnym. Grupy amatorskie Domu Kultury, a tak e przedstawiciele regionalnego stowarzyszenia osób niepe nosprawnych, wykonywali pie ni, ta ce i przedstawienia teatralne przed go mi uroczysto ci.
Na festiwal, nie po raz pierwszy, zosta zaproszony zespó “Królewczanie” z Polonii kaliningradzkiej (pod kierownictwem A. Androsiuka).
W programie znalaz y si zapalaj ce pie ni ludowe

Rodzinny duet Tytjuk po koncercie

Helena Szajdulina i Olga Mikuszyna
Go cie i widzowie zbieraj

“Królewczanie” po koncercie
z prezentami

si na sali

Zespó na scenie

“Rzepka”

Zespó rosyjskich pie ni

Zdj cie z organizatorami

Wdzi czno

za uczestnictwo

Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni i Polakami za granic .
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