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Dzisiaj przed obiadem nie złapałem ryby, po obiedzie było lepiej. W nocy też bezskutecznie, siedzieli 
wędkarze od godziny 22, złapali dwie ryby. 

Kiedyś zajmowałem się myślistwem. Pojechaliśmy z żoną, spotkaliśmy dzika i chciałem go zastrzelić. A 
żona zapytała: „Nie żal?”. I naprawdę czułem się zakłopotany, a potem już nie zabijałem zwierząt. 
Jestem mieszkańcem wioski i lubię naturę. Przestałem zabijać i zacząłem łapać ryby. 

Przyjechałem tu po katastrofie w Czarnobylu, brałem udział w tych wydarzeniach. A więc musiałem 
przeprowadzić się tutaj, dla córki. To wszystko… Przybyliśmy do Kaliningradu, ponieważ ta ziemia była 
najbardziej przyjazna dla środowiska w Rosji i części Europy. 

 

##   

Raz dwa trzy… 
Dzień dobry, czy Pan jest kaliningradczykiem? 
Nie jestem rodzonym kaliningradczykiem, ale przez długi czas żyłem w Kaliningradzie. 
A ile czasu? 
Jedenaście lat. 
Jedenaście lat. Ale czy czujesz się kaliningradczykiem? 
No nie wiem, mam rodzinę, dwoje dzieci. Przyjechaliśmy z całą rodziną na ryby. 
  

## 

Podoba mi się Kaliningrad, bo to moje rodzinne miasto, jest tutaj dużo miejsca. Możemy spacerować, 
biegać, pochodzić po statku, pobawić się.  
 

## 

Powiedz mi, czy lubisz wędkowanie? Powiedz, jaką rybę złapałeś w tym roku?  
Wielką. Nawet nie mogliśmy jej wydostać z wody. 
Jestem z Białorusi. Większość dorosłego życia żyjemy tutaj. Prawdopodobnie to dla mnie druga 
ojczyzna. 
 

## 

Byłam i na Kubie, tam też są dobrzy ludzie. Ale w Moskwie ludzie są źli. A w Kaliningradzie – dobrzy. 
Wszyscy się uśmiechają. To prawda. 

## 

Wszystko jest piękne. Zielone i przyjemne miasto, wiecie? To niezwykły fakt, że jest tu bardzo 
interesująca warstwa historyczna. Tu są bardzo otwarci i mili ludzie. Jesteśmy różni. Tu staję się 
zupełnie inną osobą. Jestem z Syberii. Ale chcę powiedzieć, że kiedy kwitną kasztany, lipy. Po prostu 
nigdy nie widziałem czegoś takiego. Kocham ten kraj. Nawet nie wiem, co jeszcze powiedzieć. 

## 

Kaliningrad jest inspiracją dla mnie. On jest pełen ludzi, spokoju, powietrza, drzew. Nie wiem, to 
wszystko daje przestrzeń i rekreację. Jest energetyzujący, daje nastrój.  
 


