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AXIOS - GODNY
WYBRANO NOWEGO PATRIARCHĘ MOSKWY I CAŁEJ ROSJI

W Kościele Prawosławnym trzykrotna aklamacja greckiego słowa „axios” (godny) poprzedza moment objęcia tronu patriarchy
przez nowego elekta. Moje pierwsze spotkanie z ówczesnym arcybiskupem Cyrylem było dla wielkim, niezapomnianym przeżyciem.
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skiego Metropolity Cyryla Gundajewa. Jed-
nym z  powodów mojej radości jest t o, że
z nam osobiście nowego Zwierz chnika
Kościoła Prawosławnego.

Arcy biskup a Cy ry la p oz nałem 19
grudnia 1991 roku. Ówcz esny  probosz cz
parafii św. Mikołaja w Kaliningradzie ojciec
Pant elejmon z apros ił mnie do swojej
świątyni na odpust parafialny. By ło to dla
mnie wielkim przeżyciem. Pierwszy raz w
życiu uczestniczyłem w liturgii prawosław-
nej, którą sprawował biskup. Mnie, kap ła-
nowi  katolickiemu, wskazano miejsce nie
wśród licznie zgromadzonego ludu Bożego,
a z a ikonostasem. Władyka zaprosił mnie
do ołtarza za carskimi wrotami, gdzie mogą
przebywać tylko duchowni i posługujący.
Nie mogą tam wchodz ić niewiast y, ani
ludzie, którzy nie należą do kościoła prawo-
sławnego. Uznałem to za wyróż nienie, za
znak szacunku  do Kościoła, który przedsta-
wiam, i do mnie.

Ojciec Pantelejmon prz eds tawił mnie
arcy biskupowi jako nowego kap łana
katolickiego w Obwodzie Kaliningradzkim.
Pamiętam, że Metropolita przywitał mnie
bardzo serdecznie. Nastepnie, nieoczekiwa-
nie dla mnie, zaczął interesować się t ym
skąd p rz y by wam, gdz ie miesz kam, jak
liczna jest nasza wsp ólnota i jakie są jej
problemy? Potem zacz ęła uroczysta archi-
jerejska liturgia. Była p iękna i podniosła.
Widać było jak angażują się w nią ludz ie
spragnionych wiary i eucharystii.

Utkwiło mi jesz cz e w pamięci,  ż e
Metropolita wygłosił homilię o św. Mikołaju
i  odradzaniu się chrześcijaństwa w Rosji.
Gdy z bliż y ł s ię liturgicz ny moment
przekazania znaku pokoju, Władyka Cyryl
przekazał najpierw duchownym prawosław-
nym, a nas tępnie podszedł do mnie, objął
za ramiona i,  delikat nie uśmiechając się,
powiedział: „Pax tecum”. Mile zaskoczy ło
mnie t o, ż e arcy biskup  p rawos ławny
pozdrawia kat olickiego księdz a po łacinie.
Na przestrzeni prawie 18 lat mojego pobytu
w Obwodzie Kaliningradzkim widz iałem z
bliska Metropolitę Cyryla wiele razy. By ły
to spot kania prywatne, w cerkwiach i na
różnych uroczystościach państwowych. Przy
tym zawsze  podziwiałem tego człowieka.
Był On przecież  wybitną i wysoko posta-
wioną osobistością w  Kościele Prawosław-
nym. Podróżował po świecie, spełniał ważne
zadania w Patriarchacie w Moskwie. Jednak
nade wszy stko był biskupem kaliningrad-

zkim i smoleńskim.
Gdy  przy jeżdżał do Kaliningradu, zacho-
wywał się tak jakby tu ciągle przebywał.
Doskonale orient ował s ię we wszy stkich
sp rawach swej diecez ji,   p oszczególny ch
parafii, w tym tych najmniejszych, i klasz-
torów. Juz z kilku Jego słów wynikało, że
Ten, który organizował w Jantarnym Kraju
życie prawosławne, ani na chwilę nie zapo-
minał o swojej owczarni.  W Jego ocz ach
stale odzwierciedlała się troska o lud Boży
i miłość do innych ludzi naszego obwodu.
Zawsze byliśmy ciekawi Jego opinii w spra-
wach społecznych i moralnych. Ludzie róż-
nych przekonań czekali na sobotni poranek,
by uczestniczyć dzięki telewizji w kateche-
zach metropolity Cyryla.  Jestem przekona-
ny, że obecny Patriarcha wniósł największy
wkład w odrodzenie duchowe, moralne i
społecz ne naszego regionu. I nie t ylko.
Będąc najbliższy m wsp ółpracownikiem
poprzedniego Patriarchy Aleksego, by ł jed-
nocześnie współtwórcą wiosny prawosławia
na terytorium by łego ZSRR.

Włady ka Cyry l  kierował Wydz iałem
Stosunków Zewnętrznych w Moskiewskim
Patriarchacie. Wszyscy dobrze wiemy, z jak
wielką energią i wytrwałością pracował na
polu dialogu pomiędzy  p rawos ławiem a
innymi religiami, czy też świeckimi insty-
t ucjami i organizacjami między narodo-
wymi. Trwamy w nadziei, że Jego dotych-
czasowe doświadczenia i kontakty dobrze
przysłużą się  Rosyjskiemu Kościołowi Pra-
wosławnemu oraz umocnią do t worzenia
dobrych stosunków  z  innymi religiami w
Rosji i za jej granicami.

Patriarsze Cyrylowi I, Arcypasterzowi
Owczarni Chrystusowej na ziemi rosyjskiej,
katolicy Obwodu Kaliningradzkiego życzą
z całego serca Boż ej op ieki, szlachetnych
natchnień Ducha Świętego oraz krzepkiego
zdrowia! Ad multos annos! Mnogaja leta!

Ks. Jerzy S teckiewicz
Foto Dm.Osipow

Ksiadz Pralat
Jerzy Steckiewicz

Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi Cyryl
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We Wspólnocie Kultury Polskiej
Krótkie sprawozdanie z działalności WKP oraz MPNKA „POLONIA” w roku 2008

· p r z e d s i ę wz i ę c i a
organizacyjne

Co miesiąc odbywały się
zebrania, narady, posiedzenia
członków wspólnoty, zarządu,
aktywu WKP oraz MPNKA
“POLONIA”. Na początku ro-
ku 2008 we Wspólnocie było
zarejestrowano 174 członków.
W  ciągu  roku  wstąpiło  do
WKP 41 nowych członków.

Do otrzymania Karty Pola-
ka złożyło podania ponad 200
osób polskiego pochodzenia.
Otrzymała Kartę prawie poło-
wa tych, kto załatwił doku-
menty.

Pierwsze 17 Kart Polaków
otrzymali Polacy z Oziers ka.
Byli oni pierwszymi nie tylko
w obwodzie kaliningradzkim,
lecz pierwszymi w całej Fede-
racji Rosyjskiej.

Zos ta ł zo rgan izowany
dyżur członków zarządu WKP
w każdą niedzielę do rozs t-
rzygn ięcia bieżących spraw
polon ijnych  (w b iblio tece
parafii).

Aktywnie działały organi-
zacje polon ijne w Bałtyjsku,
Czerniachowsku , Gus iewie,
Oziersku . W  Oziersku
24.01.2008r. odbyło się kolej-
ne robocze spotkanie przed-
stawicieli organizacji polonij-
nych obwodu kaliningradzkiego.

We wrześniu w Czernia-
chows ku  mia ło  s ię  d rugie
Forum Polon ijne działaczy
Ws pólnot  Kultury Po ls kiej
obwodu kaliningradzkiego.

· Działalność kulturowo-
oświatowa

Nadal kontynuowano nau-
czanie języka pols kiego d la
dzieci, młodzieży oraz doros-
łych  na kursach p rzy parafii
Św. Wojciecha Adalberta
(Luba Wiktoriuk, Karo lina
Kuroczkina, Ałła Kuczyńska).

Grupa dzieci z Kalin in -
gradu uczestniczyła w warsz-
tatach artystycznych w Węgo-
rzewie (o rgan izato rki z
rosyjskij strony – Anna Misiu-
wian iec, Olga Sklarowa).

Również grupa dzieci z parafii
zwiedziła Warszawę  (K. Ku-
roczkina, I. Jelisiejewa). Dzie-
ci z  polonii zwiedziły Pułtusk
(I.Wołczkowa, J.Pietruszko) ,
Kraków (W. Kozłowska).

Wykładowcy języka
polskiego, nauczyciele, kiero-
wnicy różnych kółek polonij-
nych brali udział w przyjęciu
nauczycieli w Konsu lacie
Generalnym RP w Kalin in -
gradzie z zalecenia Kons ula
Generalnego  Andrzeja Perli-
ka. Grupa dzieci (5 osób) brała
udzia ł w wycieczce do
Lublina.

Odby ły s ię t radycyjne
spotkania Wielkanocne (“Ja-
jeczko”) oraz z okazji Bożego
Narodzenia spotkanie op łat-
kowe – Wieczór Kolęd (WKP,
Parafia, KG).

Uroczyście były uczczone
święta 3 Maja oraz 90. rocz-
n ica odzys kan ia n iepod-
ległości Polski (W. Andrej-
czuk, N. Malowanaja, N. Da-
n iłowa, W. Kozłows ka, A .
Ogińska, O. Sklarowa, A. Za-
charczenko, W. Sklarow, A.
Martyniuk, A. Alszańs ki, Al.
Zacharczenko, N. Pienczu-
kow, T. Wasilenko, W. Radzi-
kows ki, N. Pogrebnaja, M.
Rudosiels ka, H. Grobowaja,
W. Wasiliew, J. Rabowski, J.
Kozłowska oraz dzieci.)

Katarzyna Zysk była ini-
cjatorką zorganizowania świę-
ta dla 25 dzieci naszych para-
fian pt. “Dzień Ochrony Dzieci”.

Po raz pierwszy śwoę to-
wano “Dzień  Babci i Dziad-
ka” (J. Kozłowska, A. Misziu-
wianiec).

Przedstawiciele “Pols kie-
go Domu” z Czerniachowska
brali udział w wys tawie w
Kętrzynie.

Na szczycie lata polonusi
obwodu  kaliningradzkiego
aktywnie uczes tniczyli w III
Letnim Fest iwalu  fo lklorys-
tycznym Litwy, Niemiec,
Pols ki, Ros ji, Szwecji w
Niemiecko-Rosyjskim Domu

(zespół taneczny – Swietłana
Potocka, chór – WKP).

Razem z p rzeds tawicie-
lami innych narodów obwodu
nasza “Polonia” brała udział
w obchodach święta “Dzień
Rosji”.

Polacy z Bałtyjska, Czer-
niachwska, Gusiewa, Kalinin-
gradu , Oziers ka wypowied-
zieli swoje s zczere zdan ia
poprzedn iemu Kons u lowi
Generalnemu RP w Kalinin-
gradzie Jarosławowi Czubińs-
kiemu za ścisłą, s erdeczną,
przezroczystą, otwartą współ-
pracę z Polonią obwodu. Od-
było się to w czasie wieczoru
pożegnalnego – zakończenia
działalności pana kons ula w
Kaliningradzie.

Wiele starszych osób  w
ubiegłym 2008 roku otrzyma-
ło serdeczne życzenia z okazji
Dnia Urodzin . Życzen ia te
s kładali : J. Kozłows ka, E.
Kozłowski,  A. Zacharczenko,
W. Wierzb icki, N.Duńdicz,
N.Juszczenko, S. Sidlecka, N.
Pienczukow, O.Sklarowa, W.
Wasiliew, W.Sklarow, A .
Dmit renok, A .Martyn iuk,
A .Kuczyńska, N. Malowa-
naja, A. Ogińska, W . Wierz-
bicki, Z. Tolaronok, N. Pog-
rebnaja, M. Rudos ielska, I.
Michałow i inni.

29 miłośników poezji
pols kiej z Kalin ingradu ,
Czerniachows ka, Bałtyjska,
Gusiewa wzięło  udział w
lokalnym XVII konkurs ie
recytatorskim “Kresy – 2008”.
Konkurs finałowy odbędzie
się w Białymstoku.

O dzia łalnoś ci o rgan i-
zacyjnej, kulturalnej, oświato-
wej Polonii obwodu zaws ze
można było dowiedzieć się ,
czytając nasze pismo “Głos
znad  Prego ły” (redaktor
naczelny  – Maria Ławryno-
wicz).

Nasze pismo stale druko-
wa ło  artykuły o t radycjach
po lskich, o wiadomoś ciach,
wydarzeniach w życiu obecnej

Polski (Marek Szczepan iak).
O życiorysach wybitnych

Polaków w Ros ji mogliśmy
dowiedzieć się  w stałej rub-
ryce “Głosu” “Słynni Polacy
w Rosji”  (W. Wasiliew). Rów-
nież od W. Wasiliewa można
dowiadywać się, co się dzieje
w salach koncertowych miasta.

Zmieniło się ku lepszemu
graficzne ujęcie pis ma oraz
jakość papieru. Pismo stało się
kolorowe i bardziej  jaskrawe
(Aleksandra Ławrynowicz).

Więcej materia łów w
piśmie ukazuje się z Bałtyjska
(J. Pietruszko), Czerniachow-
ska, Gusiewa, Ozierska.

A. Zacharczenko

WKP MA NOWĄ
PANIĄ PREZES
GRATULUJEMY !!!

Członkowie Wspólnoty
Kultury Polskiej oraz Miejs-
cowej Polskiej Narodowoś-
ciowo-Kulturalnej Autono-
mii “Polonia”, redakcja pis-
ma “Głos z nad Pregoły” gra-
tulują serdecznie pani Hele-
nie Rogaczykowej z okazji
wybran ia jej na p rezes a
WKP oraz MPNKA “Polonia”.

Helena Rogaczykowa
skutecznie pełniła obowiązki
prezesa WKP oraz MPNKA
“Polon ia” w okres ie  od
9.11.2003 do 14.05.2006r.
Była organizatorką MPNKA
“Polonia”.

Życzymy pan i Helen ie
nowych sukcesów, wszelkiej
pomyślności w działalności
na cześć naszej Polonii oraz
szczęścia w życiu osobistym.

DZIĘKUJEMY !!!
Serdecznie dziękujemy

panu Eugeniuszowi Kozłow-
skiemu za rzetelne i gorliwe
pełnienie swoich obowiąz-
ków w ciągu dwóch lat na
stanowisku prezesa W KP
oraz MPNKA “Polonia”.

Życzymy zdrowia, dob-
robytu w domu, powodzenia
w pracy.

Członkowie “Polonii”
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19 grudnia nasza parafia
p.w. Naj-święt szego Imien ia
Mary i obchodziła 10-lecie
odnowienia struktury katolic-
kiej w Bałtyjsku. Na uroczys-
tości mieliśmy zaszczyt witać
Jego  Eks celencję  Ks iędza
Arcyb iskupa Metropo litę
Pawła Perci, oraz Wikariusza
Generalnego Księdza Sier-
gieja Timaczowa,  Wikariusza
Biskupiego  Ks iędza Prałata
Jerzego Steckiewicza i Księd-
za proboszcza Anuprasa Gau-
ronskasa.

Przez cały okres sowiecki
parafia nie istniała. Były kato-
licki kościół Maryja Gwiazda
Morska został zburzony w
czasie wojny, a plebania, gdzie

WIEŚCI Z BAŁTYJSKA:
UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA ISTNIENIA PARAFII

teraz mieści się kaplica, była
zamieniona w dom mieszkalny.

W  ten  niezapomniany
dzień mszę świętą celebrował
Arcybiskup , a także został
poświęcony nowy ołtarz. Po

ms zy  mieliśmy niewymu-
szoną, rodzinną rozmowę  z
Arcybis kupem. Akurat tego
dnia ks. Aleksander miał urod-
ziny. Z tej okazji o t rzyma ł
kwiaty i ciepłe słowa wdzięcz-
ności. A po paru dniach , 23

grudnia, gościliśmy w naszej
parafii wicekonsula Dariusza
Kozłowskiego. O godz. 18 od-
było się nabożeństwo w języ-
ku polskim. Potem Wspólnota
Polska przedstawiła jasełka,
zareżyserowane przez Anto-
n inę  Nos el. W zrus zająco
wyglądali najmłodsi uczes t-
nicy: anioł – Jana Moliboga,
pastuszkowie – bracia Karta-
s zowowie Żenia i Siergiej.
Kolędy śpiewali wszyscy ra-

zem. Po jasełkach było spot-
kanie opłatkowe przy s to le
przygotowanym przez Larysę
Winokurową i Taisję Cydas.

Spo tkanie przybiegało w
ciepłej atmosferze.

J. Pietruszko

APEL

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie

odbudowy ołtarza głównego w parafialnym kościele
pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Brześciu n/Bugiem.

Kościół był ufundowany przez W. Ks. Witolda
w roku 1412. W czasie budowy twierdzy brzeskiej
w roku 1836 kościół został zburzony, jak i całe stare
miasto Brześć. Na nowym mieście parafianie w 1856
roku wybudowali murowany kościół. Z tego czasu
i do roku 1948, kiedy władze komunistyczne zamk-
nęły świątynię, katolicy miasta mogli wyznawać
swoją wiarę w tak pięknej klasycystycznego kształtu
katedrze. W budynku kościoła wszystko zostało zru-
jnowane (do fundamentów zniszczono 3 ołtarze),
zmieniono wnętrze budynku przez zrobienie pięter,
zburzone zostały dwie wieże głównej fasady. Tu od
1950-57 po 1990 r. umieszczono obwodowe muze-
um krajoznawcze. W roku 1990 kościół udało się
odzyskać i rozpocząć prace związane z odbudową,

którymi kierował ks. Zbigniew Karolak. W roku 1992
powrócił na swoje miejsce w prawej nawie cudowny
obraz Matki Boskiej Brzeskiej koronowany w 1996
roku przez ks. Kazimierza kardynała Świątka. Prace
renowacyjne związane z przywróceniem pierwotne-
go wyglądu kościoła nie zostały ukończone i pot-
rzebowały nadal dużego wysiłku i funduszy.

W latach 2002-2005 zostały odbudowane dwa
boczne ołtarze przez wiernych pod kierownictwem
księdza biskupa Kazimierza Wielikosielca, który
pełnił funkcję proboszcza parafii od 2000 po 2007 r.
Dzięki Jego staraniom również w roku 2005 zostały
rozpoczęte prace nad budową ołtarza głównego,
które są kontynuowane po dzień dzisiejszy. Sytuacja
obecna wymaga zaangażowania się wszystkich ludzi
dobrej woli i parafian, ponieważ w maju 2008 r. władze
miejskie 10-krotnie podniosły opłatę za wynajem
lokali wynajmowanych dla plebanii znajdującej się
obok kościoła.

Prosimy wszystkich możnych o pomoc w tak
honorowej i ważnej sprawie. Niech nasza wspólna
opieka i wsparcie finansowe zaowocują w czasie i
przyszłości dla dobra wierzących przyszłych poko-
leń, a dziś - w odsłonięciu ołtarza głównego kościo-
ła pw. Podwyższenia Św. Krzyża.
Numer konta na Białorusi
ASB Białoruśbank:
w rublach biał.: 3015000000026
Numer konta dla zagranicy:
Polska: w euro: 26 1240 1503 1978
0000 1915 9775

w sprawie odbudowy ołtarza głównego w kościele
pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Brześciu
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PIELGRZYMI Z POLSKI
PRAWOSŁAWIE

Prawosławni pielgrzymi z Polski zwiedzili świątynie prawie całego obwodu kaliningradzkiego: we Wzmorju, Jantarnym,
Bagrationowsku, Polesku, Sowiecku, Gusiewie i Kaliningradzie.

17 stycznia 2009 roku  w pomiesz-
czeniu Konsulatu Generalnego RP w Kali-

n ingradzie odbył s ię  tradycyjny ba l
noworoczny – spotkanie dzieci  ze

Świę tym Mikołajem oraz
Śnieżynką. W Rosji nazy-
wają ich Dziadek Mróz i
Snieguroczka.

Życzenia noworoczne
zebranym złożył konsul do
spraw polonijnych Dariusz
Kozłowski. W odpowiedzi
z podziękowaniem konsu-
lowi za pomóc w organi-
zowaniu balu w imieniu
WKP obwodu Kaliningrad-
zkiego przemówiła Olga
Sklarowa.

W formie gry, szukając
zagin ionego Świę tego
Mikołaja, dzieci dokonały
podróży dookoła świata, w
czasie której zwiedziły nie

Choinka dla dzieci

 > str.  5

Kilka dni temu około pięć-
dziesięciu pielgrzymów z Polski
odwiedziło obwód kaliningradzi.
Niektóre parafie obwodu już od

dłuższego czasu utrzymują blis-
kie stosunki z braćmi z Białostoc-
ko-Gdańskiej Eparchii Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego.

Tym razem przyjechali na za-
proszenie o. Aleksandra Łarczen-
ki, proboszcza cerkwi Proroka Ilji
we wsi Wzmorje. Wyjazd z pols-
kiej strony zorganizowała kiero-
wnik Centrum kultury prawosła-
wnej w Białymstoku Irena Tresz-
czetko. Na czele grupy stanęli An-
drzej Kaczan, referent arcybis-
kupa Białostockiego i Gdańskie-
go Jakuba i proboszcz cerkwi p.w.
śww. app. Piotra i Pawła w Ełku

o. Grzegorz Biegluk.
Pielgrz ymka rozpocz ęła się

od wspólnej modlitwy pielgrzy-
mów i parafian cerkwi Proroka

Ilji we wsi Wzmorje. Tego same-
go dnia Polacy zwiedzili świąty-
nię Kazańskiej Ikony  M atki
Bożej w Jantarnym. Tutaj goście
również obejrzeli miasteczko i
zobaczyli lokalne muzeum bursz-
tynu. Nas tępnie wyruszyli do
Bagrationowska, gdzie w cerkwi
p.w. Wiary, Nadziei, Miłości i ich
matki Zofii serdecznie spotkała
ich matuszka Nadieżda Krutiń,
opowiedziała o świątyni, potem
wspólnie pomodlili się przed iko-
ną Matki Bożej „Skoroposłusz-
nica” – „Szy bko Sp ełniająca
Prośby”. Wieczorem zwiedz ili
Katedrę Chrystusa Zbawiciela w
Kaliningradzie.

Kolejny dz ień pielgrzy mi
spędzili najpierw w cerkwi św.
Tichona w Polesku, później poje-

Pielgrzymi z Polski przy cerkwi
proroka Ilji  we wsi Wzmorje

Ikona Matki Bożej
„Skoroposłusznica” w

świątyni w Bagrationowsku

W cerkwi Kazańskiej Ikony
M atki Bożej w Jantarnym

Fo
to

 a
ut

or
a

chali do świąty ni Trzech Świę-
tych w Sowiecku. Proboszcz cer-
kwi o. Nikifor Mielnik zaprosił
gości na herbat ę w refektarzu,
przeprowadził wy cieczkę po
mieście do mostu Królowej Lui-
zy. Dalej – do Gusiewa. Cerkiew
Zaśnięcia Bogurodzicy stała się
końcowym punktem pielgrzymki
prawosławnych Polsków po zie-
mi kaliningradzkiej.

W swoich opiniach o pielg-
rz ymce po obwodzie kalinin-
gradzkim Polacy wyrazili wdzię-
czność dla strony przyjmującej –
Ep archii Kaliningradz kiej i
Smoleńskiej, a także zaprosili na-
szych ziomków do odwiedzenia
polskich świątyń prawosławnych.

Dmitrij Osipow
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tylko Polskę, lecz i  Japonię, były na Pół-
nocy, na kontynencie afrykańskim, poz-
nawały kulturę innych krajów na całym
świecie.

A gdy Święty Miko łaj zosta ł szczę-
ś liwie znaleziony, to wys łuchał wierszy-

ków od wszystkich
dzieci i  wręczył
szczęś liwym dzie-
ciakom podarunki
noworoczne.

Rolę Śnieżynki

oraz prowadzącej
balu odgrywała He-
lena Rogaczykowa.
Pomagały jej w tym
Nastia  Sos onko,
Ania Ogińska, Wa-

lentyna Kołotniewa. A Julii Kozłowskiej
serdecznie dziękujemy za zapewnienie
wszystkim dzieciom prezentów nowo-
rocznych.

         Walery Sklarow
Foto A. Misiuwianiec

(ze str. 4)

Nasi na białostockich Kresach
Na tegorocz ny, już siedemnasty, finał

Konkursu Recy tatorskiego „Kresy  2008”
zostały zaproszone dwie osoby, które zajęły
czołowe miejsca w eliminacjach obwodowych
odbywających się w listopadzie 2008 r. w
Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie.
W Białymstoku reprezentowały nas Władysła-
wa Kozłowska, od lat zdobywająca główne
nagrody w konkursach recytatorskich, oraz
Halina Atroszko, która po raz pierwszy wzięła
udział w zmaganiach recytatorskich. Włady-
sława, recy tując „Colloquium niedzielne na
ulicy” Tuwima oraz „Skromność” Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego, zdoby ła uzna-
nie jury, co zaowocowało przyznaniem jej
wyróżnienia.

Obu ucz est nicz kom dz iękujemy  z a
reprezentowanie obwodu i życzymy dalszych
sukcesów.                             Katarzyna Zysk

***
W dniach 8-13 grudni a 2008r.  w

Białymstoku odbył się finał Konkursu Re-
cytatorskiego dla Polaków z Zagranicy „Kresy
2008”. Do stolicy Podlasia przyjechali mi-
łośnicy polskiej poezji z Rosji, Łotwy, Litwy,

K a z a c h s t a n u ,
Czech, Białorusi,
Bułgarii, Mołdawii,
Rumunii, Ukrainy i
po raz pierwszy z
Grecji. Miałam oka-
zję wziąć udział w
tym konkursie, nie-
stety nie zdoby łam
nagrody, ale pozna-
łam wielu cieka-

Nasze dziewczyny na konkursie w Białymstoku godnie zaprezentowały Obwód Kaliningradzki, a nawet przywiozły wyróżnienie jury.
Halina i Władysława po raz pierwszy wzięły udział w tak wyjątkowym przedsięwzięciu.

wych ludzi, a wyjazd dostarczy ł mi niezapom-
nianych wrażeń.

W czasie tygodniowego pobytu na Pod-
lasiu braliśmy udział w interesujących i przy-
datnych warsztatach artystycznych prowad-
zony ch przez  wykładowców białostockiej
Akademii Teatralnej. Uczyliśmy s ię int er-
pretacji tekstu, poznawaliśmy tajniki sztuki
lalkarskiej, zostaliśmy wprowadzeni w arkana
teatru przedmiotu i małych form teatralnych.
Mieliśmy też możliwość obejrzenia spektakli
białos toc-kich t eatrów: Teatru Dramatycz-
nego i Białos tockiego Teatru Lalek, Teatru
Wierszalin z Supraśla oraz teatru szkolnego
działającego na Wydziale Sztuki Lalkarskiej
Akademii Teat-ralnej w Białymstoku. Każdy
spektakl był inny, każdy wyjątkowy. Organiza-
torzy warsztatów również zadbali, byśmy poz-
nali historię miasta i zobaczyli piękno Białego-
stoku – tego starego i tego współczesnego.

Ten konkurs tak naprawdę nie jest konkur-
sem, w którym walczy się o nagrody, to spot-
kanie ludzi, którzy, mimo że mieszkają poza
granicami Polski, są związani z polską kulturą
i dbają o czystość języka polskiego.

Halina Atroszko,
studentka III roku polonistyki Rosyjskiego

Uniwersytetu Państwowego w
Kaliningradzie

***
Rokrocznie na początku grudnia w Bia-

łymstoku odbywa się Konkurs Recytatorski
dla Polaków z Zagranicy „Kresy”, w ubiegłym
2008 roku po raz pierwszy miałam przyjem-
ność w nim uczestniczyć. Tydzień tam spęd-
zony na długo pozostanie w mojej pamięci.

Już pierwszego dnia zaproszono nas na
wycieczkę po Białymstoku; miasto bardzo mi
się spodobało, a najwięk-
sze wrażenie zrobiły na
mnie świątynie. Koncert
galowy, na którym mieli-
śmy zaprezentować swo-
je umiejętności recytator-
skie poprzedziły tygod-
niowe warsztaty aktors-
ko-recytatorskie. Zajęcia
odby wające s ię w Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Z elwerowicza by ły niezwykle
interesujące, dzięki nim zrozumiałam, jak
ważny  w grze aktorskiej jest każdy detal,
każdy niuans i że emocje dostarczane widzom
są okupione ciężką pracą aktora.

Wielką niespodzianką były dla nas spot-
kania ze s tudentami akademii, moż liwość
przyjrzenia się ich pracy nad spektaklami i
obejrzenia gotowych przedstawień. Prawie
każdy dzień spędzaliśmy w teatrze! Wcześniej
bardzo rzadko bywałam w teatrach, ale ta nie-
samowita atmosfera sprawiła, że magia teatru
zaczęła i na mnie działać.

Białostocki Teatr Lalek wydawał się świą-
tynią sztuki, czymś nieosiągalnym dla zwyk-
łych śmiertelników, a stał się miejscem koncer-
tu galowego. Dla każdego, kto stanął na jego
scenie, by ły to niezapomniane chwile – pełne
radości, ale i wszechogarniającej tremy.

Bardzo dziękujemy tym, dzięki którym
mogliśmy uczestniczyć w tej bajce zwanej
„Kresami 2008” i mamy nadzieję, że za rok
również będziemy jej bohaterami.

Władysława Kozłowska
Foto Katarzyna Zysk



Str. 6 GŁOS ZNAD PREGOŁY  Nr 2 (151) luty 2009

Rok 2009 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem
Astronomii. Okazją do tego jest rocznica 400 lat od pierwszego użycia
teleskopu przez Galileusza.

Celem  roku astronomii
jest popularyzacja
astronomii i innych nauk
ścis łych, przede wszystkim
wśród m łodzieży.
Zainteresowanie astronomią
zwykle łączy się z
zainteresowaniem mniej
ekscytującymi dyscyplinami
jak na przykład fizyka,
inżynieria czy informatyka,
gdyż współczesne badania
kosmosu bazują tych
właśnie dziedzinach.

Pomysł roku astronomii
wyszedł od
Międzynarodowej Unii Astronomicznej
(IAU), ale formalny wniosek do ONZ
zgłosiły Włochy, gdyż tylko kraje
członkowskie są do tegouprawnione.
Rezolucja została przyjęta podczas 62.
Sesji zgromadzenia Ogólnego ONZ w
dniu 20 grudnia 2007 r.

W roku 2009 mają miejsce
następujące rocznice i wydarzenia:

· 400 lat od pierwszego użycia
teleskopu do celów astronomicznych
(Galileusz)

· 90 lat istnienia Międzynarodowej
Unii Astronomicznej (IAU)

· 40 lat od pierwszego lądowania
człowieka na Księżycu (Apollo 11)

· najdłuższe zaćmienie Słońca w
XXI wieku

Powołany został międzynarodowy
komitet organizacyjny roku oraz
narodowe komitety w wielu krajach (w
tym w Polsce). Ogólnoświatowe
projekty Międzynarodowego Roku

Astronomii 2009 to:
· 24 godzinna astronomia - pokazy

astronomiczne trwające łącznie przez 4 dni
· Galileoscope - bardzo tani

teleskop dostępny dla każdego
· Kosmiczny dziennik - blogi

prowadzone przez znanych
astronomów

· Portal do Wszechświata - witryna
ze zdjęciami, materiałami wideo,
odnośnikami do dalszych materiałów

· Ona jest astronomem - projekt
skierowany do kobiet

· Świadomość Wszechświata - po-
moc dzieciom pokrzywdzonym przez los

· cykl szkoleń dla nauczycieli
· cykl wystaw najpiękniejszych

zdjęć kosmosu
Dlaczego astronomia jest ważna?

Rok 2009 ma dla astronomii

szczególne znaczenie. W
tym roku mija 400 lat od
chwili, kiedy włoski astronom
Galileusz skierował w niebo
pierwszą lunetę
astronomiczną. Od tego
momentu astronomia
przekształciła się w
nowoczesną naukę
poszukującą odpowiedzi na
najważniejsze pytania, jakie
stawia sobie ludzkość: Czy
jesteśmy sami w kosmosie?
Jak wygląda początek i
koniec świata?...

Astronomia pozwoliła na
formułowanie pierwszych ogólnych
praw fizyki (prawa ruchu planet)  i do
dziś stanowi najsilniejszy i najpiękniejszy
dowód ich powszechności. Astronomia
stanowi dziś tę dziedzinę nauki, która
stwarza największe możliwości
poznania nowych, fundamentalnych
praw przyrody.

Astronomia ma wielkie znaczenie
dla świadomości współczesnego
człowieka. Pytania o istnienie życia
poza Ziemią, o pochodzenie obiektów
kosmicznych i ich przyszłe losy
pobudzają wyobraźnię i ciekawość
zarówno uczonych jak i laików. Obrazy
obiektów astronomicznych, uzyskiwane
przy pomocy największych,
współczesnych teleskopów mają
wielkie walory estetyczne. Astronomia
jest jedyną nauką, której towarzyszy
masowy ruch miłośników tej nauki.
Miliony amatorów na całym świecie nie
tylko  przeżywają obserwowanie nieba
jako wspaniałą rekreację, ale także
często prowadzą obserwacje o wartości
naukowej.

Widok nocnego nieba zawsze robił
na ludziach wielkie wrażenie. Proste
obserwacje astronomiczne są
jednocześnie rozrywką prawdziwie
demokratyczną: tanią, powszechnie
dostępną, o potencjalnie wielkich
walorach emocjonalnych i
intelektualnych. Do obserwacji
nocnego nieba wystarczy bezchmurne
niebo, wzrok ku gwiazdom skierowany,
lornetka lub prosta lunetka. Może to
być wspaniałe przeżycie rodzinne,
łączące starszych i m łodszych, tych co
już dużo wiedzą z tymi, którzy dopiero
chcą się dowiedzieć. Dlatego hasłem
MRA2009 jest: „Odkryj swój
Wszechświat”.

Z Internetu wybrała  M. Ławrynowicz

Międzynarodowy Rok
Astronomii 2009:

„Odkryj swój Wszechświat”
Pamiętamy
Siedem lat temu, 21 lutego 2002

roku zmarł profesor Kazimierz
Ławrynowicz, naukowiec
matematyk o światowym
autorytecie. Profesor Ławrynowicz
w ostatnim okresie swojego życia
był wykładowcą dwóch wyższych
uczelni, Uniwersytetu
Kaliningradzkiego i Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, jest
autorem szeregu prac z dziedziny
matematyki, astronomii, historii
nauki, m. in. monografii o dziejach
uniwersytetu Królewieckiego
Albertyna, która ukazała się w
druku w językach rosyjskim i
niemieckim. Człowiek w ielkiej
erudycji, cieszył się autorytetem
również w środowisku
kaliningradzkich krajoznawców.

W listopadzie 1995 r. został
założycielem i do chwili swojego
zgonu był redaktorem naczelnym
gazety Wspólnoty Kultury Polskiej
„Głos znad Pregoły”, jedynej
gazety ukazującej się w języku
polskim w naszym regionie. W
2000 roku na corocznym
Kongresie Polonii w Moskwie
miesięcznik został uznany za
najlepszy pod względem
technicznym i informacyjnym
polskojęzycznym pismem
wydawanym w Rosji. Właśnie w
czasie redaktorstwa profesora
Ławrynowicza ukształtowały się
kierunek i podstawowe rubryki
naszego pisma. Zgodnie z
założeniami redaktora naczelnego
pismo Polaków obwodu
kaliningradzkiego ma opowiadać o
polskiej przeszłości rodzin
członków Wspólnoty, polskich
tradycjach, przypominać pieśni
narodowe oraz aktualne
wydarzenia związane z polską
kulturą.

Po siedmiu latach nieobecności
wśród nas pana Kazimierza
Ławrynowicza nadał brakuje nam
Jego opinii, szanowanego zdania.
Pozostał w naszej pamięci jako
człowiek dążący do określonego
celu, niezwykle otwarty w
obcowaniu z ludźmi.

W. Wasiliew

Dofinansowano ze
środków Senatu RP

dzięki pomocy Fund acji
“Pomoc Polakom
na Wschodz ie”
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Wanda Wilkomirska
Niska, drobna, ma krótko obcięte wło-

sy, wyraziste rysy twarzy i zapadnięte poli-
czki - tak utrwaliła się ta jedna z najwybit-
niejszych s krzypaczek dwudzies tego
wieku w pamięci niezliczonej rzeszy mi-
łośników jej talentu. Jest kobietą zdecy-
dowaną i to znajduje odzwierciedlenie w
jej sposobie grania. Słynie z ogromnej
dyskrecji, nie lubi opowiadać o swoim ży-
ciu prywatnym, ale miałaby co opowied-
zieć. Otóż do połowy lat 70. jej mężem
był zmarły niedawno były szef „Polityki” i
ostatni pierwszy sekretarz PZPR (Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza) Mieczy-
s ław Rakowski, z którym ona ma dwóch
synów. Jedyne, co Wanda lubi wspominać,
to szalone eskapady na ukochane Mazury.

Jedną z jej niewątpliwie ujmujących
cech osobowości jest duże poczucie hu-
moru, jak również dystansu do samej sie-
bie. Pewnego razu zdarzyło się Wandzie
Wiłkomirskiej w odstępie pięcio czy sześ-
cioletnim zagrać dwukrotnie w tym sa-
mym mieście na Zachodzie. Wtedy pode-
szła do niej jakaś pani i powiedziała: „Chy-
ba u was się nie przelewa bo pani znów
gra w tej samej sukni”. Wanda nie obraziła
się, tylko zaczęła notować, w jakiej sukni
gdzie wystąpiła. W zdobywaniu nowych
kreacji zbawienna okazała się być Japo-
nia. Tam właśnie znalazła ubrania, które
doskonale pasują na nią i nie wymagają
żadnych poprawek, japonki bowiem są
drobne i dość niskie. Natomiast miejscem

na ziemi, gdzie skrzypaczka naprawdę
odnalazła się, okazała się Australia. Zako-
chała się w tym kraju już podczas pierw-
szego występu. Z tego wyjazdu przywioz-
ła maskotkę - misia koalę, który jest jej
niezmiennym towarzyszem podróży. Być
może to właśnie on dodał jej pewności
siebie, gdy zdarzyło się pęknięcie struny.
To pechowe zdarzenie miało miejsce gdy
grała na koncercie w Orkiestrze Filharmo-
nii Narodowej przy pierwszym pulpicie
pierwszych skrzypiec. Wtedy bez zasta-
nowienia, zdecydowanie wyrwała skrzyp-
ce koledze siedzącemu obok i dograła
koncert.

Potrafiła też ze zmiany struny zrobić
przedstawienie. Podczas jednego z solo-
wych występów, gdy akurat pękła jej stru-
na, grzecznie uśmiechnęła się do publicz-
ności i powiedziała: „A teraz pokażę jak
się zmienia strunę w skrzypcach”, dzięki
czemu wyszła z kłopotliwej sytuacji nie
tylko z twarzą lecz zdobyła ogromną sym-
patię publiczności. A o tym, że ową sym-
patią  cieszy się, niech świadczy następu-
jący fakt. Pewnego razu spotkała się za
kulisami z pewnym melomanem, który
wyciągnął pogię ty kawa łek drucika i
powiedział, że to jest struna, która pękła
ileś tam lat temu i on go zachował i teraz
przyszedł aby pani pokazać.

Obecnie Wanda Wiłkomirska wciąż
przebywa w Australii gdzie pracuje jako
pedagog w konserwatorium.           Igor K.

17 stycznia ukazała się zasługująca na uwa-
gę pozycja literacka „Niemen: czy go jeszcze
pamiętasz?”. Taki tytuł nosi licząca 400 stron
i 80 zdjęć książka Dariusza Michalskiego.
Od innych pozycji o tym jakże oryginalnym
wykonawcy książkę Michalskiego odróżnia
brak jakiejkolwiek prywatności. Autor w
całości skupia się wyłącznie na karierze
zawodowej oraz osobowości Czesława
Niemena próbując odsłonić czytelnikowi
nieznane dotąd rozdziały w jego życiorysie,
m.in włoski, francuski i inne. Z książki
dowiadujemy się wielu ciekawostek, takich
choćby jak roli Marleny Dietrich i Berta
Bacaraca w życiu artysty.

Na rynek płytowy trafiła niezwykle ważna i
ciekawa pozycja bluesowa. Prawdziwa gratka
dla miłośników tego gatunku muzycznego.
Chodzi o dwupłytowe wydawnictwo
firmowane nazwiskami Miry Kubasińskiej i
Tadeusza Nalepy, dwóch naprawdę wielkich
imion w muzyce bluesowej o sławie
światowej, zatytułowane „Breakout Festiwal

2007”. Jest ono wydane w ramach
pożegnania króla polskiego bluesa Tadeu-
sza Nalepy. Dodatkową atrakcję krążka
stanowi dodatek w postaci płyty DVD na
której jest zarejestrowany cały materiał
dźwiękowy. Całość jest objęta patronatem
„Jedynki” Polskiego Radia.

Ukazała się nowa płyta Krzysztofa Krawczy-
ka Warto żyć. Ta płyta według słów autora
jest apoteozą życia pod warunkiem, że to
jest życie z miłością. Do współpracy muzyk
zaprosił mnóstwo młodych wykonawców ze
stajni Norbiego (jest to młody polski rapo-
wiec, który już święci tryumfy w show-bizne-
sie). Najnowsze utwory Krzysztofa Kraw-
czyka są przejmujące, bardzo przekonujące
jeśli chodzi o zawarte w tekstach przesłania
oraz żywiołowe. Atrakcję krążka stanowi
dołączona do niego książeczka z wywiadem
z wykonawcą.

KulturalnArena

 Igor Kibor

* * *

     Galeria
Znakomitych Polek

* * *

* * *

Na końcu 2008 roku w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie odbyła
promocja książki „Archeologiczne Księgi
Inwentarzowe Dawnego Prussia-Muzeum”.

Książka, pr zygotowana przez polsko-
niemiecko- rosyjski zespół, jest ujętym w
formę katalogową opracowaniem inwentarzy,
który ch fragmenty zostały odnalezione w
latach 60. podczas prac wykopaliskowych
prowadzonych w ruinach dawnego Zamku w
Królewcu. Księgi, które zawierają spisy oraz
ry sunki znalezisk archeologicznych z lat
1880-1938, nie były nigdy publikowane i sta-
nowią nieocenione źródło wiedzy o okresie
migracji ludów na ziemiach wchodzący ch
obecne w skład Państwa Polskiego.

Informacja o „odnalezieniu”  zaby tku,
uchodzącego za bezpowrotnie utracony,
odbiła się szerokim echem w środowisku nau-
kowym. W grudniu 2006 r. Przedstawiciele
Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kul-
turowego za Granicą w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego podczas wizyty w
Kaliningradzie zaproponowali dyrekcji Muze-
um pomoc w ratowaniu ksiąg. Ekspertyza wy-
konana na miejscu przez konserwatorów z
Archiwum Państwowego w Olsztynie wyka-
zała, że stan zachowania ksiąg był bardzo
zły. Po konsultacjach z Naczelną Dyrekcją
Archiwów Państwowych do przeprowadzenia
prac wytypowano Archiwum Państwowe w
Olsztynie, które zakończyło renowację ksiąg
w grudniu 2007 roku.

Ratowanie inwentarzy dawnego Prussia
Muzeum ma być pierwszą z inicjatyw podej-
mowanych w ramach Ostbalticum – między-
narodowego projektu rekonstrukcji muzeal-
nych zbiorów archeologicznych z południowo-
wschodniego wybrzeża Bałtyku, utraconych
i rozproszonych w wyniku drugiej wojny świa-
towej.

Podczas premiery publikacji Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezen-
tował Podsekretar z Stanu Tomasz Merta.
Wśród gości znaleźli się także m.in. Jego Eks-
celencja Ambasador Federacji Rosyjskiej w
Polsce Vladimir Grinin; Sekretarz Generalny
Polskiego Komitetu UNESCO Sławomir Ra-
tajski; dyrektor naczelny Archiwów Państwo-
wych Sławomir Radoń; Marlena Koter, dyrek-
tor Archiwum Państwowego w Olsztynie; Olga
Szczegłowa, zastępca dyrektora  Muzeum
Historyczno-Ar tyscznego w Kalin ingradzie
oraz prof. Matthias Wernhoff, dyrektor muze-
um für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie.

Z Internetu wyboru dokonał
W. Wasiliew

Nowa książka przedstawia nie publikowane
wcześniej spisy oraz rysunki znalezisk
archeologicznych z XIX wieku. Wykonane one
zostały w ruinach Zamku Królewieckiego.

KSIĘGI INWENTARZOWE
     PRUSSIA-MUZEUM
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W dniach 2-8 grudnia 2008 roku w
Petersburgu studentki III roku polonistyki
Rosyjskiego Uniwersytetu Państwo-
wego w Kaliningradzie pod opieką doc.
Larisy Kołobkowej i mgr Katarzyny Zysk
zgłębiały tajniki trudnej sztuki tłumacze-

nia polskiej poezji. Gościły tam na
zaproszenie pana Anatola Niechaja,
który po raz pierwszy zorganizował
Warsztaty Młodych Tłumaczy przygo-
towujące początkujących translatorów
do pracy z tekstem i Dziewiątego Peters-
burskiego Konkursu Młodych Tłumaczy
Sensum de Sensu 2009.

Zajęcia odbywały się codziennie w
godzinach 15:00 – 21:00 w siedzibie Do-
mu Polskiego, a wykładowcami byli za-
służeni dla kultury i literatury mieszkańcy
Petersburga. I tak: w arkana rosyjskiej
wersyfikacji wprowadzał nas Ilia Fo-
niakow – tłumacz, członek Związku Pi-
sarzy Sankt Petersburga, a polską wer-
syfikację przybliżała nam doc. Helena
Wołoszyna z Katedry Filologii Słowiańs-
kiej tamtejszego Uniwersytetu Państwo-
wego. Brałyśmy również udział w zaję-
ciach praktycznych, tłumacząc, pod
okiem pana Anatola Niechaja (tłumacza
polskiej poezji i członka Związku Tłuma-
czy Rosji) twórczość polskich poetów,
m.in. Jana Twardowskiego, Agnieszki

Warsztaty Młodych Tłumaczy w Petersburgu
Tłumaczenie obcej  prozy i poezji, to niezwykle trudne, fascynujące i odpowiedzialne zadanie. Już Voltaire mawiał, że

przekłady są jak kobiety – albo piękne, albo wierne. Studentki polonistyki Uniwersytetu w Kaliningradzie miały ostatnio
możliwość doskonalenia swojego warsztatu tłumacza W Sankt Petersburgu.

Osieckiej i fraszki Jana Sztaudyngera.
Trudno jest tłumaczyć tekst napisany

prozą, a tłumaczenie wierszy jest zdecy-
dowanie bardziej skomplikowanym
zadaniem. Dlaczego? Voltaire wyraził to
w następujący sposób: „Tłumaczenia są

jak  kobiety – albo
piękne, albo wierne”.
Wiemy jedno – nie
należy zrażać s ię
trudnościami i niepo-
wodzeniami, bo jak
mówi przysłowie ćwi-
czenie czyni mist-
rzem.

Miałyśmy też
okazję poznać pols-
ką poetkę i dzienni-
karkę Barbarę Gru-

szkę-Zych,  zada-
łyśmy jej wiele pytań,
dotyczących głównie
techniki pisania i
źródeł inspiracji. Co
roku w Petersburgu
ogłaszany jest kon-
kurs młodych tłuma-
czy, o którym można
przeczytać na stro-
nie www.utr.spb.ru
polegający na tłuma-
czeniu kilku wierszy
wybranego poety. W ostatniej edycji
ogłoszonej w grudniu minionego roku,
chcący spróbować swych sił młodzi
tłumacze, mają za zadanie przełożenie
na język rosyjski wierszy pani Gruszki-
Zych.
Byłam ja w Peterburku, nie raz, nie
dwa razy!
Miłe wspomnienia! Wdzięczne
przeszłości obrazy!
Co za miasto!
– zachwycała się Petersburgiem Teli-

mena w Panu Tadeuszu. Nie sposób w
tym artykule nie wspomnieć o pięknie
naszej północnej stolicy. Każdy wie, że
to niezwykłe miasto, niepodobne do in-
nych, ale niewielu potrafi powiedzieć dla-
czego. Petersburg trzeba zobaczyć,
zachłysnąć się nim, by poczuć jego spe-
cyficzną atmosferę. Wiele pięknych,
porażających ogromem i zachwycają-
cych przepychem budynków, czar zwod-
zonych mostów i życzliwi, kochający kul-
turę ludzie. Ale to nie wszystko, Peters-
burg ma jakby własną, niepodobną do
innych, twarz, własna duszę, o której nie
sposób opowiedzieć, ale której nie
sposób nie poczuć.

Z Sankt Petersburga przywiozłyśmy
nie tylko dużo nowej wiedzy, ale i ogrom
miłych wspomnień. Serdecznie dziękuje-

my panu Anatolowi Niechajowi za zorga-
nizowanie warsztatów a naszym wykła-
dowcom za przekazaną w sposób niez-
wykle interesujący wiedzę. Mamy
nadzieję, że to nie było nasze ostatnie
spotkanie w Domu Polskim i nie ostatnia
wizyta w pięknym Petersburgu.

Anna Szczerbakowa, studentka
III roku polonistyki Rosyjskiego Uniwersytetu

Państwowego im. I.Kanta w Kaliningradzie
Foto G. Atroszko
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