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W tym roku główne święto chrześcijańskie – Zmartwychwstanie Pańskie – Wschodnie i Zachodnie kościoły obchodziły tego samego
dnia. Jest to szczególnie ważne dla rodzin mieszanych, których na tych terenach jest niemało.
Подготовку к Пасхе православные верующие начинают
на Страстной Седмице, когда в течение шести дней – с
понедельника по субботу – соблюдают самый строгий пост
в пище, стараются чаще приходить в церковь, причащаются, особенно в Великий Четверг.
Основные пасхальные богослужения начинаются уже
утром в Великую Субботу. Сначала литургия, в 22 часа –
чтение деяний св. апостолов. В промежутке между этими
двумя богослужениями в начале каждого часа перед храмом св ященники совершают осв ящение пасхальных
куличей и яиц.
В 23 часа обычно пр оходит служба, наз ыв аемая
П олуношницей, после котор ой вокр уг хр ама идет
крестный ход. Ровно в полночь начинается Пасхальное
богослужение с испов едь ю и причастием. Кто исповедов ался и причащался на утреннем богослужении в
Великую Субботу, могут в этот раз не исповедоваться.
Droga krzyżowa dookoła świątyni
Только перед Пасхой православный верующий имеет
возможность причаститься дважды в течение одних суток.
Niecodzienny charakter miały obchody Święta Zmartwychwstania
После литур гии верующие полу чают благодатный огонь,
Pańskiego w parafii św. Wojciecha-Adalberta. W Wielkim Tygodniu доставленный из Храма Гроба Господня в Иерусалиме, и разноKaliningrad odwiedził nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Rosji Arcy- сят его по своим домам. Наступает пора разговляться, то есть
biskup Antonio M enini. Wys tąpił on, jako główny celebrant wie- принимать праздничную трапезу, после Великого поста.
czornego nabożeństwa w Kościele św. Wojciecha. Nabożeństwa, które
В воскресенье, так и названного в русском языке в честь веw swojej istocie jest przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy Chrystusa. ликого события – Воскресения Господа Иисуса Христа, в больJego Ekscelencja Arcybiskup Antonio M enini dokonał obrzędu ob- шинстве храмов проходит праздничный молебен или поздняя
mycia nóg dwunastu mężczyzn, który jest przypomnieniem czynów божественная литургия, продолжается освящение куличей и яиц.
Jezusa Chrystusa. Zgodnie z przykazaniem biblijnym Chrystus umy ł Зав ер шаются пр аз ничные богослужения Великой в ечер ей,
nogi swoim uczniom, przyszłym apostołom, nauczając ich swoim начинающейся в 17 часов.
Но не в традиционно сложившихся богослужениях и обрядах
przykładem, żeby nieśli dobro światu.
главный смысл православной П асхи. Для хр истианина Пасха
Licznie zgromadzili się parafianie na niedzielnej liturgii p as- Хр истова – праздников Праз дник и Торжеств о из тор жеств.
chalnej. Wszyscy wierni nie zmieścili się w
Каждый из нас
Крестный ход вокруг Храма Пресвятой Богородицы.
głównej Sali świątyni, część parafian musiała
призван лично
zająć miejsca na balkonie Kościoła. Naboперед Богом пеżeństwo rozpoczęło się od drogi krzyżowej
режить обновление в ер ы и
dookoła Świąty ni z chorągwiami i figurą
жиз ни, з аду Zmartwychwstałego Chrystusa. Podczas mszy
маться о своём
św iętej z ost ało ochrzczone dziecko – to
духовном пути
radosne wydarzenie, a wspólnota parafialna
и жиз ненном
powiększyła się. Przy zakończeniu niedzielnej
предназначении,
liturgii paschalnej, na zawołanie księdza
осоз нать своё
proboszcza Jerzego Steckiewicza: „Chrystus
приз в ание в о
zmartwychwstał!”. Wierni zgodnie odpowieХ ристе и сдеdzieli: „Zaiste zmartwychwstał!”. Rów nież
лать ещё один
ksiądz Michał poświęcił pisanki i inne potrawy
важный шаг наi parafianie poszli do domów w podniosłym
встречу своему
nastroju tego wielkiego chrz eścijańs kiego
Спасителю.
Дмитрий
święta.
Осипов,
W.Wasiliew, foto autora
фото автора
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Jubileusz Polonii w Oziersku

olonia z Ozierska jest
grupą wyjątko wą. Są
t o o so b y po łączon e
trag iczn ym lo sem po ls kich
zesłańców z terenów od sowieckiej Ukrainy do Kazachs ta nu . Przet rwali n a ob cej
ziemi dzięki ludzkiej solidarności, niesłychanemu uporowi i wierno ści warto ścio m
nadrzędnym wyn ikającym z
wiary katolickiej. Po latach
spędzon ych w step ach Kazachstanu, byli zmuszeni po
raz ko lejny zo st awić s wó j
dorobek życiowy i wyjechać
w p os zukiwaniu b ezp ieczn eg o dla sieb ie miejs ca.
Historia zatoczyła koło. Paradoksalnie miejsce to odnaleźli
w Federacji Rosyjskie j. Grupą ok. 300 osób osiedli w Obwo dzie kaliningradzkim, by
by ć b liżej Pols ki, dokąd na
uczelnie wyjechały ich dzieci
i wnuki, dokąd często zdążyli
się już repatriować ich bliscy,
któ rzy mieli t roc h ę więcej
szczęścia.
Po lon ia Oziers ka jes t też
g ru pą niezwykle zin teg ro waną, wiele z tych osób jest
połączonych węzłami rodzinnymi. Po darowany jej przez
St owarzys zen ie Wspó lno ta
Polska, zakupiony ze środków
budżetowych RP Dom Polski,
st ał się dla niej domem n ie
tylko z nazwy. Jest to miejsce
tętn iące ży ciem. Od by wają
się tu uro czys tości z okazji
ś wiąt n arod o wych i religijnych, cotygodniowe msze
święte, zajęcia s zkó łki niedzielnej, imprezy urodzin owo -imien in owe i p rzed e
ws zys tkim codzien ne spo tkania czło nków organizacji.
Dom Polski pełni rolę świetlicy dla najmłods zy ch, a w
okresie letnim na jego terenie
organizowane są półkolonie.
W dniu 13.02. br. Wspólnota Kultury Polskiej im. Jana
Kochanowskiego w Oziersku
obchodziła Jubileusz 10-lecia
swojejdziałalności. W udekorowan ej po lską s ymb oliką
n aro do wą auli miejsco wej

Przedstawiciele administracji Ozierska, goście z Węgorzewa, konsul D. Kozłowski

szkoły zebrali się członko wie
organizacji polonijnej z Ozierska, delegacje organizacji polonijn ych , goś cie h on oro wi w

czat yń ska, któ ra zło ży ła życzenia ws zy st kim czło n ko m
o rg an izacji, po d zięko wała
o so bo m zasłużo ny m d la jej

Ko ns ul Dar ius z Ko zł ow ski k ro i to rt ju bi le us zo wy

os ob ach mera mias ta i p rzewo dniczącego rejon u ozierskiego , wiceprzewodniczącego
rejo n u czern iach o ws kieg o ,
goście z Polski reprezentujący
władze s amo rządo we Węg orzewa i p owiat u węg orzewskiego, konsula ds. Polonii.
Przy b yły ch liczn ie g o ści
przywitała prezes organ izacji
polonijnej, Pani Marina Wosz-

po wst ania i rozwoju. Wśród
wymienianych nazwisk znaleźli
s ię b yli p rezes i organ izacji,
nauczyciele polonijni, duszpast erze, ko lejni kon s ulowie, a
także stale o b ecn i w życiu
po lonijnym Ozierska, przedst awiciele wład z i in st yt ucji
kult u raln ych Węg o rzewa i
p o wiat u węgo rzews kieg o .
Ciepłe słowa padły ró wn ież

pod adresem władz Ozierska
i rejonu. Wywołany na scenę
mer Ozierska po dkreślił rolę,
jaką o dg ry wa s po łeczno ść
p olo n ijn a w mieś cie i jak
przyczyn ia się d o kszt ałt owania i u macn iania wzajemn ych ko ntaktó w pols koros y jskich.
W sp o mniał
równ ież, iż w Oziersku d ziałają ty lko d wie o rganizacje
s po łeczn e, po lo nijna o raz
stowarzyszenie weteranów.
Po serii wystąpień oficjaln ych , zeb ran ym przed s tawio n o p rezen t ację mu ltimedialną ukazu jącą 10-letnią
h is t orię i d oro bek Polo nii
ozierskiej. Wspomniano także
o planach na przyszłość.
Następnie wszyscy zebrani
z zaint eresowaniem ob ejrzeli
część artystyczną akademii, w
kt órej wy s tąp ił zesp ó ł
„Kumoszka” oraz soliści polonijni. Na zakończenie uroczystości odśpiewano wspólnie pieśń „Polskie kwiaty”, a
ko ns ul d s. Po lo nii wręczył
kolejnej gru p ie czło n kó w
wsp ólnot y polonijn ej Karty
Po laka.
Nas t ępn ie, ws zy s tkich
o b ecn y ch zap ro szo n o n a
poczęstunek, któ rego g łównym akcentem był ogromny,
jubileuszowy tort.
Dariusz Kozłowski
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To nic, że dzieli nas granica
Naszych narodów wspólne tradycje i obyczaje: tym razem spotkaliśmy się w Ostródzie.
Pon ied ziałek 2 2 luteg o
2010 r. był dniem szczególnym
dla mnie i moich st udentó w,
uczestn iczących w fakulte cie
języka ro syjskiego, ponieważ
gościliśmy ponad 30-osobową
grupę Rosjan – głównie nauczy
cieli i dyrektorów szkół z Kaliningrad u i Ob wod u Kaliningradzkiego. Opiekunem grupy
była Olga Sołowjowa – wykład owca w Kalin in g rad zkiej
Wyższej Szkole Morskiej.

wręcz mnie zaskoczyły i do łez rozbawiły towarzys two. Na zawart e w
bilecie kon ku rs owym pytanie o stolicę Po ls ki, pan i
rezolutnie sprecyzo wała: „Która?
Pierwsza, druga czy trzecia?!”.
Inny bilet zawierał podchwytliwe pytanie o polskie brzmienie słowa nos (w obu językach
brzmi tak samo). I co słyszę w
odpowiedzi? „Takie proste! Ja
mo gę p owiedzieć KRĘGOSŁUP, W ĄTROBA…”. Okazało się, że pytanie wylosował
pan , z zawodu lekarz (Wiktor
Iwanow, Szkoła Morska), przez

Ognisko. Niezapomniany wieczór.

zacją bogatego programu, wzajemnego poznawan ia s iebie i
naszych kultur.
Po dczas wizy ty w Ostród zie Go ście z Kalin ing rad u
zwiedzili kilka zabytków i skorzystali z atrakcji Aquaparku.
Na kwiecień planujemy 3dniową wycieczkę do Kaliningradu. Spodziewamy się przywieźć wiele dobrych wrażeń.

Konie - lekcja żywej przyrody

Spotkanie odbyło się w sali
kon feren cyjn ej przy ul. Czarnieckieg o, w której sp ecjalnie
na tę okazję Aleksandra StollaKawaler (pro wad ząca zajęcia
plastyczne) i Anna Rutkiewicz,
pisząca tę relację, u two rzy ły
mini galerię, eksponując prace
studentów z grupy plastycznej
i wikliniars twa.
W spotkaniu uczestniczyli
także Dyrektor CKU i jedn ocześ nie Prezes „CKU” Sto warzyszenie Na Rzecz Kształcen ia Ust awiczn eg o ” A nn a
Widuto oraz szefujący naszemu
UTW - Wicedy rekt o r CKU
Edward Po lanowski.
Cel s potkania był jas ny –
nawiązanie kon taktów p omiędzy studen tami UTW w Ostródzie i Rosjanami – członkami
no wo powst ałego Klubu M iłośników Kultury Polskiej „Jak
zawsze b yć aktywny m”. Jednym z punktów spotkania był
konkurs – każdy nowoprzyjęty
członek Klubu musiał wykazać
się wiedzą o Polsce z różnych
kategorii, jak język polski, literatu ra, film, n auka, po lit yka,
geografia Polski czy sport. Niby zabawa a emocji było dużo.
I efekt y kon kurs u oszałamiające. W szys cy od powiedzieli
poprawnie, a dwie wypowiedzi

Zgrana rodzina członków klubu „Jak zawsze być aktywnym”

kilka lat pracu jący w polskich
szpitalach!
Miłym elementem spot kania było wsp ólne śp iewan ie
piosenek po rosyjsku i po polsku oraz rozmowy, które mogą
dać początek nowym p rzyjaźnio m.
Przed nami jes zcze wiele
roboczych i towarzyskich spotkań, wspólnej pracy nad reali-

Dzięki lu dzio m d o brej
woli, niestrud zonym społeczniko m i działaczom n a rzecz
wzajemnego poznawania n aszych kultur, na rzecz zbliżenia
naszych narodów pols kiego i
rosyjskiego, poszukiwania naszych wsp óln ych korzen i tę
granicę można pokonać.

Organizatorki wspólnych programów k ulturalno-oświatowych
nauczyciel języka rosyjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Os tr ódzie Ann a
Rutkiewicz i nauczyciel metodyk pr acy
organiz acyjno-wychowawczej Mors kiego College Pr zem ysłu Rybnego w
Kaliningradzie Olga
Sołowiowa.
Szczęśliwy los. Egzamin zdany z wyróżnieniem.
foto O.Sołowiowa
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“GŁOS ZNAD
PREGOŁY”
POMAGA!
Polakami mieszkającymi w Obw odzie Kaliningradzkim interesują
się w Polsce, w tym nasi sąsiedzi
na Uniw ersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Niedaw no zatelefonow ała do
mnie nieznajoma pani Kasia, interesująca się Polonią w naszym obw odzie. “Czy może mi pan udzielić
pomocy w zbieraniu materiałów na
ten temat?”. “Tak, mogę”, - odpow iedziałem. Umów iliś my się na
spotkanie.
Ja od razu przypomniałem sobie
słow a pierw szego redaktora nacz elnego “Głosu znad Pr egoły”
profesora Kazimierza Ław rynow icza, który jeszcze przy zakładaniu
naszego pisma polonijnego mów ił,
że przyjdzie czas, kiedy o Polakach
Obw odu Kaliningradzkiego będą
pis ać referaty, prace naukow e, bronić doktoratów korzystając z materiałów artykułów na łamach “Głosu”.
Więc przygotow ałem ponad dw adzieścia różnych numerów gazetki
i jak się okazało, trafiłem w dziesiątkę, bo już nie pierw szy raz daję podobną informację.
Przy spotkaniu studentka drugiego roku studiów magisterskich Katar zy na Głusz ak z aw iadomiła:
“Przyjechałam z Olsztyna w celu
uzy skania inf or mac ji na temat
Wspólnoty Kultury Polskiej w Obw odzie Kaliningradz kim” . W Olsztynie studiuję na Uniw ersytecie
Warmińsko-Mazurskim na w ydziale Politologii, piszę pracę magisterską na temat “WKP na ter enie
Obw odu Kaliningradzkiego”.
Rozmaw ialiśmy o każdym egzemplarzu “Głosu” i praw ie w każdym
było coś ciekaw ego i interesującego dla niej: od założenia Wspólnoty
i pisma “Głos z nad Pregoły” do
działań WKP oraz Polskiej Autonomii Narodow ościow o-Kulturalnej w
obecnych czasach. Pani Kasia na
zdjęciach na łamach “Głosu” znajdow ała znajome tw arze i nazwiska,
bo skończyła również studia na Uniw ersytecie w Kaliningradzie (obecnie RUP im. I.Kanta) i ma w Kaliningradzie w ielu znajomych.
Bardzo było miło, że odebrany
materiał o naszej polonii przydał się
pani Kasi. Pow iedziała, że otrzymaw szy te now e wiadomości o polonii
w Obw odzie Kaliningradzkim, nieco
zmieniła kier unek myślenia oraz
treść przyszłej pracy magisterskiej.
Życzymy pani Kasi pomyślności
w napisaniu pracy. Po obronie na
pew no napisze do “Głosu” dzieląc
się w rażeniami. Czekamy.
Kleofas Ławrynowicz
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(ciąg dalszy artykułu z Nr 2 (163)/2010)

VI POLSKO-ROSYJSKIE FORUM TURYSTYCZNE
W Warszawie i Krakowie przeprowadzono kolejne, tradycyjne już polsko-rosyjskie forum turystyczne, zorganizowane przez Polską
Organizację Turystyczną w Rosji (POT), Urząd Miasta Krakowa oraz Małopolską Organizację Turystyczną.

W

wojew ództwie małopolskim, stolicą którego
jest Kraków, rośnie zainteresowanie turystami rosyjskimi.
M ożna to było zauważyć bezpośrednio podczas warsztatów, które
odby wały s ię w dw óch salach
Urzędu miejskiego przy p lacu
Wszystkich Świętych. W trakcie
przemówień rów nież przemknął
temat warunków wizowych, które
odczuwalnie skomplikowały zwiedzanie Polski przez rosyjskich turystów, po jej wchodzeniu obok innych krajów Europy Wschodniej
do strefy Schengen. Sekretarz prasowy Rosyjskiego związku branży
turystycznej Irena Tiurina (na Forum zaproszono dziewięciu dziennikarzy, pięciu z nich reprezentowali K aliningrad), p o słow ach
podz iękowania dla gościnny ch
gospodarzy, zaznacz yła: „Życzę

chlubnej p rzeszłości i teraźniejszości p rastarej stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.
M iejsca history czne i zabytki
ulokowane są przeważnie na Stary m M ieście. Znajdując się na
Głównym Rynku, nie można ominąć kościoła M ariackiego, główną
ozdobą którego jest ołtarz gotycki
Wita Stwosza – największy w podobnym stylu i jeden z najbardziej
wartościowych w Europie. Codziennie już ponad sześć stuleci (trzy
lata temu Kraków obchodził swój
750. jubileusz) z wysokiej wieży
kościelnej brzmi trwożna melodia
„Hejnału”, jako pamiątka o walce
przeciwko najazdom tatarskim. Na
wieżę można wejść, z góry otwiera tonowy „Zygmunt”. Zaś skarbiec
się piękny w idok na cudowne katedry jest najbogatszym w Polmiasto. W pobliżu wznosi się sym- sce. Gromadzono tutaj od blisko
bol polskiej państwowości Wawel tysiąca lat zabytki sztuki kościel– kompleks umocnień obronnych nej. Nieco dalej znajduję się Kaziz Katedrą i zam- mierz – pół żydowska – pół chrześkiem królew - cijańska dz ielnica, wizy tówką
s kim. T ut aj w którego stała się ul. Szeroka z galeX IV-X VI w ie- riami i stylowymi restauracjami w
kach odbyw ała udany sposób wkomponowanymi
s ię koronacja w stare uliczki.
Ale powróćmy na Główny Ryp ols kich króli.
K ap lica Z yg- nek. Jeszcze w 1257 roku dla wymuntowska z po- gody handlujących jego wymiary
złoconą kopułą ustalono w kształcie kwadratu 200
„Ostatnia wiec zer za” w kaplicy św. Kingi, Wieliczka
jes t jednym z x 200 m. Wkrótce zaszła potrzeba
państwu, żeby we wszystkich spra- najbardziej doskonałych wzorców wybudowania gmachu dla kramów
wach był ruch naprzód i tylko w rzeźby i architektury epoki Rene- i hurtowni. Tak powstały Sukienjednej kwestii wstecz – do reżymu sansu w Europie Środkowej. W nice, centrum handlowe, w archibezwizowego”. Na razie jeszcze K at edrz e z najduje s ię srebrna tekturze którego połączyły się elenie ma danych statystycznych z ro- trumna z relikwiami świętego Sta- menty gotyku i renesansu. Drugie
ku 2009, ale rok wcześniej M ało- nisława – patrona Polski. W pod- piętro gmachu obecnie zajmuje
polskę odwiedziło około 12 milio- ziemiach K at edry krakows kiej Galeria polskiej sztuki. Z powodu
nów turystów, w tym z Kaliningradu. znajdują s ię grobowce polskich prac konserwatorskich dostęp tu
Niewątpliwie, to bardzo atrak- króli i wybitnych Polaków, w tej tymczasowo pow strzymano, ale
cyjny region Polski. Nie bez pod- liczbie poety Adama M ickiewicza kaliningradczykom i ich kolegom
staw 8 obiektów na jego terytorium i bohatera narodowego Tadeusza z Rosji poszczęściło się. Drugiego
włączono do Listy światowego Kościuszki, natomiast na dzwon- dnia pobytu w M ałopolsce odbyła
kulturowego i p rz yrodnicz ego nicy znajduję się jeden z najwięk- się wycieczka okolicami Krakowa,
dziedzictwa UNESCO. Przy tym szych w Europie dzwonów – 11- jednym z punktów której był załojako jeden z pierwszych do tej hoSanatorium „Jezioro Wessel”, Wieliczka
norowej listy włączono jeszcze w
roku 1978 history czne cent rum
Krakowa oraz kopalnię soli w Wieliczce. Naturalnie były one objęte
programem wycieczki przygotowanej dla uczest ników forum.
Przewodnik naszej grupy Natalia
Bako-Szczurowska (była nasza rodaczka, która wyszła za mąż za Polaka jeszcze za czasów sowieckich
– poznali się na studiach w jednej
z leningradzkich wyższych uczelni) starała się zrobić wszystko co
możliwe, żebyśmy w krótkim czasie jak najwięcej dowiedzieli się o

żony w połowie XIV wieku przez
Kazimierza Wielkiego zamek Niepołomice, położony w odległości
20 km na wschód od stolicy województwa. Dziś w zamku znajduje
się kilka ekspoz ycji muzealnych
(w śród nich p oś więcona twórczości znanego polskiego przyrodoznawcy Włodzimierza Puchalskiego), zaś część sal wypełniono
obrazami i rzeźbami z Sukiennic,
wśród których płótna wybitnego
artystymalarza Jana M atejki XIX
wieku „Werny hora”, „Dz iewica
Orleańska”, „Iwan Groźny” i inne.
Zwiedziliśmy i kopalnię soli w
Wieliczce. Na trasie turystycznej
przebiegającej p rzez 22 komory,
najwięks ze w raż enie wy wiera
pomies zczenie o wy sokości 12
metrów – kap lica św iętej Kingi,
gdz ie jednocześ nie mogą s ię
znajdować 500 osób. Na głębokości 135 metrów w komorz e
„Jezioro Wessel” działa podziemne
sanat orium o tej s amej nazwie,
gdzie dzięki unikalnej atmosferze
można leczyć chorych cierpiących
na alergię, choroby górnych dróg
oddechowych i inne dolegliwości.
Po wyjściu na zewnątrz przedst aw iciele ros yjskiego biz nesu
turystycznego zapoznali się z warunkami przyjęcia gości w pobliskim hotelu „Grand Sal”. Zapoznanie się z poziomem serwisu hoteli
by ło obow iązkowy m p unkt em
programu forum turys tycznego.
Dlatego jego uczestnicy zwiedzili
hotel „Novum” w Niepołomicach,
krakow skie hot ele „Sheraton”,
„Pod Różą”, „Novotel” z kasynem
„Poland”, docenili walory hotelu
„Ibis Kraków Centrum”, gdzie się
zatrzymali.
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2010 rok spędzimy z Chopinem!
W obecnym roku, ogłoszonym przez UNESCO i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Chopina, sporo wydarzeń kulturalnych w
Rosji dedykuje się właśnie geniuszowi światowej kultury muzycznej Fryderykowi Chopinowi. Jedno z nich to koncert utworów Chopina,
który miał miejsce w połowie marca w Sali Koncertowej Szkoły muzycznej im. R. Gliera. Jest to wspólny projekt Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie i Ministerstwa Kultury Obwodu Kaliningradzkiego.

W kon cercie u dział wzięło
znane kalining radczykom trio
Camerata Sambia. Występ ów
był szczególny z powodu udziału w nim również profeso ra
Warszawskiego Uniwersytetu
Muzycznego Edwarda Wolanina.
Program koncertu okazał się
przystępny i wartościowy estetycznie tak dla profesjonalistów,
jak i dla amat orów. W pierwszymakcie E. Wolanin błyskotliwie wykonał utwory fortepianowe dojrzałego Chopina (Barkarola (op.60), Polonez-fantazja
(o p.61) i jeden z nokt urn ów
(op.62)). Udało mu się wytrawnie przekazać połączenie pejzażu lirycznego i przeżyć w barkarole, pokazać złożony, wykwintny
psychologizmobrazów, maksymalnie wrażliwą onomatopeiczność zmien nych o druchó w i
nastrojów duszy w poloneziefan-tazji, zaprezentować piękny
wzorzec szlachetnego stylu w
nokturnie z jego cechami „neoklasycyzmu” i „akademizmu”.
Występ E. Wolanina spotkały
szczere i ciepłe oklaski.

W drug im akcie wy konano
młodzieńcze trio Chopina na fortepian, skrzypce i wiolonczelę
(op. 8). Zespołowi muzyków w
składzie Edwarda Wolanina (fortepian), Wiktora Gribowskiego
(skrzypce) i Swietłany Gribowskiej (wiolonczela) udało się zadziwiająco jaskrawo odtworzyć
całą spontaniczność iemocjonalność tego chopinowskiego (a

propos, rzadko wykonywanego)
utworu. Słuchacze dosłownie kąpali się w genialnej muzyce, delektując i rozkoszując się każdą
poszczególną chwilą brzmienia.
Podbici pięknem obrazów artystycznych, czasami nie zauważali
nawet złożonych chwytów technicznych, co świadczy o wysokim profesjonalizmie muzyków.
Oklaski d ług o n ie milkły,

krzyczano „brawo”, po czymzespół na bis wykonał jeden zfragmentów przepięknego trio. Zaznaczę, że na koncercie obecna
była konsul Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie Alina
Kalinowska, która podarowała
szkole muzycznej cenne nuty z
utworamiwielkiego kompozytora.
Od s iebie, jako wielbiciela
„jubilera muzyki” Chopina, dodam, że kompozyto r zaws ze
szukał piękna, i teraz można z
pewnością twierdzić, że w świecie sztuki muzycznej raczej nie
znajdzie się nic bardziej pięknego, niż jego muzyka. Wszystkie
najlepsze utwory Chopina są nasycone szczerością emocji, są
zlepkami przeżyć duchowych,
cierpień i nadziei narodu polskiego. Chopinowskie wzniosłe
walce, preludia, nokturny, polonezy, mazurki, ballady, koncerty
fortepianowe i etiudy nadal nas
wzrus zają, pon ieważ wy przedziły swój i nasz czas.
Spędźmy rok 2010 z Chopinem i jego muzyką!
Aleksander Nikołaszyn,
tłum. Red.

troskę i uwagę personelu. Zresztą
niezależnie od poziomu, to samo
moż na pow iedzieć rów nież o
innych hotelach w Zakopanym, z
pracą których zapoznali się uczestnicy forum – „Litwor” (5 gwiazdek), „Belvedere” (4 gwiazdki),
„Sabala” (3 gwiazdki).
„Zapraszam do Powiatu Tatrzańskiego, gdzie spotkacie urokliwą pr zyr odę gór, autentycz ny
folklor, smaczną kuchnię góralską

i nowoczesną bazę turystyczno-rekreacyjną” – powiedział na uroczystym przyjęciu w „Jasnym Pałacu”, urządzonym ku czci gości z
Rosji, mgr inż. Andrzej GąsienicaM akowski, Starosta Tatrzańs ki.
„U nas jest bezpiecznie, serdecznie
i zdrowo. Klimat gór ubogaci Was,
zaś spotkanie z szeroką ofertą kulturalną pozostawi niezapomniane
wrażenia”.
O tym, że infrastruktura wypoczynku w górach dynamicznie się
rozwija, można było przekonać się
zwiedzając kilka miejsc, które całkiem niedaw no uzupełniły krąg
obiektów turyzmu i wypoczynku.
Szczególne wrażenie wywarła na
w sz ys tkich „Terma Bukow ina
Tatrzańska”, olbrzymi kompleks
w odny, p ołoż ony wś ród gór.
Świadczą o tym również znajdujące się w pobliżu na Wierchu Rusińskim Karcz ma regionalna przy
Stacji Narciarskiej i Karczma na
polanie Szymkówka.
O tym, że tutaj poważnie traktowana jest sprawa rozwoju turysty-

ki, mówią nowe niedawno opracowane szlaki turystyczne. Wśród
nich M ałopolska marszruta wód
mineralny ch, Szlak os cyp kowi
(zwiedzanie miejsc przygotowania
regionalnego produktu – sera owczego) i inne. „Niek tóre obiekty,
które staraliśmy się przedstawić
Ros janom , osobiście zwiedziłem
po raz pierwszy” – powiedział kierownik Polskiej Organizacji Turystycznej w Rosji Andrzej Sierakowski.
„Szczerze mówiąc cieszę się z tego,
że każdego roku widzę zwiększające się zainteres owanie Polsk ą
przez turystów z Rosji i my mamy
co zaproponować. Mamy zamiar
następne, siódme z kolei, forum turystyczne przeprowadzić w województwie warmińsko-mazurskim.
Kaliningradczycy, dzięki „Polskiemu klubowi” z Ireną Litwinowicz
na czele, nieźle ten region opanowali, ale nie jest on tak dobr ze
znany w „wielkiej” Rosji. Mam nadzieję, iż ws pólnym wysiłk iem
naprawimy to”.
Dmitrij Osipow, foto autora,

„Trio fortepianowe Chopina”. Grają W. Gribowski, S. Gribowska i E. Wolanin.

(ze str. 4)

Orkiestra góralska, Zakopane

Ciąg dalszy poznawania infrastruktury wypoczynku i relaksu
miał miejsce również po przejeździe do Zakopanego – uznanej zimow ej s t olicy P olski, ale bez
względu na porę roku można tu
znaleźć zajęcie jakie dusza zapragnie. „M arka i tradycja” – pod takim
hasłem pracuje czterogwiazdkowy
„Grand hotel Stamary”, gdzie zostali ulokowani goście z Kaliningradu, którzy w pełni odczuw ali

przekład z rosyjskiego W.Wasiliew

Str. 6

Nr 4 (165) kwiecień 2010

C z uw aj !
Zostałem jednym z pierwszych ośmiu Rosjan-instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego
Wartownik odwrócił się na obcasach i skierował się w odwrotnym kierunku w tej samej chwili, gdy ja oparłem się o miękką
leśną ziemię wszystkimi czteroma kończynami, skupiłem się i przygotowałem się do skoku. Teraz znów będę musiał czekać.
Żeby okrążyć perymetr strze- zw alić się na plecy, ciągnąc za pnie Wiki, potem Masiania i pół- nienia.
żonego obiektu i pow rócić do te- sobą trz epocz ące ciało, opleść nocny las słyszy wrzaski zw ycięsZaś dzieje Zw iązku zaczynały
go punktu, gdzie przygotow ałem jego nogi sw oimi, żeby nimi nie tw a, oznaczające, że w polskiej się w 1910 r. w e Lw ow ie, który
zasadzkę na tego w ojaka z szew - suw ał i nie stw arzał zbędnego obronie znaleziono w yrw ę i nasi w tedy znajdow ał się w granicach
ronem „Polska” na now iutkim ka- hałasu, no i udusić cichutko. Ale teraz zw yciężają.
zaboru Austriackiego (Galicji Ausmuflażu, potrzebuję 150 sekund. nie w olno też
tr iackiej) . Właś nie tam zostały
Pod w arunkiem, że on nie zatrzy- zapominać o
z ałoż one podw aliny pols kiego
ma się pogadać ze sw oim tow a- w artow niku
skautingu. Z a założ yciela r uchu
rzyszem. W tym w ypadku – bieda. numer dw a,
skautów polskich uw aża się AndOczekiw anie przeciągnie się i te w ziąć go zarzeja Małkow skiego. To on przecholerne mrów ki leśne obgr yzą ni ep ok oj otłumaczył na polski książkę genemnie do kości.
nego z nikrała Baden-Pow ella „Skauting dla
Bezdźw ięcznie klnąc i zgod- n i ę c i e m
chłopaków ”. W roku 1912 ukazanie ze starym przyzw yczajeniem kolegi, to nie
ła się książka prof esora Eugew spominając w szys tkich krew - będzie takie
nius za Piaseckiego. Wtedy po
nych tego w artow nika od strony pros te.
raz pierw szy pojaw iło się słow o
matki, zmieniam stanow isko, przy
Oto
i
„harcerz” . Tym s łow em pochotym przesuw am się jak najbliżej drugi biegnie
dzącym od nazw y rycerzyharścieżki, którą w cześniej czy póź- na dź w ięk,
cow ników, w alczących w pierw niej przejdzie moja ofiara.
tupocząc bu- Kolorowanka
s zej poty cz c e z amieniono
Sierpniow y las jest już usypa- tami i głośno
angiels kie okreś lenie „ s kaut”
ny pierw szymi liśćmi, grzmiącymi sapiąc. Ten olbr zymi jak słoń, z
Nasi – to ośmioro chłopaków (w yw iadow ca, przew odnik), pojak cienkie żelazo pod moimi rę- nim trzeba sprytnie. Robię parę i dz iew cząt z Rosji, przybyłych niew aż now a nazw a bardziej
kami i nogami.
kroków w stecz, zlew am się z la- sierpniu 2009 roku do obozu koło odpow iadała bojow emu charakZanim zrobi się „krok” i prze- sem, czekam aż człow iek-meteor Zgierza na zaproszenie Zw iązku terow i now ego zw iązku młodziestaw i się rękę na now e miejsce, przemknie obok mnie śpiesząc z Harcer stw a Polskiego ( ZHP) w żow ego. Rozmaite grupy har najpierw należy dw oma palusz- ratunkiem sw emu zw yciężonemu celu odbycia kursów instruktor- cerskie w 1918 roku połączyły się
kami oczyścić sobie plac na now e koledze, w ychodzę na ścieżkę i skich.
w jedną organizację – Zw iązek
oparcie, następnie przenieść na przysłuchując się rozmow ie poruMało kto w e w spółczesnej Harcerstw a Polskiego. W okresie
to miejsce dłoń, potem przełożyć szonych i nic już dookoła nie zau- Rosji pamięta, kto to jest pols ki międzyw ojennym harcerstw o polciężar sw ojego daw no już niemło- w ażających w artow ników, spoko- harcerz, chociaż dw adzieścia lat skie przekształc iło się w mocny
dego i niegiętkiego c iała na tę jnie idę tam, gdz ie na śr odku temu te chłopaki i dziew c zynki ruch młodzieżow y z liczący około
rękę, zrobić „krok” praw ym kola- polany, w traw ie pali się nierów - ubrane w biało-czerw one kraw aty 200 tysięcy osób.
nem dokładnie na to w olne od su- ny m żółtym św iatłem drobniutki i dziw ne czterokątne polów ki-roOd momentu początku II Wojchych liści miejsce, gdzie przed płomyk.
gatyw ki były stałymi uczestnikami ny Św iatow ej i z ajęcia Polski
tym „stała” tw oja ręka i przygotoDw ie godz iny męcz ar ni i festynów międzynarodow ych, or- przez w ojska faszystow skie i sow ywać nowy placyk do następne- „hop”! Polana pogrąża się w atra- ganizow anych w sw oim czasie w ieckie w e w rześniu 1939 roku
go kroku. I to w szystko w egips- mentow ej ciemności. Game over! przez Wszechzw iązkow ą Organi- ZHP został zabroniony przez w łakic h ciemnościach, w tow arzystwie Walerik w ygrał!
zację Pionierów im. W. Lenina. dze okupacyjne, w ielu działaczy
pisku komara i rozmaitych błazeNa polanę w rac ają moi na- Po pionierach zostały tylko w spo- aresztow ano i stracono. Ale już
ńskich rozw ażań typu: „Jakiego sępieni instruktorzy, którzy grali mnienia oraz rzadkie f ragmenty 27 w rześnia 1939 roku na zgrodiabła w przededniu swego czter- rolę w artow ników, natyc hmiast mozaik na ścianach byłych pała- madz eniu instruktor ów harc ersdzi estoleci a zamias t chlani a z z apalają ogień i pr z epędz ają ców, kiedyś należących do tej or- kich w Warszaw ie podjęto decyprzyjaciółmi i zakąsywania quan- mnie do lasu, mów iąc, że to przy- ganizacji, z w idokami trębaczy i z ję o s tw or z eniu podziemnej
tum satis, j a czołgam się w ja- padkiem mi się udało, że teraz już bębnisty z dumnie podniesionym organiz ac ji har c er s kiej, któr a
kic hś l asac h mając jedyne ż y- nie przejdziesz!
c zołem. Natomias t Z HP ży je i działała by w w arunkach niemiecczenie – obezwł adnić jakiegoś
A le po pięciu minutach na pr os per uje i całkiem niedaw no kiej i sow ieckiej okupacji. Or gawartownika” .
polanę przedziera się Cze, nastę- obchodził stulecie sw ojego is t- nizacja otrzymała nazw ę „Szare
A oto i on, o w ilku mow a!
szeregi”. Na czele zw iązku stanął
Czarna sylw etka zbliża się, i w
24-letni harcmistr z Florian Martym samym punkcie, który ja w yciniak („Now ak”), po jego aresztoznaczyłem do skoku, zatrzymuje
w aniu i straceniu przez Niemców
się (ale szczęście!) i odw raca się
na początku 1944 roku – harcdo mnie plecami, jak gdyby s łymis tr z Stanis ław Broniew s ki.
s ząc w głębi lasu podejrz any
„Szare szeregi” łączyły w sobie
tr zask. Mnie poz ostaje jedynie
trzy stow arzyszenia w edle grup
bez dźw ięcznie oddzielić się od
w iekow ych: „Zaw isza” dla młodziemi, zrobić krok, chw ycić w ars zy ch, „Bojow e Sz koły ” – dla
tow nika za łydkę, nieco pc hnąć
średniego i „Grupy Szturmow e”
ramieniem pod kolano, i oto spa– dla star sz ego w ieku. Młodsi
da plac kiem i głuc ho miauc zy,
harcerze uczestniczyli w w yw iacałkow icie zaskoczony niespodzie i obserw acji Niemców, zajdziew anie szors tkim spotkaniem
mow ali s ię przekazyw aniem koz ziemią.
r es pondencji. Har cerz y w ieku
Wyszło nieco głośniej niż prześr edniego ucz estnicz yli w akw idyw ałem. Bardziej praw idłow o
cjach małego sabotażu, pisali na
było by skoczyć mu na ramiona,
ścianach hasła antyf aszystow Grupa
> str. 7
chw ycić szyję zgięciem lew ej ręki,
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Polskie i rosyjskie dzieci grały Chopina
Niezwykły koncert odbył się 19
marca w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliningradzkiej. Na scenie
zamiast muzyków zaw odowych
przy klawiaturze fortepianu jako
wykonawcy występowali uczniowie szkół muzycznych z Polski i
Kaliningradu. Z resztą i na widowni przeważali rodzice z dziećmi.
W ramach XVIII Festiwalu M iędzynarodowego dzieci i młodzieży
„M uzyczna wiosna” przebiegała
akcja kulturalna „Vivat Chopin”.
W bieżącym roku, roku 200. rocznicy urodzin wielkiego polskiego
komp oz y tora, cała kult uralna
społeczność naszych ościennych
krajów oddaje hołd pamięci Fryderyka Chopina, uznając jego spuściznę muzyczną za majątek kultury
ogólnośw iatowej.
Tego wieczoru utwory Chopina,
jego słynne polonezy i walce grali
uczniowie szkoły muzycznej im.
Witolda Lutosławskiego za Starogardu Gdańskiego i szkoły muzycznej im. Dymitra Szostakowicza
(Kaliningrad). Owe placówki edukacyjne od 10 lat utrzymują kontakty partnerskie, wspólnie były
inicjatorami kilku akcji kulturalnych, w tej liczbie nagrali wysił-

kiem uczniów obydwóch szkół
płytę w studiu Radia Gdańsk.
Interesującą niespodzianką były przedstawione w trakcie koncertu utwory Fryderyka Chopina w
aranżacji na głos, wykonane przez
zespół wokalny „Harmonika” kaliningradzkiej szkoły muzycznej im.
D. Szostakowicza. Uczennica kaliningradzkiej uczelni Tatiana Wasilenko (skrzypce) oprócz mazurka
Chop ina również prz edstawiła
własną kompozycję, opartą na motywach chopinowskich. Także zaprezentowane były utwory wokalne z muzyką Fryderyka Chopina.
Śpiewały Tatiana Bezbrież nowa

Polskie uczestniczki koncertu

(pieśni „Marzenie” i „Uroczy chłopak”) i Nelli Luż eckaja („Pieśń
lit ewska” i „Wojownik”). Cz ęść
koncertową wieczoru zamykała
uczennica Larysy Sowrikowej Jeliz aw iet a Irgasz ewa donios ły m

Larysa Sowrikowa, Oleg Turuszew, pani konsul Alina Kalinowska, Natalia Anisimowa

scherzo chopinowskim.
Zmieniają się pokolenia, lecz młodz ież
Polski i Rosji gra Chopina – to jest najprostszy dowód, że muzyka
Fryderyka Chopina jest
wieczna.
Po zakończeniu imprezy wszyscy uczestnicy dost ali kw iaty,
pamiątki i dyplomy za udział w
festiwalu. Nie zabrakło słów podziękowania dla młodych muzyków i pomysłodawców tej akcji
kulturalnej z ust prezesa miejscowego wy działu St owarz yszenia
„Rosja-Polska” Olega Turuszewa
i pani konsul do spraw promocji
kultury Konsulatu Generalnego RP
Aliny Kalinowskiej.
To przedsięwzięcie, przebiegające w at mos ferz e p rawdz iw ej
przyjaźni i współtwórczości, zostało zorganizowane we współpracy
Szkoły muzycznej im. D. Szostakowicza (Kaliningrad), Filharmonii
Kaliningradzkiej i Konsulatu G eneralnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.
W. Wasiliew,
foto autora

(ze str. 6)

Z instruktorem

skie, w yw ieszali polskie flagi, rozpow s zechniali ulotki, zakłóc ali
pr ojekcje niemiec kic h f ilmów, a
także ćw iczyli umiejętności w ojskow e na kur sac h s pec jalnyc h.
Bezpośr ednio w akc jac h bojow ych uczestniczyli „grupy szturmow e”.
Ws zy sc y harc er ze, któr zy
znajdow ali się w Wars zaw ie w
momencie w y buchu pow s tania
w ar sz aw s kiego w z ięli w nim
czynny udział. Były to bataliony
harc er skie „Z oś ka”, „ Parasol” ,
„ Wigr y ”, kompania har c ers ka
„Gustaw ”. Dziew czyny har cerki
pełniły f unkcje sanitar ius z ek,
pracow ały na punktach żyw ienia. Łąc znoś ć poc ztow ą podczas Pow stania Warszaw skiego
była utr z ymy w ana w yłąc z nie
w ysiłkiem harcerzy.
Po w yzw oleniu Polski w 1945

roku ZHP kontynuow ał s w oją
dz iałalność , ale
PZPR starała się
w ziąć go pod
sw oją kontrolę.
W rezultac ie w
1950 roku har c er z e z os tali
w łączeni w struktur ę Z w iąz ku
Młodz ież y Pols kiej i z bliż eni
w edle z as ad i
symboliki do ruchu pionierskiego.
W 1956 roku Zw iązek Harcerstw a Polskiego został reaktyw ow any z poprzednią nazw ą ale jako
organizacja zbudow ana na zasadach socjalistycznych.
…A ter az Z w iąz ek Harcerstw a Polskiego głow ił się nad problemem, co robić ze sw oimi now ymi członkami z Rosji:
– Nie rozumiemy, w jaki sposób
moglibyście przyswoić taką ilość
informacji w ciągu dwóch tygodni
– zaczynali każdy sw ój w y kład
nasi instruktorzy – W Polsce na
to potrzeba kilku lat.
– Normalka – mów ili nasi. – Proszę kontynuować. Co tam mówiliście o Prawie harcerskim?
– Nie wiem, czy warto zajmować
się szyfrem i orientacją w terenie
– w ątpili instruktorzy przed każdy m zajęciem z prz ygotow ania

taktyczno-technicznego, przekazując nam mapy i kompasy.
– Warto, warto. – uspokajali nasi.
– W jakiej skali mamy wam narysować plan terenu?
– A c zy wi eci e, że har cersk ie
ognis ko trz eb a zapali ć jedną
zapał ką? – tortur ow ali nas polscy przyjaciele.
– Teraz już znamy – mów ili nasi.
– A czy potraficie? – nie w ierzyli
nam.
– Co wy, kpicie z nas? – narzekali
nasi i natychmias t zabierali instruktorom zapałki. – Patrzc ie, jak
trzeba…
Z c ałej okolic y do Zgierz a
przyjeżdżali harcerze żeby zobaczyć tych upartych polonusów i
szczerze cieszyli się z naszych
sukcesów chcąc jak najszybciej
przejść prz ez w szys tkie pr óby.
Jednak u „w ysokiej strony przyj-

Barwy ochronne

mującej” zostało jedno kłopotliw e
py tanie: „ Jakżeż w y będz iec ie
przysięgać Bogu i Polsce? Przec ież bez pr zy sięgi nie można
zostać harcerzem.”
– A jak się przysięga? – z apytaliśmy chór em.
– Trzeba stanąć przy harcerskim
ognisku i wypowiedzieć słowa roty.
– To na czym polega problem?
– Jak będziecie żyć dalej w Rosji,
po przysiędze Polsce?
– Tak samo będziemy żyli dalej,
jak żyliśmy my i nasi przodkowie.
Przecież jesteśmy Polakami!
– Czy ni e będziec ie mi eli problemów? – martw ili się instruktorzy.
– A cz y teraz mamy mał o pr ob lemów? Lepi ej c hodź my po
drewno do ogniska, szkoda czasu
na gadaninę…
W ten oto sposób w Rosji pojaw iło się ośmiu pierw szych instruktor ów Zw iązku Har cers tw a
Polskiego. A to oznacza, że w krótc e ukaże się w Rosji r ów nież
pierw sza praw dziw a drużyna harcer ska, członkow ie któr ej będą
żyli w edle rycerskich zasad – pomagać młodszym, troszc ząc się
o starszych, w harmonii z naturą,
w ytrzymali, zręczni, silni i śmiali,
gotow i na pier w sz e w ołanie o
pomoc odezw ać się tak: „Zaw sze
gotow y!”.
Walery Sklarow (Czyrw)
tłumaczenie Red.

Str. 8

Nr 4 (165) kwiecień 2010
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Wkład Polski oraz Polaków do zwycięstwa
sojuszników w drugiej wojnie światowej (1939 – 1945)
Wojsko konspiracyjne na terenie kraju.
Arm ia Krajow a
W nocy z 26na27w rześnia 1939r.,
w przeddzień kapitulacji Warszawy,
gen. Michał Kar aszew icz -Tokarzew ski otrzymał rozkaz Wodza
Naczelnego – marszałka Edw arda
Rydza-Śmigłego, internowanego w
Rumunii, założyć konspirację w ojskow ą. W ciągu kilku tygodni zebrał
on grupę oficerów, którzy uniknęli
niew oli, i założyli pierw sze w ojsko
konspiracyjne w okupow anej Europie. Pierw otna jego nazw a brzmiała
Służba Zw ycięstw u Polski (SZP),
później Zw iąz ek Walki Zbrojnej
(ZWZ), a od lutego 1942r. – Armia
Krajow a (AK), pod którym było najbardziej znane. Podstaw ow ymi formami działania miały być sabotaż,
dyw ersja, w yw iad i propaganda.
Dopiero w późniejszym okresie
miano przystąpić do działań partyzanckich. Głów nym organizatorem
AK był gen. Stefan Row ecki (pseudonim “Grot”), który na początku był
szefem sztabu, a od czerwca 1940r.
do czerw ca 1943r. Komendantem
Głów nym. Po jego aresztow aniu
przez Gestapo, w w yniku zdrady,
funkc je Komendanta Głów nego
pełnił gen. Tadeusz Komorow ski
(pseudonim“Bór”).AK – ochotnic ze
w ojsko – jednocześnie było częścią
Pols kich Sił Zbrojnych, dow ództw o
których znajdow ało się za granicą,
i najw ażniejszą częścią Polskiego
Państw a Podziemnego. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizow aną
armią podziemną z działających w
czasie w ojny w Europie. Głów nym
jej zadaniem było pr ow adzenie
oporu zbrojnego przeciw ko okupantow i hitlerow skiemu i przygotow anie mającego w ybuchnąć w sposobnej c hw ili ogólnokr ajow ego
pow stania, akcja “Burza”. Pow stały
zatem odpow iednie struktury –
sztab, dow ództw o rodzajów w ojs k
i służb, dow ództw a terytorialne
(okr ęgi, ins pektoraty i obw ody),
zbierała broń, szkolili się żołnierze
i oficerow ie, zbierane były informacje o przeciw nikach. Jednak uwzględniając pr zestępc zy charakter
okupacji i nastrój społeczny, istniała
też potrzeba bieżącej w alki zbrojnej. Iw łaśnie dlatego aktyw ność AK
dzieliła się na dwie ściśle zw iązane
ze sobą fazy: bieżąca konspiracyjna w alka zbrojna oraz pow szechne
powstanie. Rów nolegle z wojskiem
podziemnym pow staw ały jednostki
zmilitaryzow ane partii politycznych

w konspiracji oraz organizacji społecznych, na przykład, straży pożarnej i młodzieżow ych, na przykład,
Zw iązek Harcerstw a Polskiego w
konspiracji działający po nazw ą
“Szare Szeregi”. Jednym z zadań
Komendanta AK było zjednoczenie
podziemny ch organizac ji z brojnych, co trw ało dosyć długo, aż do
1944 roku. Ostatecznie poza strukturamiAK pozostały przede w szystkim drobne organizacje, organizow ane przez komunistów od lata
1940 r., które do napaści II Rzeszy
na ZSRR, w ystępow ały jako radziecka agentura w spółpracująca
z niemieckim Gestapo i przeciw na
pols kiej niepodległości, a po czerw cu 1941 w ystępujące zarów no
pr zec iw ko Niemc om, jak i Armii
Krajow ej i innym organizacjom niepodległościow ymnie zw iązanym z
ZSRR. Wiosną 1944r. Armia Krajow a lic zyła ponad 300 tys. zaprzysiężony ch żołnierzy. Istniały w AK
jednostki specjalne dla w ykonania
dyw ersji. W kwietniu 1940r. pow stał
Zw iązek Odw etu, który później
został przekształcony na Komendę
Dyw ersji – “Kedyw ”. Działały one
na poziomie centralnym i w każdym
obw odzie. We w rześniu 1941r. w
związku zmianą stosunków polskosow ieckich pow stała organizacja
“Wachlarz” dla prowadzenia w yw iadu i dyw ersji w zapleczu niemieckosow ieckiego frontu. Od 1 stycznia
1941r. do 30 czerw ca 1944r. w ramach bieżącej w alki zbrojnej jednostki AK i im podległe podpaliły
443 transporty wojskow e, wysadziły 732 pociągi, zniszczyły około 4,3
tys. środków transportow ych, spaliły 130 składów z bronią i w yposażeniem w ojskow ym, uszkodziły 19
tys. wagonów i około 6,9 tys. lokomotyw, podpaliły 12 tys. zbiorników
benzyny, w ysadziły 40 mostów kolejowych, znis zczyły 5 szybów naftow ych, w yzw oliły w ięźniów z 16
w ięzień. Na początku 1944r. stale
działało czynnie około 60 oddziałów
AK, niektóre liczyły kilkuset żołnierzy i praw ie 200 patroli dyw ersyjnych.AK zorganiz ow ała grupy konspiracyjne w niektórych obozach
konc entracy jnych (A uschw itz) i
w śród Polaków zesłanych siłą do
Niemiec na roboty przymusow e.AK
pomagała jeńcom armii s ojuszników uciekającym z niewoli niemieckiej. Utrzymyw ała przez radio i kurierów stałą łączność z rządem RP

na emigracji oraz ze sztabem Wodza Naczelnego. Od lutego 1942r.
przybywali do Polski bardzo dobrze
w yszkoleni w Anglii polscy oficerow ie dyw ersji i wyw iadu - “Cichociemni”, przerzucono tak 316 osób.
Była prow adzona akcja propagandy i dyw ersji w śród niemieckich
żołnierzy - Akcja N. Akcja N stanow iła oddzielny dział w alki psychologicznej z okupantem. Prow adzono
ją poprzez specjalne konspiracyjne
pisma i ulotki w języku niemieckim.
Miały w yw ołać w rażenie, że są
dziełem niemieckich grup antyhitlerow s kich. A pogeum działalności
Akcji N nastąpiło w 1943, kiedy sieć
or ganizacyjna przedsięw z ięc ia
obejmow ała w iększość obszaru
kraju. AK prow adziła szeroką działalność w ydawniczą: w ydano około
250 gazet, w tej liczbie największa
gazeta konspiracyjna – “Biuletyn Informacyjny”, który ukazyw ał się od
5 lis topada 1939r. do stycznia 1945
r. Oddzielny w kład w w alkę z okupantem miały Ży dow ska Organizacja Bojow a (Ż OB) i popierany
przez AK Żydow ski Związek Wojskow y (ŻZW).To przede w szystkim
bohaterskie powstanie w w arszaw skim getcie (19 kw ietnia-16 maja
1943). Do najbardziej efektywnych
akcji AK należy: uszkodzenie w ęzła
kolejow ego w Warszaw ie (7-8 października 1942r.), wyzwolenie więźniów w Pińsku (18 stycznia 1943r.),
zamach bombow y na miejskiej stacji w Berlinie (15 lutego 1943r.), w yzwolenie więźniów w centrumWarszaw y (akcja pod Arsenałem, 26
marca 1943r.), zamach na Franza
Kustcherę – komendanta SS i policji Okręgu Warszaw skiego (1 lutego 1944r.). Policzono, że do lipca
1944r. poległo w w alc e, lub częściej
zostało rozstrzelanych lub zamęczonych w w ięzieniach, około 34
tys. żołnierzy AK i podległych jej formacji. To jest 1/10 składu osobow ego. Wśród “cichociemnych” straty
w ludziach wynosiły 1/3 stanu osobowego.
Państwo Podziem ne.
Kons pir ac yjne w ojsko mogło
osiągnąć taką w ielkość i być takim
aktyw nym dz ięki temu, że by ło
zw iązane z Polskim Państw em Podziemnym (PPP) oraz cyw ilnym ruchem Oporu. PPP było zjaw iskiem
unikalnymw II w ojnie św iatow ej. W
żadnym kraju w okupow anej Europie nie było tak rozw iniętej i zunifi-

kow anej s truktury państw ow ej.
Jednocześnie z AK głów nym elementem PPP była Delegatura Rządu na Kraj - tajny naczelny organ
w ładzy administracyjnej w okupow anej Pols ce, utw orzony w 1940 r.,
składający się z departamentów .
Na jej czele stał Delegat Rządu na
Kraj, podporządkow any Rządow i
RP na uchodźstw ie, a od 1944 w icepremier w tym rządzie. Delegatura kierow ała pracą pionu cyw ilnego
Polskiego Państw a Podziemnego.
Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państw ow ych, zapew nienie normalnego funkcjonow ania państw a, przygotow anie do
przy jęcia kontroli nad krajem po
zakończeniu w ojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja
zbrodni w ojennych, ochrona i ratow anie zagrożonych dóbr kultury.
Koordynow ała też przez Kierow nictw o Walki Cyw ilnej działalność
tak zw anego sabotażu małego. Dostarczała codziennie informacje dla
radia polskiego “Św it”, które nadaw ało z Anglii, ale udaw ało, że działa
na terenie kraju. Polskie Państw o
Podziemne prow adziło tajne nauczanie (włączając uniwersyteckie),
akcje pomocy ofiarom okupanta i
oddzielną akcję pomocy Żydom “Żegota”). Dzięki stałej łączności z
pracow nikami poczty przytrzymyw ało dostarczenie donosów, adresow anych do w ładz niemieckich.
Sz ykow ano pr ojekty ref orm na
okres pow ojenny i plany zagospodarow ania terenów, które w przyszłości zamierzano się odzyskać od
Niemiec (Biuro Ziem Now ych). Istniały sądy tajne (cyw ilne i w ojskow e), które sądziły zdrajc ów, kolaborantów i szmalcow ników (ludzi
w ydających Żydów Niemcom dla
pieniędzy). Następnym organem
PPP było istniejące od 1940r. przedstaw icielstw o partii politycznych,
które przyjęło formę Rady Jedności
Narodow ościow ej (RJN) i było niby
parlamentem. RJN w ydaw ał proklamacje programow e i deklaracje
(m.in. o celow ości wojny i o przyszłym społeczno-politycznym ustroju
państw owym). Razem z PPP działały setki społecznych, politycznych
i kulturalnych organizacji. Ukazało
się drukiem ponad 2 tys. broszur i
książek, ponad 1,8 tys. rozmaitych
czasopism.
c.d.n.,
opracowanie Kl. Ławrynowicz
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70. rocznica zbrodni katyńskiej
W kwietniu 2010 r. na cmentarzu wojskowym w Katyniu oraz pod wsią Miednoje odbędą się wspólne polsko-rosyjskie uroczystości żałobne z okazji 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej. Miejmy nadzieję, że przy tej okazji dojdzie wreszcie do ostatecznego nazwania tej zbrodni wojennej – zbrodnią przeciw
ludzkości, kłamstw – kłamstwami, a najważniejsze - Rosja ujawni, publicznie napiętnuje i sprawiedliwie osądzi w jawnych procesach wszystkich jej
winowajców (od członków Politbiura do szeregowych katów) oraz w pełni i bezwarunkowo zrehabilituje ofiary zbrodniczego komunistycznego systemu.
Równo 70 lat temu wmarcu 1940 r. członkowie Biura Politycznego Wsze- NKWD opracowały wspólne plany wyniszczenia polskich elit intelektualnych.
chzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików): Józef Stalin, Ławrentij Katyń był prostą tego realizacją. Zbrodnia katyńska stała się tak znana przez
Beria, Wiaczesław Mołotow, Kliment Woroszyłow, Anastas Mikojan, Michaił sprzeciw opinii światowej wobec pół wieku haniebnych kłamstw i fałszerstw,
Kalinin i Łazar Kaganowicz, skazali na śmierć bez sądu 25700 Polaków prze- gdy ZSRR wbrew oczywistym faktom odrzucał odpowiedzialność za zbrodnię.
trzymywanych w obozach jenieckich i więzieniach zachodnich Białorusi i W 1990 r. Michaił Gorbaczow przekazał Polsce imienne listy jeńcówwysłaUkrainy. To była tzw. zbrodnia katyńska. Dlaczego do niej doszło? Szef NKWD nych na kaźń oraz dokumenty świadczące, że operacji tej dokonało NKWD.
Ławrentij Beria w swoim wniosku o rozstrzelanie Polaków napisał, że jeńcy Wtedy rozpoczęto śledztwo rosyjskie. Jednak w 2004 r. śledztwo to zostało
czekają, by po wyjściu na wolność „aktywnie włączyć się do walki przeciw w Rosji umorzone, a główne jego materiały, włączając nawet samą decyzję o
władzy radzieckiej”. Są „zatwardziałymi i nierokującymi poprawy wrogami”, umorzeniu (!), zostały utajnione. W ten sposób Stalin i członkowie biura politymożna ich tylko rozstrzelać. Bolszewicy we własnym kraju po rewolucji 1917 r. cznego zostali uznani za niewinnych. Umorzenie śledztwa, utajnienie jego
robili to samo na dużo większą skalę. W krwawych czystkach wymordowali ma teriałów, n iewłaściwa k walifik acja pr awna prz estę pst wa, odmo wa
elitę rosyjską, by nie wykiełkowała z niej stara Rosja. Tylko tak, mogli sobie rehabilitacji ofiar są istotą obecnego sporu Rosji z resztą świata w sprawie
stworzyć zniewolonego „radzieckiego człowieka”. Zbrodnia katyńska była katyńskiej. Jest to wycofanie się Federacji Rosyjskiej z ujawniania całej
dla władz komunistycznych ZSRR kolejną czystką społeczną, a narodowość prawdy. Rozstrzelanie jeńców i cywilów bez sądu powinno zostać zakwalimiała tutaj małe znaczenie, chociaż sam Stalin Polaków nienawidził. Dla fikowane jako zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Winni
Stalina znakomicie wykształceni i wychowani patriotycznie Polacy byli zia- Katynia i innych potwornych zbrodni komunistycznych w ZSRR powinni
renkiem, które gdziekolwiek rzucisz, wykiełkuje tam Polska. Wrócą do kraju, być osądzeni i napiętnowani, a ich czyny uznane za przestępstwa nie podleto zrobią w nim Polskę. Wyślesz ich w przeciwnym kierunku na daleką Syberię, gające przedawnieniu. Wszystkie ofiary muszą zostać uznane za niewinnych
to i tam zrobią Polskę. A Polski już nigdy miało nie być! Stalin z Hitlerem byli męczenników chorej ideologii, którym należy się rehabilitacja. Pamiętajmy
zgodni, że na obszarze dawnej II Rzeczypospolitej zostanie szara niewykszta- też o koniecznym zadośćuczynieniu rodzinom zmarłych. Tak, jak to ma miejsce
łcona i zastraszona masa ludności, z której będzie można ulepić to, co przyjdzie w przypadku analogicznych zbrodni hitlerowskich.
im do głowy. Po wybuchu II wojny światowej niemieckie Gestapo i radziecka
ms

Stowarzyszenie im. Chopina otwarto w Kaliningradzie

K

aliningrad stał się trzecim – po
Moskwie i Petersburgu – m ia stem w Rosji,gdzie zostało utworzone
Stowarzy szenie imienia Fryderyka
Chopina, na całym świecie zaś jest
ich ponad 70. Warto zaznaczyć, że
powstała ona w naszym mieście w
2010 roku, ogłoszonym przez UNESCO
Rokiem Chopinowskim w związku
z dwusetną rocznicą narodzin wybitnego polskiego kompozytora, który
jednak większość życia sp ędził we
Francji.
Prezentacja Stowarzyszenia odbyła się w jednej z sal Kaliningradzkiej
Galerii Artystycznej, ozdobionej z tej
okazji grafikami o tematyce muzycznej. Ponadto na sali umieszczono popiersie Chopina - kopię dzieła słynnego po lskiego r zeźbiarz a z XIX
wieku Bolesława Syrewicza, zdobiącego obecnie Ogród Luksemburski
w Paryżu. Galeria otrzymała popiersie w prezencie od Komitetu Obchodów Roku Chopinowskiego w Polsce.
Jak z az na cz yła n a po wo ła ne j
konferencji prasowej konsul ds. kultury Konsulatu Generalnego RP w

Ka linin gra dz ie
Alina Kalinowska, idea otwarcia Sali Chopina
w galerii sp otkała się z żywą
reakcją dyrektor
Ga lin y Z a bo łockiej. Teraz to miejsce powinno
stać się popularnym wśród miło śni-

bodian. W c zasie swo jego wystąpienia pan Słobodian powiedział, że
dom w Żelazowej Woli pod Warszawą (m iejsce ur odzen ia wie lkiego
polskiego kompozytora) został odbudowany dzięki rosyjskiemu kompozytorowi, pianiście, dyrygentowi Milijowi Bałakirewowi, który również
by ł „p ro gr am owym p rzywódcą ”
gr upy ko mpo zyto rów ro syjskich

Pierwsza konferencja prasowa w „Sali Chopina”

ków wszystkich gatunków sztuki.
„Potężna gromadka” (Milij BałakiPr ez esem Sto wa rz ysze nia im . rew, Cezar Cui, Modest M usorgski,
Fryder yka Chopin a w Kaliningradzie został zasłużony artysta Rosji,
Po koncercie
nauc zyciel College’ u Muzycz nego
im. Rach maninowa Władimir Sło-

A. Kalinowska i W. Słobodian

Współprezes Stowarzyszenia, narodowy artysta Rosji, dyrektor Filharmonii Wiktor Bobkow, zauważył,
że moglibyśmy za przykładem Polaków uczcić jubileusz Chopina, organizując liczne imprezy kulturalne w
Rosji.
Zakończyło się otwarcie Sali Chopina prawie godzinnym koncertem
utworów kompozytora w wykonaniu
uczniów College’u Muzycznego im.
Rachma ninowa, dz iecięcych szkół

Kaliningradzkie trio gra Chopina

Aleksandr Borodin, Nikołaj RimskiKorsakow), będącą narodowym ruchem w rosyjskiej kulturze muzycznej
XIX wieku.

muzycznych im. Szostakowicza oraz
Gliere’go.
Dmitrij Osipow,
foto autora
tłum. Natalia Daniłowa
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Радость встречи с Шопеном
Эту радость подарила общественная организация „Польский дом” имени Ф.Шопена в Черняховске для
жителей и гостей города.
К юбилею композитора, имя
которого носит „Польский дом”,
готовились долго и тщательно,
и не напрасно, так как пришедшие горожане и приехав шие
гости были покорены 20 марта
высоким уровнем организации и
проведения встречи с музыкой
Шопена. Выставка работ у чащихся детской художеств енной
школы „Краски музыки Шопена” окунула зрителей в атмосферу XIX века: светское общестГенерал ьное консул ьство РП
во, кареты, дамы, композитор у
в Кал ининграде в лице
А.Кал иновской и Д.Козл овского
рояля, задумчивое лицо, взгляд
приветствуют участников
через века, и музыка, похожая
торжества.
на взмах крыльев бабочки, на снова, откр ывали слу шателям
сол-нечные лучи, на раскрытые исполнители: Валерия Пономабуто-ны весенних цветов. Среди рева, Ксения Иванова, Людмила

та-лантливых авторов жюри не
без затруднений выделило трех:
Надежду Иваниш, Романа Прокопов а и Анастасию Сушкову,
победительница конку р са Надежда И ваниш нагр аждена
поездкой в Польшу.
Зал Дома культуры Черняховска собр ал немалое число
поклонников Шопена на праздник „Композ итор , р омантик ,
пилигрим”. „Рояль был весь раскрыт…”, яркие националь ные
поль ские костюмы соз давали
чувство праздника, чувство радости встреч с давними друзьями из Вар шав ы, Венгожев о,
Балтийска, Полесска, Знамен-ска,
О зерска. И как гов ор ится в
пословице, радовались гостям,
как хорошим вестям, но на этот
раз круг друзей расширялся, в
том числе и благодаря музыке.
Откр ыл праздник Валерий
Осадчий, и когда он сел за рояль
и коснулся клав ишей, ср аз у
вспомнились слов а Р.Шумана,
сказанные о Шопене: „Шапки
долой, господа, перед вами
гений!” М ир прекрасного, куда
хочется в озвращаться снов а и

Романовская, Виктория Солдатова, отец Пётр, Елена М ельниченко, Олеся Дубенская, Ирина
Сафронова, погружая в романтическое, вдохновенное творчество композитора. Нет людей,
которые не знали бы Шопена, и
музыка его объединила зал единый чув ств ом счасть я, доступного открытому сердцу. И
становилось очевидность ю понимание того, как нужен нам
Шопен, его музыка, которая, по

выр ажению П ушкина, „из наслаждений жизни” уступает лишь
любви.
М агия ночи, контраст света
и тени, темы колыбельной звучали в ноктюрнах. Кажется, что
за окнами широкое поле, а за ним
темнеет лес. Св еча горит на
рояле, а весенние вербы, готовые выпустить свои пушистые
соцв етия в предшеств ующие
Пасхе дни, слушают звуки музыки за окном. Шопенов ской
мелодии тесно ср еди стен, ей
нужна вся Вселенная, солнце и
звёзды, просторы полей и лугов
у реки. Поэтому так сер дечно
воспр инимается песня „Желание” в исполнении Галины Коровиной, песня, посв ящённая
Шопеном своей первой любви Констанции Гладковской: „Если
б я солнышком на небе сияла, то
светила бы не для леса, не для
речки, лишь на твоем крылечке”.
П ольская народная душа
св етит из пр оизв едений композитора, и поэтому так уместно звучали со сцены польские
народные песни и стихи. „Зелёный мосточек ”, исполненная
вокальной группой организации
„Польский Дом” - эта песня чистотой голосов говорила о ясном
голубом небе, о нежных рассветах, пении птиц, утренних ро-сах,
и кажется, слышалось, как растут
трав ы и листь я, как р аспускаются цветы в садах.
М узыку Шопена, его ритмы
и мелодии один кр итик отождествил с Божьим судом. И эти
слова вспомнились, когда вышел
на сцену камерный хор „Гармония” и впервые исполнил обработанные для хорового исполнения две прелюдии Шопена. И

Почётное жюри (А.Кошелева, В.Петшак, Т.Шацкая, А.Калиновска) подводит
итоги выставки „Краски музыкиШопена”.

когда сел за рояль, а затем взял в
руки скрипку настоятель римско-католического прихода имени Святого Бруно отец Пётр, услышалось вечное движение
польской народной души, зазвучала речь достоинства и страсти.

Настоятел ь Римскокатол ического прихода Святого
Бруно отец Пётр.

Следу ет сказать о руководителе „Польского дома” имени
Шопена в Черняховске – об Ирэне Король, которая подготовила
и пр ов ела это мер опр ия тие.
Ирэне оказалось по плечу проявить блестящий организатор ский талант. И рэне Король и
членам общества „П оль ский
дом” имени Ф.Шопена в Черняховске - благодарность от всех,
кто прикоснулся к гениальной
музыке Шопена и стал причастным к пр азднику единения и
общей любви к тому, что несмотря ни на что остается в жизни
прекрасным.
Концер т завершил з наменитый, всем известный и всеми
любимый вальс, который критики называли „лирическим дневником композитора”, наполненный свежестью и драматизмом.
Красота движений бального танца молодого человека в чёрном
костюме и девушки в розовом
платье напоминала букет роз,
положенный к ногам композитора, говорила о том, что в течение дву х столетий му з ыка
Шопена стала ещё прекрасней,
польское сердце Шопена продолжает бить ся в гр уди его
народа, и его славянская душа
жива.
Л.В.Довыденко,
фото автора
Od Red. Pianino „Jamaha” było
głów nym prezentem tego dnia,
które w imieniu Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie
przekazali konsulow ie Alina
Kalinow ska i Dariusz Kozłow ski.
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POLSKI

z anegdotą

LEKCJA 4 (czwarta) 04: 00 4 - cztery
Zna czna liczba zd ań u żywanych przez nas to są świado me cyta ty. Zos ta ły ki ed yś
wymyślone po to, by je powtarzać. Między innymi używamy
wielu frazeologizmów, czyli połączeń dwóch lub kilku wyrazó w, któ re maj ą naj czę ści ej

znaczenie prze nośne. Znajojo mość frazeo logi zmó w, poprawn e i umi eję tne ich stoso wa ni e w m ow ie i pi śm ie
wzbogaca słownictwo, sprawia,
że w ypowied zi sta ją się bardziej obrazowe, barwne i zajmujące. Ponadto frazeo logia

Proszę poprawnie połączyć kolumny:
1. Zdrowy jak
2. Biedny, ubogi jak
3. Trzeźwy jak
4. Brzydki jak
5. Zły jak
6. Wierny jak
7. Kochliwy jak
8. Odważny jak
9. Uparty jak
10. Głodny jak
11. Piękny jak
12. Silny jak
13. Głupi jak
14. Chudy jak
15. Gruby jak
16. Czarny jak
17. Czysty jak
18. Blady (biały) jak
19. Żywy jak
20. Łysy jak
21. Słodki jak
22. Ciężki jak
23. Pracowity jak

a) koń (lub dąb)
b) małpa (lub jak nieszczęście)

c) świnia
d) beczka
f) patyk, szkielet
g) kot w marcu
h) lew
i) wilk (lub pies)
j) pies
k) mysz kościelna
l) lilia, łza, brylant
ł) ryba
m) osioł, kozioł
n) osa
o) noc
p) miód
r) mrówka
s) skra (iskra)
t) kolano
u) papier, kreda, śmierć
w) słoń
y) but
z) malowanie

uczy tworzenia mądrych, dowcipnych i niepowtarzalnych metafor.
Prop o n uj e m y Pa ń stw u
sp rób owa ć u tworzyć zw iązki
frazeologiczne z podanych poniżej słów. Jeżeli dla kogoś takie zadanie okaże się zbyt łat-

we, można po pros tu p rzykryć dru gą
kolumnę i dokończyć początki
związków fraze ologicznych, a
następnie sprawdzić za pomocą klucza odpowiedzi, czy dobrze Państwo sobie poradzili z
tym.

A teraz proponujemy Państwu
samodzielnie użyć w zdaniach pasujących
związków frazeologicznych:
Fryzjer ostrzygł tacie
wszystk ie włosy, teraz jest
... , a mamie zrobił ładną
fryzurę – ona jest ...
Do pok oju weszła drobna
dziewczyna o ciemnych,
wełnistych włosach i
oczach ...
Jarek nigdy niczego się
nie boi, jest ...
Tomek przez cały dzień
nic nie jadł, dlatego jest ...
Jeśli chcesz odnieść
suk ces w pracy, musisz
być ambitny i ...
Uprawiam sport, jem dużo
warzyw i owoców, dlatego
jestem...

W przyjaźni i miłości
Agnieszk a jest ...
Mój syn zawsze wszystk o
robi po swojemu, jest ...
Te k siążk i są bardzo
ciężk ie. Uczeń musi być
...
, żeby móc nosić je
do szk oły codziennie.
- Kasiu, nie jedz tak dużo
słodyczy, bo będziesz ...
!
Zbyszk owi podobają się
wszystk ie dziewczyny z
k lasy, jest ...
- Mark u, nie udawaj, że nic
nie rozumiesz! Przecież
nie jesteś ... ! – mówi
nauczycielka.
Natalia Daniłowa

UŚMIECHNIJ SIĘ!
Po miłym obiedzie dwie pary wstają od stołu.
Kobiety poszły do kuchni, a mężczyźni do pokoju
gościnnego. Jeden mówi do drugiego:
- Myślę, że to wspaniale, że cały czas mówisz do

swojej żony „słoneczko”, „dzióbku”, „cukiereczku”.
Ten na to:
- Prawdę mówiąc, cztery lata temu zapomniałem,
jak ma na imię.

Klucz odpowiedzi:
1-ł, 2-k, 3-c, 4-b, 5-n, 6-j, 7-g, 8-h, 9-m, 10-i, 11-r, 12-a, 13-y, 14-f, 15-d, 16-o, 17-l, 18-u, 19-s, 20-t, 21-p, 22-w, 23-r.

Redakcja
pisma
pozdrawia
swoich czytelników
z okazji świąt
Wielkanocnych
i składa gorące
życzenia zdrowia,
wielu powodów

do radości i
dystansu w
stosunku do
problemów
codziennych.
Na foto: Zespół redakcyjny
«Głosu» na posiedzeniu
wielkanocnym. Od lewej: Marek
Szczepaniak, Wasilij Wasiliew,
Dmitrij Osipow, Aleksandra
Ławrynowicz, Maria
Ławrynowicz
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Rok Fryderyka Chopina w obwodzie Kaliningradzkim

W

Muzyka Chopina w Katedrze

Katedrze na wyspie 28 lutego odb ył się uroczys ty
koncert poświęcony 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Wielb iciele muzyki klas yczn ej p o raz p ierws zy w
naszy m mieście mogli usłyszeć dzieła Ch opina należące
do więks zych form mu zycznych – koncert na fortepian i
orkiest rę e-moll. Jako wy kon awcy wy s tąp ili Orkie st ra
Symfoniczna Po dlaskiej Opery i Filharmonii z Białegostoku
pod batutą doświadczonego i
słynnego dyrygenta Marcina

Nałęcz-Nies io ło ws kieg o. A
part ię fort epianu wykony wali
mło dzi mu zycy: p rzy p ierwszym utworze – uczeń znanego
w Kaliningradzie pianisty Wł.
Słobod ian a A ndriej Skripkin,
zd ob y wca wyró żn ien ia n a
ko n ku rs ie
M iędzy naro d o wy m
n a Litwie,
n at o mia s t
przy drugim
u two rze –
mło da p ian is t ka
z
Kr a k o w a
Julia Kociu-

ban prowadziła partię solową.
Pro wadząca ko ncert muzy kozn awca Jelen a Ro mano wa
przypomniała słu chaczom, że
Cho pin w wieku około 18 lat
st worzył przeds tawiane tego
wieczoru kompozycje, dlatego
pewnie one
brzmiały w
wykonaniu
p ianis t ó w
jeg o ró wieśn ików.
I mło dzi
so liści zarówno jak
nasz rodak
A n d r ie j
Skrip kin i
Julia Kociuban godnie stanęli
na wys okoś ci zadania – by li
o klas kiwan i wraz o rkiestrą
symfoniczną z Podlasia nawet
przed zakończeniem wyko nania utworów.
Było to wydarzenie artysty czn e o ficjalnie o twierające
Rok Fryderyka Chopina, akurat

w przededniu ro czn icy jego
urodzin i zapowiadające wiele
innych interesujących imprez
muzyczn ych bieżąceg o ro ku
chopinowskiego.
Szczególnej wagi uroczystemu koncertowi w byłej Ka-

tedrze królewieckiej nadawała
obecność przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, pracujących w Kaliningradzie, Amb as ad ora Rzeczy po sp o litej
Pols kiej w Ro sji Jerzeg o
Bahra, członków rządu Obwodu Kalining radzkiego.
W. Wasiliew, foto autora

Impreza została zorganizowana przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

MIŁOŚĆ W PRAWDZIE
Moja nowa encyklika Caritas in veritate, która [7 lipca 2009] została oficjalnie
zaprezentowana, inspiruje się w swej zasadniczej wizji na fragmencie Listu św. Pawła do
Efezjan: „Żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową –
ku Chrystusowi” (Ef 4, 15). Miłość w prawdzie jest główną siłą napędową prawdziwego rozwoju
każdej osoby i całej ludzkości. Dlatego też wokół zasady „miłości w prawdzie” obraca się cała
nauka społeczna Kościoła. Tylko dzięki miłości oświeconej rozumem i wiarą można
zrealizować cele rozwoju o wartości humanizującej.
Benedykt XVI
Miłość w prawdzie „to zasada, wokół której dziej skutecznie kochamy bliźniego, im bardziej
skupia się nauka społeczna Kościoła; zasada ta angażujemy się na rzecz dobra wspólnego”. Są
znajduje formę działania w kryteriach orienta- więc dwa kryteria działania: sprawiedliwość i docyjnyc h działania moralnego ” (nr 6). Już we bro wspólne, które są miłością skierowaną na bliźwstępie enc yklika przywołuje dwa fundamen- niego jako jednostkę społeczną. „Każdy chrześcitalne kryteria: sprawiedliwość i dobro wspólne. janin – mówi encyklika – wezwany jest do tej
Sprawiedliwość stanowi integralną część tej mi- miłości”. I dodaje: „Oto droga instytucjonalna –
łości „czynem i prawdą” (1 J 3, 18), do której miłości” (por. nr 7).
wzywa apostoł Jan (por. nr 6). „Kochać kogoś,
Tak jak inne dokumenty Magisterium, również
to znaczy pragnąć jego dobra i an-gażować się ta encyklika podejmuje, kontynuuje i pogłębia
skutecznie w tym celu. Obok dobra indywidu- analizę oraz refleksję Kościoła na tematy spoalnego istnieje dobro związane ze współżyciem łe czn e o ży ciowy m z nac zen iu dla ludz kości
społecznym osób: dobro wspólne. [...] Tym bar- naszego wieku. W szczególny sposób nawiązuje

do tego, co ponad 40 lat temu Paweł VI napisał
w Pop ulorum pro gressio, k amieniu milowym
społecznego nauczania Kościoła, gdzie ten wielki
Pap ież wyzn acza pewn e, k onkre tne i wc iąż
aktualne linie dla integralnego rozwoju człowieka
i współczesnego świata. (przedruk „Posłaniec Warmiński”,
Nr 16-17/2009)
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