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Zgodnie z decyzj  okr gowej
Rady Poselskiej miasta
odnowionemu skwerowi

nadano imi  Fryderyka Chopina. W
uroczystym otwarciu nowego
obiektu kulturalnego wzi li udzia
nowy burmistrz Obwodu Niko aj
Cukanow, mer miasta Aleksander
Jaroszuk i Konsul Generalny RP w
Kaliningradzie Marek Go kowski.
Z tej okazji do bursztynowej stolicy
przybyli wysocy go cie i zespo y
twórcze z Polski. W ceremonii
uczestniczy y misje dyplomatycz-
ne, spo eczno  twórcza, uczniowie
szkó  muzycznych, mieszka cy
dzielnicy.

Miejsce postawienia rze by
wybrano nie przypadkowo.

Konsul Generalny RP M. Go -
kowski opowiedzia , e w listopa-

dzie 2009 roku polska strona za-
proponowa a go ciom z Kalinin-
gradu przyj  w darze popiersie
kompozytora i umie ci  je w cent-
rum miasta. Wed ug s ów Konsula,
wybrane miejsce swoim wygl dem
i atmosfer  jest najbardziej podob-
ne do miejsca znajduj cego si  w
parku posiad ci elazowa Wola

SKWER CHOPINA –
PREZENTEM DLA KALININGRADU

W przeddzie wi towania Dnia miasta w Kaliningradzie odby o si  uroczyste otwarcie pomnika wielkiego polskiego
kompozytora Fryderyka Chopina w skwerze na skrzy owaniu ulic Komunalnej i Stepana Razina.

pod Warszaw  – na ojczy nie wiel-
kiego polskiego kompozytora.
Autorzy projektu rekonstrukcji
skweru zachowali wszystkie drzewa

i krzewy i dodali do nich ro liny,
charakterystyczne dla województwa
mazowieckiego w Polsce. Br zowe
popiersie dobrze pasuje do miejskie-
go rodowiska na tle dekoracyjnego
ogrodzenia z pn cym klematisem.
Mnóstwo kwiatów, szlachetne p ytki
na dró ce, nowe kamienne awki
stwarzaj  tu szczególn  duchow

atmosfer . Wspólny projekt kultu-
ralny b dzie s  umocnieniu ró -
nostronnych kontaktów Kalinin-
gradu z polskimi miastami.
    – Od tej pory nasze miasto wzbo-
gaci o si  o jeszcze jeden wspania y
skwer, po wi cony wiatowym osi -
gni ciom kultury zaznaczy  Niko aj
Cukanow. – Ten namacalny rezultat
symbolizuje przyja  narodów Rosji
i Polski. I jestem wdzi czny polskiej
stronie za zrealizowan  wspólnie z

adzami miasta inicjatyw  kultu-
raln . Wa ne jest, e pomys  spodo-
ba  si  mieszka com, którzy otrzy-
mali nie tylko dzie o sztuki, ale te
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Zespó  pie ni i ta ca Uniwersytetu Warm sko-Mazurskiego „Kortowo”, Olsztyn

Minister Kultury Obwodu Kaliningradzkiego Michai  Andriejew, Konsul
Generalny RP w Kaliningradzie Marek Go kowski, nowy burmistrz
Obwodu Niko aj Cukanow, Stefan Wieloch – dyrektor
firmy „Construction”, g ówny budowniczy skweru Chopina, mer miasta
Aleksander Jaroszuk.

przepi kn  zielon  stref  rekrea-
cyjn .

Jak powiedzia  mer miasta Alek-
sander Jaroszuk, podsumowaniem
wspólnej pracy jest dobry nastrój i

miechy ludzi przyby ych na cere-
moni  otwarcia pomnika Chopina.
To wydarzenie sta o si  prezentem
dla mieszka ców z okazji Dnia
miasta. Zgodnie ze s owami A.
Jaroszuka, ze strony polskiej wp y-

y nowe propozycje dotycz ce
utworzenia innych podobnych za-

tków przyrody w Kaliningradzie.
Rozpatrywane s  pomys y urz dze-
nia skweru Miko aja Kopernika w
miejscu skweru przyja ni przy ul.
Olszty skiej.

Jak wiadomo, rok 2010 og oszo-
no Rokiem Chopina. Realizowany
jest mi dzynarodowy program ob-
chodów 200-letniej rocznicy uro-
dzin wielkiego muzyka. W tym ro-
ku w Kaliningradzie powsta o Sto-
warzyszenie im. Chopina, w galerii
artystycznej otwarto sal  chopi-
nowsk . W listopadzie 2010 odb -
dzie si  mi dzynarodowa nauko-
wopraktyczna konferencja „Jubi-
leusz Fryderyka Chopina jako
forma modelowania mi dzynaro-
dowej przestrzeni kulturowej”.

Red.

Uroczysta chwila ods oni cia pomnika: „Dzie  dobry, Panie Fryderyku!”
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30. lat NSZZ „Solidarno ”
W ca ej Polsce trwa y w sierpniu i na pocz tku wrze nia br. uroczysto ci zwi zane z 30. Rocznic

powstania Niezale nego Samorz dnego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ”.

Awers polskiej monety ze z ota

Za g ówn  dat  rocznicow  uznaje si
31 sierpnia, kiedy to w 1980 r. nast pi o
uroczyste podpisanie porozumie  sierpnio-
wych w sali BHP Stoczni Gda skiej przez
Lecha Wa  z reprezentacj  strony rz -
dowej.

Edward Gierek, postawi  na rozwój gos-
podarczy Polski zaci gaj c ogromne po-
yczki w Europie zachodniej.  Jednak wsku-

tek zasadniczych b dów ustroju socjalis-
tycznego polityka gospodarcza Gierka
za ama a si  ostatecznie po 1975 r. Olbrzy-
mie kredyty nale o zacz  sp aca . W
czerwcu 1976 w Radomiu i Ursusie dosz o
do pierwszych strajków, na które w adza
zareagowa a represjami. Do obrony robot-
ników powo any zosta  Komitet Obrony
Robotników (KOR). W 1980 sytuacja gos-
podarcza w Polsce pogorszy a si  jeszcze
bardziej. W PRL ceny towarów by y ustala-
ne centralnie przez rz d w wyniku decyzji
Biura Politycznego KC PZPR. 1 lipca 1980

adze partii podj y decyzj  o podwy sze-
niu cen mi sa i w dlin. Ju  w lipcu 1980
wybuch a pierwsza seria strajków na Lu-
belszczy nie. Kolejny protest rozpocz  si
14 sierpnia strajkiem w Stoczni Gda skiej
zorganizowanym przez Wolne Zwi zki
Zawodowe Wybrze a. Po raz pierwszy

ród postulatów pojawi y si dania
polityczne. Tego dnia do stoczni przedosta
si  Lech Wa sa (s ynny skok przez mur).
Komitet strajkowy za da  przywrócenia do
pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wa sy,
wzniesienia pomnika ofiar 1970, uszanowa-
nia praw pracowniczych oraz przedstawi

dania socjalne. 16.08 w stoczni pojawi a
si  delegacja innych strajkuj cych polskich
zak adów z Bogdanem Lisem i Andrzejem
Gwiazd . Powo ano Mi dzyzak adowy Ko-
mitet Strajkowy (MKS) z Lechem Wa
na czele. Na bramie Stoczni zawieszono
tablic  zawieraj  21 postulatów Komitetu
Strajkowego. W Stoczni pojawili si  eks-
perci, inteligencja ze rodowisk katolickich
i KOR-u na czele z Tadeuszem Mazowiec-
kim i Bronis awem Geremkiem. Mieli oni do-
radza  robotnikom podczas rokowa  z w a-
dzami.

Osi gni te w ko cu sierpnia 1980 r. po-
rozumienie z w adz  komunistyczn  gwa-
rantowa o m.in. powstanie niezale nych
zwi zków zawodowych (pierwsze takie
zwi zki w krajach bloku socjalistycznego).
Wydarzenia te przyjmuje si  jako pocz tek
procesu obalenia systemu komunistyczne-
go we wschodniej Europie. Dzie  wcze niej
30 sierpnia, podpisano podobne porozu-
mienia w Szczecinie, a 3 wrze nia w Jast-

rz biu, co ko czy o fal  strajków general-
nych w Polsce, ale za kolebk  „Solidar-
no ci”  uznaje  si  Gda sk.  W wyniku  tych
wszystkich porozumie  17 wrze nia 1980
r. przedstawiciele z ca ej Polski powo ali w
Gda sku NSZZ „Solidarno ”. Zwi zek po-
wsta  na bazie licznych komitetów strajko-
wych. Zosta  on nast pnie zarejestrowany
w listopadzie tego roku przez polski S d Naj-
wy szy. Monopol w adzy komunistycznej
zosta  prze amany. Pierwszym tego nama-
calnym sygna em by o wznowienie po 40
latach w radiu mszy wi tej,  16 grudnia w
Gda sku ods oni to Pomnik Poleg ych Sto-
czniowców 1970, a 15 stycznia 1981 dele-
gacja „Solidarno ci” z Lechem Wa
spotka a si  w Rzymie z papie em Janem
Paw em II. W okresie od sierpnia 1980 do
grudnia 1981 „Solidarno ” ze zwi zku za-
wodo-wego przerodzi a si  w masowy ruch
o charakterze spo eczno-niepodleg cio-

wym. W szczytowym okresie do „Solidar-
no ci” nale o a  10 mln Polaków z 17 mln
wszystkich pracowników w Polsce. Wokó
zwi zku powsta o szereg podobnych orga-
nizacji jak NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarno ” czy Niezale ne Zrzeszenie
Studentów. Komunistyczne w adze pa st-
wowe szybko traci y  kontrol  nad yciem
spo ecznym w kraju.

Porozumienia sierpniowe kojarz  nam
si  obecnie przede wszystkim z Gda -
skiem, w którym to pami tnego 31.08.1980
r. ówczesna w adza komunistyczna zaak-
ceptowa a 21 postulatów Mi dzyzak adowe-
go Komitetu Strajkowego. List  owych 21
postulatów zredagowa o kilkana cie osób,
ale najpierw da  by o kilka tysi cy, bo
ka dy zak ad przy czaj cy si  do strajków
latem 1980 r. przesy  swoje. Potem zosta o
ich tysi c i wreszcie, po negocjacjach - 21.
Drewniane tablice z 21 postulatami trafi y w

2003 roku na wiatow  list  dziedzictwa
kulturowego UNESCO „Pami wiata”.
Znajduj  si  na niej najwa niejsze zabytki
dokumentalne w dziejach ludzko ci.
Mówi c o polskim Sierpniu najcz ciej
przywo uje si  wolno ciowy wymiar tego
wydarzenia. Tymczasem w sierpniu 1980
r. i poprzedzaj cych go wydarzeniach rów-
nie wa ne by y postulaty zwi zane z warun-
kami ycia pracowników. Od porozumie
sierpniowych min y 3 dekady, a dzisiejsza
lektura s ynnych 21 postulatów nasuwa
wnioski o ich wspania ym spe nieniu w sfe-
rze polityczno-wolno ciowej i cz ciowych
brakach w spe nieniu w sferze socjalno-
roszczeniowej. Dzi ki narodzinom Solidar-
no ci zmieni  si  po kilku latach ustrój spo-
eczny w tej cz ci Europy. Miejsce jednego
pa stwowego pracodawcy zaj y tysi ce
wi kszych i mniejszych podmiotów gospo-
darczych, które musz  gospodarowa  ra-
cjonalnie i na miar  wspó czesnych mo -
liwo ci. Mamy w Polsce wolno  przez du-
e W, ale postulaty sierpniowe s  wci  w

wielu punktach niespe nionymi yczeniami
wiata pracy i takimi jeszcze chyba pozo-

stan  na d ugo. My  tutaj np. o zagwa-
rantowaniu automatycznego wzrost p ac w
stosunku do inflacji - (postulat  9); obni eniu
wieku emerytalnego dla kobiet do 55 lat,
dla m czyzn do 60 lub przepracowaniu 30
lat dla kobiet i 35 dla m czyzn bez wzgl du
na wiek - (postulat 14); poprawie warunków
pracy s by zdrowia, co zapewni pe
opiek  medyczn  osobom pracuj cym -
(postulat 16); zapewnieniu dzieciom odpo-
wiedniej  ilo ci miejsc w obkach i przedsz-
kolach - (postulat 17); wprowadzeniu urlopu
ma-cierzy skiego p atnego przez okres 3
lat - (postulat 18); skróceniu czasu oczeki-
wania na mieszkania - (postulat 19); wpro-
wadzeniu wszystkich sobót wolnych od
pracy - (postulat 21). Dzisiaj po 30 latach
te siedem wci  niespe nionych postulatów
w warunkach realiów kapitalizmu i mo li-
wo ci aktualnego rozwoju gospodarczego
kraju pozostaje marzeniem pracuj cych i
wyrzutem sumienia polityków wolnej Polski.
Nie bez powodu podczas rocznicowego
wi towania delegaci Zwi zku Zawodowe-

go Solidarno  przypomnieli s owa Ojca
wi tego Jana Paw a II, który powiedzia :

„Trzeba wi c czyni  wszystko, aby w na-
szym kraju przywróci  pracy ludzkiej jej

ciw  rol , jak  winna ona spe nia  w
demokratycznym spo ecze stwie”.  Historia
ruchu „Solidarno ” jest obecnie w Polsce
i poza Jej granicami dla wszystkich Pola-
ków najwi ksz  dum .                           MS
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SYBERIA – OJCZYZNA MOJA
POLACY SYBERYJSCY
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- Prosz  opowiedzie  o
historii ko cio a katolickiego
w Nowosybirsku.

- Pierwotna nazwa
Nowosybirska to
Nowoniko ajewsk – wioska,
za ona w 1893 roku na trasie
budowli magistrali
transsyberyjskiej.  W 1905 roku
miejscowo  otrzyma a status
miejski. Z kolei w roku 1902 ju
istnia a wspólnota katolicka
licz ca ok. 2000 cz onków.
Wierni modlili si  w domu
modlitewnym. Po otrzymaniu
pozwolenia w adz na budow
wi tyni w 1905 roku z ofiar

rozpocz to budowanie ko cio a.
Po pi ciu latach powsta y

ko ció  po wi cono imieniem
wi tego Kazimierza. Na

pocz tku wspólnota by a
przypisana do Tomska. W
budynku wtedy znajdowa a si
te  szko a i zarz d wspólnoty
charytatywnej. Najwi cej by o
Polaków. Byli równie  Ukrai cy,
Litwini, Bia orusini, Niemcy.

wi tynia nie by a bardzo
bogata, gdy  miasto
Nowoniko ajewsk zbudowano
na w le kolejowym i jego
mieszka cami byli przewa nie
robotnicy i kolejarze.

W latach 30-tych ko ció
zamkni to, w latach 60-tych,
podczas „odwil y”
chruszczowskiej, zburzono go,
a na jego miejscu w roku 1963
powsta  Centralny Sklep
Uniwersalny (CUM).

Wierni zostali bez wi tyni.
Jednak nadal spotykali si  w
tajemnicy w mieszkaniach
prywatnych. Dopiero w 1982
roku zacz  ich regularnie

odwiedza  ks. Józef widnicki.
To jemu w 1983 roku uda o si

rozpocz  budowanie kaplicy w
oddalonej cz ci miasta. Ojciec
Józef zap aci  za to 2,5 latami
wi zienia; jednak parafianie
sami doko czyli budow

nowego ko cio a, istniej cego
do dnia dzisiejszego – jest to
ko ció  Niepokalanego
Pocz cia Bogurodzicy przy
ulicy Drugi zau ek Mira. Polska
bardzo wspiera a budow
finansowo i duchowo.

Na pocz tku lat 90-tych,
kiedy Ko ció  Katolicki wznowi
swoje normalne
funkcjonowanie na terenie Rosji
otrzymano pozwolenie na
budow  du ej wi tyni w
centrum miasta. Prace trwa y
od 1992 do 1997 roku, i 10
sierpnia 1997 roku odby o si
uroczyste po wi cenie Katedry
Przemienienia Pa skiego w
Nowosybirsku przez Jego
Ekscelencj  Biskupa Józefa
Werta – ówczesnego
administratora katolików
obrz dku aci skiego
azjatyckiej cz ci Rosji.

Foto 1909-1916 rr.

> str. 12

Wspó czesny widok Katedry Przemienienia Pa skiego w Nowosybirsku

Po wi cenie kamienia pami tkowego w miejscu Katedry  wi tego Kazimierza w jej stulecie -
27.09.2009. Nuncjusz apostolski w Federacji Rosyjskiej, Arcybiskup Antonio Mennini  i
Ordynariusz Diececji Preobra skiej w Nowosybirsku Biskup Józef Wert.
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Miejsca do których chce si  wraca
Notatki pielgrzyma

W ieczorem 19
sierpnia, oko o go-

dziny 21, nasz autokar przycumo-
wa  na placu przy Po udniowym
dworcu kolejowym w Kaliningradzie.
W tym momencie dla wiernych z
parafii wi tego Adalberta sko -
czy a si  pielgrzymka do Polski.
Natomiast parafianie z parafii Matki
Bo ej Cierpi cej ze Znamienska
oraz z Gusiewa i Gwardiejska mieli
jeszcze spory kawa ek drogi do do-
mu. W szyscy wracali my pe ni
interesuj cych wra .

Tegoroczna pielgrzymka do
Polski rozpocz a si  16 sierpnia o
8 rano. Nasza ma a kolumna ruszy-
a w stron  granicy rosyjsko-pol-
skiej. Zaznaczam kolumna ponie-
wa  mieli my jeszcze oprócz pe -
nowymiarowego autobusu, jeszcze
mikrobus (i to nam pomog o w
pewnej sytuacji) który wióz  dziesi -
ciu pielgrzymów. W drodze do
granicy modlili my si  za pomy lny
przebieg ca ego przedsi wzi cia
wraz z duszpasterzem parafii p.w.
Matki Bo ej Cierpi cej ojcem Jerzy
Jagodzi skim SVD, pomys odaw-
com i organizatorem naszej piel-
grzymki.

Po granicznych formalno ciach
nasze pojazdy przekroczy y granic
w Mamonowie. Wkrótce min li my
Braniewo i po 10 km jeste my we
Fromborku. Tutaj kierujemy si  pie-
szo w stron  ufortyfikowanego
wzgórza, które ju  na pierwszy rzut
oka wygl da jak twierdza, szcze-
gólnie od strony Bramy Po udnio-
wej. Solidne mury obronne ukry-
waj  Arcykatedraln  Bazylik  NMP
i w. Andrzeja. Wybudowana (1329
– 1388) w stylu gotyckim, natomiast
wn trze ma barokowe. Ka dy ele-
ment tej budowli sakralnej jest god-
nym podziwu dzie em murarzy i
rze biarzy, wszystkich co tworzyli
Arcykatedr  we Fromborku. Od ro-
ku 1510 do swojej mierci (1543)
cz onkiem kapitu y Arcykatedry by
kanonik Miko aj Kopernik. Obok

tarza, którym Kopernik opiekowa
si , nasz wielki astronom i nauko-
wiec zosta  pochowany. O powtór-
nym pogrzebie nasze pismo pisa o
w  numerze  czerwcowym  br.  Po
obejrzeniu wn trza Bazyliki naszej
grupie pielgrzymów zaproponowa-
no pos ucha  brzmienia organów
wi tyni. Przy klawiaturze zasiad a

i zademonstrowa a wszystkie mo -
liwe odcienie g osu organów pani
przewodnik, która przed chwil
opowiada a o dziejach tej sakralnej
budowli. Jedn  z atrakcji przy zwie-
dzeniu kompleksu zamkowego we
Fromborku jest mo liwo  wej cia
na górny poziom wie y obserwacyj-
nej, z której wielu z nas skorzysta o.
Warto by o pokona  wielostopnio-
we schody, bo widok z góry jest nie-

samowity – widoczne by o ca e
miasteczko dooko a, przysta  przy
zatoce, Mierzeja Wi lana niemal do
Ba tyjska. Na pewno wielu z nas
uda y si  interesuj ce fotografie
okolicznych widoków. Ale niestety
nie mieli my zbyt du o czasu na
ogl danie fromborskiej okolicy.
Nasza autokar i mikrobus z 56 piel-
grzymami na pok adzie ruszyli da-
lej. Drogi w tej cz ci woj. warmi -
sko-mazurskiego bardzo podobne

 do dróg na terenie obwodu kali-
ningradzkiego – po obu stronach
jezdni rz dy drzew z bia ym pasem
poziomym. Z wdzi czno ci  spo-
gl dali my na korony przydro nych
drzew, które stwarza y dla nas
troch  cienia w ten upalny dzie .

piewaj c pie ni duchowne i
odmawiaj c ró aniec dotarli my do
kolejnego punktu naszej pielgrzym-
ki. By  to klasztor i seminarium
zgromadzenia S owa Bo ego zako-
nu Werbistów ko o Pieni na. Naj-
pierw nasza grupa skierowa a si
do seminaryjnej kawiarenki, a eby
nieco odpocz  i zaspokoi  prag-
nienie. Nast pnie zwiedzili my tutaj
muzeum misyjno-etnograficzne.
Cz onkowie Zgromadzenia S owa
Bo ego obecnie pracuj  w 80 kra-
jach, spe niaj c nakazy Chrystusa,

osz  Ewangeli  we wszystkich

stronach wiata. Muzeum ukazuje
na kszta t kalejdoskopu przed-
mioty u ytku codziennego, trady-
cyjne ubrania i wiat zwierz cy
odleg ych krajów. Ojciec Jerzy
opowiadaj c o dziejach zakonu
przeprowadzi  nas przez dziedzi-
niec do kaplicy klasztoru. Na
dziedzi cu zatrzymali my si  przy

pomniku w. Arnolda Jansena
za yciela Zakonu. Us yszeli my
e jedn  z podstawowych zasad

zgromadzenia jest wiadome po-
dj cie decyzji przy przyjmowaniu
nowicjuszy: najpierw po dwóch la-
tach sk ada si luby próbne – po
nich jeszcze istnieje mo liwo
odej cia i dopiero po siedmiu latach
sk adane s luby wieczyste, ok-
re la si  w ten sposób, e ostatecz-
nie droga yciowa zosta a wybrana.
To wywo uje wielki szacunek. Wie-
my, e niema o ludzi w wiecie wy-
konuje jaki  zawód, który im si
przytrafi  zupe nie przypadkowo i
przez to cierpi , a tutaj po siedmio-
letniej próbie ju  nie powinno by
nieumy lnych postanowie . Zwie-
dzili my tu miejsce ostatniego spo-
czynku ksi y werbistów – przy-
klasztorny cmentarz. Niektóre na-
grobki zachowa y si  jeszcze z cza-
sów z przed drugiej wojny wiato-
wej. Otacza go wyj tkowo zadbany
ogród, drzewa i krzewy owocowe i
ozdobne.

I oto nasza ma a kolumna ruszy a
w drog  do wsi. D ugobor, gdzie w
miejscowym ko ciele odby a si
msza wi ta podczas której mogli -
my rozwa  o swoj  drog ycio-

. Potem droga prowadzi a nas do
miejsca noclegu, który wyznaczono
nam w osadzie le nej „Brzostko-
wisko”. Takie centrum wypoczynko-
wo-rekreacyjne po one w lesie w
odleg ci oko o 4 km od szlaku.
Go cie maj  do dyspozycji domki
na polanie (w ka dym s  miejsca
na 10 osób). Budynek do podawa-
nia posi ków, urz dzono w stylu
my liwskim, jest basen, jeziorko z
rybami dla w dkarzy, mo na wyna-

ódk . Ca  osad  nie piesz-
nym krokiem przemierza oswojony
bocian. Osada równie  jest schro-
niskiem dla zranionych ptaków – s
tu specjalne domki dla nich. W za-

grodzie maj  swoje przytulisko.
Znajduj  si  tam okazy fauny miejs-
cowej i egzotycznej – s  dwa dziki,
lamy oraz indyjskie bawo y. Wszys-
tkie budowle, a tak e ich zdobienia
zaprojektowa  w ciciel osady i
niema ego gospodarstwa pan And-
rzej Brzostem. Tutaj czeka a ju  na
nas kolacja na otwartym powietrzu:
gor ce kie baski i kaszanka z grilla,
kawa i herbata. Po noclegu wczesne
wstawanie. Duszpasterz pielgrzym-
ki ojciec Jerzy odprawia poranne
nabo stwo. Nie tracimy zbyt
du o czasu na niadanie bo czeka
na nas wyjazd do Gda ska, podró
nie bliska, sp dzili my w drodze
ponad 3 godziny. Przez ca  tras
obserwujemy przestworza pól ró -
ne krajobrazy. Nie uda o si  zauwa-

 pól porzuconych, w tym okresie
akurat trwa y niwa i by y prowa-
dzone niezb dne prace rolnicze. Im
bli ej pielgrzymka zbli a si  do
Gda ska, tym wi cej mijali my od-
cinków tras modernizowanych, bu-
dowane s  nowe mosty, obwodnice.
 Przybyli my do miasta od strony
ulicy D ugie Ogrody. Na parkingu
ju  oczekiwa  na nas przewodnik
pani Bo ena Domaga a, w adaj ca

zykiem rosyjskim, która poprowa-
dzi a nasz  pielgrzymk  od ko cio-
a p.w. w. Barbary w stron  Zielo-
nego Mostu i ju  przed nami Wyspa
Spichlerzy, wkraczamy na nabrze-
e Mot awy. W tych dniach trwa  w

Gda sku Jarmark w. Dominika, co
nadawa o zwiedzeniu miasta niepo-
wtarzalny urok. > str. 5

Wn trze Archikatedry we Fromborku

Seminarium zgromadzenia
werbistów w Pieni nie

Ko ció   we wsi D ugobor

Gda sk. Przy stoisku kowala.

W muzeum misyjno-
etnograficznym Pieni na
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Przedzamcza, Zamku redniego i
Zamku Wysokiego. Naszej pielg-
rzymce przypad o odwiedzi  zabu-
dowania Zamku Wysokiego. Czas
zwiedzania by  niestety ci le ogra-
niczony – tylko 2 godziny. Tym nie
mniej wra enie po zwiedzeniu nie-
samowite. Gdy weszli my przez
bram  i wchodzili my do pomiesz-
cze  zamkowych: Wielkiego Re-
fektarza, Izby Konwentu, komnat
dostojników Zakonu, kuchni i in-
nych pomieszcze  u ytkowych wy-
ra nie odczuwa o – si e dotyka-
my spojrzeniem ladów minionej
epoki. Zwiedzaj c kompleks zam-
kowy nie mogli my omin  wysta-
wy „Broni i  uzbrojenia rycerzy XIII-
XV stulecia”.

Dalej droga prowadzi a nasz
pielgrzymk  w stron  Torunia.
Obecny Toru , prastary Torn za o-
ony przez Krzy aków w XIII wieku,

zaznaczony jest wa nymi wydarze-
niami z historii Polski, przypomnijmy
chocia by s ynny pokój toru ski z
1466 roku po wojnie trzynastolet-
niej, albo dzieje Zwi zku Pruskiego.
W dosy  nied ugim czasie zwie-
dzania miasta, z pomoc yczliwe-
go przewodnika zdo ali my obej-
rze , obwarowania miejskie z basz-
tami biegn ce wzd  nabrze a
Wis y,  Krzyw  Wie  w skimi uli-
czkami wyszli my na Rynek G ów-
ny z Ratuszem Staromiejskim i
dzielnic  z najwa niejszymi zabyt-
kami miasta – pradawnymi ko cio-
ami, ulicami mieszczan i rzemie l-
ników oraz najstarszym pomnikiem
Miko aja Kopernika (z roku 1853).

Niedaleko ulokowano równie
miejscowe osobliwo ci – rze ba
pieska Juliusza z kapeluszem w z -
bach i parasolk  przy s upie o wiet-
leniowym (takiego bohatera wy-
my li  satyryk Zbigniew Lengren).
Stare Miasto Torunia uchroni o si
podczas dzia  bojowych ostatniej
wielkiej wojny, dzi ki czemu tutaj
mo emy podziwia  autentyczne
zabytki architektoniczne. Naprawd
wielce cieszy, e mieli my mo li-
wo  dotkn  wzrokiem wyj tkowo
unikalnych miejsc pami tkowych.

Ostatni nocleg tej pielgrzymki z
18 na 19 sierpnia sp dzili my pod
dachem klasztoru Zgromadzenia

owa Bo ego w Laskowicach. Po
porannej mszy wi tej, któr  ojciec
Jerzy odprawi  w kaplicy klasztoru,
spo yciu niadania pielgrzymka
uda a si  w kierunku pola Grunwal-
dzkiego. W roku Jubileuszowym
600-lecia najwi kszej bitwy red-
niowiecznej Europy warto odwie-
dzi  to historyczne miejsce. Po
dwóch godzinach jazdy zbli amy
si  do celu pielgrzymki. Na to wska-
zuj  drogowskazy z napisami: „do
pola Bitwy Grunwaldzkiej taka a tat-
ka odleg ”.

> str. 11

(ze str. 4)

Wzd  nadbrze a i na ulicach Sta-
rego Miasta setki straganów, kra-
mów, stoisk wabi  do siebie inte-
resuj cymi pami tkami, ró no-
kszta tna  produkcja piekarzy, przy
ku ni polowej odbywa si  pokaz
kowalstwa artystycznego i goto-
wych wyborów. Kowale wytwarzaj
kawa ek po kawa ku emblemat
jarmarku – koguta. Albo widzimy
ca y szereg stoisk z przedmiotami,
które godne miejsce mog yby mie
w przyzwoitym muzeum – okazy
bia ej broni, starodawne ksi gi. Ale
zdziwi y mnie szczególnie ywe
rze by – po prostu na prowizorycz-
nym postumencie stoi sobie cz o-
wiek ubrany jako klown, albo japo -
ski wojownik albo podobny do
szlachcica, by  mo e przedstawia
Zag ob , stoi ca kiem nieruchomo.
Ale gdy kto  wrzuci mu do talerzyka
monetk  – wtedy rze ba u miech-
nie si , poruszy r , wtedy mo na
zobaczy , e to ywy cz owiek. Nie
mo na by o ogarn  spojrzeniem
jeszcze wielu interesuj cych wy-
darze , które si  dzia y na jarmar-
ku. Lecz nasza wycieczka ulicami
gda skiego Starego Miasta trwa a
dalej. Ulic  Mariack  dotarli my do
ko cio a NMP, który wywo uje
podziw swymi majestatycznymi
kszta tami. Przechadzka nasza
trwa a przez D ugi Targ do Baszty
Studziennej ku wybitnej budowli o
przebogatym wystroju rze biarskim
fasad – gmachu Zbrojowni, zabytku
epoki renesansu niderlandzkiego.
Ratusz Starego Miasta i Dwór Artu-
sa z Fontann  Neptuna stanowi
elazne punkty przy zwiedzeniu

grodu nad Mot aw . Równie  i my
podziwiali my ich niepowtarzalne
architektoniczne kszta ty. Tutaj
trzeba przypomnie , e po szturmie
1945 roku Gda sk i jego Stare
Miasto le o w gruzach, ponios o
ci kie straty. Po 20 latach odbu-
dowy i rekonstrukcj i widzimy go
znów jako niepowtarzalny panteon
architektury i sztuki europejskiej.

Dalej nasza droga przebiega a
przez Wrzeszcz do dzielnicy Oliwa.
Celem naszej podró y by o zwie-

dzenie Bazyliki Archikatedralnej.
Dzisiejsza archikatedra to kolejno:
ko ció  klasztorny cystersów, ko -
ció  parafialny, a od 1992 roku z
chwil  ustanowienia diecezji gda -

skiej Archikatedra Oliwska jest naj-
starszym obiektem zabytkowym na
Pomorzu Gda skim. Obecny baro-
kowy kszta t Katedra zyska a w
latach 1579-1772. Zbudowana na
rzucie w kszta cie krzy a aci -
skiego jest trzynawow  bazylik  z
naw rodkow , ni szym nawami
bocznymi, przykrytymi dachem pul-
pitowym, transeptem i obej ciem
prezbiterium (ambitem). Fasad
wi tyni tworz  dwie smukle 46 m

wie e z ostro zako czonymi he ma-
mi. Archikatedra ma d ugo  107
m, wysoko  177 m. Jest to naj-

szy ko ció  cysterski na wie-
cie. Po obejrzeniu wn trza wi tyni
wys uchali my koncertu – demon-
stracji organów oliwskich, w trakcie
którego prezentowane by y wszyst-
kie mo liwo ci znanego w ca ym

wiecie instrumentu. Brzmienie
jego pozostawia niezapomniane
wra enie jak równie  i wygl d
zewn trzny – prawdziwe arcydzie o
w stylu neobarokowym. Mocno
przepe nieni najciekawszymi wra-
eniami wracali my do miejsca na-

szego noclegu osady le nej, gdzie
czeka a na nas kolacja i dach nad

ow .
W przedostatnim dniu pielgrzym-

ki, 18 sierpnia, by  zaplanowany
wyjazd do Malborku i Torunia.
Dzie  zacz  si  od porannej mszy
wi tej, któr  celebrowa  nasz du-

szpasterz ksi dz Jerzy Jagodzi s-
ki. Po niadaniu po egnali my si
z pani  Teres , troskliwym zarz d-

 o rodka wypoczynkowego i
przez ni  ze wszystkimi, którzy tutaj
w le nej osadzie nasz  pielgrzym-

 si  opiekowali. Znowu jeste my
w drodze, za  odleg  do przeby-
cia nie bliska. Malbork otworzy
nam si  jako miasteczko domów
jednorodzinnych, starannie zadba-
nych dzia ek. Ale jeszcze jeden ka-
wa ek drogi ju  i widzimy pot ne
mury, baszty najwi kszego zamku
redniowiecznej Europy zbudowa-

nego z ceg y. W ciwie ca a twier-
dza to kompleks umocnie  obron-
nych po ony w obszarze ponad
20 ha. Zamek Malborski od 1309
roku siedziba Wielkich Mistrzów
Zakonu Krzy ackiego, swoj  wiel-

ko ci  odzwierciedla by  pot  i
moc Pa stwa Zakonnego. Odres-
taurowany po dzia aniach wojen-
nych drugiej wojny wiatowej  jest
teraz t umnie odwiedzany przez tu-
rystów z ró nych stron wiata, jest
miejscem sta ych i tymczasowych
ekspozycji historycznych, a tak e
sam w istocie by wiadkiem wielu
wydarze , które zawa y na lo-
sach Europy. Kompleks zamkowy
w Malborku sk ada si  z kilku cz ci

Gda sk. Fontanna z Neptunem.

Ratusz Staromiejski w Toruniu

Zamek Malborski
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Mamy nowy cel,
jeste my szcz liwi i

jedziemy do Genui. (Katedra biskup-
stwa od VI wieku, a przez papie a
Wincentego II za ono arcybiskup-
stwo). Rozwój handlu morskiego,
kontrola g ównych dróg morskich,
istnienie staro ytnych katedr bisku-
pich i metropolii da o mo liwo  ze-
bra  w jednym tym mie cie tak
wielk  ilo wi tych relikwii. Takiej
ilo ci wi ty  w jednym miejscu
wi cej nigdzie nie widzieli my.
Wi kszo  relikwii jest przecho-
wywana w katedrze San Lorenzo.
Tam s  relikwie Jana Chrzciciela,
cz  Krzy a Pa skiego, czasza, na
której le a g owa Jana , kielich
Ostatniej Wieczerzy, relikwie Anny
i w osy Matki Bogurodzicy, kolec
wie ca cierniowego Chrystusa. Taki
du y kolec, ponad 5 cm, a je eli
uwzgl dni  , e wieniec by  zrobiony
jak czapeczka i wi kszo  kolców
umy lnie by a skierowana do g owy
i w niego jeszcze uderzali, to tego
bólu, tych cierpie  niemo liwie so-
bie nawet wyobrazi . Tak za nas cier-
pia  Chrystus. Rodem z Genui byli
Krzysztof Kolumb, w. Katarzyna
Genue ska, rzymscy papie e: Inno-
centy IV, VIII, Adrian V, Benedykt
XV. Archidiecezja Genui liczy 278
parafii.

Pielgrzymka do wi ty  we W oszech
(Cz. 2, c.d. z Nr 8(169)/2010)

W Genui, Rzymie. Na grobie Jana Paw a II.
Werona. Pomnik Dantego.

Genua. aglowiec przy nabrze u.

Mediolan. Katedra.

Rzuca si  w
oczy wielka ilo
motocyklistów
ró nego rodzaju,
chocia  to nic
dziwnego, bo
nigdzie wi cej
nie by o a  tak

skich ulic, e
nie jest mo liwe
wyci gn  jedno-
c z e n i e

obydwie r -
ce. Nocleg
na wybrze-

u liguryj-
skim  i  na-

sza dalsza droga prowadzi do
Rzymu. Pó tora doby w Rzymie,
jeszcze dziesi tki wi ty , o których
nawet nie s yszeli my. Rzym by
za ony w VIII w. p.n.e. – Wieczne
Miasto. A  pó tora dnia, a nie uda o
si  pok oni  si w. Paw u.

Pierwsza wi tynia – Arcybazy-
lika wi tego Jana na Lateranie.
Ko ció  katedralny w Rzymie zosta
za ony przez Konstantyna Wiel-
kiego, nazwa  go “Bazylik  Zbawi-
ciela”, wspania y poz acany sufit,
relikwie g ów wi tych Piotra i Paw-
a. Nie wiesz na co wpierw spojrze ,
nie wiesz na czym skoncentrowa
uwag . Dwór ko cielny z XIII wie-

ku, tu cicho i b ogo, tu tak pi knie.
Tam przy cz ci blatu sto u, na któ-
rym by o odzienie Chrystusa, wida
jakiego wzrostu by  Jezus (1,78 m ).
Nasz ksi dz Jerzy nawet wsta  na
palce.

Na lewo od Katedry w. Jana znaj-
duj  si wi te Schody; po tych
schodach Chrystus wchodzi  do do-
mu Pi ata; na schodach krople krwi
Jezusa, do Rzymu przywioz a je ce-
sarzowa Helena. 28 stopni, po któ-
rych mo na wchodzi  tylko na kola-
nach, to te wi te relikwie.

Bazylika katedralna Naj wi tszej
Marii Panny “Wielkiej” – Santa Ma-
ria Maggiore – czwarty w ród wiel-
kich ko cio ów w Rzymie, po wi -
conych Naj wi tszej Pannie. Jedyna
katedra, która zachowa a swój po-
cz tkowy widok. Na prawo od niej
– najwy sza w Rzymie dzwonnica w
stylu romantyzmu. Kilka godzin pod
ma ym deszczem na placu wi tego
Piotra w Watykanie i wchodzimy do
najwa niejszej wi tyni katolików –
Ko cio a wi tego Piotra. Bazylika
ta jeszcze 20 lat temu by a najwi k-
sz  katedr  chrze cija sk  na wie-
cie. Zajmuje obszar  22067 m2 –  to
równo po owa ca ego pa stwa Wa-
tykan. Bazylika w. Piotra zosta  wy-
budowana na wi tym miejscu – na
miejscu stracenia aposto a Piotra. W
kaplicy Katedry jest kr cona kolum-

na ze wi tyni Jerozolimskiej, o któr
Jezus opiera  si  i powiedzia : “Ty
jeste  Piotrem i na tym kamieniu
stworz  Ko ció  Mój”. W wi tyni
przechowywane s  relikwie oraz

ócznia, ta sama, któr  przebito na
krzy u Chrystusa. O tarz g ówny,
wspania y, nazywa si  papieskim.
Nad o tarzem na wysoko ci 20 m
umieszczono olbrzymi br zowy
baldachim. O tarz wznosi si  nad
Grobem w. Piotra z niegasn cymi
95 lampami. Grób Jana Paw a II -
skromny, z o lepiaj cego bia ego
marmuru z kilkoma br zowymi
ró ami. Naprzeciw wydzielono
niewielkie miejsce dla pragn cych
sk oni  kolana przed jego grobem,

stale zape nione lud mi; wydaje si ,
e Papie  zmar  niedawno, a nie 5

lat temu, wydaje si , e ludzie wci

egnaj  si  z nim, jakby wczoraj
spó nili si  na Jego pogrzeb. 2 metry
dalej korytarz podziemny zakr ca i
tam ju  znajduj  si  relikwie aposto a
Piotra. Spe ni o si  moje marzenie
pochylenia si  przy grobie Jana Paw-
a II. Spe ni o si  to, o czym nawet
nie mog em marzy , ujrza em to,
czego nawet nie domy la em si  i nie

Na tej stronie zamieszczamy foto

Werony, pomnik Dantego,  i

Katedry Mediola skiej.  Autor

nades a  do redakcji swoje zdj cia

ju  po ukazaniu si  Nr 8 “G osu...”

Genua. Katedra San Lorenzo.
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c.d.n.
adimir Juszkiewicz foto autora
    t umaczenie Kl. awrynowicz

Genua. Kolorowa fontanna.

Genua. Kielich ostatnej wieczerzy.
wi ty Graal).

Rzym

Widok Rzymu.

wiedzia em. Ujrza em, uda o si
dzi ki Bogu. wi tyni  budowano
dla modlitwy. Na ile kro  razy wi k-
sza by aby moja rado , gdyby my
mogli jeszcze by  na mszy wi tej
w g ównej wi tyni katolickiej. Ko -
ció  wybudowano dla modlitw, a nie
dla miejsca, gdzie setki tysi cy ludzi

ócz  si  jak zagubieni i szukaj
miejsc gdzie mo na zrobi  zdj cia,

gdzie najwa niejszy jest lepszy
widok i adniejsza fotografia. Te
chcia o si  nam wszystko tam
obejrze , ale przysz a my l przerwa-
nia  tego  chodzenia.  Chcieli my  si
modli  w tej wielkiej wi tyni i
prosi  b ogos awienia, prosi  si y
woli i wytrwa ci. Zazdroszczono
mi przed wyjazdem. Ja zobaczy em
i moja wiara wzmocni a si , ale
“…b ogos awieni, którzy nie wi-
dzieli a uwierzyli…” To Wy jeste cie

ogos awieni, a ja? Ja otrzyma em
takie b ogos awienie, e powinien do
ko ca swych dni stawa  si  by
godnym tej aski. Ja otrzyma em bez-

atnie ten pokarm duchowny, powi-
nien zatem bezp atnie czyni  dobro,

nie  dobre s owo swym
zachowaniem oraz przy-

adem podkre la , e
jestem chrze cijaninem.
Je eli uwzgl dni , e za
ca e dobro otrzymasz
jeszcze wi cej dobrych

ów, dobrego nastroju,
rado ci oraz szcz cia.
Ksi dzu Jerzemu w Rzy-

mie zdarzy a si  nieprzyjemno ,
wszyscy bardzo si  zdenerwowali,
bardzo to prze ywali. Jednak od na-

st pnego poranka wydawa o si
jakby nic nie by o ks. Jerzy opo-
wiada  anegdoty i od razu wszystkim
sta o si  l ej. Wypadek ten ka dego
cz owieka kosztowa by mnóstwo
przykro ci, nerwów i straconego cza-
su, a dla ksi dza wszystko przeisto-
czy o si  w dobro. W drodze powrot-
nej odwiedzi  swoj  rodzin , otrzy-
ma  malutki “urlop” i oko o dwóch
tygodni go ci  w Ojczy nie. Ksi dz
Jerzy Steckiewicz jest cz owiekiem
godnym podziwu, z nim mo na
jecha , niczego si  nie obawia , a

dzie jeszcze weso o i pewnie. Ile
u niego energii, jest on ksi dzem, ale
i artyst , psychologiem, nauczycie-
lem i opiekunem dla nas wszystkich.
Dzi kuj  Ksi dzu serdecznie. Kto z
czytelników wybiera si  z ksi dzem
Jerzym na pielgrzymk , to nie ma si
czego obawia  i martwi , ruszajcie
w drog , wszystko b dzie dobrze. O
artystach malarzach, rze biarzach i
architektach, którzy tworzyli wi-
dzian  pi kno , mo na przeczyta
w dowolnej encyklopedii, przewod-
niku; ja chcia em napisa  o swych
wra eniach.

Genua. Kolec wie ca cierniowego.

Rzym. Bazylika w. Piotra.

Byli my ju  w ko ciele w. Piotra,
zako czy  si  ósmy dzie  pielgrzym-
ki, wydaje si , e wi cej nie ma czego
ogl da , nie trafili my do Katakumb,
na kopu  Ko cio a w. Piotra, do ba-
zyliki w. Aposto a Paw a.

Byli my w Rzymie i nie widzie-
li my Papie a Benedykta XVI. By o
nam troch  smutno, mo e dlatego
dalsze 2-3 godz. w antycznym Rzy-
mie, Koloseum, Fontana di Trevi”,
Panteon i wiele innych osobliwo ci

by y widziane i zapami tywa y si  w
pami ci tylko jak przelotne widma,
nie pozostawiaj c w nas wielkich
wra . Mo liwe, e o nich czytelni-
cy pragn  poczyta  w nast pnym
numerze, a teraz pielgrzymka trwa a

nadal i czeka y nas nowe chrze cija -
skie relikwie i wi tyni.
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W imieniu uczestników Letniej Szko y J zyka Polskiego i Kultury
Polskiej w Toruniu oraz w asnym sk adam serdeczne podzi kowania za
umo liwienie nam doskonalenia j zyka polskiego i pog biania wiedzy o
Polsce. Uczestnikami kursu, który odbywa  si  w Toruniu w dniach od 4
do 23 lipca 2010 roku byli aktywi ci, cz onkowie Polonii z wielu krajów
w tym Rosji. Z Obwodu Kaliningradzkiego wyjechali najbardziej
aktywni dzia acze spo eczno ci polskiej. Dzi ki doskona ej metodyce
prowadzenia zaj , yczliwo ci wyk adowców i mi ej atmosferze, jak
stworzyli nam organizatorzy kursu mieli my mo liwo  bli ej pozna
zwyczaje i tradycje naszych rodaków, doskonali  j zyk i pog bi
wiadomo ci z ró nych dziedzin. W czasie zaj  uczyli my si  gramatyki,
fonetyki, poznawali my literatur  polsk , a na wycieczkach: Szlakiem
Piastowskim, na Pola Bitwy Grunwaldzkiej oraz do toru skich muzeów
poznawali my histori  i obyczaje narodu polskiego.

Bardzo wa nym dla nas, wszystkich uczestników kursu, by o
nawi zywanie kontaktów z Polakami mieszkaj cymi w ró nych krajach:
Serbii, Chorwacji, Kazachstanie, Litwie, otwie, Estonii.

W czasie spotkania z w adzami miasta i przedstawicielami Kujawsko-
Pomorskiego Oddzia u Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Toruniu,
dr Anna Kosicka powiedzia a, e celem Stowarzyszenia jest zespolenie
wysi ków w umacnianiu wi zi Polonii i Polaków zamieszka ych za
granic  z Ojczyzn , jej j zykiem i kultur  oraz niesienie pomocy w

zaspokajaniu ró norodnych potrzeb Rodaków rozsianych po wiecie.
Stowarzyszenie wspó pracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi i
rodowiskami zawodowymi w dziedzinie o wiaty, nauki, kultury, sportu i

turystyki. W czasie naszego pobytu by a tam równie  delegacja
polonijna z Orenburga. Staraniem pani dr Anny Kosickiej i innych
pracowników Stowarzyszenia organizowane s  m.in. warsztaty i sta e
zawodowe, kursy j zyka i kultury polskiej, kursy metodyczne dla
nauczycieli j zyka polskiego, szko y letnie j zyka i kultury. W ramach
akcji letniej Stowarzyszenia z wypoczynku w Polsce corocznie
korzystaj  dzieci i m odzie  przybywaj ca na koloniach, obozach,
warsztatach, plenerach, itp. Dzieci i m odzie  ucz  si  równie  w
„zielonych klasach”, funkcjonuj cych w ci gu roku szkolnego. Od kilku
lat kontynuowany jest, zainicjowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” program szkó  partnerskich, cz cy szko y na Wschodzie ze
szko ami na Zachodzie i w Kraju. Omówione zosta y równie  formy
wspó pracy naszych organizacji, ustalano program na kolejne lata.

Cz onkowie Klubu Kultury Polskiej z Kaliningradu , oraz m odzie
Kaliningradzkiego Morskiego College Przemys u Rybnego zostali
zaproszeni przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” do Torunia. W
planach wyjazdu jest przeprowadzenie konkursu recytatorskiego poezji i
prozy polskiej oraz zwiedzenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Z powa aniem Olga So owiowa

KONSUL GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ  POLSKIEJ W  KALININGRADZIE

So owiowa Olga        Kaliningrad, 05.09.2010 r.
KMRK Kaliningrad

Na wypoczynek do mi ych sercu miejsc
W lipcu bie cego

roku rozpocz a si
podró  cz onków

Klubu Mi ników Kultury Polskiej
“Z plecakiem” po Polsce. Na po-
cz tku naszej podro y spotkali my
sie z cz onkami Stowarzyszenia Na
Rzecz Kszta cenia Ustawicznego z
Ostródy. Na wspólnym posiedzeniu
podsumowano prac  pedagogiczn  i
kulturaln  obydwu organizacji, by o
równie  wspólne ognisko, zabawy i
ta ce.

Wcze niej grupa Rosjan z Klubu
Mi ników Kultury Polskiej mia a
przeja ki na jachtach po jeziorze
Drw ckim z przyjació mi wspomnia-
nego Stowarzyszenia.

Pó niej, w czasie tego wyjazdu
zwiedzali my Pola Bitwy Grunwal-
dzkiej, której w roku bie cym wy-
pada  600-letnia rocznica, oraz
Skansen w Olsztynku, którego
powstanie zwi zane jest z dawnym
Królewcem.

Kolejny etap naszej podró y to

stolica Polski Warszawa. D ugo spa-
cerowali my po Starówce. Nie za-
pomniane wra enie wywar y na nas
Zamek Królewski, Kolumna Zyg-
munta, Pa ace i Ko cio y na Krakow-
skim Przedmie ciu, oraz u miechaj -
cy si  do nas przechodnie.

Nast pnym etapem by o miasto
krasnoludków Wroc aw. Wzi li my
udzia  w konkursie znalezienia jak
najwi kszej ilo ci krasnoludków.
Spotykali my si  z nimi wsz dzie:
na chodnikach, s upach, w szczeli-
nach, pod dachami. Doskonale bawi-
li my si . Próbowali my dowiedzie
si  od mieszka ców Wroc awie, z
czym to jest zwi zane, ale wszyscy
odpowiadali, e nie wiedz .

Z naszych obserwacji wynika, e
 one bardzo podobne do ludzi,

tylko s  ma e, w ród nich byli listo-
nosze, górnicy, policjanci, muzykan-
ci i inny. Umaszczeni s  tam dlatego,
eby cz owiek u wiadomi  sobie, e

oprócz niego s  jeszcze inne istoty
na wiecie, wobec których nie powi-
nien przechodzi  oboj tnie.

Cz onkowie Klubu byli bardzo
zadowoleni,  e poznali  co  nowego
i powi kszyli swoj  znajomo  kul-
tury i j zyka polskiego.

Olga So owiowa
foto autora

Studenci  letniej szko y kultury i j zyka polskiego z wizyt  u
Marsza ka Torunia

Uniwersytet Miko aja Kopernika (Toru )

Wiede skie motywy

Zdobywamy rzeki i kana y na statku bia ej floty
(Elbl g)
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w porz dku ich groby, wspomina
rodziców w modlitwie, nie zwracaj c
uwagi na przeszkody wizowe na
granicy. Dla cz owieka wszystko jest
mo liwe.

Te wi to by o pokazane przez
Internet, obecnych by o 13 tysi cy
ludzi, a z ca ego wiata by o 18 am-
basadorów. Pogoda sprzyja a wi tu.
Wszystkie przedsi wzi cia odbywa-
y si  na powietrzu przy o tarzu.

Udzia  w nich bra o oko o 250 kap-
anów. Bardzo uroczyst  i pi kn  by-
a procesja ze wiecami 1 czerwca
od godziny 12 w nocy do 3 rano 2
czerwca. Arcybiskup Tadeusz Kond-
rusiewicz celebrowa  we wszystkich
nabo stwach w Buds awie. By o
bardzo du o obecnych ludzi z Rosji
– z Sankt-Petersburga, z Moskwy.

Czes awa Krasowska
umaczenie Kleofas awrynowicz

Wernisa  w Gda sku „Zjawisko obiektu”
Od 24 czerwca do 20

lipca w Gda sku odby  sie wernisa
wystawy prac Heleny Setunowej pod
tytu em, „Zjawisko obiektu”, kura-
torem, której by a Monika Wilko -
ska. Prace dla tej wystawy powsta y
po wielokrotnych artystycznych
poszukiwaniach.

Helena zawsze szuka w swoich
pracach ciekawej kompozycji i kolo-
rystyki, chce pokaza  fenomen
przedmiotów, które widzimy codzien-
nie, ale nie zwracamy na nie uwagi.
Stara si  przekaza  ludziom ogl -
daj cym te prace optymizm i troch
filozofii.

Prace Heleny Setunowej wykona-
ne s  farbami plakatowymi, olejnymi
pastelami, technik  kola u i wielu
innymi rzadkimi i niepowszechnymi
technikami. Te nietradycyjne techni-
ki dodaj  pracom wyrazisto ci, deko-
racyjno , efektu obj to ci i fakturo-
wo ci. Na jednej z prac by a zastoso-
wana technika drapania ig  wzd
kolorystycznej warstwy wykonanej
olejnymi pastelami.

ównym motywem prac s  przy-
roda i  miasta.  Problem tkwi  w tym,

e przyroda i cywilizacja nie s  sobie
bliskie.

Helena Setunowa mieszka w
Czerniachowsku, gdzie uko czy a
Artystyczn  Szko redni . Helena
jest osob  utalentowan ,  studiowa a
w Iwanowskiej Pa stwowej Akade-
mii W ókienniczej. Nale  razem z
mam  do Stowarzyszenia ,,Dom
Polski’’ im F. Chopina.

Jednym z celów naszej dzia alno -
ci jest wspieranie i nauczanie m o-

dzie y. Jej prace malarskie by y wy-
stawiane przez nasz  organizacj
„Dom Polski”  w Czerniachowsku
w „Domu Ksi ki” w Czerniachows-
ku, w Konsulacie Generalnym RP w
Kaliningradzie, w Domu Kultury i
w Kasynie Wojskowym w W gorze-
wie, na zamku w K trzynie, w Olsz-
tynie w Stowarzyszeniu Spo eczno-
Kulturowym ,,Pojezierze’’.

Helena ma du o zainteresowa  i
próbuje swoich mo liwo ci w ró -

nych technikach - grafika, akwaforta,
plakat, kola , malarstwo, malarstwo
na tkaninach, witra , gobelin. Bardzo
chce studiowa  w Polsce i pozna
znanych polskich artystów i styl ich
pracy.

Helena Setunowa sk ada podzi -
kowanie za organizacj  wystawy p.
Waldemarowi Jaroszewiczowi, pre-
zesowi Stowarzyszenia „Civitas
Christiana”. Bardzo dzi kuje p. Ada-
mowi Hlebowiczowi, Prezesowi Sto-
warzyszenia ,,Wspólnota Polska” w
Gda sku, p. Annie Kieturaki, Pe no-
mocniku Prezydenta Gda ska, p.
Wioletcie Dymarskiej z ,,Wspólnoty
Polskiej” w Gda sku, p. Irinie Korol,
Prezesowi NP ,,Dom Polski” w Czer-
niachowsku.

Na wystaw  przyjecha  Gene-
ralny Konsul w Kaliningradzie Pan
Marek Go kowski i kilku cz onków
NP ,,Dom Polski” z Czerniachows-
ka, którzy mieli mo liwo  zapo-
znania si  z najciekawszymi obiek-
tami Gda ska.

Irina Safronowa,
cz onek NP „Dom Polski”  w Czerniachowsku

foto autora

Wernisa  Jeleny Sietunowej w Gda sku

Pielgrzymka do Buds awia

ówny celebrant T. Kondrusiewicz

Uczestniczki pielgrymki

My, Czes awa Krasowska, jej
siostra Halina Kuzawowa i Leokadia
Wengierska wyjechali my 28 czerw-
ca, a 29 czerwca przyjechali my do
Buds awia (Bia oru , pow. miadziol-
ski) na wi to wi tego Piotra i Paw-
a. Tu odwiedzili my cmentarz, gdzie
jest pochowanych od roku 1850 sied-
miu kap anów. W ci gu dwóch dni
doprowadzili my do porz dku to
miejsce: sprz tali my, myli my,
przygotowywali my je do wi ta
“Buds awskiego”. 1 lipca odby  si
zjazd uczestników pielgrzymki do
Matki Boskiej Buds awskiej. Ludzie

odzi i starzy dotarli przez 5-9 dni
id c po 25 km na dob . Odpoczywali.
W ka dej pielgrzymce by a kuchnia,
lekarz dla okazania pomocy me-
dycznej potrzebuj cym. Przed ko -
cio em ludzie modlili si , padali na
kolana, szli na kolanach, prosili u
Matki Boskiej o zdrowie, dobra dla
Ojczyzny.

Bardzo du e grupy , szczególnie
odzie y licz cej od 200-400 osób

sz y po 18 godzin. Arcybiskup Tade-
usz Kondrusiewicz by  w pielgrzym-
ce z Mi ska, przed o tarzem szli oni
na kolanach. Bez ez w oczach nie
mo na patrze  i wszystko to prze
w sercu – ilu wiernych ludzi, m o-
dzie y i dzieci prosi Boga o b ogo-

awie stwo.
Spotkali my siostr  zakonn ,

która ozdabia a Ko ció . Kiedy
a w Kaliningradzie. Zrobili my

wspólne zdj cie; niestety, przy o ta-
rzu nie zapytali my, jak ma na imi .
Pokaza a nam o tarz, który istnieje
po dzi  dzie . A w roku 1957 ta sama
siostra bra a udzia  w procesji ko -
cielnej, w ma ej wiosce dogl da a

tarz w ko ciele.
Tu byli my ochrzczeni, przyst -

pili my do komunii wi tej, wyro -
li my, brali my luby i rozjechali my
si  ka da w swoj  stron , a Ko ció
nasz stoi pot ny, pi kny i cieszy
wszystkich ludzi, którzy wst puj  do
Niego i prosz  u Matki Bo ej zdro-
wia i wszelkiego dobra, które jest
potrzebne cz owiekowi.

W dzieci stwie do Ko cio a trze-
ba by o nam i  7 km kiepsk  drog ,
gdzie tylko cz owiek mo e przej ,
a jecha  okr  drog  – 12 km. Jed-
nak nam i naszym krewnym wszyst-
ko by o po drodze, wszystko razem
pokonamy i z podniesion  g ow
yjemy i cieszymy si  z ycia.

Bardzo pi knie jest , gdy w
tobie w dzieci stwie rodzice zasz-
czepili mi  do Boga, nie jeden raz
przeczytana Biblia, wed ug której
wszyscy staramy si , uczy
swych dzieci i wnuków, eby z tej
drogi nie schodzi . Nasi krewni ju
odeszli z tego wiata. My ich czcimy,
kochamy za to, e nas nauczyli mi-
owa  Boga, je dzimy utrzymywa
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zyk polski na Mazurach

Plemi  Prusów
Cz. 4  do nr 9/2010

Sytuacja na niekorzy  ludno ci
mazurskiej stopniowo zmienia si  w
z nastaniem XIX wieku. Przyk a-
dowo tak pisa  Stanis aw Srokowski
w wydawnictwie pt. „Z krainy czar-
nego krzy a” - str. 8: ... „Walka z pru-
sactwem, któr (...) okre li  jako
dzia anie przeciwko cywilizacji,
chamskiej i drapie nej, przyj tej
sza em ujednorodnienia wszystkie-
go, z czym si  zetknie na mod  p yt-
kich, prymitywnych wymogów
nudnego ycia - nie jest jeszcze wal-

 z niemczyzna. Te dwie rzeczy,
prusactwo i niemiecko , trzeba od
siebie oddziela , tym bardziej, e nie
tylko Niemcy nienawidz  ile Prusa-
cy, nie tyle Niemcy maj  wobec nas
zaborcze zamiary, ile Prusacy, nie
tyle Niemcy próbuj  odebra  nam
nasz  cywilizacje ile Prusacy (...).
Prusy Wschodnie zawsze y swoim
odr bnym yciem kulturowym, eko-
nomicznym i politycznym. By o tak
za czasów krzy ackich, ksi cych,
elektorskich zosta o te  za czasów
królewskich.”

Ja natomiast dodam, e tak by o
po I wojnie wiatowej za czasów
Paula von Hindenburga. Natomiast
co si  sta o za czasów rz dów hitle-
rowskich najdobitniej wiadczy mar-
tyrologia narodu polskiego.

Stanis aw Srokowski tak m.in.
pisa  o plebiscycie (11 lipca 1920 r.).
W tym okresie czasu na terenie Prus
Wschodnich o ponad 400 tysi cy
Mazurów.

O niemieckiej agitacji kierowanej
do Mazurów, która mówi a co na-
st puje: „Nie cz si  z Polsk , bo
czeka ci  strata na kursie marki, bo

dziesz musia  i  do wojska (wojna
Polski z Rosj  Bolszewick ), bo
trudno nabywa  ci b dzie nawozy
sztuczne, bo wymówi  ci hipotek ,
bo wreszcie obij  ci  kijem”.

Taka i podobna agitacja w okresie
przygotowa  do plebiscytu oraz
sprowadzenie ponad 150 tysi cy tu
urodzonych Niemców z g bi kraju
na czas g osowania ostatecznie zde-
cydowa o o losach plebiscytu na
rzecz absolutnego zwyci stwa Prus.

Przytocz  w tym miejscu opinie
na temat Prusaków Bernta Engel-
manna z jego pracy pt. „Prusy” - kraj
nieograniczonych mo liwo ci (wyd.
Pozna skie. Pozna  1984 r. B. En-
gelmann pisze m. in. tak: „..dla
ratowania honoru owych „innych”
Prusaków, od E. Kanta i E.T.A Hof-

fmanna, poprzez” czerwonych Pru-
saków” Marksa, Engelsa, Lassallea
i Bebla a  po Carla von Ossietz-
kyego, Kurta Tucholskiego i Ernesta
Niekischa. Bo czer  i biel - barwy
Prus symbolizuj  s siedztwo sprze-
czno ci w tym pa stwie, które upad-
o; kto widzi tylko jedno, nie widz c
tak e drugiego, nie oddaje Prusakom
sprawiedliwo ci”. Dokona  w Pru-
sach w XIX i XX wieku nie sposób

negowa , co nie oznacza, by my
mieli popada  z tego powodu w
nazbyt jednostkowe akceptowanie
tego co dzia o si  na tych terenach,
którymi przez wieki w ada y Prusy
Wschodnie. My Polacy mo emy
stwierdzi , e w kraju raczej kon-
centrowano si  na krytyce dziedzic-
twa kulturowego Prus. Dlatego te
mo na tu ze spokojem doda , e
ksi ka B. Engelmanna pt. „Prusy”,
w pewnym stopniu umo liwia pols-
kiemu czytelnikowi pe niejsze po-
znanie tego, jak ciekawym, skompli-
kowanym i paradoksalnym, ale tez
fenomenem historycznym by o pa -
stwo i spo ecze stwo Prus Wschod-
nich, zw aszcza w okresie od XVII -
XX wieku.

Polacy pami taj , e dzie o odro-
dzenia Polski stanis awowskiej
(1764 - 1793), by o od zawsze pomi-
jane milczeniem przez historiografie
prusk . Natomiast my Polacy mamy
obowi zek o tym pami ta . Po pier-
wsze przez wieki Prusy by y najbli -
szym polskim s siadem, mimo, e
przez bardzo d ugi okres czasu nie
najwa niejszym. Jednak losy obu
naszych narodów przez wieki w ró -
ny sposób zaz bia y si . Dzia o si

to na p aszczy nie spo ecznej, kultu-
rowej ale równie  i na gospodarczej.
Ponadto przewalaj ce si  armie
przez Prusy Wschodnie (Szwedzi,
Francuzi, Rosjanie) pozostawi y po
sobie ogrom spustosze  i wiele
zgliszcz. Natomiast w okresach odra-
dzania si  Prus po licznych wojnach
wzrasta  nacisk germanizacyjny na
ludno  mazursk  mówi  po pols-
ku.

Jak pisze Edward Martuszewski,
pisarz i publicysta, e pierwszy do-
wód zainteresowania si  Niemców
folklorem mazurskim znajdujemy w
ksi ce A. K. Preussa „Preussische
Landes - und Vokskunde oder Besch-
reibung von Preussen” (wyd. w Kró-
lewcu, 1835 r.). Zawiera ona piosen-

, zanotowan  przez pastora Pau-
liniego z Dryga  w powiecie piskim,
zaczynaj  si  od s ów: „Zielony
lasek...” Piosenk  podano z nutami
i przek adem na j zyk niemiecki, bez
komentarza poza jednym zdaniem:
„Zapisana tak, jak ja lud piewa”.
Tak oto Niemiec, pastor Paulini, któ-
ry jako pierwszy zareagowa  na
germanizacj  szkolnictwa wiejskie-
go na Mazurach. On by  tak e pierw-
szym zbieraczem folkloru mazurs-
kiego. Po nim jednym z najwi k-
szych folklorystów by  Gustaw
Gizewiusz (1810 - 1848).

Oto kilka wybranych przyk adów:
Wojciech K trzy ski, d ugoletni dy-
rektor Ossolineum we Lwowie tak
m. in. pisa  w „Z ksi gi cz owieka
niemczonego „...Ojciec lubi  opo-
wiada  o Polakach, o dziadku i babci
mojej, o Jezierskim, który by  opie-
kunem ojca, o Kili skich, o sygnecie

herbowym dziadka, o Gda sku itp.
czasem te  nuci  sobie: „Jeszcze
Polska nie zgin a”i nieraz mówi , e
przyjmie nauczyciela abym si  nau-
czy  po polsku. Do tego jednak nie
przysz o. My dzieci, ja i siostra, ba-
wi c si  w koniki, je dzili my za-
wsze do Warszawy i Gda ska, rzad-
ko do Królewca.(...) Czy dzieckiem

c mówi em ju  po polsku, nie
wiem i w tpi ; s dz  jednak, e jako
tako rozumia em, co mówiono;
wiadczy o tym okoliczno , i  lubi-
em towarzystwo starego s ugi ojca,
nie umiej cego po niemiecku, który
niegdy  s  pod Ko ciuszk  i lubi
o nim opowiada  nam, dzieciom.”

Natomiast Wojciech K trzy ski
by  bezpo rednim wiadkiem jak z

bina [obecnie Gusiew] przyby  do
Lec ( uczan - Gi ycka) radca szkol-
ny, aby przeprowadzi  proces germa-
nizowania szkó  polskich. Wojciech

trzy ski by wiadkiem prowa-
dzonej rozmowy radcy szkolnego z
dr Zettnow, który na problemy wy-
st puj ce w szkole polskiej zwraca
uwag  i przestrzega , radc  szkolne-
go przed pochopnym i nieodpowie-
dzialnym dzia aniem w sprawie lik-
widacji nauczania w j zyku polskim.
Twierdzi , e w wyniku kasacji j zy-
ka polskiego w szko ach wyrz dza
si  wielk  krzywd  ca ej ludno ci
mazurskiej i uderza si  w kulturowy
jej rozwój. Radca za  mu odpowie-
dzia , e dla osi gni cia wielkiego
celu pruskiego oboj tnym jest, czy
jedna lub dwie generacje ludzi zosta-

 wyrzucone za burt . Tym suro-
wym radc  szkolnym by  Karol
August Rattig. Ten sam, który po z o-
onym przez Gustawa Gizewiusza

memoriale, napisanym przez Cele-
styna Krzysztofa Mrongowiusza, u
króla pruskiego zosta  ze stanowiska
radcy szkolnego usuni ty. Ale to by
jedyny pozytywny skutek wy-
nikaj cy ze z onego memoria u,
który zawiera  wiele innych wa -
nych w tków w sprawach o wiaty i
nauczania w szko ach w j zyku
polskim. Procesy germanizacyjne
post powa y coraz powszechniej i
coraz ostrzej na terenie ca ych Prus
Wschodnich. J zyk polski elimino-
wano nie tylko ze szkó , ale z urz -
dów, s dów i ko cio ów. Procesy te
w szczególny sposób przybra y na
sile za rz dów kanclerza Bismarcka.

Renesansowy pa ac w Karnitach

(cdn.)
Tadeusz Peter GazetaAutorow.pl
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Mijamy miejscowo  St bark (by y
Tanenberg), na parkingu czeka na
nasz  grup  pani Stefania. Wraz z
przewodnikiem idziemy wzwy  ku
szczytowi historycznego kopca i

uchamy opowiadania o przebiegu
walk w historycznym dniu 15 lipca
1410 roku. Miejsce Bitwy upami t-
nia pomnik ustanowiony w pobli u
wierzcho ka kopca w rocznic  550-
lecia Bitwy w kszta cie dwóch pro-
stopad cianów postawione jeden
na drugim, w górnej cz ci wyryte
surowe twarze wojowników i sym-
boliczne dwa nagie miecze. Nieco
ni ej ogl damy granitowe kamienie

one w formie obelisku, ocalone
ze zburzonego przez hitlerowców
w 1939 roku w Krakowie pomnika
rocznicy 500-lecia Bitwy. Na wierz-
cho ku kopca zwiedzili my Muze-
um Bitwy, które przedstawia rekon-
strukcje sztandarów wojsk polsko-
litewskich i krzy ackich, wzorce
broni, tarcz i rynsztunku przeciwni-
ków. Widzimy tutaj tak e portret
zwyci zcy króla W adys awa Ja-
gie y. Poniewa  inscenizacja Bitwy
odbywa si  tylko w dniach jej rocz-
nicy muzealnicy tego historycznego
miejsca wpadli na dobry pomys ,
eby po obejrzeniu ekspozycji mu-

zealnej pielgrzymi mieli mo liwo
ogl dania fragmentu drugiej cz ci
filmu „Krzy acy” wed ug powie ci
Henryka Sienkiewicza, filmu nale-

cego ju  do klasyki polskiego ki-
na, fragmentu o przebiegu Bitwy
Grunwaldzkiej. Projekcja tego
dzie a na ekranie w nie w tym his-
torycznym miejscu wywo uje szcze-
gólne wra enie.

To by  ostatni punkt naszej piel-
grzymki. Po nied ugim przystanku
w przedmie ciu Olsztyna nasza
ma a kolumna – autobus i mikrobus
– skierowa a si  w stron  granicy
polsko-rosyjskiej, a w ciwie w
stron  domu. Wracali my nieco
zm czeni, ale pe ni sympatycznych
interesuj cych wra  o miejscach
które warto pozna  bli ej. Byli my
wdzi czni kierowcom którzy ca
tras  dbali o nasze bezpiecze stwo
w drodze i ksi dzu Jerzemu Jago-
dzi skiemu SVD za organizacje
ciekawej pielgrzymki.

W. Wasiliew
foto autora

Na polu Grunwaldzkim

Jestem nauczycielk  z zawodu, a
 by ym wyk adowc  w Akademii

Morskiej w Gdyni. Obydwoje wiemy
jakim wielkim dniem dla studentów,
uczniów i ich bliskich jest dzie  za-
ko czenia szko y i wr czenia dyplo-
mów. Uczestniczyli my w Polsce w
takich wi tach wiele razy, ale pierw-
szy raz brali my udzia  w uroczysto -
ci szko y rosyjskiej. A wszystko to
dzi ki wielkiej przychylno ci i ot-
wartym sercom naczelnika pana
Anatolija Dubowskiego, który za-
prosi  nas do swojej szko y, oraz me-
todyka, pani Olgi So owiowej. To
dzi ki nim przed 3 laty nawi za a si
wspó praca mi dzy uczelniami i rea-
lizowane s  kolejne przedsi wzi cia
maj ce na celu nie tylko wymian
kulturaln , po czon  z edukacj  i
wzajemnym poznawaniu naszych
krajów, kultury, tradycji i j zyka.
Przy college’u pracuje „Klub mi -
ników polskiej kultury”, po obu stro-
nach granicy m odzi ludzie ucz  si
tak j zyka polskiego, jak i rosyjs-
kiego, aby by o atwiej porozmawia
o wszystkim, wymieni  pogl dy i
nawi za  trwa e przyja nie.

wi to wr czania dyplomów w

„Wypusk” w Kaliningradzkim college’u
przemys u rybnego oczyma go ci

kaliningradzkim college’u  przebieg-
o przy pi knej s onecznej pogodzie
w dniu 1 lipca 2010 roku. Atmosfera
by a bardzo podnios a ale i zarazem
bardzo radosna.

Z wielk  przyjemno ci  obserwo-
wali my przysz ych wilków mors-
kich; w od wi tnych mundurach,
stoj cych w szyku, wydawali si  tacy
doro li…. Oprawa artystyczna – ta -
ce i piewy artystów Klubu dzia aj -
cego przy szkole, wywo ywa y u -
miech i rado  u wszystkich uczest-
ników uroczysto ci.

Mowy oficjalne by y bardzo krótkie
i sympatyczne, co tak e nam si
bardzo podoba o – wszystko przebie-
ga o bez zb dnej „pompy” za to z
wielk doz  sympatii i dobrych y-
cze  dla absolwentów college’u.

Mój m ,  Boryslav Dopita, mgr
in . Kpt.  eglugi Wielkiej, Czech z
pochodzenia, absolwent Akademii
Morskiej w Gdyni, z  absolwen-
tom najlepsze yczenia z okazji
uko czenia szko y – mówi  w j zyku
rosyjskim ze szczególnym czeskim
akcentem, co bardzo wszystkim obe-

cnym si  podoba o. Tak na margine-
sie, bardzo si  denerwowa  swoim
wyst pieniem.

Nam, go ciom z Polski, najbar-
dziej spodoba y si  tradycje nie zna-
ne u nas, a mianowicie wyrzucanie
„na szcz cie” drobnych monet i wy-
niesienie kotwic do basenu przy szkole!

Wywie li my moc mi ych, nie-
zapomnianych wra  i wspom-
nie , szczególnie mi e i bardzo przy-
jacielskie przyj cie nas przez pana
naczelnika A. Dubowskiego oraz
jego wspó pracowników, pokazanie
nam uczelni oraz umo liwienie
„wprowadzenia statku do portu Ba -
tijsk w symulatorze manewrowo-na-
wigacyjnym”.

Poznali my wspania ych ludzi,
specjalistów w swoim zawodzie,
wychowawców nowego pokolenia
ludzi morza. Wszystkim jeszcze raz
dzi kujemy za zaproszenie i mo li-
wo  uczestniczenia w tak wa nym
w yciu szko y wi cie. A poniewa
mamy jeszcze wiele wspólnych pla-
nów na przysz , mamy nadziej  na
nie jedno jeszcze spotkanie, tak e w
Polsce. Pomy lnych wiatrów, przyja-
ciele! Danuta Py -Dopita

Okr ty z portu College’u Morskiego

W centrum termi-
nu „tradycja” znaj-
duje si  religia i to -

samo  narodowa. W czasie Potopu
szwedzkiego szukaj cy ostatniej
deski ratunku król Jan Kazimierz
koronowa  Matk  Bosk  na królow
Polski. Znamiennie o przywi zaniu
Polaków do chrze cija skich rytua-
ów wiadczy to, e wi kszo  m o-
dych Polek pytana o wymarzony
lub widzi jedn  klisz : bia a suknia

z welonem i ton cy w kwiatach ko -
ció .

Tradycyjnymi krajobrazami dla
Polski s  miodowe any zbó , p a-
cz ce wierzby (zw aszcza w roku
Chopinowskim) i bociany na b kit-
nym niebie. W tym narodowym kra-
jobrazie nie mo e zabrakn  miejsc
zbiorowej pami ci w postaci pomni-
ków, mogi , monumentów. S  cela-
mi wieckich, patriotycznych piel-
grzymek w czasie narodowych
wi t.

Polsko  przywo uje mityczne
wyobra enie o pochodzeniu na-
szych przodków od walecznych Sar-
matów. Sarmatyzm pozostawi  po
sobie szlacheck  megalomani ,
której spu cizna wci  przejawia si
w lekcewa eniu w adzy, warcholst-

Tradycjonalizm Polaków
wie pos ów, niech ci wobec obcych,
kulcie tego, co swojskie, dewocji re-
ligijnej, cz sto tak e opilstwie.

Innym dziedzictwem sarmatyzmu
 w sy polskich m czyzn. Cho

min  ju  dawno czas kontuszów,
upanów i pasów s uckich, ta ywa

tradycja dawnej kultury trzyma si
mocno. W RP szlacheckiej w sy by-
y rodzajem emblematu. Szacuje si ,
e zarost nad górn  warg  nosi co

siódmy Polak, co czterdziesty Nie-
miec, i tylko co 400-tny Francuz.

Stosunek do tradycji wynika z
wychowania, wyznawanych warto -
ci, wieku, miejsca zamieszkania.

Badacze opisuj  pog biaj cy si
proces detradycjonalizacji polegaj -
cy na porzucaniu dawnych warto ci,
zachowa , norm. M ode pokolenia
tworz  w asny projekt cywiliza-
cyjny, wolny od naszych narodo-
wych ogranicze . Czasy, w których
yjemy, czasy nowoczesnych me-

diów technologii, daj  nam szans
na spojrzenie w przysz  i wy-
dobycie si  z tradycyjno ci.

opracowa  Zenon Dmuchowski
na podstawie artyku u

W. Kuligowskiego „Czy jeste my
przywi zani do tradycji?”
 (Wprost 24, nr 14-2010)
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- W jakim j zyku s
odprawiane msze wi te?

- Wszystkie msze odprawia
si  po rosyjsku. W j zyku
polskim mamy tylko jedno
nabo stwo – o godzinie 9 w
niedziel . Niewielu ludzi na nie
przychodzi.

 to przewa nie Bia orusini;
niestety ma o kto mówi dobrze
po polsku. Kiedy  mieli my
msze równie  w j zyku
niemieckim. Teraz czasami
zdarza si , e nabo stwo po
rosyjsku ma elementy polskie
albo niemieckie. Niemców ju

ciwie tu nie zosta o –
wszyscy wyjechali. Polacy
zrusyfikowali si , cz sto
przyjmuj  prawos awie.

- A ile jest parafii
katolickich w Nowosybirsku?

- Mamy na tych terenach trzy
parafie: od 1984 roku – przy
ko ciele Niepokalanego
Pocz cia, drug  przy kaplicy w

Miasteczku Akademickim i t  –
Przemienienia Pa skiego. S
równie  dwa domy jezuitów i
klasztor karmelitów. Cz onkowie

Polonii raczej do ko cio a nie
chodz .

- Jakie polskie organizacje
istniej  w mie cie?

- Oprócz Domu Polskiego
mamy Klub Kultury Polskiej,
studenck  organizacj  „Zielone
balony”.

- Prosz  opowiedzie  kilka
ów o sobie.
- Mam 42 lata, pochodz  z

Uralu, z miejscowo ci
Kamieniec-Uralsk. W
dzieci stwie ochrzczono mnie w
wierze prawos awnej.
Uko czy em studia medyczne w
Jekaterynburgu. Jednak
zawsze chcia em zosta
ksi dzem. Przeszed em na
katolicyzm i w 1999 roku
rozpocz em nauk  w
seminarium duchowym w
Nowosybirsku. Potem –
Petersburg, wy sze katolickie
seminarium duchowe do 2007
roku. I od trzech lat jestem tutaj.

wi cenia przyj em w
Jekaterynburgu. Ta praca –

enie Panu Bogu – jest
wielkim darem, ale te  krzy em.

Od ojca Sergieja otrzyma am
w prezencie ksi  T. Niedzieluk
„Ko ció  rzymskokatolicki w poli-
tycznej przestrzeni Zachodniej
Syberii w latach 1881-1918” z
dedykacj : „Dla katolików Kali-
ningradu na pami tk  od katoli-
ków Nowosybirska.”

Katedra Przemienienia Pa -
skiego w Nowosybirsku znajduje
si  przy ul. Gorkiego 100. Z okazji
po wiecenia Katedry wybito spe-
cjalny medal pami tkowy, który
wr czono wszystkim uczestni-
kom nabo stwa. Z jednej stro-
ny medalu widnieje fasada Ka-

(ze str. 3)

Proboszcz  Katedry  Przemienienia Pa skiego
w Nowosybirsku ksi dz Sergiej

tedry, za  z drugiej – fragment
obrazu o tarzowego – kopii ob-
razu „Przemienienie Pa skie”
Rafaela Santiego, którego orygi-
na  znajduje si  w Katedrze w.
Piotra w Rzymie.

W stulecie pierwszego kato-
lickiego ko cio a w Nowosybirsku
kana  telewizyjny „Kana” przygo-
towa  dokumentalny film po wi -
cony ko cio owi wi tego Kazi-
mierza

 A.A. foto autora te  z Internetu
c.d.n.

http://vimeo.com/6102897

Frontowe wej cie do Katedry Przemienienia Pa skiego w Nowosybirsku
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