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11 października br. pełną  salę
zgromadziła  w Galerii Artystycznej
wystawa portretów Ojca Świętego Jana
Pawła II autorstwa artysty fotografa
Grzegorza Gałązki około dwudziesta lat
pracującego w Rzymie. Wynikiem tej
pracy jest mnóstwo zdjęć, wiele wystaw
i wydane albumy, w tej liczbie jeden w
języku rosyjskim. Zdjęcia przedstawiają
Ojca Świętego w różnych okresach
pontyfikatu i rozmaitych okolicznościach
– modlącego się witającego pątników, w
różnych nastrojach i w czasie
odpoczynku. Były także zaprezentowane
albumy artystyczne poświęcone postaci
papieża Polaka.

Wystawa otwarta w przede dniu 25
rocznicy sprawowania posługi na Stolicy
Piotrowej przez Ojca Świętego Jana
Pawła II,  była przygotowana pod
patronatem parafii św. Wojciecha -
Adalberta we współpracy z Galerią
Artystyczną.

Obecni byli goście honorowi –
Konsul Generalny RP w Kaliningradzie
Jarosław Czubiński, wicekonsul Marek
Juzepczuk, Jan Kostrzak, były Konsul
Generalny Polski w Kaliningradzie oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kaliningradu Jewgenij Gan, doradca
gubernatora obwodu ds. wyznań i
stowarzyszeń religijnych Igor Burow.

Zwracając się do zebranych, Pan

25 ROCZNICA PONTYFIKATU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Konsul Generalny Jarosław Czubiński
powiedział: «Obecna wystawa jest

wielkim świętem dla konsulatu polskiego.
Cieszy mnie wielce,
że mój rodak, Polak
może zajmować sta-
nowisko tak wysokie
– być papieżem, przez
swe bóle, cierpienia i
choroby przyczyniać
się do polepszenia
współczesnego świa-
ta. Owa wystawa
stwarza możliwość
głębszego poznania
roli papieża, Wielkiego Polaka we
współczesnej historii».

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kaliningradu Jewgenij Gan zaznaczył:
«Przeprowadzenie takiej wystawy
świadczy o równoprawnym stosunku
władz miasta do przedstawicieli różnych
wyznań zamieszkałych w Kalinin-
gradzie». Oraz podkreślił także wysoką
wartość dobrosąsiedzkich stosunków
Polską, ojczyzną obecnej głowy Kościoła
Powszechnego.

Ksiądz prałat Jerzy Steckiewicz oraz
Jan Kostrzak podzielili się osobistymi
wrażeniami ze spotkań z Janem Pawłem
II. Obaj postrzegli papieża jako
człowieka bardzo bezpośredniego w
obcowania z ludźmi, potrafiącego
niekiedy zaskoczyć znajomością różnych
języków.

Na zakończenie tego jubileuszowego
spotkania został wyświetlony doku-

mentalny film o Papieżu rosyjskiego
dziennikarza telewizyjnego Kiselowa,
zawierający dużo wątków ze współ-
czesnej historii Polski, opowiadający o
rodzinnie Karola Wojtyły oraz przypo-
minający okoliczności znamiennego
konklawe z 16 października 1978 roku.

Całemu wydarzeniu dodał świetności
piękną muzyką  w mistrzowskim
wykonaniu, znany kaliningradzki zespół
«Camerata Sambia».
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Pielgrzym  ewangelii

Przemawia Jan Kostrzak.
Z lewej strony ks. prałat Jerzy Steckiewicz.

Przemawia Jewgenij Gan.


