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Miko aj Kopernik (po acinie Ni-
colaus Copernicus, po niemiecku Niko-
laus Kopernikus) urodzi  si   19.02.1473
w Toruniu, zmar  najprawdopodobniej 21
maja 1543 roku we Fromborku. By  ast-
ronomem, matematykiem, prawnikiem,
ekonomist , strategiem wojennym, le-
karzem, t umaczem, kanclerzem kapitu y
warmi skiej i kanonikiem warmi ski.
Jego najwa niejszym dzie em nauko-
wym jest «O obrotach sfer niebieskich».
Opisa  w nim heliocentryczn  wizj
wszech wiata na tyle szczegó owo, e
wywo a rewolucj  naukow , nazywan
przewrotem kopernika skim. Biskupi
polscy w 500 lecie mierci Miko aja Ko-
pernika w 1973 r. napisali list pasterski,
w którym zwrócili uwag , e racjonalne
badanie tajemnic wszech wiata pro-
wadzi o Kopernika do uwielbienia Boga-
Stwórcy.

Grobu Miko aja Kopernika
poszukiwano kilkakrotnie od ponad 200
lat. Pierwsze takie prace podj o War-
szawskie Towarzystwo Naukowe w 1802
roku. W 1807 roku na rozkaz Napoleona
próbowa  tego, bez powodzenia, jeden
z jego oficerów. W latach 1909 i 1939
roku szukali ich bezskutecznie Niemcy.
Wiadomo by o jedynie, e szcz tki te
znajduj  si  w Katedrze Fromborskiej.
Od roku 2004 odnalezienia grobu Koper-
nika w archikatedrze we Fromborku
podj  si  zespó  naukowców kierowany
przez  prof. Jerzego G ssowskiego.
Pomys odawc  tych poszu-
kiwa  by   ksi dz biskup Jacek
Jezierski z Warmi skiej Kapi-
tu y Katedralnej, który jest
prepozytem archikatedry we
Fromborku. Poszukiwania
oparto na teorii olszty skiego
historyka  dr. Jerzego Sikors-
kiego, który zwróci  uwag , e
do XVIII wieku obowi zywa
zwyczaj oddawania kanoni-
kom pod opiek  poszcze-
gólnych o tarzy w katedrze,

Powtórny pogrzeb Miko aja Kopernika

pod którymi spoczywali po mierci.
Kopernik by  kanonikiem fromborskiej
katedry, z dokumentów wynika o, e jego
pieczy powierzono o tarz wi tego
Krzy a. Dlatego pod tym o tarzem pro-
wadzone by y wykopaliska archeologicz-
ne.  W 2005 roku poszukiwania zaowoco-
wa y odnalezieniem trumien i kilku
szkieletów. «To by a mudna praca. W ka-
tedrze stale znajduj  si  tury ci, a organy
graj  tak g no, e ziemia si  usypuje.
To, co zobaczyli my w podziemiach, to
chaos pi trz cych si  trumien z rozk ada-

cymi si  zw okami. Tym samym badania
mia y równie  charakter akrobatyczny -
trzeba by o budowa  rusztowania nad
trumnami, aby porusza  si  dalej» - wspo-
mina prof. G ssowski. Szczególn  uwag

badaczy zwróci  grób nr 13. Mimo e by
najbardziej zniszczony, a ze szkieletu
pozosta y lu no rozsypane ko ci, to wew-

trz zarysu trumny odkryto czaszk
nale  do m czyzny zmar ego w
wieku ok. 70 lat. Dok adne wyniki bada
potwierdzi y, e ten niekompletny szkielet
nale  prawdopodobnie do Miko aja
Kopernika. Wykonano trójwymiarowe
skanowanie czaszki. Wykonano te  re-
konstrukcj  twarzy metod  Gierasimo-
wa. W wyniku prac nad rekonstrukcj
wygl du wykonanych w Polsce w Ko-
mendzie G ównej Policji, uzyskano wi-
zerunek poci ej twarzy z lekko z ama-
nym nosem i z blizn  nad okiem.
Potwierdzenie autentyczno ci odnalezio-
nej czaszki pocz tkowo zamierzano
uzyska  dzi ki zbadaniu DNA biskupa
warmi skiego i zarazem wuja astronoma

ukasza Watzenrode, lub innych jego
krewnych, jednak nie uda o si  zlokalizo-
wa  miejsca ich pochówków. Historyczki
z zespo u prof. Krzysztofa Mikulskiego z
Uniwersytetu Miko aja Kopernika w To-
runiu tropi  potomkinie sióstr Miko aja
Kopernika. Kobiety z pokolenia na poko-
lenie przekazuj  sobie niezmieniony
materia  genetyczny, wi c je li yj , tak e
dzi  ich DNA b dzie zbie ne z profilem
genetycznym astronoma. Badaczki do-
tar y jednak na razie do XVIII wieku. Os-
tatecznie, pozytywna identyfikacja szcz -
tków Kopernika sta a si  mo liwa w roku
2008 dzi ki nale cej do astronoma

ksi dze Stöfflera, któr  w XVII w.
Szwedzi zrabowali i obecnie jest
w Szwecji w muzeum w Uppsali.
Materia  genetyczny pobrany z
kilku w osów znalezionych w
ksi dze w dwóch okaza  si
identyczny z materia em gene-
tycznym osoby, której szcz tki
odnaleziono w katedrze from-
borskiej. Z bada  genetycznych
wiemy, e Miko aj Kopernik mia
jasny kolor oczu (niebieski lub
szary).    > str.  8Rekonstrukcja twarzy M. Kopernika wykonana na podstawie czaszki zmar ego.

Portret M. Kopernika z Ratusza
Staromiejskiego w Toruniu z 1580 r.
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W trakcie uroczysto ci upami -
tniaj cych 65 rocznic  Zwyci st-
wa nad nazizmem wspomniano o
wspólnej historii, przyja ni i bra-
terstwie narodów s owia skich na
polach walki Drugiej Wojny wia-
towej.

Uroczysto ci rozpocz y si  na
cmentarzu nierzy Armii Czer-
wonej, gdzie ods uchano hymnu
oraz z ono wie ce. Oko o 20
delegacji w adz lokalnych, konsu-
latów, motocyklistów z o
kwiaty tak e na rondzie genera a
Andersa.
— Chcemy uczci  pami  poleg-
ych nierzy — mówi  w trakcie

uroczysto ci Gieorgij Boos. — Ci,
którzy s  tu pochowani, oddali

24 kwietnia do Braniewa z oficjaln  wizyt  przyby a delegacja obwodu kaliningradzkiego. Gubernator Gieorgij Boos
w asy cie oko o 100 motocyklistów przyjecha  na cmentarz nierzy Armii Czerwonej odda  ho d pochowanym tam

nierzom i uczci  Dzie  Zwyci stwa.

Gubernator obwodu kaliningradzkiego w towarzystwie motocyklistów

najcenniejsze co tylko mogli —
oddali ycie. Chcemy wzi  cho
troch  waszego bólu po tragedii z
10 kwietnia na siebie. Historia mó-
wi, e jeste my bra mi i da od
nas, aby my pami tali o tym w
przysz ci. Tylko razem mo emy
zachowa  nasz wiat.
— Inicjatywa tej wizyty wyp yn a
od gubernatora Boosa —  mówi
Henryk Mrozi ski, burmistrz Bra-
niewa. — Jest to jego pierwsza
wizyta w Braniewie. Dzisiejsza uro-
czysto  ma na celu upami tnie-
nie Dnia Zwyci stwa. Z naszej stro-
ny chcemy pokaza , e pami tamy
o tych ofiarach, dbamy o cmentarz
i jeste my zawsze przygotowani
na przyj cie takich go ci.
— Ta wizyta Jest bardzo wa na —
mówi Jerzy Maziarz, wiceburmistrz
Braniewa. — Wp ywa na ocieplenie
stosunków polsko-rosyjskich. Dla
Braniewa jest równie  istotna. Ma-
my podpisany projekt z Mamono-
wem o ochronie rodowiska. Ta
wizyta jest kolejnym krokiem w

przód w tej
kwestii.

Deleg acja
rosyjska przy-
jecha a na
m o t o r a c h .
Towarzyszyli
im równie
motocykli ci
z „Ole Karter
Klubu”.
— Delegacja
rosyjska za-
proponowa a,

e przyjad  na motocyklach i
poprosi a, aby my im towarzyszyli
— mówi W adys aw Szczepano-
wicz z „Ole Karter Klubu”.
— Gubernator Gieorgij Boos jest
motocyklist . Z obwodu kalinin-
gradzkiego przyjecha o 86 moto-
cykli, ze strony polskiej oko o 60.

W uroczysto ciach uczestniczy
równie  konsul generalny Fede-
racji Rosyjskiej w Gda sku, kon-
sul generalny RP w Kaliningradzie,
doradca wojewody Bogumi  Osi -

ski, wicemarsza ek województwa
warmi sko-mazurskiego Jolanta
Szulc, starosta braniewski Leszek
Dzi g, burmistrz Braniewa, -
nierze Wojska Polskiego, delega-
cje: Inwalidów Wojennych RP,
Zwi zku Kombatantów By ych
Wi niów Politycznych i Osób Re-
presjonowanych oraz przedstawi-
ciele lokalnych samorz dów.

Walerij Sklarow
(na podstawie polskiej prasy)

Gubernator Gieorgij Boos (w centrum) z motocyklistami

Festiwal Filmów „Wis a”
Kronika kulturalna

   > str. 8

W dniach od 4 do 11 maja
we wspó pracy z Konsulatem General-
nym RP w kinie „Zaria” odby  si  festiwal
polskich filmów fabularnych „Wis a”. Do-
tychczas spotkania kaliningradzkich
widzów z polsk  wspó czesn  sztuk
filmow  by y mo liwe w ramach festiwalu
kina Unii Europejskiej. Niniejsza akcja
kulturalna by a swoistym odd wi kiem
festiwalu polskiego kina wspó czesnego
(ju  trzeciego z kolei), który przebiega
w Moskwie, w ko cu kwietnia b.r.

Warto tutaj doda , e polski festiwal
filmowy „Wis a” ma swój odpowiednik w
Polsce – przegl d rosyjskich filmów fabu-
larnych „Sputnik”. Pokazy rosyjskiego
kina niezmiennie ciesz  si  zaintereso-
waniem polskich widzów.

Kaliningradzka publiczno
mia a mo liwo  obejrzenia sied-
miu najnowszych utworów pol-
skiej kinematografii – wszystkie
dzie a przedstawione w ramach
programu festiwalowego zosta y
zrealizowane w latach 2008-2009.

W dniu otwarcia, 4 maja, zosta
przedstawiony film re ysera Woj-
ciecha Smarzowskiego „Dom

y”. To szokuj ca historia ludzi
nadu ywaj cych alkohol, we
wszystkich postaciach, wskazu-

ca wprost do czego mo e doj  cz o-
wiek pod wp ywem wódki – wra enie od-
ra aj ce i autor osi ga takiego w nie
wyniku  u ywaj c  chwytu,  który  nie  ma
innej nazwy oprócz tej która wymieni  –

naturalizm. Naturalizmem nasy-
cone s  wszystkie w tki tego filmu.

Drugi w programie by  film do-
kumentalny „Chemia” re ysera
Paw a ozi skiego, zrealizowany
w 2009 roku, wyró niony na fes-
tiwalu filmowym w Krakowie na-
grod  „Srebrny Lajkonik” jako
najlepszy film dokumentalny
(2009 r.) Jest to niezwyk y zespo-
owy portret pacjentów Wydzia u
chemioterapii Centrum onkologi-
cznego w Warszawie. Re yser
sp dza z nimi kilka godzin pod-

„Dom z y”

„Chemia”

„Mniejsze z o”

G.W. Boos i szef znanego klubu motorowego
„Nocne Wilki” - A. Za dostanow - pseudo „Chirurg”.

czas zabiegów leczniczych, dok d
przychodz  sami albo w towarzystwie
bliskich – ma onków, rodziców, doros-
ych dzieci. To by  czas refleksji, rozmów
z chorymi i ich bliskimi. Pacjenci, ludzie
w ró nym wieku, z ró nych warstw spo e-

cznych – wszyscy na swój sposób odbie-
raj  swój stan, cz owieka dotkni tego
tak  chorob .
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Muzeum wiatowego Oceanu.
Zazwyczaj s owo muzeum kojarzy
si  z obrazami, rze bami i b ysz-
cz cym parkietem ogromnych sal
zamkowych. To muzeum mie ci
si  na statku „Witia ”, a jego inter-
aktywne ekspozycje przybli aj ce
histori  penetracji przez cz owieka
morskich g bin, mieszcz  si  w
surowych adowniach, kajutach, w
dawnej messie, w eleganckiej kabi-
nie kapita skiej, i ... na nabrze u.
W pasjonuj  podró  zabra a nas
przewodniczka – pani Swiet ana
Jarec. Oczarowa a nas wiedz  i
urokiem osobistym.

Odwiedzili my grób filozofa
Immanuela Kanta, którego powie-
dzenie „niebo gwia dziste nade
mn  i prawo moralne we mnie”
znaj  chyba wszyscy.

Z Kaliningradu pojechali my
do Swiet ogorska – s ynnego ku-
rortu malowniczo po onego na
morenowych pagórkach nad brze-
giem Ba tyku. Nasza baza mie ci a
si  w pensjonacie „Ogoniok”, u
stóp którego rozci ga si  szeroka,
piaszczysta pla a i morze. Pomimo
zm czenia podró  i zwiedzaniem,
po kolacji poszli my jeszcze na
pó godzinny, orze wiaj cy spacer.
Czyste powietrze, szum fal, z oty
piasek pod nogami – to dodatko-
we, silne wra enia z pierwszego
dnia w Rosji. Po spacerze, na
dobranoc obejrzeli my dwa filmy
w oryginalnej wersji, pere ki kla-
syki kina rosyjskiego „ Operacja

” oraz „Prikluczenija Szurika”.
A jak si  okaza o nazajutrz – to
by o zaledwie preludium.

Dzie  drugi przywita  nas
piewem ptaków i s cem. Zaraz

To nic, e dzieli nas granica. Kontynuacja.
Grupa seniorów – studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostródy –  przebywa a w dniach 28-30 kwietnia 2010 r.  w obwodzie
kaliningradzkim realizuj c jedno z wielu zada  bogatego programu wspó pracy pomi dzy UTW a mi dzypokoleniowym Klubem „Jak
zawsze by  aktywnym”, który  utworzy a Olga So owjowa.

W tym miejscu chc  na-
                  pisa  kilka s ów o tej
                 niezwyk ej, dynamicz-
nej, pomys owej, cudownej i
niezmordowanej organizatorce.
Olga So owjowa jest wyk a-
dowc , metodykiem i kierowni-
kiem praktyk w Kaliningradzkim
Morskim College’u Przemys u
Rybnego (KMPK). Ju  sama ilo
funkcji zawodowych wiadczy o
sile jej umys u i ducha. A dzia ania
na rzecz aktywizacji rodowiska
kaliningradzkiego dope niaj  t
krótk  charakterystyk . Ma rów-
nie  zdolno  zara ania entuzjaz-
mem i skupiania wokó  siebie
ludzi o podobnych cechach.

Opiek  nad nami, razem z
Olg , sprawowali równie nie-
zmordowani, aktywni, niezwykli,
zawsze u miechni ci i pomocni
kaliningradczycy: wyk adowca
KMPK Irina Bogdanowa oraz

 Olgi – adimir So owjow.
Chcia oby si  powiedzie : cudne
miejsca, cudowni ludzie! Ale
zaczn  swoj  relacj  po kolei…

College przywita  nas artys-
tyczn  niespodziank . Studenci
pod kierunkiem Mariny Kudino-
wej – kierownika Zespo u ds.
Twórczo ci Amatorskiej KMPK –
wykazali si  prawdziwym talen-
tem piewaczym i tanecznym.
Przyznaj , w pierwszej chwili
my la am, e piosenki wykonuj

odzi zawodowi piosenkarze,
szybko jednak przekona am si ,
e jestem w wielkim b dzie.

Wyst p Zespo u nagrodzili my
zas onymi brawami.

Po wyst pie m odych artys-
tów odby  si  konkurs znajomo ci
piosenek rosyjskich. atwy nie
by , oj, nie! Pianista Grigorij Pa-
amarczuk podawa  kilka taktów,

naszym zadaniem by o odgadn
tytu y, a potem za piewa  piosen-
ki wraz z utalentowan , w adaj
cudownym g osem Marin  Kudi-
now . Uda o nam si  na tyle dob-
rze, e w nagrod  otrzymali my
imienne Paszporty Turysty Obwo-
du Kaliningradzkiego.

Zwiedzaj c le ce nad Pre-
go  portowe miasto Kaliningrad
podziwiali my nie tylko nowo-
czesne i zabytkowe budowle.
Realizuj c edukacyjny program
„Ekologia. Problemy. Sposoby
rozwi zania”, razem z grupk
niezwyk ych dzieci z internatu

abo widz cych, odwiedzili my

po niadaniu wyruszyli my na
os awion  Mierzej  Kuro sk .
Przed wyjazdem do Rosji poczyta-
am w Internecie o tym najmniej-
szym z parków narodowych Rosji.
By am zaaferowana now  wiedz ,
ale rzeczywisto  przeros a moje
naj mielsze oczekiwania!  Kto lubi
cisz  i pi kno przyrody, musi to zo-
baczy  na w asne oczy. Nasza
przewodniczka – pani Lilia Stro-
ewskaja podczas jazdy autoka-

rem opowiada a o mijanych atrak-
cjach parku – o Królewskim Borze,
osadzie Lesnoje, wydmach, opie-
ce, jak  UNESCO w roku 2000

obj o ten unikalny teren. Jeden
dzie  to naprawd  zbyt ma o, eby
nasyci  oczy naturalnym pi knem
parku.

Najpierw zatrzymali my si
przy punkcie widokowym „Wyd-
ma Efa”.  Nazwa jednej z najwy -
szych wydm pochodzi od nazwiska
le nika Frantza Efa, dzia alno
którego po wi cona by a pozna-
waniu i wzmocnieniu ruchomych
wydm.

Nawet do  silny wiatr nie za-
óci  rado ci spogl dania z miejsc

widokowych na malownicze miej-
sca: z jednej strony morze, z dru-
giej zalew, pomi dzy bezkresem
wód – ziele  sosnowych lasów i
niepokoj ce, surowe pi kno wydm,
a w oddali - przycupni te cichutko
malownicze domki osady Mors-
koje.

Kolejny przystanek - „Ta cz -
cy las”. Kto  zapyta: Co za nazwa,
jak las mo e ta czy ? Zaraz wyja -
ni . Kiedy my limy o sosnowym
lesie, wyobra nia podsuwa znany
obraz: proste jak maszty wysokie

pnie drzew. Trzeba by wielu s ów,
eby odda   to kolejne cudo natu-

ry. Postaram si  jak najkrócej:
pnie sosen s  tak powykr cane,
jakby drzewa zatrzyma y si  na
wieki w ekstatycznym, pantomi-
micznym pl sie. To robi wra enie!
Zdarza o mi si  widywa  poje-
dyncze krzywe drzewa, ale tyle w
jednym miejscu?!  Oce cie sami.

Organizatorki przygotowa y
kolejn  niespodziank . Nie zain-
teresowani malowaniem spacero-
wali brzegiem zatoki, a dla ch t-
nych odby  si  niecodzienny
plener z udzia em uznanych rosyj-
skich malarzy: Natalii Worono-
wej – dyrektora Uzupe niaj cej
Szko y Artystycznej oraz And-
rieja Turicyna zwanego „And-
riej Schumacher” za jego zdol-
no  szybkiego malowania, czego
da  pokaz na tym plenerze. Natalia
zajmowa a si  nami, a Andriej ma-
lowa  z towarzysz cymi nam nie-
dowidz cymi dzie mi. Niezapom-
niana lekcja!

Na koniec wycieczki po Mie-
rzei Kuro skiej mieli my okazj
zajrze  do za onej jeszcze w
1901 r. stacji ornitologicznej,
obecnie – Biostacji Instytutu Zoo-
logicznego Rosyjskiej Akademii
Nauk. Tu obejrzeli my ogromne
sieci do chwytania ptaków, wys u-
chali my pogadanki o pracy bada-
czy, o migruj cych gatunkach
przelatuj cych t dy ptaków (w
ilo ci dochodz cej nawet do 1 mln
sztuk na dob !). Mieli my rzadk
okazj  zobaczy , jak si  je obr cz-
kuje i jak prowadzi ewidencj .

Z Mierzei wrócili my do
Swiet ogorska i tu mieli my czas
na d ugi spacer malowniczymi
uliczkami w ród wysokich drzew
i pi knych domów, tu kupili my
pami tki i prezenty, g ównie bur-
sztynowe, p yty z rosyjskimi pio-
senkami i filmami, skosztowali -
my lokalnych lodów i napojów.

Spacer brzegiem morza do
pensjonatu i kolacja. Przy przy-
smakach z grilla czas p yn  na
weso ych rozmowach. piewem
po egnali my naszych cudow-
nych gospodarzy: Olg , Irin  i
Wo odi . Zostali my sami, ale kli-
mat pozosta  rosyjski. piewali -
my rosyjskie romanse, pie ni lu-
dowe i nierskie, przeplatali my
je ulubionymi piosenkami polski-
mi. Pó  noc , z alem, poszli -
my do ek.
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Wizytówka Kaliningradzkiego Morskiego College’u Przemys u Rybnego (KMPK)
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KONKURS RECYTATORSKI „JESTEM POLAKIEM”

Polska poezja w egzotycznym ogrodzie

Drugiego maja, w Dniu
              Polonii wiatowej
         zosta a przeprowa-
dzona tegoroczna edycja regi-
onalnego konkursu recytator-
skiego „Jestem Polakiem”.
Przedsi wzi cie odbywa o si
w gmachu „Rybnej gie dy”,
kompleksu zabudowa  przy
nadbrze u Prego y, nazywa-
nych „Rybn  wsi ”, wzniesio-
nym w stylu przedwojennego
miasta. Uczestnicy konkursu,
rodzice m odszych recytato-
rów i inni cz onkowie miejs-
cowej Polonii na ustalon
godzin  zgromadzili si  w

foyer gma-
chu „Ryb-
nej gie -
dy”, gdzie
pani pre-
zes WKP
Kaliningra-
du Helena
Rogaczyko-
wa prze-
prowadzi a
losowanie,
eby usta-

li  kolej-
no  wyst pu poszczególnych
uczestników.

Nast pnie wszyscy wind
dotarli na czwarte pi tro, do
przestronnego pomieszczenia
„zimowego ogrodu”, sali o wy-
sokim suficie. Zauwa ali my,
e wiat o naturalne przenika

wprost przez szklany dach,
natomiast wzd  ka dej ze
cian ustawione s  przeró ne

ro liny egzotyczne. Przed roz-
pocz ciem przes uchania kon-
kursowego wytypowano jury w
sk adzie: A a Kuczy ska,
prowadz ca kó ko j zyka
polskiego dla najm odszych
dzieci kaliningradzkiej Polonii;
Alicja Boche ska, lektor RUP

im. Kanta; Natalia Pogrebnaja,
prowadz ca stron  internetow
miejscowej Polonii. Rol  pre-
zentera wzi a na siebie Helena
Rogaczykowa.

Do udzia u w zmaganiach
twórczych zg osi o si  16
uczestników z ró nych grup
wiekowych i kilku miejsco-
wo ci obwodu kaliningradz-
kiego. Oprócz stale bior cych
udzia  w takich imprezach
Dani a Pienczukowa (5 lat),
sióstr Da-
ny i Jany
Misiuwia-
niec, El -
b i e t y
Sklarowej
(11 lat) –
wszyscy z
Kaliningra-
du, oraz
M a r t y
Kulis (13 lat) i Jany apszynej
(14 lat) – z Ba tyjska, zobaczy-
li my i us yszeli my nowe twa-
rze. By y to reprezentuj ce jak
mo na si  domy li  jedn
rodzin  Anipko Olesia (17 lat)
z wierszem „By  mo e” St. Ry-
szarda Dobrowolskiego i
Anipko Wiktor (10 lat) z wier-
szem „Warszawa” J. Tuwima,
oraz Polina Anienkowa (14 lat)

przedstawi a wiersz „Witaj
nam, matko Polsko” Marii
Zientary-Malewskiej. Franz
Makarow recytowa  wiersz
Adama Mickiewicza „ mier
pu kownika”. Równie  wzi y
udzia  w konkursie Aelita Ku-
akowa (15 lat) z wierszem

Jaros awa Iwaszkiewicza
„Chopin” oraz Irena Safronowa
z Cherniachowska, a tak e w
starszej grupie wiekowej Tama-
ra Jeremienko (Ba tyjsk),

Aleksandra Pozdniakowa i
autor tego artyku u. Najstarsza
uczestniczkai Maria Klejner
przygotowa a wiersz „Loko-
motywa” Juliana Tuwima, któ-
ry ju  przebrzmia  w wykona-
niu Dany Misiuwianec, ale z ust
starszej pani by  odbierany jako
zabawna bajka dla wnuka.

Utwory poetyckie przedsta-
wione przez uczestników mia y
spor  rozpi to  tematyczn .

Opowiada y o pi knie polskiej
przyrody, wyra y t sknot
do ziemi ojczystej, przywo y-

wa y w pami ci wydarzenia
historyczne; by y wiersze o
mi ci oraz wiersze dzieci ce
(Jana Brzechwy, Korneja Czu-
kowskiego). Zdarza o si  rów-
nie , e ró ni  si  poziom zna-
jomo ci j zyka.

Z tego powodu kolegium
jurorów mia o nie atwe zada-
nie wyboru najlepszych recy-
tatorów w oddzielnych katego-
riach wiekowych.

   > str. 5

Jury:
A.Kuczy ska, A. Boche ska, N. Pogrebnaja

A. Pozdniakowa

J. Sklarowa

D. Misiuwianec

P. Annienkowa

W. Anipko

A. Ku akowa

O. Anipko
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W grupie wiekowej do 10
lat:
miejsce I przyznano Janie Mi-
siuwianec, miejsce II – Danie

Misiuwianec, miejsce III –
Wiktorowi Anipko. Specjalny
dyplom dla najm odszego
uczestnika dosta  Danii  Pen-
czukow.

W grupie od 11 do 14 lat
nagrodzeni zostali: Polina
Annienkowa – miejsce I,
Jelizawieta Sklarowa – miej-
sce II, Janina apszyna–
miejsce III.

W kate-
g o r i i
wiekowej
od 15 do
17 lat:
F r a n z
Makarow
– miejs-
ce I, Ole-
sia Anip-

ko – miejsce II, Aelita Ku a-
kowa – miejsce III.

W kategorii doros ych przy-

jemn  niespodziank  by o to,
e Irena Sofronowa recytowa-
a swój wiersz razem z wnu-

czk  ub-
ran  w
p i k n y
s t r ó j
krakowski
i wygl -
da o  to  i
brzmia-
o wyj t-

k o w o
adnie. Miejsce I tu przy-

znano bez adnych zw tpie ;
miejsce II przyznano Alek-
sandrze Pozdniakowej, która
stosunkowo niedawno zacz a
uczy  si  polskiego – i wido-
czny post p osi gni ty. Wasilij
Wasiliew zaj  miejsce III.

W y s t p
wszystkich re-
cytatorów by
witany g -
nymi yczli-
wymi oklas-
kami. Wszyscy
u c z e s t n i c y
konkursu do-
stali dyplomy
za zwyci stwo
oraz dyplomy
pocieszenia za
dobór utworu.
Ale najwa -
niejsze, e ta
sympatyczna

impreza jest wietn  zach
do poznawania i czytania dob-
rych wzorców rodzimej poe-
zji, jednego z nieod cznych
sk adników kultury narodo-
wej.

W. Wasiliew
foto autora

(ze str. 4)

J. apszyna

Irena Sofronowa z wnuczk

F. Makarow

E. Afanasiewa

T. Jeremienko

(ze str. 3)
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Na stacji ornitologicznej
(Biostacja Instytutu Zoologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk)

Kolacja z grilla na przyrodzie (Swiet ogorsk, pensjonat „Ogoniok”)

Ostatni dzie  pobytu. Nie
wstali my razem ze s cem, ale
niewiele pó niej. Pakowanie wali-
zek, sprz tanie pokoi, ostatni spa-

cer nad morzem – trzeba by o zd -
 przed niadaniem. I tylko

kilka godzin w stolicy Obwodu.
Czas wolny na spacer lub zakupy

w „Wiktorii”, obiad i po egnanie
na dworcu autobusowym. al
by o si  rozstawa  z naszymi ro-

syjskimi przyjació mi, ale mamy
nadziej , e wkrótce do nas przy-
jad  z kolejn  wizyt .

Jak do tych wszystkich wra-

 dodamy jeszcze fakt, e mog-
li my rozmawia  z Rosjanami i
tym samym szlifowa  j zyk rosyj-
ski, to okazuje si , e nasz wyjazd

to same plusy! Dzi kujemy za
wszystko!

Anna Gra yna Rutkiewicz
foto autora, O. So owiowej
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Polskie Si y Zbrojne na Zachodzie.
W Polsce jeszcze nie umilk y walki
kampanii wrze niowej, a ju  za gra-
nic  zacz a si  organizacja pol-
skich oddzia ów wojskowych. Rz d
RP na emigracji, który powsta  w
Pary u za swoje g ówne zadanie
uwa  kontynuowanie walki razem
z sojusznikami i przyst pi  do for-
mowania polskiego wojska we
Francji. Taki by  pocz tek Polskich
Si  Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie,
które walczy y do maja 1945r. na
trzech teatrach dzia  wojennych:
zachodnioeuropejskim (w 1940 –
1945r.), pó nocnoeuropejskim
(1940r.) i ródziemnomorskim (w
Afryce Pó nocnej i na po udniu
Europy 1940 – 1945r.)
Pierwszym Dowódc , Naczelnym
Wodzem PSZ zosta  gen. W ady-

aw Sikorski, jednoczesny premier
rz du RP na Uchod ctwie. Po jego
tragicznej mierci w lipcu 1943r.,
we wci  niewyja nionej katastrofie
lotniczej na Gibraltarze, to najwy -
sze stanowisko obj  gen. Kazi-
mierz Sosnkowski, a we wrze niu
1944r. zast pi  go gen. Tadeusz
Bór-Komorowski – Naczelny Ko-
mendant Armii Krajowej, który po
kl sce powstania warszawskiego
dosta  si  do niewoli niemieckiej.
Kampania we Francji.
Oddzia y polskie powsta y z -
nierzy oraz z oficerów, którzy dotarli
do Francji przez Rumuni  i W gry
lub Litw  i otw . W taki sposób
uda o si  ewakuowa  45 tys. osób,
tysi ce z nich ucieka y na swoj

. Do wojska przychodzili te
emigranci polscy, mieszkaj cy we
Francji. W ci gu kilku miesi cy woj-
sko polskie osi gn o 84 tysi ce

nierzy, z których sformowano
cztery dywizje i dwie brygady
piechoty, cztery dywizjony lotnicze
jak równie  jednostki obrony
przeciwlotniczej i artylerii – oko o 7
tysi cy nierzy. Oprócz tego,
cz  z nich trafi a do administro-
wanej przez Francuzów Syrii, gdzie
powsta a Brygada Strzelców Kar-
packich.
W czasie niemieckiego napadu na
Francj  w maju 1940r. obrona za a-
ma a si  ju  po dwóch tygodniach,
co spowodowa o ewakuacj  wojsk
brytyjskich i kapitulacj  Francji.
Polskie oddzia y walczy y na po u-
dniowym froncie: Dywizja Grena-
dierów po siedmiu dniach walki
zosta a rozwi zana w zwi zku z
uk adami o zawieszeniu broni pro-
wadzonymi przez Francuzów z opracowanie Kl. awrynowicz

Wk ad Polski oraz Polaków do zwyci stwa
sojuszników w drugiej wojnie wiatowej (1939 – 1945)

 (Zako czenie  publikacji z Nr 3, 4, 5.)

Niemcami. nierze Brygady Ka-
walerii Pancerno-Motorowej na
rozkaz dowódcy gen. Maczka, zni-
szczyli sprz t bojowy i przebijali si
na po udnie. II Dywizja Strzelców
zatrzyma a atak Niemców, lecz kie-
dy 12 czerwca by o oczywiste, e
walki dobiegaj  ko ca, przekro-
czy a granic  i zosta a internowana
w Szwajcarii. Brygada  Podhala -
ska w maju 1940r. zosta a w czo-
na do si  sojuszników, które skiero-
wano do Norwegii, gdzie bra a
udzia  w bitwie po Narwikiem.
W obronie Francji bra o udzia  oko o
50 tys. polskich nierzy, w ród
których zgin o 1,4 tys., a ponad
4,5 tys. odnios o rany. Polscy lotni-
cy my liwcy zestrzelili ponad 50
samolotów wroga.
Kl ska Francji oznacza a kl sk
polskich oddzia ów walcz cych
obok wojsk francuskich. Tylko oko-
o 20 tys. ludzi uda o si  ewaku-
owa  do Wielkiej Brytanii, to zna-
czy, e zosta  zmarnowany wielki
trud organizacyjny, zacz ty jesieni
1939 roku.
Walki na l dzie w latach1941-1945.
Po kl sce Francji Brygada Strzel-
ców Karpackich wysz a z Syrii i
przy czy a si  do wojsk Brytyjskich
w Egipcie. By  to oddzia , który liczy
5 tys. przewa nie wytrawnych

nierzy – weteranów kampanii
wrze niowej oraz ochotników. W
sierpniu 1941r. oddzia  zosta  prze-
rzucony do Libii, gdzie wyró ni  si
odwag  w ci kich walkach w ob-
ronie obl onego Tobruku, a wios-

 1942r. na pustyni Libijskiej.
Ze Francji uda o si  ewakuowa
oko o 20 tys. nierzy, z których
zosta  sformowany I Korpus, zada-
niem którego by a obrona wschod-
niego wybrze a Szkocji. Z s i
zbrojnych wyprowadzonych na
Bliski Wschód zosta  sformowany
II Polski Korpus, który w okresie
grudzie  1943r. – stycze  1944r.
przerzucono na front w oski. Oko o
50 tys. nierzy korpusu walczy o
prawie pó tora roku, szczególnie
odznaczyli si  w krwawych walkach
przy przerwaniu linii Gustawa. Klu-
czem do niej by o wzgórze i klasztor
Monte-Cassino, zaj te przez Pola-
ków 18 maja 1944 r. W czasie walk
we W oszech zgin o oko o 2,6 tys.
polskich nierzy.
Kiedy walki bojowe w Europie zbli-

y si  ku zako czeniu, polskie
wojsko l dowe walcz ce z sojusz-
nikami zachodnimi liczy o 210 tys.

nierzy, mia o 1335 czo gów,

4000 samochodów pancernych,
2050 armat i mo dzierzy, 32 tys.
rozmaitych samochodów.
Wojsko Polskie na  froncie  wschodnim.
Na podstawie umowy o pomocy w
wojnie przeciw Niemcom hitle-
rowskim z 1941 r. oraz polsko-ra-
dzieckiej umowy wojskowej z 14
sierpnia 1941 oraz tzw. amnestii dla
obywateli polskich z Rzeczypospo-
litej: zes anych, uwi zionych w
wi zieniach ledczych NKWD i de-
portowanych do obozów koncent-
racyjnych GU AGU, utworzono
Armi  Polsk  w ZSRR.
Naczelny Wódz powierzy  dowo-
dzenie t  armi  gen. W adys awowi
Andersowi, przetrzymywanemu w
wi zieniu NKWD na ubiance. For-
mowanie polskich jednostek woj-
skowych podleg ych Rz dowi RP,
by o przej ciowym ust pstwem
Stalina wymuszonym przez katas-
trofaln  sytuacj  militarn  ZSRR
latem 1941. Bezzw ocznie po za-
trzymaniu ofensywy Niemiec z uz-
godnie  z roku 1941 strona sowie-
cka zacz a si  wycofywa . Armia
Andersa osi gn a w kwietniu 1942
stan ok. 78 tys. nierzy. W tym
czasie w adze sowieckie uniemo -
liwi y jak kolwiek dalsz  rekrutacj

nierzy polskich. W marcu i kwie-
tniu oraz  od czerwca do sierpnia
1942 w porozumieniu z w adzami
radzieckimi ewakuowano t  armi
do Iraku.
Po wykryciu zbrodni katy skiej oraz
zerwaniu przez ZSRR stosunków
dyplomatycznych z Polsk  (kwie-
cie  1943r.) Stalin postanowi  sam
zorganizowa  ca kowicie sobie
podleg e wojsko polskie, które

dzie walczy  u boku Armii Czer-
wonej. W sk adzie dowództwa
wojska przewa ali oficerowie so-
wieccy, a korpus oficerów politycz-
nych sk ada  si  z polskich komu-
nistów przeciwnych niepodleg ej
Polsce. Formowanie Wojska Pol-
skiego zacz o si  w maju 1943r. i
trwa o do lipca 1944r. W ci gu tego
czasu sformowano I Dywizj  im. Ta-
deusza Ko ciuszki pod dowódz-
twem pu k. Zygmunta Berlinga,
skazanego przez s d wojenny RP
w 1943 na mier  za dezercj  z Pol-
skich Si  Zbrojnych (Armii Andersa).

ównym trzonem wojska zostali
Polacy, zes ani przymusowo w
latach 1939 – 1941 w g b Zwi zku
Sowieckiego, a od wiosny 1944r.
równie  mieszka cy  polskich tere-
nów wschodnich. Do Armii Ludo-
wego Wojska Polskiego wcielano

przymusowo tak e pojmanych w
czasie akcji «Burza» w 1944, przez
NKW D i kontrwywiad wojskowy
Smiersz, nierzy Armii Krajowej,
za odmow  wst pienia z regu y
zsy ano nierzy AK do agrów w

b ZSRR.
Wojsko  Polskie walcz ce na fron-
cie wschodnim wnios o znaczny
wk ad w polski wysi ek zbrojny. W
okresie II wojny wiatowej sformo-
wano dwie armie Wojska Polskie-
go, w sk ad których wchodzi o 10
dywizji piechoty, 5 brygad pancer-
nych, brygada kawalerii, 2 brygady
saperów, 3 dywizje i kilka brygad
artylerii oraz mniejsze oddzia y, jak
równie  4 dywizje lotnictwa. Pod
koniec 1944 w ich sk ad wchodzi o
oko o 180 000 nierzy. Do oko o
40% korpusu oficerskiego i znacz-

 cz  kadry specjalistycznej
stanowili nierze Armii Czerwonej
oddelegowani do s by w Wojsku
Polskim. W Sztabie G ównym 70%
oficerów stanowili obywatele so-
wieccy, nieznaj cy j zyka polskie-
go. Wojsko to mia o chrzest bojowy
w walce pod Lenino w pa dzierniku
1943 roku. W lipcu i sierpniu 1944r.
oddzia y polskie walczy y na za-
chodnim brzegu Wis y, a w bitwie
pod Studziankami polska brygada
pancerna przeprowadzi a swój pier-
wszy chrzest bojowy z Niemcami.
We wrze niu 1944r. Wojsko Pols-
kie próbowa o okaza  pomóc pow-
sta com warszawskim, co si  nieu-
da o przy sprzeciwie dowództwa
radzieckiego. Od stycznia 1945r.
bra o ono udzia  w walkach o Ko o-
brzeg, Gda sk, Gdyni . Ko cowym
etapem walk by  udzia  jednostek
Ludowego Wojska Polskiego w
bitwie o Berlin w sk adzie 1 Frontu
Bia oruskiego, gdzie poleg o 7 tys.

nierzy, a 17 tys. zosta o rannych.
Oprócz Armii Czerwonej LWP by o
jedyn  nieradzieck  formacj  wal-
cz  w stolicy Niemiec. Polacy
zatkn li swoje bia o-czerwone flagi
na gruzach Berlina obok czerwo-
nych flag ZSRR.
Oddzia y  polskie dosz y do aby.
W kwietniu 1945 r. II Armia walczy a
ko o Drezna i Budziszyna. Drog
bojow  zako czy a w maju 1945 r.
w Czechos owacji.
Do zako czenia dzia  zbrojnych,
ca kowite straty osobowe Wojska
Polskiego walcz cego u boku Armii
Czerwonej, osi gn y liczb  17,5
tys. zabitych, 10 tys. zaginionych i
40 tys. rannych.
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skiej armii. Oto obelisk ze znako-
mitym epitafium: „Dla drogiego
wujka, naczelnika 18. dywizji pie-
choty od infanterii, Siemionowi
Afanasjewiczowi Szkurinskiemu i
od jego wdzi cznej bratanicy”.
Wspaniale, nieprawda ? Od wdzi -
cznej bratanicy. S dz c po rozmia-
rze pomnika, wdzi czn  bratanica

by a równie  za po-
rz dny spadek po
wuju. Obok grób ka-
pitana 69. pu ku pie-
choty Riaza skiej
Stefana Wiktorowi-
cza Fidrowskiego.
Jeszcze dalej pocho-
wany jest kapitan te-
go  pu ku Michai
Michaj owicz Wie-
sie owskij: „Zmar  6
marca  1903  roku,  w
46 roku ycia”. 46 lat
i wci  kapitan. Cie-
kawe. W dzisiejszej
armii rosyjskiej
wszyscy s  ju  pu -
kownikami. Czy by
stopie  oficera przez
100  z  hakiem  lat  a
tak si  zdewaluowa ?

Ca e pole krzy y
dla Polaków, poleg-
ych w 1918-tym,

podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej. Przykl kam,
eby rozczyta  skromny napis:

„Stanis aw Winnicki, ochotnik
W.P. Zgin  23 kwietnia 1918 roku
w wieku 22 lat”.

A oto jeszcze krzy e, ca y las ka-
miennych krzy y polskim nie-

rzom, w wi kszo ci nieznanym,
poleg ym na polu chwa y w 1939
roku. 1 wrze nia 1939 roku Polska
zosta a wystawiona na inwazj
wojskow , podczas której musia a
walczy  na dwa fronty. A tu pi
wiecznym snem bohaterzy drugiej
wojny wiatowej.

Obok poleg ych polskich -
nierzy le  Austriacy. Na ogromnej

ycie granitowej wpó zatarty
napis: „Wer den Tod im Helden
Kämpfe fand, ruht auch in fremder
Erde im Vaterland”, — który prze-

umaczy em  tak: „Poleg ym boha-
terom i cudza ziemia  niech b dzie

nicy ni szej rangi. Oto i oni: „Lu-
belski wicegubernator D.S.S.
Apollon Fiodorowicz Konisski.
Zmar  4 stycznia 1883 roku”. Cie-
kawie, a co to takiego D.S.S.?
[D.S.S. oznacza „Diejstwitielnyj
tatskij sowietnik” – po polsku
„Rzeczywisty radca stanu”, w car-
skiej Rosji wy szy urz dnik 4 rangi

– Red.] A oto doradca, lubelski
gubernialny weterynaryjny inspek-
tor Prokofij Konstantinowicz
Rubi ski: „Urodzi  si  w 1853 ro-
ku, 8 lipca, zmar  w 1911 roku, 29
stycznia”.

ród nudno-szablonowych
nagrobków popów i urz -
dników zastyg ym krzy-
kiem wyrasta a  do nieba
kamienne drzewo w pos-
taci prawos awnego krzy-
a: „Tu spoczywa Faddiej

Romanowicz Rzepi ski,
ucze  VII klasy Lubels-
kiego gimnazjum. Zmar
19 lutego 1894 roku”.
Ech, Faddieju Romano-
wiczu, Faddieju Roma-
nowiczu,  jak  ty tak...

Po prawicy prawos a-
wnej kaplicy — równym rz dem
kamienne krzy e z charakterysty-
cznymi trójz bami: Petlurowcy
znale li spokój w lubelskiej ziemi
pod skromnym, jednym dla wszys-
tkich, niezmiernie smutnym epita-
fium: „Ó íî, Ó íî, î ü 

âîi äi ”. Czy s yszysz, Ukraino?
Czy pami tasz okrutne lekcje his-
torii? Nie, raczej nie. Traw  zaros y
krzy e nierskie. Starte s  imiona
nieznanych bohaterów.

Jeszcze jedna malutka kapliczka
z prawos awnych krzy em. Stoi na

cznie zrobionym wzgórzu, doo-
ko a którego broni  oficerowie car-

Memoria  ofiarom Katynia

HISTORIA CMENTARNA
Dojecha  do Lublina, pokonaw-

szy 500 kilometrów i wycierpiaw-
szy wielogodzinne oczekiwanie na
przej ciu granicznym Bagratio-
nowsk-Bezledy. Rzuci  walizk  w
hotelu „Brama”, co tuli si  tu
przed bram  do starówki. D ugo
kroczy  po prostych niczym strza y
ulicach lubelskich. Po to, eby zat-
rzyma  si  przed wymy lnym
wej ciem do cmentarza prawo-

awnego i przypomnie  sobie,
dlaczego 9 maja, w Dniu Wielkie-
go Zwyci stwa, w swoje urodziny,
musia em zmieni  tras  podró y i
najpierw przyj  w nie tu.

Jako pierwszy na cmentarzu lu-
belskim przywita  mnie ksi dz
„Ioann Ioannow Michaletskij”
(„Iî ííú Iî ííîâú ié”).
Tak by o wybite na czar-nym
marmurowym epitafium,
pokrytym kamiennymi ornatami.
Dalej by o napisane „Urodzi  si
24 lutego 1854 roku. Zmar  18
stycznia 1901 roku.  lat 47.” I
skromny napis u góry: „Spoczywaj
w pokoju”.

Spotkanie z kap anem prawo-
awnym, nawet ju  od dawna

nie yj cym, odebra em jako dobry
znak. Pomaszerowa em naprzód
jeszcze bardziej rze ko, mimo woli
zwalniaj c krok przy nagrobkach
z napisami cyrylic .

Oto Pawe  Pietrowicz Kisielow.
„Emerytowany pu kownik in y-
nier,  lat 78. Zmar  14 stycznia
1903 roku” – tak napisano na
skromnym pomniku.

A oto pomnik z bia ego kamie-
nia, zzielenia ego pod wp ywem
czasu. Czytam: „Przeorowi lubels-
kiej katedry Michai owi Akimowi-
czowi Iwanowskiemu, zmar emu 1
lipca 1891 roku w 68 roku ycia”.
Pomnik genera a majora Iwana
Aleksandrowicza Surikowa „zmar
w roku 1872, w lutym, dnia 28, w
63 roku ycia”, ca y w rusztowa-
niach i restaurowany. Zatrzymuj
si  na minut , by nacieszy  wzrok
figur  marmurowego anio a, chro-
ni cego spokój genera a majora.
Zapewne, krewni Iwana Aleksand-
rowicza mieli nie tylko pieni dze,
ale te  gust: nagrobek rzeczywi cie
mo na podziwia  jak dzie o sztuki.
A tu grób jeszcze jednego genera a:
„Genera  lejtnant Michai  Andrie-
jewicz Buckowski. Urodzi  si  8
stycznia 1812 roku, zmar  20 czer-
wca 1876 roku. Lubelskim guber-
natorem by  12 lat”. Na p asko-
rze bie — powa ny stryjek, zaro -
ni ty brod , z w sami i bokobro-
dami tak, e nie da si  dostrzec
twarzy. Có , surowy gubernator
rz dzi  tym miastem w dziewi t-
nastym stuleciu. To oznacza o: do
encyklopedii nie zagl daj. Gdzie
w pobli u powinni by  te  urz d-

ojcowsk ”. S aba pociecha dla
tych, którzy przyszli na t  ziemi
z ogniem i mieczem, a znale li
wieczny spokój pod ci kim grani-
tem. Zreszt , Austriacy zawsze
wyró niali si  pewn  sentymental-
no ci  i zami owaniem do „skrzyd-
latych wyrazów”.

Nast pny kwadrat — kolejne
wojskowe groby, gdzie le -
nierze, polegli w latach 1946-1947
w walce „z kontrrewolucj ”, a mó-
wi c dok adniej – z tymi, którzy
nie chcieli pogodzi  si  z przyj -
ciem w adzy radzieckiej i straszli-
wie stawiali jej opór.

W dalekim k ciku cmentarza —
memoria  ofiarom Katynia. Miejs-
ce uwiecznienia pami ci oficerów
polskiej armii i policji — urodzo-
nych w Lublinie i okolicznych
miastach — rozstrzelanych przez
NKWD w radzieckich obozach dla
je ców w Ostaszkowie, Kozielsku,
Starobielsku w 1940 r.

A tu i oficerowie armii radziec-
kiej. Dooko a gigantycznego, czar-
nego pomnika, podobnego do
fantastycznego bojowego he mu,
pokrytego czarn  smalt , pó ko-
em, ka dy pod swoj  pami tkow

yt , pochowani s : nieznany
porucznik lotnik; gwardii senior I.
A. Domastuk, my liwiec V. I. Tri-
fonow, podporucznik technik Jurij
Spiridonow, podporucznik Gien-
nadij Smirnow; kapitan Pawe
Sinicin i wielu, wielu innych ofice-
rów i seniorów Armii Radzieckiej.

Wzgórze pami tkowe zaros o
jaskrami i mi kk  le  traw ,
dooko a — k dzierzawe klony,

w i e c z n o z i e l o n e
wierki, modrzewie i

spokój. I cisza, któr
mo na us ysze  tylko
tam, gdzie obok sie-
bie spokojnie le  Po-
lacy, Rosjanie, Niem-
cy, czerwoni, biali,
czerwono-biali i -
to-b kitni, genera-
owie  gimnazjali ci,

duchowni i ochotnicy,
Petlurowcy i radziec-
cy oficerowie.

I nie pomy lcie nic z ego: nie
jestem totofilem, ani mistykiem,
ani poet . Ale z przyjemno ci
bym oprowadzi  po tym lubelskim
cmentarzu polityków, dnych
sensacji dziennikarzy, krótkowzro-
cznych „patriotów” wszystkich
ma ci. Mo e pouczyliby si  od
miejscowych mieszka ców filozo-
ficznego spokoju i politycznej
tolerancji. I zrozumieliby jedn
prost  my l: dla nas wszystkich w
zupe no ci starczy miejsca na tej
przepi knej, naszej wspólnej
ziemi.

Walerij Sklarow (Czyrw)
foto autora

Nam wszystkim starczy miejsca
na tej pi knej ziemi.
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Festiwal Filmów „Wis a”
(ze str. 2)

Godny uwagi film
Janusza Morgenster-
na „Mniejsze z o”,

(zrealizowany w 2009 r.), opo-
wie  o losach wspó czesnych
ludzi przedstawianych przez
pryzmat wydarze  najnowszej
historii swojego kraju.

Równie  zosta a wy wiet-
lona romantyczna komedia re-
ysera Krzysztofa Langa

„Mi  na wybiegu”, historia
odej dziewczyny z nadba -

tyckiej wsi, szukaj cej szcz -
cia w Warszawie, trafiaj cej

z prowincji do rodowiska sto-
ecznego wiata biznesu
modelowego, który nie jest taki
pi kny, jakim wygl da z ok a-
dek po yskliwych czasopism.

Dzie o re ysera Jacka B a-
wuta „Jeszcze nie wieczór”
(2008 r.), ju  wyró nione na

festiwalu „Srebrne Lwy” w Gdy-
ni, dla re ysera i producenta
Jacka B awuta – to panorama
dziejów polskiej kinematografii.
Obsad  filmu stanowi  s ynni
aktorzy: Jan Nowicki, Nina And-
rycz, Beata Tyszkiewicz. Film o
aktorach starszego pokolenia,

w wykona-
niu wybit-
nych akto-
rów, ich
marzen iu
z a g r a
j e s z c z e
jedn , zna-
cz  rol .

Uwadze
kaliningradz-
kiej widow-
ni by  za-

proponowa-
ny tak e
retro melo-
d r a m a t
„Ma a Mos-
kwa” re y-
sera Wal-
d e m a r a
Krzystka, w
p e w n y m
s t o p n i u
znany na-
szym wi-
dzom. W kinie „Rodina” odby-
wa a si  projekcja tego filmu,
równie  stosunkowo niedawno
wy wietlanego w programie
drugim rosyjskiej TV. Akcja
filmu rozgrywa si  w Legnicy,
w latach 60-ch, w mie cie, które
by o wtedy wielk  baz  wojska
radzieckiego – dlatego nazywa-
no go „Ma a Moskwa”. Tragiczna
historia mi ci ony radzie-
ckiego oficera i oficera polskiego.

Zamyka  program kalinin-
gradzkiego festiwalu „Wis a”
film Xawerego awskiego
kr cony wedle powie ci Doroty
Mas owskiej „Wojna polsko-ru-
ska” – surrealistyczna opo-
wie  o m odych ludziach

odnych emocji i prze  o nie-
okie zanej sile ich wyobra ni.

By y przedstawione jak ju
wy ej zaznaczy em najnowsze

„Ma a Moskwa”

Wiemy ju  w 80%, e wg.
odziedziczonej po matce Bar-
barze z domu Watzenrode
haplogrupy mtDNA H27 Miko aj
Kopernik by  typowym przedsta-
wicielem ludzi zamieszkuj cych
zarówno tereny dzisiejszej Pol-
ski, jak i Niemiec, czy te  Czech
i S owacji. Natomiast przeka-
zana w linii m skiej po ojcu
haplogrupa Y-DNA R1b1b2a1
jest te  bardzo typowa dla
wymienionych obszarów, ale
przewa a w dzisiejszej Europie
Zachodniej. Powtórny pogrzeb
Miko aja Kopernika zostanie
poprzedzony mi dzynarodow
konferencj  naukow  w dniach
20-21 maja na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu War-
mi sko-Mazurskiego w Olszty-

nie. B dzie ona po wi cona
dziejom Warmi skiej Kapitu y
Katedralnej oraz jej najwybitniej-
szemu przedstawicielowi Miko-

ajowi Kopernikowi.  W czwartek,
20 maja, o godz. 18.30 b dzie
mia o miejsce uroczyste przenie-
sienie trumny Miko aja Koperni-

(ze str. 1)
Powtórny pogrzeb Miko aja Kopernika

„Mi  na wybiegu”

„Jeszcze nie wieczór”

„Wojna polsko-ruska”

ka z Zamku Olszty skiego do
Bazyliki  w. Jakuba w Olszty-
nie. O godz. 19.00 zostanie
odprawiona Msza wi ta. Na-
zajutrz rano trumna ze szcz t-
kami Miko aja Kopernika zosta-
nie przewieziona w honorowej
asy cie z Olsztyna przez Dobre
Miasto, Lidzbark Warmi ski,
Ornet , Pieni no i Braniewo
do Fromborka. Powtórny pog-
rzeb Kopernika odb dzie si  w
sobot , 22 maja. Po liturgii
trumna ze szcz tkami Miko aja
Kopernika spocznie ponownie
w miejscu pierwotnego pochó-
wku pod posadzk  w nawie
bocznej fromborskiej katedry,
obok o tarza, którym za ycia
opiekowa  si  s ynny astronom.

ms

Kronika kulturalna

dzie a polskich re yserów m o-
dej generacji, które nie s  sze-
roko dystrybuowane w rosyj-
skich kinach.

Miejmy nadziej , e festiwal
wspó czesnego polskiego kina
„Wis a” na sta e wpisze si  do
kalendarza kulturalnego na-
szego grodu.

W. Wasiliew

Frombork. Pogrzeb Miko aja Kopernika fot. Pawe  Berkolec
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