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Rok 2011 Europejskim Rokiem
Wolontariatu

milionów Polaków jest lub bywa
wolontariuszami. Wolontariu-
szem mo e zosta  ka dy, bez
wzgl du na wiek, p , poziom
zamo no ci, zawód, wykszta -
cenie, do wiadczenie. Niezb d-
ne s  przede wszystkim takie
cechy jak odpowiedzialno  i
uczciwo . Okre lenia spo ecz-
nik i altruista nie s  synonimami

wolontariusza. Spo ecznik po-
siada bowiem specjalne predys-
pozycje, a altruista jest ca ko-
wicie bezinteresowny. Wolonta-
riusz nie musi posiada  tych
cech. Wolontariat nie jest jedy-
nie „prac  za darmo”, lecz istotn
form  zdobywania umiej tno ci
i  kompetencj i  zawodowych.
Dzi ki wolontariatowi ludzie
nabywaj  wiedz , wicz  umie-

tno ci i poszerzaj  sie  kon-
taktów spo ecznych, co prowadzi
do nowych lub lepszych mo li-
wo ci zatrudnienia i  rozwoju
osobistego i spo ecznego. Wiele

przedsi wzi  spo ecznych w
Polsce i na wiecie odbywa si
na zasadzie wolontariatu. Wszy-
scy znamy wolontariuszy Wiel-
kiej Orkiestry wi tecznej Po-
mocy i Polskiego Czerwonego
Krzy a. Wolontariusze edytuj  w
Internecie encyklopedi  W iki-
pedia, tworz  darmowe opro-
gramowanie, dzia aj  w Amnesty

International, Caritasie, Fundacji
Mam Marzenie, czy Fundacji Pol-
sko-Niemieckie Pojednanie. To

nie wolontariusze  zmie-
niaj wiat na lepszy w naszym
wspólnym interesie. Wolontariat

udowadnia, e warto wznie
si  ponad my lenie o codzien-
nej konsumpcji i dora nym
bogaceniu si , eby da  z

siebie wi cej dla innych i
otrzyma  w zamian  do -
wiadczanie i umiej tno ci
warte bardzo du o. W
ramach wolontariatu
europejskiego tysi ce
ludzi podró uje poza
granice swoich krajów,
aby uczy , promowa
wiadomo  kulturow  i

rozwija  przydatne w yciu
umiej tno ci. Oficjalne
strony Europejskiego
Roku Wolontariatu:
www.europa.eu/
volunteering  i
http://www.eyv2011.eu/

oprac. ms

European Year of Volunteering 2011

Po acinie voluntarius  zna-
czy dobrowolny.  Zgodnie z has-
em encyklopedycznym wolon-
tariat to dobrowolna, bezp atna,
wiadoma praca na rzecz in-

nych lub ca ego spo ecze -
stwa. Wed ug polskiej Ustawy
o dzia alno ci po ytku publicz-
nego i o wolontariacie z 2003
roku wolontariuszem jest ten,
kto dobrowolnie i wiado-
mie oraz bez wynagro-
dzenia anga uje si  w
prac  na rzecz osób,
organizacji pozarz do-
wych, a tak e rozmaitych
instytucji dzia aj cych w
ró nych obszarach spo e-
cznych. Okre lenie bez-

atna nie oznacza bezin-
teresowna, lecz bez pie-
ni nego wynagrodzenia.
Co roku 100 milionów
Europejczyków po wi ca
swój czas i wiedz , poma-
gaj c potrzebuj cym i
daj c co  od siebie oto-
czeniu, w których yj .
Emerytowany naukowiec
prowadzi np. wyk ady w
muzeum, ucze  w szpitalu
czyta ksi ki chorym dzieciom,
by y sportowiec trenuje m o-
dzie  z s siedztwa. Aby pod-
kre li  i doceni  takie dzia ania
i zach ci  innych do ich podej-
mowania, Komisja Europejs-
ka UE og osi a rok 2011 Euro-
pejskim Rokiem Wolonta-
riatu. Has o promuj ce Euro-
pejski Rok Wolontariatu brzmi
„B  wolontariuszem! Zmie-
niaj wiat i siebie!” „Volunteer!
Make a difference.” A  3 na 10
Europejczyków utrzymuje, i
aktywnie anga uje si  w wolon-
tariat. W Polsce oko o dwóch

           U
waga!

Zmiana adresu e-mail

Redakcij:

glos.znad.pregoly@gmail.com
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CHOINKA POLONIJNA
W “Zimowym ogrodzie”

Rybnej gie dy 12 grudnia
odby o si  przedstawienie przy
choince dla dzieci polonii
obwodu kaliningradzkiego. Na
bal dojecha y dzieci z rodzicami
z Czerniachowska, Gusiewa,
Ozierska i Znamienska.

Wszystkie dzieciaki ubrane w
interesuj ce stroje
karnawa owe wietnie si
bawi y, wodzi y korowody pod
przewodnictwem nie ki
(Heleny Rogaczykowej).
Zamieszczamy tutaj migawki z
tego dzieci cego balu
karnawa owego. fo
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Czyn bohaterski mojej mamy
Ju  sko czy

si  2010 rok – rok
65-lecia zako -

czenia drugiej wojny wiatowej.
Tyle o tej wojnie by o napisane,
o jakich tylko czynach bohater-
skich i wydarzeniach nie s y-
szeli my. Ka dy, kto prze , kto
przetrwa  te ci kie czasy, ma
co  do opowiadania.

Jestem jednym z tych wiad-
ków. W mojej pami ci chyba do
ko ca mego ycia pozostanie
ten niezwyk y przypadek, nie-
zwyk y czyn mojej mamy. O tym
nigdzie nie pisano. By  mo e
kto  z naszej rodziny, wspomi-
naj c o wojnie, opowiada  o tym

ród bliskich albo znajomych.
By o to lipiec 1944 roku. Mia-

em wtedy ju  9 lat. Lato. Upa .
W polu ju  dojrzewa o yto.

Z rana by a mg a. A ze strony
wschodu s ycha  by o daleki huk
grzmotu, bardzo podobny do
huku kanonady.

Przed po udniem mg a rozwia-
a si . Panowa  upa . I im bli ej
by o do po udnia, tym wyra niej
by o s ycha , e to nie grzmot, a
huk artylerii.

I ju  ka dy – ma y i stary – ro-
zumia , e to do nas zbli a si
front. Niemcy cofaj  si  na za-
chód.

Nasza rodzina – mama, sze -
cioro dzieci, bez ojca (tat  rozst-
rzelano jeszcze w maju 1942
roku), kilka dni temu przenie li -
my si  na koloni  do pewnego
dobrego gospodarza Edwarda
Rymszy i mieszkali my w jego
gumnie. To by o oko o 1,5 km od
naszego domu w miasteczku
Hoduciszki. W tym gumnie mie-
szka o oko o trzydziestu ludzi z
ró nych rodzin. Wszyscy sie-
dzieli w gumnie, ju  wyra nie by-
o s ycha , jak coraz to bli ej
strzelaj  armaty, seria z karabi-
nów maszynowych, automatów.
Pal ce si  doko a domy, stodo y,
chlewy zmusi y obecnych ludzi
do opuszczenia gumna.

Nasza mama ze swoj  szóst-
 dzieci (najstarszy niós  na r -

kach najm odszego, a pozostali
szli obok mamy) poprowadzi a
nas do yta, niedaleko gumna.

W ycie obok mamy rozpro-
szyli my si , le eli my cichutko,
nieruchomo, schylaj c si  jak
najni ej do ziemi.

Pi  kroków dalej przez to
pole ytnie sz a zwyk a polna
gruntowa droga, wykolejona
przez wozy. Dzieli a pole na dwie

dzia ki. Ci gn a si  oko o 150 m
do skrzy owania z szos . Po pra-
wej i lewej stronie – “korytarz” z
yta, i tylko na ko cu wida  odci-

nek szosy. Tam w rowie przy szo-
sie rozmie cili si  niemieccy -
nierze. Ale my ich nie widzieli my.
W ycie nic nie wida .

Nagle us yszeli my gwizd kul
nad swymi g owami. Nigdy nie
zapomn  tego d ku. Mama
cichutko jeszcze raz przypom-
nia a: “Ni ej g owy!” Lecz kule
lecia y tu  nad g owami. yto by o
wysokie, g ste i nikogo obok nie
by o wida .

Nagle  g os po rosyjsku: “Wot
tam, widisz, go owki torczat. Da-
waj korobku! Ogo !” (W idzisz
tam g ówki stercz . Podaj maga-
zynek! Ognia!). I ten g os tak blis-
ko, obok nas.

Mama krzykn a: “Dzieci, wsta-
wajcie!” A sama rzuci a si  na
dwóch nierzy sowieckich i na
ich r czny karabin maszynowy
(erkaem), krzycz c: “Nie strzelaj-
cie dzieci!”

Ze strachu mama nie zrozu-
mia a, e “go owki torczat” – to
nie nasze g owy, a g owy nie-
mieckich nierzy przy szosie.

W odpowiedzi na ten raptowny
dla sowieckich nierzy rzut ma-
my na erkaem us yszeli my zwy-

e rosyjskie przekle stwa oraz
zdziwienie: “Czewo wy zdie ?
Zdie e samyj silnyj boj” (Czemu
jeste cie tu, przecie  tu toczy si
najsilniejszy bój). Nie my leli na-
wet strzela  do nas, i sami tego
skoku nie spodziewali si .

Mama krzykn a: “A dok d
nam?” “Biegitie tuda, gdie wsio
gorit!” (Biegnijcie tam, gdzie
wszystko p onie). Pobiegli my za

mam  w kierunku najwi kszych
i najbli szych po arów przez pole
mieszanki wyki, owsa i grochu;
padali my prawie co krok przy
wybuchach doko a nas min mo -
dzierzowych. Potem znów wsta-
wali my i biegli my tam, “gdzie
wszystko p on o”.

Przed nami roz  si  d ugi
rów, zape niony le cymi lud mi.
Wszyscy tu chowali si  przed
wybuchami i kulami. Znalaz o si

miejsce i dla naszej rodziny. Przy
ka dym wybuchu min ka dy z
nas tuli  si  jak najbli ej ziemi na
dnie rowu. Obok rowu by o ma e
bagienko. Jedna z min z gwiz-
dem lecia a w kierunku naszego
rowu, lecz nie dolecia a do rowu,
a trafi a w to bagno. B oto by o
mi kkie, i mina bez wybuchu
wpad a z pluskiem do bagna i
chyba do dzi  le y tam. Gdyby
trafi a do rowu, to strach wyobra-
zi  sobie, czego by tam narobi a”.

W ten sposób do wieczora
le eli my w tym rowie.

Linia frontu nas ju  min a. Z
mam  wrócili my do gumna.  A
na miejscu, gdzie mama rzuci a

si  na kaemistów
(strzelców r cznego
karabinu maszyno-
wego) pozosta a du a
kupa usek od nabojów
tego karabinu. Ju  nie
by o strza ów, wybu-
chów. A nad pal cym
si  miasteczkiem Ho-
duciszki na niebie
pozosta a luna po aru.

Tylko na drugi dzie
dowiedzieli my si , e
nasz dom i podwórze
chwa a Bogu ocala o,
nic nie sp on o.

Niedaleko domu by-
y  trzy  leje.  Chyba  od
wybuchów pocisków i
min mo dzierzowych
od amek trafi  w lufcik

okna, wybi  szyb , zostawi  na
szafie wygniecenie i le  na
pod odze.

Dzi ki Bogu, rodzina z mam
na czele prze a, by a zdrowa,
i dom te  ocala .

Mama sama, bez ojca, nas
wychowa a, z nami a do 1992
roku. Dzi kujemy jej, najlepszej
na ca ym wiecie.

Kleofas awrynowicz (syn)
fot. arch. rodzinny

Mama w roku 1990.

Rodzinny dom w Hoduciszkach

Mama z sze ciorgiem dzieci (od lewej stoj : Kleofas, p. Henryk, p. Kazimierz, Antoni;
siedz : p. Teresa, mama, El bieta) w domu prof. Kazimierza awrynowicza, 1978 r.
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POLSKI KRAJ, RODZINNY KRAJ…

> str. 5

Micha  Kleofas Ogi ski

O s ynnych Polakach w Rosji
napisano dziesi tki artyku ów. A
przecie  Micha  Kleofas Ogi ski
te  w Rosji.

Dzi ki Internetowi mo emy
pozna  wiele szczegó ów o y-
ciu, twórczo ci i dzia alno ci
kompozytora.

A wi c, Micha  Kleofas Ogi -
ski urodzi  si  25 wrze nia 1765
w Guzowie ko o Warszawy,
zmar  15 pa dziernika 1833 we
Florencji (W ochy). Pochowany
w Panteonie wielkich osobowo -
ci w ko ciele Santa Croce obok
Galileusza, Micha a Anio a, Ros-
siniego, Machiavellego, Ksi -
nych Czartoryskich.

Dzia acz polityczny, skrzypek,
kompozytor i pisarz.

Gry na skrzypcach i klawikor-
dzie oraz teorii uczy  si  u Józefa
Koz owskiego w Guzowie. Od

Pewnego razu zwróci a do mnie si  z pytaniem cz onkini polonii w Ba tyjsku pani Janina Pietruszko:
“Dlaczego w naszej gazecie polonijnej “G os z nad Prego y” nigdy nie napisano o wybitnym polskim kompozytorze
Michale Kleofasie Ogi skim? Czy mo na co  napisa  na amach pisma o jego yciu?”

Pani Janina ma racj .
1782 pobiera
lekcje gry na
skrzypcach u
Iwana Mane
Jarnowicza w
Warszawie.

Nie zamie-
rza  zosta  za-
wodowym muzykiem. Ju  w
wieku 21 lat rozpocz  dzia al-
no  polityczn  jako pose  na
sejm i zwolennik króla Stani-

awa Augusta Poniatowskiego,
od którego otrzyma  godno
komisarza skarbu Wielkiego
Ksi stwa Litewskiego.

W latach 1790-91 jako dyplo-
mata odby  podró  do Hagi, Am-
sterdamu i Londynu. Celem jego
misji by o rozszerzenie kontak-
tów handlowych Polski z Europ
Zachodni  drog  morsk .  Uczes-
tniczy  w pracach Sejmu Cztero-
letniego (1788-92), nie by  jed-
nak zwolennikiem Konstytucji 3-
go Maja. W 1793 sejm powierzy
mu stanowisko podskarbiego
Wielkiego Ksi stwa Litewskie-
go. Nale  do grupy polityków,
którzy podpisali traktaty rozbio-
rowe z Rosj  i Prusami, ale w
1794 wzi  udzia  w powstaniu
ko ciuszkowskim – dowodzi

asnym pu kiem strzelców kon-
nych. Po upadku Wilna przedo-
sta  si  do Warszawy, a po bitwie
pod Maciejowicami wyjecha  do
Wiednia i dalej do Wenecji. Od-
rzuci  otrzyman  od dowódcy

okupacyjnych wojsk Aleksandra
Suworowa propozycj  powrotu
do Polski, czego konsekwencj
sta a si  konfiskata jego maj t-
ków. Przez kilka lat
dzia  aktywnie na
emigracji. W latach
1797-98 przebywa  w
Pary u, gdzie pozna
osobi cie Napoleona
Bonapartego. Pod ko-
niec 1801 uzyska  zgo-

 na powrót do Rosji
pod warunkiem z e-
nia przysi gi wierno ci
carowi Aleksandrowi I.
Zamieszka  wówczas w Zalesiu
ko o Wilna. Podczas kampanii
1812 przyj  postaw  lojaln
wobec Aleksandra I. Po 1812
zwi za  si  ze rodowiskiem
inteligenckim i kulturalnym
Wilna, organizowa  przedsta-
wienia i koncerty, by  prezyden-
tem Towarzystwa Typograficzne-

go i cz onkiem Towarzystwa Do-
broczynno ci. W 1823 osiad  na
sta e we Florencji.

Komponowa  polonezy forte-
pianowe, romance, pie ni, kad-
ryle, menueta, walce oraz jedn
oper  pod tytu em “Zelis i Val-
cuor czyli Napoleon w Egipcie”
w jednym akcie. Lecz opera ta
nigdy nie doczeka a si  wysta-
wienia. Jest autorem Listów o

muzyce oraz pami tników “O
Polsce i Polakach: od roku 1788

 do ko ca roku 1815” wyda-
nych po francusku. Najbardziej

rozpoznawany z poloneza a-moll
“Po egnanie Ojczyzny”.

Dotychczas uwa ano, e melo-
dia Hymnu Narodowego Polski
do s ów Wybickiego by a wzi ta
z pie ni ludowej z Podlasia, a
autorstwo melodii Ogi skiego
wynika z nieporozumienia, bo-
wiem Ogi ski w 1797r. pos
genera owi D browskiemu po-
dobnej nazwy utwór Marsz dla
Legionów. Jednak e ostatnio pro-
wadzone badania historyczne
przez jednego z potomków ksi -
cia Ogi skiego (Andrzeja Za us-
kiego) próbuj  wykaza , e to
Ogi ski by  autorem melodii
hymnu.

Od 2008 roku w Iwoniczu
Zdroju odbywa si  Festiwal im.
Ksi cia Micha a Kleofasa Ogi s-
kiego, podczas którego wykony-
wane s  zarówno utwory Ogi s-
kiego, jak i wspó czesnych mu
kompozytorów polskich. Inicja-
torem i dyrektorem artystycznym
Festiwalu jest prof. Andrzej Pikul
z Akademii Muzycznej w Kra-
kowie.

A oto s owa do melodii polo-
neza M.K. Ogi skiego “Po eg-
nanie Ojczyzny”:

Polski kraj, rodzinny kraj,

Ojczystej ziemi s ysz piew,
z mazurskich strzech, kujawskich starych
chat,
z rodzinnych progów drogi s ysz piew.

Micha  Kleofas Ogi ski –
grobowiec w bazylice Santa
Croce ( w. Krzy a) we Florencji

Herb Ogi ski

W 1994 wydawano na Bia orusi takie znaczki pocztowe -
z Ko ciuszk , z Ogi skim...

Nuty Polonezu M.K.Ogi skiego
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Z rodzinnych progów s ysz  d wi ki
poloneza,
ten ton, wspomnie  dawnych d uga ni
w pami ci obraz ziemio twój,
turkusy jezior, rzek b kitna mg a,
dzieci stwa marze  b ogich,
marze  rój.
Dzieci stwa marze  moich tony
po egnania,
dzieci stwa kraj, modo ci zniky dni,
ach dni, lecz wci  po nocach mi si ni.
Rado ci  w sercu drzy, po nocach mi si
ni

Rodzinny dom, daleki dom,
kochany polski kraj.
O, ziemio ma

ocistych pól , zieleni bujnych traw.
zastyg a bólu i t sknoty za,
zastyg a bólu za, t sknoty po egnania.

Hej, rozbrzmiewa w moich uszach piew,
to wiatru go rozsiewa wiew,
odwieczn  piosnk  starych drzew,
beskidzkich gór melodia mknie,
unosi mnie w rodzinny kraj,
w m odo ci kraj,
unosi mnie w dzieci stwa raj,
polski kraj,
melodia poloneza.

os przysz ci s ysz ,
w sercu rado  czuj ,
pie  przerywa cisz ,
dusz  m  raduje,

os przysz ci s ysz ,
rado  serca czuj
ach, jak si  rozwija
polski kraj, wolno ci nam zawita  maj,
radosny i promienny maj,

rozbrzmiewa pi  wolno ci,
jak ochoczo piewa ca y lud,
wolno ci cud,
ochoczo piewa ca y polski lud
melodi  poloneza.

     Opracowa
Kl. awrynowicz

Guzów. Pomnik M. K. Ogi skiego.

KOL DA, KOL DA...
Ju  po raz trzeci w naszym mie cie wyst pi  s awny polski zespó  wokalny “Affabre Concinui”.

W przededniu wi -
ta Bo ego Narodzenia w ko ciele
p.w. w. Adalberta, po zako cze-
niu wieczornego nabo stwa,
16 grudnia odby  si  koncert

ynnego wokalnego zespo u z
Polski “Affabre
Concinue”. Ze-
spó  wykonuj cy
utwory a cappel-
la ma w swoim
dorobku artys-
tycznym ponad
300 utworów, za-
czynaj c od epoki
Renesansu do
muzyki wspó -
czesnej, pie ni
ró nych narodów
wiata oraz ar-

tów muzycznych
i kompozycji or-
kiestrowych ze
wspania  imita-
cj  brzmienia

instrumentów muzycznych.
Tego wieczoru zespó  wyko-

nywa  tradycyjne pie ni bo ona-
rodzeniowe polskie i innych na-
rodów wiata. Kol dy pod skle-
pieniami ko cio a, w wykonaniu

takiego zespo u, którego credo
twórcze zawarte jest w nazwie
(“Affabre Concinui” po polsku to
“Idealne wspó brzmienie”),
brzmia y wzruszaj co, niez-
wykle podnio le, stwarzaj c nast-

rój zbli aj cego
si wi ta Na-
rodzenia Chrys-
tusa.

W d z i c z n i
uchacze, para-

fianie i miesz-
ka cy Kalinin-
gradu wynagro-
dzili ar tystów
prawdziw  burz
oklasków.

W. Wasiliew
P.S. Nast pnego
dnia polscy arty ci
wyst pili na scenie
Filharmonii kali-
ningradzkiej.fot. autora

Bardzo wa na jest wzajemna wspó praca
nefrologii, urologii i intensywnej terapii w
celu:
· wczesnej diagnostyki wad uk adu moczowego
i skutecznego ich leczenia urologicznego
· walki z ostrym uszkodzeniem nerek w
przebiegu niewydolno ci wielonarz dowej u
chorych hospitalizowanych w Oddzia ach
Intensywnej Terapii
· utrzymanie wysokiego standardu leczenia
nerkozast pczego dzieci z przewlek  chorob
nerek
· diagnostyka i leczenie nadci nienia t tniczego
u dzieci

Wielka Orkiestra postanowi a wesprze  ten
dzia  medycyny dzieci cej.

WO P to nie tylko Polska, ale ca y wiat.
Oprócz wielu zak tków naszego globu podczas
tegorocznego Fina u Orkiestrowe serduszka
da y sygna  m.in. w Stanach Zjednoczonych, a

XIX FINA  WIELKIEJ ORKIESTRY WI TECZNEJ POMOCY –
NIE TYLKO W POLSCE

Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy zagra a po raz dziewi tnasty! Tradycyjnie w drug
niedziel  stycznia (9.01.2011 r.) tysi ce wolontariuszy wysz o na ulice, by zbiera  pieni dze
na zakup najnowocze niejszego sprz tu medycznego dla polskich szpitali. W 2011 r.
Orkiestra zagra a dla urologii i nefrologii dzieci cej.

konkretniej na Florydzie (po raz pierwszy) i w
Nowym Jorku.  W Kanadzie – m.in. w
Mississauga (gdzie znajduje si  sztab WO P) i
Calgary.

W Berlinie podczas koncertu fina u WO P
gwiazdami muzycznej oprawy byli Ania
Wyszkoni i Elektryczne Gitary.

Na Wyspach brytyjskich orkiestra zagra a
m.in. w Nottingham,  Newcastle, Edynburgu, w
irlandzkim Limerick!

 W paryskim klubie Rexy Fina  WO P zagra
po raz pierwszy.

Polski  (i nie tylko) Kontyngent Wojskowy w
Afganistanie te  gra  z Orkiestr ! Przez ca y
dzie nierze z 5 baz si  ISAF kwestowali na
rzecz wczesnego diagnozowania dzieci z
chorobami  onkologicznymi. Warto doda , e
oprócz Polaków byli te  wojacy z innych pa stw.

ród o: wosp.org.pl
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ZLOT WI TYCH MIKO AJÓW

BAJKOWY OGRÓD

Bajkowy konik Brama do Bajkowego Ogrodu

W towarzystwie wi tych Miko ajów

Z okazji wi t Bo ego
Narodzenia oraz nadchodz cego
Nowego Roku ycz  zdrowych,

pogodnych i sp dzonych w mi ej
atmosferze chwil - oby wszystkie

yczenia zosta y zrealizowane.
Szcz liwych i s onecznych dni

w 2011 roku!
yczy Klub mi ników Kultury

polskiej w Kaliningradzie

W okresie przed wi tecz-
nym w Olsztynie zorganizo-
wano jarmark. Na Starówce
urz dzono przepi kn  Alej
Choinkow .

Wieczorami mieszka cy
Olsztyna i tury ci spacerowa-

li, robili sobie zdj cia, wykony-
wali ró ne dzie a artystycznie,
bawili si .

Najwi cej rado ci mia y
dzieci. Gra y w nie ki, kr ci y
si  na karuzeli i je dzili bajko-
wym  poci giem.

Ca ymi rodzinami przycho-
dzili na Starówk eby pos u-
cha  koncertów, wzi  udzia
w organizowanych tu konkur-
sach. Wszyscy wspaniale si
bawili.

Na Placu Rybnym powsta
„Bajkowy  Ogród”.  Zawodowi
rze biarze na oczach miesz-
ka ców i go ci wykonywali
przepi kne figury z lodu. Pow-
stawa y kwiaty, konie, karety
zaprz one w konie, figury

znanych mieszka ców Olsz-
tyna.

Tego rodzaju impreza i na
tak  skal  w Olsztynie odby-
wa a si  po raz pierwszy. W a-
dze miasta sprawi y du o ra-

do ci mieszka com i dosko-
nale zapromowa y Olsztyn.
Na Starówk  codziennie
ci gn y t umy.

Olga So owjowa
fot. autora

Zgodnie z
obyczajem, co-

rocznie w miesi cu grudniu w
Szymbarku na Kaszubach
odbywa si  zlot wi tych
Miko ajów. W roku bie cym
by  to ju  VII Zlot.

6 grudnia 2010 r. do
Szymbarka przyje a wo-
zami, saniami, autokarami,
motocyklami i konno kilka
tysi cy Miko ajów ró nej p ci
i narodowo ci z ró nych
miast, w tym równie  i z Kali-
ningradu.  Organizatorzy
przygotowali mnóstwo kon-
kursów i zabaw. Mo na
pos ucha  koncertów, popat-
rze  na kolorow   parad
Miko ajów.

W Centrum Edukacji i
Promocji Regionu w Szym-
barku, Miko aje w ró nym

wieku, ró nej p ci i narodo-
wo ci spotykaj  si , aby
obdarzy  u miechem i pacz-
kami dzieci i doros ych.

W czasie spotkania wszys-

cy razem po miko ajowemu
piewaj , uczestnicz  w za-

wodach przeciskania si  przez
komin, bior  udzia  w ró nych
grach i zabawach.

Wszystkich uczestników
zjazdu obowi zuje strój miko-
ajowy lub postaci bajkowych.

W Zlocie tym ju  po raz
trzeci brali udzia  cz onkowie
Klubu Mi ników Kultury Pol-
skiej, oraz m odzie  z Colle-
ge’u Przemys u Rybnego z
Kaliningradu. Po raz pierwszy
uczestniczy a  w tej imprezie

odzie  z Liceum Nr 49 z
Kaliningradu wraz z wycho-
wawczyni  Ann  Proszkin .

Uczestnicy spotkania za-
warli nowe znajomo ci  i wy-
wie li moc niezapomnianych
wra .

Wszyscy  maj  nadziej , e
w przysz ym roku równie
spotkaj  si  w tym samym
miejscu.

Olga So owjowa
fot. autora
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Gra yna Bacewicz (ur. 5 lutego
1909 w odzi, zm. 17 stycznia 1969
w Warszawie) – polska kompozy-
torka i skrzypaczka.

Urodzi a si  w polsko-litewskiej
rodzinie o tradycjach muzycznych.
Jej ojciec i brat Vytautas (Witold)

ywali nazwiska Bacevi ius, drugi
brat to Kiejstut Bacewicz. Oprócz
braci mia a jeszcze siostr  Wand .

em jej by  lekarz internista –
Piotr Andrzej Biernacki.

Gra yna Bacewicz studiowa a w
Pa stwowym Konserwatorium Mu-
zycznym w Warszawie pod kierun-
kiem Kazimierza Sikorskiego (kom-
pozycja) i Józefa Jarz bskiego
(skrzypce), a tak e Józefa Turczy -
skiego (fortepian).

Po b yskotliwej karierze wyko-
nawczej w latach 50. XX wieku od-
da a si  niemal ca kowicie kompozy-
cji. Przez wiele lat tworzy a w stylu
neoklasycznym (najcz ciej pojawia
si  wtedy w jej twórczo ci cykl sona-
towy), potem przechodzi a stopnio-
wo ku muzyce bardziej ekspresyjnej.
Przez ró norodn  faktur  utworów,
klarowno  i logik  wypowiedzi
zdoby a trwa  pozycj  w klasycz-
nym repertuarze koncertowym.

Pocz tkowo gry na fortepianie i
skrzypcach uczy  j  ojciec – Vincas
Bacevi ius (Wincenty Bacewicz).
Od roku 1919 kontynuowa a eduka-
cj  muzyczn  w Konserwatorium
Muzycznym Heleny Kije skiej-
Dobkiewiczowej w odzi, gdzie
kszta ci a si  w zakresie gry na
skrzypcach, fortepianie oraz teorii
muzyki, chodz c jednocze nie do
gimnazjum humanistycznego Janiny
Pryssewiczówny.

W 1923 roku wraz z ca  rodzin
przenios a si  do Warszawy. Od 1924
roku ucz szcza a do Konserwato-
rium Warszawskiego. Studiowa a
kompozycj  w klasie Kazimierza
Sikorskiego, gr  na skrzypcach pod
kierunkiem Józefa Jarz bskiego i gr
na fortepianie u Józefa Turczy skie-
go. Równocze nie podj a studia
filozoficzne na Uniwersytecie War-
szawskim, z których jednak po pó to-

ra roku zrezygnowa a. Przerwa a
tak e dalsz  nauk  gry na fortepianie.

W roku 1932 uko czy a Konser-
watorium, uzyskuj c dwa dyplomy
– z gry na skrzypcach i kompozycji.
W tym samym roku dzi ki hojno ci
Ignacego Jana Paderewskiego otrzy-
ma a stypendium na studia kompo-
zytorskie w Ecole Normale de Mu-
sique w Pary u, które odby a w la-
tach 1932–1933 pod kierunkiem
Nadii Boulanger. Ucz szcza a tam
równie  na prywatne lekcje gry na
skrzypcach do Andre Toureta. Po-
nownie wyjecha a do stolicy Francji
w roku 1934, aby kszta ci  si  u w -
gierskiego skrzypka – Carla Flescha.

Jako solistka zacz a odnosi  suk-
cesy ju  w 1935 roku, kiedy otrzyma-
a pierwsze wyró nienie na I Mi -

dzynarodowym Konkursie Skrzyp-
cowym im. Henryka Wieniawskiego
w Warszawie. W latach 1936–38
wspó pracowa a z warszawsk  Or-
kiestr  Polskiego Radia, zorganizo-
wan  przez Grzegorza Fitelberga, w
której gra a parti  pierwszych
skrzypiec. Praca w orkiestrze da a jej
mo liwo  wzbogacenia wiedzy w
zakresie instrumentacji. Przed II
wojn wiatow  równie  wiele kon-
certowa a – cz sto wspólnie z bratem
Kiejstutem, znanym pianist  – w
wielu krajach, m.in. na Litwie, we
Francji i Hiszpanii. Podczas okupacji
niemieckiej wyst powa a na koncer-
tach konspiracyjnych i koncertach
Rady G ównej Opieku czej. Po
wojnie kontynuowa a dzia alno
koncertow  do 1953 roku. Dawa a
recitale w Belgii, Czechos owacji,
ZSRR, Rumunii, na W grzech i we
Francji.

Równocze nie w 1945 roku pod-
a prac  w Pa stwowym Konser-

watorium Muzycznym (obecnie:
Akademii Muzycznej) w odzi,
gdzie wyk ada a przedmioty teorety-

czne i prowadzi a klas  skrzypiec. W
latach 50. po wi ci a si  prawie
wy cznie kompozycji i nauczaniu.
Od 1966 roku (od 1967 jako profesor
zwyczajny) a  do mierci pracowa a
w Pa stwowej Wy szej Szkole Mu-
zycznej w Warszawie, prowadz c
klas  kompozycji. Ponadto cz sto
bra a udzia  – jako juror – w konkur-
sach skrzypcowych i kompozytor-
skich, m.in. w Liege, Pary u, Mosk-
wie, Neapolu, Budapeszcie, Pozna-
niu i Warszawie. W latach 1955–57
i 1960–69 pe ni a równie  funkcj
wiceprezesa Zwi zku Kompozyto-
rów Polskich.

Gra yna Bacewicz nale a do
licznej grupy polskich kompozyto-
rów lat z lat mi dzywojennych i
powojennych tworz cych w stylu
neoklasycznym. Nigdy natomiast nie
ugi a si  i nie skomponowa a ut-
woru socrealistycznego. Znakomity
warsztat zawdzi cza a w du ej
mierze studiom u Nadii Boulanger,

co wykorzystywa a umiej tnie w
swojej obfitej i ró norodnej twór-
czo ci.

Jako wykszta cona i koncertuj ca
skrzypaczka szczególn  uwag  po -
wi ci a muzyce na skrzypce oraz

inne instrumenty smyczkowe. By a
autork  siedmiu koncertów skrzyp-
cowych, dwóch koncertów wiolon-
czelowych i koncertu altówkowego.
Napisa a tak e siedem kwartetów
smyczkowych, pi  sonat na skrzyp-
ce i fortepian oraz dwie sonaty na
skrzypce solo.

Przynajmniej niektóre z tych kom-
pozycji, obok kilku innych dzie
kameralnych, a tak e symfonicz-
nych, konkuruj  na estradach
koncertowych z «m skimi» utwora-
mi z pe nym powodzeniem do
dzisiaj. W historii muzyki – co najm-
niej polskiej – uwa ana jest za pierw-
sz  kobiet , której uda o si  wej
do grona kompozytorów zaliczanych
do wybitnych.

Bacewicz pisarstwem zajmowa a
si  w latach 60. Jest autork  kilku
powie ci i nowel – pozostaj cych
jednak nadal w r kopisie – oraz to-
miku opowiada  «Znak szczególny»
(«Czytelnik», Warszawa 1970; II
wyd.: 1974).

Ta znakomita artystka przez ponad
czterdzie ci lat nadawa a ton pol-
skiemu yciu muzycznemu. By a
jednocze nie kompozytorem, znan
skrzypaczk  i cenionym pedago-
giem. Jej bogata twórczo  obejmuje
mi dzy innymi: cztery symfonie,
koncert fortepianowy, dwa koncerty
wiolonczelowe, siedem skrzypco-
wych i siedem kwartetów smyczko-
wych oraz kilkadziesi t miniatur
skrzypcowych i fortepianowych. W
dorobku Gra yny Bacewicz mamy
te  oper  radiow  «Przygoda Króla
Artura» i trzy balety: «Po danie»
wed ug tekstów Picassa, «Esik w
Ostendzie» i «Z ch opa król». Wiele
jej utworów otrzyma o presti owe
nagrody w kraju i zagranic .

     Galeria
Znakomitych Polek

Gra yna Bacewicz

ród o – Internet
Opracowanie red.

Gra yna Bacewicz, Tadeusz Ochlewski (dyrektor wydawnictwa
muzycznego) i Krzysztof Penderecki, 1964
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Z okazji  wi t Bo ego
Narodzenia

wielu g bokich i radosnych prze ,
pomy lno ci, du o zdrowia, pogody ducha

i wiary, szcz cia i rado ci, oraz
ogos awie stwa Bo ego

w ka dym dniu nadchodz cego Roku!

Z ca ego serca ycz  NP „Dom Polski”
im. F. Chopina w Czerniachowsku Prezes

Irena Korol

: 236039, Ka ,  . . o, 46/8.
: , . (4012) 64 37 87,  +7 962 269 2170

:  http://www.glos-znad-pregoly.org
e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com

. .

” – 
.  –  „ ”,

 4-131  29.07.2002 .
: , . .  +48 601 057 820

Dofinansowano ze rodków Senatu RP dzi ki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

:  „ ”. 236039, . , , 17.   500 .  01.

SK ADAJ   NAM  YCZENIA

wi t radosnych,
pachn cych choink ,
sp dzonych  w
rodzinnej
atmosferze,
daj cych rado  i
odpoczynek.

Wspólnota Kultury
Polskiej
im. Jana Kochanowskiego
w Oziersku
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