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4 lutego obchodzony jest Mi -
dzynarodowy Dzie  Walki z Ra-
kiem. wi to nie ma d ugiej tradycji,
bo zosta o ustanowione dopiero w
lutym 2000 roku na wiatowym
Szczycie do Walki z Rakiem zorga-
nizowanym w Pary u pod egid
prezydenta Francji i dyrektora gene-
ralnego UNESCO.

Ide  obchodów wi ta jest podnie-
sienie wiadomo ci
spo ecze stwa na te-
mat miertelnego za-
gro enia ze strony no-
wotworów, gdy nie
zostan  one wystar-
czaj co wcze nie wy-
kryte. W tym dniu organizowane s
m.in. akcje informacyjne, darmowe
badania profilaktyczne dla osób z
grupy najwi kszego ryzyka, czy
spotkania grup dyskusyjnych.

Rak jest chorob  XXI wieku, na
któr  umiera co czwarty Polak (za-
równo kobiety jaki i m czy ni).
Kobiety najcz ciej choruj  na no-
wotwory z liwe narz dów p cio-
wych i raka sutka, m czy ni na
nowotwory narz dów oddechowych
i klatki piersiowej. Podczas, gdy
szansa wyleczenia nowotworu mo e
si ga  nawet 60% (jak ma to miejsce
np. w USA), to w Polsce wynosi
ona nieca e 30%, co jest zwi zane ze
zbyt pó nym wykryciem choroby i
pó nym podejmowaniem leczenia.
Z okazji wiatowego Dnia Walki z
Rakiem warto jest przypomina , e:
- palenie papierosów (czynne i bier-
ne) przyczynia si  do powstawania
rakap uc,
- sposobem na wyleczenie nowo-
tworu jest jego wczesne wykrycie!

***
6 lutego obchodzimy Dzie  Bez-

piecznego Internetu (DBI). Dzie
Bezpiecznego Internetu obchodzony
jest w ca ej Europie z inicjatywy Ko-

misji Euro-
pejskiej i
ma na celu
propagowa-
nie dzia

INTERESUJ CE ROCZNICE LUTEGO
na rzecz bezpiecznego dost pu
dzieci i m odzie y do zasobów inter-
netowych.

W praktyce dzia ania na rzecz
ochrony dzieci i m odzie y przed
niebezpiecznymi tre ciami interneto-
wymi podejmowane s  w ramach
Dnia Bezpiecznego Internetu przez
ca y luty, a DBI jest zawsze wi to-
wany we wtorek (by  mo e to przy-
padek?!). Z okazji Dnia Bezpieczne-
go Internetu szko y, organizacje po-
zarz dowe, firmy i osoby prywatne

 zach cane do podj cia takich inicja-
tyw jak: zaj cia edukacyjne, happe-
ningi, kampanie informacyjne, kon-
kursy itp., które maj  u wiadomi

odych Internautów, ich Rodziców
i spo ecze stwo, e surfowanie mo e
by  niebezpieczne.

***
21 lutego obchodzony jest Mi -

dzynarodowy Dzie  J zyka Ojczy-
stego, ustanowiony przez UNESCO
w 1999 roku na wniosek Bangla-
deszu. Data ta upami tnia wydarze-
nia z Pakistanu (w którego sk ad
wchodzi y wówczas terytoria zamie-
szka e przez Bengalczyków), gdzie

w 1952 roku zgin o 5 studentów
domagaj cych si  nadania statusu

zyka urz dowego j zykowi ben-
galskiemu. Wed ug danych UNESCO
na wiecie istnieje oko o 6 tysi cy

zyków, lecz ponad po owa z nich
jest tak rzadko u ywana, i  mog
znikn  w przeci gu kilku pokole .

Pierwsze obchody Mi dzynaro-
dowego Dnia J zyka Ojczystego na
wiecie mia y miejsce w roku 2000.

W Polsce po raz pierw-
szy obchodzono je w
2005 roku, za  w 2006
roku dzie  ten rozpo-
czyna  obchody Roku

zyka Polskiego, które-
go popularyzacji mia o

 m.in. dyktando
pisane przez pos ów. W
Polsce obchody tego
dnia polegaj  na promo-
waniu j zyka polskiego,
lecz nale y tak e pami -
ta  o innych j zykach,
którymi pos uguj  si
osoby zamieszkuj ce
terytorium RP (np.

zyk kaszubski).
***

Od 2004 roku 23 lu-
tego obchodzony jest w
Polsce Dzie  Bez apówki. Dzie
bez apówki jest elementem corocz-
nej polskiej akcji «Nie daj , nie bior
apówek», prowadzonej przez oby-

watelski ruch Normalne Pa stwo.
Akcja jest skierowana przeciwko
dzia aniom korupcyjnym w Polsce.
Przez promocj  «nie dawania», oraz
«nie brania apówek», stowarzysze-
nie chce kreowa  pozytywne posta-
wy obywateli, zwi kszy wiado-
mo  na temat tego, co jest, a co nie
jest korupcj , jakie gro  z tego tytu u
sankcje karne, oraz stworzy  instruk-
cj , jak zachowa  si  w sytuacji, w
której kto  chce nam wr czy apów-

. Elementem akcji jest rozdawanie
naklejek z napisem «Nie daj , nie bio-

apówek».
***

26 lutego przypada rocznica
ustanowienia Mazurka D brows-
kiego hymnem Polski. 26 lutego
1927 roku Ministerstwo Spraw We-
wn trznych og osi o okólnik, w któ-
rym uzna o czterozwrotkowy tekst
Mazurka D browskiego za oficjalnie
obowi zuj cy tekst hymnu pa st-
wowego Polski. Wcze niej, 15 pa -
dziernika 1926 roku wydano Okól-
nik Ministra Wyzna  Religijnych i

wiecenia Publicznego wprowa-

dzaj cy ten tekst, jako obowi zuj cy
w szko ach, tekst do piewania w
charakterze hymnu narodowego. Po
II Wojnie wiatowej w 1948r. Mazu-
rek D browskiego zosta  zatwier-
dzony przez w adze PRL, a w 1976
roku przyj ty do konstytucji. Osta-
teczne uznanie Mazurka D brows-
kiego za Hymn Polski nast pi o do-
piero na mocy ustawy sejmowej z
31 stycznia 1980 roku, która tak e
zawiera obowi zuj cy tekst hymnu
i jego zapis nutowy.

Historia hymnu
W lipcu 1797 roku Józef Wybicki

odwiedzi  ma e w oskie miasteczko
Reggio Emilia (niedaleko Bolonii, w
ówczesnej Republice Lombardzkiej),
gdzie stacjonowali nierze z Polski.
Dla nich i dla ich dowódcy (gen. J.H.

browski) napisa  tekst «Jeszcze
Polska nie umar a, kiedy my yje-
my». Tekst ten - wykonywany do melo-
dii nieznanego autora - zosta  zapre-
zentowany podczas po egnania legi-
onistów. Za po rednictwem walcz -
cych w napoleo skiej armii nierzy
polskich trafi  nad Wis , gdzie przez
kolejne lata cieszy  si  coraz wi ksz
popularno ci  w ród Polaków nawet
pomimo zakazów ze strony zaborców.
                                ród o: Internet
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N a s i  k o ch a n i  ba bc i e  i  d z i a d k o wi e !
Przyjmijcie nasze gor ce pozdrowienia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka!
Dzi kujemy Wam za to co dla nas zrobili cie i robicie. Dzi kujemy, e wychowali cie nas, e
pomagali cie robi  pierwsze kroczki i wymawia  s owa, chwalili cie i czasem karali cie,
spacerowali cie z nami po parku i piewali cie ko ysanki przed snem,
prowadzili cie za r  do szko y, rozwi zywali cie z nami trudne zadania i
cieszyli cie si  z naszego dostania si  na studia.

Chc  ogromnie podzi kowa  swoim babciom Tamarze i eni i dziadkom Kleofasowi i Niko ajowi.

Radujcie nas jak najd ej swoimi szcz liwymi u miechami i dobrymi sercami.
Dzi kujemy Wam za to, e jeste cie.

Wasze pe ne wdzi czno ci wnuki.                                 Krystyna Zacharczenko

Stycze  jest pocz tkiem no-
wego roku. W styczniu trwa kar-
nawa . W Polsce urz dza si
bale przebiera ców, bardzo
popularne nie tylko w ród dzieci
i m odzie y: osoby starsze rów-
nie  bywaj  na takich impre-
zach i doskonale si  bawi .

Z moich obserwacji wynika,
wi tem, a raczej wi tami,

do których przywi zuje si  naj-
wi ksz  wag  w styczniu, s
dwa bardzo wa ne wi ta
rodzinne, znajduj ce si  w ka-
lendarzu tu  obok siebie. Nie-
stety zabrak o tych wi t w ka-
lendarzu rosyjskim. Dzie  Babci
Polacy obchodz  21 stycznia,
natomiast 22-go – Dzie  Dziad-
ka. Nie znam babci ani dziadka
w Polsce, którzy nie dostaliby
ycze  albo laurki b  prezen-

tu w tych dniach. Ka dy wnuk –
czy ma 3 lata czy 23 – pami ta
o sk adaniu ycze  21 i 22
stycznia.

Tradycj  sta y si  uroczyste
obchody tych Dni w polskich
przedszkolach. Tam dzieciaki
staraj  si  jak najlepiej za-
prezentowa  przed ukochanymi

STYCZE  TO PRZEDE WSZYSTKIM
DNI BABCI I DZIADKA

Czy pami tali my o nich? W Polsce to jedne z najwa niejszych rodzinnych wi t zimowych.
sk adaj  dziadkom yczenia.

Takie inscenizacje w przed-
szkolach s  pouczaj ce i roz-
wijaj ce dla maluchów, ponie-
wa  ucz  odpowiedzialno ci i
skupienia si  podczas wyst -
pów publicznych, a próby przed
wyst pem dodaj  dziecku pew-
no ci siebie i pomagaj  prze-
zwyci  cz sto towarzysz -

 mu trem . Zarówno dzieci,
jak i dziadkowie mocno prze y-
waj  taki wyst p. Spotkania
przy stajence s  bardzo wzru-
szaj ce tak dla dziadków, jak i
dla wnuków.

Dla naszych ukochanych
bab  i dziadków sk adamy
lekko spó nione yczenia
zdrowia i mnóstwa buziaków
od wnuków!

M. awrynowicz
Zdj cia autora,

zrobione podczas wi ta
Babci i Dziadka w olszty skim

przedszkolu miejskim nr 24.

dziadkami, piewaj c dla nich
piosenki, recytuj c wiersze i ta -
cz c. A poniewa  jest to okres po-
bo onarodzeniowy, to w wielu
przedszkolach w najstarszych
grupach wiekowych wystawia si
dla dziadków jase ka. Dzieci in-
scenizuj  w formie prawdziwego
spektaklu teatralnego mi dzy
innymi zwiastowanie, narodzenie
Jezusa, przybycie trzech króli z
darami. Niektóre scenariusze s
dosy  oryginalne: na przyk ad
dobre postacie ze znanych bajek
przebywaj  do stajenki, w której
czekaj  na nie Maryja, Józef i
dzieci tko. Przynosz  dla Jezusa
to, co dla nich jest najdro sze lub
to, co pomog o im przezwyci

o (Sierotka Marysia oddaje
swoj  poduszeczk , Czerwony
kapturek – koszyk za smako y-
kami, Pszczó ka Maja – miód,
itd.) Przy choince brzmi  kol dy,
a mali arty ci, przebrani za Matk
Bosk , Józefa, anio y, pastusz-
ków i innych bohaterów prosz
do ta ca swoich babcie i dziad-
ków. A na koniec dzieci wr czaj
wykonane przez siebie laurki i

Babcie i dziadkowie go mi u swoich wnuków

Babcia otrzyma a od wnuków laurk

piewajmy kol dy razem!

> str. 9

W stajence
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Je eli si  obejrzymy, za-
stanowimy si , to zdamy sobie
spraw , e w yciu ka dego z
nas s  chwile, spotkania, które
ukszta towa y nasz stosunek do
wiata, pokierowa y naszym

post powaniem, a czasem
nawet losem. W moim yciu s
spotkania, podarowane przez
los, z jaskrawymi, twórczymi,
nietuzinkowymi osobowo -
ciami, w które bogate jest
rodowisko uniwersyteckie. To
 ludzie, którzy zostali moimi

Nauczycielami. Prowadzili te
lub inne przedmioty, lecz
przede wszystkim bez prawie-
nia mora ów i pouczania; po
prostu swoimi post pkami i

yciem nauczyli, co nale y
ceni . Los hojnie posy  mi
takie spotkania. I o ka dym
chce si  opowiedzie . Tych,
którzy odeszli, wspominam z
wdzi czno ci , a yj cym
dzi kuj .

Dzi  wspominam naszego
wyk adowc  analizy matema-
tycznej Kazimierza awryno-
wicza. Znakomity lektor, eru-
dyta, esteta, ulubieniec wszyst-
kich studentów, cz owiek o
rzadkiej uczciwo ci. Mo na
du o o nim opowiada . Jednak
w moim yciu jest epizod, który
wspominam w trudnych mo-
mentach i który nie pozwala mi
post pi  niezgodnie z sumie-
niem.

Po uko czeniu studiów przez
jaki  czas pracowa am w sek-
torze naukowo-badawczym
Wydzia u Fizyki na umowie o
prac  (analog dzisiejszych
grantów). Pó niej zaproszono
mnie na Wydzia  Matematyki
do pracy jako wyk adowc . I
jako m ody lektor, trafi am do
komisji rekrutacyjnej. Wtedy
nie zdawano JeGE (odpo-

Pami ci  Nauczyciela

wiednika polskiej Matury – red.),
i praca nie nale a do atwych.
Rano dy urowali my w salach
wyk adowych, obowi zkowo po
dwie osoby, eby by o wi cej
obiektywno ci – eby my nie
podpowiadali „swoim” kandy-
datom. Po po udniu prace szyfro-
wano, i sprawdzali my je. Na-
st pnego dnia to wszystko si
powtarza. I tak przez 10 dni pod
rz d.

Tamtego roku (by  to rok
1992) m odsza córka K. awry-
nowicza zdawa a egzaminy na
Widzia  Filologiczny. Profesor
odmawia  pracy w komisji rekru-
tacyjnej, do której i tak nie by

czany przez 10 lat za bez-
kompromisowo .  Jednak po-
wiedziano mu, e tym razem

dzie w komisji Wydzia u
Matematyki, wi c w przypadku
córki nie ma to znaczenia.

Jak co powinno by o by , nikt
nam nie wyja nia . I ja, jako
niedo wiadczony wyk adowca,
podesz am do pana Kazimierza i
poprosi am „Czy mog  razem z
Panem?” On z rado ci  si  zgo-

dzi  i przez trzy dni dy uro-
wali my z nim w jednej sali. Jak
pó niej si  okaza o, pary mia y
zmienia  si  codziennie. (Ale
instrukcje i rzeczywisto  to nie
zawsze to samo.)

Nieoczekiwanie mojego men-
tora rano wzywaj  do Rektoratu
i t umacz , e wczoraj sprawdza
pewn  prac  i postawi  dwójk .

Je eli poprawi j  na trójk , to
zado uczyni  apelacji jego
córki. Filolodzy pisali wtedy
streszczenie z elementami
wypracowania. Praca by a na
podstawie Gogola, którego
dziewczyna dobrze zna a i
lubi a. Postawi a znaki inter-
punkcyjne tak jak u autora, a nie
wed ug regu  gramatycznych.
Za to dosta a „3”, na apelacji
poprawiono jej na „4”, ale nie
zatwierdzono u przewodni-
cz cego komisji rekrutacyjnej
w Rektoracie.

nie ten fakt sta  si
przedmiotem targu. Je li Pan
nie poprawi, to Pana dziecko
zostanie z trójk . Kazimierz

awrynowicz wróci  na sal  z
taka nowin . Nie pokazuj c
emocji, cicho, eby nie us yszeli
kandydaci, opowiedzia  mnie.

W tamtej chwili moim dzie-
ciom daleko by o jeszcze do
egzaminów wst pnych. Lecz
poczu am si  nie swojo. Los
dziecka. Co zrobi ? Nie wa-
haj c si  ani chwili, odpo-
wiedzia  „Dziecka oczywi cie
szkoda, ale sumieniem nie
handluj ”.

Zosta  usuni ty z komisji. Ku
honorowi wyk adowców mate-
matyki, komisja wydzia owa
dopi a tamtej dwójki. Córce K.

awrynowicza za streszczenie
postawiono „3” i dosta a si
tylko na studia zaoczne, b c
wolnym s uchaczem na dzien-
nych. Po roku przenios a si  na
dzienne.

A dla mnie ta historia sta a si
miar  uczciwo ci i bezkompro-
misowo ci. Lekcj  moralno ci.

I. Wiereszczagina
Docent Wydzia u Matematyki

RUP im. I. Kanta
fot. arch. rodzinny

Na wyk adzie na Uniwersytecie w Galway
(Irlandia)

1992 r. – K. awrynowicz z on , córkami i przyjació mi Erik  i prof. Peterem Roquette z Niemiec

W lutym mija 9. rocznica mierci prof. Kazimierza awrynowicza, pierwszego redaktora naczelnego „G osu
znad Prego y”. Ludzie, pami taj cy go, dziel  si  swoimi wspomnieniami o tym niezwyk ym cz owieku na amach

naszego pisma.
Dzi  nie jest atwo o bezwzgl dn  szczero  u uczciwo  w trudnych sytuacjach yciowych, kiedy na szali znajduje si  los

asnego dziecka, a z drugiej za  strony – honor nauczyciela. Pan profesor niejednokrotnie musia  dokonywa  bardzo trudnych
wyborów.

Poni sze wspomnienia mia y by  opublikowane w gazecie Uniwersytetu Kaliningradzkiego, lecz nie zosta y przyj te ze
wzgl dów cenzurowych, o czym otwarcie powiedziano ich autorowi.
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Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

ul. Jazdów 10A,
00-467 Warszawa
e-mail: biuro@pol.org.pl

Zarz d Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”

Olga Iwaniak - Prezes
Zarz du
Marek Zieli ski - Wiceprezes
Zarz du
Ma gorzata Rybarczyk -
Cz onek Zarz du

Cele programowe
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ustanowiona

zosta a 18 maja 1992 r. przez Skarb Pa stwa jako efekt podj tej
przez rz d uchwa y Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r.

sprawie wspó pracy z Poloni , emigracj  i Polakami za granic .
Zasadniczy cel dzia ania Fundacji okre lono jako „niesienie

pomocy i wspieranie Polaków zamieszka ych w krajach by ego
ZSRR i by ego bloku komunistycznego w Europie rodkowej
Wschodniej” i zak ada on realizacj  powy szych zada  poprzez

podejmowanie przez Fundacj  dzia  na rzecz:
1. podtrzymywania polsko ci poprzez upowszechnianie znajo-
mo ci j zyka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,
2. poprawy sytuacji spo ecznej, zawodowej i materialnej polskiej
grupy etnicznej,

3. tworzenia przyjaznego klimatu dla Polski i pog bie-
nia wi zi pomi dzy rodowiskami polskimi i narodami

kraju zamieszkiwania Polaków,
4. pozyskiwania rodowisk polonijnych i polskich na
Zachodzie do wspó dzia ania w pomocy dla Polaków
na Wschodzie.
Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizacj :
1. pa stwowych zada  zleconych, powierzanych nam
przez g ównego opiekuna Polonii z ramienia
Rzeczpospolitej Polski tj. Senatu RP we wspó pracy

Ministerstwem Spraw Zagranicznych;
2. projektów, zgodnych z powy szymi za eniami
pod wzgl dem merytorycznym, finansowanych ze
rodków pozabud etowych /darowizny, odpisy itp./.

Nasi g ówni partnerzy:
» Ministerstwo Spraw Zagranicznych      » Senat RP    » Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

21 stycznia
2011 roku w Miej-

skim O rodku Kultury w Ol-
sztynie przy ulicy D browszcza-
ków 3 uroczy cie otwarto wy-
staw  fotografii  Witolda Mierze-
jewskiego wykonanych w
technice 3D.

Projekt „Trzeci Wymiar Ma-
zur” zaprezentowa a Warmi -
sko-Mazurska Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna. Po raz
pierwszy projekt ten przedsta-
wiony by  na Targach Regionów
i Produktów Turystycznych w
Poznaniu w pa dzierniku 2010
roku. Prezentowana wystawa
jest pierwsz  w Olsztynie ekspo-
zycj  zdj  trójwymiarowych.
Fotografie wykonane w techno-
logii stereoskopowej mo na
podziwia  przy u yciu specjal-
nych okularów, daj cych efekt
obrazu przestrzennego.

Jak wyja ni  nam autor zdj
pan Witold Mierzejewski, ist-
niej  ró ne techniki wykonywa-
nia zdj  w formacie 3D. Jedn
z nich jest do czenie specjalnej

TRZECI WYMIAR MAZUR

przystawki do profesjonalnego
aparatu fotograficznego. Zamiast
standardowego obiektywu  doda-
wana jest przystawka, w której
znajduj  si  dwie soczewki, dwie
przys ony i wykonywane s  dwa
zdj cia tego samego obiektu z
przesuni ciem odleg ci do 7 cm.

Fotografie wykonane w tech-
nologii 3D budz  zainteresowanie
zwiedzaj cych. Na zdj ciach wy-
konanych przez Witolda Mierze-
jewskiego przyrodnicy, mi nicy
historii i architektury odnajduj
znane im sylwetki krajobrazu
Warmii i Mazur. Przed oczyma
widzów pojawia si  statek, który
jest bardzo podobny do cztero-
masztowej barki  „Krusenstern”.

Na fotografiach s  miejs-
cowo ci pielgrzymkowe
po one na Warmii: Giet-
rzwa d  i  wi ta  Lipka,  s
równie  znajduj ce si  na
Mazurach Miko ajki, Ka-
dzid owo i Olsztynek. Fo-
tografie wygl daj  impo-
nuj co nawet bez za o-
onych kolorowych okula-

rów. Nale y przyzna , e
wykonanie takich zdj
tradycyjn  technik  by o-
by niemo liwe.

Sympatyczny i mi y

autor Witold Mie-
rzejewski urodzi  si
w 1957 roku w Piszu.
Studia uko czy  w
1982 roku w Wy -
szej Szkole Pedago-
gicznej w Olsztynie.
Od najm odszych lat
fascynowa a go foto-
grafia  i  film.  Jest
autorem wielu wys-
taw, za które otrzy-
ma  wiele nagród. W
roku 1992 za

asne wydawnictwo. Wydaje
ksi ki i albumy nie tylko w asne-
go autorstwa, ale równie  i innych
autorów. Fotografuje, a jego
zdj cia s  równie  ilustracjami do
ksi ek.

Mi nikom kultury polskiej, w
tym równie  cz onkom naszego
Klubu fotografowane miejsca i
obiekty s  znane poniewa  wie-
lokrotnie je odwiedzali, tym wi k-
szy budz  one w nich zachwyt i
podziw.

Fotografia trójwymiarowa nie
jest wynalazkiem nowym, ale
dzi ki technologii stereosko-
powej organizatorom wystawy
uda o si  zbli  widza do re-
gionu Warmii i Mazur. „Nowy wy-
miar regionu” – to g ówne  za e-
nie pomys u. Ka de zdj cie – to
ca y wiat, w którym z ró nych
sylwetek wyjawiaj  si  nowe
szczegó y miejsc drogich sercu.

Fotografia  Witolda  Mierze-
jewskiego pomaga zajrze  g -
boko w dusz . Wszystko jest y-
we, porusza si , ko ysze. Wystar-
czy wyci gn  r , aby prze-
kona  si ,  e jeste  we wn trzu,

a wiat jest dooko a ciebie.
Anaglify skonstruowane z

pasków niebieskich i czerwo-
nych, które podziwiamy przy po-
mocy specjalnych okularów,
pozwalaj  rozumie , jak bardzo
trzeba kocha  to, co znajduje si
obok nas.  Autorowi zdj  przy-
wieca o has o – „chwyci

dzie ”. Przechodzili my wielo-
krotnie obok tego samego zdj -
cia, ka dy z nas rozumia , e ju
to ogl da , a jednak co  przyci -
ga o go na nowo. Odchodzili my
i wracali my i nie mogli my
oderwa  oczu.

Autorski projekt Warmi sko-
Mazurskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej to ostro ny
krok w przysz . Zdj am oku-
lary i przy apa am si  na nie-
zwyk ym odczuciu: male ki cz o-
wiek w ogromnym wiecie. Kim
jestem? Co jest dooko a mnie?

Wystawa jest d eniem do
doskona ci, uczy zdumiewa
i by  zdumionym, poznawa  to
co jest nowe, eby sta  si  lep-
szym.

Olga So owjowa fot. autora

Na wystawie w holu Galerii MOK w Olsztynie: autor
zdj  Witold Mierzejewski,  g ówny organizator
wystawy El bieta Zawadzka, przewodnicz ca Klubu
Mi ników Kultury Polskiej Olga So owjowa

O wystawie opowiadaj : W. Mierzejewski i
E. Zawadzka

O. So owiowa i S. Olkowska na tle fotografii
wykonanych w technologii stereoskopowej
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W grudniu 2008r.
opowiedzia em sza-

nownym Czytelnikom o najstarszym
zachowanym do dzi  dzia aj cym
ko ciele – a obecnie cerkwi p.w. w.
Miko aja (Swiato-Nikolskiej), by e-
go Ko cio a w Judytach (niem. Judit-
ten Kirche), a do tego ko ciele para-
fialnym Naj wi tszej Maryi Panny.
Teraz – w grudniu 2010 roku chcia -
bym przypomnie  o starej cerkwi w.
Miko aja, znanej w ród kaliningrad-
czyków jako Ko ció  na Steindamm,
albo lepiej  Sztajndamski Ko ció  (po
niemiecku Steindammer Kirche).
Zgodnie z jedn  z wersji Ko ció  ten
powsta  w 1255 r. w czasie wyprawy
Ottokara I. To oznacza oby, e jest
rówie nikiem samego Królewca i
móg by razem z miastem obchodzi
swój jubileusz, a obecnie 755-lecie.
Inna wersja twierdzi, e Ko ció  by
za ony w 1256 r., a to znaczy, e
w obecnym roku 2011 Ko ció  ten
sko czy 755 lat. Na podstawie pier-
wszej wzmianki o Ko ciele w kroni-
kach, mo na za , e tam, gdzie
dzi  jest kamie  pami tkowy, sta
przez 7 wieków ko ció . Jest to zatem
najstarsza wi tynia naszego miasta.
Styl wczesnego gotyku, z zewn trz
bardzo podobny do Ko cio a w Judy-
tach, mo liwie i ich losy b  do sie-
bie podobne. Odrodzi y si  ruiny
Ko cio a w Judytach (Juditten Kir-
che) po 40-letnim opustoszeniu, jest
te  szansa, e na starym fundamencie
Ko cio a na Steindamm odbuduje si
kaplic . Nawet obie wi tynie maj
jednakowe nazwy i tego samego
patrona niebieskiego – w. Miko aja.

Do 1525 r. ko cio owi katolic-
kiemu w dzielnicy Steindamm po
stronie zachodniej dobudowano wie-

, w której by a dzwonnica. Ko ció
ten zwany by  przez ludno  ówczes-
nego Królewca polskim, gdy  w
XVI-XIX w. s  Polakom-lute-
ranom. Odbywa y si  tutaj – obok
niemieckich – tak e polskie nabo-

stwa ewangelickie, odprawiane
od 1529 przez ks. Jana Wnorowskie-
go, a nast pnie przez duchownych
ze Steindamm. W 1670 r. odnowiono

Polski Ko ció  na przedmie ciu Steindamm ma 755 lat
tarz z wyrze bionym z drewna S -

dem Ostatecznym, górn  cz  które-
go odnowiono potem w po owie
XIX wieku.

W czasie wojny siedmioletniej w
Prusach, a tak e w Królewcu poja-
wili si  Rosjanie. W mie cie stacjo-
nowa y pó ki wojsk rosyjskich, a z
nimi razem polo-
we cerkwie pó -
kowe. Rosjanie,
urz dnicy z ro-
dzinami, kupcy,
poprosili cesa-
rzow  El biet
Pietrown  o
przekazanie im
cerkwi z wyposa-
eniem. W r.

1759 El bieta na-
kaza a wi temu
Synodowi “… w
Królewcu, Pi a-
wie i K ajpedzie
przygotowan ie
domów albo tam-
tejszych ko cio-
ów”. Tak zwany
ko ció  francuski
by  za ma y dla
ówczesnych pra-
wos awnych. Ar-
c h im a n d r yt a ,
który przyby  z
Sankt-Petersbur-
ga, z sze ciu zaproponowanych mu
gmachów, wybra  Ko ció  Steindam-
mski. Przeróbka wn trza wi tyni i
wywieszenie krzy a prawos awnego

drogo kosztowa o. 4 wrze nia 1760
r. wi tynia zosta a po wi cona
imieniem Zmartwychwstania Chrys-
tusa.  By o to  250 lat  temu i   mo li-
wie, e i Kant móg  by wiadkiem
tego zdarzenia. Po zako czeniu
wojny siedmioletniej wi kszo
Rosjan porzuci a Prusy. Ikonostas,
sprz ty ko cielne, ksi gi zosta y za-
pakowane i wywiezione do Sankt-
Petersburga. Do ko ca lata 1762 r.
by a czynna wi tynia Zmartwych-
wstania Chrystusa. Odwiedza wi -
tyni  historyk A. T. Bo otow. Ikono-
stas by  zamieniony na nowy, przeby-
wa  on w Sztokholmie, Berlinie,
Hamburgu.

W latach 1807 - 1813 do Prus
wkroczy a armia francuska i zamie-
ni a wi tyni  w wi zienie, a potem
lazaret.

W r. 1905 Ko ció  Sztajndamski
by  gruntownie odremontowany i
sta  si wi tyni  uniwersyteck . W
przewodnikach, ksi kach pisano o

Ko ciele jako o starodawnej wi tyni
Sambii. Zwracano uwag e pod oga
w ko ciele by a po ona o cztery
schodki ni ej bruku jezdni. Pisano,

e nad wej ciem
do pomieszczenia
do chrztu by  wi-
zerunek g owy
jelenia, ku pa-
mi ci tego, e w
czasie nabo -
stwa przy s o-
wach “Jak jele

y do czystej
wody, tak i dusza
moja, Panie, d -
y ku Tobie”, do
wi tyni wbieg

kiedy  szlachetny
jele .

W roku 1928 ko ció  by  odre-
staurowany ostatni raz. W nocy z 27
na 28 sierpnia 1944 r., po kolejnym
bombardowaniu przez sojuszników
brytyjskich, w Ko ciele zawali  si
dach, ale wie a ocala a. Podczas
radzieckich dzia  bojowych w
kwietniu 1945 r. Sztajndamskiemu
Ko cio owi dodano kolejne uszko-
dzenia, ocala  tylko o tarz. wi tynia
by a wymieniana na li cie zabytków
architektonicznych Kaliningradu
jeszcze w  1956 r. Jednak w ko cu
lat 50-tych przy wytyczaniu prospek-
tu Lenina wi tynia zosta a rozebra-
na do ko ca. W roku 1996 z  zagrani-

cy zwrócono prawos awny ikonostas
Ko cio a i znajduje si  on teraz w
kaliningradzkiej eparchii.

Dzisiaj na miejscu wi tyni ist-
nieje pi kny skwer, i ludzie, jak i 750
lat temu, znajduj  na tym miejscu
spokój duszy. Mo na zauwa  tylko
cz  ocalonego bruku z drobnego
kamienia wytartego przez wieki
przez milion ucz szczaj cych do te-
go Ko cio a t  drog  ludzi. U boku
pod choink  le y wyg adzony desz-
czem i wiatrem, a przede wszystkim
czasem kamie . Jest to dok adnie
kamie  ze ciany wi tyni. Mo liwe,
e z czasem stanie si  on kamieniem

gielnym, na którym b dzie odbu-
dowana wi tynia. Mo na teraz zau-
wa  malutk  cz stk  fundamentu,
a pozosta a cz  – 41m d ugo ci,
znajduje si  na g boko ci czterech
schodów; jestem pewny, zosta a tam
ca a i nieuszkodzona, i czeka lep-
szych czasów. Cz  fundamentu
znajduje si  pod Leni skim prospek-
tem, ale tu (na skwerze) powinno
jeszcze zosta  ponad 10 metrów sze-
roko ci. Tego jest wi cej ni  potrzeba
do odbudowy przepi knej wie y,
która zupe nie nie b dzie nikomu
przeszkadza , a tylko upi kszy cent-
rum miasta, tylko zwabi  wi cej ludzi
ch tnych odwiedzi  nasze miasto.
Ko ció  Sztajndamski – najstarszy w
naszym mie cie, w którym modlono
si  w j zykach polskim, niemieckim,
litewskim, rosyjskim i innych, mo e
sta   si  symbolem pogodzenia si
narodów, symbolem przebaczenia.

wi cone miejsce, miejsce,
gdzie przez wieki modlili si  ludzie,
odp aci za odrodzenie stokrotnie
wszystkim wyznaniom. Jest ikono-
stas – nie ma wi tyni. Mo e odnajd
si  i powróc yrandole z or ami,
które wisia y w Ko ciele a  do dru-
giej wojny wiatowej.

Jest mo liwe oczyszczenie cz ci
fundamentów, i  jestem pewny, przed
nami powstanie pi kny otwarty wi-
dok, a je eli umie ci  go pod szk em,
postawi  pami tkowe tabliczki, to od
razu powstanie niedu y pomnik i
miejsce do odwiedzania przez mnós-
two ludzi, miejsce zadumy.

Opracowa  . Juszkiewicz
umaczenie Kl. awrynowiczDroga do by ego Ko cio a
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Jezdnia z pozosta ciami chodnika, by a to pierwsza jezdnia w Królewcu
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Nie omijamy adnych przedsi wzi  muzycz-
nych w Kaliningradzie lub Obwodzie, w których
bior  udzia  polscy muzycy.

Od czasu do czasu zapoznajemy naszych czytel-
ników z najwa niejszymi informacjami z Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie.

Liczymy na to, i  uda nam si  z czasem, pokona-
wszy trudno ci finansowe, zacz  wydawa  „G os”
na 12 kolorowych stronach.

Serdecznie zach camy Pa stwa do pisania do
„G osu znad Prego y” – do g osu Polaków zamiesz-
kuj cych te tereny. Wiemy, e niektórzy z Pa stwa
nie s  do ko ca pewni swojej polszczyzny i z tego
powodu wstydz  si  napisa  do nas po polsku.
Prosimy si  tym nie przejmowa  – sprawdzimy, zro-
bimy odpowiedni  korekt ! Po to w nie jeste my.
A najwy ej piszcie do nas po rosyjsku – zostanie to
przet umaczone na j zyk polski i równie  znajdzie
si  na amach gazety.

wia skich i Ba tyckich Uniwersytetu Kaliningradz-
kiego im. I. Kanta, Klub mi ników kultury polskiej.

Wspólnota Kultury Polskiej w Kaliningradzie
przez prawie 13 lat regularnie relacjonowa a swoje
najwa niejsze wydarzenia na amach G osu – by a
to g ówna, sta a rubryka drugiej strony pisma „We
Wspólnocie Kultury Polskiej”, jednak w ostatnich
latach ten kontakt niestety zanik , i to z nieznanych
nam powodów. Mimo to polska diaspora yje inten-
sywnie, obchodz c wszystkie wa ne polskie wi ta
i regularnie spotykaj c si  nie tylko przy tych oka-
zjach.

3 lata temu powsta a nowa rubryka Galeria Zna-
komitych Polek. Z niej mogli Pa stwo dowiedzie
si  sporo o yciu np. Barbary Brylskiej, Papuszy,
Marii Konopnickiej itd.

Uczymy tez polskiego – kilkana cie lekcji w rub-
ryce Polski z u miechem na pewno pomog o wielu
z Pa stwa w trudnej nauce j zyka polskiego.

Zak adaj c nasze pismo w 1995 roku mieli my
mnóstwo niepewno ci i w tpliwo ci – co z tego
wyjdzie? czy damy sobie rad ? Byli my niedo -
wiadczeni w tworzeniu i wydawaniu gazety, ka dy
kolejny numer by  dla nas ma ym zwyci stwem.

Teraz, po 15 latach (i ju  9 po odej ciu pierwsze-
go Redaktora Naczelnego pisma Kazimierza

awrynowicza), zdajemy sobie spraw  z tego, e
przebyli my trudn  drog  od ma oformatowego
czarnobia ego wydania do 12-stronowego, prawie
w ca ci kolorowego wygl du, zmienili my nie
tylko szat  graficzn , ale te  urozmaicili my tre
naszego G osu.

Piszemy o historii Polaków na terenie by ych
Prus Wschodnich, mamy ciasne kontakty z ko cio-
em katolickim, opisujemy ycie organizacji polonij-
nych nie tylko w obwodzie kaliningradzkim, lecz
równie  w innych zak tkach Rosji i poza jej grani-
cami. Z nami wspó pracuje Katedra J zyków S o- Maria awrynowicz

Spotkanie wigilijne 23 grudnia w Ko ciele w. Adalberta.

NOWA INICJATYWA POLONIJNA

Zebranie nowego Stowarzyszenia podczas projekcji filmu „Sztuczki”

Powsta a nowa organizacja Polaków w Kaliningradzie.
Rozpocz a dzia-

alno  nowa organizacja polo-
nijna „Stowarzyszenie Inicjatyw
Polonijnych”, która w sk adzie
cz onków grupy inicjatywnej ma
zamiar propagowania j zyka
polskiego oraz podtrzymywania
jego znajomo ci w ród Polonii
oraz wielbicieli kultury Polskiej,
wspieranie d rodowisk
polonijnych w zachowaniu to -
samo ci narodowej, inspirowa-
nie i wspomaganie wszechstron-
nej wspó pracy Polonii z Polsk .

Jak powiedzia a organizator
Stowarzyszenia Natalia Pogrie-
bnaja: „Zorganizowanie  wraz z
innymi  rodowiskami i instytu-
cjami przegl dów kina i sztuk
teatralnych; prowadzenie w In-
ternecie strony informacyjno-
og oszeniowej www.polonia
org.narod.ru, na której udo-
st pni si  Polonii informacje na
temat przedsi wzi  dotycz -
cych kultury, nauki, turystyki
Polskiej; wspieranie inicjatyw
organizowania we wspó pracy
z innymi organizacjami polsko-
polonijnych spotka rodowis-
kowych i innych form dzia ania,
które b  sprzyja  osi gni ciu
celów naszej dzia alno ci”.

Cz onkowie Stowarzyszenia

z w asnej inicjatywy uczestniczyli
we wszystkich forach Polskiego
Domu im. Fryderyka Chopina w
Czerniachowsku, wspó pracuj  z
Poloni  Ba tyjska, studentami po-
lonistyki i wyk adowcami Katedry

zyków S owia skich i Ba tyc-
kich na Wydzia u Filologii i Dzien-
nikarstwa Rosyjskiego Uniwer-
sytetu Pa stwowego im. I. Kanta.

Za czas urodzin Stowarzy-
szenia wybrano dni przed wi te-
czne i dzi ki wsparciu Ko cio a
w. Adalberta oraz Konsulatu Ge-

neralnego RP zorganizowano
wi teczn  wigilijn   kolacj . No-

wy rok Stowarzyszenie zacz o
Przegl dem Animacji Polskiej,
który wed ug widzów bardzo si
uda . Dobrze u ono program,
filmy w j zyku polskim rywalizo-
wa y z innymi, a w przerwach wi-
dzowie odpoczywali, graj c w gry
prowadzone przez m odzie  Sto-
warzyszenia. Mnie osobi cie po-
doba o si  zorganizowane przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Polonij-
nych wspólnie z wyk adowcami
Katedry J zyków S owia skich i
Ba tyckich Uniwersytetu Pa st-
wowego im. I. Kanta oraz Szko

zyków Obcych „Ekspert” spot-
kanie w kinie z przegl dem filmu
„Sztuczki”. Chcia bym podzieli

si  swoimi wra eniami. Re yser
i scenarzysta filmu „Sztuczki” An-
drzej Jakimowski stworzy  fantas-
tyczny wiat pe en magicznych
zdarze . W wiecie tym wielka lo-
komotywa zatrzymuje si  przed

nierzykiem w napoleo skiej
czapce, a ma y ch opiec uczy si
jak sterowa  losem i lotem go bi
pocztowych. Ale najwa niejsze
jest to, e dzi ki staraniom 6-let-
niego Stefka i jego starszej siost-
ry dzieciom uda o si  odzyska
swego ojca. Re yser skompleto-
wa wietn  obsad . Debiutantka
Ewelina Walendziak z ogromnym
wyczuciem podchodzi do kreo-
wanej przez siebie postaci m o-
dej, ambitnej dziewczyny. Ma o-
letni Damian Ul bardziej jest ni
gra, ale to on sprawia, e widz
bez adnych oporów daje si
wci gn  atmosferze „Sztuczek”.
Dzie a dope niaj  cieple zrealizo-
wane zdj cia Adama Bajerskiego
oraz wietna, nastrojowa muzyka
Tomasza G ssowskiego. W ród
polskich i zagranicznych nagród
ciekawa jest otrzymana w 2008
roku na festiwalu The New York
Polish Film Festival - Nagroda
„Ponad Granicami”  im. Krzyszto-
fa Kie lowskiego za „uniwersalne
ludzkie warto ci, za to co we

wspó czesnym wiecie tak rza-
dkie; za optymizm i ciep o i wre-
szcie za to, co jest kwintesencj
sztuki i za magi ”. Ciekawie w-
ybrany film oraz pomoc prowa-
dz cych ten przegl d prezesa

Stowarzyszenia i starszej wy-
adowczyni Katarzyny Zubric-

kiej u atwi o zrozumienie filmu i
polskiej mentalno ci. Chc  rów-
nie  na pro  widzów z Czer-
niachowska podzi kowa  za
zaproszenie na ten ciekawy
wieczór. Pani Irena Safronowa
prosi a o podkre lenie jak cieka-
wie jest spotka  si  z cz onkami
innej organizacji polonijnej na
wspólnym przedsi wzi ciu, e-
by porozmawia  o filmie, o pla-
nach na przysz , o swoich
marzeniach i to wszystko w

zyku polskim. Pani Irena przy-
jecha a z wnuczk eby dziecko
od ma ego uczy o si  obcowa-
niu w polskim gronie.

Od siebie te  chc  podzi -
kowa  organizatorom imprezy
i ch tnie do czy  si  ze swoimi
pomys ami. Pani Pogriebnaja z
ch ci  podtrzyma a moj  pro-
pozycj  zorganizowania lekcji z
historii Polski, które b  czyta
po polsku.              W.Wasiliew

fot. autora

Mamy ju  15 lat!
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Dnia 12 stycznia 1945 roku
rozpocz o si  Wielkie natarcie
styczniowe.

Stan wojsk z 12.01.1945 r.:
1-szy Front Bia oruski pod War-
szaw ;
2-gi Front Bia oruski w kierunku
pó nocnym od miejscowo ci
Ja owa, niemal do Go dapi;
3-ci Front Bia oruski jeszcze
bardziej na pó noc, a dalej ju
jednostki Pierwszego Frontu Pry-
ba tyjskiego.

W strefie przyfrontowej znajdo-
wa y si  miasta Warszawa, Jab-
onna, Augustów, Raczki, Granit
(obecnie m. Nieman w sk adzie
obwodu kaliningradzkiego).

Od 14 stycznia w strefie dzia-
 bojowych znajdowa y si

miejscowo  Kattenau (obecnie
osiedle Zawiety rejonu Nieste-
rowskiego w obw. Kaliningradz-
kim) oraz Pilkallen (osiedle Dob-
rowolsk rejonu Krasnoznamie -
skiego).

Mocne uderzenie artyleryjskie
trwa o nieco wi cej ni  100 minut,
natarcie przerwa o obron  nie-
mieck  na odcinku 30 km d u-
go ci na g boko  8 km.

16 stycznia jednostki Armii
Sowieckiej i 1-j Armii Wojska Pol-
skiego przyst pi y do forsowania
Wis y. W tym natarciu bra a
udzia  równie  1-sza samodziel-
na brygada kawalerii. U ani
pokonali ca  szeroko  Wis y
konno, korzystaj c z takiej okoli-
czno ci, e rzeka by a przykryta
grub  warstw  lodu i od razu
opanowali przyczó ek na zachod-
nim brzegu rzeki.  Noc  jeden ze
szwadronów wdar  si  do S u-
ewca – dzielnicy na obrze u

stolicy.

Kronika Drugiej Wojny wiatowej

WYZWOLENIE WARSZAWY
Nowy rok powinien zaczyna  si  dobrymi nowinami, interesuj cymi artyku ami w naszej gazecie, b dzie to dobr

zapowiedzi  na ca y rok. Wyzwolenie Warszawy to dobra wiadomo  i powinni my obchodzi  corocznie rocznic  tego
wydarzenia. Szkoda tylko, e zbyt wiele by o ofiar ludzkich i materialnych.

17 stycznia oko o godz. 15 do-
wódca 1-j Armii Wojska Polskie-
go genera  Stanis aw Pop awski
meldowa  drog  radiow  prezy-
dentowi Krajowej Rady Narodo-
wej Boles awowi Bierutowi i
dowódcy 1-go Frontu c, e opór
Niemców pokonano.

Na 18 stycznia oddzia y 2-go
Frontu Bia oruskiego przerwa y
obron  niemieck  w kierunku
jezior Mazurskich, przesuwaj c
si  naprzód niemal o 60 km, po-
szerzaj c wyrw  do 100 km, osi -
gaj c pozycji Przasnysz-M awa-

sk.
18 stycznia miastem przyfron-

towym w Prusach Wschodnich
zostaje Brakupoenen (obecnie
osiedle Kubanowka rejonu Gu-
siewskiego).

18 stycznia 1-sza samodzielna
brygada kawalerii dociera do
warszawskiego Dworca G ówne-
go. I nadesz a kolej likwidowania
ostatnich gniazd obrony hitlerow-
ców, oczyszczania od min i pocis-
ków artyleryjskich, w pierwszej

kolejno ci centrum stolicy.
Sowieccy i polscy saperzy w o-

yli sporo wysi ku w oczyszczanie
centrum Warszawy od min i nie-
wypa ów, poniewa  19 stycznia
1945 roku mia a odby  si  defila-
da oddzia ów Wojska Polskiego.
Ale tylko 17 marca saperzy mogli
meldowa  o gruntowym usuni -
ciu min i przekaza  miasto Urz -
dowi Cywilnemu.

Przy wyzwoleniu Warszawy
zgin o, zosta o rannych ponad
30 000 sowieckich i polskich

nierzy.
W ci gu 6 lat wojny i faszys-

towskiej okupacji zgin o 850
tysi cy mieszka ców Warszawy
(w tej  liczbie  100  tys.  w  getcie,
gdzie na obszarze ok. 400 ha
trzymano 500 tysi cy osób, 310
tys. wywieziono latem 1942 r. do
obozów zag ady). Przypomnijmy,
e w 1939 r. w Warszawie zamie-

szkiwa o 1310 tysi cy osób, za
w 1944 – 162 tysi ce. Zasoby

mieszkaniowe stolicy Polski
zniszczono w oko o 80%; znisz-
czono 90% budowli przemys o-
wych (przed wojn  w Warszawie
by o 483 fabryk i zak adów prze-
mys owych), zniszczono zabytki
architektury, szpitale, inne obiek-
ty infrastruktury ochrony zdrowia,
95% instytucji kultury (6 teatrów,
23 biblioteki, 47 drukarni, nato-
miast  dworce  kolejowe,  mosty  i
lotniska uleg y zniszczeniu na
100%).

W pierwszym miesi cu wojny
zniszczono 14% budynków, w tej
liczbie Zamek Królewski.

Ca e miasto le o w gruzach.
W Warszawie naliczono 20 mln
metrów kwadratowych bitej ceg y.
Fachowcy z ZSRR pomogli od-
budowa  elektrownie, wodoci g
i radiostacje (w marcu 1945 r.) W
ci gu 3-ch lat trwa o odgruzowa-
nie Starego Miasta. Pierwsze
poci gi towarowe z m  i ziem-
niakami te  nadesz y z ZSRR.

20 stycznia Krajowa Rada
Narodowa i prezydium Rady
Ministrów podj y decyzj  o

przeniesieniu si  z Lublina do
Warszawy.

Akurat przed 20 stycznia w
Prusach Wschodnich zdobyto
miejscowo  Gross Skaisgirren
(obecnie Bolszakowo rejonu

awskiego), a tak e otoczono
miasto Gumbinnen (Gusiew).

Pami tajmy tych wszystkich,
kto przyniós  wolno  Warszawie
i  Polsce,  kto  zap aci  za  to  tym,
co najdro sze – swoim yciem.

adimir Juszkiewicz
umaczy  W. Wasiliew

fot. z Internetu
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W tradycji polskiej to naj-
wa niejszy moment rodzinnych
obchodów wi tecznych Bo-
ego Narodzenia i uroczysto

kr gu rodzinnego, podczas któ-
rej w sposób szczególny mani-
festuje si  wi zi rodzinne i przy-
jacielskie, wi zi mi dzy pokole-
niami, yczliwo  wobec ludzi i
ca ego wiata.

Jak zwykle przybyli cz on-
kowie stoj cy u ród a Stowa-
rzyszenia; zaprosili my równie
na spotkanie proboszcza naszej
parafii w. Brunona o. Dariusza
Harasimowicza.  Przysz y  m o-
dzie  i dzieci – staramy si , eby
lepiej i g biej pozna y tradycje

wi t Bo ego Narodzenia. Nie
zabrak o te  m odych ludzi stu-
diuj cych w Polsce.

Prezes Stowarzyszenia Irena
Korol przywita a wszystkich i
opowiedzia a o najwa niejszych
momentach Wigilii, o przeka-
zywaniu warto ci z pokolenia na
pokolenie.

O. Dariusz Harasimowicz
przeczyta  fragment z Ewangelii,
po modlitwie nadesz a chwila
dzielenia si  op atkiem. Sk ada-
li my przy tym wzajemne ycze-
nia. Nast pnie wszyscy zebrali
si  przy rodzinnym stole, na któ-
rym królowa y dania kuchni pol-
skiej.

Szczególne znaczenie ma
wieczerza wigilijna, która jest
rodzajem daru, sk adanego so-
bie nawzajem przez wszystkich
jej uczestników. Stó  nakrywamy
bia ym obrusem – symbol chusty
maryjnej. Bia y obrus powinien
le  na sianie; stó , siano, bia y
obrus – tworz  symboliczny
obraz betlejemskiego obka.

DZIE  PACHN CY WI TAMI
 22 grudnia w Czerniachowsku cz onkowie Stowarzyszenia „Dom Polski” im. F. Chopina zebrali sie z

okazji nadchodz cych wi t Bo ego Narodzenia na Spotkanie Wigilijne.

Centralna cz  tak przygoto-
wanego sto u zajmuj  p on ca
wieca – symbol wiat a bet-

lejemskiego, i op atek – symbol
nowo narodzonego Dzieci tka.

Posi ek, spo ywany podczas
tej wieczerzy, powinien si  sk a-
da  z owoców ziemi, lasu i wody.
Ryby – uosobienie Jezusa Chry-
stusa. Kapusta – wyra a dosta-
tek, kapusta z grzybami  ma za-
pewni  si , zdrowie. Groch – ma
zagwarantowa  mi  i zdrowie.
Mak – zapewnia dostatek. Miód
– chroni  od z ego. Orzechy –
symbolizuj  m dro  i intelekt.
Migda y – zapewniaj  p odno .
Suszone winogrona – maj  za-
pewni  domowi szcz cie. Do
dzi  przestrzegamy by wigilijna
wieczerza by a przyrz dzona z
odpowiednich produktów, a tak e
dbamy o to, by przygotowa  nie-
parzyst  liczb  potraw.

piewali my razem ulubione
kol dy, których znamy bardzo
du o, przy akompaniamencie
gitarowym ojca Dariusza. Potem
odby  si  program koncertowy,
przygotowany przez cz onków
Stowarzyszenia, gdzie brzmia a
muzyka Chopina. Ten utwór pow-
sta , gdy Chopin na obczy nie

skni  za krajem i wplót  nuty
ulubionej kol dy, któr  kiedy
piewa  z rodzicami i siostrami,

w  scherzo  h-moll,  a  my,  przy
naszych wigilijnych stolach, do
dzi  s uchamy tej pi knej muzyki.
Oraz w klimacie serdecznego
wspó zawodnictwa czyta my
wigilijne wiersze.

Tak e na spotkaniu zorganizo-
wali my konkurs „Kartka Bo o-
narodzeniowa”. Wiele prac, które
nap yn y, zachwyca y swoj
oryginalno ci , niepowtarzal-
no ci  uj cia tematyki wi -
tecznej. Ma ym dzieciom uro-
czy cie wr czono nagrody.

Irena Korol w kilku ciep ych
owach podkre li a wspania e

przygotowanie uczestników oraz
podzi kowa a rodzicom za kul-
tywowanie w dzieciach polsko ci.

Ka de dziecko dosta o pre-
zent i mia o radosn  i u miech-
ni  buzi . Nawet pani Irina
Safronowa, która poza konkur-
sem przerysowa a obrazek
„Szopka” Magdy Wojtczak ze
zbiorów Muzeum Archeologicz-
nego w odzi, otrzyma a prezent.

Nast pnie wszyscy przenie li
si  na Msz wi  do ko cio a
w. Brunona, w którym  trzy dni

pó niej na Bo e Narodzenie za-
planowali my piew kol d.

Chce doda  jeszcze jedno; w
centrum naszego wigilijnego

sto u znajdowa o si  Betlejem-
skie wiat o Pokoju, przywie-
zione z W gorzewa. Jak do nas
dotar o? Z Groty Narodzenia
Jezusa Chrystusa w Betlejem
austriaccy skauci przewo
Betlejemskie wiat o Pokoju do
Katedry Wiede skiej, sk d od-
bieraj  Je skauci z pobliskich
krajów i przekazuj  swoim s sia-
dom tak, by P omie  otoczy  ca
Europ . Tegoroczne has o
brzmi: „Wszyscy rodzimy si  do

by”.
Ogie  z Groty Narodzenia

Pa skiego z Betlejem jest
symbolem pokoju, wzajemnego
zrozumienia poszczególnych

ludzi i narodów, jest znakiem
nadziei ycia pozbawionego
konfliktów. W grudniu w adze
ZHP odbieraj  Betlejemskie

wiat o Pokoju z W iednia.
Potem nast puj  uroczyste
przekazanie go przez skautów

owackich polskim harcerzom.
W ten sposób Betlejemskie

wiat o Pokoju rozpocznie swoj
ponad tygodniow  w drówk  po
Polsce. Przekazywane z r k do

k przez harcerzy dotrze do
ko cio ów, urz dów, a tak e do
szkó , szpitali i wszystkich pot-
rzebuj cych.

W imieniu ca ego Stowa-
rzyszenia chcieliby my serdecz-
ne podzi kowa  pani Irinie Korol
za organizacj  Spotkania i za te
pozytywne emocje, którymi nas
obdarzy a. Cieszymy si , e ro-
dzinna atmosfera tego spotkania
op atkowego wzbogaca nas
duchowo,  pomaga tak e w po-
czuciu dumy z w asnych korzeni.

I. Safronowa
fot. autora

piewamy kol dy z o. D. Harasimowiczem

Konkurs  «Kartka Bo onarodzeniowa»

Dzieci pod choink
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Czerniachowscy polonusi opracowuj  projekt z prof. W. Bodo

Zako czenie warsztatów w Ostródzie
Ostatnia cz

warsztatów metody-
cznych dla obwodu

kaliningradzkiego „Komunikacja
mi dzykulturowa” w Ostródzie,
któr  zorganizowa o Stowarzy-
szenie „W spólnota Polska”
oddzia  warmi sko-mazurski,
odby a si  22-25 listopada w
Centrum Konferencyjno-Wypo-
czynkowym „Sarmatia”, organi-
zatorem której by  Piotr Bonis aw-
ski.

Nazwa „Sarmatia” wywodzi
si  od korporacji akademickiej,
za onej na pocz tku XX wieku
w Petersburgu przez stu-
dentów polskich, w celu ok-
re lonym przes aniem „pra-
cowa  dla  dobra  Polski  i
Narodu Polskiego”.

Do Ostródy po raz kolej-
ny przybyli cz onkowie polo-
nijnych wspólnot z Ba tyj-
ska, Znamienska, Poleska,
Ozierska, Kaliningradu i
równie  cz onkowie Stowa-
rzyszenia „Dom Polski” im.
F. Chopina z Czerniachow-
ska, którzy zawsze ch tnie
bior  udzia  w warsztatach
i kursach.

Tematyka zaj  j zykowych
uwzgl dnia kszta cenie kultural-
ne, literackie i historyczne. Za-

cia praktycznie mia y doskona-
li  nasze kompetencje j zykowe
w naturalnych sytuacjach ycio-
wych. Niezapomniane wyk ady
prowadzi  dr Sebastian Przyby-
szewski w atmosferze zaufania,
zrozumienia i wzajemno ci. Spo-
ro nauczyli my si  na lekcjach

prof. Wies awa Bodo. Na ostat-
niej, która nazywa a si  „Metoda

projektu”, narodzi y si  cztery
ciekawe projekty. Podczas przer-
wy kawowej razem z wyk adowc
mi li my mo liwo  wymiany
pogl dów, wra , rozmawiali -
my na tematy z zakresu polskiej
polityki, a tak e na temat „Co o
Polsce wiemy? Co wiedzie  po-
winni my?” Podczas pracowite-
go tygodnia zwiedzili my zamek
Krzy acki, ko ció  p.w. Niepoka-
lanego Pocz cia NMP. Ciekawe

by o zwiedzanie Sanktuarium
Matki Bo ej w Gietrzwa dzie,

gdzie by y objawienia Matki
Boskiej, maj ce oficjaln
ko cieln  aprobat . Na
wycieczcie po Olsztynie
zwiedzili my najciekawsze
obiekty miasta, obejrzeli -
my seans w Olszty skim
Planetarium i film w kinie
„Alfa”.

Ostróda, znana jako
„Per a Mazur”, po ona
jest w zachodniej cz ci
Pojezierza Mazurskiego.

Obszar ten jest jednym z naj-
atrakcyjniejszych krajobrazowo i
turystycznie regionów Polski,

ynie z czystych jezior, wie ego
powietrza i bujnej zieleni. Cent-
rum „Sarmatia” znajduje si  w
niewielkiej odleg ci od stacji
PKP i PKS. W bezpo rednim s -
siedztwie jest pi kny bulwar
otaczaj cy zatok  Jeziora Drw -
ckiego z portem, a tak e jeden z
najd szych w kraju wyci gów
nart wodnych.

Na zako czenie warsztatów
odby a si  uroczysta kolacja i
wr czenie certyfikatów.

Jeste my bardzo przywi zani
do Ojczyzny naszych przodków,

sknimy za Krajem i odczuwamy
rado  na widok wszystkiego, co
polskie.

Chcemy serdecznie podzi -
kowa  za tak  mo liwo  panu
Prezesowi P. Bonis awskiemu i
wierzymy e ta wspó praca b -
dzie trwa a i rozwija a si .

Irina Safronowa,
C onek NP „Dom Polski”

im. F. Chopina w Czerniachowskufo
t. 

E.
 S

m
ur

yg
in

a

W Centrum „Sarmatia”

Po zaj ciach z prof. S. Przybyszewskim

Wnuczka Anastazja Murygina dla
Babci Ireny Safronowoj

Kochana Babciu!
W dniu Twojego wi ta zycze by  nam d ugo

, zawsze zdrowa by !
Tak wiele mnie nauczy , tak wiele u miechu
mnie da , zawsze jestesz blisko mnie!
Podzi kowac Ci, Babciu, za to wszystko chce!

W dniu Twojego wi ta
ukochana Babciu,
ycz  Ci z calego serca du o

zdrowia, szcz scia, pomy lno ci!
 Niech zawsze bedzie z Toba
rado c i omija smutek!
Tego wszystkiego yczy Ci

wnuczek Kirill dla Babci
Natalii Popowicz

Wnuczek Rawil
dla Babci Ludmily i Dziadka

Walerego Stiopinych
Najukocha si Babciu i Dziadku!

yjcie nam sto lat!
Niechaj w zdrowiu d ugie lata Wasze

yn  w pomy lno ci,
niech zawsze rado , szcze cie Was
otacza w naszej mi ci!

(ze str. 2)



Str. 10   Nr 2 (175) luty 2011  

W dwudziestotysi cznym Gródku na Podolu,
Polacy wed ug ostatniego spisu
narodowo ciowego stanowi  30 proc.
mieszka ców. yje wi c ich w tym uroczym
miasteczku w jarze nad Smotryczem po onym
80 km na pó noc od Kamie ca Podolskiego
oko o 6 tys. Zdaniem Jadwigi Gumi skiej
prezesa dzia aj cego w Gródku Towarzystwa
Dobroczynnego „Polonia”, etnicznych Polaków
jest jednak w Gródku znacznie wi cej.

– Prowadzona przez dziesi ciolecia
ukrainizacja tutejszej spo eczno ci zrobi a
niestety swoje – ubolewa. – Znam wiele
przypadków osób, których przodkowie od wielu
pokole  byli czystej krwi Polakami, którzy
obecnie deklaruj , e s  Ukrai cami. Tak po
prostu jest im wygodniej. Obawiaj  si ,
e jednoznaczne opowiedzenie si  po stronie

polsko ci utrudni im ycie i zrobienie kariery.
Towarzystwo Dobroczynne „Polonia”

powsta o w Gródku Podolskim jeszcze, gdy
Ukraina wybija a si  na niepodleg
w czerwcu 1989 r.  Jest jednym z najstarszych
polskich stowarzysze  powsta ych
za Zbruczem, czyli na terenach, które po
Traktacie Ryskim pozosta y ju  poza granicami
ówczesnej Rzeczpospolitej. To w du ej mierze
dzi ki niemu polsko  mimo strat trwa
w Gródku i ma przed sob  perspektyw .
Jak by nie ocenia  jej stanu stwierdzi
trzeba, e wci  stanowi ona
najsilniejsz  spo eczno  polsk  na
Podolu za Zbruczem. O sile tej
spo eczno ci najlepiej wiadczy,
ze tylko jej uda o si  po latach stara
doprowadzi  do powstania w Gródku
jedynej za Zbruczem i pi tej na ca ej
Ukrainie jedenastoklasowej Polskiej
Szko y redniej. Dwie najstarsze
funkcjonuj  we Lwowie, a pozosta e
w Mo ciskach i Strzelczyskach o rzut
kamieniem od polskiej granicy.

– „Polonia” obejmuje swym
zasi giem Gródek i rejon gródecki – mówi jej
prezes Jadwiga Gumi ska. –  Przyjmujemy
w nasze szeregi tak e Polaków z innych
miejscowo ci Obwodu Chmielnickiego.
Zw aszcza rodaków potrzebuj cych pomocy.
Jeste my przecie  przede wszystkim

Polacy na Wschodzie
POLSKO  TRWA NAD SMOTRYCZEM

stowarzyszeniem dobroczynnym
czyli charytatywnym.

Obecnie stowarzyszenie ma
niez e warunki do dzia ania.
Przy nowej Szkole Polskiej
zbudowano te  „Dom Polski”,
w którym jego cz onkowie mog
si  spotka , a zespo y
przeprowadzi  próby. To za  jest
wa ne, bo przy „Polonii”
dzia aj  a  trzy zespo y wokalne
„T cza”, „Jaskó ka”
i „Jaskó eczki”. „T cza”
pe ni ca funkcj  zespo u
reprezentacyjnego i wizytówki
stowarzyszenia istnieje ju  12 lat. O jej
poziomie najlepiej wiadczy fakt, e ju
kilkakrotnie wyst powa a na Festiwalu Kultury
Kresowej w Mr gowie.

– W naszym repertuarze s  ró ne utwory –
mówi kierownik i opiekun zespo u,
a jednocze nie wicedyrektor Szko y Polskiej
Helena Bat-Kamracka. – piewamy zarówno
pie ni patriotyczne, ludowe, jak i wspó czesne,
ch tnie si gamy po repertuar „Budki Suflera”
czy Maryli Rodowicz. Do zespo u nale y
w sumie 25 osób. Sk ad ten oczywi cie stale si
zmienia. Jak tylko absolwenci jedenastej klasy

opuszcz  szko , to na ich miejsce przyjmujemy
nowych.

Oprócz dzia alno ci charytatywnej
i kulturalnej Towarzystwo du y nacisk k adzie
tak e na upowszechnianie nauczania j zyka
polskiego, od którego w du ej mierze zale y los
polsko ci na Gródeczczy nie. Czuwa nad tym

Helena Bat-Kamracka, która
oprócz funkcji wicedyrektora
szko y wiceprezesuje tak e
„Polonii”. Uko czy a ona studia
polonistyczne na Uniwersytecie
Rzeszowskim i jest doskonale
do swej roli przygotowana.

– O powstanie placówki
zabiegali my przez dziesi  lat –
wspomina histori  jej tworzenia.
– Kilkakrotnie musieli my
udowadnia , e mamy
wystarczaj  ilo  dzieci dla
uruchomienia szko y. Ja sama
czterokrotnie zbiera am podpisy

rodziców pod podaniem domagaj cym si
otwarcia szko y. By dopi  swego, musieli my
zorganizowa  klasy polskie w szkole
ukrai skiej.
W 2000 r. wreszcie uda o nam si  zdoby
zezwolenie na wzniesienie szko y.
Miejscowe w adze wydzieli y niezb dn  dzia
budowlana, a Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” przyzna a niezb dne rodki. W 2002 r.
budynek by  gotowy.
Od razu uda o nam si  uruchomi  nauczanie od
1 do 11 klasy. Do szko y przenios y si  bowiem

wszystkie polskie klasy. Mój brat
np. przyszed  do niej jako ucze
jedenastej klasy i zosta  jednym z jej
pierwszych absolwentów. Start placówki
by  bardzo dobry.

Obecnie ucz szcza do niej czterysta
dzieci. Grono nauczycielskie sk ada si
z 35 osób. Nauka w klasach od 1 do 4
odbywa si  po polsku. Od klasy 5 do 11
nauka jest prowadzona niestety w j zyku
ukrai skim, co podwa a sens istnienia
placówki. Niektórzy rodzice uwa aj ,
e nie ma po co posy  do niej swoich

dzieci, skoro i tak w starszych klasach,
w których ucze  zaczyna si  kszta towa

na doros ego cz owieka, nauka odbywa si  po
ukrai sku. Prezes Jadwiga Gumi ska
interweniowa a w tej sprawie wielokrotnie,
ale na razie bezskutecznie. Wierzy jednak,
e w ko cu ca y proces edukacji b dzie

odbywa  si  w ojczystym j zyku. Na razie uda o
jej si  uruchomi  nauczanie j zyka polskiego
w jednym z gródeckich przedszkoli. Sta o si
to mo liwe dzi ki yczliwo ci mera miasta
Wiktora Chopty ca, który oprócz zgody na
uruchomienie nauczania da  jeszcze pó  etatu
dla nauczycielki.

– Nasze przedszkole nazywa si  „Bajka”–
mówi Olga Braczkowska, nauczycielka
prowadz ca w nim lekcje j zyka polskiego. –
Utworzenie w nim dwóch grup polskich
wymaga o sporo zachodu i nie by o atwe.
Okaza o si  jednak strza em w dziesi tk . Ilo
uczniów systematycznie wzrasta i zaczyna mi
brakowa  zeszytów dla wszystkich ch tnych.

Marek A. Koprowski
Fot. 1, 2 – Marek A. Koprowski Fot. 3 – Zbigniew Hauser

Fot..1 Polacy w Barze

Fot.2 Szko a Podstawowa w Gródku na Podolu

Fot. 3 Cmentarz i seminarium duchowne w Gródku Podolskim
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21 stycznia 2011 roku w Ostródzie (w Urz -
dzie Miejskim w Ostródzie) i w Kaliningradzie
(w Bibliotece im. A. Czechowa) odby y si
szkolenia dla przewodników, pilotów wycie-
czek, mi ników historii i kultury polskiej na
wspólny temat „Jak zmienia y si  obyczaje i
obrz dy mieszka ców Warmii i Mazur na
przestrzeni dziejów”.

y c i e
d a w n yc h
mieszka -
ców tych
ziem by o
nieod cz-
nie zwi za-
ne z przy-
rod . Zaj-
mowali si
oni przede

wszystkim hodowl  zwierz t i ro lin.
Po dokonaniu podboju  przez Zakon
Krzy acki obserwuje si  na tych te-
renach mieszanin  katolicyzmu i
poga stwa. Wiele wspó czesnych
obrz dów i tradycji ma swoje korze-
nie w dalekiej przesz ci. Najwa -
niejszym wi tem katolickim od po-
cz tków chrze cija stwa jest Wiel-
kanoc. Z ni  zwi zanych jest naj-
wi cej obyczajów i obrz dów. Kato-
licka Wielkanoc przypada w okresie
poga skiego wi ta bo-
gini wiosny Persefony.
Symbolem wi ta wiosny
jak równie  Wielkanocy
jest zaj c. Zwyczaj przy-
noszenia prezentów
przez zaj ca zachowa
si  do naszych czasów.
Jest on dekoracj wi -
tecznego sto u. Nast p-
nym zwyczajem, który
zachowa  si  do na-
szych czasów jest malo-
wanie jajek. Pomalowa-
ne jajka s  symbolem
wszystkiego odradzaj -

Jak zmienia y si  obyczaje i
obrz dy mieszka ców Warmii i
Mazur na przestrzeni wieków.

cego si  do ycia.
Tydzie  przed Wielkanoc  przypada niedzie-

la palmowa. Najpi kniejsze palmy s  wykony-
wane w miejscowo ci apy na Kurpiach. Po
wi tach Bo ego Narodzenia i Nowego Roku

nast puje okres karnawa u. Jest to okres za-
baw, wró b, zar -
czyn. W W ielki
Post zachowuje si
wstrzemi liwo
od potraw mi s-
nych. Spadkobier-
cami dawnych ob-
rz dów s  obecni
mieszka cy tych
ziem.

Staraj  si  za-
chowywa  tradycj

i przekazywa  j  nast p-
nym pokoleniom, zarów-
no na terenie Warmii i
Mazur jak i Obwodu Kali-
ningradzkiego.

Dlatego w dwóch ró -
nych miejscach, w dwóch
obecnie pa stwach, w
tym samym czasie roz-
mawiano na ten sam te-
mat.

O.So owjowa
fot. autora

Cz onkinie Klubu Mi ników
Kultury Polskiej w czasie szkolenia

15 lutego Prawos awna m odzie  obchodzi
swoje wi to, przypadaj ce w cerkiewn
uroczysto  Spotkania Pa skiego. Proklamo-
wane zosta o w 1992 roku przez liderów Syn-
desmosu - najwi kszej na wiecie federacji
prawos awnych bractw i szkó  teologicznych.

wi to Spotkania Pa skiego przypada w
kalendarzu liturgicznym Cerkwi 15 lutego. wi to
Spotkania Pa skiego upami tnia to, i  po czter-
dziestu dniach od narodzin Jezus zosta  po raz
pierwszy przyniesiony do wi tyni. Proklamowanie
wi ta m odzie y w nie w tym dniu oznacza jej

symboliczne wej cie do wspólnoty prawos awnej.
Z okazji wi ta m odzie y, cerkiewne organiza-

cje m odzie owe organizuj  cykle imprez i spot-
ka , odbywaj  si  okoliczno ciowe nabo stwa.
W niektórych diecezjach spotkania dyskusyjne,
kuligi czy zabawy odby y si  wcze niej, na pocz t-
ku lutego.

Syndesmos, który proklamowa wi to prawo-
awnej m odzie y, zosta  utworzony w 1953 roku.

Jest najwi ksz  organizacj  prawos awn  i jedn
z najwi kszych na wiecie chrze cija skich orga-
nizacji m odzie owych. Skupia ponad 120 prawo-

awnych organizacji m odzie owych i szkó  teolo-
gicznych z kilkudziesi ciu krajów. Organizacja
dzia a na rzecz integracji m odzie y z ró nych kra-
jów, m.in. organizuj c spotkania, szkolenia, kon-
ferencje i obozy.

W Polsce do Syndesmosu nale : Bractwo
odzie y Prawos awnej oraz Wy sze Prawos aw-

ne Seminarium Duchowne w Warszawie.

WIATOWY DZIE
ODZIE Y PRAWOS AWNEJ

Malowane jajka – dekoracj wi tecznego sto u

Pami tki obrz dów i tradycji
przechowywane s  w muzeum

Panie bibliotekarki i jednocze nie cz onkinie Klubu
Mi ników Kultury Polskiej uczestnicz  w szkoleniu

U óbka Bo enarodzeniowego w Ostródzie

DZIE WIETEGO WALENTEGO

Walentynki – coroczne wi to zakochanych
przypadaj ce 14 lutego. Nazwa pochodzi od

w. Walentego, którego wspomnienie litur-
giczne w Ko ciele katolickim obchodzone jest
równie  tego dnia.

Zwyczajem w tym dniu jest wysy anie listów za-
wieraj cych wyznania mi osne (cz sto pisane
wierszem). Na Zachodzie, zw aszcza w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych czczono w.
Walentego jako patrona zakochanych. Dzie  14
lutego sta  si  wi c okazj  do obdarowywania si
drobnymi upominkami.

Walentynki s  obchodzone w po udniowej i
zachodniej Europie od redniowiecza. Europa
pó nocna i wschodnia do czy a do walentyn-
kowego grona znacznie pó niej.

Pomimo katolickiego patrona tego wi ta,
czasem wi zane jest ono ze zbie nym terminowo
zwyczajem pochodz cym z Cesarstwa Rzym-
skiego, polegaj cym g ównie na poszukiwaniu wy-
branki serca, np. przez losowanie jej imienia ze
specjalnej urny. Wspó czesny dzie  zakochanych
nie ma jednak bezpo redniego zwi zku z jednym
konkretnym wi tem staro ytnego Rzymu, cho
jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak
Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.

Z kolei Brytyjczycy uwa aj  to wi to za w asne
z uwagi na fakt, e rozs awi  je na ca y wiat sir
Walter Scott yj cy w XVIII wieku. 14 lutego to
dzie , kiedy na Wyspach Brytyjskich
ptaki zaczynaj czy  si  w pary.

14 lutego jest równie  dniem chorych na epi-
lepsj , którzy maj  tego samego patrona.
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C a k i e m
niedawno, a mianowicie
11 stycznia b.r. min a
trzecia rocznica oddania
do u ytku odbudowanego
kompleksu organowego w
Katedrze na wyspie. Przy-
pomn , e sk ada si  on
z dwóch instrumentów –
Wielkich organów, których
wygl d zewn trzny od-
tworzono z mo liwie jak
naj ci lejsz  dok adno -

Organista z Warszawy gra w Katedrze
ci  i pietyzmem, i ma ych
organów koncertowych.
Instrumenty zbudowane
przez niemieck  firm
Alexander Schuke, jako
dzie a wspó czesnych
mistrzów, nadziewane
najnowocze niejsz  elek-
tronik , maj  niezrówna-

 gam  d wi kow .
W ci gu tych minio-

nych lat sporo solidnych
muzyków rosyjskich i za-

granicznych wypró-bowa-
o moc i palet  d wi kow
odrodzonych organów.

W sobot  22 stycznia
w Katedrze odby  si  kon-
cert organisty warszaw-
skiego ko cio a w. Krzy-
a Micha a D browskie-

go. Ko ció w. Krzy a w
Warszawie jest jedn  z
najwi kszych wi ty
Polski, bo w nie tutaj
spoczywa serce Fryde-

ryka Chopina. Organista
Micha  D browski wyko-
na  na Wielkich organach
Passacaglie c-moll J. S.
Bacha, jego  trzycz cio-

 sonat .
W drugiej cz ci kon-

certu us yszeli my dwie
kompozycje polskiego
kompozytora ko ca XIX –
pierwszego dwudziesto-
lecia wieku XX Mieczy-

awa Sur skiego.

Równie  w wykonaniu
polskiego muzyka prze-
brzmia  pi ciocz ciowy
cykl «Bo e Narodzenie»
nowatora muzyki organo-
wej Olivier Messiana.

To by  pierwszy wyst p
warszawskiego organisty
pod sklepieniami najstar-
szej budowli sakralnej
naszego miasta.

W. Wasiliew
fot. autora

Micha  D browski jest
absolwentem Akademii Mu-
zycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Uczest-
niczy  w mi dzynarodowych
konkursach organowych w
Chartres i w Pradze. Od
1979 r. kieruje Chórem Aka-

demickim SGGW, od 1983r. równolegle pe ni obo-
wi zki organisty Ko cio a w. Krzy a w Warszawie,
sk d w ka  niedziel  Polskie Radio transmituje
msze wi te.

Na lata 1982-2005 przypada jego wspó praca artys-
tyczna ze znakomit  polsk piewaczk  Stefani  Woy-
towicz. Micha  D browski jest inicjatorem spotka
chórów, które odbywaj  si  co dwa lata od 1984 r. w
Warszawie, pod nazw  Cantate Domino. Sprawuje
równie  w ko ciele w. Krzy a kierownictwo artystycz-
ne cyklu koncertów Musica Sacra.

Artysta koncertuje w kraju i za granic . Jako organis-
ta i dyrygent dokona  nagra  p ytowych, radiowych,
telewizyjnych i filmowych. Jest wyk adowc  War-
szawskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi zaj cia
z improwizacji i gry liturgicznej.

Coniedzielne koncerty to wyraz rado ci warszaw-
skiej wspólnoty lutera skiej z powodu przywrócenia
ko cio owi wi tej Trójcy, po blisko 60 latach przerwy,
organów godnych swej dawnej i bogatej tradycji
muzycznej. Z t wi tyni cz  si  nazwiska Elsnera,
Freyera i Moniuszki, tu koncertowali Chopin i Saint-
Saëns.

Organy, oddane do u ytku w 1998 roku, s  dzie em
renomowanej firmy organmistrzowskiej Hillebrand z
Hanoweru, cenionej tak za swe znakomite instru-
menty, jak i za wzorcowe rekonstrukcje organów za-
bytkowych.

FON CMYK PODVAL


	1
	2-8

