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ROK 2011 ROKIEM CZES AWA MI OSZA

Jest taka cierpienia
granica, za któr  si

miech pogodny zaczyna, i
mija tak cz owiek, i ju

zapomina, o co mia  walczy
i po co. — Czes aw Mi osz
Dla szkolnego przypomnie-

nia Czes aw Mi osz to nie tylko
poeta, ale i prozaik, eseista, t u-
macz. By  laureatem nagrody
Nobla w roku 1980 i wielu in-
nych presti owych nagród lite-
rackich. T umaczono go na
czterdzie ci dwa j zyki. Doktor
honoris causa wielu uniwersy-
tetów, honorowy obywatel Litwy
i miasta Krakowa. M odo
sp dzi  w Wilnie, tam równie
debiutowa  jako poeta, okupa-
cj  niemieck  przetrwa  w War-
szawie. Po wojnie pracowa  w

bie dyplomatycznej PRL. W
roku 1951 „wybra  wolno ” i
poprosi  we Francji o azyl poli-
tyczny. W roku 1960 wyjecha  do
Kalifornii, gdzie przez dwadzie-
cia lat wyk ada  na uniwersy-

tecie w Berkeley j zyki i litera-
tur  s owia sk  . Do roku 1989
publikowa  g ównie w emigra-
cyjnym wydawnictwie paryskiej
„Kultury” i w Polsce poza cen-
zur . Od roku 1989 mieszka  w
Berkeley i w Krakowie. Zmar
14 sierpnia 2004.

Najwa niejszym wydarze-
niem Roku
Mi osza jest
Festiwal Lite-
racki, który
odb dzie si
w Krakowie w
dniach 9-15
maja 2011 r.
Ide  prze-
wodni  tego
F e s t i w a l u
jest proble-

W ubieg ym roku sejm polski przyj  uchwa  o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Czes awa Mi osza. Rok Mi osza
zwi zany jest z setn  rocznic  urodzin poety i zosta  wpisany do kalendarium UNESCO. B dzie on obchodzony nie tylko w
Polsce, ale na ca ym wiecie.

matyka poruszana w „Rodzinnej
Europie” tj. poszukiwanie wspól-
nych europejskich korzeni przy
zachowaniu to samo ci oraz
przenikanie si  i dialog kultur i

tradycji. Wiek XX to czasy wielkich
migracji na niespotykan  wcze -
niej skal , czego przyk adem by
sam Mi osz. Zmiana miejsca wy-
musza a wybór j zyka komu-
nikacji, a w przypadku poetów te

zyka w jakim tworzyli. Tylko
wybrani - tacy, jak Czes aw Mi-
osz, mogli pozosta  przy swojej
ojczystej mowie. Jednak rów-
nie  on,  jak  ka dy  twórca  w
nowym rodowisku j zykowym i
kulturalnym by  pod wp ywem
miejscowych tradycji i dorobku
kultury.  Z drugiej strony wnosi
do niej w asne polskie dziedzict-
wo, do wiadczenia, wierzenia,
mity, i tradycje literackie. Na przy-

adzie twórczo ci Czes awa
Mi osza widzimy wyra nie, jak
wa nym zjawiskiem wspó czes-
nego wiata jest  przenikanie si
kultur. To dla nas wielka szansa
wzbogacenia, wzajemnego po-
znawania si , przezwyci ania

stereotypów, uprzedze , nacjo-
nalizmów i ksenofobii.

W ielki poeta przyszed  na
wiat 30 czerwca 1911 r. w Sze-

tejniach, w zapad ej prowincji Lit-
wy, która sto lat temu, nale a
do dziewi tnastowiecznej i feu-
dalnej carskiej Rosji, politycznie
i ekonomicznie b cej przeci-
wie stwem nowoczesnej Euro-
py. Jednak poprzez dziedzictwo
kultury ródziemnomorskiej ob-
szar ten wci  nale  do Europy,
mimo e pó niej przez ca e dzie-
si ciolecia odci ty by  od reszty
wiata elazn  kurtyn  komuniz-

mu. Osobowo  m odego Cze-
awa kszta towa a si  w wielo-

narodowym i ró no kulturowym
Wilnie, nie bez powodu nazywa-
nym Jerozolim  pó nocy. Do
podj cia decyzji o emigracji w
wieku 40 lat Mi osz namacalnie
do wiadczy  i prze  rewolucj ,
faszyzm, stalinizm, komunizm,
przesiedlenia i mier  milionów
ludzi. By wiadkiem wydarze ,
które odmieni y oblicze wiata i
przez d ugie lata dawa  literackie
wiadectwo tym zmianom.  Set-

na rocznica urodzin naszego No-
blisty przypada w przeddzie
obj cia przez Polsk  po raz pier-
wszy prezydencji w Unii Euro-
pejskiej. To symboliczny zbieg
dat. Tym bar-
dziej pami -
tajmy o wszys-
tkich ludziach
w dzisiejszym

wiecie, dla
których, jak
kiedy  dla
Czes awa Mi-
osza, s owo

Ojczyzna koja-
rzy si  ze znie-
w o l e n i e m ,

emigracj , dyskryminacj , czy
ubóstwem. Twórczo  Noblis-
ty, zawiera wiele krytycznych

ów pod adresem Polski i
Polaków i powinni my zasta-
nowi  si  nad nimi, a nie obu-
rza , bo wyp ywa y z prawdziwej
mi ci do kraju ojczystego.
Marsza ek Józef Pi sudski przy
okazji sprowadzenia prochów
Juliusza S owackiego na Wa-
wel  stwierdzi ,  e  staje  si  to,
by poeta „królom by  równy”. To
samo nale y powiedzie  dzi
o Czes awie Mi oszu. Mi osz na
Wawel!

Oprac. ms



Str.  2   Nr 3 (176) marzec 2011  

DYKTANDO 2011

W nr 2/2011 na str. 6 b dnie podali my adres strony
internetowej nowej organizacji polonijnej "Stowarzyszenie
Inicjatyw Polonijnych". Poprawny adres strony to:
www.polonia-org.narod.ru Przepraszamy za b d.

W pi tek 26 lutego
w auli "Akwarium"

Rosyjskiego Uniwersytetu Pa st-
wowego im. Kanta przy ul. A.
Newskiego zgromadzili si  stu-
denci fakultetu filologicznego,
wielbiciele j zyka polskiego oraz
cz onkowie miejscowej Polonii,
eby wzi  udzia  w konkursie

polskiej ortografii. To by a ju
siódma edycja konkursu przebie-
gaj cego w formie dyktanda. Ka-
liningradzka uczelnia organizuje
owe intelektualne przedsi wzi -
cie we wspó pracy z Konsulatem
Generalnym RP w Kaliningra-
dzie.

Impreza ma swoje utarte trady-
cje, znane sta ym uczestnikom
zmaga , do których nale y autor
tego artyku u. Niezmiennym pro-
wadz cym dyktanda jest profe-
sor Uniwersytetu Gda skiego dr
hab. Tadeusz Palmowski.

Niew tpliwie podczas konkursu-
dyktanda sprawdza si  rozumie-
nie wyrazów j zyka polskiego ze

uchu, wymaga si  zanotowanie
podawanego w odcinkach tekstu
w okre lonym okresie czasowym
z jak najmniejsz  ilo ci  b dów
gramatycznych.

Maj c za plecami uczestnictwo
w kilku edycjach dyktanda po-
wiem szczerze: to wymaga spo-
rej koncentracji uwagi, bo przy

notowaniu kolejnych odcinków
tekstu  nie  ma si  czasu  na  roz-
my lanie i zastanowienie. Od
razu nale y przelewa  na papier
podawany przez profesora Pal-
mowskiego fragment, równie
trzymaj c si  okre lonego tem-
pa. Tekst dyktanda zawiera  pew-

 ilo  wyrazów trudniejszych z
punktu widzenia pisowni ale nie
by  nimi prze adowany, to by y na
przyk ad archaiczne nazwy
cz onków rodze stwa, niecodzie-
nne nazwy miejscowo ci i jesz-
cze kilka innych okre le , ale
zgodnie z tytu em tekstu dyktan-
da – "Wszystko dobre, co si
dobrze ko czy". Równie  i uczes-
tnicy konkursu zanotowali zada-
nie wedle w asnego zrozumienia
i z yli swe arkusze do spraw-
dzenia przez jurorów.

Za  werdykt jury by  nast puj -

cy: wyró nienie jako najm odsza
uczestniczka dosta a Antonina
Sajenko ze szko y nr 40; Wiktori
Belakow  wyró niono za najlep-
szy charakter pisma (nagroda
ufundowana przez profesora Pal-
mowskiego); wyró niono równie
Swiet an  Siedykin  za twórcze

potraktowanie tytu u dyktanda.
III miejsce przyznano Wasile-

mu Wasiliewowi, II miejsce przy-
znano Polinie Anienkowej, ucze-
nnicy 9 klasy. I nagrod  otrzyma-
a Maria Fadiejewa, studentka 3-
go roku studiów RUP.

Zgodnie z tradycj  konkursu
zdobywcy trzech g ównych nag-
ród oprócz s owników i poradni-
ków do nauki j zyka polskiego
otrzymali s odkie nagrody – torty.
Dyplomy i nagrody ksi kowe
wr cza  wyró nionym nowomia-
nowany konsul pan Ryszard So-

si ski.
Takiego rodzaju zmaganie jest

ciekaw  form  sprawdzenia stop-
nia wiedzy w dziedzinie polskiej
gramatyki i ortografii, a tak e inte-
resuj cym bod cem do dalszego
podwy szenia jej poziomu.

W. Wasiliew
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Konsul Ryszard Sosi ski, Alicja Boche ska, dr Taiana Szkapenko – wyk adowcy RUP,
prof. Tadeusz Palmowski

Wyró nienie dostaje Swiet ana Siedykina

Zdobywczyni I miejsca
Maria Fadiejewa

Zdobywcy III miejsca W.Wasiliew, II miejsca Polina Anienkowa,
konsul Ryszard Sosi ski, konsul Dariusz Koz owski

Prowadz cy Dyktanda prof. Tadeusz Palmowski, dr Tatiana Szkapenko
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W tym roku mieli my szans
sp dzi  ten dzie  na Ziemi

wi tej. D ugo rozwa ali my t
propozycj  – radzili my si  z
rodzin , w pracy przek ada-
li my urlopy, interesowali my
si  sytuacj  na Bliskim Wscho-
dzie.

Zdecydowali my si , wpisa-
li my si  na list , a us yszawszy
e to s uszna decyzja, uspokoi-

li my si  i zacz li my marzy  i
chwali  si .

Og oszenie o tym, e brakuje
6 osób, odebrali my niepowa -
nie. Ale kiedy powiedziano nam,
e z tego powodu wyjazd si  nie

odb dzie, odczuli my szok, al,
niemal pop akali my si . W wie-
ku 50 lat cz owiek potrafi jesz-
cze prawie rozp aka  si  z przy-
kro ci, a raczej z uczucia nie-
spe nionego marzenia.

Nowe og oszenie: jedziemy
nie w marcu, a w kwietniu, wy-
jazd b dzie dro szy, lecz nic ju
nie by o w stanie nas powstrzy-
ma . Dusza rwa a si  ku wi ty-

roda popielcowa – Popielec – pierwszy
dzie  Wielkiego Postu

Trzeba stara  si  i wierzy
niom. Rado  przepe nia a serce,
oznacza o to e jestem godzien
tej pielgrzymki, e zas em na
mi osierdzie Bo e, które nie zna
granic. B  móg  zwiedzi  Zie-
mi wi , b  stara  si  by
lepszym. Wp acili my pierwsz
rat  na wyjazd.

wi to ci pi ciu religii cze-
kaj  na mnie.

ciana P aczu – judaizmu;
chrze cija skie – góra B ogo-

awie stw, wi tynia Zwiasto-
wania, bazylika Bo ego Naro-
dzenia, Grób Pa ski i inne wa ne
dla pielgrzyma miejsca. Nie wol-
no o niczym zapomnie , czego-
kolwiek omin . Jerozolima ze
swoj  trzech tysi cletni  histori
obchodzi a trzecie tysi clecie
zostania stolic  swojego pa stwa
w tym samym roku, kiedy Rosja
i inne kraje wi towa y tysi cle-
cie swojego chrztu. 25 km od Je-
ruzalem – Morze Martwe. Naza-
ret. Po owa katolików to Arabo-
wie-chrze cijanie (nie mog
uwierzy , musz  sam zobaczy !).

Pielgrzymka z ksi dzem Jerzym
zapowiada zobaczenie dwa-trzy
razy wi cej obiektów ni  propo-
nuje to dowolny przewodnik lub
firma turystyczna. Przyjazna ro-
dzinna atmosfera i szcz liwe
twarze pozostaj  w pami ci na

ugi czas, a ujrzane wi tynie –
na ca e ycie. Takich wra  i ra-
do ci nie kupuje si  za pieni dze,
trzeba je poczu . Jestem szcz -
liwy.

Ju  cichutko i indywidualnie:
„Prosz  zabra  pieni dze. Piel-
grzymka nie odb dzie si .” Zno-
wu szok, zagubienie, niewidzial-
na przepa . Zwrócili si  nie do
mnie, le zrozumia em. Du a su-
ma w r kach, lecz pieni dze nie

 potrzebne. Te pieni dze s  ju
skre lone z bud etu rodzinnego,
mo na obej  si  bez nich. Chy-
ba po raz pierwszy z takim lekce-
wa eniem odnios em si  do pie-
ni dzy, ja – taki oszcz dny. Po-
czu em, e straci em wi cej, ni
mam, e pieni dze zostan  wy-
dane, a pielgrzymki nie b dzie,

niczego nie zobacz , nie ukl k-
, nie b  móg  oddycha  tym

powietrzem, którym oddycha
Chrystus, nie przejd  Drog
krzy ow , nie przejd  obok Jego
ladów na tej ziemi.

Tam, gdzie Jezus Chrystus
ulecza  cia a i dusze, gdzie wy-
rzek  si  Go aposto  Piotr, gdzie
by a Ostatnia wieczerza, gdzie
zszed  Duch wi ty, gdzie przy-
sz a na wiat Maryja Panna i
gdzie jest miejsce jej odej cia.

Gdzie by  biskupem Jakub
Sprawiedliwy, brat Pa ski, i jego
nast pca, rodzony brat Szymon
i brat stryjeczny Jezusa Chrys-
tusa.

Kiedy b  móg  dotkn
tych wi ty ? Czy b  jeszcze
mia  tak  mo liwo ? Czy zas u-

 na mi osierdzie Bo e, by zo-
baczy  Ziemi wi ?

Trzeba stara  si  i wierzy , i
wtedy Wielki Post zako czy si
Wielkanoc  – Zmartwychwsta-
niem Chrystusa.

odzimierz Juszkiewicz

Stowarzyszenie Inicjatyw Polonijnych
wspólnie z Katedr  J zyków S owia skich i
Ba tyckich Uniwersytetu Pa stwowego im. I.
Kanta oraz Szko a j zyków obcych "Ekspert"
zorganizowa y 26 lutego przegl d polskiego
filmu "Tylko mnie kochaj" w pomieszczeniu
szko y j zykowej przy ul. Hendla, 5.

"Tylko mnie kochaj" (2006 r.) to komedia
romantyczna twórców "Nigdy w yciu!":
Ryszarda Zatorskiego (scenariusz i re yseria),
Tomasza Dobrowolskiego (zdj cia) oraz
producenta Tadeusza Lampki. Zgranej,

„TYLKO MNIE KOCHAJ”
filmowej ekipy, która na co dzie  produkuje
najch tniej ogl dane seriale w Polsce: "M jak
mi ", "Na dobre i na z e" i "Kryminalnych".
W filmie zagrali znani w Polsce aktorzy:
Maciej Zako cielny, Agnieszka Grochowska,
Agnieszka Dygant, Julia Wroblewska.

Film by
przebojem w
polskich kinach,

ównie dzi ki
du ej kampanii
reklamowej w

mediach i
udziale
aktorów
znanych z
seriali. Na
filmie
swego
czasu nie
zostawili
suchej nitki
krytycy i
wybredniejsi

widzowie – zarzucano filmowi s abo  i
przewidywalno  scenariusza, brak
prawdopodobie stwa emocjonalnego, p ytko
postaci, dialogi stoj ce na niezbyt wysokim
poziomie, nachalno , s ab  gr  aktorsk , z y
dobór piosenek (You’re beautiful Jamesa

Blunta, opowiadaj ca o
mi ci niemo liwej do
spe nienia, dodana do
sceny romantycznej
kolacji), brak
konkretnego pomys u
na fabu . Chwalono
natomiast zdj cia oraz
rol  Julii Wróblewskiej
(pojawi y si  nawet
porównania
dziewczynki do Dakoty
Fanning, by y one
jednak oparte przede
wszystkim na
fizycznym
podobie stwie, a nie
klasie aktorskiej).
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Decyduj ce by o
zdobycie Chojnic w
roku 1466, co dopro-
wadzi o do odci cia
Zakonu od pomocy z
Zachodu i zawarcia
drugiego traktatu po-
kojowego w Toruniu
w r. 1466. Polska
zwróci a sobie wtedy
Pomorze Nadwi la -
skie z Gda skiem,
biskupstwo warmi -
skie, stolic  Zakonu
Malbork, oraz Elb-

g.
Wedle warunków 2-go pokoju toru skiego

Prusy Krzy ackie sta y si  lennem Polski. Pa -
stwo zakonne zosta o znacznie okrojone i pozba-
wione suwerenno ci. Na mocy uk adu ka dy no-
wowybrany Wielki Mistrz Zakonu powinien by
sk ada  królowi polskiemu przysi  lenn . Ale
nowy Wielki Mistrz Albrecht Hohenzollern odma-
wia  z enia przysi gi. Wybuch a nowa wojna

królestwa polskie-
go Zakonem w
roku 1519. Armia
polska wtedy u a
armat, które potra-
fi y skruszy  cegla-
ne mury warow-
nych zamków krzy-
ackich. Zaci ne

oddzia y nie op a-
cone przez Albre-
chta odmówi y mu
pomocy. Polskie
wojsko stan o pod
murami Królewca.
Zawarty zosta  ro-
zejm od 1519 do
1521 r. Albrecht w
Prusach zdecydo-
wa  si  pod wp y-

wem Marcina Lutra poprze  Reformacj  i przyj
luteranizm, rozwi za  Zakon w Prusach, stwa-
rzaj c wieckie ksi stwo protestanckie. W marcu
1525 r. we Wroc awiu odby y si  pertraktacje
przedstawicieli Wielkiego Mistrza z Zygmuntem
i senatorami polskimi.

Wyk ad "Krzy acy w
Dzieach Polski" wyg asza
W.Wasiliew

Kolekcjoner Leonid Kobiak

Na fot. od lewej:
Zapoznajemy si  ze zbiorem polskich
monet historycznych

Stowarzyszenie Inicjatyw Po-
lonijnych we wspó dzia aniu z dzia em literatury
w j zykach obcych Kaliningradzkiej Biblioteki
Obwodowej zorganizowa o spotkanie po wi cone
historii Polski, epoce 300 lat stosunków wzajem-
nych pa stwa polskiego a Zakonu krzy ackiego
(od roku 1226 do 1525 r.) Wyk ad "Krzy acy w
dziejach Polski" wyg osi  autor tego artyku u
Wasilij Wasiliew.

Nie atwe to by o wezwanie obj  taki bogaty
w burzliwe wydarzenia historyczne okres w mniej
ni  godzinnym wyk adzie. Dlatego musia em na-
kre li  najwa niejsze, podstawowe wydarzenia
etapowe, którymi by y: zaproszenie w roku 1226
Zakonu Szpitala NMP Domu Niemieckiego z
Jerozolimy przez ksi cia Konrada Mazowieckiego
do Prus do ochrony pogranicza polsko-pruskiego
i chrystianizacji miejscowego ludu poga skiego.
Okres od 1230 do 1283 roku – podbój Prus i pow-
stanie pa stwa Krzy ackiego, rozbudowy ca ej
sieci zamków-klasztorów, twierdz, warowni i in-
nych umocnie  obronnych. Uwa a si , e powsta-
o ich w dobie rozkwitu Zakonu w Prusach oko o
120. Nast pnie od roku 1327 nast pi  czas sta ych
wojen i konfliktów polsko-krzy ackich – Gda ska
i Pomorza Wi lanego. Donios ym wydarzeniem
tej epoki w dziejach Polski by o zawarcie polsko-
litewskiej Unii krewskiej w roku 1385 i jedno-
cze nie zwi zku ma skiego królowej Jadwigi
z litewskim wodzem Jagie , który przy obrz dzie
chrztu przyj  imi  W adys aw.

W obliczu zbli aj cej si  kolejnej wojny, która
mia a przynie  ostateczne rozstrzygni cie – kto

dzie gór  – decyzja ówczesnych w adców o za-
warciu Unii Krewskiej by a wyj tkowo trafna, i
w zasadzie sta a si  zapowiedzi  zwyci stwa na
polu Grunwaldzkim 15 lipca 1410 roku. Skutkiem
zwyci stwa Grunwaldzkiego by o z amanie pot gi
militarnej Zakonu krzy ackiego i nast pnie pod-
pisanie 1-go Toru skiego traktatu pokojowego w
1411 roku. Wa nym wydarzeniem tej epoki by o
powo anie przez mieszczan i rycerzy w 1410 roku
Zwi zku Pruskiego do walki z u ciskiem Zakonu.
Odpowiedz  na apel Zwi zku Pruskiego do króla
polskiego sta  si  Akt inkorporacyjny króla Ka-
zimierza Jagiello czyka, który zniós  pa stwo Za-
konne, za  mieszka ców Prus zrówna  w prawach
z mieszka cami Polski. To by o powodem wybu-
chu wojny 13-letniej, która do roku 1462 toczy a
si  ze zmiennym powodzeniem.

Traktat pokojowy zosta  podpisany 8 kwietnia
1525 roku przez króla Zygmunta, Albrechta Ho-
henzollerna i wysokich dostojników polskich i
zakonnych.

Natomiast 10 kwietnia 1525 roku na placu w
Krakowie Albrecht, jako Ksi wiecki, z
ho d lenny królowi Zygmuntowi, odbieraj c z r k
króla proporzec z herbem Prus jako symbol lenna.
Odznak  zale no ci od polskiego suwerena (króla
i Korony) symbolizowa y umieszczone na czar-
nym orle 2 elementy – korona na jego szyi i litera
"S" na piersi.

Tak si  sko czy a epoka podboju przez Zakon
Krzy acki ziemi plemion Prus, za enia, rozkwi-
tu i upadku pa stwa zakonnego. Zostali milcz cy
wiadkowie tych zdarze  – warowne zamki, film

o których obejrzeli zebrani na sali lekcyjnej bib-
lioteki obwodowej. Ukaza y si  przed nami nie-
gdy  gro ne wie e i basteje, mury obronne twier-
dzy Malborka, Olsztyna, Reszla, Lidzbarka War-
mi skiego, Fromborka i kilku innych prastarych
miast by ych Prus.

Znakomitym uzupe nieniem tego spotkania z
histori  sta a si  ekspozycja numizmatyczna
"Historia Polski w monetach", któr  przedstawi
zbieracz Leonid Kobiak. Pan Kobiak opowiedzia
zebranym jak si  zacz a jego przygoda z numiz-
matyk .  Zapocz tkowa a zbiór naprawd  intere-
suj cy i warto ciowy znaleziona przez pana Leo-
nida unikatowa moneta z XVII stulecia podczas
pobytu u babci na wsi na Bia orusi. Teraz s  w je-
go zbiorach monety, które by y w obiegu w epoce
redniowiecza w Polsce, na Litwie i Bia orusi, np.

trzygroszówka Zygmunta III Wazy z jego wize-
runkiem, solidy RP (najdrobniejsza moneta tam-
tych czasów). Okazy naprawd  unikatowe.

Oprócz tego pan Leonid przedstawi  nam
wspó czesne serie monet polskich z wizerunkami
króli i ksi t polskich, w ród nich Mieszka I-go
(1979), Boles awa I Chrobrego (1980), Kazimie-
rza Odnowiciela (1980), Boles awa II mia ego
(1981), Boles awa III Krzywoustego (1982), W a-
dys awa I okietka (1986), Kazimierza Wielkiego,

adys awa II Jagie y (1989). Spor  cz  zbioru
Leonia Kobiaka stanowi  monety kolekcjonerskie
po wi cone rocznicom wydarze  historycznych,
polskim miastom (god a miast, herby woje-
wództw). W ród nich znalaz a si  ciekawa moneta
z herbem województwa podlaskiego, który jako
jeden z elementów ma "Pogo " – wiadectwo Unii

Krzy acy w dziejach Polski:
SPOTKANIE Z HISTORI

polsko-litewskiej.
W serii "Historyczne miasta Pol-

ski" pan Leonid uzbiera  prawie wszy-
stkie. W ród nich monety z widokami
Gniezna, Poznania, Wroc awia, Toru-
nia i Malborka. Wyj tkowo ciekaw
ekspozycj  swoich monet L. Kobiak
przedstawia  przytaczaj c interesuj ce
szczegó y z dziejów Polski.

Cale spotkanie przebiega o w
zyku polskim.

W. Wasiliew
fot. autora
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Nauka nie musi by  nudna

Planowe zadania pomagaj
maluchom pozna  otaczaj cy
wiat, rozwin  mow  w j zyku

polskim, wyobra ni  i logiczne
my lenie. Olesia Dubie ska roz-
szerza dzia ania o wiczenia i za-
bawy ruchowe, wyrabiaj ce spra-
wno  fizyczn  i zapewniaj ce

ciwy wypoczynek po lek-
cjach, oraz wspomagaj ce kon-
centracj  i budz ce ch  do dzia-
ania.

Naszym celem jest nie tylko
rozbudzenie w dzieciach zainte-
resowania j zykiem polskim, ale
równie  zapoznanie ich z kultur
polsk  i biografi  wybitnych Po-
laków, wychowanie wra liwo ci
patriotycznej i historycznej pot-
rzeby pami ci o s awnych roda-
kach. Ponadto w toku nauczania
pokazujemy, e j zyk polski,
jakim mówi si  w domu, ró ni sie
od polszczyzny literackiej.

Oprócz planowych zaj
przedszkolaki raz w miesi cu bio-

 udzia  w dodatkowych otwar-

Laureaci konkursu z nauczycielk  Olesi  Dubie sk  i Prezesem Polonii

tych zaj ciach rozwoju mowy pod
tytu em „Mówimy po polsku”.

Tym razem O. Dubie ska
przygotowa a zaj cia otwarte na
temat „Ptaki wokó  nas”, ciekawe
tym bardziej z powodu tego, e
2011 rok og oszono Mi dzynaro-
dowym rokiem lasów.

Zaproszeni na zaj cia rodzi-
ce ch tnie odpowiadali na pyta-
nia i piewali razem z dzie mi
piosenki o ptakach. Dzieci przy-

nios y z domu eksponaty i utwo-
rzy y wystaw : przedmioty
codziennego u ytku w kszta cie
ptaków lub ozdobione ich wize-
runkami, a tak e uk adanki, gry,
ilustracje, ksi ki po wi cone
piel gnacji ptaków i opiece nad
nimi. Dowiedzia y si , jak dokar-
mia  ptaki zim  i zachowa  bez-
piecze stwo w kontakcie z nimi.
Dla dzieci ta niezwyk a lekcja by a
prawdziw  uroczysto ci . pie-

wa y piosenki i deklamowa y wier-
sze o ptakach, ale najwi ksz  ra-
do  wywo a gra „Szukam pta-
ka”, podczas której dzieci robi y
dalsze kroki czytania w j zyku
polskim. Takie zabawy gwaran-
tuj  dzieciom znakomite przygo-
towanie do roli ucznia.

Przedszkolaki tak e wzi y
udzia  w konkursie obrazków
przedstawiaj cych ptaszki posi-
laj ce si  w karmiku, ptaki p y-
waj ce lub siedz ce na drze-
wach. Zrobi y ptaki z plasteliny.

Na zako czenie Prezes Polo-
nii Czerniachowska Irena Korol,
która jest motorem tych dzia ,
wr czy a laureatom konkursu na-
grody.

W nast pnym miesi cu pla-
nujemy kontynuowa  otwarte za-

cia, w marcu b dzie lekcja pod
tytu em „Zwierz ta naszego
kraju” i konkurs recytatorski. Za-
praszamy wszystkich ch tnych
na ciekawe otwarte lekcje!

I. Safronowa

fo
t. 

au
to

ra

Wspólnota polskiej kultury „Dom Polski” im. F. Chopina w Czerniachowsku zorganizowa a now  grup  nauki
zyka i kultury polskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat). Poprowadzi je nauczycielka j zyka polskiego

Olesia Dubie ska, która nigdy nie szcz dzi a sil i daje z siebie wszystko dla swoich ma ych uczniów.

538 urodziny Miko aja Kopernika

  Stefania Olkowska, Olga
So owiewa

fot.  O.So owiewej

Przypomnijmy,
wielki astronom

urodzi  si  w Toruniu 19 lutego
1473 roku,  70 lat, z czego a
40, a wi c ponad po ow ycia
sp dzi  na Warmii.7 lat w Lidz-
barku Warmi skim, 29 lat we
Fromborku, 4 lata w Olsztynie.
Powtórny pochówek astronoma
odby  si  22 maja 2010 roku w
katedrze fromborskiej.

Przed II wojn wiatow

Po raz pierwszy w Olsztynie rocznic  urodzin Miko aja Kopernika obchodzono w roku bie cym jak wi to.
Niemcy poszukiwali grobu Mi-
ko aja Kopernika lecz dopiero
obecnie zaistnia y warunki do
prac archeologicznych z pozy-
tywnym skutkiem. Z prowadzo-
nych prac urz dzono wystaw
fotograficzn , któr  ekspono-
wano we Fromborku, Reszlu, a
obecnie w Olsztynie. Wystaw
umieszczono w sali kopernikow-
skiej, to jest w komnacie, w któ-
rej Kopernik mieszka  i praco-

wa . To tutaj pojawi a si  my l
stworzenia wielkiego dzie a „De
Rewolucjonibus…”, które za-
trz o podstawami ówczesnego
wiata, a z czasem na sta e zmie-

ni o my lenie cz owieka o wsze-
ch wiecie.

Otwarcie wystawy 18 lutego
2011 roku na zamku w Olsztynie
zapocz tkowa o obchody rocz-
nicy urodzin. G ówne imprezy
odby y si  w Olszty skim Plane-
tarium. By y spektakle, malowa-
nie kartki urodzinowej, tort uro-
dzinowy, a tak e chleb ze smal-
cem.

19 lutego 1011 roku na wi to
urodzin Miko aja Kopernika
przyjecha a do Olsztyna  równie
nasza grupa z Klubu Mi ników
Kultury Polskiej z Kaliningradu.
W Olszty skim Obserwatorium
mieli my prawdziw  lekcj
astronomii, któr  prowadzi a po-
przednia pani dyrektor Jadwiga
Bia a. W Planetarium trafili my
na chleb ze smalcem lecz nie da-
ne by o nam go spróbowa . Aktor

„Miko aj Kopernik” i aktorka
„ Anna Schilling” stali z sto em,
na którym le  chleb i mas o,
mar li na dworze, a dziennikarze
robili im zdj cia. Tu  obok sta
samochód z napisem Telewizja
Polska. Nasza grupa równie
robi a sobie zdj cia, ale przy
okazji zwiedzili my planetarium
i wystaw  galerii.

Z dala od Kopernika Badanie nieba
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Odrodzenia Polski.
W 2005 roku podj a te  – jako
jedna z pierwszych – wyzwanie
stworzenia w asnego,
prywatnego teatru w
Warszawie, Teatru Polonia.
Jest równie  fundatork  i
Prezesem Zarz du Fundacji
Krystyny Jandy na Rzecz
Kultury. 16 stycznia 2010 roku
Fundacja Krystyny Jandy na
Rzecz Kultury wi towa a
otwarcie nowej sceny nazwanej
Och-teatr, mieszcz cej si  w
Warszawie przy ulicy Grójeckiej
w sali dawnego kina „Ochota”.
W maju 2006 roku otrzyma a
nagrod  „Medaille
Charlemagne pour des Medias
Europeens„ (Medal Karola
Wielkiego Europejska nagroda
mediów) za wybitny dorobek
aktorski, zaanga owanie w
europejskie porozumienie
mi dzy Wschodem i Zachodem
oraz walk  o równouprawnienie
kobiet.
W tym samym roku za rol
Tonki Babi  w spektaklu „Ucho,
gard o, nó ” (w jej w asnej
re yserii) zosta a nagrodzona
presti owym Feliksem
Warszawskim.
5 stycznia 2008 zmar  jej m
Edward K osi ski, którego
po lubi a w 1981 roku. Jest
matk  trójki dzieci: córki Marii
Seweryn oraz dwóch synów,
Adama i Andrzeja K osi skich.
Mieszka w podwarszawskim
Milanówku. Pisuje felietony
m.in. do magazynu Poradnik
Domowy.

     Galeria
Znakomitych Polek

KRYSTYNA JANDA

> str. 7

Krystyna Jolanta Janda (ur. 18
grudnia 1952 w
Starachowicach) – polska
aktorka filmowa i teatralna,
prozaik i felietonistka,
piosenkarka; dyrektor teatru.
Absolwentka Pa stwowego
Liceum Plastycznego. W 1975
roku uko czy a Pa stwow
Wy sz  Szko  Teatraln  w
Warszawie. W teatrze
zadebiutowa a rol  Doriana
Graya w Portrecie Doriana
Graya Oscara Wilde’a oraz rol
Niny Zarzecznej w spektaklu
Czajka Antoniego Czechowa.
Powszechnie uwa a si , e jej
debiutem filmowym by a rola
Agnieszki w filmie Andrzeja
Wajdy „Cz owiek z marmuru”
(1976). Po raz pierwszy na
ekranie pojawi a si  jednak w
1973 r. w serialu „Czarne

chmury” jako dziewczyna
ta cz ca na ch opskim weselu.
Grywa najcz ciej postacie
kobiet silnych i zdecydowanych
o bogatym yciu wewn trznym.
Do najbardziej znanych nale
jej role w filmach: „Cz owiek z
elaza”, „Przes uchanie” oraz

„Kochankowie mojej mamy”.
Od lat 80. gra nieprzerwanie w
filmach kinowych i
telewizyjnych oraz w sztukach
teatralnych. Od 10 lat tak e
re yseruje w teatrze i telewizji.
Ma na swoim koncie re yseri
filmu fabularnego „Pestka”,
wed ug kultowej powie ci o
mi ci autorstwa Anki
Kowalskiej. Przez krytyków
filmowych zosta  on uznany za
jeden z najlepszych debiutów
filmowych.
W teatrze zagra a oko o 60 ról
od antyku przez Szekspira do
wspó czesnego repertuaru
teatralnego polskiego i
wiatowego. Przy czym ma na

swoim koncie sukcesy
ciwie we wszystkich

gatunkach scenicznych.
Najwi kszym sukcesem by a
Medea Eurypidesa. G ówne
role w „Shirley Valentine” i
„Edukacja Rity” zagra a ponad
400 razy. Mia a w swoim
repertuarze wiele
monodramów, z których ka dy
by  sukcesem. Zagra a tak e
oko o 45 ról od klasycznych do
wspó czesnych w Teatrze

Telewizji oraz
oko o 50 ról w
filmach
fabularnych.
Jest jedn  z
ulubionych
aktorek
Andrzeja
Wajdy. Poza
„Cz owiekiem z
marmuru”
kontynuowa a

wspó prac  z re yserem w jego
kolejnych dzie ach, jak np.:
„Cz owiek z elaza”, „Dyrygent”
czy „Bez znieczulenia”.
Jest laureatk  wielu nagród
przyznawanych w Polsce, jak i
na wiecie. Za rol  w filmie
„Przes uchanie” otrzyma a Z ot
Palm  na festiwalu w Cannes,
a za rol  w filmie „Zwolnieni z
ycia” Waldemara Krzystka –

Srebrn  Muszl  w San
Sebastian. Za rol  w filmie
niemiecko-francuskim „Laputa”
Helmy Sanders-Brahms zosta a
nagrodzona na festiwalu w
Montrealu.

Gra, piewa, re yseruje, pisze
felietony, wyda a 6 p yt i 5
ksi ek. Wielokrotnie
nagradzana jako
najpopularniejsza i najbardziej
ceniona aktorka w kraju. W
ankietach przeprowadzanych w
polskiej prasie na koniec XX
wieku, zosta a wybrana przez
widzów najwi ksz  polsk
aktork  stulecia.
W 2000 roku odby a jedn  z
najwi kszych tras teatralnych w
historii polskiego teatru (Sto
twarzy Krystyny Jandy). W
ci gu dwóch miesi cy zagra a
48 spektakli w 8 najwi kszych
miastach Polski.
Postanowieniem Prezydenta
RP z dnia 18 pa dziernika
2002, w uznaniu wybitnych
zas ug dla rozwoju Telewizji
Polskiej, zosta a odznaczona
Krzy em Oficerskim Orderu
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Przychodzi te ciowa do zi cia:
Te ciowa: Cze  synku dawno
Ci  nie widzia am.
Zi : Ja mamusi te . Na ile
mama przyjecha a?
Te ciowa: A mog  zosta  tyle
ile tylko chcesz.
Zi : To co mamusia si  nawet
herbatki nie napije?

Tym razem mamusia
herbatki si  napije, poniewa
5 marca jest obchodzone w
Polsce jako Dzie  Te ciowej.

Dawniej te ciow  nazywano
wy cznie matk ony, obecnie
te ciow  nazywa si  zarówno
matk ony jak i matk  m a.

Cho  czasem zdarza si , e
mamy z Te ciow  na pie ku, to
nie wolno zapomina , e to
Ona da a ycie
naszej ukochanej
onie lub

ukochanemu
owi. Te ciowa

jest równie
niezast piona, gdy
trzeba popilnowa
dzieci czy
zaopiekowa  si
psem,  rybkami  i
kwiatami podczas
wakacyjnego
wyjazdu.

Synowe i zi ciowie mog
wykorzysta  Dzie  Te ciowej
do wyra enia wdzi czno ci za
trosk , opiek  i wsparcie.

Ze róde  historycznych
wiadomo, e wi to zosta o
ustanowione w 80 latach XX
wieku. Pierwszy raz Dzie
Te ciowej by  obchodzony we
Francji.

Powsta o na wyraz szacunku
i wdzi czno ci synowej lub
zi cia wobec te ciowej lub
wiekry (matki m a) za ich

obecno , zainteresowanie i
pomoc w wychowaniu dzieci,
utrzymaniu wspólnego
gospodarstwa domowego,
rozwi zywaniu problemów itp.

Jakiekolwiek s  relacje
rodzinne u Was
drogie Panie i
drodzy Panowie
to pami tajcie o
tym by 5 marca
okaza  wi cej
uczu  te ciowej,
bo przecie
zawsze jest jaki
“Sposób na
te ciow ”.

Opracowanie red.

W MARCU OBCHODZIMY
DZIE  TE CIOWEJ

Gwiazda Krystyny Jandy w ódzkiej Alei Gwiazd
8 MARCA – DZIE

KOBIET
Najserdeczniejsze przyjmij
                                  yczenia
zamiarów i marze  spe nienia,
w dzia aniu i w pracy – sukcesu.
Niech szcz cie pilnuje Twojego
                                    adresu,
jak wierny cie  trwa obok stale,
niech sprzyja Ci wytrwale.

Z okazji Dnia Kobiet
pozdrawiamy gor co wszystkie

czytelniczki „G osu”!

Odznaczenia i nagrody
Krzy  Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski, w uznaniu
wybitnych zas ug dla rozwoju
Telewizji Polskiej (2002)

oty Krzy  Zas ugi (1989)
oty Medal „Zas ony

Kulturze Gloria Artis” (2005)
Odznaka Zas ony Dzia acz
Kultury (1997)

Order  Sztuki  i  Literatury  III  klasy
(1991, Francja)
Medal im. Vittoria de Siki (1990)
Medal Karola Wielkiego za
wybitny dorobek aktorski oraz
postaw  proeuropejsk . Jest
pierwsz  kobiet  uhonorowan
tym medalem (2006)
Nagroda im. Zbyszka
Cybulskiego za najlepszy
debiut (1978)
Srebrny Asteroid za rol  w
filmie Piotra Szulkina Golem,
na XIX Mi dzynarodowym
Festiwalu Filmów
Fantastycznych w Trie cie.
Najlepsza rola kobieca na
festiwalu (1981)
Montreal, nagroda za rol
kobiec  (1986)
Nagroda im. Aleksandra
Zelwerowicza - przyznawana
przez redakcj  miesi cznika
”Teatr” za rol  tytu ow  w
„Medei” Eurypidesa w Teatrze
Powszechnym w Warszawie
(1988)
Nagroda Fundacji Kultury
Polskiej za film „Przes uchanie”
(1989)

ota Kaczka dla najlepszej
aktorki (1990)
Najlepsza g ówna rola kobieca
na FPFF Gdynia za film
„Przes uchanie” (1990)
Nagroda za najlepsz  rol

sk  na Festiwalu Filmowym
w Cannes (rola w filmie
Ryszarda Bugajskiego
„Przes uchanie”) (1990)
Nominacja do nagrody
Europejskiej Akademii Filmowej
za najlepsz  rol  kobiec  (1990)
Nagroda dla najlepszej aktorki
festiwalu na I Belgradzkim
Festiwalu Filmów

ródziemnomorskich za rol  w
filmie Ryszarda Bugajskiego
„Przes uchanie” (1991)
Srebrna Muszla na Festiwalu
Filmowym w San Sebastian za
rol  w filmie Waldemara
Krzystka „Zwolnieni z ycia” (1992)

ota Kaczka dla najlepszej
aktorki (1993)
Nagroda za debiut re yserski

na XX Festiwa-
lu Filmowym w
Gdyni za
re yseri  filmu
„Pestka” (1995)
Super Z ota
Kaczka dla
najlepszej
aktorki w historii
polskiego kina
(1996)
Nagroda
Publiczno ci

Telekamera dla najpopularniej-
szej aktorki (1998)
Super Wiktor za ca okszta t
twórczo ci (1998)
Polskie Nagrody Filmowe
„Or y”: nominacja za najlepsz

ówn  rol  kobiec  za film
ycie jako miertelna choroba

przenoszona drog  p ciow ”
(2001)

Nagroda G ówna „Z ote Lwy” za
najlepsz  g ówn  rol  kobiec
na FPFF Gdynia za „Par  osób,
ma y czas” (2005)
Polskie Nagrody Filmowe
„Or y”: nominacja za najlepsz

ówn  rol  kobiec  za film
„Wró by kumaka” (2006)

ota Kaczka dla najlepszej
aktorki pi dziesi ciolecia (2007)
Nagroda Hiacynt „za
konsekwentne wspieranie idei
tolerancji w swej dzia alno ci
teatralnej, filmowej i
internetowej» (2007)
Polskie Nagrody Filmowe
„Or y”: nominacja za najlepsz

ówn  rol  kobiec  za film
„Par  osób, ma y czas” (2008)
Krzy  Komandorski z Gwiazd
Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zas ugi dla kultury
narodowej, za osi gni cia w
twórczo ci artystycznej (2011)

ród o: Internet
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: 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 .  013.

By  to pomys  Katedry
i orkiestry symfonicznej
Kaliningradu – przepro-
wadzi  cykl koncertów
dla wyst puj cego solo
instrumentu i orkiestry. 12
lutego mieli my okazj
pos ucha  drugiego kon-
certu z tego cyklu – kon-
certu fortepianowego fis-
moll op. 20 Aleksandra
Skriabina, a tak e symfo-
nii nr 5 Piotra Czajkows-
kiego e-moll i dwóch
etiud Roberta Schu-
manna.

Koncerty Skriabina
nie cz sto brzmi  w sa-
lach koncertowych z
powodu trudno ci w ro-
zczytaniu partytur. S  wy-
szukane, wymagaj  g -
bokiej uwagi i s  trudne
do odbioru. Gra Skriabina
wyró nia a si  nerwowym
podnieceniem, a zara-
zem wyj tkowym udu-
chowieniem, ledwie zau-
wa aln  zmienno ci
tempa i rytmu, bogact-

JESZCZE JEDNO WSPANIA E PRZE YCIE MUZYCZNE
W KATEDRZE: CZAJKOWSKI, SCHUMANN, SKRIABIN

wem i ró norodno ci
barw tembrowych, osi -

ganymi przez wirtuozow-
sk  technik  peda owa-
nia.

Koncert  skompono-
wano pod koniec XIX wie-
ku. To by y czasy napi te-
go oczekiwania zmian w
spo ecze stwie. Kompo-

zytor zawsze wyprzedza
swoj  epok  i na swój

sposób wyra a j . Je li u
Sergiusza Rachmanino-
wa s yszymy niepokój i bi-
cie dzwonów, to s uchaj c
Skriabina obserwujemy
wzlot ludzkiego ducha ku
swoim szczytom. Skriabin
by  cz owiekiem unikalne-

go my lenia, by  idealist -
utopist .  Jego g ówn

ide  by o po czenie
wszystkich rodzajów sztu-
ki i oddzia ywanie t  syn-
tez  sztuki na ca  ludz-
ko . Przez to – uwa  –
zmieni si  sedno spo e-
cze stwa. Przez ca e y-
cie przygotowywa  si  do
stworzenia „Misterium”,
lecz nie doko czy  go.

Ju  w m odo ci kom-
pozytor ukszta towa  swo-
je pogl dy, które znalaz y
swoje odzwierciedlenie w

odzie czych utworach,
w tym w koncercie forte-
pianowym fis-moll, skom-
ponowanym przez kom-
pozytora w wieku 25 lat.
Koncert ma tradycyjn
trzycz ciow  form . Ka -
da z trzech cz ci pod-
kre la ide  zwyci stwa
ducha cz owiecze stwa.

Olga Gribowska jest
odym muzykiem i bar-

dzo mi e jest to, e m ody
muzyk wykonuje utwór

O. Gribowska i A. Feldman

O. Gribowska

fo
t. 
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Jako kaliningradczycy, jeste my niezmiernie dumni z tego, e mi li my okazj  pos ucha  w Katedrze
debiutanckiego wyst pu pianistki Olgi Gribowskiej – naszej rodaczki i laureatki konkursów mi dzynarodowych – z
kaliningradzk  orkiestr  symfoniczn  pod  kierownictwem zas onego dzia acza sztuki Arkadija Feldmana.

odego kompozytora.
Kaliningradczycy dobrze
znaj  Olg : sko czy a
szko  muzyczn  przy
Obwodowym College’u
im. S. Rachmaninowa,
klas  zas onego artys-
ty Rosji W adimira S obo-
diana, potem – uczelni
muzyczn  przy Moskiew-
skim Konserwatorium i
wreszcie jest studentk  III
roku konserwatorium w
klasie prof. I. Osipowej.
Dobra baza/wyszkolenie,
moskiewska szko a. Cór-
ka znanych w regionie
muzyków Swiet any i
Wiktora Gribowskich, la-
ureat konkursów mi dzy-
narodowych.

Olga Gribowska to
muzyk z poczuciem stylu
i pewn  manier  wyko-
nania. Solo w koncercie
Skriabina to debiut dla
Olgi, i by  to debiut bardzo
pomy lny.

Gratulujemy sukcesu i
liczymy na dalsze spotka-
nia na kaliningradzkiej
ziemi.

Kaliningradzcy mi -
nicy muzyki tak e mieli
przyjemno  s ucha  te-
go wieczoru symfoni  nr
5 Piotra Czajkowskiego e-
moll w wykonaniu kali-
ningradzkiej orkiestry
symfonicznej. Organista,
laureat konkursów mi -
dzynarodowych Artiom
Chaczaturow, sprawi  s u-
chaczom rado  wykona-
niem na ma ych orga-
nach Katedry dwóch eti-
ud Roberta Schumanna,
wyraziciela estetyki nie-
mieckiego romantyzmu.

       A. awrynowicz
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