
sa”. Maria opowiedzia a im o
tym, co si  sta o. Aposto owie
przerwali  jej  opowie  i  wy-
biegli  z  domu,  kieruj c  si  w
stron  grobu Pa skiego.

Jan by  o wiele lat m odszy
od Piotra. Przybieg   do grobu
jako pierwszy. Przystan  przy
nim i zacz  zmaga  si  ze
swoj  ciekawo ci . Chcia
wej  do grobu przed Piotrem,
ale nie odwa  si  na to. „Piotr
jest pierwszy w ród aposto ów
i jemu sie nale y ten przywilej”
– pomy la . Porz dek, który
obaj zobaczyli w pustym grobie
zdumia  ich. „Jak tu wszystko
posprz tane! Ca un i prze cie-
rad a równiusie ko posk ada-
ne” – powiedzia  najm odszy z
Aposto ów.

„Janie, wracamy do braci!
Je li Pan zmartwychwsta , to
na pewno do nas przyjdzie” –
powiedzia  Piotr. Jego przeczucie
sprawdzi o si . W pomiesz-
czeniu, w którym oni przebywa-
li, drzwi byy zamkni te. Pomimo
to Zmartwychwsta y Pan stan
po rodku nich i powiedzia :
„Pokój Wam! Pokój mój daj
wam nie tak jak daje go wiat...
Przyjmijcie Ducha wi tego!
Komu grzechy odpu cicie s
im odpuszczone”...

Oto dlaczego zmartwychw-
stanie jest najwi kszym wi -
tem w Ko ciele i najwspanial-
szym darem dla wszystkich
wierz cych w Chrystusa. Oby
wszyscy chrze cijanie zrozu-
mieli jego istot ! Oby wszyscy
z rado ci  przyj li go i wyko-
rzystali dla zbawienia samych
siebie i  bli nich! Alleluja!

   Ks. Ignacy Pawlus SDS
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O NAJWA NIEJSZYM WI CIE
CHRZE CIJAN

24 kwietnia – czyli tego samego dnia – wschodni i zachodni Ko cio y chrze cija skie obchodz  Wielkanoc. Dlaczego to
wi to jest najwa niejsze?

Moja Babcia Barbara mie-
szka a na wsi. Na wi ksze
wi ta ko cielne i na niektóre

niedziele przyje ali my do
niej z miasta. By o nie do po-
my lenia, a eby w te wi tecz-
ne dni nie pój  na msz  do
ko cio a, który znajdowa  si  w
odleg ci dwustu metrów od
jej domu.

Ju  jako ma y ch opiec zau-
wa em, e tylko podczas niek-
tórych nabo stw w ko ciele
gra y organy i orkiestra d ta. Na
moje pytanie: „Kiedy w ko ciele
gra orkiestra d ta?” otrzymy-
wa em od babci nast puj
odpowiedz: „Tr by i tr bki graj
w ko ciele tylko wtedy, jak si
obchodzi wielkie wi ta”! (Przy
okazji wyznam, e orkiestra

ta by a wielk  mi ci  mo-
jego dzieci stwa. Nie mog em
oderwa  oczu od muzykantów
i ich z ocistych instrumentów.
Grajkowie podobali mi si
najbardziej wtedy, kiedy nabie-
rali do ust powietrze. Wówczas
ich policzki wygl da y jak moja
gumowa pi ka, któr  bawi em
si  wraz z innymi dzieciakami
na podwórku.)

„Babciu, a które wi to jest
najwa niejsze w Ko ciele”? –
pyta em pod wp ywem zwyk ej
dzieci cej ciekawo ci.  „Wiel-
kanoc” – odpowiedzia a mi
lakonicznie moja rozmówczyni.
„A czemu ta noc by a wielka?” –
zapyta em ponownie. Babcia
spojrza a na mnie przez szk a
okularów  w drucianych opraw-
kach i odpowiedzia a: „Na wie-
cie tylko jedna noc by a wielka.
To by a ta noc, kiedy zmartwych-
wsta  Pan Jezus. Noc si  ko -

czy a i zaczyna  si wit. Na nie-
bie za wieci y ranne zorze. Nag-
le zatrz a si  ziemia, kamie ,
który przywali  wej cie do grobu
wykutego w skale, drgn , poto-
czy  si  po  ziemi  kilka  metrów i
upad . Te dziwne zdarzenia prze-
razi y nierzy stoj cych na war-
cie przy grobie. Przez otwór w
nim wyszed  Pan Jezus. Stan

przed grobem tak, jakby Go poza-
wczoraj  nie zabito na krzy u. By
ca y, ywy i zdrowy. Posta  chwil
i znikn  w porannej mgle. Po
kilku chwilach przy grobie stan y
kobiety. Przysz y, eby zabalsa-
mowa  cia o Pana.

Maria Magdalena zajrza a do
wn trza grobu i krzykn a z prze-
ra enia: „Ukradli cia o Pana!”.
Zostawi a przy nim swoje przyja-
ció ki i zacz a szuka  cia a Pa-
na. Maria Magdalena przystan -
a, gdy us ysza a szelest depta-
nych ludzk  stop  li ci. Spojrza a
przed siebie. „To pewnie ogrod-

nik”  –  pomy la a  i  ze  zami  w
oczach zapyta a go: „Czy to ty wy-
krad  cia o mego Pana?” Za-
pad a cisza, w której wysz o na
jaw, e domniemanym ogrodni-
kiem by  sam Pan.

„Mario!” – powiedzia  On. „Czy
to Ty, mój Nauczycielu?” – zapy-
ta a, szlochaj c. „Tak, to ja! – us y-
sza a - Ju  nie p acz wi cej, tylko

pobiegnij do Piotra i powiedz
mu, e zmartwychwsta em, jak
przepowiedzia em”. Mari  urado-
wa o to, co us ysza a. Dobra no-
wina o zmartwychwstaniu Pana
przypi a jej niewidzialne skrzy-

a. Dzi ki nim juz nie bieg a, ale
jak ptak lecia a ku pogr onym
w niepewno ci aposto om.

„Bracia, Chrystus prawdziwie
zmartwychwsta ” – powiedzia a
im.  Piotr  i  Jan  zerwali  si  z  po-

ania. Stoj c, podnie li w gor
ce i zgodnie zawo ali: „Niech
dzie uwielbiony Bóg i Ojciec

Pana naszego Jezusa Chrystu-
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Boris Bartfeld

Kwartet smyczkowy Filharmonii kaliningradzkiej pod kierownictwem
Zas onego dzia acza kultury FR T. Obolenskiej

Solistka Filharmonii kaliningradzkiej
. Mie szenina  (sopran)

Ks. Pra at Jerzy Steckiewicz

Prezes Regionalnej Fundacji Kultury
obwodu kaliningradzkiego
Nina Pierietiaka

zator tego spotkania Borys
Bartfeld.

Profesor awrynowicz potra-
fi  wci gn  w kr g swoich zain-
teresowa  naukowych i z czy
nie tylko „fizyków i liryków”. O
roli tego nietuzinkowego uczone-
go w sprawie zbli enia ró nych
kultur na wieczorze pami ci
mówili Generalny Konsul Litwy
i zast pca Konsula Generalnego
RP.

Pi knie mówi y o swoim
u i ojcu Aleksandra i Maria

Tego dnia w sali, która dobrze
pami ta profesora awrynowi-
cza, brzmia y jego ulubione ut-
wory muzyczne w wykonaniu
solistów Filharmonii, brzmia y

osy przyjació , uczniów, naj-
bli szych i najukocha szych mu
osób.

Na scen  po kolei wychodzili
profesorowie fizyki, matematyki,
filozofii i filologii (W. Ma a-
chowski, S. Alesznikow, W. Tara-
now, L. Kalinnikow, M. Borsuk,
I. Wiereszczagina), eby mówi
o nauce, o historii, o muzyce, a
przede wszystkim o stosunku do
nich Kazimierza awrynowicza.
Gor czkowali si  jak na posie-
dzeniu rady naukowej, dyspu-
towali, przejmowali si , za ka -
dym razem spostrzegaj c si , e
profesor awrynowicz nie jest
obecny na sali, e nie maj  b ys-
kotliwego erudyty za oponenta,
e nie ma wybitnego wielostron-

nego uczonego. Po jego odej ciu
w spo eczno ci naukowej pow-
sta a pró nia, której nikt nie jest

CZ OWIEK EPOKI RENESANSU
21 marca w Kaliningradzkiej Filharmonii odby  si  koncert, wieczór pami ci, po wi cony 70-leciu urodzin

profesora matematyki, b yskotliwego wyk adowcy, historyka nauki i dzia acza kultury Kazimierza Boles awa awrynowicza.

w stanie wype ni .
„Do tej pory znajduj  si  pod

jego dobroczynnym wp ywem.
My , e tak móg by powiedzie
o sobie ka dy student awryno-
wicza. Jego wczesne odej cie 21
lutego 2002 roku jest niepoweto-
wan  strat  dla nauki, kultury i
mi dzynarodowego znaczenia
naszego regionu. By  i pozostaje
europejsk  twarz  naszego rosyj-
skiego miasta” – tak powiedzia
o swoim nauczycielu kalinin-
gradzki pisarz, g ówny organi-

awrynowicz, ami c istniej ce
stereotypy o profesorach mate-
matyki, wyjawiaj c ma e mi e
sekrety jego prywatnego i rodzin-
nego ycia. Lecz najlepiej ze
wszystkich s ów o stosunku
najbli szych do g owy tej du ej
rodziny awrynowiczów wiad-
czy fakt, e ona i m odsza córka
do dzi  troskliwie wydaj  za o-
one przez pana Kazimierza pis-

mo polonijne „G os znad Pre-
go y”.

Bardzo symboliczne by o to,
e wieczór, zorganizowany przy

wsparciu Ministerstwa Kultury
obwodu kaliningradzkiego i
Regionalnej Fundacji kultury,
zako czy  si  romansem „Gori,
Gori, moja zwiezda (P  moja
gwiazdo)” w wykonaniu zas o-
nego artysty FR Niko aja Gor o-
wa.

Dopóki yje pami , dopóki
yj  uczniowie i koledzy, gwiaz-

da Kazimierza awrynowicza nie
zga nie.

Walery Sklarow

Proponujemy Pa stwa uwadze fotoreporta  z koncertu pami ci  w Fi lharmonii
Kaliningradzkiej ,  po wi conemu Kazimierzowi Boles awowi awrynowiczowi.  Fot.  Red.

> str. 3
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Zas ony artysta FR
Niko aj Gor ow

Prof. Leonard
Kalinnikow

Grzegorz Bochenek,
I Zast pca Konsula Generalnego RP

Wac aw Stankiewicz,
Konsul Generalny Litwy

Dr Irina Wiereszczagina

(ze str. 2)

Dr Sergiej Alesznikow

Aleksandra Bartfeld gra F. Chopina.

Dr W adimir Taranow

Prof. Micha  Borsuk

Pod koniec tego wieczoru tercet Camerata Sambia gra   I cz  trio P. Czajkowskiego
«Pami ci wielkiego artysty».

Prof. W adys aw
Ma achowski

Aleksandra awrynowicz

Maria awrynowicz

Podczas koncertu
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POLSKI JAZZ W TEATRZE NA BASSEJNEJ

W kwietniu mija 140 lat od uro-
dzenia b ogos awionego abp Jerzego
Matulajtisa-Matulewicza, w ciwie
Jurgisa Matulevi iusa. Urodzi  si  13
kwietnia 1871 roku na Litwie ko o
Mariampola, do tego miasta przenie-
siono jego szcz tki siedem lat po
jego mierci.

Najm odszy z o miorga dzieci,
wcze nie osierocony, dzi ki swoje-
mu starszemu bratu i kuzynowi Jano-
wi Matulajtisowi, wyk adowcy semi-
narium i gimnazjum w Kielcach,
móg  sko czy  gimnazjum i dosta
si  do seminarium. Po uko czeniu
seminarium kontynuowa  nauk  w
Akademii Duchownej w Sankt Peter-

PAMI CI KS. JERZEGO MATULEWICZA
ABSOLWENTA SEMINARIUM W WARSZAWIE

sburgu. Potem wróci  do seminarium
w Kielcach, gdzie stan  na czele
katedry prawa kanonicznego i lite-
ratury aci skiej.

20 lat przed mierci  wezwano
go z Warszawy do Petersburga, eby
stan  na czele nowej katedry socjo-
logii w Akademii. Po dwóch latach
przyj  kierownictwo nad katedr
teologii moralnej.

100 lat temu ks. Jerzego wybrano
prze onym generalnym kongre-
gacji Marianów. W roku 1918 mia-
nowano go biskupem Wilna, gdzie
przez 10 lat nie bylo biskupa.  W
1924 r. zalozyl bialoruska galaz
Zakonu Marianów w klasztorze w

Drui. Z Drui pochodzi wielu dziala-
czy katolickiego ruchu na emigracji.
Pod koniec 1925 roku wizytator apo-
stolski Litwy. Na tym stanowisku,
przyczyni  si  do poprawy stosun-
ków Litwy z Watykanem organizuj c
now  prowincj  ko cieln  i przygo-
towuj c zawarcie konkordatu. Zmar
w Kownie 27 stycznia 1927 roku.

28 czerwca 1987 roku – 60 lat
po swojej mierci w roku 600-lecia
chrztu Litwy – zosta  beatyfikowany
przez Jana Paw a II; uwa any jest za
jednego z patronów Litwy. Podejmo-
wane s  starania o kanonizacj .

adimir Juszkiewicz
um. red.

13 marca 2011 r.
odby o si  zebranie
cz onków Polonii,
na którym Helena

Rogaczykowa zosta a wybrana
Prezesem po raz kolejny.

Coroczny polonijny konkurs
recytatorski «Jestem Polakiem»
odb dzie si  17 kwietnia 2011 r.
o godz. 13.00. Miejsce podamy
pó niej. Tradycyjnie, ka dy
uczestnik przedstawia jeden
wiersz dowolnego polskiego
autora.

Czekamy na zg oszenia do

OG OSZENIA POLONIJNE
udzia u w konkursie do
1.04.2011pod adresem e-mail
polonia39@rambler.ru W
zg oszeniu nale y poda  swoje
dane: imi , nazwisko,
miejscowo , wiek, autora i tytu
wiersza, telefon kontaktowy.
Zapraszamy wszystkich ch tnych
do udzia u w konkursie!

W ramach wietlicy «Polska
na d oni» zaplanowane s
spotkania:
12.04.2011 - Polskie tradycje:
wycinanki, haft itd.
17.05.2011 - Polska kuchnia:

regionalna i tradycyjna
14.16.2011 - Polskie tradycje:
ta ce i pie ni ludowe
Zapraszamy! Spotkania odbywaj
sie w wyznaczone wtorki o godz.
19.00 w Rybnej Gie dzie (ul.
Oktiabrskaja 8, Kaliningrad).

Turniej komputerowy dla
dzieci i m odzie y «Odkrywam

wiat-2011» rozpocz  si  ju  15
marca 2011 r. Do czy  mo na w
ka dym momencie! Zapraszamy
na Forum na Stronie internetowej
Autonomii «POLONIA» -
www.polonia39.ucoz.ru . Wiek

uczestników – od 10 do 20 lat.
Co 5 dni b dzie publikowane
pytanie konkursowe, prawid ow
odpowied  na które uczestnicy
musz  znale  w Internecie z
podaniem linka do ród a.
Pierwsza prawid owa odpowied
z linkiem otrzymuje 100 pkt.
Druga - 90 pkt. itd.
Podsumowanie wyników -
1.06.2011. Przygotowane s
nagrody oraz puchary.
Czekamy na zg oszenia do
udzia u w konkursie pod adresem
e-mail polonia39@rambler.ru

Gra zespó
Macieja Koci skiego

Bo ena Uryga-Seweryn, obok lider
zespo u Maciej Ko ski

W Kaliningrad-
zkim teatrze muzycznym przy ul.
Bassejnej 5 marca odby  si  wyst p
go cinny tria jazzowego Macieja Ko-
ci skiego. Koncert zosta  zorgani-

zowany we wspó pracy Kaliningrad-
zkiego teatru muzycznego i Kon-
sulatu Generalnego Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Kaliningradzie oraz
polskiej firmy nagraniowej «BCD
Records», przy osobistym udziale
organizatora wyst pów polskich
artystów w Kaliningradzie Bo eny
Urygi-Seweryn. Na jej koncie ju  s
wyst py w Kaliningradzie zespo u
Jana «Ptaszyna» Wróblewskiego
kilka lat temu, solistów opery s-
kiej, oraz jeszcze niektórych przy-
zwoitych polskich zespo ów jazzo-
wych.

Zazwyczaj zespó  ów, który
us yszeli my na deskach scenicznych
teatru muzycznego, wyst puje jako
kwartet «Soundcheck», ale wskutek
nieobecno ci pianisty Krzysztofa
Dysa zespó  wyst pi  w sk adzie:
Maciej «Kocin» Koci ski – sakso-
fon, Andrzej wi  – kontrabas,

Krzysztof Szma da – perkusja.
Zespó  Macieja Koci skiego

uprawia wspó czesny jazz europejski
w najlepszym sensie tego s owa. W
utworach wykonywanych przez ten
zespó  ujawnia si  zarówno klasycz-
ne dziedzictwo oraz ojczyste ród o
ludowe.

Wyst p polskiego tria jazzowego
zosta  odebrany przez zgromadzon
publiczno  bardzo yczliwie. By
mo e zobaczymy i us yszymy tych
muzyków na festiwalu jazzowym w
Filharmonii.

W. Wasiliew
fot. autora

Kronika kulturalna
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Rok po katastrofie w Smole sku

 By a to najwi ksza pod
wzgl dem liczby ofiar katastrofa
w dziejach Si  Powietrznych RP.
Ponownie prawie w tym samym
miejscu, po 70 latach od Katynia,
zgin li przedstawiciele elity pa -
stwa polskiego. Po katastrofie 23
pa stwa og osi y ob  naro-
dow . Po pierwszych z ych wia-
domo ciach przed Pa acem Pre-
zydenckim w Warszawie zgro-
madzi y si  nieprzebrane t umy
ludzi. Przez wiele dni sk adano
kwiaty i wie ce, palono znicze. W
pogrzebie Lecha Kaczy skiego i
jego ma onki Marii 18.04.2010
r. w Krakowie, uczestniczy o
przesz o 150 tys. osób, a uro-
czysto  ogl da o w telewizji
ponad 13 milionów widzów.

Miniony rok to pi kne i
podnios e po egnania ofiar
wypadku, ale i spory co do w -
ciwego uczczenia ich pami ci. To
wielka mrówcza praca setek
osób nad wyja nieniem okolicz-
no ci tego wypadku, lecz równie
wielkie dyskusje, emocje i podej-
rzenia. W wyniku katastrofy pow-
sta y w Polsce nowe organizacje
i inicjatywy spo eczne. Na terenie
Polski i poza jej granicami pow-
sta y pomniki i tablice pami t-
kowe upami tniaj ce ofiary
wypadku, a w wielu miejsco-
wo ciach posadzono d by po -
wi cone ofiarom. Nakr cono fil-
my dokumentalne i napisano
ksi ki, niekiedy wzbudzaj ce
kontrowersje. W przypadku tak
wielkiej kl ski narodowej rany
goj  si  bardzo  wolno  i  ju  s y-
cha  w Ojczy nie g osy, e rok

oby po katastrofie to za ma o.
W Rosji i w Polsce prowa-

dzone s  równoleg e ledztwa,
których ustalenia wci  wywo uj
wielkie dyskusje. Na pewno trze-
ba znale  obiektywne i rzetelne
odpowiedzi na temat wszystkich

10 kwietnia 2011 r. mija rok od katastrofy polskiego rz dowego Tu-154 w Smole sku. Zgin o  96 osób, w tym
prezydent RP Lech Kaczy ski z ma onk , ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski,

wicemarsza kowie Sejmu i Senatu, wielu parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Si  Zbrojnych RP, pracownicy
Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji pa stwowych, organizacji kombatanckich i spo ecznych,
osoby towarzysz ce i za oga. Nikt nie prze .

przyczyn katastrofy, eby w przy-
sz ci nie dosz o do podobnej
tragedii. Wiemy ju  na pewno, e
nie dosz o tutaj do zamachu, e
nie by o adnego spisku. Badane

 czynniki naturalne, takie jak
pogoda, czy techniczne mo li-
wo ci tego samolotu w konkret-
nych warunkach, jak i ludzkie, w
tym post powanie za ogi maszy-
ny i personelu lotniska w Smo-
le sku. Powsta  spór polsko-
rosyjski, który polega z grubsza
na wywa eniu z jednej strony
wp ywu na katastrof  zachowa-
nia za ogi Tu-154M/101 i z ej
organizacji lotu, a z drugiej strony
nieprawid owo ci rosyjskiego
personelu naziemnego, w tym
braku kluczowej decyzji o zamk-
ni ciu lotniska. Tu  przed kata-
strof  nad lotniskiem zalega a
warstwa g stej, szarawej mg y, a
wy ej niebo by o bezchmurne i
wieci o s ce. Widzialno  z

minuty na minut  pogarsza a si ,
jednak lotnisko Smole sk-Sie-
wernyj nie zosta o zamkni te.
Decyzj  tak  podj to po konsul-
tacjach personelu naziemnego z
najwy szym dowództwem wojsk
Federacji Rosyjskiej. Jak si  wy-

daje przewa a obawa przed
mi dzynarodowym skandalem
politycznym. W trakcie podcho-
dzenia do l dowania kierownik
strefy l dowania k ilkakrotnie
informowa  za og  samolotu, e
maszyna znajduje
si  na prawid owym
kursie,  cie ce  i  wy-
soko ci. By y to infor-
macje b dne, gdy
w rzeczywisto ci po-

enie samolotu
by o mocno poni ej
dopuszczalnej tole-
rancji dla l dowania,
czego piloci nie wie-
dzieli, bo sami te le
odczytywali wska-
zania wysoko ci. Polska za oga
podj a nieszcz liw  decyzj  o
próbie l dowania w warunkach
maksymalnego ryzyka. Osoby
wojskowe polskie i rosyjskie z
racji swojego zawodu by y bar-
dziej sk onne do podejmowania
decyzji o «walce» z przeciwno -
ciami, próbie pokonania natury i

asnych s abo ci. Cena niepo-
wodzenia okaza a si  bardzo
wysoka. Z zapisu rozmów za ogi
samolotu wynika, e na wyso-
ko ci 100 m pierwszy pilot podj
decyzj  o odej ciu, a drugi pilot
to potwierdzi , jednak do tego ma-
newru ju  nie dosz o, a samolot
w dalszym ci gu obni  lot, cho-
cia  za oga zwi kszy a maksy-
malnie ci g silników, by nabra
wysoko ci. Maszyna lecia a nis-
ko nad ziemi , cinaj c na trasie
lotu wierzcho ki drzew. 60 m na
lewo od osi pasa, samolot straci

cz  lewego skrzyd a po kolizji
z grub  brzoz . Po nast pnych
6 sekundach zderzy  si  z ziemi
w po eniu odwróconym. Po
rozbiciu samolot rozpad  si  na
tysi ce cz ci ró nych rozmia-
rów. Pasa erowie zgin li w u am-
ku sekundy.

Wst pem do obchodów 1
rocznicy katastrofy b dzie 9
kwietnia 2011 r. pielgrzymka ro-
dzin ofiar wraz z prezydentow
Ann  Komorowsk  do Smole -
ska. 10 kwietnia rozpocznie si
ekumeniczne nabo stwo na

ycie lotniska wojskowego Ok -
cie tylko dla bliskich ofiar katast-
rofy. Pó niej b  pa stwowe
uroczysto ci przy pomniku Ofiar
Katastrofy Smole skiej na Cmen-
tarzu Wojskowym na Pow z-
kach. W Bazylice Archikatedral-
nej z udzia em rodzin, w adz pa -
stwowych oraz korpusu dyploma-

tycznego odprawiona zostanie
msza wi ta. Wieczorem w Teat-
rze Wielkim w Warszawie odb -
dzie si  koncert. Jego uczestnicy
wys uchaj  III Symfonii Henryka
Miko aja Góreckiego. Na grobach
ofiar, w tym na grobie pary prezy-
denckiej Marii i Lecha Kaczy -
skich w Krakowie b  z one

wie ce. B my wtedy te  my -
lami z ofiarami tej tragedii i ich
bliskimi.                                  MS

Miejsce katastrofy 10.04.2010 r.

Pomnik Ofiar Katastrofy
Smole skiej na Cmentarzu
Wojskowym na Pow zkach.
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Pomnik w dawnym Hohenbruch

Tam zgin  Seweryn Pieni ny
Dawny Hohenbruch to dzisiejsze okolice Gromowa w Obwodzie Kaliningradzkim. W miejscu, gdzie zosta  zamordowany

Seweryn Pieni ny-junior oraz inni polscy wi niowie, po wi cono pomnik, który wcze niej stan  ku ich czci.

Gdy w czwartek (24.03) dele-
gacje z kwiatami dojecha y na
skraj olchowego lasu w okolicy
Gromowa, wia  zimny, porywisty
wiatr. W miejscu, gdzie stoi bia y
betonowy krzy  oraz obelisk po-

wi cony pomordowanym, o
mierci Polaków do niedawna

przypomnia  drewniany krzy .
Pomys  upami tnienia pami ci
poleg ych 71 lat temu w trwal-szej
postaci – jak mówi Wac aw Hoj-
szyk z Centrum Bada  Wschod-
nich przy OBN – przebija  si  z
trudem od lat, ale w ko cu Zwi -
zek nierzy Wojska Polskiego
doprowadzi  spraw  do fina u.

Powsta  obelisk autorstwa ol-
szty skiego plastyka Janusza
Wierzy skiego. Z jednej strony
napis po rosyjsku, z drugiej po
polsku g osi, e „24 lutego 1940
r. w obozie zabici zostali: Sewe-
ryn Pieni ny redaktor „Gazety
Olszty skiej”. Dzia acze Polscy:
Wojciech Ga ziowski, Jan Maza,
Leon W odarczak”. W podpisie:
Rz d RP i Rz d Obwodu Kalinin-
gradzkiego.

Historia tego obozu – jak pod-
kre li  podczas uroczysto ci dr
Jan Ch osta – jest ju  w Polsce
opisana, a w rosyjskiej enklawie
dopiero si  przebija, tak e dzi ki
zamieszka ej tam Polonii. Po o-
ony ok. 100 km od dawnego

Królewca (Königsberg), niedale-

ko Mierzei Kuro skiej obóz mia
status policyjnego, sk d zabiera-

no wi niów do obozów pracy lub
koncentracyjnych. Na ok. 2 ha
bagnistego terenu sta y pocz t-
kowo tylko dwa baraki, zajmowa-
ne przed wojn  przez m odzie
odbywaj  roczn , obowi zko-

 prac .
W 1939 roku hitlerowcy wi zili

tam ju  „inaczej my cych”
Polaków, ydów, ale tak e nie-
mieckich przeciwników nazizmu,

ównie z Prus Wschodnich. Po
wybuchu wojny trafili tam cz on-
kowie Zwi zku Polaków w Niem-
czech, a tak e nauczyciele szkó
polskich, w tym Ryszard Knosa a
i dr W adys aw G bik. Tam te
zosta  uwi ziony Seweryn Pie-
ni ny-junior, aresztowany 1
wrze nia 1939 roku i najpierw
trzymany w areszcie domowym,

a potem w siedzibie gestapo przy
obecnej ul. Emilii Plater. Na po-
cz tku w Hohenbruch przebywa-
o ok. tysi ca wi niów. Byli
zmuszani do karczowania lasu,
kopania piachu, osuszania ba-
gien, stra nicy bili ich i poni ali.

24 lutego 1940 roku, pod pre-
tekstem rzekomej ucieczki jedne-
go z wi niów, komendant obozu
Pust wyznaczy  najpierw dziesi -
ciu wi niów do rozstrzelania,
potem zmniejszy  t  liczb  do
po owy,  w  której  znale li  si  wy-
ró niaj cy si  Polacy: Seweryn
Pieni ny, Jan Maza, nauczyciel
z Unieszewa, Leon W odarczak,
kierownik spó dzielni „Rolnik” z
Olsztyna oraz krawiec Wojciech
Ga ziowski. W szyscy zostali
pobici przez pijanego komendan-
ta, potem gnani w samej bieli nie
po mrozie, wreszcie rozstrzelani

i wrzuceni do grobów, które sami
sobie wykopali. Podobno Pie-
ni ny krzykn  przed mierci
„Jeszcze Polska nie zgin a”. Na
drugi dzie  mia  obchodzi  50.
urodziny. Po wojnie prochy za-
mordowanych przewieziono do
Olsztyna i pochowano na cmen-
tarzu komunalnym.

W sumie – jak liczy Jan Ch os-
ta – w trakcie istnienia obozu w
Hohenbruch zgin o tam ok. 200
wi niów, w tym Polacy, Rosja-
nie, ydzi, ale tak e post powi
Niemcy. Nic zatem dziwnego, e
uroczysto  po wi cenia pom-
nika odby a si  przy udziale
przedstawicieli tych narodów.
Obelisk mia  by  ods oni ty w
maju zesz ego roku, ale od o-
ono uroczysto  ze wzgl du na

katastrof  smole sk . Jak mówi
k. Romuald Jó wiak, prezes

olszty skiego oddzia u Zwi zku
nierzy WP, Rosjanie przy-

chylnie potraktowali projekt po-
stawienia pomnika, cho  d ugo
trwa a procedura po stronie
polskiej.

W odleg ci ok. 200 metrów
od polskiego pomnika stan
obelisk upami tniaj cy niefor-
tunne l dowanie ze spadochro-
nami (w styczniu 1945 roku) trzy-
osobowej radzieckiej grupy dy-
wersyjnej D ek.

Uroczysto  po wi cenia
pomnika odby a si  z udzia em
Marka Go kowskiego, konsula

> str. 7

Rosyjska strona
obelisku

Rabin, ksi dz, pop

Ziemowit Pieni ny
ods ania obelisk

Przemawia konsul generalny RP w
Kaliningradzie Marek Go kowski
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generalnego RP w Kaliningra-
dzie, przedstawicieli wojewody
warmi sko-mazurskiego i mar-
sza ka województwa, „Gazety
Olszty skiej”, O rodka Bada
Naukowych i Zwi zku nierzy
WP, którzy – podobnie jak dzien-
nikarze – pojechali do Gromowa
autokarem, którego podró  sfi-
nansowa  marsza ek Jacek Pro-

tas (tak jak i obiad w pobliskiej
restauracji). Ze strony rosyjskiej
przemawia a A a Iwanowa, sze-
fowa agencji ds. kontaktów mi -
dzynarodowych rz du Obwodu
Kaliningradzkiego oraz Aleksan-
der Gwozdienko – szef rejonu

awskiego. Wyst pi  te  konsul
niemiecki oraz rabin gminy y-
dowskiej. Potem duchowni po -
wi cili obelisk, za  delegacje

(ze str. 6)
y wi zan-

ki kwiatów.
Symbolicznym

uczestnikiem
uroczysto c i
by  60-letni
Ziemowit Pie-
ni ny, stryje-
czny wnuk Se-
weryna Pie-
n i n e g o
(wnuk jego
brata W ady-

awa, te  re-
daktora „Ga-
zety Olszty -

skiej”).  Zapytali my  go  potem o
wra enia.

– Musz  przyzna , e jestem
bardzo pozytywnie zaskoczony,
bo nie s dzi em, e uroczysto

dzie mia a tak oficjalny cha-
rakter. W tym miejscu by em
pierwszy raz, aczkolwiek znam
jego histori , poniewa  od kilku
lat nasi przyjaciele ze Zwi zku

nierzy WP informowali nas o
sprawach zwi zanych z pomni-
kiem.

– Czuje si  pan depozytariu-
szem tradycji rodu Pieni nych?

– Oczywi cie. Z dwóch po-
wodów: po pierwsze dlatego, e
wywodz  si  z rodziny Pieni -
nych i zwi zki z Olsztynem s
bardzo mocne, a po drugie –
niestety, jestem ostatnim przed-

Wieniec od marsza ka województwa

Konsul Ziemowit
Pieni ny obok konsula
niemieckiego

Salwa honorowa

Wieniec od marsza ka województwa

stawicielem rodu w linii m skiej.
Seweryn mia  dwie córki, z któ-
rych jedna ma syna, ale o naz-
wisku Bojarski i na dodatek nie
utrzymujemy ze sob  kontaktu.
W ogóle ta rodzina rozjecha a si
po wiecie, wi c w kraju tradycj

Pieni nych podtrzymuje obec-
nie moja rodzina, czyli ja, moja
ona Barbara i moje dzieci. Naz-

wisko Pieni nych zobowi zuje.
– Dzi ki nazwisku by  pan

konsulem RP w Kolonii?

– Mo na si  doszukiwa róde
w tym, e w mojej rodzinie byli
ju  dyplomaci, ale ja by em kon-
sulem handlowym, cho  tak e
attaché handlowym. eby by o
ciekawej, w nie w Niemczech.
Rok temu wrócili my do Warsza-

wy, gdzie obecnie prowadz  dzia-
alno  gospodarcz . Nie jest
jednak wykluczone, e znów wy-
jad   na placówk .

       Marek Ksi ek
fot. autora, te  Red.

Od Stowarzyszenia Inicjatyw Polonijnych do pomnika z yli kwiaty Natalia Pogriebnaja,
Jana i Dana Misiuwianiec.

Kwiaty pod pomnikiem radzieckiej grupy dywersyjnej D ek

Wszyscy zebrani go cie pod pomnikiem ofiar
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Na Ziemi Che mi sko-Dobrzy skiej

> str. 9

Tutaj w Ostródzkim
Centrum Konferen-

cyjno-Wypoczynkowym „Sarma-
tia”, które niedawno rozpocz o
swoj  dzia alno  o wiatow  na
rzecz Polaków z zagranicy, odby o
si  spotkanie integracyjne oraz
zaj cia artystyczne z udzia em
przedstawiciela Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Regionalnego,
mistrzyni sztuk plastycznych, pani
Anny Rutkiewicz. Dyrektorem
Centrum jest pan Piotr.

Pod  kierunkiem pani Anny Rut-
kiewicz najpierw wyplatali my
dekoracyjne wie ce, potem pie-
wali my polskie i rosyjskie pie ni
ludowe.

Nast pnego dnia pojechali my
do Domu Pomocy Spo ecznej w
Toruniu. Dyrektorem tej placówki
jest pan Andrzej Koby ecki. Tutaj
poznali my ludzi starszych, cz sto
dotkni tych tragedi , jednak spo-
kojnego usposobienia i o opty-
mistycznym podej ciu do ycia.

Pan dyrektor Koby ecki troszczy
si  o swoich podopiecznych. Po -
wi ca im swój wolny czas. Orga-
nizuje ró norodne kulturalne i edu-
kacyjne zaj cia. W jednym z takich
zaj  uczestniczy a równie  nasza
grupa z Klubu Mi ników Kultury
Polskiej.

Mieszka cy Domu Pomocy
Spo ecznej mimo podesz ego wie-
ku lub znacznego stopnia niepe -
nosprawno ci bardzo lubi  swój
dom, w którym swobodnie  mog
realizowa  swoje pasje. Ch tnie
opowiadaj  o sobie i swoich zami-
owaniach.

Pan Witold Tomaszewski uro-
dzi  si  29 kwietnia 1911 roku w

Kolejn  lekcj  historii z udzia em ciekawych ludzi rozpocz li my od Ostródy.

Wilnie, tak wi c w  roku bie cym
dzie obchodzi  swoje setne uro-

dziny. Pasjonuje si  fotografi . W
Domu Pomocy Spo ecznej urz -
dzi   wystaw  swoich prac i ch tnie
o niej opowiada.

Pani Krystyna Bokota przedsta-

wi a nam swoje rysunki. Wiele z
nich zdobi ciany korytarzy.

Pani El bieta Jeromin, pracow-
nica Domu Pomocy Spo ecznej,
pokaza a nam sal  zaj  terapeuty-
cznych. Prace plastyczne, rze by,
rysunki i inne r kodzie a wykony-

wane s  z materia ów,
które  sami pensjona-
riusze uzbierali podczas
spacerów i wypraw do
lasu. W ramach terapii
zaj ciowej pensjonariu-
sze bior  udzia  w grach
towarzyskich, s uchaj
muzyki, ucz  si  obs ugi
komputera.

Mieszka cy Domu
Pomocy Spo ecznej pre-
zentuj c swoje prace
zadziwiali nas swoimi
umiej tno ciami. Podo-
pieczni Andrzeja Koby-
leckiego aktywnie ucze-
stnicz  w yciu Domu,
bawi  si , piewaj , ta -

cz , nie na-
rzekaj  na
trudno ci.

Mi a at-
m o s f e r a ,
optymizm i
rado y-
cia nam
równie  si
udzi el i y.
Poczuli my
si  szcz li-
wi, e mog-
li my spot-
ka  tak ot-
wartych  i

yczliwych ludzi.
Spotka  nas ogromny zaszczyt

poniewa  w prezencie otrzymali -
my p askorze  – herb miasta
Torunia, a ka dy z nas indywidual-
nie otrzyma  upominek. By a to dla
nas niew tpliwie du a niespo-
dzianka.

Nast pna lekcja historii odby a
sie w Muzeum Pi miennictwa i
Drukarstwa w Gr bocinie, które
zorganizowano w redniowiecz-
nym ko ciele zbudowanym przez
Krzy aków.

W tym niezwyk ym miejscu
zaprezentowano nam kolekcj
pami tek pana Dariusza Subocza
– dyrektora placówki. S  tu prze-

de wszystkim zabytki zwi zane z
histori wiatowego i polskiego
pi miennictwa, papiernictwa, tech-
nik oraz technologii drukarstwa.

O eksponatach muzealnych cie-
kawie opowiadaj  pracownice mu-
zeum pani Justyna Gruchot – kon-
serwator zabytków archeologicz-
nych i pani Urszula Sóczyk-B cz-
kowska – asystent konserwatora.

Pani Justyna pokazuje nam cie-
kaw  kolekcj  drewnianych mat-
ryc z Chin i Japonii, jak równie

bogat  kolekcj  rzymskich stylu-
sów do pisania na tablicach wosko-
wych.

W cz ci redniowiecznego
skryptorium, uczestnicz c w poka-
zach obróbki pergaminu, poznali -
my histori  powstawania papieru,
dowiedzieli my si  jak w rednio-
wieczu produkowano farby i jaki-
mi zasadami kierowali si  kopi ci.
Pisali my g sim piórem, a tak e
samodzielnie produkowali my
kartki papieru.

Warsztaty w Muzeum Pi mien-
nictwa, których uczestnikami byli
cz onkowie Klubu Mi ników
Kultury Polskiej, to ciekawy po-
mys  na  zdobywanie  wiedzy  i
nowych do wiadcze  niezale nie
od wieku.

W drodze do Torunia obowi z-
kowo nale y zajecha  do Golubia–
Dobrzynia. Tutaj na granicy po-
mi dzy dwoma historycznymi
krainami – Ziemi  Dobrzy sk  i
Ziemi  Che mi sk  – Krzy acy
wybudowali zamek. Twierdza
wzniesiona na prze omie XIII i
XIV wieku,  odrestaurowana po II
wojnie wiatowej, niew tpliwie
nale y do wyj tkowo chronionych
zabytków architektury gotyckiej.
W wieku XVII król polski Zyg-
munt III Waza podarowa  zamek

swojej siostrze Annie. Wed ug le-
gendy duch Anny Wazówny do
dzisiaj kr y po salach zamku i
przyci ga turystów. Ch tnych na
spotkanie z duchem ksi nej Anny
nie brakuje.

Obecnie w zamku znalaz y swo-
 siedzib  instytucje kulturalne.

Mie ci si  tu równie  muzeum.  Po
zwiedzeniu muzeum  przebierali -
my si  w redniowieczne stroje i
robili my sobie zdj cia.

Krystyna Bokota - malarz, autor rysunków
do kalendarza Torunia

Pomnik wielkiego mieszka ca Torunia Miko aja Kopernika

W Muzeum Pi miennictwa i Drukarstwa

Olga So owjowa, Nina Mironczuk i Witold Tomaszewski - fotograf,
sportowiec,  muzyk (99 lat)
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Kulturalny
Czerniachowsk

zaprasza

(ze str. 8)

Kolejnym ce-
lem naszej pod-
ró y by  Toru .
W mie cie uro-
dzin wielkiego
astronoma Mi-
ko aja Koperni-
ka, po onym
nad najwi ksz
polsk  rzek
Wis , czeka  na
nas Przewodni-
cz cy  Stowarzy-
szenia “Wspól-
nota Polska”
Kazimierz Zawadowski, którego
poznali my w czasie ubieg orocz-
nej wyprawy do Torunia.

Kujawsko-Pomorski Oddzia
Stowarzyszenia “Wspólnota Pol-
ska” troszczy si  o zachowanie
kultury, obyczajów, j zyka,  a prze-
de wszystkim etycznej postawy
obywatela o polskich korzeniach.

Spacerowali my po s onecznej
Starówce Torunia i podziwiali my
jego czaruj  architektur .

Toru  to miasto magiczne, s yn-
ne niemal e na ca ym wiecie ze
swoich pierników. Pozna  histori
powstania pierników oraz etapy
ich produkcji mo na tylko w Mu-
zeum ywego Piernika. Tutaj ka -
dy z cz onków Klubu Mi ników

Kultury Polskiej  mia  okazj  w as-
nor cznie wyrobi  ciasto i uformo-
wa  piernik. Po zwiedzeniu muze-
um ka dy otrzyma  w prezencie
wykonany przez siebie i upieczony
piernik.

Z podró y naszej uczestnicy s
bardzo zadowoleni. Dostarczy a
ona nam wiele rado ci, wyposa a

w nowe  do-
wiadczenie

i wiedz .
Z opinii

c z o n k ó w
Klubu:
Inna Gudza-
ryk:  W pod-
ró y do Pol-
ski jestem
p i e r w s z y
raz.   Pro-
gram wyjaz-
du opraco-

wa a Olga So owjowa. Jej po wi -
cenie oraz zami owanie do kultury
polskiej udzieli o si  nam i pozo-
stanie w naszych sercach na
zawsze.
Irina Logaczewa:  Spotkanie zor-
ganizowane w Domu Pomocy Spo-
ecznej bardzo przypad o mi do

gustu.  To by  niezwyk y i niezapo-
mniany dzie .  Pomaga  realizo-
wa   marzenia starszych osób – to
szlachetne i m dre.
Nina Mironczuk:  Nasza eduka-
cyjna podró  wype niona informa-
cjami sprzyja g bokiemu pozna-
niu historii. Dzi kuj  Oldze So o-
wjowej za yczliwo  i uprzejmo
w stosunku do cz onków Klubu.
Irina Krasilnikowa:  Ka da podró
cz onków  Klubu jest ciekawa.
Poznajemy j zyk polski, histori  i
kultur  Polski  poprzez kontakty z
ciekawymi lud mi.

Z rado ci  wszyscy b  ocze-
kiwali na kolejne przygody z
Polsk .

Olga So owjowa  fot. autora
Klub Mi ników Kultury Polskiej z r k
dyrektora Domu Pomocy Spo ecznej
otrzyma  herb miasta Torunia

Na chwil  wracamy do okresu dzieci cego,
próbujemy pisa   g simi piórami

W Domu Pomocy Spo ecznej

4 marca w Czerniachowsku w Domu Kultury w ramach
Festynu „Slavonic Jazz Meetings” wyst pi  zespó  ,,Soundcheck”:
Maciej ,,Kocin” Koci ski (saksofon), Krzystof Szma  (perkusja) i
Andrzej wi s (kontrabas).

Ten wyst p by  zwi zany z pro-
mocj  albumu zespo u ,,Sound-
check”.

Na koncert przybyli przedsta-
wiciele Wspólnoty ,,Dom Polski”
im  F.  Chopina,  muzycy  miasta  i
ludzie, którzy chc  pos ucha  dobrej
polskiej muzyki. Przywita y wszyst-
kich kierowniczka Dzia u Kultury
miasta Swiet ana Ko ewnikowa i
dyrektor BDC records Bo ena Ury-
ga-Seweryn.

Wra enie by o nie pe ne, bo za-
chorowa  i nie przyjecha  czwarty
artysta Krzysztof Dys (fortepian),
lecz na sali wytworzy  si  niepow-
tarzalny klimat. Co  co pozostanie
w pami ci zarówno samych artys-
tów, jak i zgromadzonej publicz-
no ci. Podczas koncertu Maciej
Koci ski troch artowa , troch
opowiada  o swoich utworach i by
bardzo zadowolony, ze publiczno
rozumia a j zyk polski. Grupa dala
wietny koncert, przeplataj c swoje

najnowsze utwory muzyczn  podró-
 do przesz ci, pokaza a drog  od

debiutu do poziomu, który reprezen-
tuje dzi .

Jak powiedzia  Aleksiej Czuri-
kow (aran er, kompozytor i gita-
rzysta), ,,rozbrzmiewa a muzyka
bardzo dla nas skomplikowana, bo
przyzwyczaili my si  do innych roz-
miarów muzycznych: 4\4, 3\4, 2\4,
ale nie 7\8, 12\16, i mo e zosta  ona
w pe ni doceniona tylko przez kole-
gów mu yków”. Ale publiczno
nagradza a ka dy utwór szczerymi
oklaskami, a utwór ,, uraw” zdoby
najwi cej oklasków i podziwu. Pod
koniec koncertu na bis i brawa, mu-
zycy zaprezentowali dla nas utwór
ze z otego zapasu muzyki  jazzowej

,,Ty dla mnie jeste  wszystkim”
George’a Kierana. Ta niespodzianka
sprawi a wiele rado ci dla fanów
jazzu, bo eby rozpali  serca innych,
trzeba samemu p on c.

Po koncercie mogli my kupi
yt , gdzie znalaz o si  jedena cie

utworów, a w ród nich ,, uraw”.
yt  podpisa  Krzysztof Herdzin,

kompozytor, pianista, aran er, dyry-
gent, producent: ,,Muzyka zespo u
Soundcheck wp dza mnie w zmie-
szanie po czone z niezdrowym
uczuciem zwanym zazdro ci ... Nie
znam drugiej takiej polskiej grupy,
która z elazn  konsekwencj ,
rozszerzaj c z p yty na p yt  formu
swojego grania, odwa nie i twórczo
realizuje swoje artystyczne ambicje.
Ich muzyka jest piekielnie trudna i
wyrafinowana, …, a jednak pozo-
staj  wierni swojej drodze, ….
Chyl  czo a, pozostaj c pod olbrzy-
mim wra eniem tego materia u
muzycznego, pe nego maestrii wy-
konawczej, znakomitych tematów,
odwagi i bezkompromisowo ci”.

Cieszyli my si  te  ze spotkania
z nasz  znajom  Bo en  Uryg -
Seweryn, zaprosili my pani  Bo-
en  do siebie na T usty czwartek.

Po zako czeniu wszyscy prze-
szli na scen , zrobili zdj cia i wyra-
zili podzi kowania dla artystów.

W imieniu Wspólnoty „Dom
Polski” im. F. Chopina w Czernia-
chowsku sk adamy serdeczne po-
dzi kowania Generalnemu Konsu-
latowi RP w Kaliningradzie za pi k-
ne trio Macieja Koci skiego z Pol-
ski, jeste my zachwyceni ich muzy-

 i wykonaniem.
I.Safronowa,

fot. autora
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W KWIETNIU MIJA 6. ROCZNICA
MIERCI JANA PAW A II

Tak ju  wysz o,
e w roku 2006 nie napisa em ani

jednego artyku u do naszej gazety,
a w wtedy min a pierwsza
rocznica mierci Papie a Jana
Paw a II.

W roku 2010 poszcz ci o mi si
sk oni  kolana przy grobie
Pierwszego S owianina i przez 3
minuty poby  w korytarzu przy
grobach Nast pców w. Piotra.
Schodz c do sutereny Ko cio a w.
Piotra, my la em o tym by nie
pomin  i zauwa  nagrobek
Pierwszego Polaka. Teraz trudno
jest mi przypomnie  sobie, kogo
spotykali my po drodze, kto le
obok. Doszed szy do miejsca
spoczynku Jana Paw a II,
mimowolnie, zosta em ju  na
kolanach przed jego wi
pami ci .

Dy urny obok tu  poprosi
wsta  i pokaza , e mo na
pomodli  si  na stronie
przeciwleg ej, gdzie jest
wydzielone specjalnie ogrodzone
ta  miejsce.

Czy pi  lat po mierci jest
potrzeba dy urowa  przy grobie

wi tego Ojca i zaprowadza
porz dek w ród pielgrzymów,
którzy cz  si  w grup  przy
ostatnim grobie, jakby min o 5
miesi cy, a nie 5 lat? Jakby
spó nili si , nie zd yli po egna
si  z Janem Paw em II.
Skromny nagrobek, bia y marmur,
jak bia a odzie , w któr  by
ubrany.

Nie wiem, czy to przypadkowo,
lecz jak si  okaza o, za grobem
Papie a od razu za zakr tem w
lewo dos ownie w trzech metrach,
znajduj  si  szcz tki aposto a
Piotra, a Jan Pawe  II spoczywa
jakby pierwszy po lewej stronie.
Cieszy mnie to, e w tym roku w
maju sko czy si  proces
beatyfikacyjny. Miliony
pielgrzymów przyb  do stolicy
apostolskiej. B  te
przedstawiciele naszego regionu.
8 kwietnia Ojciec wi ty zosta
pochowany i w ci gu tygodnia
przed jego grobem przesz o oko o
3 milionów ludzi, a przez 5 lat
chyba nie mniej ni  10 milionów.
W czasie pontyfikatu Papie a Jana
Paw a II Ko ció  prze ama  si
przez ateistyczne ogrodzenia i
uzyska  silny moralny autorytet,
mia o móg  zwraca  si  do ca ego
wiata, patrze  w ywe oczy.

Ja mia em szcz cie widzie  i

ysze  Ojca wi tego, jestem
dumny z tego, jestem dumny i
uwa am za nagrod , e w ród 20
artyku ów w naszym pi mie 4 by y
po wi cone wi tej pami ci
Pontyfika. On odmieni  moje ycie,
a szczególnie odmieni  Polsk ,
zjednoczy  Polaków. Mi
stan a na pierwszym miejscu; na
niego czekali na Ojczy nie d ugo
przez jego przyjazdem, szykowali
si , starali si .

W czasach przej ciowych, tak
trudnych dla Polaków, rodakom
by o l ej, zachowali oni spokój o
swoj  przysz , poniewa
wiedzieli, e Papie  modli si  o
nich i ich b ogos awi, e nast pca

w. Piotra ca uje ich ziemi .
Chwil spotkania z Papie em nie

da si  zapomnie . Bia a sutanna, w
której go najcz ciej widzieli my,
by a tak ci kim i odpowiedzialnym
ci arem, e ma o kto potrafi by go
unie .

miech Ojca wi tego na pewno
zajmuje szczególne miejsce w
sercu, a jego poczucie humoru
jakby chroni przed troskami i
problemami. Mo e Pontyfik do
swoich ostatnich dni próbowa  nam
w ten sposób powiedzie : mnie te
jest ci ko, te  mnie boli, ja cierpi
i wy cierpicie, lecz artujcie,

cie weseli, a nie ponurzy,
wtedy wam i otaczaj cym was

dzie l ej i rado niej.
Ks. Ireneusz Skubi  napisa :

“…Niech wi c ka da rocznica
mierci Jana Paw a II b dzie przez

nas prze ywana w duchu wiary i
mi ci…”.

Do czam do tych s ów i b
stara  si  przypomina  naszym
czytelnikom o tej smutnej dacie.
Jeszcze jedna rocznica tragedii w
kwietniu. Pod Smole skiem w
ró nych czasach walczyli i gin li

polscy nierze, lecz XXI wiek
zada  g bok  ran  dla Polaków.
Jeszcze  15 lat temu w kwietniu
Ojciec wi ty Jan Pawe  II
pob ogos awi  Ikon  Matki Boskiej
Katy skiej.

ród straconych w katastrofie
lotniczej by o 10 kap anów, którzy
mieli odprawi  msz wi  w
Katyniu. Oto ich imiona:
bp. Tadeusz P oski – w marcu b.r.
sko czy by 55 lat, Abp Miros aw
Miron Chodakowski o rok m odszy,
ks. Adam Pilch, ewangelista, mia
45 lat, ks. Jan Osi ski, w maju b.r.
uczci by  10-lecie swojego
kap stwa, ks. Roman Indrzejczyk
– w tym roku sko czy by 80 lat i
uczci by 55. rocznic  kap stwa,
ks. Ryszard Rumianek, który
przyj by kap stwo od kardyna a
Stefana Wyszy skiego, ks. Józef
Joniec – jeden z organizatorów
ogólnopolskiej akcji “Katy …
ocali   od zapomnienia…”,
ks. Zdzis aw Król – kap an
Warszawskiej Rodziny Katy skiej,
ks. Andrzej Kwa nik – w tym roku
mia by 55 lat, ks. Bronis aw
Gostomski – proboszcz parafii
garnizonowej w. Andrzeja Boboli
w Londynie.

 w roku 2011 i daty pami tne.
W maju minie 30 lat od dnia
zamachu na Papie a. Kula przesz a
kilka milimetrów od narz dów,
uszkodzenie których oznacza oby
natychmiastow mier . Kula w
organizmie Jana Paw a II dokona a
ruchu niezgodnego z prawem
fizyki. Trzy z czterech kul rani y
Papie a, jak trzy gwo dzie, wbite
w cia o Jezusa Chrystusa. By o to
w trzecim roku jego pontyfikatu.
Po zamachu – trzy miesi ce walki
o ycie.

13 maja – osobliwy dzie  dla
ko cio a katolickiego. W tym dniu
Papie -Polak przela  swoj  krew
na placu w. Piotra. Na bia ej
sutannie powsta  jasnoczerwony
kolor, a te dwie barwy jak sztandar
jego Ojczyzny, której s  do
ko ca swego ycia. Chwil  przed
wystrza em Pontyfik odda
dziecko, które obejmowa .
W kwietniu mija 25 lat od
momentu kiedy Papie  po raz
pierwszy wst pi  do synagogi i
kilka razy nazwa ydów bra mi.
W sierpniu 20 lat b dzie obchodzi

wiatowy Dzie  M odzie y na
Jasnej Górze, gdzie w ród
milionów uczestników
spotkaj cych Papie a by o oko o

tysi ca m odych ludzi z ZSRR. Jak
uda o im si  dotrze  z kraju
komunistycznego na spotkanie z

ównym katolikiem?
W lutym min o 10 lat od

spotkania z Ojcem wi tym 10
ów ko cio ów katolickich

(by ego ZSRR) z Rosji, Gruzji,
Armenii, Azerbejd anu,
Kazachstanu, Turkmenistanu,
Kirgizji, Uzbekistanu,
Tad ykistanu i Mongolii.
W tym roku mija 290 lat od
mierci Papie a Klemensa XI. W

czasie jego pontyfikatu
podejmowa o si  wiele prób
ustalenia stosunków
dyplomatycznych z Rosj .
Apostolskiemu tronowi uda o si
uzyska  og oszenia w Rosji
swobody wyznania dla
obcokrajowców-katolików,
pozwolenia na budowanie
katolickich wi ty  murowanych .
W tym roku mija 70 rocznica
mierci ojca Karola Wojty y, 60

rocznica mierci kardyna a A.S.
Sapiehy, 30 rocznica mierci
prymasa Polski kardyna a Stefana
Wyszy skiego,  9 rocznica mierci
Mons. Bernarda Antoniniego,
który cz sto bywa  w naszym
regionie. By  za ycielem
Wy szego seminarium
duchownego  “Maryja – Królowa
Aposto ów” w Sankt-Petersburgu,
gdzie by  rektorem i wyk adowc
Pisma wi tego; ojciec Bernardo
by  za ycielem gazety “ wiat o
Ewangelii”.

Przed enie procesu
beatyfikacji Jana Paw a II ma wiele
plusów. Wszystko przebiega o
zgodnie z ustalonymi przepisami, a
ile milionów ludzi niepokoi o si ,
prze ywa o, chcia o by wiadkami
oraz uczestnikami tego procesu! Ile
powsta o wspomnie ! Pisa  o
cz owieku za jego ycia – to jedno,
a gdy ju  cz owieka nie ma, mo na
ju  go krytykowa  i chwali , nie
wyrazi przecie  sprzeciwu.
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Kto  napisa :  “…Nikt z
nas nie lubi czynienia
wymówek ale
wszyscy wiedz , e
je eli kto  chce
nas skierowa  na
drog  prawdy –
ten, kto jest dla
nas autorytetem,
kogo kochamy i
szanujemy, od kogo
jeste my uzale nieni –
to tyle razy szybciej, bez
powtórnego przypomnienia i z
otwartym sercem odczuwamy to, co
nam powiedziano…”.

Tak samo proces beatyfikacji
zmusi  nas ujrze  w inny sposób
przesz , wszystko co
widzieli my i s yszeli my, zmusi
prze ywa , sta  si  lepszymi i
godnymi bycia rodakami Ojca

wi tego.
I po swojej mierci Papie  w

dalszym ci gu kieruje nas na
ciw  drog , na drog  ku Bogu,

zmusza nas wstydzi  si  i czerwieni
ze swych pewnych uczynków. Jest
dla nas wzorem i gwiazd .

Prawie po owa jego pontyfikatu
przebiega a w wiecie, w którym
istnia  ateizm, który studiowano na
wy szych uczelniach, za zdobycie
wiedzy o którym dawano nagrody.
Wiele razy Papie  musia  u
swojego autorytetu do pogodzenia
konfliktuj cych stron, wiele razy
prosi  nie strzela , nie
bombardowa , nie zabija .

Ojciec wi ty na pewno chcia ,
aby w ko ciele nie zosta o
“nieznanych” wi tych, od których
wychodzi cudowne wiat o. Wiele
ikon i obrazów b ogos awi  i
koronowa  Jan Pawe  II.

Szcz cie i rado  spotka o
obraz Naj wi tszej Maryi z
dzieci tkiem w ko ciele w. Piotra
i Paw a na mojej ojczy nie w
by ym mie cie, które mia o prawo
Magdeburskie oraz god o –

ohiszyn powiatu pi skiego
województwa Brze  na Bia orusi.
Szczególnie cieszy modlitwa do
Matki Boskiej ohiszy skiej
Królowej Polesia, w której brzmi

owa
wdzi czno ci
za pomoc i
poprostu za to
“… e jeste
zawsze z nami”,
cieszy jeden z
czterech
odst pów, w
którym
codziennie czuj
swoj
odpowiedzialno

przed Papie em, ksi mi,
krewnymi i bliskimi!

“…Powierzamy
Twojej Matczynej

opiece Ojca
wi tego,

duchowie stwo i
wierny lud Bo y.”
Wspomnienia i

wi ta pami
zostan  w sercach

naszych na wieki. Niech
ziemia dla Jana Paw a II

dzie lekk .
Cieszy to, e proces beatyfikacji

oraz kanonizacji Papie a dobiega
ko ca. My wierzyli my i
modlili my si .

Wiara nas zbawi. Pi kn
wypowied  mia  Emil Józefowicz:
“…Ka dy cz owiek jest zaproszony
do wi to ci, której Pan udziela
ka demu, kto otworzy przed Nim
swoje serce.”

Ostatnimi s owami Jana Paw a II
2 kwietnia 2005 r. 6 godzin i 7
minut przed odej ciem do Domu
Ojca by y:  “Pozwólcie mi odej
do Pana”.

W ubieg ym roku poszcz ci o
mi si : by em w Rzymie, by em na
placu w. Piotra, widzia em jedno
z okien, z którego 6 lat temu w
Wielk  Niedziel  Papie  pokona
ból i w milczeniu pob ogos awi
wiernych. Nigdy nie my la em, e
milcz c z powodu braku si  mo na
powiedzie  tysi c razy wi cej, ni
przez ca e ycie.

Póki , Jan Pawe  II szuka
nas, szuka  spotkania z nami, a my
nie mieli my czasu, byli my zaj ci,
za atwiali my swoje sprawy. A
teraz to my szukamy spotkania z
nim, szukamy mo liwo ci uczci
jego pami .

Zaledwie kilka spotka  z
nast pc wi tego Piotra, a jak

boki lad zostawi  w naszych
sercach i na tej ca ej Ziemi.
Przy czam  si  do s ów Anny

browskiej: “…Ukochany Ojcze
wi ty, Janie Pawle II, jak bardzo

nam dzi  Ciebie brakuje…”.
adimir Juszkiewicz

um. Kleofas awrynowiczFo
t. 
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Zapusty w
Cherniachowsku

Czas wspó cze nie nazywany
karnawa em nasi przodkowie nazy-
wali zapustami. Zapusty rozpoczy-
naj  si  od Nowego Roku lub
Trzech Króli, a ko cz  si  dob
przed rod  popielcow .

W Polsce karnawa  ma charak-
ter jedyny w swoim rodzaju. Pier-
wsze wzmianki ród owe o polskim
karnawale pochodz  z 17 wieku. 2
lutego w kulturze tradycyjnej wi to
nosi imi  Matki Boskiej Gromnicz-
nej. wi to to ma g bok  wymow
religijn . To dla tego od 1000 roku
wprowadzono zwyczaj wi cenia
gromnic i procesji na pami tk  naz-
wania Chrystusa przez Szymona
wiat em na o wiecenie pogan. To

dla tego podczas burzy umieszcza
si   je w oknach, zapala przy konaj -
cym. W przesz ci dymem z grom-
nic kre lono znaki krzy a na
drzwiach, piecu i oknach, chroni c
w ten sposób dom przed nieszcz -
ciem.

Ostatni czwartek w karnawale
Polacy nazywaj  t ustym. Jest on
wst pem do ostatnich dni zapustów.
Nazwa tego dnia pochodzi od t us-
tego jedzenia, jakie spo ywano, i
hucznych zabaw.

Po nabo stwu w ko ciele 6
marca, w niedziel , cz onkowie
Wspólnoty „Dom Polski”  im F.
Chopina,  Prezes Irena Korol i o.
Dariusz Harasimowicz przenie li
si  do sali, gdzie ich czeka  stó  suto
zastawiony chrustami, faworkami i
oczywi cie p czkami, które w t usty
czwartek trzeba by o obowi zkowo
zje . Irena Korol serdecznie przy-
wita a wszystkich. Ojciec Dariusz,
który zawsze uczy nas cierpliwo ci,
pokory i mi ci do ludzi, te  powie-
dzia  ciep e s owa. Na sali by o
bardzo przytulnie, pachnia o wie o
zaparzon  herbat  i p czkami.

W takich spotkaniach jest tyle

ciep a, sympatii i wzajemnego zro-
zumienia. W sercu budzi si  uczu-
cie, które trudno okre li  s owami.
Niestety nasza sala jest za ma a i nie
mo e umie ci  wszystkich ch t-
nych, dla tego oprócz doros ych w
spotkaniu  wzi y udzia  tylko ma e
dzieci i kilka osób m odzie y.

odzi ludzie recytowali wiersz
Jana M czy skiego ”Losy króla

czka”, opowiadali przys owia i
mówili o zwyczajach, zwi zanych
z ostatnimi dniami zapustów. Swiet-
ana Brandt i Natalia Popowicz

opowiedzia y o zapustach i równie
o kulminacji obrz dów zapustnych
–  podkozio ku.

Ma e dzieci przygotowa y mi
niespodziank  dla mam z okazji
nadchodz cego wi ta 8 marca.
Czyta y wiersze o oczach matki i
piewa y  piosenki. Irina Safronowa

przeczyta a wiersz Garszczy skiego
„Rozmowa liryczna” i z a y-
czenia wszystkim kobietom z okazji
wi ta. Pó niej ka da kobieta otrzy-

ma a z r k dziecka wiosenny kwia-
tek. Bardzo przyjemnie by o wi-
dzie  i s ysze  jak wnuki, dzieci,
rodzice i dziadkowie piewali razem
piosenki! W rodzinnej atmosferze
piewali my „Sto lat” dwóm kobie-

tom,  urodzonym w nie tego dnia.
Potem toczy a si  rozmowa przy

stole, bardzo podoba y si  wszyst-
kim pyszne potrawy polskiej naro-
dowej kuchni, przygotowane r kami
naszych kobiet. Szczególne chrusty
od rodziny Korolewicz, ba abuchy,
tzn. pszenne bu eczki Swiet any
Bondarienko, nale niki Angeliny
Rudkowskiej i p czki Ludmi y
Sobol.

Zapraszamy wszystkich ch tnych
do siebie na Spotkanie Wielkanocne
– b dzie ciekawie.

I. Safronowa
fot. D. Tre
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Horacy

Wieczór pami ci
Kazimierza awry-
nowicza pozostawi  w
sercu lad – ciep e,
wzruszaj ce wspom-
nienia przyjació  i
kolegów Taty w har-
monii z muzyk , któ-

 lubi , w wykona-
niu cenionych przez
niego muzyków. By
tego wieczoru z nami.

ysza  nas.
Rano nast pnego

dnia byli my na
cmentarzu odwiedzi
grób Taty. Nie by o
nas wielu. Wtorek to
dzie  powszedni –
wi kszo  ludzi o tej
porze pracuje. Op-
rócz bliskiej rodziny
Kazimierza awry-
nowicza, uczci  jego
pami  i pomodli  si
o jego dusz  na cmen-
tarz przyjecha  jego
najbli szy przyjaciel

adimir Taranow,
jego student i ucze ,
pisarz i mecenas Bo-
rys Bartfeld (g ówny
organizator Wieczoru
pami ci poprzed-

CZ OWIEK YJE, PÓKI YJ
WSPOMNIENIA O NIM

niego dnia), ks. Pra at
Jerzy Steckiewicz, ks.

adys aw Urbano-
wicz z Bagrationow-
ska i kolega Kazi-
mierza awrynowicza
z UWM w Olsztynie
profesor Micha  Bor-
suk.

Mnóstwo zniczy
zap on o na pokry-
tym kwiatami grobie z
niebieskiego mar-
muru. S owa cichej
modlitwy pop yn y
prosto z serca, przepe -
nionego wspomnienia-
mi.

Tego dnia Tata
mia by tylko 70 lat.

Byli my go mi
pana Bartfelda, w zbu-
dowanym przez niego

hotelu Albertyna. Two-
rz c ten hotel w latach
90. XX wieku, B. Bart-
feld prosi  Kazimierza

awrynowicza o kon-
sultacje – w sprawie
wizerunków i infor-
macji historycznych,

które powinny zna-
le  si  we wn trzach
hotelu o tak zobo-
wi zuj cej nazwie.
Tata ch tnie s
pomoc  i dzieli  si
swoj  ogromn  wie-
dz  na temat historii
Uniwersytetu Alber-
tyna i ca ego Kró-
lewca.

Po odwiedzeniu
grobu pierwszego re-
daktora G osu pod-
czas obiadu w hotelu
Albertyna nadal nie
milk y wspomnienia
– bardzo osobiste i y-
we.

Tato, by  wzo-
rem i autorytetem
dla wszystkich. Bra-
kuje mi Ciebie.

Maria
awrynowicz

fot. Red.

Na cmentarzu 22 marca

W hotelu «Albertyna»
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