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wi to Pracy 1 maja to  Mi -
dzynarodowy Dzie  Solidarno ci
Ludzi Pracy. Na ziemiach polskich
pierwsze obchody mia y miejsce ju
w 1890 roku. Po zako czeniu II
wojny wiatowej rz d komunisty-
czny nada  dniu 1 maja status wi ta
pa stwowego, wolnego od pracy i
stan ten trwa do chwili obecnej. Jed-
nak w III RP ranga wi ta zmieni a
si , a 1 maja sta  si  pocz tkiem wiel-
kiej majówki, wiosennego wypo-
czynku w gronie najbli szych.

Dzie  Polonii i Polaków za
Granic  obchodzi si  2 maja. Sym-
boliczne wi to ma by wiadect-
wem zwi zków kraju z polsk  dia-
spor . Konstytucja RP stwierdza:
„Rzeczpospolita Polska udziela
pomocy Polakom zamieszka ym za
granic  w zachowaniu ich zwi zków
z narodowym dziedzictwem kultural-
nym”. Dzie   ten jeszcze przed woj-

  zosta   og oszony „Dniem Pols-
kiego Emigranta”.  Dzie  ten  ma
przypomnie  rodakom yj cym na
obczy nie o ich korzeniach. Chce-
my by tego dnia Polonia na ca ym
wiecie z dum  my la a o tym, e

nale y  do narodu o wspania ej kultu-
rze i historii. Ka dy nasz rodak
yj cy za granic  jest ambasadorem

Polski.
Dzie  Konstytucji 3 Maja. Te-

go dnia w 1791 roku Sejm Cztero-

Maj miesi cem wi t i rocznic
Maj jest niew tpliwie najpi kniejszym miesi cem roku. Przyroda budzi si  do ycia. Nam Polakom maj kojarzy si  te  z szeregiem

pi knych wi t i rocznic i innych uroczysto ci, w których ch tnie uczestniczymy. Jest ich tak du o, e na ich bli sze omówienie zabrak oby tutaj
miejsca. Postarajmy si  przypomnie  sobie te najwa niejsze w chronologicznej kolejno ci.

letni uchwali  tzw. „Ustaw  Rz do-
”, czyli Konstytucj . By a to pier-

wsza w Europie, a druga na wiecie
– po konstytucji Stanów Zjednoczo-
nych, ustawa reguluj ca dzia ania

adz pa stwowych oraz praw oby-
wateli. Jej ogromn  zas ug  by o
rozbudzenie nadziei na
polsk  niepodleg , a
tak e uczu  patriotycz-
nych. Rocznice uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja
obchodzili polscy patrio-
ci podczas rozbiorów,
pomimo represji zaborców. Wielkim
wi tem pa stwowym, rocznica

uchwalenia Konstytucji 3 maja by a
w okresie mi dzywojennym. Po II
wojnie wiatowej zaprzestano jej
obchodzenia. Dopiero 6 kwietnia
1990 roku Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej zdecydowa  przywróci
jako wi to pa stwowe dzie  3 Maja
tj. rocznic  uchwalenia pierwszej
polskiej Konstytucji.

wiatowy Dzie  Wolno ci
Prasy” wi tujemy równie  3 maja.
Wolna, pluralistyczna i niezale na
prasa to podstawowy element funk-
cjonowania ka dego demokratyczne-

go spo ecze stwa. Dlatego te  maj
jest w Polsce miesi cem „Dni Kultu-
ry, O wiaty, Ksi ki i Prasy”,  a  8
maja to „Dzie  Bibliotekarzy i
Bibliotek”.

Dni 8 i 9 maja zosta y ustano-
wione w 2004 r. przez Zgromadzenie

Ogólne ONZ jako „Czas Upa-
mi tniaj cy i Jednocz cy
Tych, Którzy Stracili ycie
Podczas II Wojny  wiato-
wej”. W 1945 r. w Polsce dzie
9 maja sta  si  „Narodowym

wi tem Zwyci stwa i Wol-
no ci”. W latach 1945-1950 by  to w
Polsce dzie  wolny od pracy.

„Dzie  Unii Europejskiej” - 9
maja jest oficjalnym wi tem i
symbolem powstania Unii Europej-
skiej. Zosta  ustanowiony w rocznic
przedstawienia planu utworzenia
Europejskiej Wspólnoty W gla i
Stali, znanego jako Plan Schumana,
przez Roberta Schumana 9 maja 1950 r.

W dniach 11 - 18 maja 1944 ro-
ku II Korpus Polski dowodzony

przez genera a W adys awa Andersa,
stoczy  we W oszech, najwi ksz
w tej cz ci Europy bitw  o klasz-
tor i wzgórze Monte Cassino. Od-
niesione zwyci stwo otworzy o
aliantom drog  na Rzym i Boloni .
Poleg ych w tej bitwie nierzy
polskich pochowano na cmentarzu
pod wzgórzem. A maki - jak mówi
piosenka - rosn ce na tych wzgó-
rzach s  teraz czerwie sze, bo z pol-
skiej wzros y krwi.

21 maja to  „ wiatowy Dzie
Ró norodno ci Kulturowej” usta-
nowiony przez ONZ dla promowa-
nia tolerancji, zrozumienia, powsze-
chnego poszanowania wolno ci
religii, wierze  i ró norodno ci
kulturowej.

„ D z i e
Matki” to bar-
dzo popularne
w Polsce wi -
to obchodzi si
26 maja, jako
wyraz szacun-

ku dla wszystkich matek. To wi to
ma na celu okazanie przez dzieci
matkom szacunku, mi ci i podzi -
kowania za trud w ony w wycho-
wanie. W Polsce Dzie  Matki ob-
chodzono po raz pierwszy w 1914
roku.

wi my rocznice i wi ta
majowe, poniewa  tworzymy wiel-

 rodzin , której na imi  Polska. Z
kart historii i tradycji p ynie prze-

anie, by my pozostali wierni war-
to ciom, które ocali y nasz  ojczy-
zn  od unicestwienia, a nam pozwa-
la y pozosta  Polakami.

przygotowa  ms

Kazimierz Wojniakowski:
Widok Sejmu w czasie uchwalania Konstytucji 3 maja 1806.
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zaprasza do udzia u w organizowanej
przez Katedr  J zyków S owia skich i Ba -
tyckich BUF im. I. Kanta III Olimpiadzie

zyka Polskiego dla mieszka ców Obwo-
du Kaliningradzkiego.

Olimpiada odb dzie si  21 maja 2011r.
o godz. 10.00 na Wydziale Filologii i
Dziennikarstwa w sali 233 (ul. Czerny-
szewskiego 56).

Olimpiada zosta a przewidziana dla
poziomu podstawowego – poziom A1 zna-
jomo ci j zyka polskiego wed ug Europej-

Ba tycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie
Wydzia  Filologii i Dziennikarstwa

skiego Systemu Opisu Kszta cenia J zyko-
wego. Z dok adnym opisem wymaga  zna-
jomo ci j zyka obcego mo na si  zapozna
na niniejszych stronach w Internecie:
http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/
standardynowe.html
http://portal.wsiz.rzeszow.pl/
plik.aspx?id=8554
http://www.itlt.edu.nstu.ru/levels.php.
Olimpiada obejmuje test pó toragodzinny
pisemny.

Po zako czeniu cz ci konkursowej

zapraszamy uczestników na pocz stunek i
pokaz filmu, po których zostan  laureatom
wr czone nagrody.

Termin nadsy ania zg osze :
16 maja 2011 r. na adres e-mailowy

polonistyka.rgu@gmail.com lub
zg oszenie udzia u pod nr tel.:

8(4012) 59 59 59 wew. 3061.
Organizatorzy

Katedra J zyków S owia skich i
Ba tyckich  Ba tyckiego Uniwersytetu

Federalnego im. I. Kanta w Kaliningradzie

KONKURS RECYTATORSKI
«JESTEM POLAKIEM» W KALININGRADZIE

Przez poezj  poznajemy Polsk

Sala podczas konkursu

W niedziel  17 kwietnia w go -
cinnej sali kominkowej Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie
odby o si  przes uchanie do konkur-
su recytatorskiego «Jestem Pola-
kiem». Warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest wystarczaj co wyrazi-
ste deklamowanie jednego utworu
dowolnie wybranego polskiego poety.
Wieku uczestników nie ogranicza si .

Do uczestnictwa w konkursie
zg osi o si  19 uczestników o dosy
du ej rozpi to ci wiekowej, w wieku
od 6 do 70 lat. Z których siedmiu re-
prezentowa o Czerniachowsk, sze -
ciu Kaliningradu, trzech z Ozierska.
By a te  jedna sta a uczestniczka
zmaga  konkursowych Jana apszy-
na z Ba tyjska. Tegoroczny konkurs
zadziwi  ilo ci  nowych twarzy
recytatorów bior cych udzia  po raz
pierwszy.

Ca e grono deklamatorów zosta-
o podzielone na trzy kategorie wie-
kowe: od 6 do 12 lat, od 12 do 17 i
od 17 i wzwy . Ale nim zacz o si
przes uchanie prowadz ca imprez
Helena Rogaczykowa, prezes kali-
ningradzkiej Wspólnoty Kultury Pol-

skiej, przeprowadzi a losowanie, e-
by ustali  kolejno  wyst pów posz-
czególnych konkursantów. Recytato-
rzy z grupy najm odszych przewa -
nie deklamowali wiersze stworzone
dla dzieci: bardzo starannie Kirill
Bryliow («Podró nicy z piaskowni-
cy» Doroty Kelner), duet Andrzej
Cyszewski i Diana Buchtojarowa
(wiersz Jana Brzechwy «Entliczek-
Pentliczek») i nagle taki powa ny
wiersz «Kol da» Wandy Chotoms-
kiej w wykonaniu malej 6-letniej

Anastazji Muryginej, przeczytany
dobrze z punktu widzenia wymowy
i wykonania – zas one I miejsce
w grupie najm odszych.
  Natomiast konkursanci z grupy
starszej mia o si gali po utwory kla-
syków poezji polskiej – Zofia Wosz-
czaty ska przedstawi a wiersz Juliu-
sza S owackiego «Wierze», odda y
ho d Czes awowi Mi oszowi przez
recytowanie jego utworów Natalia
Malikowa (17 lat) – wiersz
«S ce» i Anastazja Jach owa
(16 lat) – wiersz «Zapomnij».
Anna Mik aszewska przedsta-
wi a wiersz Agnieszki Osiec-
kiej «Niech yje bal», Eliza-
wieta Sklarowa (12 lat) recyto-
wa a utwór Boles awa Le mia-
na «Urszula Kochanowska».
Tak e brzmia y wiersze o tema-
tyce patriotycznej: Czes awa
Janczarskiego «Ojczyzna» – w
wykonaniu Aleksandry Jur-
czenko (12 lat), Krzysztofa Ka-
mila Baczy skiego «Bez tytu-
u» recytowa  Wadim Kidiajkin
(17 lat), Wiktoria Ogiewicz
przedstawi a wiersz W adys a-

wa Broniewskiego «Bagnet na
bro ». Jana apszyna deklamowa a
wiersz Joanny Pietrasik «Ma a syren-
ka». Maria Klajner przedstawi a
przepe niony t sknot  do polskiej
ziemi wierz Heleny Charkasz «Pi k-
ny nasz kraj», natomiast Irena Safro-
nowa z Czerniachowska wiersz o
uczuciach ludzkich Konstantego Il-
defonsa Ga czy skiego «Rozmowa
liryczna». Nie atwe to by o zadanie
dla kolegium s dziowskiego w sk a-
dzie: wyk adowcy Ba tyckiego Uni-
wersytetu Federalnego im. Kanta
Natalii Pa amarczuk oraz konsula d/
s Polonii Dariusza Koz owskiego,
przyzna  wyró nienia, uwzgl dnia-

c wybór utworu poetyckiego, do-
skona  wymowy i artyzm recytacji.

Wi c decyzja by a nast puj ca: w
grupie wiekowej od 6 do 12 lat I
miejsce przyznano Anastazji Mury-
ginej (6 lat), Czerniachowsk,II miej-
sce zaj a Anastazja Makiejewa (8 lat),
Czerniachowsk, III miejsce – duet
Cyszewski Andrzej (11 lat) i Diana

> str. 3

Wiktoria Ogiewicz, Wadim Kidiajkin, Zofia Woszczatynska

Diana Buchtojarowa i
Andrzej Cyszewski
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Jagoda Kaczorowska. Do Komitetu
Honorowego nale y tak e Minister Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Rados aw Sikorski

Pierwsza edycja Konkursu
po wi cona by a 30-tej rocznicy
powstania i rejestracji Niezale nego
Samorz dnego Zwi zku Zawodowego
„Solidarno ” i wzbudzi a ogromne
zainteresowanie w ród m odzie y
polonijnej. Tegoroczna edycja Konkursu
ma przybli  Polsk  i jej histori  m odym
ludziom. B dzie to forma zaproszenia

odzie y do osobistej refleksji nad
potrzeb  kultywowania polskiej tradycji i

zyka oraz rol  Polaków w kszta towaniu
europejskiego i wiatowego dziedzictwa.
Organizatorzy Konkursu chc  w ten

Komitet
Organizacyjny Konkursu „By  Polakiem”
do dnia 15 maja br. zaprasza dzieci i

odzie  z poza Polski do zapoznania si
z jego ide  oraz do pomocy w promocji
tego wa nego wydarzenia w ród dzieci i

odzie y polonijnej, nauczycieli,
organizacji, instytucji oraz szkó  poza
granicami Polski.

Patronat nad Konkursem obj o wiele
wa nych dla Polski osób. Do tego
zaszczytnego grona nale  mi dzy
innymi: by y Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Wa sa; Przewodnicz cy
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek;
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Longin Komo owski oraz Harcmistrzyni
ZHP, córka Prezydenta na Uchod ctwie

KONKURS „BY  POLAKIEM” ju  w maju
sposób zach ci  m odzie  do
poszukiwania polskich ladów i wp ywu
Polaków na rozwój krajów, w których
obecnie mieszkaj . B dzie to z pewno ci
ciekawa i pouczaj ca lekcja patriotyzmu.
Przewidywany jest udzia  w Konkursie
dzieci i m odzie y w wieku 8-19 lat
mieszkaj cej i ucz cej si  w krajach
Europy, Ameryki Pó nocnej i Po udniowej,
Afryki, Azji, Australii. Form  prac
konkursowych b  prace pisemne i
multimedialne.

Regulamin Konkursu, tematy prac
w trzech grupach wiekowych, terminy
nadsy ania prac oraz inne informacje o
Konkursie dost pne s  na stronie
Fundacji: www.swiatnatak.pl

(ze str. 2)

Buchtojarowa (11 lat), Kaliningrad
w grupie wiekowej od 12 do 16 lat przy-
znano nast puj ce wyró nienia:
I miejsce – Jach owa Anastazja (16 lat),
Czerniachowsk
II miejsce – Sklarowa Elizawieta (12 lat)
III miejsce – Anna Miklaszewska (15 lat),
Kaliningrad
Natomiast w grupie najstarszej od 17 lat
I miejsce – Irena Safronowa (56 lat),
Czerniachowsk
II miejsce – Maria Klajner (64 lata),
Kaliningrad
III miejsce – Natalia Malikowa (17 lat),
Kaliningrad.

Konkurs ów stwarza znakomit  mo -
liwo  poznawania nowych kart poezji
polskiej, która jest nieod cznym sk ad-
nikiem kultury narodowej.

Za  nazwa jego prowadzi do g -
bokich rozwa : czy atwo by  Po-
lakiem mieszkaj c w oderwaniu od
stron rodzinnych przodków? Odpo-
wied  mo e by  tylko jedna: wcale nie
jest atwo, bo trzeba od nowa odbudo-
wywa  swoj  to samo  narodow ,
krok po kroku, wiadomie i wytrwa-
le.

W. Wasiliew
fot. autora

Irena SafronowaMaria Klajner

Elizawieta
Sklarowa

Jana apszyna

Anna
Miklaszewska

Natalia
Malikowa

Kirill Bryliow
Natalia Pa amarczuk, Dariusz Koz owski gratuluj
Anastazji Muryginej

Dariusz Koz owski gratuluje
Aleksandrze Jurczenko

Natalia Pa amarczuk, Dariusz Koz owski
gratuluj  Anastazji Jach owej

Dariusz Koz owski gratuluje
Alionie Fesinoj

Anastazja
Makiejewa



Str.  4   Nr 5 (178) maj 2011  

Uroczysty koncert zamkni -
cia festiwalu przebiega  we twór-
czej wspó pracy kaliningrad-
zkich i polskich muzyków. Ra-
zem z Orkiestr  kameraln  Fil-
harmonii kaliningradzkiej wy-
st pili laureaci Mi dzynarodo-
wego konkursu im. H. Wieniaw-
skiego Robert Kabara (altówka)
i Anna-Maria Staszkiewicz
(skrzypce). Robert Kabara jest

Twórcza wspó praca trwa
W Sali Koncertowej Filharmonii kaliningradzkiej 23 marca odby  si  koncert zamykaj cy XIX Mi dzynarodowy festiwal

dla dzieci i m odzie y «Muzyczna wiosna».

laureatem IX konkursu im. H.
Wieniawskiego, obecnie kieruje
zespo em muzyki kameralnej w
Krakowie, a tak e wyk ada w
Krakowskiej Akademii muzycz-
nej. Natomiast Anna-Maria Sta-
szkiewicz zosta a wyró niona na
XII konkursie. W ten sposób w

Kaliningradzie odby a si  pre-
zentacja Mi dzynarodowego
konkursu skrzypków im. H. Wie-
niawskiego (Pozna ).

Zosta y wykonane utwory L.
Boccheriniego «Nocna stra  w
Madrycie», Koncertowa symfo-
nia dla skrzypiec, altówki i orkie-

stry Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta, z udzia em polskiego duetu
smyczkowego. Za  kameraln
symfoni  op. 110 bis Dymitra
Szostakowicza, która ma nazw
«Pami ci ofiar wojny» Kalinin-
gradzka orkiestra kameralna
wykona a pod batut  Roberta
Kabary jako dyrygenta.

W swojej krótkiej przedmo-
wie poprzedzaj cej rozpocz cie
koncertu pierwszy zast pca Kon-
sula Generalnego RP w Kalinin-
gradzie Grzegorz Bochenek za-
pewni  obecnych wielbicieli
sztuki muzycznej, e mieszka cy
Kaliningradu b  mogli zoba-
czy  na scenie filharmonicznej
muzyków z Polski, nale cych do
grona najlepszych.

W. Wasiliew
 fot. autoraPrzemawia konsul G. Bochenek

Kaliningradzka orkiestra kameralna i polscy muzycy R. Kabara i A. Staszkiewicz

Kronika kulturalna

UWAGA UCZNIOWIE KO CZ CY KLAS  9!
Nabór do Liceum w Warszawie

na rok szkolny 2011/2012

Zapraszamy zdolnych
uczniów pochodzenia
polskiego, którzy uko czyli 9
klas  miejscowej szko y i
chcieliby uczy  si  w naszym
Liceum polonijnym.

Przyjmujemy m odzie
odznaczaj  si  dobrymi
wynikami w nauce, jak te
wzorow  postaw .
O przyj ciu do szko y
decyduje uczestnictwo w
kursie dla kandydatów,
który si  odb dzie w dniach
26.06.-10.07.2011r. oraz
rozmowa kwalifikacyjna po
tym kursie.

Znajomo  j zyka
polskiego nie jest kryterium
decyduj cym o przyj ciu do
szko y: osoby s abo znaj cy

zyk polski, ale wyró niaj ce
si  bardzo dobrymi wynikami
w nauce i wzorowym
zachowaniem mog  równie
rozpocz  nauk  na naszej
szkole.

Zapewniamy
zakwaterowanie i wy ywienie
w czasie trwania kursu, a dla
przyj tych uczniów –
zakwaterowanie i wy ywienie
w internacie w czasie roku
szkolnego.  Wpisowe na kurs
wynosi 10$.

Nauka w Liceum jest
nieodp atna dla uczniów,
którzy zostan  przyj ci do
Szko y w systemie
stypendialnym. Utrzymanie w
internacie Liceum jest
nieodp atne. Koszt
wy ywienia pokrywa dotacja
Senatu RP.
Wymagania do kandydatów:
- polskie pochodzenie;
- wysoka rednia ocen;
- wzorowe zachowanie
(potwierdzone opini
organizacji polskiej lub
parafii).

Osoby zainteresowane
prosimy o wype nienie
kwestionariusza na naszej

stronie internetowej w celu
wystawienia zaprosze  na
kurs dla kandydatów i
ewentualnie na ca y rok
szkolny oraz przes anie
zg oszenia (kwestionariusz
wraz z ocenami za I semestr,
kserokopia pierwszej strony
paszportu i opinia parafii,
szko y lub polskiej organizacji)
mailem, faksem lub poczt
do 15 maja 2011 r. na adres
szko y:
Liceum Ogólnokszta ce
Niepubliczne
Kolegium w. Stanis awa
Kostki
Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców
ul. Kolegiacka 1
02-946 Warszawa
tel. (022) 858 29 50
fax (022) 858 29 51
e-mail:
rekrutacja.kolegium@gmail.com
Informacje dodatkowe:

Osoby, które zostan

zaproszone na kurs dla
kandydatów, powinny oprócz
wy ej wymienionych
dokumentów dostarczy
równie  napisany przez
siebie yciorys, podanie o
przyj cie do Liceum oraz

wiadczenie rodziców, e
wyra aj  zgod  na nauk
dziecka w Liceum w Polsce.  

Wszystkich przyj tych do
Szko y obowi zuje
symboliczna odp atno  na
tzw. fundusz szkolny. W roku
szkolnym 2011/2012
wyniesie ona 40$
(czterdzie ci USD)
miesi cznie. Fundusz
szkolny pokrywa cz ciowo
koszty obowi zkowych zaj
pozalekcyjnych, np. chór,
taniec, rysunek.
Informacje o Liceum i
kwestionariusz dla
kandydatów ze Wschodu na
stronie internetowej
www.kolegium-ksw.edu.pl

Oddzia  Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców uprzejmie informuje o rozpocz ciu naboru do
naszego Liceum w Warszawie na rok szkolny 2011/2012.
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POZNAJ WIAT POPRZEZ SWOJE WRA ENIA

Zgodnie z programem zrealizowano wyjazd
po czony z ekologicznym desantem do Na-
rodowego Parku zadziwiaj cej twórczo ci
przyrody i cz owieka – Mierzeja Kuro ska, uni-
kalnego pomnika przyrody ze szczególnymi
skarbami ekologicznymi i estetycznymi. Prze-
prowadzono równie  seminarium  pt. „Ekolo-
giczna wiedza i rozwój ekoturystyki”, lekcj
ywej przyrody zatytu owan   „To, co wyrzuca

morze”, wycieczk  do Muzeum Parku Narodo-
wego, podczas której w formie interaktywnej
gry uczestnicy zapoznali si  z histori  Mierzei
Kuro skiej i jej mieszka ców, poznali bogactwo
flory i fauny Mierzei. Uczestnikom wycieczki
uda o si  tak e po ród ta cz cych, wytwor-
nych, delikatnych i ujmuj cych  drzew niezwyk-
ego sosnowego lasu spotka  przedstawiciela

tego wiata – chytrego, ry ego liska.
Na d ugo w pami ci naszych go ci pozo-

stan  zadziwiaj ce swym urokiem krajobrazy,
cudowne morskie pejza e i czyste le ne powietrze.

Uczestnicy z rado ci  przyj li propozycj
biblioteki im. A. P. Czechowa uczestniczenia w
warsztatach stworzenia swojej w asnej, niepow-
tarzalnej widokówki zwi zanej z ekologicznym

W dniach 8-10 kwietnia 2011 r. w ramach projektu „Poznaj wiat poprzez siebie” w Kaliningradzkim Morskim College’u
Przemys u Rybnego zorganizowano przyj cie grupy polskich uczestników projektu, uczniów Zespo u Szkó  Zawodowych im.
Stanis awa Staszica w Ostródzie.

tematem „U miechy kwiatów”.
Zwiedzili tak e wystaw  „Z historii ro-

syjskiej podwodnej floty” w Muzeum wia-
towego Oceanu, „dotkn li” pi kna podwodnego
wiata ryb s odkowodnych yj cych w akwarium

Muzeum.
Dzie  wyjazdu naszych go ci zbieg  si  ze

smutn  rocznic  katastrofy lotniczej pod Smo-
le skiem, w której zgin  prezydent RP i wi k-
szo  cz onków najwy szych w adz pa stwo-
wych.

Odprowadzaj c swoich nowych przyjació ,
po wymianie adresów w nadziei na dalsze kon-

takty i nowe spotkania, s uchacze College’u
pojechali do Konsulatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zapalili znicze i uczcili minut  ciszy pami
tych, co zgin li.

wiadomo  wspó czesnej m odzie y nie
jest obci ona ideologi , jest bardziej pragmaty-
czna i samodzielna w wyborze drogi yciowej.

Dobrze, e to w nie jej przy-
chodzi dokonywa  wyboru
losowych decyzji, prowadzi
swoje kraje w przysz , r ka
w r  patrz c sobie w oczy.

Po egnali my si  z uczes-
tnikami projektu, zadaniem
którego jest uczenie nawyków
efektywnej zawodowej komu-
nikacji, organizacji pracy ze-
spo owej i sp dzania czasu
wolnego w warunkach mi -
dzynarodowej ekonomicznej
przestrzeni, do nowego spot-
kania w kolejnej mi dzyna-
rodowej wymianie „ wiat wi-

dziany przez obiektyw m odych fotografików”,
która b dzie mia a miejsce w czerwcu 2011 roku
w Polsce, a tak e w „Ba tyckim Arteku” („ -

”).
O. So owjowa (kierownik projektu,

metodyk – specjalista ds. spraw
mi dzynarodowych), fot. autora

Ta cz cy las

W Zimowym og-
rodzie «Rybnej gie dy», który powoli
staje si  sta ym miejscem imprez
polonijnych, 2 kwietnia badacz
literatury dr Mateusz Antoniuk wy-

osi  wyk ad o Czes awie Mi oszu i
jego twórczo ci. Spotkanie ze znaw-

 wspó czesnej literatury polskiej
zorganizowa a Katedra j zyków
ba tyckich i s owia skich fakultetu
filologicznego Uniwersytetu kalinin-
gradzkiego. Jako moderator spotka-
nia wyst pi a lektor j zyka polskiego
pani Alicja Boche ska.

W interesuj cym wyk adzie dr
Mateusz Antoniuk przekazywa  nam
swoje rozumienie twórczo ci poety
i jego osobisto ci. Poeta, urodzony
na Litwie, czu  si  podobno jak
Adam Mickiewicz Litwinem z racji
miejsca pochodzenia, ale pochodz c
z polskiej rodziny by  Polakiem i
jego ojczyzn  wewn trzn  i instru-

Rok Czes awa Mi osza w Kaliningradzie
O poezji Mi osza w Zimowym ogrodzie.

mentem, za pomoc  którego tworzy ,
by  rodzimy j zyk polski. Tak jak
inni wielcy poeci Czes aw Mi osz
zdawa  sobie spraw , e jego dzie a
znajd  godne miejsce w anna ach
literatury ojczystej.

Wiersze Mi osza, szczególnie z
pó nego okresu, to filozoficzne roz-
wa ania o Bogu, stosunku osobiste-
go poety do religii, religijno ci w
yciu cz owieka. Poeta wyra nie

ukazuje swoje rozumienie czym jest
odej cie z tego wiata (wiersz «Dru-
ga przestrze »). Poet  jako cz owie-
ka, charakteryzuje pragnienie ycia.
Mi osz zachowa  energi yciow  i
pozosta  owocnym poet  do dni
swojej g bokiej staro ci, potrafi  wi-
dzie  i przekazywa  w swoich utwo-
rach bezkresn  pon tno ycia.

Z p yty brzmia  g os Poety recy-
tuj cego swoje wiersze. Jak najbar-
dziej na miejscu by  wiersz «Na

osiemdziesi te urodziny Jana Paw a
II» gdy  2 kwietnia przypada kolejna
rocznica mierci papie a Polaka.

By y jeszcze odpowiedzi na py-
tania dotycz ce osoby Poety-nob-
listy. Uwa am, e rok jubileuszowy
jest znakomitym powodem, a eby

zacz  g biej poznawa  poezj  Cze-
awa Mi osza. Niech takie spotkanie
dzie jednym z kroków w pozna-

waniu najwi kszego ze wspó czes-
nych poetów polskich.

W.Wasiliew
fot. autora

Lektor j zyka polskiego A. Boche ska oraz dr M. Antoniuk

Min  rok od tragedii pod Smole skiem 10 kwietnia 2010 r.

Uczestnicy projektu
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Przemawia Krzysztof Giera towski

FOTOMANIA-2011 W
GALERII ARTYSTYCZNEJ

Autoportret w jeziorze

W ramach mi dzynaro-
dowego festiwalu „Ba tyckie
biennale fotografii” otwarto
wystaw -konkurs „Fotomania-
2011”. Wystaw  zorganizowano
przez Ministerstwo kultury ob-
wodu kaliningradzkiego, Zwi zek
artystów fotografików Rosji i
Kaliningradzki zwi zek artystów
fotografików, Kaliningradzkie
muzeum obwodowe, Kalinin-
gradzk  Galeri  artystyczn .

Na wystawie zosta o przed-
stawionych 11 projektów foto-
grafów z Rosji, Litwy, Szwecji,
Japonii, Polski. To jest jeden z
najbardziej ambitnych projektów
danego kierunku w Kalinin-
gradzie, który w ostatnich latach
staje si  odr bnych pa stwem
kulturowym.

Na otwarciu s owo zabrali:
minister kultury obwodu kali-
ningradzkiego S. Kondratjewa,
dyrektor Galerii artystycznej G.
Zabo ocka, przewodnicz cy Ka-
liningradzkiego zwi zku artystów
fotografików J. Seliwiorstow, a
tak e lotnik-kosmonauta Rosji
profesor J. Baturin, prace którego

– fantastycznie pi kne widoki
Ziemi z kosmosu – równie  by y
przedstawione.

Polsk  reprezentowa  zna-
ny artysta fotografik Krzysztof
Giera towski ze swoim projektem
„Polska, osobowo  i czas”. Rea-
lizacja projektu sta a si  mo liwa
dzi ki Ministerstwu Spraw Za-
granicznych Polski. Wystawie
prac Giera towskiego patronowa
Konsul Generalny RP w Kali-
ningradzie Marek Go kowski.

Pan Giera towski wyst pi
przez go mi Galerii ze s owami

Krzysztof Giera towski (ur. 1938 r.)
to jeden z najbardziej uznanych
reprezentantów wspó czesnej
fotografii polskiej. Studiowa  w
Akademii Medycznej w Gda sku
(1956-58) i w Warszawie (1958-
60) oraz w ódzkiej Pa stwowej
Wy szej Szkole Teatralnej i
Filmowej (1961-64). Fotografuje
od 1961, wystawia od 1963 roku.Otwarcie  wystawy

Jedeno ze stoisk  wystawy

Wn trza jednej z sal wystawy

przywitania, pogratulowa  otwar-
cia wystawy i pozdrowi  kalinin-
gradczyków w imieniu Polaków.

A. awrynowicz
fot. W. Isajenko, tak e z Internetu

Niepotrzebne portrety

Leszek Ko akowski

Jedeno ze stoisk  wystawy

Janusz G owacki,  Jerzy Kosi ski
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ród zaproszonych go ci
byli przedstawiciele wielu or-
ganizacji krajowych oraz go cie
z Czech, Niemiec, Francji, Ro-
sji.

Targi zainaugurowa o w dniu
13 kwietnia spotkanie ministrów
odpowiedzialnych za turystyk
w krajach UE. W mi dzynarodo-
wym seminarium «Dziedzictwo
przemys owe w polityce turys-
tyki zrównowa onego rozwoju»

os zabrali: Taleb Rifai – sekre-
tarz generalny WTO oraz Ma -
gorzata Ma ka-Szulik – Pre-
zydent Zabrza.

Na targach swoje stoiska za-
prezentowali m.in. Muzeum
Górnictwa, Kopalnia W gla
GUIDO, Kopalnia Soli w Wie-

liczce, Muzeum Piernika z Toru-
nia. Oprócz wystawców z Polski
udzia  wzi li równie  wystawcy
z zagranicy m.in. Francji, Nie-
miec, S owacji, Czech.

W ramach imprezy odby a si
niezapomniana wycieczka do
zabytkowej kopalni Guido na

boko  320 m pod ziemi ,
gdzie mieli my mo liwo  za-
poznania si  z warunkami pa-
nuj cymi w kopalniach w glo-
wych, metodami wydobycia

gla, prac  górnika z prze omu
XIX i XX wieku oraz histori
tego przemys u na obszarze

ska. Mogli my równie  obej-
rze  stosowane w tym przemy le
urz dzenia.

Kopalnia «Guido» za ona
zosta a w 1855 roku przez hra-

W dniach 14-16.04.2011 na zaproszenie w adz miasta Zabrze uczestniczyli my w Mi dzynarodowych Targach
Turystyki Dziedzictwa Przemys owego i Turystyki Podziemnej, organizowanych pod patronatem wiatowej

Organizacji Turystyki z Madrytu i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

SPOTKANIE W ZABRZU

Stoisko BaltPolonii
na Targach

Zabytkowa kopalnia Guido

Uczestnicy w narodowych strojach

Pocz tek zwiedzania kopalni Guido

Prezydent  m. Zabrze Ma gorzata
Ma ka-Szulik wita go ci

biego Guido Henckel von Don-
nersmarcka i przyj a nazw  od
jego imienia. Regularne wydo-
bycie w gla rozpocz o si  w la-
tach 70. XIX wieku.

Guido to unikat na skal wia-
tow , bowiem zachowane wyro-
bisko nie ma odpowiednika w
innych o rodkach muzealnych na
wiecie. Skansen tworz  kory-

tarze na poziomach 170 i 320
metrów oraz zespó  zabudowy
powierzchniowej wraz z wyposa-

eniem techni-
cznym.

Na zwiedza-
cych czeka

wykwalifiko-
wany przewod-
nik, którego za-
sób wiedzy z
pewno ci  za-
skoczy najbar-

dziej dociekliwych tropicieli
ladów przemys owej prze-

sz ci.
Wyrobiska na poziomie 320

m. s  utrzymane w stanie jak naj-
bardziej zbli onym do pierwot-
nego, kiedy to górnicy po raz os-
tatni zako czyli prac  i opu cili
kopalni . To w nie tu poczu
mo na klimat prawdziwej kopal-
ni, dotkn  w gla, us ysze  i zo-
baczy  pot ne górnicze kom-
bajny w ruchu. Po wyj ciu jesz-
cze d ugo wspominali my odby-

 tras .

Niezapomniane wra enia z
wizyty w kopalni  uzupe nione
efektami wiat a i d wi ku, wy-
korzystanie efektów audiowi-
zualnych – osoby zwiedzaj ce
zaskoczy trzeszczenie stropów,
piski szczurów i rozmowy górni-
ków.

Cz  komór na tym poziomie
jest ju  wykorzystana na dzia-
alno  us ugow  i restaura-

cyjn , odbywaj  si  tu liczne
koncerty, spotkania, wystawy i
przedstawienia teatralne.

Serdecznie dzi kujemy pani
Prezydent m. Zabrze Ma gorza-
cie Ma ka-Szulik oraz wszyst-
kim organizatorom za tak niez-
wyk  przygod . Z niezwyk ego
Zabrza zabrali my ze sob  nie
tylko wspania e wspomnienia,
lecz równie  nowe przyja nie i
kontakty, które w przysz ci na
pewno zaowocuj  we wspólne
projekty.

Henryk Nosel  fot. autora
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ONZ wezwa a wszystkie pa st-
wa i organizacje do wi kszego zaan-
ga owania si  na rzecz lasów, które
odgrywaj  najistotniejsz  rol  w
utrzymaniu stabilnego globalnego
klimatu i rodowiska. Przygotowy-
wane s  równie  m.in.: mi dzynaro-
dowy festiwal filmowy, wystawy i
konkursy oraz film w ró nych wer-
sjach j zykowych, promuj cy ide
ochrony lasów.

Mi dzynarodowy Rok Lasów
a lasy w Polsce. 20 grudnia 2006 r.
Zgromadzenie Ogólne ONZ usta-
nowi o rok 2011 Mi dzynarodo-
wym Rokiem Lasów. Te najbardziej

one ekosystemy l dowe odgry-
waj  szczególn  rol , zarówno w
skali globalnej naszej planety, jak i
decyduj  o lokalnych uk adach
przyrodniczych.
Si gaj c do historii, w X wieku lesi-
sto  Polski oceniano na blisko
70%, a terytorium naszego kraju
pokryte by o kniejami i puszczami.
Aktualnie po niektórych puszczach
zosta y tylko nazwy np. Jaktorow-
ska czy Bolimowska. W kolejnych
wiekach udzia  powierzchni le nej
ulega  zmniejszeniu, co wynika o z

Rok 2011 - Lasy dla ludzi
     Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowi a na 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego jeszcze w grudniu 2006
roku, e rok 2011 b dzie Rokiem Lasów, pod has em «Lasy dla ludzi».

przeznaczenia grun-
tów le nych na cele
rolnicze oraz rozbu-
dow  osiedli ludzkich.
Kolejny etap rabun-
kowej gospodarki
oraz nadmiernej eks-
ploatacji zasobów
drzewnych spowodo-
wa , e po II wojnie
wiatowej udzia  la-

sów w powierzchni
naszego kraju wynosi  zaledwie
20,8%.
W latach 1945–1995 zalesiono ok.
1,3 mln ha gruntów porolnych, co
zwi kszy o redni  lesisto  kraju do
ok. 28%. Zgodnie z danymi na ko-
niec 2010 r. lesisto  naszego kraju
oceniono na 29%. Zwi kszenie po-
wierzchni le nej w znacznym stopniu
uwarunkowane by o przej ciem
du ych area ów u ytkowanych
wcze niej rolniczo. Wed ug szacun-
kowych danych do roku 2015 ogó-
em w skali Polski na cele le ne zos-
tanie przej te ok. 700 tys. ha. Istot-
nym problemem w ich zagospoda-
rowaniu jest ich po enie – zdecy-
dowana wi kszo  ich po ona jest

w regionach o du ej
lesisto ci, a na tere-
nach ma o lesistych
gruntów tych jest
niewiele.
W 1995 r. uchwa  z
24 czerwca Rada Mi-
nistrów przyj a do
realizacji „Krajowy
Program Zwi ksza-
nia Lesisto ci”. Za o-
eniem jego by o

zalesienie 600 tys. ha w okresie od
1995 r. do 2020 r.
Wa nym elementem wspomagaj -
cym proces zalesiania gruntów pry-
watnych s  dotacje pochodz ce z
Funduszu Le nego Lasów Pa st-
wowych, Wojewódzkich Funduszy
Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Bud etu
Pa stwa (ustawa o
przeznaczaniu grun-
tów rolnych do zale-
sienia).
Planowanym efektem
Krajowego Programu
Zwi kszania Lesis-
to ci b dzie wzrost
lesisto ci kraju do
30%.
Zgodnie z g ównym
celem polityki le nej Polski doku-
mentem przyj tym przez Rad  Mi-
nistrów w 1997 r. jest „kszta to-
wanie postaw ludzi w stosunku do
lasów, tak aby mo liwe by o zapew-
nienie ich trwa ci i wielofunk-
cyjno ci. Wielofunkcyjno  lasów
zamierza si  osi gn  przez powi k-
szanie obszarów le nych i polepsza-
nie stanu lasów oraz odej cie od

dominacji modelu surowcowego na
korzy  modelu proekologiczne-
go”… „Trybuna Le nika” nr 2/2011
· Lasy pokrywaj  31% ca kowitej
powierzchni ziemi.
· 36% powierzchni wszystkich la-
sów stanowi  lasy pierwotne.
· W lasach yje 80% ró norod-
nych gatunków wszystkich y-
wych organizmów na ziemi.
· Lasy daj  schronienie 300 milio-
nom ludziom na ca ym wiecie.
· Ponad 1.6 miliarda ludzi utrzy-
muje si  z zasobów le nych.
· Handel produktami le nymi osi -
gn  kwot  327 miliardów dola-
rów w 2004 r.
· 30% zasobów le nych wykorzys-
tywana jest to produkcji artyku-
ów drzewnych i innych.

Obecnie wiat pracuje nad po-
praw  stanu lasów. Nie jest to atwe
przedsi wzi cie z uwagi na zacho-
dz ce zmiany klimatyczne, niezrów-
nowa ony rozwój i kryzys finanso-
wy. Potrzebne jest globalne porozu-
mienie w sprawie sposobów i rod-
ków umo liwiaj cych finansowanie
zrównowa onego zarz dzania la-
sów.                      ród o: Internet

Cz onkowie Klubu mi ni-
ków polskiej kultury z wielk
rado ci  odpowiedzieli na za-

proszenie s uchaczy  mechanicznego wydzia u
Kaliningradzkiego Morskiego College’u Ry-
bo ów-stwa i przyj li zaproszenie na  literacko-
poetyckie spotkanie po wi cone twórczo ci kla-
syka polskiej muzyki F. Chopina.

wi cza a muzyka, najpierw cicho i spokoj-
nie, potem coraz g niej, nabieraj c si y zwa a
za sob , porywa a do wiata walki, uczu ,
rado ci i cierpienia. Zaprasza a do mówienia,

uchania, recytowania wierszy – w takich chwi-
lach wszystko gdzie  znika, a ty nagle odnaj-
dujesz si  w wiecie niecodziennego pi kna, w
wiecie d wi ków przeszytych s owia skimi

tonacjami, delikatno ci  pi kna polskiej naro-
dowej pie ni, polskich tanecznych rytmów wiel-
kiego kompozytora F. Chopina.

Muzyka wielkiego Chopina
Od serca do serca, zaczarowani i zauroczeni,

podró owali my po wiecie muzyki, po bezkres-
nych nieznanych przestrzeniach, pe nych tajem-
nic i przygód.

Rozmawiali my  i milczeli my po angielsku,
po polsku i po rosyjsku, po raz kolejny docho-
dz c do wniosku, e muzyka i kultura nie maj
narodowo ci, s  po prostu bliskie i zrozumia e
dla ka dego z nas.

Jak by my nie byli ró ni to tego wieczoru wszystkich nas zjednoczy   Fryderyk Chopin –
pianista i pedagog, najpopularniejszy kompozy-
tor, wielka osobowo  w historii muzyki.

By o nam szczególnie mi o go ci  na naszym
spotkaniu radc  prawnego Konsulatu General-
nego Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Ryszarda
Sosi skiego.

Je li kochacie muzyk  to ycie i wiat wokó
nabierze nowych, wspania ych barw.

O. So owjowa  fot. autora

Literacko-poetyckie spotkanie

Konsul Ryszard Sosi ski
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Jedna z najwa niejszych to wy-
znaczone na 5 maja br. w Kalinin-
gradzie spotkanie ministrów spraw
zagranicznych Rosji, Polski i Nie-
miec Siergieja awrowa, Rados a-
wa Sikorskiego i Guido Westerwel-
le, co wiadczy o wa nym znaczeniu
obwodu w stosunkach mi dzy tymi
krajami. Jednym z punktów tego
spotkania b dzie sprawa ma ego ru-
chu granicznego na rosyjsko-pol-
skiej granicy. Jak zaznaczy  M. Go -
kowski, nie jest to niestety w ca ci
sprawa polskorosyjska, i w wyniku
nie atwych negocjacji Komisja
Europejska zgodzi a si  na w cze-
nie ca ego obwodu kaliningradzkie-
go w tak zwan  stref  przygranicz-

, co oznacza, e mieszka cy ob-
wodu b  mogli je dzi  do Polski
na podstawie specjalnych dokumen-
tów, wa nych przez 5 lat. W tej
chwili rozpatrywana jest kwestia
rozszerzenia terenu, na którym b -
dzie dzia  taki dokument. Polska
strona liczy na to, e do tej strefy
wejd  takie du e miasta jak Olsztyn,
Elbl g, Gda sk. Posiadaj cy spe-
cjalny dokument podró nicy b
mogli przebywa  w strefie przygra-
nicznej do 90 dni w ci gu pó  roku.
Konsulat Generalny planuje w tym
celu zbudowanie nowego pawilonu
wizowego. Otrzymanie takiego do-
kumentu od strony technicznej b -
dzie wygl da  tak samo jak otrzy-
manie zwyk ej wizy, a kosztowa  on

dzie 20 euro.
Na konferencji zostali przedsta-

wieni dwaj nowi pracownicy Kon-
sulatu – radca konsul, kierownik
Wydzia u Promocji Handlu i Inwes-
tycji Zbigniew wierczy ski i kon-
sul ds. kultury Ryszard Sosi ski.
Pierwszy z panów zacytowa  s owa
premiera Rosji W. Putina podczas
jego niedawnej wizyty w Kalinin-
gradzie o dalszym rozwoju stosun-
ków gospodarczych mi dzy dwoma
naszymi krajami, o stworzeniu od-

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI W KONSULACIE
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie przeprowadzi  na pocz tku kwietnia konferencj  prasow . Konsul Generalny Marek

Go kowski w skrócie podsumowa  wydarzenia ubieg ego roku i zapozna  dziennikarzy ze zbli aj cymi si  imprezami.

powiedniego klimatu do inwestowa-
nia przez Polaków w gospodark
obwodu. «Istnieje znaczna nierów-
nowaga w stosunkach handlowych
pomi dzy obwodem a Polsk , przez
ostatnie lata ilo  przedsi biorstw z
polskim kapita em zmala a prawie
pi ciokrotnie, jest ich w obwodzie
106. – Zaznaczy  Z. wierczy ski.
– Ale t  sytuacj  mo na poprawi , i
wizyta oficjalnej delegacji z Obwodu
kaliningradzkiego w Olsztynie z gu-
bernatorem Niko ajem Cukanowem
na czele (w sk adzie delegacji by o
250 przedsi biorców) jest niew tpli-
wym potwierdzeniem tego».

Troch  pó niej, 18 kwietnia, w
przygranicznym Braniewie równie
zebra o si  kilkadziesi t przedsi -
biorców z obu krajów. A pod koniec
maja odb dzie si  wspólna wystawa
gospodarcza w Elbl gu. Wed ug  Z.

wierczy skiego, to jest dobry po-
cz tek kontaktów, co powinno sta
si  bod cem do powstania polskich
przedsi biorstw ma ego i redniego
biznesu w obwodzie kaliningrad-
zkim. Jeden z dobrze zapowiada-

cych si  kierunków to utworzenie
wspólnych przedsi biorstw w gos-
podarstwie rolnym.

Je li chodzi o sam fakt wzno-
wienia dzia alno ci Wydzia u Pro-

mocji  Handlu  i  Inwestycji  w  Kon-
sulacie Generalnym RP, to wed ug
polskiego dyplomaty, jest to sama w
sobie bardzo wa na decyzja ministra
spraw zagranicznych Polski Rado-

awa Sikorskiego i polskiego minis-
tra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Du o uwagi po wi cono spra-
wom prezentacji w Obwodzie ró -
nych stron polskiej kultury. Konsul
R. Sosi ski, który zmieni  na tym sta-
nowisku A. Kalinowsk , opowie-
dzia  o imprezach zaplanowanych na
najbli sze mie-
si ce.

Na 15
kwietnia w Ka-
liningradzkiej
galerii artysty-
cznej w ramach
biennale «Foto-
mania 2011»
zaplanowano
otwarcie wysta-
wy foto portre-
tów «Polska, osobowo  i czas» zna-
nego polskiego fotografika Krzysz-
tofa Giera towskiego (szczegó y o
wystawie patrz na str. 6.)

Sporo imprez zaplanowano dla
uczczenia 100-lecia urodzin polskie-
go noblisty z literatury Czes awa Mi-
osza. Odb dzie si  równie  kilka

koncertów. 19 maja w Kaliningradzie
wyst pi wirtuoz fortepianu Janusz
Olejniczek – b dzie on wykonywa
utwory polskiego kompozytora Hen-
ryka Góreckiego. 22 maja i w po o-
wie lipca w katedrze na Wyspie od-

 si  koncerty muzyki organowej.
Jazzowy zespó  ze ska «South Si-
lesian Brass Band» 25-26 czerwca
nada polski akcent wi towaniu Dni
Czerniachowska. 28 maja w Rybnej
Gie dzie odb dzie si  prezentacja
polskiego folkloru i rzemios ; w
imprezach udzia  we mie polski lu-
dowy zespó  „Tramp” ze ska. To

 najbli sze plany; du o imprez
 mia u miejsce pod koniec roku

– od pa dziernika do grudnia.
Naturalnie, na konferencji pra-

sowej nie obesz o si  bez kwestii wi-
zowych. Na pytania dziennikarzy
odpowiedzia  konsul Janusz Jab -
ski. W zesz ym roku Konsulat wys-
tawi  154,5 tys. wiz, a od pocz tku
bie cego roku – ju  19 tys., co zna-
cznie przekracza wska niki za
odpowiednie okresy lat 2009-2010
– o 20 i prawie o 100%. Sta o si  to
mo liwe dzi ki wprowadzeniu w
zesz ym roku nowego programu
komputerowego: wszystkie wnioski
wizowe rejestruje si  na stronach
KG RP, dzi ki czemu przygotowa-
nie wiz zajmuje o wiele mniej czasu.
Jest to wygodne dla ka dego, ponie-
wa  wniosek wizowy mo na wype -
ni  b c w domu, a program auto-
matycznie wyznacza czas sk adania
dokumentów w Konsulacie. Jeszcze
jedna dobra wiadomo : dzieci do
12 roku ycia wiz  otrzymuj  nieod-

atnie. Dla tych mieszka ców Ob-
wodu, którzy nie mniej ni  dwa razy
otrzymywali wizy jednorazowe,
przy kolejnym wyje dzie do Polski

minimum na trzy dni, wprowadzono
ulgow  procedur  otrzymania pó -
rocznej wizy z prawem w ci gu tego
czasu przebywa  na terenie RP do
90 dni. Kto prawid owo spe nia te
warunki, mo e w przysz ci liczy
na wiz  roczn .

Na zako czenie Konsul Gene-
ralny M. Go kowski pokaza  map
Zalewu Wi lanego, w Rosji zwane-
go Zalewem Kaliningradzkim, która
powinna pomóc wszystkim tym, dla
których nie s  oboj tne sporty wod-
ne, zw aszcza dla eglarzy. Wspólne
zawody w Zalewie Wi lanym zacz-

 si  10 lipca od wy cigu o «Puchar
Krusensterna». Natomiast w mo-
mencie szczytowym zawodów zo-
stanie rozegrany «Puchar trzech gu-
bernatorów» – obwodu kaliningrad-
zkiego i województw warmi sko-
mazurskiego i pomorskiego.

D. Osipow fot. autora

Sala podczas spotkania

Przemawia konsul generalny RP w
Kaliningradzie Marek Go kowski

Ryszard Sosi ski, Marek Go kowski,
Janusz Jab ski, Zbigniew wierczy ski
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„D wi k p yn cy nad rzek
malinowym si  sta ,

Nabo stwa wielkanocne
odprawiane s  w ko cio ach,

I s ycha  g os, który rozlega si  dooko a:
Chrystus Zmartwychpowsta !”

Na naszej planecie niemal e codziennie
obchodzone jest jakie wi to. Ka de wi to ma
swój urok, zwyczaje i zalety.  Spo ród wszystkich
wi t obchodzonych na wiecie dla chrze cijan

najwa niejsze jest wi to Zmartwychwstania
Pa skiego, nazywane wi tem Wielkanocnym,
a niedziela poprzedzaj ca Wielkanoc obchodzo-
na jest przez chrze cijan jako Niedziela Palmowa.

Tradycyjnie ju  cz onkowie Klubu zbie-
raj  si  przed wi tami, eby wspólnie przy-
gotowa  si  do nich, wys ucha  informacji
o tym jak one przebiegaj  u naszych najbli -
szych s siadów i przyjació  oraz uczestniczy
w organizowanych zaj ciach warsztatowych.

Wielkanoc to wielkie wi to chrze cija -
skie, obchodzone na pami tk  Zmartwychw-
stania Jezusa Chrystusa. Wielkanoc, jest to
wi to Paschy, uwa ane za najwa niejsze

wydarzenie roku ko cielnego. wi towanie
trwa ca y tydzie , który nazywany jest Wiel-
kim Tygodniem. Wi kszo  z nas czas ten uto -
samia z pojawieniem si  wiosny, odradzaniem
si  przyrody i rodzeniem si  nowego ycia.

wi to Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
nazywane Pasch  lub Wielkanoc  – to równie
najwa niejsze wydarzenie roku i najwi ksze
wi to dla chrze cijan prawos awnych, którzy

nazywaj  je „ wi tem nad wi tami i Uroczys-
to ci  nad uroczysto ciami”.

A jak obchodzone jest to wi to w Polsce?
16 kwietnia bie cego roku na kolejnych za-

ciach warsztatowych p.t. „Tradycje i obyczaje
Warmiaków i Mazurów” pani Stefania Olkowska
opowiada a nam o tym , jak Polacy przygotowuj
si  do najpi kniejszego wi ta religijnego, po-
przedzaj cego wi to Zmartwychwstania Chrys-
tusa – Niedzieli Palmowej. Uroczysto  Niedzieli
Palmowej, obchodzona przez katolików w ca ym
kraju, upami tnia triumfalne przybycie Chrystusa
do Jerozolimy. W tamtym czasie wierz cy w
Chrystusa rzucali pod jego nogi ga zki, ciesz c
si , e do nich przybywa. Na pami tk  tego wyda-
rzenia katolicy w Polsce wykonuj  „palmy” i
nios  do ko cio a, aby je po wi ci . „Palmy” to
najcz ciej bukiety z brzozowych, wierzbowych
lub bukszpanowych ga zek, udekorowane su-
szonymi lub sztucznymi kwiatami, wykonanymi

asnor cznie z kolorowej bibu y lub drewna i

Wielkanocne tradycje i obyczaje Warmiaków i Mazurów
przewi zane ró nokolorowymi wst kami. Na
dwa tygodnie przed Niedziel  Palmow  zrywano
ga zki brzozy lub wierzby i wstawiano je do wo-
dy, aby lekko si  rozwin y. Tak wykonan  i po -
wi con  w czasie niedzielnego nabo stwa
palm , zawiesza si   w domu, poniewa  jest ona
symbolem rado ci i urodzaju. Dawniej wierzono,
e po wi cona w czasie Mszy wi tej palma po-

siada szczególne w ciwo ci, na przyk ad odp -
dza choroby. Po Mszy wi tej wierz cy delikatnie
uderzali si  palmami, ycz c sobie wzajemnie
zdrowia, d ugich lat ycia, bogactwa i dobrego
urodzaju.

Pi kne tradycje, zwi zane z Niedziel  Pal-

mow  zachowuj  do dzisiejszego dnia mieszka cy
siaduj cych z Mazurami Kurpi. Nale y doda ,

e tradycje na pograniczu  tych dwóch krain s  w
wielu przypadkach zbie ne. Aby mo na by o na

asne oczy zobaczy  i zachwyci  si  pi knem
tradycji Niedzieli Palmowej nale y przyjecha  na

 uroczysto   do ysych.
yse – wie  po ona w województwie mazo-

wieckim w powiecie ostro ckim przy drodze 645
pomi dzy miejscowo ciami Myszyniec i Nowo-
gród – zas yn a z najpi kniejszych palm. We wsi
znajduj  si  drewniane cha upy o charakterystycz-
nej dla obszaru Kurpiów architekturze. Jest ona

rodkiem kurpiowskiej sztuki ludowej. W starym
drewnianym ko ciele p.w. w. Anny znajduj  si
malowid a ludowe. W ysych zlokalizowano za-

ady mi sne firmy JBB, które niew tpliwie przy-
czyni y si  do rozwoju wsi. W 2000 roku do u yt-
ku wiernych oddano nowy ko ció  p.w. Chrystusa
Króla Wszech wiata. W starym ko ciele odbywaj
si  nabo stwa tylko przy szczególnych oka-
zjach, a  wszystkie pozosta e odprawiane s  w
nowym ko ciele.

Jak co roku, tydzie  przed Wielkanoc  odby-
wa si  tu konkurs na naj adniejsz  palm . Ju  od
pocz tku wielkiego postu niektóre gospodynie

cznie wykonuj  kolorowe kwiaty, którymi po-
tem ozdabiaj  palmy. W niedziel  palmow , wiel-

kiego dla mieszka ców ysych wi ta, mo na
tu podziwia  wci ywe tradycje kurpiows-
kie: stroje kurpiowskie, wycinanki, wyst py
zespo ów kurpiowskich, próbowa  chleb ze
smalcem i ogórkiem, a przede wszystkim po-
dziwia  wysokie, kolorowo przystrojone pal-
my, niesione w procesji ko cielnej.

ywe s  równie  w Polsce tradycje wi -
cenia pokarmów. Swoimi korzeniami si gaj
one do XIV wieku. Jednak, je li dawniej wi -
cono tylko upieczonego z chlebowego ciasta
baranka, to obecnie do wielkanocnego koszy-
czka wk ada si  co najmniej 7 ró nych produk-

tów, z których ka dy posiada swoje symboliczne
znaczenie.

Chleb – dla chrze cijan by  gwarantem dos-
tatku i powodzenia, a przede wszystkim jest to
symbol cia a Chrystusa.

Jajko –  symbolizuje odradzaj ce si ycie i
zwyci stwo ycia nad mierci .

Sól – uwa ana jest za minera  nieodzowny
dla ycia, a wed ug dawnych wierze  równie
odp dzaj cy z e duchy.

dzone mi so – zapewnia zdrowie, p od-
no  oraz dobrobyt materialny.

Ser – symbolizuje przyja  pomi dzy cz o-
wiekiem i si ami przyrody.

Chrzan – si  fizyczn  i moc.
Wyroby cukiernicze, przede wszystkim

wielkanocne babki, mazurki i inne ciasta,
wk adane s  do koszyczka na ko cu i uwa a-
ne s  za symbol ró nego rodzaju zdolno ci i
mistrzostwa. Wed ug tradycji wszystkie
wypieki powinny by  domowe.

W tym niezwyk ym koszyczku wyró -
niaj  si  malowane na kolorowo jajka. Ma-
lowanie jaj – to wielowiekowa tradycja
zwi zana ze wi tami Wielkanocnymi. W
kulturze Polaków malowane wielkanocne

jajka nazywane pisankami lub kraszankami s
ewenementem sztuki ludowej. Istniej  najró no-
rodniejsze sposoby malowania: nanoszenie
ornamentu z roztopionego wosku, który po wys-
chni ciu nie przyjmuje farby; oklejanie bia ym
rdzeniem sitowia i kolorow  prz dz , miniaturo-
wymi wzorami wyci tymi z papieru; malowanie
farbami naturalnymi z li ci, z wywaru z szyszek,
kory drzew, upin cebuli, kwiatów malwy, ru-
mianku, trzciny, skorupek orzechów, pokrzywy,
kolek drzew i innych ro lin jak równie  rysowa-
nie artystycznych wzorów czy wydrapywanie ich
ostrym przedmiotem na pomalowanej skorupce.

Zgodnie z tradycj  stó wi teczny nakrywa-
ny jest bia ym obrusem, zastawiany wi tecznymi
potrawami, których nieod cznym sk adnikiem
jest przyniesiona w Wielk  Sobot  z ko cio a za-
warto  koszyczka ze wi conk .  Nieod czn

dekoracj  sto u jest wielkanocny baranek cukro-
wy, czekoladowy lub upieczony z ciasta, albo za-

czek.
Wielkanocne tradycje s  tak wznios e, pi kne

i radosne, e poruszaj  serca, a dni wi teczne
na d ugo zapadaj  w pami ci.

Wspó czesne pokolenia cz sto nie przestrze-
gaj  wielkanocnych tradycji, zapominaj  o nich
i dlatego nale y pami ta , uczy  si  ich, kontynu-
owa  aby przekazywa  nast pnym pokoleniom.
Zachowanie tradycji jest najwi ksz  warto ci
kultury narodowej.

Olga So owiewa fot. autora

Praca daje efekty

Do wi t jeste my przygotowani

Ozdabiamy ga zk  palmow
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zbli aj ce si  dni
rado ci i nadziei
otwiera y nie tylko
symboliczne okna w
przysz ,
ale tak e okna
naszej codzienno ci.

roz wietla  wszelkie
mroki codzienno ci,
a wiara w nowe ycie
nape nia a serca
wszystkich rado ci  i

SK ADAJ   NAM  YCZENIA

: 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 .  036.

Weso³ego Alleluja!
Szanowni Pañstwo,
proszê przyj¹æ ¿yczenia pogodnych Œwi¹t
Wielkiej Nocy, radoœci w poranek
wielkanocny,
smacznej œwiêconki na œniadanie,
œwi¹tecznych spotkañ z najbli¿szymi oraz
œmigusa-dyngusa z tradycjami.

Z okazji wi t
Wielkanocnych
yczymy

aby blask prawdy o
zmartwychwstaniu

Z okazji wi t
Wielkanocnych
chcia bym od serca
yczy  wszystkim

Polakom w
Obwodzie
kaliningradzkim, by

Du o zdrowia,
pogody ducha,
rado ci i satysfakcji
z pracy polonijnej.

owem –
wszystkiego
najlepszego!

Weso ego Alleluja!
Konsul d/s polonijnych Dariusz Koz owski

W imieniu pracowników i studentów
polonistyki Ba³tyckiego Uniwersytetu
Federalnego  im.  I.  Kanta  w
Kaliningradzie

dr Larysa Ko³obkowa
Kierownik Katedry Jêzyków

S³owiañskich i Ba³tyckich

pokojem!

W imieniu POLONII
Kaliningradzkiej Elena

Rogaczykowa, Prezes

W tym roku daty wi towania g ównego wi ta chrze cijan – Zmartwychwstania Pa skiego, czyli Wielkanocy – zbieg y si , i
prawos awni, katolicy i protestanci wspólnie obchodzili ten dzie .

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA !

W prawos awiu podczas przygo-
towa  do Wielkanocy bardzo du e
znaczenie ma Wielki Tydzie , to jest
ostatni tydzie  Wielkiego Postu, któ-
ry jest po wi cony wspomnieniom o
cierpieniach i mierci Jezusa Chrystusa.

Ko czy si  Wielki Tydzie  po
up ywie wielkiej soboty – o pó nocy,
kiedy wierz cy witaj  si  nawzajem
radosnym wo aniem „Chrystus zmar-
twychwsta !”, og aszaj c nadej cie

ównego chrze cija skiego wi ta.
W prawos awnej tradycji cerkiewnej
nocn  liturgi  poprzedza droga krzy-
owa wokó wi tyni. Kiedy procesja

opuszcza cerkiew, wszystkie wiat a
 zgaszone. Procesja wykonuje

symboliczne bezskuteczne poszuki-
wania cia a Chrystusa, a nast pnie
rado nie obwieszcza, e „Chrystus
zmartwychwsta !”. Kiedy procesja
wraca do cerkwi, ku chwale zmart-
wychwstania zapala si  setki wiec i
lamp, nadchodzi Komunia Wielka-
nocna.

We wszystkich wi tyniach czy-
tane jest Wielkanocne or dzie Jego

wi tobliwo ci Patriarchy Cyryla. W
tym roku Patriarcha szczególnie zaz-
naczy : „ wi to Wielkanocy jest
wi tem zwyci stwa ycia nad mier-

ci , poniewa  przez Zmartwychwsta-
nie Zbawiciela my wszyscy otrzymu-

jemy zmartwychwstanie. I jak trudne
nie by yby okoliczno ci ycia ziems-
kiego, przez które przechodzimy, jak
by nas ycie nie do wiadczy o, jaki-
mi by strachami nie straszyli nas ci,
którzy próbuj , nie maj c si y ducha
dostrzega  przysz  – nasze spost-
rzeganie wiata powinno by  spokoj-

ne i radosne, dlatego e Chrystus
zmartwychwsta !”

Potem parafianie zasiadaj  do
wieczerzy. Na obficie zastawionym
stole g ównym daniem s  malowane
jajka i babki wielkanocne.

Rano w dniu Wielkanocy, nie ma
liturgii. Poczynaj c od godz. 12 prze-
prowadza si  nabo stwo, po któ-
rym parafianie ponownie zbieraj  si
przy stole.

Podczas ca ego Tygodnia Wiel-
kanocnego – siedem dni w cznie z
Wielkanoc  – odwo any jest post w
rod  i pi tek, a tak e pok ony do

ziemi.
Przez ca y ten tydzie  odbywaj

si  rozmaite wi teczne imprezy z
udzia em duchownych. Na przyk ad,
na Kaliningradzkiej Stacji Cieplnej-
2 przeprowadzono jarmark wielka-
nocny, który odwiedzi  biskup Ba -
tycki Serafin.

D. Osipow
fot. autora

Komunia podczas liturgii Wielkanocnej we Wzmorju
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