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WIELKA - NOC czyli PASCHA

ks. Daniel Edward Ko akowski
Fotografie wykona

WITALIJ NEWAR

“Jeste cie ludem od-
kupionym, opowiadajcie
dzie a pot gi Tego, który
was wezwa  z ciemno ci
do swojego przedziwnego
wiat a.” (1 List w. Piotra

2,9)
wi towanie wielka-

nocne w dzieci stwie budzi
we mnie bardzo mi e wspo-
mnienia zwi zane z uczest-
nictwem w nabo stwach
wielkiego czwartku, pi tku,
soboty i niedzieli, po up-
rzednio wys uchanych re-
kolekcjach oraz sakramencie
spowiedzi. Nigdy nie oby o
si  bez wielkiego sprz tania
mieszkania, dekorowania
pisanek, kusz cego zapa-
chu “ wi conki” w wielk
sobot , uroczystego wiel-
kanocnego niadania w nie-
dziel ... Do tego tradycyj-
ne, najlepsze na wiecie -
dania i ciasta mamy oraz
dzielenie si  jajkiem pod-
czas wizyt u krewnych i s -
siadów. Po Wielkanocy z
wielk  rado ci  chodzili -
my z dzie mi z podwórka
z rózgami, z baziami na
“smaganie” do s siadów:
sk adali my yczenia i
ok adali my ich ga zkami
po nogach, a oni w zamian
obdarzali nas jajkiem, cze-
koladk  czy innym upomin-
kiem. By  to czas schy ku
komunizmu – ludzi  byli
bardziej yczliwi, otwarci
na siebie – zdaj  si , e ta
tradycja w naszych stro-
nach ju  wygas a. W Polsce
w drugi dzie wi t przy-

pada tzw. Lany Poniedzia ek
albo migus Dyngus.

Tego dnia najcz ciej
ch opcy lej  wod  na dziew-
czyny wiadrami albo innymi
przyrz dami. Trzeba by
przygotowanym na to, e
tego dnia mo na wróci  do
domu mokrym. Mimo, e
yli my skromnie, to w -

nie modlitwa, rado , przy-
goda, spotkania i dobra
kuchnia wyrywa y nasz
rodzin  z rutyny szarej co-
dzienno ci do wie ci
wi towania zmartwych-

wstania Pa skiego.
Potem przyszed  czas

dorastania, bycia nastolat-
kiem, czas dekonstrukcji i
negacji drobnomieszcza -
skiego wiata doros ych, aby
otworzy  si  na nowoczes-
no . “Ko ció ek”, “pacio-
rek” to poj cia, które sta-
wa y si  coraz bardziej oder-
wane od konkretu ycia –
pojawi a si  “paczka” kum-
pli, wspólne zami owanie
muzyki rockowej i ...pierw-
sze zakochanie. Nawet je li

chodzi o si  na msz w. w
niedziel , to i tak cz owiek
ma o stamt d wynosi . Nud-
ne i d ugie kazania w ma ym
mie cie... Dzieci ca wiara i
religijny entuzjazm po I
komunii zosta y gdzie  dale-
ko w tyle. Modlitwa sta a
si  uci liwym obowi z-
kiem, jak kula u nogi. W mo-
im sercu coraz bardziej
mglisto i ciemno, jakby po-
jawi a si  noc.

nie w sytuacji ta-
kiej egzystencjalnej pustki,
a nawet staczania si  w sub-
kultur  heavy-metalow  Pan

Bóg otworzy  moje serce
poprzez nawrócenie mojej
mamy. Zauwa em, e Bib-
lia, która zawsze le a na
pó ce pokryta kurzem za-
czyna by  czytana. Mama
cz ciej zacz a chodzi  do
ko cio a, a nawet do nas
przychodzili, do tej pory
obcy ludzie tzw. “bracia”
aby modli  si  – czyta  Pis-
mo wi te i dzieli  si  wiar .

ycie ca ej rodziny (rodzi-
ców i braci) sta o si  bardziej
pogodne i by o mniej k ótni.
Autentyzm tej grupy wiec-
kich i starego proboszcza
przekona  mnie do przy -
czenia si  do wspólnoty.
By o to 20 lat temu, mia em
wtedy sko czone 16 lat – od
tamtej pory nie przespa em
ani jednej Wielkiej Nocy (na
Drodze Neokatechume-
nalnej wi tujemy wigili
paschaln  zawsze do rana!,
tak e w Kaliningradzie) bo
Chrystus zmartwychwsta
po rodku ciemno ci, aby -
my yli w wietle.

Nie mo emy zrozumie
Wielkanocy bez Starego Tes-
tamentu i Paschy ydow-
skiej. Pascha to przej cie z
niewoli do ziemi obiecanej,
ze smutku do rado ci, ze
mierci do ycia. Krew ba-

ranka ocala rodziny od zag-
ady. Bóg otwiera przed ni-
mi Morze Czerwone, daje
im na pustyni wod , mann ,
przepiórki, daje im Dekalog
– 10 s ów ycia. Chrystus
przyszed  na wiat aby wy-
pe ni  proroctwa, ale tak e

przychodzi dzisiaj do mnie
i do Ciebie, aby nas wyrwa
z ka dej niewoli – hedoniz-
mu, na ogów, pychy, nie-
nawi ci, chciwo ci, wyuz-
dania, gniewu, zazdro ci,
lenistwa itd., aby my ot-
rzymali Ducha wi tego –
nowe serce. Zawsze kiedy
zaczynamy czuwanie pas-
chalne bardzo mocno prze-
mawia do mnie liturgia
wiat a. Gdy jest ca kowita

ciemno , nikogo nie wida
– nawet w asnej r ki czy
nogi (to obraz ycia dla sie-
bie, wed ug swoich planów,
“po omacku”) ale kiedy
wnosi si  pascha  – symbol
Chrystusa Zmartwychwsta-
ego – jedno mocne ród o
wiat a wystarcza aby zo-

baczy  siebie i bli nich.
“Pi kno zbawi wiat”, po-
wiedzia  Fiodor Dostojew-
ski.
ZMARTWYCHWSTA
PAN! ALLELUJA!
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Papie
Mój pier-

wszy artyku  do
„G osu znad Prego y” napisa em
jeszcze przed 2000 rokiem –
wtedy od siedmiu lat byem sta ym
czytelnikiem. Kiedy przesta o bi
serce papie a Jana Paw a II, tak
bardzo zapragn em podzieli  si
swoimi wra eniami ze spotka  z
Ojcem wi tym, e napisa em do
gazety po raz drugi. Potem jesz-
cze cztery razy wspomina em
Jana Paw a II. Pierwsze spotkanie
– szczególne, niezapomniane,
odby o si  jeszcze w rocznic
tysi clecia m cze skiej mierci
w. Wojciecha-Adalberta w 1997

roku.
Oto 10 lat min o od kiedy

nie ma w ród nas b ogos awio-
nego Jana Paw a II, by  mo e
teraz w rocznic mierci mamy
jeszcze bli szego rodaka – wi -
tego Jana Paw a II. Mamy or -
downika, obro  na niebie. Ile
pomników postawiono mu w tym
czasie (nawet w Moskwie!). W
ko ciele w. Wojciecha-Adalberta

 przechowywane relikwie w.
Jana Paw a II, które pielgrzymuj
po domach i mieszkaniach pa-
rafian. Dopiero teraz mo emy

wiadomi  sobie jak wiele Ojciec
wi ty uczyni  dla nas. Jak mo e-

my mu za to wszystko si  odw-
dzi czy ? Wspomnijmy niektóre
momenty i pokochajmy w. Jana
Paw a II.

Drugiego kwietnia 2005
roku, kiedy przesta o bi  serce w.
Jana Paw a II, by a Uroczysto
Bo ego Mi osierdzia. Podczas
ostatniego Wielkiego Postu Ojciec

wi ty prawie milcz c móg
upewni  wszystkich wierz cych,
e mamy codziennie my le  nie o

przyziemnych rzeczach, a o
niebieskich,  nie o sobie, a o bli nim.

W Wielki Czwartek,
równie  w kwietniu, osiemnasto-
letni Karol Wojty a w katedrze
wawelskiej znajdowa  si  w ród

czyzn, którym umywa  nogi
arcybiskup Adam Sapieha. Miesi c
kwiecie  to miesi c mierci mamy
Karola Józefa Wojty y – wtedy nie
mia  jeszcze dziewi ciu lat. W
kwietniu po raz pierwszy w historii
papie  Jan Pawe  II przekroczy
próg synagogi i cztery razy
nazwa ydów bra mi. W kwietniu
Ojciec wi ty Jan Pawe  II reor-

ganizuje struktury Ko cio a kato-
lickiego w Republikach Radzieckich:
Rosji, Bia orusi i Kazachstanu, a
biskupa Tadeusza Kondrusiewicza
mianuje arcybiskupem i administra-
torem apostolskim katolików w
ZSRR.

dziesi tych urodzin, a z Janem
Paw em II mia y ju  miejsce spotka-
nia. Sensacj  by o przybycie z
Rzymu do Moskwy kardyna a,
wspó pracownika Jana XXIII, tak
sensacj  by a równie  wizyta Jana
Paw a II w by ych republikach ZSRR.
Wstydz  si  przyzna , e bez
uczestnictwa w tym wielkim wyda-
rzeniu kanonizacji w 2014 roku w
Watykanie, praktycznie niczego bym
nie wiedzia  na temat b ogos a-
wionego Jana XXIII, oprócz lat jego
ycia i pontyfikatu. Obecnie ciesz

si , e urodzi em si  w czasie jego
pontyfikatu i jestem dumny z takiego
papie a. Do ostatniej chwili nie
chcia o si  wierzy , e radosny
czas oczekiwania szybko minie i
nast pi dzie  tego uroczystego
wydarzenia. Pojecha em.

Po pierwsze by a ch ,
aby tego dnia nie straci  mo liwo ci
powiedzenia dzi kuj wi temu
Janowi Paw owi II za wszystko co
on zrobi , za odrodzony Ko ció  w
naszym regionie, za odrodzony
Ko ció  w naszych sercach. By a
ch  tego dnia sta , nawet na
samym ko cu ulicy wiod cej do
katedry w. Piotra, lecz oddycha
tym powietrzem razem z milionem
wiernych, poczu  rado  i szcz -
cie z powodu tego, e mo esz
jednocze nie z milionem chrze cijan
powiedzie  AMEN. W kwietniu
zesz ego roku trzydziestu pielgrzy-
mów, zaraz po wi cie patronalnym
ko cio a w. Wojciecha-Adalberta
pod przewodem ks. Jerzego Stec-
kiewicza, rado ni i szcz liwi
wyjechali eby uczestniczy  w
kanonizacji b ogos awionych Jana
XXIII i Jana Paw a II.

Sanktuarium na Jasnej
Górze to wyj tkowe miejsce, gdzie
papie  Jan Pawe  II podczas swej
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny
z dziewi ciu dni przez trzy dni
przebywa  tam, a z jego ust przez
10 godzin d wi cza o s owo Bo e

nie z Jasnej Góry. W nie tam
jeszcze w czasie wojny Wojty a na
pielgrzymce do Cz stochowy
zdecydowa  si  zosta  ksi dzem.
Tam arcybiskup Karol Wojty a cele-
browa  uroczyst  msz wi  z
okazji 1000-lecia Chrztu Polski (za
rok b dzie 1050-letnia rocznica).
Dzi ki pielgrzymce do tego Cu-
downego Obrazu nasz proboszcz
ks. Jerzy by  pierwszy raz na au-

diencji u papie a Jana Paw a II i
zachowa  to spotkanie w swoim
sercu jako najwi ksz  nagrod .

wi to Bo ego Mi osier-
dzia. wi towa  je w Watykanie
z uczestnictwem papie a
Franciszka i papie a-emeryta
Benedykta XVI to wielk ie
szcz cie, a jeszcze w obecno ci
miliona wiernych cieszy  si  z
kanonizacj i dwóch Ojców

wi tych to aska Bo a. Uro-
czysto  Bo ego Mi osierdzia w
Ko ciele katolickim ustanowi  Jan
Pawe  II i w nie tego dnia zosta
og oszony wi tym. Beatyfikacja
i uczestnictwo w  uroczysto ci
kanonizacji po nawiedzeniu Ziemi

wi tej zajmuje drugie miejsce w
moim yciu.

Jeszcze jeden obrazek
z ostatniej pielgrzymki Jana Paw a
II do ojczyzny. Wtedy poczu em,
e jestem Polakiem, chocia

obecnie w paszporcie nie wpisuje
si  narodowo ci. Stara em si
niczego nie omin , nie prze-
pu ci . Czekali my na papie a na
lotnisku. Kto  krzykn : ,,leci!”
Min a chwila i wysoko w niebie
pojawi  si  helikopter. Obok mnie
sta  cz owiek w podesz ym wieku
i zobaczy em jak zy rado ci
zakr ci y si  w jego oczach.
Przekona em si , e najwi ksza
rado  mo e by  ze zami w
oczach. Mnóstwo bia ych go bi
pofrun o w gór . Weso y u miech
papie a przypomnia  mi lata
dzieci ce, to czego nie mo na
zapomnie . Jego ostatnie cierpie-
nia wiadczy y o wielkiej sile
ducha. wi ty Janie Pawle II,
wstawiaj si  za nami i za naszymi
rodzinami u Ojca Niebieskiego!
Rado  spotkania ze zami w
oczach mo na tylko odczu , je li
tego spotkania pragniesz z ca ego
serca. Zapragnijmy wi c spotyka
si  z drogimi nam lud mi i takie
serdeczne spotkanie przyniesie
nam rado , o której b dziemy
pami ta  przez ca e ycie.

adimir Juszkiewicz

Papie  Jan Pawe  II nie by
w Rosji, lecz uczyni  dla wierz cych
w Federacji Rosyjskiej i innych
by ych republik radzieckich wi cej
ni  dot d udawa o si  wielu w prze-
ci gu ostatnich stu lat. Pierwszy
papie  S owianin bardzo przejmo-
wa  si  losem wszystkich S owian.
Dwa tygodnie przed mierci  Ojciec

wi ty znalaz  w sobie si y, by za-
pyta  naszego arcybiskupa, jak si
wiedzie naszym wiernym w Mosk-
wie. Martwi  si  o nas, my la  o nas,
modli  si  za nas. Jestem dumny, e
uczestniczy em w spotkaniach z
Ojcem wi tym Janem Paw em II,
oddycha em tym samym powietrzem
(uczestniczy em w atmosferze jed-
no ci duchowej), by em w miejscu
pierwszego pogrzebania (gdzie na-
wet nie mo na by o ukl kn  z po-
wodu wielkiego t umu ludzi chc -
cych uczci  papie a). By em na
beatyfikacji w 2011 roku i sta em
dziesi  metrów od najprostszej,
bardzo skromnej trumny z cia em Ja-
na Paw a II. By em w muzeum i wi-
dzia em na wyci gni cie r ki wiele
rzeczy papie a, a w muzeum w jego
ojczy nie – rzeczy z dzieci stwa.
Jest budowane sanktuarium posia-
daj ce p yt  nagrobn  z relikwiami i
mo liwo ci  oddania czci i poca-
owania. Dwie relikwie w naszym
ko ciele i wiele osobistych cudów.

Czy kto  móg  by sobie
wyobrazi  reorganizacj  Ko cio a
katolickiego w ZSRR? Przypomn ,
e Rada Ministrów ZSRR jako

pierwsza z a gratulacje papie-
owi Janowi XXIII z okazji osiem-
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Delegacja w adz RP pod
przewodnictwem szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Jacka
Cichockiego oraz minister kultury
i dziedzictwa narodowego
Ma gorzaty Omilanowskiej i
podsekretarz stanu w MSZ
Konrad Pawlik wraz
pracownikami Ambasady RP w
Moskwie na czele z ambasador
Katarzyn  Pe czy sk  - Na cz
uczcili 10 kwietnia br. pami
Polaków pomordowanych w
Katyniu oraz ofiar katastrofy
samolotu prezydenckiego TU-
154 pod Smole skiem.

W miejscu katastrofy, na
terenie lotniska wojskowego w
Smole sku, krewni ofiar,
przedstawiciele w adz polskich i

Uroczysto ci 75. rocznicy Zbrodni Katy skiej i 5. rocznicy
katastrofy Smole sku

rosyjskich, a tak e organizacji
polonijnych z yli wie ce i
zapalili znicze. Uroczysto
odby a si  przy honorowej asy cie

nierzy Wojska Polskiego.
Podczas uroczysto ci w

Smole sku stron  rosyjsk
reprezentowa  minister transportu
Maksim Soko ow, gubernator
obwodu smole skiego Aleksiej
Ostrowskij oraz biskup smole ski
Izydor.
 Ze Smole ska polska delegacja
uda a si  do Katynia, gdzie
uczestniczy a w obchodach
rocznicowych na terenie
Memoria u Katy . Delegacja

a wie ce na rosyjskiej cz ci
Cmentarza Katy skiego,
odmówiono tak e modlitw

Uroczysto ci rocznicowe w Smole sku

Uroczysto ci rocznicowe w Katyniu

prawos awn  i katolick . W
polskiej cz ci Cmentarza
Wojennego w Katyniu odby a si
uroczysta msza wi ta. Po
modlitwie ekumenicznej wyst pi a
z przemówieniem minister kultury
i dziedzictwa narodowego
Ma gorzata Omilanowska.
 Obchody na Polskim
Cmentarzu Wojennym zako czy y
si  z eniem wie ców m.in.
przez przedstawicieli rodzin
katy skich,  organizacji
polonijnych i polsk  delegacj .
Zapalono znicze, a symbolicznym
zwie czeniem uroczysto ci by o
uderzenie w Dzwon Pami ci.
  W sobot  11 kwietnia
wiceminister Konrad Pawlik

 w imieniu rz du RP kwiaty

na grobach ofiar represji
stalinowskich w Kuropatach pod
Mi skiem. Kuropaty s
najprawdopodobniej jednym z
miejsc pochówku ofiar Zbrodni
Katy skiej, obok znanych ju  -
Katynia, Miednoje, Bykowni i
Piatichatek. 9 kwietnia
wiceminister Pawlik
towarzyszy , w imieniu Ministra
Spraw Zagranicznych,
Prezydentowi RP Bronis awowi
Komorowskiemu podczas
uroczysto ci z okazji 75.
rocznicy Zbrodni Katy skiej na
polskim cmentarzu wojennym w
Bykowni pod Kijowem.

http://www.moskwa.msz.gov.pl
Foto: Ministerstwo Kultury FR

Wspó praca kulturalna oraz
miejsca pami ci by y g ównymi
tematami rozmowy w trakcie
spotkania 31 marca br.
ambasador Katarzyny
Pe czy skiej – Na cz z ministrem
kultury Federacji Rosyjskiej

adimirem Medinskim.
ród poruszonych tematów

wtorkowej rozmowy znalaz a si
równie  budowa pomnika ofiar
katastrofy smole skiej.

Ambasador Pe czy ska-Na cz
podkre li a znaczenie jakie dla
strony polskiej ma symboliczne
upami tnienie wszystkich tych,
którzy zgin li 10 kwietnia.
Wyrazi a przy tym nadziej  na
konstruktywn  rozmow  ze
strona rosyjsk  ws. budowy
pomnika.

Ambasador RP w Rosji
zaznaczy a ponadto dzia ania

Spotkanie Ambasador RP z ministrem kultury
Federacji Rosyjskiej

podejmowane przez stron  polsk
na rzecz upami tnienia nierzy
rosyjskich i radzieckich, poleg ych
na terytorium Polski w latach
1919-21 i podczas II wojny

wiatowej. Zwróci a uwag , e na
terytorium Polski, w przesz o 630
kwaterach i cmentarzach
wojennych, pochowanych jest
oko o 600 tysi cy nierzy Armii

Czerwonej i 700 tysi cy je ców,
którzy zgin li w niemieckich
marszach mierci, obozach
jenieckich i koncentracyjnych.
Podkre li a, e miejsca ich pami -
ci obj te s  opiek  Pa stwa Pol-
skiego, które poprzez Rad  Och-
rony Pami ci Walk i M cze stwa
przeznaczy o w latach 2006-2014
ok. 2 mln dolarów na remont i
utrzymanie cmentarzy
wojennych Armii Czerwonej.
 Podczas spotkania omówiono
tak e wspó prac  kulturaln  w
bie cym roku: wyst py w Rosji
orkiestry symfonicznej „Sinfonia
Varsovia” pod kierownictwem
Krzysztofa Pendereckiego,
wspó prac  mi dzy teatrami,
festiwal polskich filmów „Wis a”
czy Mi dzynarodowy Festiwal
Teatrów Dzieci cych „Gawrosz.
Sezon Polski”.

www.moskwa.msz.gov.pl
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W fina owych spotkaniach XIX
edycji Festiwalu Teatrów Szkolnych
„Wilno 2015” g ówn  nagrod  -
„Z oty Dzwoneczek” - zdoby
zespó  czwartoklasistów z Gimna-
zjum im. Henryka Sienkiewicza w
Landwarowie. Po sko czonych
eliminacjach, 17 kwietnia br. w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie,

odzi arty ci odebrali nagrod  z
k go cia specjalnego

tegorocznego festiwalu, ma onki
prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Anny Komorowskiej.
Sukces w postaci „Z otego
Dzwoneczka” zespo owi „T cza”
zapewni o przedstawienie „Jak
Czerwony Kapturek szuka
ksi cia”, wyre yserowane przez
wychowawczyni  klasy Krystyn
Trojko.
- Gratuluj  wszystkim, którzy brali
udzia  w dzisiejszym przegl dzie.
To, e jeste cie tutaj, ju  jest
wielkim zwyci stwem. Gratuluj
wyró nionym, gratuluj  laureatom
„Br zowego, Srebrnego i Z otego
Dzwoneczka”. Serdecznie dzi kuj
wszystkim nauczycielom,
opiekunom, re yserom za ci
prac , któr  wykonali, eby

Aktualno ci: Polacy na wiecie

Anna Komorowska wr czy a „Z oty Dzwoneczek”
wyst py wygl da y tak, jak
mogli my to dzi  ogl da . Poziom
by  bardzo wyrównany - s ysza am
to od cz onków jury – powiedzia a
Anna Komorowska, zwracaj c si  do
uczestników festiwalu.
Drugie miejsce, czyli „Srebrny
Dzwoneczek” jury przyzna o
zespo owi teatralnemu z wile skiej
szko y-przedszkola „Wilia” za
przedstawienie „Kopciuszek” (re .

ucja Gornatkiewicz).
Natomiast nagrod  trzeci  -
„Br zowy Dzwoneczek” - zdoby
teatrzyk „Azyl” z Gimnazjum im.
Jana niadeckiego w Solecznikach za
przedstawienie „Rzepka” (re . Lilia
Kutysz). O wystawienie na scenie

„Rzepki” pokusi y si  tego roku 3
zespo y, ale, jak si  okaza o, ta w
wykonaniu m odzie y z Solecznik
by a najlepsza, gdy  zdoby a ona
równie  „Nagrod  Publiczno ci”.
- Festiwal Teatrów Szkolnych to
prawdziwe wi to i teatru, ale te
przede wszystkim prawdziwe wi to

zyka polskiego - mówi a
przewodnicz ca komisji Anna
Kietli ska, prezes Podlaskiego
Oddzia u Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w
Bia ymstoku. - To wi to równie
polskich szkó  na Litwie, wi to
uczniów i wi to nauczycieli
instruktorów, którzy pracuj  z
uczniami i osi gaj  tak niesamowite

wyniki. Dlatego chcia am
wszystkim bardzo serdecznie
podzi kowa  i pogratulowa .
Popisy aktorskie m odych artystów
ocenia o jury w sk adzie:
przewodnicz ca Anna Kietli ska,
Dariusz Szada-Borzyszkowski,
re yser i dziennikarz Telewizji
Bia ystok, Lilia Kiejzik, re yser
Polskiego Studia Teatralnego w
Wilnie i Helena Baku o, dyrektor
Muzeum W . Syrokomli w
Borejkowszczy nie.
W tegorocznych fina owych
prezentacjach wzi y udzia  szkolne
zespo y teatralne z rejonu
solecznickiego, wile skiego,
trockiego oraz Wilna. Ogó em
komisja obejrza a 12 ró norodnych
przedstawie , w ród których
znalaz y si  zarówno inscenizacje
bajeczek dla dzieci, jak te
powa niejsze sztuki.
Organizatorem festiwalu jest
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkó
Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” oraz dzia aj ce przy
stowarzyszeniu Towarzystwo
Mi ników Teatrów Szkolnych.

ród o: Kurier Wile ski
Foto: Marian Paluszkiewicz

O nas
Organizacja polonijna “Sto-

warzyszenie Inicjatyw Polonij-
nych” ma na celu propago-
wanie j zyka polskiego oraz
podtrzymywanie jego znajo-
mo ci w ród Polonii i wielbi-
cieli kultury polskiej, wspiera-
nie d rodowisk polonij-
nych w zachowaniu to samo ci
narodowej, inspirowanie i
wspomaganie wszechstronnej
wspó pracy Polonii z Polsk .

Stowarzyszenie realizuje
swoje cele przez:
–  zorganizowanie we wspó -
pracy z innymi rodowiskami i
instytucjami przegl dów filmów
i sztuk teatralnych ;
–  prowadzenie w Internecie
strony informacyjno-oglosze-
niowej, przez któr  udost pnia
si  Polonii informacje na temat
przedsi wzi  dotycz cych kul-
tury, nauki, turystyki po Polsce;
–  wspieranie inicjatyw zorgani-
zowania we wspó pracy z in-
nymi organizacjami polsko-po-
lonijnych spotka rodowisko- Zebranie nowego Stowarzyszenia w 2011 r. Foto Red.

wych i inne formy dzia ania.
Mamy w Stowarzyszeniu po-

lonijny dyskusyjny klub filmowy,
w którym prowadzimy rozmowy
o kinie i teatrze.

Nasz dzieci cy zespól teatral-
ny “Weseli podró nicy” to te
wietna mo liwo  nauki i pod-

trzymywania znajomo ci j zyka
polskiego.

Z Kaliningradzk  Bibliotek
Obwodow  wspólnie realizuje-

my cele o wiatowe i dzi ki temu
Dzia  literatury w j zykach ob-
cych wspiera nasz  dzia alno
i udost pnia pomieszczenia do
naszych przedsi wzi .

Najcz ciej nasze spotkania
odbywaj  si  na imprezach
kulturalnych w Filharmonii, w
teatrze, w muzeach i w Galerii
Artystycznej, poniewa  cz on-
kowie naszego Stowarzyszenia
z w asnej inicjatywy uczestnicz

we wszystkich bez
wyj tku imprezach
polonijnych, m.in.
w forach Polskiego
Domu im. Fryderyka
Chopina w Czernia-
chowsku, wspó pracuj  z Polo-
ni  Ba tyjska, studentami polo-
nistyki i wyk adowcami Katedry

zyków S owia skich i Ba tyc-
kich Wydzia u Filologii i Dzienni-
karstwa BFU im. I. Kanta.

Afisz wydarze  kulturalnych
na naszej stronie internetowej
jest równie  planem naszych
dzia . Pomagamy konsula-
towi w rozpowszechnianiu

ród wielbicieli kultury pol-
skiej Obwodu Kaliningradzkie-
go biletów na Festiwale, kon-
certy i wystawy.

Wszyscy zainteresowani mo-
 skontaktowa  si  z nami

drog  elektroniczn :
polonia-org@yandex.ru w do-
wolnym j zyku.

Prezes
Natalia Pogrebnaja

Kontynuujemy cykl publikacji przedstawiaj cych organizacje polonijne Obwodu Kaliningradzkiego.
W numerze 3 (224) /2015 zaprezentowali my sylwetk  Wspólnoty Polaków w Oziorsku.

W tym numerze poznaj  Pa stwo bli ej “Stowarzyszenie Inicjatyw Polonijnych” z Kaliningradu.
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W. akowski, H. Lisiczkina,
J. K oczewska

Chcecie zobaczy  jak tworzy si
harmonia szlachetnych wygi  i
delikatnych uczu , dozna  uczucia
pi kna, które czyni zwyk ych mier-
telników twórcami wspania ego,
przenie  si  w niesamowity wiat

dzieci cych marze  i fantazji?
Zapraszamy na wystaw  pod has em “Pi kny

wiat kwiatów prezentujemy wam”!
Uroczyste otwarcie wystawy twórczo ci dzie-

ci cej pracowni malarskiej „Weso e farby” odby o
si  29 marca o godzinie 11.00 w gmachu Dzie-
ci cej Biblioteki im. S. Micha kowa w Kaliningra-
dzie, przy ul. P. Morozowa. Serdecznie zapraszamy
wszystkich mi ników pi knej sztuki pogr  si
w zadziwiaj cy, czarodziejski wiat kwiatów!
Wystawa b dzie otwarta do 30 maja 2015 roku.

Dzi ki pomys owi znakomitej artystki,
cz onkini Kaliningradzkiej Autonomii Polonia
Swiet anie Maksimowej, takie wydarzenia w yciu
polonijnym jak wystawy malarskie dzieci i  m o-
dzie y, sta y si  ju  dobr  tradycj  i wpisane s  do
Kroniki naszej organizacji.

Pi kny wiat kwiatów prezentujemy wam!
Rozpocz cie wernisa u upi kszy  niezwykle

utalentowany duet akordeonistów – wychowanków
Dzieci cej Szko y Muzycznej im. Glinki, zespó
muzyków Orkiestry Kameralnej Kaliningradzkiej
Filharmonii z ony z naszych polonusek: Anna
Jermo ajewa (skrzypce), Anna Iwanowa (wiolon-

czela) – zagra  „Walc kwiatów” – P. Czajkowskiego;
ma a, ale dzielna dziewczynka Paulina Luferenko
przedstawi a publiczno ci swój wiersz “B awatek”.
Liryka i swoista muzyka wiersza, wibracja zmys ów!
Czy to nie jest wspania e?

Przepi kne d wi ki walca trafiaj  prosto w
serce! Czy to nie jest harmonia doskona ci?

Wernisa  zosta  zorganizowany w marcu
nieprzypadkowo. Powsta  dzi ki pragnieniu dzieci,
aby da  w prezencie ukochanej mamie, babci z
okazji Dnia Kobiet najpi kniejsze kwiaty, które
nigdy nie zwi dn  i s  symbolem wiosny, pocz tku
nowego ycia, rado ci odnowienia. Zwiedzaj cy
mogli nale ycie doceni  obrazy: go dziki, ukryte
na tych kach, pot ne irysy, niczym bohate-
rowie, swawolne rumianki i romantyczne tulipany,

oneczne gerbery!
Organizatorka dzisiejszej imprezy Swiet ana

Maksimowa og osi a laureatów II
Mi dzynarodowego konkursu „Moja
Gwiazdka dla Miko aja czyli Moja Gwiazdka
Mi ci” (który odby  si  w Polsce). Zostali nimi
polonusi: Ali Churszudow i Jekaterina Galanskajia.
W konkursie uczestniczy o ponad 600 dzieci z
ró nych krajów: Belgia, Irlandia, USA, Polska,
Bia oru , Ukraina, Rosja itd.

Ali Churszudow wzi  udzia  w projekcie
„Doodle dla Google” – to twórczy konkurs, gdzie
uczestnicy tworz  w asn  wersj  logo Google
(Doodle) na temat: „Kocham natur  Rosji”. Do
konkursu nades ano powy ej tysi ca prac. Jury
Google wybra o sto prac w trzech kategoriach

wiekowych i w nie wersja logo Google, któr
stworzy  Ali, jest wliczona do stu najlepszych w
kategorii wiekowej 6-9 lat.

W uroczystej atmosferze Swiet ana Maksimo-
wa wr czy a dyplomy i za wiadczenia. Brzmia y
ciep e s owa wdzi czno ci i oklaski publiczno ci.
Nasze m ode talenty, jeste my z was dumni!

Pi kno kryje si  w nas. Bez wzgl du na to kim
jeste : psotnym dzieckiem, ledwo wymawiaj cym

owa, uczniem z ci kim plecakiem, lub studentem
wiecznie m odym, wiecznie pi cym – otwórz
swoje serce, otwórz si  na pi kno!

Denis Maksimow Foto: Larisa Androsiuk

Zaprzyja nili my si  jako pierwsi!
Chodzi o dwie instytucje edu-

kacyjne, które czy obecno  w
nazwie „numeru 1” - Gimnazjum
nr 1 w Kaliningradzie i Szko a Pod-

stawowa nr 1 im. Knosa y w Olsztynie.
Niedawno odby y si  wizyty partnerskie.

Olsztyniacy na czele z Dyrektorem szko y mgr
Barbar  Rzepnick  odwiedzili Kaliningrad, a
tydzie  przed do stolicy warmi sko-mazurskiego
województwa przyje ali kaliningradczycy.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Halina Lisiczkina
razem z kadr  nauczycielsk  zapoznali si  ze
szczegó ami procesu edukacyjnego w szkole pod-
stawowej, bior c pod uwag , e gimnazjum rosyj-
skie przewiduje ca y kurs nauczania, w tym program
szko y podstawowej. Okaza o si , e w tej kwestii
Polacy i Rosjanie maj  du o wspólnego.

Nast pnie Kaliningradczycy zostali przyj ci
w Warmi sko-Mazurskim O rodku Doskonalenia
Nauczycieli (W-M ODN) - odpowiednik Kalinin-
gradzkiego Obwodowego Instytutu Rozwoju O wia-

ty. Dyrektor W-M ODN Waldemar akowski i jego
zast pca Henryk Sienkiewicz w obecno ci innych
wspó pracowników pokazali i dok adnie opowie-
dzieli o tym, czym zajmuje si  ta instytucja.

- Nadzwyczajnym odkryciem dla nas sta o si
zapoznanie ze szko  i o rodkiem W-M ODN, co
da o mo liwo  lepiej pozna  niektóre strony proce-
su edukacyjnego w Polsce, - podkre li a po prawie
pó toragodzinnym spotkaniu w o rodku W-M ODN
Halina Lisiczkina. - Pojawi o si  du o kwestii i tema-
tów dla wspó pracy, które jeszcze omówimy. Przede
wszystkim chcieliby my kontynuowa  wspó prac
naszego gimnazjum ze szko  podstawow , z któr
jednoczy nas równie  historyczna wi  - obydwie
instytucje tego roku wi tuj  70-lecie. Bardzo
dzi kujemy za ciep e przyj cie i mamy nadziej  na
dalsz  owocn  obopólnie korzystn  wspó prac .

Pod koniec wizyty kaliningradczycy odwiedzili
jeszcze jedn  ciekaw  instytucj  edukacyjn  w
Olsztynie - Szko  Policealn  im. prof. Zbigniewa
Religi, maj  medyczn  i opieku czo-lecznicz

specjalizacj  (co  w rodzaju naszego „college’u
medycznego”). Dyrektor szko y Jolanta K oczew-
ska z dum  pokazywa a gabinety i sale wyposa one
w nowoczesny sprz t medyczny. Szko a ma inter-
nat dla uczniów, przyje aj cych z innych miast.
Tu w sumie mog  si  uczy , przy tym bezp atnie,
te  studenci z Obwodu kaliningradzkiego, ale pod
jednym warunkiem - posiadania doskona ej znajo-
mo ci j zyka polskiego.

Tak po yteczna i sensowna wymiana delega-
cjami w ramach powstaj cego projektu mi dzyna-
rodowego sta a si  mo liwa dzi ki celowej pracy
organizacji dzia aj cej w Kaliningradzie „Dialog
kultur”, której Dyrektor Maw uda Nuru ajewa ju
dawno powa nie pracuje nad stworzeniem projek-
tów w atmosferze porozumienia i szacunku przed-
stawicieli krajów ba tyckich w ró nych zakresach
wspó pracy, w tym w zakresie o wiaty. Ze strony
polskiej niema y wk ad, eby te po yteczne po-
czynania zosta y
z r e a l i z o w a n e ,
wniós  Zbigniew
Modrzejewski  -
Dyrektor Agencji
T u r y s t y c z n e j
„Marali” ,  która
specjalizuje si  na
rozwoju kontak-
tów mi dzy Polsk
a Rosj .

Dmitrij Osipow
fot. autora

W jednej z sal Szko y Policealnej

W Szkole Podstawowej nr 1

Zespó  muzyków Orkiestry
Kameralnej Filharmonii

Kaliningradzkiej

Dzieci pracowni malarskiej
„Weso e farby”

Prace na wystawie
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Na Ba tyckim Federal-
nym Uniwersytecie im. I.
Kanta, 1 kwietnia 2015 r.,
odby  si  XII otwarty re-
gionalny konkurs mistrzów
polskiej ortografii „POL-
SKIE DYKTANDO - 2015”.

Tradycyjnie ju  celem
konkursu jest promocja nau-
ki j zyka polskiego oraz
rozwój zainteresowania kul-
tura polsk  w ród mieszka -
ców Kaliningradu i Obwodu
Kaliningradzkiego. W roli
organizatorów wyst pi y
Katedra Filologii S owia -
skiej i Rosyjskiej Instytutu
Nauk Humanistycznych
oraz Biuro ds. kontaktów
mi dzynarodowych Uni-
wersytetu im. I. Kanta.
Cenne nagrody dla zwyci z-
ców ufundowa  Konsulat
Generalny Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Kaliningra-
dzie.

odkie nagrody dla zwy-
ci zców konkursu – specjal-
ne torty ozdobione flagami
Polski i Rosji – ponownie
sponsorowa a firma „Wes-
ter”. Organizatorzy konkur-
su wyra aj  serdeczne po-
dzi kowanie Panu Arturowi

odarczykowi - Dyrekto-
rowi Generalnemu sieci hand-
lowej „Wester”.

Witaj c uczestników kon-
kursu, Pan Konsul Zbigniew

XII konkurs znajomo ci polskiej ortografii - POLSKIE DYKTANDO - 2015
Zar ba, Zast pca Konsula
Generalnego Rzeczypospo-
litej Polskiej w Kaliningra-
dzie podzi kowa  uczestni-
kom dyktanda za zaanga o-

wanie na rzecz promocji j -
zyka polskiego w obwodzie
kaliningradzkim. Wyrazi
pod ich adresem uznanie i
wdzi czno  za to, e z za-
pa em ucz  si  j zyka swych
najbli szych s siadów,
przyczyniaj c si  w ten
sposób do budowy i utrwa-
lania przyjaznych kontak-
tów mi dzyludzkich w re-
gionie. Skierowa  tak e po-
dzi kowanie do w adz Uni-
wersytetu im. I. Kanta za
umo liwienie przeprowa-
dzenia dyktanda w murach
kaliningradzkiej alma mater.

Wraz z uczniami i stu-
dentami w konkursie coraz
cz ciej bior  udzia  biznes-
meni oraz pracownicy insty-
tucji, którzy zawodowo ma-

 do czynienia z j zykiem
polskim. W dyktandzie
wzi y równie  udzia  oso-
by, które ucz  si  j zyka
polskiego na kursach albo

samodzielnie.
cznie w tym roku wzi -

o udzia  55 osób.
Autork  dyktand, podob-

nie jak w latach ubieg ych,
jest dr Tatiana Szkapienko
– docent w Katedrze Filo-
logii S owia skiej i Rosyj-
skiej.

Zgodnie z dobr  tradycj ,
tekst podyktowa  profesor
Tadeusz Palmowski (Uni-
wersytet Gda ski).

W grupie uczniów miejsca
premiowane zaj y:
I miejsce – Marta Kulis (lice-
um nr 49, uczy si  j zyka pol-
skiego w szkole „Ekspert”);
II miejsce – Danuta Misiu-
wianiec (szko a nr 4, uczy
si  j zyka polskiego samo-
dzielnie);
III miejsce – Jana Uszakowa
(liceum nr 18, uczy si  j zy-
ka polskiego w szkole „Eks-
pert”).

Wyró nienie „Za wzoro-
 kaligrafi ” otrzyma a

Angielina Sajenko (gimna-
zjum nr 40).

W nast pnym, trudniej-
szym etapie konkursu tra-

dycyjnie bior  udzia  wszy-
scy ch tni – studenci, doro -
li, uczniowie. Poziom kon-
kurencji jest nadzwyczaj
wysoki.

Zwyci zcami XII otwar-
tego regionalnego konkursu
„POLSKIE DYKTANDO -
2015” w tej grupie zostali:
I miejsce – W adimir Jakow-
lew (uczy si  samodzielnie)
II miejsce – Wasilij Wasiljew
(uczy si  samodzielnie)

W tegorocznym konkur-
sie dwoje uczestników za-

o ex aequo 3 miejsce:

III miejsce – Jewgienij Sza-
powalenko (2 rok, filologia
polska, Uniwersytet im. I.
Kanta)
III miejsce – Aleksandra
Czuriejewa (absolwentka
filologii polskiej Uniwer-
sytet im. I. Kanta z 2005 r.)

Nagrod  „Za wzorow
kaligrafi ” otrzyma a Elmira
Achmedowa.

Jeszcze raz gratulujemy
wszystkim zwyci zcom i
gor co dzi kujemy uczest-
nikom konkursu „POLSKIE
DYKTANDO - 2015”.
http://kaliningrad.msz.gov.pl

Z. Zar ba

T. Palmowski Uczestnicy dyktanda

Przedstawiciel fundatora s odkich
nagród Artiom Dembowieckij
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PRZYJA  JAK MI
Prawdziwa przyja , to tak

jak mi , nigdy nie rdzewieje.
Mimo narastaj cych trudno ci

finansowych, niezale nie od ogól-
nie z onej sytuacji politycznej, ludzie pragn
si  spotyka , rozmawia , poznawa  si , wspól-
nie si  bawi .

W pogodny dzie , w sobot  21 lutego 2015
roku cz onkowie Klubu Mi ników Kultury
Polskiej w Kaliningradzie kolejny raz wyjechali
na spotkanie z przygod  do s siedniego polskie-
go Olsztyna. Miasto to odwiedzali ju  niejedno-
krotnie, wydawa oby si , e znaj  je jak swoje

asne, ale jak si  okaza o jeszcze du o jest do
poznania.

Przygoda ze stra akami Miejskiej Jednostki
Stra y Po arnej w Olsztynie pozostawi a nieza-
pomniane wra enia. W Olsztynie s  dwie jednos-
tki Stra y Po arnej i Ratownictwa Drogowego.
My odwiedzili my t  znajduj  si  prawie w
centrum miasta w cz ci starych przedwojen-
nych zabudowa . Oczywi cie stare, ma e gara e
wykorzystywane s  ju  do innych celów, a du e,
do samochodów z najnowszym wspó czesnym
wyposa eniem technicznym, zosta y wybudo-
wane ju  w latach powojennych.

Niesamowit  przygod  by o fotografowanie
si  w stra ackich ratowniczych przeciwo-
gniowych, przeciwchemicznych skafandrach,
najnowszej konstrukcji he mach stra ackich obok
samochodów stra ackich starych i nowych z
najnowszym wyposa eniem do ratownictwa
po arowego, chemicznego drogowego i wodne-
go. Oficerowie stra y oprowadzili nas po bu-
dynku administracji, pokazali nam punkt przy-

cia zg osze  i zarz dzania akcjami. Wszystko
odbywa si  automatycznie. Prawie wszystkich
uczestników spotkania zainteresowa a winda
oraz przygotowanie i zjazd ratowników na akcj
po rurze. Ca a procedura gotowo ci nie przekra-
cza 2 minut. Dy uruj cy stra acy demonstro-
wali nam t  gotowo .

W czasie naszego pobytu w jednostce odby-
wa a si  akcja gaszenia po aru w terenie, a tak e
szkolenie ochotników stra ackich z terenu woje-
wództwa warmi sko-mazurskiego.

Oczywi cie stra acy maj  równie  swoj
izb  pami ci z du  ilo ci  eksponatów. To pra-
wie ma e muzeum. Szkoda, e mie ci si  na tere-
nie jednostki stra y i nie jest dost pne na co
dzie . Najciekawszym eksponatem jest wygi ta
du a szyna metalowa. wiadczy ona o tym, jak
bardzo wysoka musia a by  temperatura ognia,
w którym zosta a ona w taki sposób zdefor-
mowana.

Na zako czenie naszego pobytu w Miej-
skiej Jednostce Stra y Po arnej poszli my pod

pomnik po wi cony tym, którzy nie wrócili z
akcji. Pomnik Stra aka w Olsztynie znajduje si
obok budynków stra y i  jest wyj tkowym pom-
nikiem. Takiego nie spotkamy w innych miastach.
Posiada bardzo g bok  tre . My cz sto zapo-
minamy o tym, e ci którzy ratuj  ludzi, zwie-
rz ta i ludzkie mienie nie zawsze uratuj  si  sami.
Na akcj  wyje aj , ale czy wszyscy wróc ,
nigdy nie wiedz . Opalony stra ak, wspinaj cy
si  po drabinie, a za nim ju  spalone szczeble,
przypominaj  nam o tym. Stra akom yczymy
tyle powrotów, ile wyjazdów.

W zwi zku ze zbli aj cym si  naszym wi -
tem Obro cy Ojczyzny wspólnie z przewodni-
czk  udali my si  na Cmentarz nierzy Ra-
dzieckich, poleg ych w czasie drugiej wojny
wiatowej w okolicach Olsztyna, Szczytna i Ni-

dzicy. Zapalili my znicze. Tutaj w wydzielo-
nych zbiorowych mogi ach spoczywa 4262
bezimiennych nierzy Armii Czerwonej. Obok
mogi nierzy radzieckich s  mogi y lotników
francuskich i mogi y polskie.

Z cmentarza udali my si  do Olszty skiego
Planetarium, gdzie obejrzeli my w trójwymiarze
seans filmowy „Podró  do miliarda s c”. Pokaz
w atrakcyjny sposób przedstawia histori  bada
naszego zak tka Wszech wiata.

Na zako czenie dnia jedli my i bawili my
si  w Stadninie Koni Janusza Kojrysa.  Wszyscy
uczestnicy imprezy ze sp dzonego dnia byli bar-
dzo zadowoleni.

Nocleg sp dzili my w czterogwiazdkowym
hotelu „Warmi skim”, po onym w centralnej
cz ci miasta. Nale y przyzna , e jest to hotel
luksusowy, z mo liwo ci  skorzystania z sauny
i si owni. niadanie spo ywali my w restauracji
hotelowej. Jedzenie wie e, bardzo smaczne,
polskie, przygotowane w formie „szwedzkiego
sto u”.

Po niadaniu wyruszyli my z przewodni-
czk  na olszty sk  Starówk . Po drodze rozwi -
zywali my zadania konkursowe. Musieli my
uwa nie s ucha  przewodniczki i nanosi  na
wcze niej przygotowane mapy obiekty, o któ-
rych ona opowiada a. Znajomo  nazw ulic w

zyku polskim i znajduj cych si  na nich zabyt-
ków architektury bardzo si  tu przyda a. Kon-
kurs zako czy  si  wspania ymi rezultatami ze
znajomo ci miasta. Wszyscy bezb dnie wyko-
nali swoje zadania.

Nast pnym etapem naszych przygód by o
Muzeum Nowoczesno ci.

Tutaj znale li my si  po raz pierwszy. Cent-
rum Techniki i Rozwoju Regionu Muzeum No-
woczesno ci zosta o zorganizowane na terenie
dawnej dzielnicy przemys owej w nieistniej -
cym ju  Tartaku Raphaelsohnów.

Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Mu-
zeum Nowoczesno ci” jest najm odsz  olszty -
sk  placówk  muzealn  otwart  16 pa dziernika
2014 r. Siedzib  muzeum jest dawny tartak zbu-
dowany w 1884 r. przez braci Rudolfa i Luisa
Raphaelsohnów.

„Muzeum Nowoczesno ci” dzia a w struk-
turze Miejskiego O rodka Kultury. Przygoto-
wa o dla swoich go ci bogat  wystaw  prezen-
tuj  kilkadziesi t zagadnie  zwi zanych z
rozwojem cywilizacyjnym Olsztyna i regionu.
Muzeum zaprasza na pasjonuj  podró  w
czasie, podczas której, przemieszczaj c si  po
dawnych tartacznych halach, mo na dowiedzie
si  nie tylko jak  wykorzystywano liczne wyna-
lazki i odkrycia, jak podró owa o i komuni-
kowa o si , jak wznoszono domy  w nieodleg ej,
ale przecie  ju  zapomnianej przesz ci – ale
tak e, jak wygl dali dawni olsztynianie, jak
mieszkali i jakim oddawali si  rozrywkom.

Galeria portretów olsztynian z dawnych za-
adów fotograficznych s siaduje z Centrum z

„atelier”, w którym ka dy z go ci b dzie móg
zrobi  sobie stylow  fotografi . Atrakcyjno
wystaw wzbogacaj  oryginalne eksponaty, mo-
dele oraz szeroka gama interaktywnych multime-
diów. Na s uchawkach mo na pos ucha  g osu
marsza ka Józefa Pi sudskiego, który opowiada
o nagrywaniu g osu ludzkiego na p yt , a tak e

wi ków tr bki pocztowej, jakie towarzyszy y
odjazdom i powrotom pocztylionów.

Tutaj ka dy znalaz  dla siebie co  ciekawego.
Jednych zainteresowa y maszyny parowe, in-
nych pi y tartaczne, a jeszcze inni interesowali
si  tym jak rozwija a si  kanalizacja w mie cie.
Z odrestaurowanego gramofonu pochodz cego
z 1910 r. mo na pos ucha  p yt.

Tutaj, na tle dawnego atelier fotograficznego
mo na by o zrobi  sobie zdj cie, popatrze  jak
wygl da y pierwsze telefony, maszyny do pisa-
nia lub jak rozwija o si  kolejnictwo i jak obecnie
ono upada. Wn trze dawnego mieszkania mo na
by o obejrze  w trójwymiarze.

Po takich przygodach czeka  nas zas ony
bezproblemowy przejazd autobusem przez gra-
nic  i wypoczynek w domu.

Olga So owjowa
Kierownik Klubu Mi ników Kultury Polskiej

fot. autora

Na zdj ciu
od lewej:
Stra ackie
wozy  z
najnowszym
wyposa eniem
technicznym

W czasie wycieczki
rozwi zywali my zadania
konkursowe

Zwiedzanie Muzeum
Nowoczesno ci w

Olsztynie

Korzystanie z
dawnego atelier
fotograficznego

Jegor Machanow jest
przygotowany do wypad-

ków w przeciwchemicznym
skafandrze

Niesamowita przygoda
– fotografowanie si  w

stra ackich ratowni-
czych skafandrach
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21 lutego o 16-00 Nie-
miecko-Rosyjski Dom w Ka-

liningradzie zebra  wielu wiel-
bicieli twórczo ci charyzmatycznej pol-
skiej piosenkarki i kompozytorki Anny
German, która w tym roku 14 lutego
sko czy aby 79 lat. Widownia by a wy-
pe niona po same brzegi. Mimo, e nie
ma ju  Bia ego Anio a fizycznie w ród
nas, to jednak jej kryszta owy g os wci
brzmi w naszych sercach.

Przy d wi kach delikatnej muzyki
z repertuaru bohaterki dzisiejszego wie-
czoru zbierali si  uczestnicy imprezy i roz-
koszowali si  pi knymi zdj ciami z archi-
wum rodziny A. German (ekspozycj  zdj
podarowa  Niemiecko-Rosyjskiemu Do-
mowi fan i biograf piosenkarki Iwan Ilji-
czew).

Uroczysto  rozpocz  Dyrektor
Domu Niemiecko-Rosyjskiego A. Portnia-
gin witaj c wszystkich zebranych i prze-
czyta  list m a A. German Zbigniewa Tu-
cholskiego ku publiczno ci:

“W itam serdecznie wszystkich
zebranych! Dzi kuj  wszystkim za pami
o bliskim mi cz owieku. Jestem pewien,
e warto ci duchowe, które brzmia y w jej

piosenkach, cz  ludzi ró nych narodo-
wo ci i pokole . Lubili Ann  jednakowo w
Polsce i w Rosji. ycz  wam zdrowia, dob-
rego humoru i Bo ej pomocy!”

Nast pnie zobaczyli my wideo z
najbardziej znanymi przebojami, pozna-
li my interesuj ce fakty z jej ycia. Po raz
pierwszy us ysza am wtedy piosenk  “Ta -
cz ce Eurydyki” w wykonaniu m odej A.
German (festiwal w Opole w roku 1964).
Jej spokojny aksamitny g os oczarowuje
nas do dzi , a okre lenie piosenkarki mia-
nem Ta cz cej Eurydyki znajduje wielo-
rakie uzasadnienie, cho  zasadniczo od-
nosi si  do tytu u pierwszego najwi ksze-
go jej przeboju, piosenki, od której zacz a
si  jej kariera.

W realizacj  przedstawienia
zostali zaanga owani laureaci Konkursu
Piosenki z Sankt Petersburga, Czelabi -
ska, Kaliningradu. Teraz mieli my wietn

Wieczór pami ci Anny German

mo liwo  dowiedzie  si  jak twórczo  A.
German wp yn a na postaw yciow
zaproszonych artystów.

Brigitta Szulc absolwentka Kalinin-
gradzkiego Obwodowego College’u Muzy-
cznego im. S. Rachmaninowa wykona a
znane piosenki ”Ko ysanka” oraz “Zmierzch”.
Nast pnie powiedzia a, e jej ma e dziecko
po prostu uwielbia t  “Ko ysank ”: s ysz c

 melodi  przestaje p aka  i spokojnie za-
sypia.

Go  z Sankt Petersburga Ludmi a
Trusztalewska wychowa a si  na piosen-
kach A. German, dla niej piewane przez
Bia ego Anio a utwory zawsze brzmia y
zupe nie naturalnie i zrozumiale. Wyko-
nanie piosenek A. German dla pani Trusz-
talewskiej by o bardzo kusz ce i interesuj -
ce, a  “Wiosenne Tango” i “Echo Mi ci”
wesz y na sta e do jej repertuaru. Mieli my

przyjemno  us ysze  jej krystaliczny, nasy-
cony smutkiem sopran, który pi knie zabrz-
mia  z akompaniamentem fortepianu. A
dosta am g siej skórki od nadmiaru wra-

!
Dzieci cy duet Marii i Anastazji De-

misenko wykona  “Nokturn Chopina”.
Wch aniaj c energi  delikatnych d wi ków
czystych dzieci cych g osów, wi kszo
widzów nie by a w stanie powstrzymywa
ez z nadmiaru emocji i nie szcz dzi a d oni,
aby da  wyraz swojego zadowolenia.

Tradycja A. German piewa  ca ym
swoim sercem wykaza a si  w wyst pie
tych dzieci. Nast pnie chór Parafii Ewan-
gelicko-Lutera skiej z Gusiewa wykona

piosenki ludowe, a nawet ari
Almiry Haendla z opery Almira.
Wspaniale! Oklaski dudni y w ród cian
niczym wodospad!

Byli my mile zdziwieni wyst pem
osu z Narodu Heleny Pietrowej! Niczym

profesjonalna piosenkarka piewa a po-
pularne piosenki z repertuaru A. German
przy tym wtórowa a jej cala sala.

Sfinalizowa a koncert piewaczka
z Czelabi ska, absolutna imienniczka Anny
German, laureat konkursu piosenek Anny
German i wykona a przebój “Nadzieja”.
Wy mienite zako czenie wieczoru!

Zadziwiaj cy fenomen Anny Ger-
man to serdeczna i dr ca atmosfera na
sali. W takich warunkach publiczno  nie

mo e nie piewa  razem z wykonawc .
Drugi fenomen: w postaci Anny German
skoligaci y si  trzy narody: Rosjanie, Polacy
i Niemcy.

Czy Anna German by a zjawiskiem
muzycznym? Na pewno. Ze swoj  znako-
mit  interpretacj  piosenek nastrojowych
i lirycznych mog a zrobi  jeszcze wi ksz
karier , ni  zrobi a.

Droga Anno, cho  ju  tego nie
us yszysz, jeste my Ci wdzi czni za natch-
nienie, którym nas nape niasz, za t  pi kn
sztuk , która pozwala nam wzbogaci  si
wewn trznie!

Ludmi a Snigurowa fot. autora

Na zdj ciach:
1 „Noktiurn Chopina” nie pozostawi adnego widza
oboj tnym
2 Chór Parafii Ewangelicko-Lutera skiej z Gusiewa
3 Maria i Anastazja Demisenko. „Nokturn Chopina”
4 „Wiosenne Tango” w wykonaniu Ludmi y
Trusztalewskiej
5 Cz onkowie Autonomii Polonia po koncercie
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