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Polska a pokój i bezpiecze stwo
P olska w tym

roku b dzie
gospodarzem

trzech wa nych wydarze :
szczytu NATO w Warszawie,

wiatowych Dni M odzie y w
Krakowie i obchodów 1050.
rocznicy chrztu Polski. Wszy-
stkie te wydarzenia w Polsce

 wa ne i b dziemy o nich pi-
sa  w naszej Gazecie. Z uwagi
na to, e bezpiecze stwo jest
podstawow  nasz  potrzeb ,
zajmiemy si  najpierw spraw
zachowania pokoju.

Papie  Franciszek w
swoim przemówieniu 1.1.2016 r.
powiedzia : „Tak, pokój jest
darem Boga i dzie em ludzi.
Pokój jest darem Boga, ale
powierzonym wszystkim m -
czyznom i kobietom, którzy s
powo ani do jego realizacji.”

Rok 2015 obfitowa  w
liczne zagro enia i kryzysy
niemal na ca ym wiecie, a
obecny 2016 rok nie przynosi
tutaj pozytywnej zmiany. Do
istniej cych punktów zapalnych
do czaj  nowe ród a kryzysów.
Biuro Wysokiego Komisarza
ONZ ds. Uchod ców (UNHCR)
przewiduje, e w 2015 i 2016 ro-
ku do Europy przez Morze ród-
ziemne dotrze oko o 1,4 mln
uchod ców.

Jak e aktualne pozo-
staje przys owie rzymskie „Si vis
pacem, para bellum”, „Je li
chcesz pokoju, przygotuj si  do
wojny”.

Prezydent Polski An-
drzej Duda w styczniu br. powie-

dzia , e „w 2016 r. g ównym
zadaniem Polski w sferze bez-
piecze stwa b dzie d enie do
wzmocnienia Sojuszu Pó noc-
noatlantyckiego w zwi zku ze
szczytem NATO w Warszawie”.
„W interesie Polski le y wzmo-
cnienie wi zi mi dzy Europ  i
USA, które pozostaj  naszym
najwi kszym sojusznikiem”.
Prezydent RP zaznaczy , e
„Polska oraz inne pa stwa regio-
nu licz , e szczyt NATO w War-
szawie zwi kszy zdolno ci ob-
ronne NATO i zapewni ich rów-
nomierne rozmieszczenie. Bez-
piecze stwo pa stw Sojuszu jest
bowiem niepodzielne. To ogro-
mnie wa na zasada”. „Jedno-
cze nie dobrze rozumiemy, e
warunkiem trwa ego pokoju jest
równie  odpr enie. B dzie ono
mo liwe dopiero wówczas, gdy
wzmocnione zostan  gwarancje
bezpiecze stwa dla wszystkich
pa stw cz onkowskich Sojuszu.
Najkrótsza droga wiedzie po-
przez zwi kszenie potencja u
obronnego NATO”. „Sojusz po-
winien podj  decyzje dotycz -
ce m.in. jego obecno ci wojsko-
wej na terytorium pa stw
wschodniej flanki i zdolno ci do
reagowania na zagro enia
hybrydowe”. „ adna realistyczna

polityka europejska, szczegól-
nie w jej wymiarze wschodnim,
nie jest i nie mo e by  realizo-
wana z pomini ciem naszego
kraju”. „Polska zawsze b dzie
sta  na gruncie prymatu prawa
mi dzynarodowego, poniewa
to w nie ono jest gwarancj
pokoju”. „Pokój przez prawo, si a
prawa ponad prawem si y - to
idea przewodnia mojej prezy-
dentury” – zaznaczy  prezydent
Andrzej Duda.

Polska maj ca niedo-
bre do wiadczenia niepowo-
dzenia jej sojuszy politycznych i
militarnych przed II wojn wia-
tow , musi oprócz integracji
Polski w Unii Europejskiej oraz
wzmacniania swojej pozycji i si y
w ramach NATO, poszukiwa
awaryjnego planu B na wypadek
rozpadu UE i os abienia NATO.
Alternatyw  dla UE i NATO jest
powrót do koncepcji Mi dzymo-
rza, tj . zwi kszanie znaczenia
geopolitycznego Polski poprzez
integracj  regionu Europy rod-
kowo-Wschodniej pod jej patro-
natem. Temu s y przede wszyst-
kim wspó praca w ramach tzw.
Grupy Wyszehradzkiej – Polski,
Czech, S owacji i W gier, sojusz
z Litw , otw  i Estoni , czy po-
moc Ukrainie. Razem wspom-

niane 8 krajów zamieszkuje 114
milionów ludzi, których jednocz
obecnie wspólne zagro enia.
Zachowanie pokoju w Polsce i
u jej s siadów wymaga w nie
bli szej wspó pracy Polski,
Czech, S owacji, W gier, Litwy,

otwy, Estonii oraz Ukrainy, jako
uzupe nienia i rozszerzenia
dzia  UE i NATO w tym samym
kierunku. Polska z racji swojej
wielko ci, po enia, i potencja-
u powinna zaj  w ród tych
pa stw wiod  pozycj , po-
dobn  do pozycji Niemiec w Unii
Europejskiej.

Z jednej strony pami -
tajmy, e niepodleg  Polski
jest zwi zana z niepodleg ci
Litwy, Ukrainy i Bia orusi, a sto-
sunki Polski z Rosj  nie mo e
si  nigdy odbywa  kosztem
interesów innych wschodnich

siadów naszego kraju. A z
drugiej , e nie ma adnych
obiektywnych powodów, dla któ-
rych stosunki polsko-rosyjskie
nie mog yby by  bardzo dobre.
Musimy wszyscy zabiega , eby
nasz region by  obszarem bez-
piecze stwa, stabilno ci i roz-
woju. Musimy si  stara , eby
ka dy móg  powiedzie : warto
by  Polakiem. W tych staraniach
pokój i bezpiecze stwo Polski i
Polaków s  spraw  najwa -
niejsz .

Przys owie rzymskie
mówi, e „silnym los sprzyja”
(fortis fortuna adiuvat). Polacy
musz  o tym w tym roku szcze-
gólnie pami ta .
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      Trzymaj  Pa stwo w r kach
styczniowo-lutowy numer naszego
pisma, który – z niezale nych od
Redakcji przyczyn – ujrza wiat
z opó nieniem. Przez te dwa mie-

si ce nieustannie zbierali my mate-
ria y, i chocia  jest ju  dawno po wi tach, nie
mogli my nie umie ci  otrzymanych w styczniu
pi knych grudniowych relacji ze spotka
wigilijnych w ród Polonii i osobistych autorskich
wra  z wizyty na Jarmarku Warmi skim,
równie  z grudnia. Znajd  te  Pa stwo reporta
z tradycyjnych ju  obchodów wi ta Babci i
Dziadka, jak równie  z innych wydarze  polo-
nijnych, nie tylko w Kaliningradzie.
      O tym kiedy zacz to wi towa  Bo e

Projekt jest wspó finansowany ze rodków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu na realizacj  zadania “Wspó praca z Poloni  i Polakami za granic  w 2015 r.”

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition
for the public task “Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015.”

Co roku 25 grud-
nia Ko ció  Katolicki
na ca ym wiecie

wi tuje Bo e Narodzenie. Niektó-
rzy z nas ju  w dzieci stwie, inni
dopiero w dojrza ym wieku spotkali
si  z prawd  o tym niezwyk ym
wydarzeniu. Komu  o nim opowie-
dzieli dziadkowie, komu  rodzice,
kto  dowiedzia  si  o nim na lekcji
religii, a kto  zwyczajnie tylko
dlatego, e szuka  w swoim yciu
prawdy. Lecz,  je li istota tego wi -
ta jest w ró nym stopniu prawie
powszechnie znana, to okoliczno ci
ustanowienia daty jego wi towania
– ju  nie do ko ca.

Od II do IV wieku naszej ery
oddzielnego wi ta Bo ego Naro-
dzenia nie by o, wi c nie wi to-
wano go. W pocz tkach chrze cija -
stwa dnia 6 stycznia wi towano
tylko uroczysto  tak zwanej Epifa-
nii, to jest szeroko rozumianego Ob-
jawienia Boga w osobie Jezusa
Chrystusa, w sk ad którego wcho-
dzi o i Narodzenie Pa skie, i Pok on

drców, i Chrzest w Jordanie. O
tej praktyce w dwusetnym roku
naszej ery w swoich dzie ach pisze
chrze cija ski apologeta Klemens
Aleksandryjski, a troch  pó niej w
swoich kazaniach wiadczy Grzegorz
Cudotwórca i Grzegorz z Nazjan-
zu, na wschodzie zwany Teologiem.

W ci gu IV i V wieku naszej ery
uroczysto  Epifanii przechodzi
kilka zmian. Stopniowo rozszerza
si  w Ko ciele praktyka obchodu
oddzielnych wydarze  z ycia Je-
zusa: Narodzenia, Pok onu M dr-
ców, to jest w cis ym sensie Obja-
wienia – uznania przez ludzko  re-
prezentowan  w M drcach w Jezu-
sie Boga i Chrztu w Jordanie. W

25 grudnia 2015, czy 2020, a mo e 2027 roku?
I w ogóle, czy 25 grudnia?

zwi zku z tym pojawi a si  te  ko-
nieczno  okre lenia daty wi to-
wania tych oddzielnych wi t.  Dla
Bo ego Narodzenia wybrano dat  25
grudnia, Objawienie pozosta o 6
stycznia, a Chrzest Chrystusa za-
cz to obchodzi  w nast puj  po
Objawieniu niedziel .

Ustalenie daty Uroczysto ci Bo-
ego Narodzenia na 25 grudnia jest

problematyczne. Dzi  liczymy czas
od narodzenia Chrystusa, lecz musi-
my by wiadomi, e nikt w momen-
cie Jego narodzenia nie zacz  liczy
czasu od Jego narodzenia. Rachuba
czasu od narodzin Chrystusa zosta a
wprowadzona dopiero ponad pi set
lat po Jego narodzeniu na polecenie
papie a Jana I.

Mnich scytyjski Dionizy Ma y,
któremu papie  zleci  to trudne za-
danie, za rok narodzenia Chrystusa
przyj  573 od za enia Rzymu.
Niestety wspó czesne badania pot-
wierdzaj , e Dionizy Ma y, nie ma-

c dost pu do wszystkich dzi  zna-
nych nam dokumentów, pomyli  si
w swoich obliczeniach. Niestety tak-
e wspó czesne próby wyznaczenia

dok adnej daty narodzenia Chrys-
tusa na podstawie dost pnych nam
w ewangeliach informacji, porówny-
wanych z histori  wspominanych w
opisie ewangelicznym osób – cezara
Augusta i jego namiestników oraz
króla Heroda Wielkiego, nie dopro-
wadzi y do okre lenia adnego konk-
retnego roku, tym bardziej do wyz-
naczenia konkretnego miesi ca i dnia.
Zgodnie z ostatnimi historycznymi
analizami, moment narodzenia Chry-
stusa mo e przypada  mi dzy 12
rokiem przed nasz  er , kiedy to
obok Ziemi przelecia a Kometa Hal-
leya, któr  mo na by uzna  za

Gwiazd  Betlejemsk , a 7-5 rokiem
przed nasza er , kiedy to trwa  opi-
sany w ewangelii spis ludno ci, w
czasie którego narodzi  si  w Bet-
lejem Jezus Chrystus. Potwierdza to
tak e fakt mierci króla Heroda Wiel-
kiego. Z opisu ewangelicznego wyni-
ka, e Jezus Chrystus urodzi  si  w
czasie jego panowania, a skoro wspó -
czesne dokumenty wskazuj , e He-
rod zmar  w 4 roku przed nasz  er ,
Jezus musia  urodzi  si  wcze niej.
Tak e opisywany w ewangelii fakt
wymordowania z polecenia Heroda
dzieci w Betlejem w przedziale wieku
do lat dwóch, ze wschodu pomaga
nam uzmys owi  sobie, e Jezus
móg  mie  nawet dwa lata w mo-
mencie pok onu M drców.

Powszechnie uznaje si  dzisiaj,
e wybór dnia 25 grudnia na wi to-

wanie Bo ego Narodzenia, jest zwi -
zany z konieczno ci  wprowadze-
nia wi t chrze cija skich w miejsce
kultu poga skiego po zwyci stwie
chrze cija stwa nad poga stwem. 25
grudnia w Staro ytnym Rzymie
obchodzono dzie  Niezwyci onego

ca – dzie  przesilenia zimowego,
kiedy to noc zaczyna si  skraca , a
dzie  wyd , to znaczy w przy-
rodzie wiat o i dzie  zwyci aj
mrok i noc. Zwyci aj cym ciem-
no  i noc grzechu S cem – wiat-
em – Dniem – jest przychodz cy

Jezus Chrystus. Tak  sam  wymow
ma zast pienie analogicznych poga -
skich obchodów, wi tem Bo ego
Narodzenia w innych kulturach po-
ga skich Staro ytnego wiata. Dla-
tego teologiczna wymowa Bo ego
Narodzenia najlepiej wpisywa a si
w t  tre  dotychczasowych poga -
skich wi t.

Moment przyj cia na wiat Je-

Narodzenie i dlaczego wi tujemy je 25 grudnia,
kiedy i gdzie tak naprawd  urodzi  si  Jezus
Chrystus i inne ciekawostki historyczne – prze-
czytaj  Pa stwo poni ej. A na s. 8 ten sam m ody
autor, Igor Kaziuczic, w ciekawy sposób zapozna
Czytelnika z tradycjami zwi zanymi z obchodami

ustego Czwartku, rody Popielcowej i ca ego
wielkiego Postu na przestrzeni historycznej, po-
czynaj c od XVI wieku.

  W lutym mija 14 lat od mierci naszego
pierwszego Redaktora Kazimierza awrynowi-
cza, a w marcu 2016 roku profesor awrynowicz
sko czy by 75 lat. O swoim pierwszym wyk-
adowcy analizy matematycznej na Uniwersy-

tecie w Kaliningradzie, o cz owieku z u miech-
ni tymi oczami, który od razu zakocha  w sobie

wszystkich swoich studentów, by  i pozostaje
europejsk  twarz  naszego rosyjskiego miasta –
o K. awrynowiczu pisze Borys Bartfeld, który
mia  szcz cie by  jego studentem w latach 70-
tych (patrz s. 6-7).
      Na koniec proponujemy Pa stwu materia  o
polskiej kulturze, napisany przez polsk  dzien-
nikark  Mari  Ciesielk . Otrzymali my ów
artyku  z dalekiej Republiki Chakasji, od Polonii
miasta Abakan. Utrzymujemy przyjacielskie
kontakty z Redaktorem naczelnym pisma polo-
nijnego „Rodacy”, które jest wydawane w Aba-
kanie, i wymieniamy si  publikacjami.

Maria awrynowicz

zusa Chrystusa obj ty jest wi c ta-
jemnic . Tak e i w tym mo emy si
dopatrze  g bokiej m dro ci, jakie-
go  przes ania od Boga – Bóg jest
pokorny i pragnie, by my nie czas
jego przyj cia uznawali za najwa -
niejszy, lecz sam fakt Jego obecno ci
po ród nas, który jest fundamen-
talny dla naszej wiecznej przysz ci.

Dla chrze cijan nie jest najwa -
niejsze, kiedy dok adnie mia o
miejsce narodzenie Chrystusa i
wszystkie pozosta e zwi zane z
nim, opisane w ewangeliach wyda-
rzenia, lecz ich zbawczy wymiar.

wi tuj c, prze ywamy wydarze-
nie – jego tre , a nie jego umiejsco-
wienie w czasie, czyli dat .  Zau-
wa my, e tak e dla nas wspó czes-
nych ludzi nie jest najwa niejsze,
czy obchodzimy nasze osobiste
wi ta we w ciwy im dzie , lecz

najwa niejsze jest wi towanie ich
z drogimi sercu bliskimi osobami
niezale nie od tego, czy robimy to
w sam dzie , czy w innym dogod-
nym dla wszystkich czasie. Mo-
mentem wi towania jest dla nas
spotkanie w gronie kochanych osób
– czas rado ci wyra anej sobie wza-
jemnie z powodu obecno ci w yciu
konkretnego cz owieka, a nie okre -
lony w czasie moment.

Uobecnienie dla nas zbawczego
wydarzenia z ycia Jezusa Chrystu-
sa, które nazywamy teologicznie li-
turgiczn  anamnez , to znaczy
spotkanie ze zbawiaj cym Chrystu-
sem, nie jest uzale nione od jakiego
okre lonego, konkretnego punktu w
czasie, lecz jest dost pne zawsze,
ilekro  je w liturgii Ko cio a prze y-
wamy, wspominamy, wi tujemy –
to znaczy radujemy si  nim.

Igor Kaziuczyc
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Grupa cz onków Klubu
Mi ników Kultury Polskiej w podró y

Dziedziniec zamkowy
w Lidzbarku

Znane wypieki

Rodzina piekarzy Rodzina mleczarzyLekcja pokazowa od szefa kuchni

12 grudnia 2015 r. grupa
cz onków Klubu Mi ników
Kultury Polskiej wybra a si  w

podró , w celu spotkania z polsk  kultur  i
tradycjami.

Pierwszym przystankiem by  Lidzbark
Warmi ski.

Zwiedzanie Lidzbarku zacz li my od dzie-
dzi ca zamkowego. O historycznym mie cie oraz
zamku opowiedzia a nam przewodnik – pani Ja-
nina Szachowicz. Z zamku przeszli my spacerem
do ko cio a w. Piotra i Paw a, a potem na Starów-

. Pani Janina zwróci a uwag  na Oran eri
Kultury – odrestaurowany letni pa ac „Oran-
eria” biskupa Ignacego Krasickiego. Szkoda, e

ograniczone ramy czasowe nie pozwoli y nam
na sp dzenie w tym obiekcie wi cej godzin. By
mo e w niedalekiej przysz ci zawitamy do
Oran erii Kultury na d ej.

W atmosferze Bo ego Narodzenia
Kolejnym punktem programu by o spotkanie

z przyrod  i zwierz tami w agroturystyce w
Janczarach, gdzie czeka  na nas wi ty Miko aj.
Dobra edukacyjna impreza by a pe na dobrych
wra  i weso ych atrakcji.

Nast pnego dnia by o nie mniej przyjemnie.
Najpierw zajechali my do Stra y Po arnej w
Olsztynie, sp dzili my sporo czasu w Miejskim

rodku Kultury Centrum Techniki i Rozwoju
Regionu Muzeum Nowoczesno ci, po którym
oprowadzi  nas Dyrektor Marek Marcinkowski.

Byli my zachwyceni jego opowie ciami o
historii i przysz ci miasta Olsztyn. Wizyta w
Muzeum Nowoczesno ci by a jak podró  wehi-
ku em czasu.

To nie koniec atrakcji! Jakie  mi e by o nasze
zaskoczenie, kiedy weszli my w atmosfer wi t
Bo ego Narodzenia na Jarmarku Warmi skim!
Olszty sk  Starówk  wype nia y wi tecznie

przystrojone stragany, bogate stoiska wielu
wystawców ze specjalnie dobranym asorty-
mentem: r kodzie em, przysmakami, ozdobami
choinkowymi…

Jak wiecie, Bo e Narodzenie obchodzone
jest w Polsce du o wcze niej ni  w Rosji, bo w
dniach 25-26 grudnia. Dla Polaków nie mniej wa -
ny jest 24 grudnia z uroczyst  wigilijn  kolacj ,
sk adaj  si  z 12 postnych potraw, zawsze z
dodatkowym nakryciem dla spó nionego sa-
motnego go cia, kol dami i pachn  choink …

Do prze ywanego najbardziej rodzinnie
wi ta przygotowuj  si  wszyscy dbaj c, by nikt

w ten Bo y czas nie by  samotny. I eby ka dy
otrzyma  w prezencie chocia  odrobin  mi ci.

Wszyscy jeste my zadowoleni ze sp dzo-
nego w Polsce przed wi tecznego weekendu,
przepe nionego pi kn  atmosfer  zbli aj cego si
Bo ego Narodzenia.                 Olga So owjowaFo
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     W Czerniachowsku, 19 grudnia br., odby a
si  uroczysta Wigilia dla organizacji polo-
nijnych Obwodu Kaliningradzkiego. W spot-
kaniu uczestniczyli: Konsul Generalny RP
Marcin Nosal, Konsul ds. Polonii Jaros aw Stry-
charski, Przewodnicz cy Komisji Wspó pracy
Mi dzynarodowej Sejmiku Województwa War-
mi sko-Mazurskiego Zbigniew Pietrzak, przed-

Wigilia dla organizacji polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego
stawiciele Polonii oraz administracji rejonu
Czerniachowskiego.
      W trakcie uroczysto ci g os zabrali: Konsul
Generalny RP Marcin Nosal, Przewodnicz cy
Komisji Wspó pracy Mi dzynarodowej Sejmiku
Województwa Warmi sko-Mazurskiego Zbig-
niew Pietrzak oraz pani Prezes Irena Korol. 
       Zebrani wys uchali kol d i pastora ek w wy-

konaniu chóru „T cza” oraz obejrzeli szopk
bo onarodzeniow  w wykonaniu dzieci ze
Stowarzyszenia Polonijnego „Dom Polski” w
Czerniachowsku.  W czasie Wigilii przedsta-
wiciele Konsulatu przekazali 62 paczki cz onkom
czerniachowskiej Polonii.

www.kaliningrad.msz.gov

Od lewej: J. Strycharski, M. Nosal, Z. Pietrzak Wyst p chóru “T cza” z Olsztyna Wyst p czerniachowskiej polonii
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W dniach 11-13 grudnia 2015 r. w Olsztynie trwa  trady-
cyjny Jarmark Warmi ski. Ju  po raz drugi z rz du admi-

nistracja Olsztyna zaprasza na po wi cone tej okazji koncerty
zespo y twórcze z Kaliningradu: wzorcowy dzieci cy zespó  rosyjskiej
piosenki ludowej „M aduszka” z Dzieci cej Szko y Muzycznej im. D.
Szostakowicza pod kierownictwem L. Dunajewej i T. Fiedotowej i profe-
sjonalny zespó  folklorystyczny „Rossiczi” pod kierownictwem A.
Pleszakowa.

JARMARK, JARMARK!

Od dzieci stwa
podoba  mi si  swo-

isty, melodyjny j zyk
polski, przypominaj cy mow  uk-
rai sk  i j zyk bia oruski. Po-
doba o si  zwracanie si  do kobiety
„pani”. A jeszcze bardzo mi si
chcia o odwiedzi  Polsk . I moje
marzenie spe ni o si . Zrz dzeniem
losu znalaz am si  w Obwodzie Ka-
liningradzkim, i ju  nie raz odwie-
dzi am Polsk . Wyje am z wy-
cieczk , pozna am histori , kultur .
Niestety j zyk polski by  dla mnie
niezrozumia y.

Dwa miesi cy temu pozna am
Janin  Pietruszko, która razem ze
swoj  wnuczk  Janin apszyn ,
studentk  uniwersytetu Kaliningra-
dzkiego, zacz a w niewielkiej grupie
uczy  j zyka polskiego w bibliote-
ce im. Bieli skiego.

Nasze nauczycielki s  cz onka-

ZYK POLSKI CORAZ BLI EJ
mi Wspólnoty Kultury Polskiej. 10
listopada z okazji Dnia Niepodleg-

ci zosta y zaproszone na przyj cie
do restauracji „Rezydencja Królów”.
Wzi y ze sob  dwie osoby z naszej
grupy, w tym mnie. Wszystko by o
wietne: du o kwiatów, smaczny po-

cz stunek, polska mowa. Przykro
mi, e nie mog am bra  udzia u w
rozmowach, mog am tylko s ucha .

Drugi raz razem z nauczycielka-
mi zaproszono mnie do Filharmonii
na koncert po wi cony nadchodz ce-
mu Bo emu Narodzeniu. Uwielbiam
muzyk  i to zaproszenie by o dla
mnie wielk  rado ci . Jechali my z
Ba tyjska do Kaliningradu auto-
busem. By a g boka jesie , za oknem

 deszcz. Wiatr kr ci  czerwono-
te li cie, które wygl da y jak ma-

le kie wiate ka. Przyjechali my do
Kaliningradu w ciemno ci. Przed
nami zjawi  si  bajeczny budynek

Filharmonii. By  o wietlony od do u,
i wygl da  tak jakby lecia . Zrobi am
kilka zdj . Niestety nie uda y mi si .

Wewn trz panowa a atmosfera
teatru. Rozmie cili my si  w wygod-
nych fotelach w oczekiwaniu czego
nadzwyczajnego. Wieczór otworzy
Konsul Generalny RP.  Powinszowa
wszystkim z okazji nadchodz cych
wi t Bo ego Narodzenia. S ucha am

bardzo uwa nie. Niestety zrozumia-
am nie wszystko. Przypomnia am

sobie s owa Metropolity Cyryla o
tym, e cerkiew prawos awna i ko -
ció  katolicki maj  tak  sam  Ewange-
li , takie same zadania – modli  si  o
pokój i zjednoczenie.

Prowadz ca koncert przedsta-
wi a m odych, utalentowanych mu-
zyków –Wojciecha Broniewicza i
Wojciecha Waleczka – laureatów ró -
nych konkursów. Jeden pan gra  na
skrzypcach, a drugi usiad  przy forte-

pianie. I potoczy a si  muzyka
Lista, Szopena, Wagnera, a na koniec
– kol dy. Koncert trwa  prawie dwie
godziny bez przerwy. Te melodie
obudzi y we mnie sentymentalno ,
wywo y wspomnienia i zy. Pod
wp ywem muzyki i ciep ej towa-
rzyskiej atmosfery jakbym zrzuci a
z siebie wszelki negatyw.

Jestem wdzi czna pani Janinie
za zaproszenie na koncert. Nast p-
nego ranka mieli my lekcj  pol-
skiego. Pani Janina podzieli a si
swoimi wra eniami po koncercie.
Powiedzia a e mia a takie uczucie,
jakby wróci a w swoje dzieci stwo,
gdzie wieci s ce, piewaj  ptaki,
szumi las i szemrze strumie . S u-
cha am jej i wydawa o si e ona wy-
ra a te  moje uczucia, bo muzyka
rodzi wszystko co pi kne.

Walentyna Bogdanowa
Ba tyjsk Przek ad Janiny apszyny

Nie zwa aj c na pó  wieczorow  por  i niepogod , wyst p zespo ów
folklorystycznych z Rosji zosta  odebrany przez widzów z ogromnym
zainteresowaniem: wszyscy pod piewywali znajome im rosyjskie ludowe
piosenki, a oklaskom nie by o ko ca.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wr czy  zespo om listy gratu-
lacyjne i nazwa  ich wyst p fantastycznym, zaprosi  równie  do wzi cia
udzia u w Jarmarku Warmi skim w 2016 roku.

Larysa Sowrikowa Foto: Emilia Brzozowa

W 2016 roku Polska b dzie gospodarzem wiatowych Dni M odzie y,
które odb  si  w Krakowie w lipcu. Ponad dwa miliony m odych ludzi
z ca ego wiata przyjedzie nad Wis  na spotkanie z papie em Fran-
ciszkiem. Polskie w adze powo y specjalny zespó  odpowiedzialny za
organizacj  najwi kszego w 2016 roku spotkania m odzie y z ca ego wiata.

Do wiatowych Dni M odzie y ( DM) Polska przygotowuje si  od
lipca 2013 roku, kiedy papie  Franciszek og osi  miejsce kolejnego spot-
kania z m odymi. Kraków wybra  ze wzgl du na jego silne zwi zki z Po-
lakiem wi tym Janem Paw em II. Polski papie  nie tylko zwi za  z Krako-
wem ca e swoje kap skie ycie, ale te  by  inicjatorem wiatowych Dni

odzie y. Pierwsze spotkanie m odych odby o si  w 1985 roku w Rzymie.
Od tego czasu organizowane s  co dwa-trzy lata w ró nych miejscach na
wiecie. Rejestracja ch tnych trwa ju  od kilku miesi cy.

To ogromne wyzwanie dla polskiego rz du, który powo  specjalny
Zespó  do spraw przygotowania wizyty Jego wi tobliwo ci Papie a
Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji

wiatowych Dni M odzie y Kraków 2016, na czele którego stoi minister

Zapraszamy do Polski na wiatowe Dni M odzie y!
Beata Kempa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na pocz tku grudnia
prac  rozpocz  tak e pe nomocnik rz du ds. organizacji DM, Pawe
Majewski. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych natomiast powo ano
Zespó  ds. wsparcia organizacji wiatowych Dni M odzie y – Kraków
2016, którego pracami kieruje Pe nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do organizacji wiatowych Dni M odzie y – Kraków 2016, ambasador
Jerzy Chmielewski. Oba zespo y dzia aj  w koordynacji ze g ównymi
organizatorami DM - Archidiecezj  Krakowsk .

Z szacunków organizatorów DM wynika, e obchody centralne w
Krakowie i okolicach mog  przyci gn  nawet 2,5 mln wiernych. Komitet
organizacyjny dni jest w sta ym kontakcie z episkopatami z ponad 110
krajów ze wszystkich kontynentów. Do Krakowa wybieraj  si  nawet
mieszka cy Wysp Wielkanocnych, Wysp Samoa, czy Arabii Saudyjskiej.

Wi cej informacji o wiatowych Dni M odzie y mo na znale  na por-
talu Polska.pl.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.moskwa.msz.gov.pl
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         Co jest nie tak z porzuconymi
                                    zwierz tami,
e spa  musz  w zimnie i deszczu?

Co z nimi jest nie tak,
e na nie nikt nie czeka?

Co z nimi nie tak, pytam!
Czy to dlatego,
e stare, e brudne, e chore,
e apy poda  nie potrafi ?

A ka dy patrzy z nadziej  i nie wiadomo,
który smutniejsze ma oczy…

Uroczyste otwarcie wystawy dzieci cych
prac plastycznych „Podaj r apom zwierz t”
(Studium Malarskie „Weso e Farby” Autonomii
„Polonia”) odby o si  17 stycznia 2016 r. w
Centralnej Dzieci cej Bibliotece im. S. Micha -
kowa w Kaliningradzie, przy ul. P. Morozowa 2a.

Zaprezentowane rysunki zosta y wykonane
ró nymi technikami. Autorami 28 prac s  dzieci
w wieku od 5 do 16 lat.

ównym celem wystawy by o zwrócenie

POMÓ MY ZWIERZ TOM,
PRZECIE  NAS POTRZEBUJ !

W imprezie wzi li udzia : Dagmara Lukovic,
Konsul ds. kultury Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie; Prezes Autonomii „Polonia” Elena
Rogaczykowa; Cz onkini stowarzyszenia twór-
czego „Abris”, znana kaliningradzka malarka Zoja
Duleckaja-Pawliuczik; Kurator schroniska bez-
domnych zwierz t „Przyjaciel” Galina Go owko.

Otworzyli wystaw  s owami powitania dy-
rektor biblioteki im. S. Micha kowa Lilia awry-
nowicz i kierownik Studium Malarstwa „Weso e
Farby” Swiet ana Maksimowa. W pierwszej
cz ci imprezy dzieci piewa y pi kne piosenki
o zwierz tach „Ma e pieski dwa” i „Lusi”, potem
wszyscy obecni ogl dali zdj cia schronisk dla
zwierz t, które s  w Kaliningradzie i w Warszawie,
pos uchali ciekawego przegl du  informacji o tym,
jak problem bezdomnych zwierz t rozwi zuje si
w Polsce. W drugiej cz ci imprezy tradycyjnie

uwagi zwiedzaj cych na problem bezdomnych
zwierz t. W naszych okrutnych czasach kontakt
ze zwierz tami pomaga dzieciom wyrosn  na
my cych i wra liwych ludzi, niezale nie od
narodowo ci i religii, poniewa wiat zwierz t
uczy odpowiedzialno ci, zaufania i wspó czucia.
Dziecko, za pomoc  rysunku, mo e zrozumie  i
pokaza  wszystkim ból i samotno  bezdomnych
zwierz t.

nasta  czas zabawy na temat polskich s ów
zwi zanych ze zwierz tami, któr  poprowadzi a
Elena Rogaczykowa. Swiet ana Maksimowa
zapozna a wszystkich obecnych z ubieg orocz-
nymi osi gni ciami pracowni oraz poinformowa a
krótko o wa nych wydarzeniach planowanych
w najbli szym czasie.

Atmosfera imprezy, jak zawsze, by a bardzo
mi a! Go cie mówili ciep e s owa o potrzebie
urz dzania takich wystaw, dla dzieci i doros ych.
Galina Go owko podzi kowa a Autonomii „Po-
lonia” za  zwrócenie  uwagi na istot  problemu.

Dzieci zosta y nagrodzone pami tkowymi
dyplomami oraz s odkim sto em!

W swoim imieniu dzi kuj  moim uczniom,
ich rodzicom, cz on-
kom Autonomii
„Polonia” i wszyst-
kim honorowym
go ciom, szczegól-
nie pani Konsul ds.
Kultury Dagmarze
Lukovic. Oby takich
imprez by o wi cej.

Swiet ana
Maksimowa

 Foto:
Irina Tamkowicz

Wspólne zdj cia z Dagmar  Lukovic

Uczennica studium na wystawie

Rozdanie dyplomów

Starsza grupa dzieci piewaj ca
piosenk  “Ma e pieski dwa”

odsza grupa dzieci piewaj ca
piosenk  “Lusi”

Pocz tek imprezy

S. Maksimowa i E. Rogaczykowa
witaj  go ci

Elena Rogaczykowa prowadzi zabawy
dla dzieci
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W ubieg-
ym roku

Prezes Auto-
nomii Pola-

ków „Polonia” Elena Ro-
gaczykowa ju  reprezen-
towa a nasz region w Pe-
tersburgu oraz Moskwie.

Zjednoczenie Narodów Rosji: Elena Rogaczykowa
reprezentantem Obwodu Kaliningradzkiego

Zjednoczenia Narodów
Rosji w g ównej siedzi-
bie Federalnej Agencji
ds. narodowo ci Fede-
racji Rosyjskiej. Zjecha o
si  tam ponad 350 przed-
stawicieli z ca ego kraju.
Na pocz tku zebranych

W dniu 16 lutego br. w
Moskwie odby o si  Po-
szerzoneposiedzenie

go ci przywitali szef Fe-
deralnej Agencji ds. na-
rodowo ci Igor Barinow,

Prezes Zjednoczenia Na-
rodów Rosji Swiet ana
Smirnowa oraz inni prze-
dstawiciele rz du rosyj-
skiego. G ównym celem
posiedzenia by o podsu-
mowanie dzia alno ci
organizacji w roku 2015,
jak równie  plan dzia al-
no ci na rok 2016 oraz
otwarcie kolejnych regio-
nalnych centrów informa-
cyjnych.

W planach na rok
2016 jest uruchomienie
takiego  centrum infor-
macyjnego w zakresie
wspólnot narodowo -
ciowych i narodów za-
mieszka ych na teryto-
rium regionu. Odpowie-
dzialn  za stworzenie
tego centrum b dzie Ele-
na Rogaczykowa.
Swiet ana Sarapulcewa
Foto: Federalna Agencja

ds. narodowo ci

Delegatów wita Prezes Zjednoczenia
Narodów Rosji Swiet ana Smirnowa

Przemawia Szef Federalnej Agencji
ds. narodowo ci Igor Barinow

Prezes Autonomii „Polonia”
Elena Rogaczykowa
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4 lutego
w Parafii

w. Wojcie-
c h a - A d a l -
berta Polo-
nia Kalinin-

gradzka zorganizowa a dla
wszystkich, kto interesuje si
polsk  kultur , tak zwany

usty Czwartek, obchody
którego zwi zane s  z roz-
poczynaj cym si  nieba-
wem Wielkim Postem.

Z czasem Wielkiego
Postu by y zwi zane ró ne
tradycje i obrz dy. Przybli-
anie si  Wielkiego Postu

obwieszcza y zapusty, ina-
czej mi sopust, rozpoczy-
naj cy si  tak zwanym T us-
tym Czwartkiem tydzie
przed rod  Popielcow . W
Ci gu tego zapustnego ty-
godnia ludzie cieszyli si  i
bawili ka dego dnia, jakby
chcieli nasyci  si  zabaw ,
bo w Wielkim Po cie ta by a
zabroniona.

usty Czwartek w Pol-
sce obchodzi si  powszech-
nie, a obchód ten polega na
zjedzeniu przynajmniej jed-
nego p czka. P czek sta  si

ównym znakiem T ustego
Czwartku. P czek to dro -

owe ciasto wype nione
nadzieniem i wypiekane na
smalcu lub oleju. Tradycyj-
nym nadzieniem p czka jest
ró ana marmolada, chocia
wspó cze nie spotyka si  i
inne nadzienia, takie jak naj-
ró niejsze konfitury, kar-
mel, czekolada, budy .
Dawniej p czki nadziewane
by y tak e s onin , mi sem,
kapust . W literaturze po -
wi conej temu specja owi
mo emy spotka  informa-
cj , e p czki znane by y ju
w staro ytno ci. W Rzymie
spo ywano je z okazji po-
egnania zimy i przywitania

wiosny. Do Polski dotar y
najprawdopodobniej z Tur-
cji przez Wiede  w XVI

usty Czwartek i zapusty przed Wielkim Postem

wieku. Chocia  te  popu-
larna jest wersja, e pierwsze

czki przygotowa a Aust-
riaczka niejaka Pani Krapf,
wdowa po piekarzu, eby
nakarmi  obro ców Wiednia
w czasie obl enia tureckiego
w 1683 roku. Wed ug tej
wersji p czki dotar y do
Polski razem z wojskami So-
bieskiego, wracaj cymi z od-
sieczy wiede skiej i szybko
sta y si  bardzo popularne.

Do dzi  panuje przeko-
nanie, e w T usty Czwartek
trzeba zje  przynajmniej
jednego p czka, aby zaskar-
bi  sobie w przysz ci
szcz cie i dobrobyt. Fak-
tem jest, e tego dnia zjada
si  ich kilkakrotnie wi cej ni
w inne dni. eby zapewni
ich wystarczaj  ilo , p -
czki na T usty Czwartek
wi kszo  cukierni zaczyna
piec ju  o ósmej wieczorem
poprzedzaj cej rody, pracu-

c ca  noc i przez ca y dzie
do wieczora. Sprzeda  p cz-
ków dokonuje si  praktycz-
nie na ka dym rogu, w kios-
kach, sklepach kawiarniach,
cukierniach, i na przeno -
nych straganach. Alternaty-

 dla p czków mog  by  w
usty Czwartek tak e fa-

worki zwane te  chrustami,
posypane cukrem pudrem.

Obchody T ustego
Czwartku, chocia  w tym
minimalnym wymiarze zje-
dzenia przynajmniej jednego

czka, czy faworka s  w

Polsce powszechne. Nieste-
ty tradycja pozosta ych dni
zapustów zanika. W niektó-
rych rejonach jest ona jeszcze
kultywowana, ju  nie w skali
powszechnej, ale tylko jako
folklor. Tydzie  zapustów
zawsze ko czy si  we wtorek
i nazywa si  w Polsce ostat-
kami, ledzikiem lub kusym
wtorkiem. A trzy ostatnie
dni zapustów – niedziela,
poniedzia ek i wtorek nazy-
wa y si  szalonymi a nawet
diabelskimi z powodu skali
zabawy granicz cej czasem
z szale stwem. Ró nie wi -
towano te dni na dworach

Fo
to

: 
W

ad
ys

aw
 D

an
ile

jk
o

Quiz „Tlusty Czwartek: historia polskiej tradycji”

Poloni jne paczusie smakowaly wszystkim gosciom!

Pierwszy paczek
dla zwyciezcy quizu

Uczniowie Studium malarskiego „Wesole Farby”
przedstawili wystawe pt „Tlusty Czwartek na wesolo”

Michal Jermolaew i Katarzyna
Gorenowa spiewaja dla
zebranych polonusow

Gdy zjedzono i wypito
wszystko w jednym domu,
przenoszono si  z zabaw  do
drugiego. O pó nocy z wtor-
ku na rod  Popielcow
podawano tak zwany za-
pustny podkurek – specjalny
posi ek sk adaj cy si  z
mleka, jajek i ledzi, co sym-
bolizowa o rozpocz cie
Wielkiego Postu.  Panowa o
przekonanie, e przed karcz-

 diabe  zapisuje tych, któ-
rzy nie zauwa yli, e min a
pó noc i nie przerwali zaba-
wy. roda Popielcowa w
powszechnym rozumieniu
by a granic  oddzielaj
zapustne weso e zabawy od
surowo ci Wielkiego Postu.
Ten dzie  uwa ano za szcze-
gólny, wymagaj cy przest-
rzegania okre lonych zaka-
zów. W niektórych rejonach
w rod  Popielcow  organi-
zowano przedstawienie
symbolizuj ce zako czenie
zapustów – mi sopustu.
Mi sopust przedstawiano
jako kuk , lub przedstawia-
a go przebrana za ni  osoba.

W Polsce obnoszono po
wsiach posta  Mi sopusta,
potem s dzono go, obcinano

ow  jego kukle, topiono lub
palono na stosie. Na Mazo-
wszu posta  Mi sopusta
zla a si  z postaci  muzy-
kanta: w Popielec dziewcz ta
zaprz ga y si  w sanie i wo-

zi y skrzypka Mi sopusta
po wiosce, potem egnano
si  z nim i inscenizowano
jego spalenie. Po odprawie-
niu takiego rytua u zabawy
ko czy y si  i ludzie za-
czynali Wielki Post.

usty Czwartek i za-
pusty ze swoimi obrz dami,
tak radykalnie odmiennymi
od postu, paradoksalnie po-
maga y ludziom dobrze

prze  Wielki Post. Lu-
dzie po okresie wielkiej za-
bawy, prze ywanej w naj-
wy szym stopniu, wcho-
dzili w czas Wielkiego Pos-
tu, aby te  na najwy szym
poziomie prze  i przyj
jego dobrodziejstwa.

W naszych czasach lu-
dzie cz sto gubi  religijny
wymiar postu, chocia  prze-
strzegaj  ró nych quasi-
postów dla swojego zdro-
wia, nazywaj c je wspól-
nym okre leniem – dieta.
Post mo e tak e wspó -
czesnym ludziom wyj  na
dobre.

Najwa niejszym religij-
nym postem dawniej i dzi
by  i pozostaje tak zwany
Wielki Post, poprzedzaj cy
i przygotowuj cy do wi t
Zmartwychwstania Chrys-
tusa, czyli Wielkanocy.  Daw-
niej Wielki Post prze ywa-
ny by  jak cz  narodowej
kultury, a powszechne jego
przestrzeganie dawa o
wszystkim tak  sam  ko-
rzy , jak dzi  niektórym
tylko daje ich personalna
dieta.

Cieszy fakt, e na ob-
czy nie Polacy nie zapomi-
naj  o swoich rdzennych
tradycjach, bo te zawsze po-
magaj  zachowa  nie tylko
polsk  to samo , ale te
kszta tuj  duchowo  w
wymiarze uniwersalnym.

Igor Kaziuczyc

arystokracji i szlachty i
ró nie na wsi. W ród wy -
szych sfer by  to czas wyk-
wintnych, kostiumowych
bali. Z czasem proces prze-
bierania si  w wy szych sfe-
rach ust pi  miejsca maskom,
które zamawiano lub przy-
wo ono z zagranicy. Na wsi
przebierano si  za ró ne oso-
by: ydów, Cyganów, star-
ców, kupców z zamorskich
krajów. Popularne by y kos-
tiumy tak wymy lonych jak
i realnych zwierz t. wi -
towano bardzo hucznie w
domach i karczmach. Spo-
tyka si  wzmianki o niep-
rzerwanych trzydniowych
hulankach, o tym, e m -
czy ni trzy dni nie wracali z
karczmy do domu. Na te dni
przygotowywano ogromne
ilo ci pokarmu i alkoholu.
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P o l s k i e
C e n t r u m
Kultury w
Kaliningra-
dzie dzia a

ju  od bez ma a pi ciu lat.
Pierwsze lekcje j zyka
polskiego przeprowadzi-
li my 5 grudnia 2011 roku,
odby o si  to wtedy dzi ki
niema ej pomocy Eleny
Rogaczykowej oraz Kon-
sula ds. Polonii Dariusza
Koz owskiego.

Od tego czasu nasza
organizacja wykona a gigan-
tyczn  prac , co pozwoli o
nam nie tylko osi gn
zamierzone cele, ale te
wielokrotnie je przekro-
czy .

Podsumowuj c cztery
lata naszej dzia alno ci
nale y zauwa , i
Polskie centrum Kultury w
Kaliningradzie faktycznie
wykonuje prace w 4 dzie-
dzinach, przy czym ka da
z tych dziedzin ze wzgl du
na swój zakres, wystar-
czy aby dla pracy ca ej
oddzielnie wzi tej organi-
zacji. Omówmy pokrótce
ka  z tych dziedzin.

Polskie Centrum Kultury w Kaliningradzie - lider
ród organizacji polonijnych na wschodzie

nasz  organizacj .
Druga dziedzina to orga-

nizacja oraz aktywne uczest-
nictwo w imprezach kultu-
ralnych oraz imprezach dla
mediów.

Na naszym portalu, pod
linkiem http://www.polska-
kaliningrad.ru/gallery znaj-
dziemy zdj cia z 40 takich
imprez a przecie  nie s  to
wszystkie. Wymieni  tu
mo na przedsi wzi cia takie
jak: organizacja pokazów
polskich filmów krótkomet-

. Od trzech lat regu-
larnie wspó pracujemy z ta-
kimi gigantami jak: Interfax,
RIA, TASS, agencje te regu-
larnie powo uj  si  na mate-
ria y z naszego portalu www.
polska-kaliningrad.ru, który
odwiedza oko o 30 tysi cy
unikalnych u ytkowników
w ci gu jednego miesi ca.
Najwi ksze regionalne media
takie jak: Klops, Newkalinin-
grad, czy gazeta Komsomol-
skaja Prawda powo uj  si  na
nas faktycznie codziennie. skiego dost pne dla szero-

kiej rzeszy odbiorców. W
rezultacie nie ma ej pracy na
dzi  dzie  z naszych lekcji
korzysta 11 000 uczniów z
ró nych krajów wiata
(przede wszystkim z: Rosji,
Ukrainy, Bia orusi, otwy,
Kazachstanu).

ra owych, organizacja wielu
wyjazdów rosyjskiej m o-
dzie y do Polski, organizacja
spotka  rosyjskich mediów
z przedstawicielami polskiej

Dzieje si  tak za spraw  wy-
onej pracy zespo u ludzi

pracuj cych, jak redaktorzy
i t umacze w naszym portalu
polska-kaliningrad.ru, który
faktycznie sta  si  g ównym
ród em nowo ci z Polski w

obwodzie kaliningradzkim.
Czwarta sfera naszej pra-

cy to on-line lekcje j zyka
polskiego na naszym kanale
YouTube. Jest to praca, któ-

 wykonujemy ju  od 3 lat
a polega na tym, e na na-
szym kanale publikujemy
autorskie lekcje j zyka pol-

Pierwsza z nich to lekcje
zyka polskiego, które

prowadzimy od samego
pocz tku naszego istnienia.
Na naszych kursach uczy o
si  oko o 1500 mieszka -
ców Kaliningradu. Ponad 40
naszych uczniów obecnie
studiuje w Polsce.

To w nie u nas sw  ka-
rier  zaczyna o 50% nau-
czycieli polskiego w Kali-
ningradzie, którzy obecnie
pracuj  w ró nych nowo-
powsta ych szko ach j zy-
kowych, niekiedy niestety
podszywaj cych si  pod

Stra y Granicznej i Izby
Celnej, organizacja spotka
rosyjskich mediów z w a-
dzami polskich miast, udzia
w konferencjach, organizacja
spotka  polskich polityków
z Gubernatorem obwodu
kaliningradzkiego, organi-
zacja spotka  polskich
autorów w MSZ Rosji, oraz
wiele, wiele innych.

Trzeci  dziedzin  naszej
pracy jest dzia alno  me-
dialna. Wyszukiwarka Go-
ogle pokazuje 172 000 wyni-
ków ze s owem 

-

Aby unaoczni  ogromn
popularno  naszych lekcji,
si gn  po statystyk : w
ci gu jednego miesi ca ilo
czasu, w którym uczniowie
z najdalszych zak tków na-
szych krajów po wi caj  na

uczestnictwa w naszych
lekcjach on-line, to 540
tysi cy minut! Co daje ast-
ronomiczny wynik jednego
roku i 10 dni!

Nasz  absolutn  nowo -
ci  jest organizacja bezpo -
rednich translacji lekcji

zyka polskiego na naszym

kanale www.youtube.com/
user/PolskieCentrumKLD/
about, w których obecnie
uczestniczy regularnie gru-
pa oko o 100 uczniów z ró -
nych krajów Europy.

Tomasz Oma ski

Spotkanie kaliningradzkich studentów z
Prezydentem Gda ska

Spotkanie polskiej i kaliningradzkiej
odzie y w Liceum nr 8 w Poznaniu

Nasza akcja spo eczno ciowa
„Przyjació  si  nie wyrzuca”

Impreza dla mediów

Obóz j zyka polskiego w Olsztynie
Fo

to
 a

ut
or

a
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 takie wi ta i tradycje,
które przypominaj  nam o

najwa niejszym – o rodzinie, o
mi ci, o wdzi czno ci za wszystko. Do
takich dni nale  akurat Dzie  Babci i
Dzie  Dziadka. Co roku te najbardziej
lubiane przez kaliningradzk  Poloni

wi ta obchodzimy w rodzinnych gronie,
gdzie razem bawi  si  nasi dziadkowie,
wnucz ta, rodzice oraz dzieci.

Dzie  Babci i Dziadka w Kaliningradzie

Zazwyczaj organizuje si  wspóln
imprez , podczas której sk ada si
yczenia dla naszych ukochanych bab

i dziadków. 24 stycznia br. zaprosili my
do Dolnej Sali Parafii w. Wojciecha
Adalberta cz onków Autonomii „Polonia”
oraz przedstawicieli innych wspólnot
polonijnych z ca ego obwodu, m.in.
cz onków Klubu mi ników j zyka i
kultury polskiej „Szturwa ” (pod kier. Olgi
So owiowej), cz onków polonii gwar-
diejskiej. Po wspólnej modlitwie pod-
czas Mszy w. na zebranych go ci czeka
rozmaity program, przygotowany przez

nego RP w Kaliningradzie, Dian  Szemioth
z Warszawy, Din  Szelag, szefa ds. stosun-
ków mi dzynarodowych Urz du miasta
Kaliningrad oraz innych. Dostali my w pre-
zencie pi kn  Kronik  z dedykacj , która b -
dzie ju  nied ugo wype niona zdj ciami z
naszej dzia alno ci. Serdecznie dzi kujemy
za ten bardzo pi kny prezent oraz za sta e
wsparcie naszej Autonomii pani Dianie
Szemioth! Z kolei z r k pana konsula dosta y
prezenty nie tylko dzieciaki z naszej polonii,
ale równie  Zosia Tur, która obchodzi a

odsze pokolenie naszej Autonomii.
Trudno by o umie ci  wszystkich go ci na
sali, ale to nie by o problemem! Prowa-
dz cy imprezy – Ilona Pietrienko oraz Jaro-

aw Litowczenko – przedstawili hono-
rowych go ci: Jaros awa Strycharskiego,
konsula ds. Polonii Konsulatu General-

swoje urodziny par  dni pó niej, oraz Marina
Bobrowskaja, która mia a urodziny tego
samego dnia, ale postanowi a sp dzi  ten
dzie  z nami.

Prezes Autonomii „Polonia” Elena Ro-
gaczykowa podczas przemówienia równie

piewaj c „Pieski ma e dwa”,
zespó  „P.O.L.S.K.A” zata czy  i za piewa
polskie piosenki i ta ce, a pod koniec na
go ci czeka a niespodzianka – taniec-
improwizacja „Tramblanka”, której nauczy-
li my si  na zesz orocznych Warsztatach w
Przedborzu. Elena Rogaczykowa akompa-
niowa a na akordeonie, co dodawa o ca ej
imprezie ludowego uroku, bo muzyka lu-
dowa zawsze jest lepsza od komputerowej.

odkie prezenty od Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie sta y
si  s odk  niespodziank  dla najm od-
szych cz onków naszej Polonii. Chcemy
w ich imieniu za to bardzo serdecznie
podzi kowa  Konsulowi Generalnemu
RP w Kaliningradzie! Po zako czeniu
programu na go ci czeka y wystawa
plastyczna „Nasi Dziadkowie”, przygo-
towana przez dzieci ze Studium Malar-
skiego „Weso e Farby”, oraz tradycyjny
polski pocz stunek „Babunia zaprasza
do sto u!”. miech i rado  tego dnia

ycha  by o z daleka, bo ka dy z nas
przypomnia  sobie, e tra-
dycyjne warto ci – rodzina,
mi , szacunek do osób
starszych – s  najwa -
niejsze w wychowaniu

asnym i dzieci. Warto
wi c  o  tym  pami ta  co-
dziennie, nie trac c tych
warto ci w d eniu do
wspó czesnych modnych
tendencji. Warto podzi -
kowa  rodzicom, dziadkom
za w asne ycie, za to, e

jeste my dzi ki nim na tym wiecie, za to,
e nauczyli nas mi ci do siebie, do

Ojczyzny. Sto lat wam, kochani!
Swiet ana Sarapulcewa
Foto: Eldar Churszudow

powita a wszystkich zebranych i w
imieniu Autonomii z a yczenia
kochanym babciom i dziadkom. A
potem zacz a si  zabawa: ró ne
konkursy dla najm odszych i najstar-
szych, do wiadczonych i weso ych –
poszukiwanie swoich wnuków, piecze-
nie nale ników, zbiór ziemniaków,
budowanie wie y, piewanie ko ysa-
nek, odgadywanie przepisów, quiz
„Tradycje polskie oraz rosyjskie” itd.
Program koncertowy rozpocz y dzieci,

piewamy razem polskie ludowe piosenki

Nasze babcie potrafi  wszystko!

Najm odsze uczestnicy uroczysto ci
Konsul ds. Polonii Jaros aw Strycharski

naszym honorowym go ciem

Galeria zdj ciowa „Nasi dziadkowie”

Konkurs dla dziadków „Pieczemy nale niki”

Najwi ksze wie e buduje si  tylko z dziadkiem

Konsul Jaros aw Strycharski wr cza
dzieciom Autonomii paczki miko ajkowe

Wi cej zdj  – patrz str.11.
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Cieszymy si , e
mamy takich przy-
jació , z którymi

czy nas nie tylko
teren, na którym yjemy, ale
równie  potrzeby duchowe,

wiadomienie sobie tego, e
“… ycie jest „pielgrzymk
ci ych odkry ” w asnego
cz owiecze stwa; warto ci,
które nadaj  sens yciu; ludów
i narodów, z którymi czy nas
los jednej ludzkiej rodziny.”
(Jan Pawe  II)

W ramach Dni Litewskiej Kul-
tury w Kaliningradzie w Ormia -
skim Centrum Kultury przy ulicy
Gercena 1D odby o si  XVI

wi to Litewskiej Kultury zorga-
nizowane przez Spo ecze stwo
Litewskiej Kultury imienia Lud-
wiga Riezy miasta Kaliningrad.
Cz onkowie Zarz du oraz przed-
stawiciele Wspólnoty POLONIA
zostali zaproszeni na imprez .
Fajny by  to wieczór! Uroczys-
to  rozpocz  prezes Autonomii
Alwidas Muliuolis powitaniem
zebranych go ci w j zyku litew-
skim. Nie zabrak o tym razem
VIP-ów. W ród nich mo na by o
zobaczy  minister Kultury Obwo-
du Kaliningradzkiego Swiet an
Kondratjew . W imieniu naszej
Wspólnoty Prezes Autonomii
POLONIA Elena Rogaczykowa

a najserdeczniejsze ycze-
nia.

Brzmia y piosenki ludowe

Wieczór przyja ni Regionalnej Autonomii
Litwinów Obwodu Kaliningradzkiego

zespo u sk iego „Gabija” i
skiej kapeli, ta czy y i pie-

wa y zespo y dzieci ce ze Zna-
mie ska, Sowiecka, Kalinin-
gradu, które równie  u wietni y
uroczysto  swoim artystycznym
wyst pem. Mieli my mo liwo
pozna  wspania y wiat wierszy
Kaliningradzkiej poetki Ruty Le-
onowej.

Przede wszystkim chc  wyrazi
wspólne zdanie: byli my mile
zaskoczeni wysokim poziomem
organizacji wieczoru!

Z kolej prezentowali my wszy-
stkim obecnym piosenk  w wy-
konaniu zespo u wokalno-inst-
rumentalnego P.O.L.S.K.A. pt.
„Biegnij przed siebie” (autorka
Anna Wyszkoni). Efekt ko cowy
przerós  nasze naj mielsze

oczekiwania, wywo uj c aplauz
na widowni i nieko cz  si
burz  oklasków! Piosenk  na bis
by a “Miasto budzi si ” (autor

Pawe  Kukiz) i znów ca a sala
ci gle bi a nam brawa, nie osz-
cz dzaj c naskórka d oni!

Po zako czeniu programu
koncertowego go cie przeszli
do lokalu na pierwszym pi trze,
gdzie ju  sta y nakryte obrusami
sto y z pocz stunkiem - smacz-
nymi daniami kuchni litewskiej.

To by  niew tpliwie wspania y
wieczór!

Dzi kujemy Panu prezesowi
Autonomii Litwinów Alwidasowi
Muliuolisowi za zaproszenie,
organizacj  oraz ciep e przyj -
cie. Dzi kujemy wszystkim arty-
stom za umo liwienie nam wy-

uchania pi knych utworów we
wspania ym wykonaniu!

Ludmila Snigurowa
Foto: Larysa

Androsiuk

(ze str. 10)

Konsul Jaros aw Strycharski wita
cz onków Autonomii piewa zespó  dzieci cy „S oneczko”

Zespó  „P.O.L.S.K.A” i E. Rogaczykowa
prezentuj  polsk  estrad

Nagroda dla Konsula J. Strycharskiego za
prawid ow  odpowied  w konkursie

Wystawa plastyczna zosta a przygotowana przez
S. Maksimow  oraz dzieci ze Studium „Weso e Farby”

Prezent dla konsula wykona y przez dzieci ze
Studium Malarskiego „Weso e Farby”

Zespó   wokalno-instrumentalny P.O.L.S.K.A.

Sk adamy najserdeczniejsze yczenia



Str. 12   Nr 1-2 (234-235) stycze -luty 2016  

:
„G os znad Prego y”/„ ”.

:
.

:
 1-2 (234-235).     :

  8:00, 18.02.16;
 14:00, 24.02.16.
: 25.02.16.

: 500 . .

:
236039, . ,

. . , . 46, . 8.
:+48 601 057 820

(4012) 64 37 87,+7 962 269 2170,
:

http://www.glos-znad-pregoly.org
e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com

:
 „ ”.

236001, . ,
. , 66, -14.

: (4012) 35 54 76.
http://www.flexprintkld.ru

    

  

,   
.

:  4-131  29.07.2002 ..

Wspó czesna KULTURA POLSKA w kilku obrazach
W obliczu procesów globalizacji,

które obejmuj  niemal wszystkie
dziedziny naszego ycia, polska
kultura ma szans  zachowa  pod-
miotowo  i kreatywno , a
zarazem odr bno  na arenie mi -
dzynarodowej.

Zachowanie w asnej, wielo-
tkowej, niepowtarzalnej i plu-

ralistycznej to samo ci kulturowej
jest wyzwaniem dla wszystkich
Polaków mieszkaj cych w Polsce,
ale przede wszystkim tych rozsia-
nych po wiecie. Kultura pe ni rol
integracyjn , s  y dialogowi i
integracji spo ecze stw, jednoczy
wszystkich Polaków na ca ym
wiecie. Ogromne znaczenie d la

zachowania i rozwijania warto ci w
polskiej kulturze ma polskie
wychod stwo, emigracja XIX i X
X wieku.

Kszta t kultury polskiej, osi g-
ni cia i znaczenie na arenie
mi dzynarodowej by y nierozer-
walnie z wi zane z nasz y mi
dziejami historycznymi, polityk
wewn trzn , mo liwo ciami pa st-

Polscy arty ci nie zawsze byli
jednoznaczni w wyborze priory-
tetów yciowych, w wyborze drogi
artystycznej. Jedni byli cz onkami
Solidarno ci, bronili represjono-
wanych kolegów w stanie wojen-
nym, ale inni nie popierali bojkotu
Telewizji Polskiej i w pe ni wspó -
pracowali z w adz  komunistyczn .
Byli te  arty ci kontrowersyjni,
gdy  na przemian potrafili wspó -
pracowa  i z w adz , i z opozycj .

W latach komunistycznych pró-
bowano przechytrzy  cenzur , kie-
ruj c si  w stron  groteski, absurdu,
niuansów, niedomówie . Wybierano
emigracj  lub zmusza a do niej

adza. Próbowano troch  wspó -
pracowa , troch  nie, ale za wybo-
rem takiej drogi yciowej i artys-
tycznej kry y si  cz sto osobiste
dramaty. Trudno by o pod  za

asnym sumieniem i prawd , która
w sztuce jest kluczem do osi gania
sukcesów ponadczasowych. Mamy
w historii kultury wielu twórców,
którzy byli niez omni, pod ali
swoj  drog ... Ale równie  wielu
twórców przy braku akceptacji,
prze ladowaniach i trudno ciach,
jakie zgotowa a im w adza komu-
nistyczna, zosta o zmarginalizo-

wa, polityk  kulturaln , naukow  i
edukacyjn . Szczególne znaczenie
ma te  imponuj ca, niezale na,
chocia  powsta a za czasów sys-
temowego ograniczenia PR L kultura
niezale na, powsta a przewa nie w
drugim obiegu.

Kultura, przep yw informacji.
Masowo  kultury, dost p do
mediów, powstawanie nie zawsze
korzystnych dla naszej kultury
wzorców ogólno wiatowych, wyz-
bycie si  odniesienia do warto ci
niesie cz sto destrukcj  kultury
tradycyjnej.

Przyk adem mo e by  wspó -
czesna kultura masowa, która lansuje
zabawowo , kult m odo ci, prze-
sadn  dba  o form  z pomijaniem
tre ci. Interesuj ce mo e by  pytanie
o wp yw nowoczesno ci w kulturze
na kultur  tradycyjn . Wa ne jest,
by my warto ciowej kulturze tra-
dycyjnej nie przeciwstawiali kultury
wspó cze nie lansowanej, która
pozbawiona jest idei, warto ci uni-
wersalnego przekazu. Wa ne jest,
by my tworzyli now  warto  kul-

turow  opart  na naszym dzie-
dzictwie, tym bardziej e przesz
dla wielu wspó czesnych twórców
by a i jest inspiruj ca.

Polska kultura ostatniego czter-
dziestolecia,  chocia  przez lata
komunistyczne sterowana politycz-
nie przez ministerstwo i zwi zki
twórcze, izolowana od wiata,
wyda a wielu wybitnych twórców i
wiele wybitnych dzie . Dzi ki
twórcom i spo ecznikom zachowa o
si  te  historyczne dziedzictwo
kulturalne zwi zane z wieloma
regionami Polski: Kaszubami, s-
kiem, Podhalem.

To skarbnica, do której coraz
cz ciej zaczynaj  si ga  m odzi
twórcy. W polskiej wspó czesnej
sztuce, literaturze, kinie, teatrze
obserwujemy powrót do kontekstu
spraw polskich, które w czasach
wcze niejszych by y w ich twór-
czo ci mniej obecne, poniewa
wolno  w pierwszej kolejno ci przy
nios a zainteresowanie wiatem,
problematyk  ogólnocywilizacyjn
i uniwersaln .

Obserwujemy obecnie powrót
odego pokolenia do spraw pol-

skich; do spraw tradycji, kultury,
spo ecznych, historycznych. Ten
trend to buduj cy sygna  od
wspó czesnych twórców, istotne
jest bowiem, by pami  o zagro-
eniach, jakie p yn y z poli-

tycznych  ogranicze , by a wa nym
do wiadczeniem w pisanym w
wiadomo  polskich artystów.

Wolno  przynios a komfort
wyborów, wyborów trudnych –
czy szybkie pieni dze, droga na
skróty i komercja, czy pod anie
drog  trudn , si gania do wa nych
tematów, poszukiwania prawdy
zawartej w pytaniach nurtuj cych
polskie spo ecze stwo. Dlatego tak
wa ne jest, by wspiera  kultur
wysokich lotów, która nie tylko
wyró ni nas spo ród innych na
rodów, ale b dzie warto ci  trwa
– naszym dziedzictwem. Warto -
ciowa spu cizna pomaga a  przetr-
wa  narodowi – podnosi a morale
spo ecze stwa do wiadczonego
latami komunizmu.

(Dalej autor przedstawia prze-
gl d wspó czesnej literatury, teatru,
kina, opery, jazzu, sztuki i wzor-
nictwa.)

wanych. Zap acili za to wysok  cen
– z amanym yciem osobistym, nisz-
czonym i niedocenionym dorobkiem
artystycznym. kultury

Polska w wiecie jest nadal post-
rzegana przez pryzmat historycz-
nych i kulturowych stereotypów.
Dzia ania promocyjne w obszarze
kultury zawsze by y wa ne, a w
obecnych czasach s  priorytetowe.
To jest obowi zek nie tylko pa stwa,
ale ka dego Polaka, który mo e mie
swój udzia  i wp yw na promocj
kultury.

Nasze pismo od lat
przyja ni si  i wspó pracuje z
pismem Polaków na Syberii,
wydawanym w Abakanie
(Republika Chakasja)
kwartalnikiem „Rodacy”.

Ukazuj cy si  w nak adzie
tysi c egzemplarzy,
kwartalnik Rodacy opowiada
o yciu i kulturalnej oraz
artystycznej dzia alno ci

Syberyjskich Polaków, jak
równie  publikuje teksty
historyczne. Niektóre
artyku y drukowane s  w

zyku rosyjskim. Magazyn
ukazuje si  dzi ki wsparciu
polskiego Senatu.

Rodacy w Internecie:
www.rodacynasyberii.pl

Redakcja G osu znad Prego y
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Maria Ciesielska
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