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Pascha, czyli Wielkanoc – co w Niej jest najwa niejsze?
Pascha, czyli Wielkanoc, to

najwa niejsze wi to w Ko ciele,
bogate w przeró ne tradycje i
zwyczaje, ró norodne w zale no ci
od regionu kraju i wiata, których
ludzie staraj  si  przestrzega , by
nie zagubi  niecodzienno ci i
donios ci tych wi t. Te tradycje
wyrasta y z liturgii Ko cio a,
pomaga y zrozumie  i prze  to,
co jest najwa niejsze – Zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj
jednak, cz sto s  one oderwane od
tego, co celebruje Ko ció , istniej
jakby same dla siebie. Warto zatem
przy Wielkanocy przypomnie  sobie
to, co w tych wi tach jest najwa -
niejsze – zbawcze wydarzenia z
ycia Jezusa Chrystusa celebro-

wane w liturgii przez Ko ció .
Rol  liturgii jest uobecnia

zbawcze wydarzenia z ycia
Chrystusa, to znaczy umo liwi
nam prze ycie dzi  tego, co his-
torycznie wydarzy o si  prawie
dwa tysi ce lat temu. Nie mogli my
osobi cie sta  pod krzy em Chrys-
tusa w historycznym momencie,
gdy On oddawa  swoje ycie, by
przywróci  je cz owiekowi. Dzi ki
liturgii Ko cio a mamy t  mo li-
wo . Celebracje liturgiczne sakra-
mentów wi tych s  dla nas yj -
cych dzi  i dla wszystkich yj cych
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na przestrzeni wieków momentem
mierci i Zmartwychwstania Pana.
W liturgii Wielkiego Czwartku

uobecnia si  Ostatnia Wieczerza, to
znaczy ustanowienie sakramentu
Eucharystii i Kap stwa. Ta wie-
czerza poprzedzaj ca mier  i
Zmartwychwstanie Chrystusa by a
pierwsz  odprawion  w historii
wiata Msz wi  i to odprawion

przez samego Najwy szego Kap ana
– Chrystusa. Niecodziennym zna-
kiem w tej liturgii jest uroczysty,
po czony z biciem w dzwony,
piew hymnu „Chwa a na wysoko ci

Bogu” pierwszy raz od momentu
rozpocz cia Wielkiego Postu i zaraz
potem zamilkni cie organów i instru-
mentów, dzwonów i dzwonków.
Rozpoczyna si  w Ko ciele podnios-
a cisza spowijaj ca majestat prze-
ywanych wydarze , bo o tajemni-

cach o tym, co najwa niejsze, mówi
si  w ciszy. Kolejnym znakiem tej
niecodziennej liturgii jest umywanie
nóg. Kap an tak, jak Chrystus swoim
uczniom na Ostatniej Wieczerzy,
umywa nogi wybranym przedsta-
wicielom wspólnoty parafialnej, na
znak, e kap stwo jest s .
Kap an, który jest dzi  dla nas obec-
nym w liturgii Chrystusem, w tym
pokornym znaku s by ludowi,

chce powiedzie  – wszystko, co robi
i mówi , jest s  wam, waszemu
najwy szemu dobru jakim jest
Zbawienie. Najwa niejszym momen-
tem liturgii jest konsekracja Naj-
wi tszego Sakramentu. Dzi ki

pos udze kap ana, Ten na pocz tku
celebracji nieobecny Bóg, staje si
obecny i tak bliski i dost pny cz o-
wiekowi, jak codzienny chleb. Na
zako czenie liturgii przenosi si
Naj wi tszy Sakrament do tzw.
Ciemnicy – o tarza adoracji przypo-
minaj cego wi zienie, na pami tk
tego, e Jezus zdradzony przez
Judasza zosta  po Ostatniej Wie-
czerzy pojmany i uwi ziony. Obna-
enie o tarza po zako czeniu liturgii

wyra a z jednej strony odarcie
Chrystusa z szat, z drugiej strony
chce przemówi  do zebranych, e
nie b dzie mo liwo ci sprawowania
Mszy wi tej a  do momentu Zmart-
wychwstania Pana. Adoracja Naj-
wi tszego Sakramentu po zako -

czonej liturgii i przez ca y Wielki
Pi tek do rozpocz cia Liturgii
Krzy a powinna by  dzi kczy-
nieniem za ten niepoj ty dar obec-
no ci Boga tak blisko nas w Eucha-
rystii.

Wielki Pi tek to dzie , w którym
nie sprawuje si  Eucharystii, a tylko

podnios  Liturgi  Krzy a. Zna-
kiem tego jest obna ony o tarz.
Liturgia Wielkiego Pi tku rozpo-
czyna si  przejmuj  cisz . Kap an
pada na twarz na ziemi  przed ob-
na onym o tarzem. Ten gest zwany
prostracj  wyra a z jednej strony
kenoz  – uni enie, wyniszczenie
Jezusa Chrystusa na krzy u, z dru-
giej strony najwy sz  cze , jak  w
osobie kap ana Lud Bo y oddaje
Ukrzy owanemu swemu Panu. 

Kolejnym etapem jest Liturgia
owa, w której Ko ció  stara si

wyja ni  tajemnic  Krzy a. Pragnie
to uczyni  tak wznio le, pi knie i
dog bnie, e tzw. Pasj  tj. opis M ki
Pa skiej, je li pozwalaj  na to mo -
liwo ci, powinno si piewa . Po
uroczystej jedynej takiej w roku
modlitwie powszechnej nast puje
Ods oni cie Krzy a. Krzy  ukaza-
ny poprzednio na sposób s owa,
teraz w teatralnym ge cie wzno-
szony jest przed zebranym ludem,
aby lud, który przed chwil  us y-
sza  o Jego tajemnicy, poj  Jego po-

 i znaczenie, móg  przed Nim
ukl kn , uca owa  na znak akcep-
tacji i przyj cia Jego si y i roli zbaw-
czej w swoim yciu.
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Adoracja Krzy a jest
najwznio lejszym
momentem liturgii
Wielkiego Pi tku, jest

dzi kczynieniem Bogu za Krzy .
Na zako czenie w majestatycznej
procesji przenosi si  Naj wi tszy
Sakrament spowity miertelnym
ca unem do Grobu Pa skiego i
pozostawia do adoracji – dzi kczy-
nienia Bogu za M  i mier
Chrystusa, w których jest nasze
Zbawienie.

Wielka Sobota to dzie  ciszy,
bo Chrystus spoczywa w grobie.
To czas nawiedzania Grobu Bo ego,
modlitwy i adoracji oraz wi cenia
pokarmów na wielkanocny stó .
Ten obrz d wyra a oczekiwanie ra-
do ci Zmartwychwstania, któr
dzieli  si  b dziemy przy wielka-
nocnym stole.

Wielka Noc – noc najwa niejsza
i jedyna, „której dane by o pozna
czas i godzin  Chrystusowego
Zmartwychwstania”. Wieczorem
po zapadni ciu zmroku, Ko ció
sprawuje najwspanialsz  i najwa -
niejsz  Msz wi  w ci gu roku.
Msza ta jest szczytem i centrum
ca ego roku liturgicznego. Rozpo-
czyna si  ona w ca kowitej ciem-
no ci. Ciemno  jest symbolem
mierci i grzechu. Ciemno  w tym

momencie pozwala nam zrozumie ,
co by oby, jak wygl da by wiat,

Zdj cia na str. 1:
1 Chrystus Jedynym wiat em
2 Dzielenie si wiat em Chrystusa
3 Zwyci stwo wiat a nad Ciemno ci

gdyby Chrystus nie zmartwych-
wsta . Na pocz tku nast puje po -
wi cenie ognia, którym zapala si
Pascha  – wiec , symbolizuj
Chrystusa Zmartwychwsta ego i
jako jedyne zapalone wiat o wnosi
si  do Ko cio a, bo Chrystus jest
Jedynym wiat em, które pokonuje
ciemno mierci i grzechu. Lud
Bo y od tego jedynego wiat a zapa-
la swoje wiece i po chwili wiat o
Zmartwychwsta ego Pana przyj te
przez ka dego i spot gowane wie-
lo ci  zapalonych przez  wiernych
wiec, roz wietla Ko ció . wiat o

pokonuje ciemno , aska pokonuje
grzech, ycie pokonuje mier  – to
pierwszy sposób, w jaki w t  Wielk
Noc Ko ció  wprowadza prze ycie
Zmartwychwstania.

Kolejnym sposobem, którym
Ko ció  pragnie obdarzy  zebrany
Lud Bo y tajemnic  Zmartwych-
wstania, jest Liturgia S owa. Nas-

puje po sobie siedem czyta  ze
Starego Testamentu, które zapowia-
daj  Zmartwychwstanie. Z nich cent-
ralnym jest opowiadanie o passze –
przej ciu z niewoli do wolno ci –
wyj ciu Narodu Wybranego z Egiptu.
Po siódmym czytaniu nast puje
hymn „Chwa a na wysoko ci Bogu”
z akompaniamentem na nowo roz-
brzmiewaj cych organów i biciem w
dzwony. Ko czy si  w Ko ciele
majestatyczna zaduma nad M  i

mierci  Zbawiciela, a zaczyna po-
na rado  ze Zmartwychwstania

Pana. Nast pne czytanie, tzw. epis-
to a, nie zapowiada, ale mówi ju  o
fakcie Zmartwychwstania Chrystu-
sa, a nast puj ca po nim aklamacja
Alleluja, pierwszy raz za piewana
od rozpocz cia Wielkiego Postu, jest
najuroczystszym piewem tej nocy
na cze  Chrystusa Zmartwych-
wsta ego. Ewangelia opowiada o
Zmartwychwstaniu.

Po liturgii S owa nast puje Litur-
gia Chrzcielna.  Kandydaci do chrztu
podchodz  do chrzcielnicy przy
piewie Litanii do Wszystkich wi -

tych – Ko ció  wzywa Ich wsta-
wiennictwa, aby ci, którzy rozpo-
czynaj  drog wi to ci na ziemi,
mogli wytrwa  w asce i w wiecz-
no ci do czy  do niezliczonej rzeszy
zbawionych tj. wi tych. Dla przyj-
muj cych Chrzest dokonuje si
Pascha – otrzymuj  nowe nie mier-
telne ycie. Ta chrzcielna liturgia jest
kolejnym znakiem ukazania, wpro-
wadzania i obdarowania cz owieka
Zmartwychwstaniem.

Ostatnim  w  t  Wielk  Noc  spo-
sobem obdarzenia nas Zmartwych-
wstaniem i jednocze nie centrum tej
najwa niejszej wielkanocnej liturgii
jest Eucharystia. Msza wi ta jest
zawsze uobecnieniem dla nas i

mierci i Zmartwychwstania Chrys-
tusa. W czasie Mszy wi tej jest dla

nas obecne tu i teraz
to jedno jedyne wy-
darzenie z Golgoty i
z Bo ego Grobu
sprzed niespe na
dwóch tysi cy lat – mier  i Zmart-
wychwstanie Zbawiciela. Na za-
ko czenie liturgii mo na og osi
wiatu Zmartwychwstanie Chrys-

tusa w Procesji Rezurekcyjnej.
Naturalnym jest, e, ci którzy prze-
yli Zmartwychwstanie Pana w

liturgii Wielkiej Nocy, pragn  tym
faktem podzieli  si  z innymi. Tak,
jak Aposto owie, którzy spotkali
Zmartwychwsta ego, nie mogli nie
mówi  o tym, nie mogli tego nie

osi , tak my w czasie Procesji Re-
zurekcyjnej wychodzimy na zew-

trz ko cio a i pragniemy wykrzy-
cze  wszystkim, którzy jeszcze tego
nie do wiadczyli, e Pan Zmart-
wychwsta !

Niedziela Paschalna i kolejnych
siedem dni jest jedn  nieprzerwan
wielk  uroczysto ci  Zmartwych-
wstania Chrystusa, w której co-
dziennie uobecnia si  nowe do -
wiadczenie wiary i rado ci Uczniów,
spotykaj cych Zmartwychwsta ego
swego Pana.
  Igor Kaziuczyc Foto: Witalij Newar

Nowy mi dzynarodowy port lotniczy Olsztyn-Mazury
Od stycznia 2016 r. z lotniska w

Szymanach pod Szczytnem na Ma-
zurach niedaleko Olsztyna uru-
chomiono po czenia samolotowe
do Berlina i Krakowa. W kolejnych
miesi cach maj  ruszy  loty do Mo-
nachium, Londynu, Oslo i Dubli-
na. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
– to port lotniczy po ony w miejs-
cowo ci Szymany, ponad 10 km od
centrum Szczytna i ok. 56 km na
po udniowy wschód od centrum
Olsztyna.

Berlin i Monachium to du e lot-
niska przesiadkowe, dzi ki tym po-

czeniom b dzie mo na dolecie  w
dowolne miejsce na wiecie. Po -
czenia Szyman z Oslo, Londynem,
Dublinem i niesprecyzowanym je-
szcze lotniskiem w Zag biu Ruhry
w Niemczech maj  by  urucho-
mione jeszcze w 2016 roku.

Lotnisko w Szymanach oprócz
lotów rejsowych ma tak e obs ugi-
wa  po czenia czarterowe. W tym
celu zosta  powo any regionalny
operator turystyczny, który b dzie
sprzedawa  w ca ej Europie wycie-
czki na Warmi  i Mazury. Zapowie-
dziano, e b  to m.in. wycieczki

tygodniowe, wypady 3-dniowe. Do
udzia u w sprzedawaniu pobytów
na Mazurach przyst pi o ju  blisko
40  hoteli,  w  tym  te  w  najwy szym
standardzie (m.in. w Sile pod Olsz-
tynem, na Wzgórzach Dylewskich,
czy w Miko ajkach).

Regionalny port Olsztyn-Mazury
powsta  w miejscu dawnego lotniska
wojskowego. Koszt budowy lotniska
wyniós  ok 205 mln z otych. Unijne
dofinansowanie wynios o 76 proc tej
sumy.

Pod koniec pa dziernika w adze
województwa warmi sko-mazur-

skiego i lotniska podpisa y
umow  z firm  SprintAir.
Ten przewo nik b dzie
obs ugiwa  pierwsze po -
czenia z portu Olsztyn-
Mazury – do  Berlina-Tegel
oraz Krakowa. Do obu tych
miast samoloty lataj  po trzy
razy w tygodniu. Wylot ra-
no, powrót po po udniu.
Podró  do stolicy Ma opol-
ski zajmuje ok. 1,5 godz., do
Berlina o kwadrans d ej.
Bilety do Krakowa w pro-
mocji kosztuj  99 z , a do

Berlina 149 z . Tyle e nie b dzie ich du o.
Wi kszo  jest dro sza, a ceny s  uzale -
nione od popytu.

Wraz z rozpocz ciem lotów tras
Olsztyn-Szymany zacz y obs ugiwa
kolejowe szynobusy, które maj  przystanek
ko cowy przy budynku terminalu na
lotnisku.

Port Lotniczy OLSZTYN-MAZURY,
Szczytno-Szymany, ul. Wielbarska 5, 12-
100 Szczytno, tel. +48 89 624 32 81, fax:
+48 89 624 22 94

Wi cej informacji na oficjalnej stronie
lotniska: http://lotniskoszymany.com/ oraz
np. tutaj: http://mlecznepodroze.onet.pl/
2 0 1 6 / 03 / 0 7 / lo t y-z -s zym an -bi le t y-
dostepne-na-loty-do-poczatku-czerwca/

ród o PAP, Gazeta Wyborcza

(ze  str. 1)
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Takim has em Polonia Czerniachowska podsumowa a cykl
wieczorów literackich po wi conych polskiej kulturze, historii
i literaturze. Spotkanie polonijne by o okazj  do przywo ania
echa wybitnych Polaków, których dzie o na sta e wpisa o si  w
karty polskiej, europejskiej i wiatowej literatury, sztuki i historii.

ównymi bohaterami polonijnego spotkania byli m.in. Jan So-

22 lutego br. Czerniachowska Dru yna
Harcerska „Zarzewie” uczci a honorow
zbiórk  i apelem Dzie  My li Braterskiej,

czaj c si  w wi to przyja ni, obcho-
dzone przez harcerzy i skautów w ca ym

wiecie.
Dzie  My li Braterskiej jest dniem, w

OBCHODY DNIA MY LI BRATERSKIEJ W CZERNIACHOWSKU
którym harcerze z ca ego wiata my  o
sobie, organizuj  wspólne spotkania i
wspomnieniami wracaj  do wydarze  zwi -
zanych z harcerstwem i skautingiem.
 Tak by o równie  w Czerniachowsku. Po
uroczystym apelu, zast powy Pawe  Rusecki
opowiada  o tym, jak wygl da o harcerstwo

w czasie wojny. Aby tradycji sta o si  zado
zast powa Julia Ponomariewa poprowa-
dzi a potem ró ne gry i konkursy, nast pnie
harcerze z yli sobie yczenia i dalsza
cze  wieczoru up yn a pod znakiem har-
cerskich piosenek.

http://kaliningrad.msz.gov.pl/pl/root

„WYBITNI POLACY”
bieski III, Józef Pi sudski, Tadeusz Ko ciuszko, Miko aj Kopernik,
Fryderyk Chopin, Jan Pawe  II. Dzieci i m odzie  przygotowa y wyst -
pienia na temat losów i dzia alno ci wielkich Polaków oraz  po -
wi con  im wystaw  prac plastycznych. Drugim tematem wystawy
by y herby polskich województw.

http://kaliningrad.msz.gov.pl/pl/root

I znów w Kalinin-
gradzie odby  si  kon-
cert pami ci Anny
German, zorganizo-

wany pod kierunkiem
Niemiecko-Rosyjskiego Domu. Jak
zwykle, brzmia y wspania e pie ni
wykonywane przez Brigitt  Szulc i
Swiet an  Kruczinin -Szwarc z Ka-
liningradu oraz go ci z Omska Mir
Wejs i Larys  Brejze.

Czy wiedz  Pa stwo, e Anna
German by a Polk , ale by a te  Ro-
sjank , troch  Niemk  i... Holender-

! Jej matka, Irma Berner (z domu
Martens), pochodzi a z rodziny ho-
lenderskich menonitów przyby ych
niegdy  z Niderlandów do Prus
Wschodnich. Podczas imprezy ro-
syjski biograf Anny German Iwan

Czas Ucieka - Wieczno  Czeka...
Iliczew (z Moskwy) poinformowa
publiczno  o nowych stronach his-
torii rodziny Anny, przedstawi
wie o wydan  ksi  „100

wspomnie  o Annie German”.
“By a uwielbianym fenomenem,

bo z jednej strony nios a ze sob  po-
wiew Zachodu, a z drugiej, ka dy
czu , e jest jednak nasza”, pisze.

Dok adnie, wyst powa a w wielu
krajach, jednak najwi ksz  popular-
no  zdoby a w Zwi zku Radziec-
kim, gdzie nagrywa a p yty i wspó -
pracowa a z rosyjskimi kompozy-
torami. W swoim bogatym repertua-
rze mia a piosenki i pie ni w oskie,
greckie, francuskie… Ludzie wspo-
minaj  j : „Anio , czysta, szlachetna
dusza, cz owiek o wietlistym
wn trzu, osoba z niezwyk  aur ”.

Anna German by a wyj tkow
piosenkark  o s owiczym g osie,
wykonawczyni  lirycznych i nas-
trojowych piosenek pozostaj cych
do dzisiaj w pami ci milionów.

14 lutego s ynna na ca ym wiecie

piosenkarka sko -
czy aby 80 lat. Lecz
dla nas na zawsze po-
zosta a w wieku 46
lat.

Ilona Pietrienko Foto autora

Wyst p Iwana Iliczewa

Numer wydano na
rodki Redakcji.

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.”
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28 lutego na sali
koncertowej Gimna-
zjum nr 22 w Kali-

ningradzie zebra o si
ponad 100 osób, które z niecierpli-
wo ci  czeka y na rozpocz cie I
Festiwalu Zespo ów Polonijnych
„Teatralne Ciastko”.

Od pi ciu lat idea stworzenia
takiego kulturalnego przedsi wzi -
cia chodzi a po g owach kalinin-
gradzkich polonusów, a  w ko cu
zosta a wyznaczona data i rozpo-
cz y si  przygotowania. Dawna
wspó praca z Gimnazjum nr 22 poz-
woli a zorganizowa  ten Festiwal w
pi knej sali, która spe nia a wszyst-
kie wymogi, a przed rozpocz ciem
imprezy teatralnej w holu zebrani
go cie mogli zobaczy  równie  wy-
staw  prac plastycznych „Stroni-
cami bajek polskich” autorstwa
dzieci i m odzie y ze Studium Ma-
larskiego „Weso e Farby” pod kie-
rownictwem Swiet any Maksimo-
wej.

Do udzia u w Festiwalu zg osi o
si  5 zespo ów z dwóch organizacji
polonijnych – Autonomii Polaków
„Polonia” („S oneczko”, „Va-Bank”,
„M odzi Duchem” oraz „Miniatu-
ra”) i Klubu mi ników kultury
polskiej „Szturwa ”. Wszystkie
przedstawione inscenizacje zosta y
przygotowane w j zyku polskim na
bardzo wysokim poziomie. Poziom
ten doceni o liczne jury, w sk adzie
którego znale li si : Konsul ds.
Polonii Jaros aw Strycharski i Alek-
sander Bukowski, Dina Szelag z

I Festiwal Zespo ów Polonijnych
„Teatralne Ciastko”

Administracji Kaliningradu, Julia
Matwijenko z Ministerstwa Kultury
Obwodu Kaliningradzkiego, Tatiana
Ponomarenko z Radia Rosja-Kali-
ningrad, znana rosyjska dziennikarka
i aktorka, a tak e przedstawicielka
Federalnego Uniwersytetu Pa stwo-
wego im. I. Kanta Katarzyna Cudny.

Trudno by o opanowa  trem  nie
tylko uczestnikom zespo ów przy-
gotowuj cym si  do wyst pów za
kurtyn , ale równie  prezesowi
Autonomii Polaków „Polonia” Elenie
Rogaczykowej, która wyst pi a jako
konferansjer. Wiadomo, e nie
wszyscy na widzowni doskonale
radz  sobie z j zykiem polskim, wi c
pani Elena mia a za zadanie nie tylko
przedstawi  zespo y, ale równie

atwi  publiczno ci odbiór stuki
teatralnej w j zyku polskim. Okaza o
si , ze to nie by o wcale trudne, bo
zespo y przepi knie sobie radzi y z
wymow , gra y mimik , pomaga y
równie  kostiumy i dobra re yseria.

Przed rozpocz ciem zebran  na
sali publiczno  w imieniu gospo-
darzy przywita a wice dyrektor
Gimnazjum nr 22 Swiet ana Sarapul-
cewa i w imieniu organizatorów Fes-
tiwalu prezes Autonomii Polaków
„Polonia” Elena Rogaczykowa, która
jednocze nie jest pomys odawczyni
tego  przedsi wzi cia. A potem
najm odsi uczestnicy ze Studium
„S oneczko” zaprezentowali poucza-

 inscenizacj  o niegrzecznej
pszczó ce, która nie chcia a s ucha
mamy i zgubi a si  w lesie, ale dobre
zwierz ta pomog y jej odnale  drog

do domu, do kochanej mamusi. Po-
tem zosta a przedstawiona dawna
polska legenda o Z otej Kaczce, któr
znalaz  biedny szewczyk w poszu-
kiwaniu skarbu. Mora  tej legendy
by  te  zrozumia y dla ka dego –
szcz cie daje nam zdrowie i praca,
a nie pieni dze. Nie mo na by  z ym
i samolubnym jak ta zakl ta ksi -
niczka, lecz dobrym jak szewczyk,
gdy  pomimo zakazu podarowa  on
starcowi gar  z ota. Uroku tej insce-
nizacji doda a równie  przepi kna
przedwojenna polska muzyka, za
dobór której pó niej pogratulowa
konsul Strycharski podczas og osze-
nia wyników. Legend  t  przedsta-
wi  zespó  „M odzi Duchem”, w
którym zagra y najstarsze uczest-
niczki Festiwalu.

Do teatru absurdu na Herbatk  z
szarlotk  zaprosi a z kolei grupa teat-
ralna „Va-Bank”. Wszystko si
pomiesza o na tej scenie – podobno
bywa tak w rzeczywisto ci, ale co
chwil  widownia wybucha a mie-
chem z tego, co si  dzia o na scenie,
wi c to by o potwierdzeniem tego,
e ka de s owo zosta o zrozumia e.

Rozgrzana dobrym humorem
publiczno  bardzo ciep o przyj a
te  nast pn  inscenizacj  o Z otej
Rybce przygotowan  przez Klub
„Szturwa ”. Pi kne pomys y i deko-
racje oraz podsumowuj cy taniec
Rybki zdoby y nie tylko gor ce ok-
laski, ale równie  I miejsce w kategorii
zespo ów doros ych. Na zako -
czenie wyst powa o Studium Teat-
ralne „Miniatura”, które swoj  insce-

nizacj  o Elfach i Dziewczynce cze-
kaj cej na prezent od wi tego Mi-
ko aja przenios o nas z ponownie
do okresu wi t Bo ego Naro-
dzenia.

Po krótkich negocjacjach cz on-
kowie jury byli gotowi og osi  wy-
niki. Z niecierpliwo ci  czekali na
to nie tylko arty ci, ale równie  pub-
liczno . Jako przewodnicz cy jury
zabra  g os najpierw pan konsul
Jaros aw Strycharski. Po przeka-
zaniu pozdrowie  Konsulowi Ge-
neralnemu RP w Kaliningradzie
Marcinowi Nosalowi i podzi kowa-
niu zespo om oraz re yserom za tak
pi kne wyst py pan Jaros aw roz-
pocz  wr czenie dyplomów i na-
gród. I miejsce podzieli y zespo y
„S oneczko” oraz „Szturwa ”, II
miejsce zaj  zespó  „Va-Bank”, III
miejsce zaj a „Miniatura”, IV
miejsce z kolei – „M odzi Duchem”.
Za niezwyk  osobowo  sceniczn
równie  zostali odznaczeni posz-
czególni arty ci: m.in. Ilona Piet-
rienko, Micha  Jermo ajew, Maksim
Zacharow, Katarzyna Gorenowa,
Marta Dawidowicz oraz inni.

Kolejny Festiwal Zespo ów
Teatralnych „Teatralne Ciastko” za-
planowany jest na pa dziernik 2016
w ramach corocznych Dni Kultury
Polskiej w Kaliningradzie, wi c
zapraszamy do udzia u wszystkie
organizacje polonijne z naszego
regionu i nie tylko!

Janina Bondarik
Foto:  E. Churszudow, W. Danilejko

Wi cej zdj  – patrz  str. 5.

Wspólne zdj cie
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„M odzi Duchem”

Studium dzieci ce „S oneczko”

Grupa teatralna „Va-Bank” Wyró nienie dostaje Marta
Dawidowicz

Wystawa prac Studium Malarskiego
„Weso e Farby”

Cz onkowie jury

Studium Teatralne „Miniatura” Klub mi ników kultury polskiej „Szturwa ”

13 marca w Centralnej
Bibliotece im. S. Micha -
kowa odby o si  zwyczajne

walne zebranie cz onków
Autonomii Polaków „Polo-

nia”, podczas którego cz onkowie orga-
nizacji wys uchali sprawozda  za mi-
niony okres prezesa, cz onków zarz du,
rewizora Autonomii, a potem wybrali na
kolejne dwa lata prezesa, zarz d i rewi-
zora.

Najbardziej aktywni cz onkowie
organizacji zostali odznaczeni za swoj
dzia alno  na rzecz Polonii. Bez ad-
nych w tpliwo ci prezesem Autonomii na lata
2016-2018 zosta a wybrana Elena Rogaczykowa,
rewizorem – Elena Stawskaja. Cz onkami Zarz -
du zostali cz onkowie Autonomii: Andrzej Andro-
siuk (zast pca Prezesa), Marina Bobrowskaja,
Swiet ana Maksimowa, An elika Kulik, Ilona

Wybory w Autonomii Polaków „Polonia”

Pietrienko, Eldar Churszudow, Ludmi a Snigu-
rowa, Aleksandra Churszudowa, Siergiej Ar e-
wikin.

Po wyborach prezes Elena Rogaczykowa
przedstawi a plan dzia alno ci Autonomii „Polo-
nia” na 2016 rok oraz omówi a najbli sze przed-

si wzi cia: Koncert zespo ów
Autonomii (16-17 kwietnia 2016),
Konkurs Recytatorski „Jestem Polakiem i jestem
z tego dumny” (24 kwietnia 2016), wyjazdy do
Hohenbruch w ramach projektu „Nie zapomnij!”
(marzec-kwiecie  2016) oraz inne.

Swiet ana Sarapulcewa
Foto:  N. Gorenow, E. Churszudow

Przemawia Prezes Autonomii Elena Rogaczykowa

Po zako czeniu wr czenia podzi kowa
najbardziej aktywnym cz onkom Autonomii.
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28 lutego
o godzinie 12.00 w

budynku Gimnazjum Nr 22
odby  si  I Festiwal Zespo ów
Polonijnych „Teatralne Ciast-
ko”, który zosta  zorgani-
zowany przez Narodowo -
ciowo-Kulturaln  Autonomi
Polaków „Polonia”.

W tym Festiwalu wzi o
udzia  pi  zespo ów naszego
miasta: studia teatralne „Minia-
tura”, „Va-bank”, „S oneczko”,
„M odzi duchem” i my, Klub

Pierwsi na pierwszym!

Pierwsi na pierwszym!
“Szturwal” z konsulem

ds. Polonii J. Strycharskim.

Nasz zespó  artystyczny

Nie chc  by  ju  zwyczajn  królow

daj od rybki
pa acu!

Pi kne babcie

Najlepsi rybacy

ota rybka

Ta cz  wszyscy, nawet domki

mi ników j zyka polskiego
„Szturwa ”.

W sk ad jury weszli
przedstawiciele Konsulatu Ge-
neralnego Rzeczpospolitej
Polskiej, ministerstwa Kultury
Obwodu Kaliningradzkiego,
Administracji okr gu miejskie-
go „Miasto Kaliningrad”, BFU im.
Kanta i mass media. W Festi-
walu pierwsze miejsce zaj a
ciekawa i weso a inscenizacja
utworu Aleksandra Puszkina
„Z ota rybka”, któr  zaprezento-
wa  „Szturwa ”. Jury wysoko
oceni o talenty artystyczne i gr
naszych aktorów, niezapom-

niane stroje  i twórcze oryginalne
podej cie re ysera do realizacji
bajki na scenie. Równie  wr -
czono dyplom dla g ównej boha-
terki naszej bajki – Z otej rybki,
któr  tak pi knie przedstawi a
nam pani Irina Krasilnikowa.

Wszyscy widzowie byli
zachwyceni przedstawieniem,
wskutek czego nasz klub zosta
zaproszony przez Polskie Sto-
warzyszenie do Troków i przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku do
Ostródy.

Jesieni  w ramach
„Dnia polskiej Kultury” planuje
si  II Festiwal „Teatralne Ciast-

ko”, w którym rów-
nie  z przyjem-
no ci  we miemy
udzia !

Katarzyna
Jakunina

Foto: Irina
Iwanowa, Eldar

Churszudow
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Bardzo lubi  podró owa .
W czasie podró y mam mo -

liwo  pozna  wiele nowego, kultur  in-
nych krajów, zobaczy  ciekaw  przyrod ,
zwiedzi  zabytki, pozna  ludzi, zaprzyja -
ni  si  z nimi. Podró  wzbogaca mnie o
nowe emocje. W ubieg ym roku uda o mi
si  zorganizowa  podró  do Sankt Peter-
sburga dla grupy z Polski.

Spe ni o si  marzenie moich przyjació ,
wszak Sankt Petersburg to jedno z najpi k-
niejszych i najciekawszych miast Rosji. O
sp dzeniu cho by krótkiego urlopu w
„Wenecji Pó nocy” my leli od wielu lat.
Du o czytali o historii miasta, o jego za o-
ycielu Piotrze I, o strasznych czasach ob-

enia Leningradu i bohaterstwie jego
mieszka ców, o odbudowie i rozwoju
miasta w okresie powojennym. Czytali i
marzyli, aby na w asne oczy zobaczy
Prospekt Newski, Ermita  i cho by cz st-

 z trzymilionowego zbioru jego ekspo-
natów, Sobór w. Izaaka – najwi ksz
wi tyni  w Sankt Petersburgu oraz

czwarty co do wielko ci budynek sakralny
na wiecie i male , ale cudown  mo-

Moja podró  do ukochanego Sankt Petersburga
zaikow  cerkiew Zmartwychwstania Pa -
skiego, chcieli przep yn  stateczkiem licz-
nymi kana ami, zwiedzi  Twierdz  Pietro-
paw owsk , przej  si  po komnatach Car-
skiego Sio a z replik  Bursztynowej Kom-
naty, pos ucha  szumu z otych fontann w
Peterhofie.

Ich plany zi ci y si  cz ciowo, bo w ci gu
5 dni te cuda architektury zobaczy  to jakby
zaledwie musn  sercem ca e pi kno tego
niezwyk ego grodu i jego okolic.

Centrum miasta zachwyca architektur  –
ka da budowla to zabytek, ka dy krok to

dotkni cie historii.
Niezapomnianych wra  dostar-

czy  nam nocny Petersburg, jak e odmienny
od poznanego za dnia! To przez feeri  barw

wietlaj cych go wiate , pa ace, nabrze a
i zwodzone mosty wydawa y si  jak wyj te z
bajki. A widok na New  mieli my pierwszo-
rz dny – mieszkali my bowiem na lodo a-
maczu „Krasin”. By a to kolejna niespo-
dzianka, jak  przygotowa am dla moich
przyjació  – prawdziwe marynarskie kajuty,
koje, bulaje… Jaki „szczur l dowy” ma mo -
liwo  wej  do mieszkania po trapie?

Prawdziwa przygoda i niezapom-
niane chwile z przyjació mi w najbar-
dziej interesuj cym mie cie wiata.

My  Pa stwo, e ta podró
spe ni a ich marzenia? A sk e! Jak
atwo si  domy li , z wielk  si  po-
budzi a apetyt na kolejn  wizyt , bo
jeszcze tyle pi knych nowych miejsc
jest do zwiedzenia, a tym ju  obejrza-
nym chc  powiedzie  „Dzie  dobry!
Ciesz  si , e ci  znowu widz ”.

Olga So owijowa
Foto: Bogdan Rutkiewicz

Przep ywanie stateczkiem
licznymi kana ami

Cudowny Pa ac w Peterhofie

Zaj cia praktyczne na statku

Sobór w. Izaaka

Lodo amacz
„Krasin”Petersburg wita nasMozaikowa cerkiew Zmartwychwstania

Pa skiego

Wej cie do
prawdziwych marynarskich kajut

Wycieczka na lodo amaczu „Krasin”
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6 marca 2016 polski re yser
Andrzej Wajda wi towa  90 uro-
dziny. Z tej okazji udzieli  wielu
wywiadów. Wybrali my dla naszych
Czytelników ciekawe osobiste
wypowiedzi Wajdy na temat swojego
ycia i dzia alno ci.

„Chcieli my [po 2 wojnie wia-
towej], by nie tylko Polacy, którzy
to wszystko prze yli dowiedzieli
si  o tym, ale te eby nasze filmy
wysz y na wiat. A eby mog y
wyj  na wiat, trzeba szuka  takie-
go j zyka filmowego, z którym
wyjdziemy w wiat. J zyka kina eu-
ropejskiego, a nie j zyka, którym
kino porozumiewa si  niejako po-

tnie z widowni  krajow . […] My,
polscy filmowcy, chcieli my wtedy
pokaza  si wiatu. Jednak nasz
polski j zyk nie jest za granic  zna-
ny i wypowiadane przez aktorów
dialogi nie mog y spe ni  takiego
oczekiwania. Tym bardziej, e cen-
zura ciga a g ównie s owa. Uzna-
li my wi c, e filmy, które b  mie
wyraziste obrazy wzbudz  wi ksze
zainteresowanie i trafi  do widza na
wiecie. By em w Japonii, gdzie na

spotkaniach z widzami us ysza em,
jak mocno do tamtejszej m odzie y
przemówi y swoimi obrazami “Ka-
na ” czy “Popió  i diament”. Z takimi
reakcjami spotyka em si  te  w in-
nych krajach.” „Po wojnie i niemiec-
kiej okupacji nadesz a przemiana.
Ale nie ta, na któr  czekali my. Spo-
dziewali my si , e znajdziemy si
po stronie krajów zachodnich, o to
walczyli my w kraju i za granic .
Nie tak mia o by , nie tak wojna mia-
a si  sko czy . Ta tragiczna zasad-
nicza konfrontacja z rzeczywisto -

Andrzej Wajda ma 90 lat!

ci  uczyni a nas o wiele dojrzal-
szymi – jak na nasz wiek”.

„Niedawno Muzeum Kinemato-
grafii w odzi razem z filmoznaw-
cami z Uniwersytetu ódzkiego
zorganizowa o plebiscyt “12 filmów
na 120-lecie kina”. Za najlepszy film
polski uznana zosta a “Ziemia
obiecana”. Ja bym nigdy nie przypu-
szcza , e na pierwszym miejscu
mo e si  znale  “Ziemia obiecana”.
Ekranizacja “Ziemi obiecanej”
powstawa a w po owie lat 70. Prze-
cie  to si  dzia o w kraju, w którym
nikt nie mia adnej inicjatywy.
Inicjatywa by a po stronie w adzy,
która by a w ko cu w adz  sowieck .
Dyrektywy przychodzi y ze Zwi -
zku Radzieckiego. Mo na wi c teraz
pomy le , jak silna by a w nas pot-
rzeba wolno ci; jak silna by a pot-
rzeba odwo ania si  do tego, e mo e
by  miasto, w którym Polak, yd i
Niemiec mog  razem za  fabryk
i uwa , e to zupe nie naturalne.
To wszystko by o wtedy szalenie
progresywne. Widownia przysz a to
zobaczy  i akceptowa a t  rzeczy-
wisto .”

„Gdy podejmowa em decyzj  o
realizacji “Cz owieka z elaza”, rozu-
mia em, e s  momenty w yciu
narodu, gdy trzeba uczestniczy
czynnie w wydarzeniach. I to wyda-
rzeniach, o których nie wiemy, do
czego doprowadz , jak si  zako cz .
Oczywi cie nie mog em zaczyna
filmu wcze niej, ni  strajk w Stoczni
sko czy  si  zwyci stwem, wcze -
niej nie by oby szans, bym taki film
móg  robi  Wtedy pierwszy raz po-
czu em co , co by o pi kne: e stoi
za mn  wielomilionowy Zwi zek
Zawodowy “Solidarno ”. My la-
em: ja robi  film, a oni ten film obro-

ni . Oni zrobi  wszystko, co mo li-
we, eby go obroni  – pod jednym
warunkiem: e ja ten film zrobi  mo -
liwie szybko i e w mi dzyczasie
nie b dzie takich wydarze , do któ-
rych dosz o nied ugo po premierze,
mianowicie stanu wojennego. Bo
wtedy nie by oby adnych szans,
eby film sko czy . Mia em wi c
wiadomo , e czasu nie mamy

wiele, gdy  przeczuwa em, co si
stanie”.

„W PRL-u wszystkie nasze s a-
bo ci, wszystkie nasze pope niane

dy przez lata zwalali my na to,
e w ko cu – jeste my uzale nieni

od Sowietów, e nie mo emy “po-
niewa  nam nie pozwalaj ”. Nie
mieli my te wiadomo ci, jak ca y
polski przemys  okr towy, górnict-
wo, stalownie, rolnictwo, tkalnie

produkuj  na rynek sowiecki, który
z dnia na dzie  przesta  istnie .
Robi c “Ziemi  obiecan ”, musia em

czeka , a ódzkie maszyny sko cz
kolejn  parti  produkowania pan-
terek dla armii radzieckiej. Dzi  nie
mo emy ju  tak powiedzie . Ten
entuzjazm “Solidarno ci”, który zo-
sta  mi w sercu, gdy powstawa a i
realizowa a si  “Solidarno ”, kiedy
powstawa a nowa nadzieja na wol-
no … Wtedy wydawa o mi si , e
jeste my o wiele bardziej dojrzali.

e jeste my dalej  na naszej drodze
do Europy”.

Andrzej Wajda na planie
filmu “Katy ”, 2007

Andrzej Wajda ze statuetk  Oscara,
nagroda za ca okszta t twórczo ci, 2000

Andrzej Wajda w przeddzie
swoich 80-tych urodzin, 2006

ród o: PAP
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