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O bchody 1050-lecia  chrztu
         Polski s  w Polsce wyda-
        rzeniem o charakterze pa -

         stwowo-religijnym. W zwi zku
ze wiatowymi Dniami M odzie y
spodziewana jest wizyta w Polsce
papie a Franciszka. G ówne obcho-
dy ogólnopolskie w 2016 r. odby y
si  14 kwietnia w Gnie nie - Msza
w. w katedrze, a w Poznaniu 15

kwietnia odby y si  obrady Zgroma-
dzenia Narodowego wraz z or dziem
prezydenta Andrzeja Dudy. Has em
obchodów jest „Gdzie chrzest, tam
nadzieja”.

Na temat chrztu Polski wiemy
bardzo niewiele. ród a wspó czes-
ne aktowi chrztu Mieszka nie ist-
niej . Wiemy, e odby o si  to na
pewno w granicach „pa stwa gnie -
nie skiego”, czyli w przestrzeni his-
torycznej Wielkopolski. Nie wiemy
czy Mieszko chrzczony by  w je-
ziorze lub rzece, czy te  w baptyste-
rium. Je eli w baptysterium, to
najbardziej prawdopodobne jest to
na Ostrowie Lednickim. Gród ten,
rezydencja Mieszka I, by  w latach
963-965 przestrzeni  ogromnych
inwestycji budowlanych. Zapewne
wszystko tu przygotowywano na
ów rok 966. Wtedy powstaj : bap-
tysterium ko ció  grodowy oraz
palatium. Gród na Ostrowie by  pla-
nowany na wzór wielkich pa aców
zachodnioeuropejskich.

Liturgia wskazuje, e dat
chrztu mog a by  Wielka Sobota, a
w 966 r. przypada a ona 14 kwiet-
nia. Ta data jest domy ln  symboli-
czn  dat  chrztu Mieszka i jego
dworu. Jednocze nie jest to te  data
chrztu Polski. Decyzja Mieszka o
przyj ciu chrztu by a przede wszy-
stkim wynikiem politycznych i
kulturowych kalkulacji. Ze róde

wynika jednoznacznie, e chrzest
Mieszka by  wynikiem sojuszu za-
wartego przez ksi cia Polan z chrze -
cija skim dworem czeskim Boles a-
wa I. Przymierze pola sko-czeskie,
potwierdzi o ma stwo Mieszka
z Dobraw  córk  w adcy Czech. So-
jusz ten by  podstaw  polityki zagra-
nicznej Mieszka i chroni  nasze zie-
mie przed najazdami Wieletów, wro-
gich Polanom S owian zamieszkuj -
cych tereny pó nocne mi dzy Odr
a ab . Domniemane zagro enie ze
strony Niemiec wówczas nie istnia o.
Wprost przeciwnie Cesarstwo Nie-
mieckie by o naszym g ównym soju-
sznikiem. Mieszko przyjmuj c
chrzest wprowadzi  ziemie polskie
w tradycj  i kultur  europejsk . By
to akt niezwykle odwa ny, gdy  mu-
siano zrezygnowa  z zasad starej
wiary, co zapewne nie wszystkim
si  podoba o i musia o budzi  w tpli-
wo ci i obawy gniewu starych bo-
gów. Poga skie wierzenia Polan
mo na okre li  jako polidoksj . Ota-
czali oni kultem natur  – cia a nie-
bieskie, zjawiska atmosferyczne,
drzewa, góry, zbiorniki wodne. Obok
natury czcili równie  duchy przod-
ków. Nieod cznym elementem tych
wierze  by a magia i demonologia.
Polanie nie budowali wi ty , które
trzeba by by o burzy .

Po tym wydarzeniu, zwi zani
z kultur  chrze cija sk , przez po-
nad tysi c lat budowali my nasz
polsk , a zarazem europejsk  to -
samo . To wiara chrze cija ska
identyfikuje nas obecnie, jako Euro-
pejczyków. Ca y nasz kontynentu
zosta  przez ni  ukszta towany.
Europa wyros a na chrze cija stwie.
I to czy jeste my lud mi g bokiej
wiary chrze cija skiej, agnostyka-
mi, czy nawet ateistami, odgrywa
tu mniejsz  rol , bo to s  nasze ko-
rzenie, podstawa naszej kultury.
Wraz z przybyciem misjonarzy
chrze cija skich rozpocz  si  pro-
ces przejmowania zachodnich
wzorców politycznych i kulturo-
wych, w tym struktury politycznej
i administracyjnej pa stwa, syste-
mu prawnego, obyczajów, pisma,
aciny jako j zyka urz dowego.

Proces ten trwa  wiele lat i dopro-
wadzi  do przystosowania Polski do
wzorców zachodnich. Stali my si
polityczno-kulturow  cz ci  Euro-
py aci skiej.

oprac. MS

Chrzest Mieszka I zapo-
cz tkowa  proces chrystia-
nizacji, który w nast pnych
latach czyni  du e post py i
doprowadzi  do przyj cia
przez wi kszo  mieszka -
ców ziem polskich religii
chrze cija skiej w obrz dku
rzymskim. O pierwszych la-
tach dzia alno ci misjonarzy
wiadomo niewiele. Biskup
Jordan przyby  do pa stwa

Jan Matejko, Zaprowadzenie chrze cija stwa (1889)

Polan w 968 roku. Bez pomocy Mie-
szka oraz aparatu pa stwowego
misja chrystianizacyjna mia aby nie-
wielkie szanse powodzenia.

Sukces chrystianizacji okaza  si
trwa y, a katolicyzm jako wyznanie
wi kszo ci Polaków przetrwa  do
wspó czesno ci. W wyniku chrztu
ksi cia na obszarze pa stwa Polan
powsta   Ko ció  monarszy. W adca
utrzymywa  rodz ce si  struktury
ko cielne, sprawowa  opiek  nad mi-
sj  chrystianizacyjn  i budowa
wi tynie. Ko ció  chrze cija ski

stworzy  symbioz  z rodz cym si
pa stwem polskim.
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12 lutego 2016 r.
na mi dzynarodo-
wym lo tnisku im.
Jose Marti w Hawa-
nie na Kubie mia o

miejsce spotkanie 266-stego Papie a
Franciszka z 16-stym Patriarch
Moskiewskim i Wszechrusi Cyry-
lem. To spotkanie obi o si  szerokim
echem tak w rosyjskich jak i wiato-
wych mediach, a wielu politycz-
nych, duchownych i wieckich
komentatorów o mieli o si  nazwa
je „Spotkaniem Tysi clecia”.

Czy to by o rzeczywi cie spot-
kanie tysi clecia, czy tylko rozmo-
wa dwóch G ów znaczniejszych w
wiecie Ko cio ów?

Przesz . Do roku 1054 nie
by o podzia u Ko cio a na Zachodni
i Wschodni. Istnia  jeden Powszech-
ny (tzn. Katolicki) Chrze cija ski
Ko ció , w którym by y dwa wa ne
religijne centra – na zachodzie Wie-
czne Miasto Rzym z jego biskupem
Pierwszym W ród Biskupów zwa-
nym Papie em i na wschodzie w
Bizancjum Konstantynopol z jego
biskupem zwanym Patriarch . Dog-
matyczne, kanoniczne, liturgiczne i
dyscyplinarne ró nice mi dzy za-
chodem i wschodem zacz y jednak
narasta  z powodów politycznych,
kulturowych, mentalno ciowych i
geograficznego oddalenia na d ugo
przed wspomnianym 1054 rokiem,
w którym to nast pi  ostateczny
roz am Ko cio a.

Kropl , która przela a t  naras-
taj  czar  roz amu sta o si  niepo-
rozumienie Papie a Leona IX i Pat-
riarchy Micha a I Cerulariusza. Nie-
podporz dkowanie si  Patriarchy
woli Papie a sta o si  punktem bez-
zwrotnym w relacjach obu Ko -
cio ów i poskutkowa o obustron-
nym na eniem na siebie anatemy
– ekskomuniki. I chocia  brak jed-
no ci mi dzy chrze cija skimi Ko -
cio ami fundamentalnie wp ywa  na
ich dalszy rozwój, rozdzielone Ko -
cio y nie chcia y zauwa  siebie
nawzajem i sprawia y wra enie,
jakby adnego problemu z rozdzia-
em Ko cio a nie by o. Taka prakty-
ka trwa a przez wieki.

Tera niejszo . Jednak adne,
nawet najwi ksze spory mi dzy
lud mi nie mog  trwa  wiecznie i
po up ywie dziewi ciuset dziesi ciu

lat 5 stycznia 1964 r. dokona o si
rzeczywiste „Spotkanie Tysi cle-
cia” Papie a Paw a VI i pierwszego
w godno ci w ród Ko cio ów
Prawos awnych Patriarchy Konstan-
tynopola Atenagorasa I, w wyniku
którego dosz o do wzajemnego zdj -
cia z siebie na onych przed wie-
kami ekskomunik.

Od tego prze omowego momen-
tu Papie e regularnie spotykaj  si  z
ró nymi Patriarchami Ko cio ów
Prawos awnych. Nie mog o jednak
jak dot d doj  do spotkania Papie a
z Patriarch  Moskiewskim i Ca ej
Rusi, chocia  starania o to trwa y od
dawna. Chocia  Patriarchat Mos-
kiewski i Ca ej Rusi znajduje si  do-

istnieje, jest wiar  w Niego, ale tak e
logicznie rzecz ujmuj c, te  tylko
wiar  jest pogl d, e Bóg nie istnieje.)
Z tych to powodów spotkanie Pa-
pie a Franciszka i Patriarchy Cyryla
przyku o uwag  ca ego wiata i mo -
na powiedzie , e jest dope niaj cym,
aczkolwiek jednakowo wa nym  akor-
dem „Spotkania Tysi clecia”, jak spot-
kanie Paw a VI z Atenagorasem I.

Wymownym symbolem wielo-
letnich zabiegów i stara  o to histo-
ryczne spotkanie jest podarunek z o-
ony przez Patriarch  Cyryla Papie-
owi Franciszkowi – kopia ikony Ka-

za skiej Madonny, której orygina
28 sierpnia 2004 r. Jan Pawe  II
zwróci  Patriarsze Aleksemu II z na-

wy szym szczeblu, w
czasie którego wielo-
krotnie pada y zapew-

Spotkanie tysi clecia:
Papie  Franciszek i Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi.

Przesz . Tera niejszo . Przysz .

nienia – Jeste my Bra mi – nie mo e
negatywnie wp yn  na dalsze losy
Katolicyzmu i Prawos awia.

Na spotkaniu podpisano wspól-
 deklaracj  sk adaj  si  z 30

punktów. I chocia  jest w nich mowa
o g bokich ró nicach w spojrzeniu
na wspóln , nape nion  tragicznymi
tak e wydarzeniami histori  obu
Ko cio ów, to najistotniejszy jest
fakt podj cia decyzji wspólnego
wspierania si  nawzajem w d eniu
Bratnich Ko cio ów do szeroko ro-
zumianego dobra ludzko ci i wspól-
ne spojrzenie na problemy wspó -
czesno ci. Oba Ko cio y pragn
wspó pracowa  i wspiera  siebie na-
wzajem w wysi kach na rzecz poko-
ju na wiecie, poszanowania ycia
od pocz cia do naturalnej mierci,
ograniczenia terroryzmu, religijnego
ekstremizmu, g odu, form wyzysku
cz owieka, niesprawiedliwego po-
dzia u dóbr, sekularyzacji spo e-
cze stw i ca kowitego wyelimino-
wania prze ladowa  religijnych.

Nie patrz c na bolesne rany
zadawane sobie nawzajem w prze-
sz ci, takie wzajemne zrozumie-
nie i pragnienie na przysz  mo e
doprowadzi  tylko do wielkich,
dobrych owoców. Chocia  w kwes-
tii ca kowitego zjednoczenia obyd-
wu Ko cio ów istnieje wiele scepty-
cyzmu, to jednak przewa a nadzie-
ja tak e i na spe nienie si , jak nazwa
to Patriarcha Cyryl mówi c o pe nej
jedno ci – Wielkiego Cudu Naszego
Pana Jezusa Chrystusa.

To historyczne, d ugo oczeki-
wane spotkanie, dope niaj ce wielo-
letnie ju  relacje Papiestwa z Patriar-
chatami Prawos awnymi wiata,
jakkolwiek na nie patrze , czego-
kolwiek by nie prorokowa  na przy-
sz , samo w sobie jest Wielkim
Cudem Jezusa Chrystusa, który
modli  si  w Wieczerniku do Ojca –
aby byli Jedno.

Warto mie  nadziej , e wza-
jemne relacje Katolicyzmu i Prawo-

awia b  si  tylko ociepla , e
sko czy  si  czas rozpraszania i za-
cz  si  czas jednoczenia i wspólnie
z Chrystusem z Wieczernika prosi
w modlitwie – ABY BYLI JEDNO.

Igor Kaziuczyc

piero na pi tym miejscu listy wa -
no ci po ród niezale nych (autoke-
falicznych) Ko cio ów Prawos aw-
nych w wiecie, to jego wp yw na
losy wiatowego Prawos awia i tak e
losy ludzko ci jest ogromny. Wynika
to z tego, e Patriarchat Moskiewski
jest najwi kszym co do liczby wier-
nych patriarchatem na wiecie, wi c
z jego g osem liczy si  ogromna ilo
wierz cych chrze cijan. Kolejnym
powodem, dla którego nie wolno nie
docenia  jego mocy, jest geograficzny
fakt zwi zku z Moskw  – jednym z
najsilniejszych w wiecie centrów
politycznych i kulturalnych.

Jak uczy historia, wiara cz owie-
ka zawsze wp ywa a na ycie spo e-
czne i decyzje polityczne. Przyk a-
dem tego mo e by  cho by komunis-
tyczny ateizm w ZSSR, który b c
w logicznej ocenie tak e tylko wiar
– nie w istnienie Boga, lecz w jego
nieistnienie, bardzo wp yn  na losy
Rosji i ca ego wiata. (Wed ug logiki,
istnienia Boga nie da si  udowodni ,
ale te  nie da si  udowodni  jego nie-
istnienia, wi c przyjmowanie, e Bóg

dziej  na szybkie ich spotkanie. I
chocia  w adze Rosyjskiej Federacji
zaprasza y Papie a do Rosji dwukro-
tnie w 1989 i 1998 roku, przyjazd
Papie a by  niemo liwy z powodu
niemo liwego do pokonania przez
Cerkiew Prawos awn  dogmatycz-
nego przekonania, e obecno  w
Rosji G owy Ko cio a Katolickiego
naruszy tzw. Kanoniczne Teryto-
rium Prawos awia.

Interesuj cym i wymownym, a
tak e daj cym do my lenia mo e
okaza  si  fakt, e Papie  Benedykt
XVI spotka  si  jednak wcze niej z
obecnym Patriarch  Cyrylem 2007 r.,
gdy Ten by  jeszcze odpowiedzialny
za zewn trzne kontakty Patriarchatu
Moskiewskiego.

Przysz . Czego mo na si
spodziewa  po tym spotkaniu? W
rodkach masowego przekazu by-

li my wiadkami skrajnych opinii na
ten temat – od euforycznych po bar-
dzo krytyczne oceny samego spot-
kania, jak i jego owoców. Jednak sam
fakt pierwszego w historii spotkania

ów Ko cio ów, spotkania na naj-
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 W dniach
25-27 marca
2016 roku w
Pa acu Kul-

tury M odzie y w Kalinin-
gradzie odby  si  XI Mi -
dzynarodowy Dzieci cy i

odzie owy Festiwal Kul-
tur Narodowych „Ba tycki
Naszyjnik”, po wi cony 70.
rocznicy Obwodu Kalinin-
gradzkiego i 55. rocznicy
powstania Fundacji Po-
koju Rosyjskiego. Festiwal
ma swoj  tradycj  i odbywa
si  od 2005 roku.

Organizatorzy Festi-
walu to Centrum Dzieci i

odzie y „Na Komso-
molskiej” w Kaliningradzie
i regionalna Fundacja Pokoju
przy wsparciu Komitetu
Edukacji Urz du Miasta.
Celem festiwalu jest pod-
trzymywanie i rozwój tra-
dycji ludowych wielonaro-
dowej kultury Federacji
Rosyjskiej i zagranicy, a
tak e rozwój, wspieranie i
promowanie twórczo ci
dzieci i m odzie y oraz
wymiana do wiadcze  de-
legacji twórczych.

W festiwalu w tym roku
wzi li udzia  instytucje Ka-
liningradu i Obwodu Kali-
ningradzkiego z Sowiecka,
Ba tyjska, Czerniachowska,
Gusiewa, Gwardiejska i
Bagrationowska, jak rów-
nie  z innych regionów: z
Moskwy i K ajpedy (Lit-
wa). Razem goszczono 700
uczestników w wieku do 25
lat.

Go mi honorowymi
byli A. Szumilin, Zast pca
Prezesa Rady Miejskiej De-

   XI Mi dzynarodowy Dzieci cy i M odzie owy
Festiwal Kultur Narodowych „Ba tycki Naszyjnik”

putowanych Kaliningradu
oraz Prezes Komisji ds. sa-
morz du, polityki spo ecznej
i bezpiecze stwa publiczne-
go, B. Go ubiew, Prezes od-
dzia u regionalnego Fun-
duszu Pokoju w Kaliningra-
dzie, I. Gurow, specjalista
Ministerstwa Miejskiego
rozwoju oraz polityki wew-

trznej Kaliningradzkiego
obwodu, T. Dmitriewa,  Dy-
rektor Centrum Dzieci i

odzie y „Na Komsomol-
skiej” w Kaliningradzie.

Festiwal odby  si  w na-
st puj cych nominacjach:
Choreografia, Soli ci wokal-
ni, Grupa wokalna, Sztuki i
rzemios a. W wystawie
Sztuki i rzemios a wzi o
udzia  15 grup twórczych. W
konkursie Historia Krainy
Bursztynowej w rysunkach

 55 m odych uczestników
uj o tematyk  70. rocznicy
powstania Obwodu Kalinin-
gradzkiego na swoich obra-
zach.

Autonomia Polaków
„Polonia” równie  wzi a
udzia  w tym festiwalu. W
autonomii  dzia a Studium
malarskie „Weso e Farby”, w
zwi zku z czym Prezes
„Polonii” Helena Rogaczy-
kowa i kierownik Studium
Swiet ana Maksimowa

przygotowywa y si  do tego
wydarzenia i w rezultacie
stworzy y pi kne prace, w
których odzwierciedli y
wieloletnie dobre stosunki i
przyja  mi dzy Rosj  i
Polsk . Na przyk ad: Herby
miast  partnerskich Kalinin-
grad – Olsztyn, Oziorsk –

nieba nad
ow , pokoju na ziemi, e

zawsze b dziemy d  do
utrzymywania przyja ni
mi dzy naszymi narodami.

W wyniku tego festi-
walu Studio malarskie „We-
so e Farby” zosta o laurea-
tem Festiwalu za mistrzost-
wo extra klas w wykonaniu
prac w nominacji Sztuki i
rzemios a.

„Takie wydarzenia s
bardzo wa ne dla wzmac-
niania jedno ci mi dzy

Prace dzieci 

Organizator Festiwalu
B. Go ubiew wr cza dyplom

wspólnie zdecydowa y
wzi  udzia  w nominacji
Sztuki i rzemios a.

Na wystawie zaprezen-
towano 26 prac dzieci w
wieku od 5 do 16 lat, wyko-
nanych w ró nych techni-
kach. Dzieci bardzo d ugo

k, pomnik Przyja ni Ro-
syjsko-Polskiej, pomnik
Fryderyka Chopina w Kali-
ningradzie, Pomnik Adama
Mickiewicza w Zelenogradz-
ku, które bardzo pi knie zo-
sta y przedstawione na tale-
rzach.

Równie  w swoich pra-
cach dzieci wyrazi y, jak w
dniu dzisiejszym wszyscy
potrzebujemy spokojnego

ró norodnymi narodami,
wtedy ludzie nawzajem le-
piej si  poznaj , zapoznaj
si  z przedstawicielami
ró nych narodowo ci, z ich
kultur . Od dzieci stwa
ucz  si  szanowa  inne oby-
czaje, zaczynaj  nawi za
dobre stosunki i kontakty z
regionami zagranicznymi” –
powiedzia  Igor Gurow.

Po zako czeniu Mi -
dzynarodowego Festiwalu
Kultur Narodowych „Ba -
tycki Naszyjnik” uczest-
nicy wyrazili nadziej  na
spotkanie w przysz ym ro-
ku, co oznacza, e praca,
ukierunkowana na wzmoc-
nienie relacji mi dzy naro-
dowo ciami i regionami,

dzie trwa  .
Swiet ana Maksimowa

Foto: E. Churszudow

Studio malarskie „Weso e Farby” Cz onkowie „Polonii” i go cie honorowe

Otwarcie Festiwalu
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   17  kwietnia tego roku cz onkowie Kali-
ningradzkiej Autonomii Polaków „Polonia” roz-
pocz li cykl uroczysto ci polonijnych z okazji
zbli aj cych si wi t.
     Go cie mogli na pocz tek obejrze  wystaw
prac malarskich Studium Malowania „Weso e
Farby” (kierownik — Swiet ana Maksimowa),

kodzie a uczestników Klubu „Polska Chata”
(pod kierownictwem Janiny Bondarik), prac
uczestników konkursu plastycznego „Moja
pi kna pisanka wielkanocna” i jeszcze mnóstwo
innych rzeczy.
    O godzinie 17.00 Prezes Autonomii Elena
Rogaczykowa przywita a wszystkich zebranych
oraz przedstawi a honorowych go ci – Konsula
ds. spraw Polonii Jaros awa Strycharskiego,
przedstawicieli w adz Obwodu Kaliningradz-
kiego, Ministerstwa Kultury, Prezesów innych

rodków polonijnych oraz Prezesów wspólnot
narodowo ciowych. Dalej rozpocz  si  Koncert
ludowej i wspó czesnej polskiej muzyki i ta ca
zespo ów Autonomii „Polonia”.
     Dzieci, m odzie  i doro li po kolei piewali i
ta czyli. To by o naprawd  pi knie! W sali pano-
wa a atmosfera wi ta i rado ci.

 Oklaskom nie by o ko ca! Najpierw dzieci cy
zespó  „S oneczko” zaprezentowa  dwa utwory
– o ma ych pieskach oraz mieszn  piosenk  z
ta cem. Ale najbardziej dzieciaki by y zachwy-
cone mikrofonami.

  Duet Katarzyny Gorenowej i Micha a Jer-
mo ajewa opowiedzia  w swojej piosence histori

SPOTKANIE  W
ORMIA SKIM  CENTRUM

     Spo ród du ej liczby dni wi tecznych ró nego rodzaju (pa stwowych, mi dzynarodowych, religijnych) w maju Polacy obchodz :
1 maja  Mi dzynarodowe wi to Pracy

2 maja Dzie  Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Dzie  Polonii i Polaków za Granic
3 maja wi to Konstytucji 3 Maja 8 maja Wniebowst pienie

15 maja Zes anie Ducha wi tego (Zielone wi tki) 26 maja Bo e  Cia o,  Dzie  Matki

Adama i Ewy. A pó niej za pie-
wali solowo: Kasia zaprezento-
wa a utwór o mi ci, a Micha
za piewa  lubian  przez polo-
nusów piosenk  „Odnawiam
dusz ”. Towarzyszy  mu w tym
zespó  muzyczny pod kier.
Andrzeja Androsiuka. W wyko-
naniu Prezesa Autonomii Eleny
Rogaczykowej publiczno
us ysza a nie tylko muzyk
wspó czesn , ale równie  pio-
senki ludowe. Po kolei wyst pili
Maria Lachowa ze swoim zes-
po em rockowym „The Bot-

ale i dla ca ego rodowiska polonijnego naszego
regionu.

  A potem rozpocz o si  wr czenie dyplomów
zwyci zcom oraz uczestnikom konkursu „Moja
pi kna pisanka wielkanocna”. W ród nagrodzo-
nych uczestników znale li si  m.in. Leon Szmalc,
Elena Korolowa, Alewtina Bo kowa, Zacharow
Maksim, Egor Klippert, Jurij Pucznin. Praca
zbiorowa dzieci Stowarzyszenia polonijnego
„Zwi zek M odzie y Polonijnej”, Iwan Gore-
now, Dmitrij i Daria Purcha, Danilejko Denis z
Zelenogradska, Irina i Maria Artiomow, Sawelij
Morozow, Jekaterina Ga anskaja oraz inni ucz-
niowie Studium Malarskiego „Weso e Farby” pod
kier. Swiet any Maksimowej.
     Sztuka nie ma granic, wi c czy cz owiecze -
stwo. Co wa ne, w ród go ci byli nie tylko lu-

tles”, Anna Klindiuk, zespó  „P.O.L.S.K.A” zata -
czy  trzy ta ce ludowe, a podczas wyst pu zes-
po u muzycznego Andrzeja Androsiuka wszyscy
ch tni mogli spróbowa  zata czy  „Tramblank ”.

  Podsumowuj cym utworem sta a si  piosenka
patriotyczna w wykonaniu Eleny Rogaczykowej

eby Polska by a Polsk ”. Publiczno piewa a
razem z ni , bo te s owa p yn y z samego serca!

  Po koncercie g os zabra  Konsul ds. Polonii
Jaros aw Strycharski, który pogratulowa  tak
pi knego koncertu, reprezentacji polsko ci. I wr -
czy  Karolince Moszkinej dyplom i nagrod  za
zdobyte II miejsce w Mi dzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym „Polskie Bajanie”. Nagroda
zosta a przygotowana poprzez Rad  Ministrów
RP, dlatego to zwyci stwo jest naprawd  bardzo
znacz ce nie tylko dla naszej m odej Karolinki,

dzie, maj cy pochodzenie polskie,
ale równie  Rosjanie, Litwini,

ydzi, Ukrai cy i inne narodowo -
ci, a wydarzenie mia o miejsce w
Ormia skim Centrum Kultury.
    Jeste my ró ni, ale szanujemy
si  z przyjemno ci  nawzajem.

Ilona Pietrienko
Wi cej  zdj  – patrz  str. 5.
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Sala jest pe na.
Zaczynajmy!

Prezes „Polonii” E. Rogaczikowa.
Nasza prowadz ca pod ka dym

wzgl dem.

Amatorski zespó . Gramy, piewamy.

Prace uczestników
konkursu
plastycznego
„Moja pi kna
pisanka wielkanocna” Zata czmy dobrego Trojaka!

Najm odsze talenty d
do wy yn sztuki

Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,

Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

„Pie  Polaków”
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Ministerst-
wo Kultury

Obwodu Kaliningradz-
kiego, Kaliningradzkie
Muzeum Historii i Sztuki
przy udziale Rosyjskiego

rodka Nauki i Kultury w
Warszawie zorganizowa y
w kwietniu wystaw
„Gwiezdne Bractwo” - z
okazji 55. rocznicy pierw-
szego lotu cz owieka w
Kosmos. Wystawa opowiada
o badaniu i opanowaniu
Kosmosu.

Przez miliardy lat nikt
nie widzia  jak w blasku

onecznym, w kosmicznej
karuzeli kr y planety.
Przez miliardy lat oboj tnie
patrzy y na to tylko gwiaz-
dy. Nareszcie cz owiek XX

wieku pokonuj c grawitacj
potrafi  wtargn  do Wszech-
wiata, wkroczy  na drog

prowadz  w kosmiczne
przestrzenie.

55 lat temu, 12 kwietnia
1961 roku, zegar na Wie y
Spasskiej Kremla odlicza
historyczne 108 minut –
czas, który sp dzi  w kos-
mosie pierwszy cz owiek z
Ziemi – Jurij Gagarin. To
sta o si  mo liwe dzi ki
badaczom, w ród których s
nazwiska rosyjskich uczo-
nych Edwarda Cio kowskie-
go i Siergieja Korolowa.
Zgodnie z uchwa  Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ dzie
12 kwietnia og oszono Mi -
dzynarodowym Dniem Lotu
Cz owieka w Kosmos.

Min o pó  wieku od
jeszcze jednego wa nego
wydarzenia – 18 marca 1965
roku cz owiek wkroczy  w
otwart  przestrze  kosmicz-

 i udowodni  mo liwo
pracy w kosmosie. By  to
kaliningradczyk Aleksiej
Leonow.

Leonow zosta  pi tnas-
tym kosmonaut wiata i
pierwszym, kto wykona
kolejny zasadniczy krok po
Gagarinie. Zosta  sam na sam
z najbardziej obc  cz owie-
kowi przestrzeni , zobaczy
gwiazdy tylko przez cienk
szyb  skafandra, us ysze
bicie w asnego serca w abso-
lutnej ciszy i wróci  – to jest
prawdziwy bohaterski czyn.
Przyczyni o si  do tego ty-
si ce naukowców, in ynie-
rów, miliony ludzi.

Czterech kosmonautów,
Bohaterów Zwi zku Ra-
dzieckiego s  naszymi roda-
kami. Trzech z nich (A. Leo-
now, W. Pacajew, J. Roma-
nienko) dorasta o, uczy o si
i m nia o na ziemi kalinin-
gradzkiej. Tutaj uko czyli
szko  i otrzymali bilet w y-
cie – wiadectwo maturalne.
Czwarty – A. Wiktorienko
studiowa  w szkole mistrzo-
stwa lotniczego i stamt d

zosta  zrekrutowany do Od-
dzia u Kosmonautów. W na-
szym obwodzie jest nawet
dynastia kosmonautów –
ojciec Jurij Wiktorowicz Ro-
manienko i jego syn Roman
Jurjewicz Romanienko.

Cz owiek zobaczy  Zie-
mi  z Kosmosu. Zobaczy
jak w czarnej g bi Wszech-
wiata unosi si  jego planeta.

Wydawa o si , e nie sposób
wyt umaczy , jak ta ma a

niebieska kulka mie ci a w
sobie bezbrze ny b kit
oceanów i bezgranicze l -
dów. Przed nami jeszcze du-
o do poznania w kosmosie.

Przysz  jest ci le zwi -
zana z dalszym badaniem i
opanowaniem Wszech-
wiata i powinna s  dla

dobra ludzi.
Dmitrij Osipow,

na podstawie materia ów
KMHiS

„GWIEZDNE BRACTWO”

(ze str. 4)

Jurij Gagarin i Aleksiej Leonow

Jeste my mali, ale utalentowani J. Strycharski dzi kuje uczestnikom

Tu -tu  zabrzmi  szalone brawa...
K. Gorenowa i M. Jermo ajew.

Anna Sanchip,
dziewczyna
z gitar

M. Lachowa z zespo em rockowym „The Bottles”
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Zgodnie z wieloletni  tradycj  oraz z
rozpocz ciem Roku Henryka Sienkiewicza w
Polsce w ramach Dni Kultury Polskiej na
Ba tyckim Uniwersytecie Federalnym im. I.
Kanta w Kaliningradzie przy ul. Newskiego od-
by  si  coroczny regionalny konkurs ortogra-
ficzny „Polskie Dyktando – 2016”, zorganizo-
wany przez Katedr  Filologii S owia skiej i
Rosyjskiej Instytutu Nauk Humanistycznych
oraz Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie.
Mia  on miejsce w dniu 6 kwietnia 2016 roku.

Dyktando, które odby o si  ju  po raz
trzynasty, sk ada o si  z dwóch cz ci: dla grupy
szkolnej oraz dla wszystkich ch tnych. Konkurs
rozpocz  si  o 16.30 wyst pieniem Konsula
Generalnego RP w Kaliningradzie Marcina
Nosala, który powita  wszystkich uczestników

Polskie Dyktando 2016
dyktanda i podzi kowa  organizatorom za
aktywny wk ad w rozwój j zyka i kultury pol-
skiej w Kaliningradzie.

W grupie szkolnej zwyci a Martyna Ro-
gowska z Gimnazjum nr 40. II i III miejsce zaj y
uczennice szko y „Ekspert” Jana Suszy ska i
Ksenia Romancowa. Specjaln  nagrod  i
wyró nienie za wzorow  kaligrafi  otrzyma a
Waleria Kursonowa z Polskiego Klubu.

Konkurs dla grupy wszystkich ch tnych
rozpocz  si  o godz. 18.30 s owem wst pnym
pana prorektora ds. stosunków mi dzynarodo-
wych BUF im. I. Kanta Igora ukowskiego.
Nast pnie wyst pi a dr Tatiana Szkapienko, która
tak e by a autork  tekstów konkursowych, zwi -
zanych w tym roku z twórczo ci  polskiego
noblisty Henryka Sienkiewicza. Nast pnie g os

zabra , specjalnie zaproszony na
to wydarzenie, profesor Tadeusz
Palmowski z Uniwersytetu
Gda skiego, który dyktowa  tekst konkursowy.

Wyniki konkursu og oszono o godz. 19.45
przez Tatian  Szkapienko, nagrody wr czali kon-
sul ds. kultury Dagmara Lukovi  oraz profesor
Tadeusz Palmowski. I miejsce zaj a absolwentka
filologii BUF – Jekaterina Mozdygan, II miejsce
zaj li studenci III roku filologii polskiej BUF –
Maria Strekozowa i Eugeniusz Szapowalenko,
III miejsce zaj a absolwentka filologii polskiej
Pó nocnego Uniwersytetu Federalnego w Archan-
gielsku – Jelizawieta Kinal.

Eugeniusz Szapowalenko
III rok filologii polskiej

Teksty POLSKIEGO DYKTANDA – 2016:

. 
: “ , , 

”.

patrz www.kantiana.ru. Poni ej przedstawiamy zdj cia z wydarzenia https://www.kantiana.ru/news/153/174249/
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Ju  kiedy
mówi am, e lubi
nasze  pismo i  z
niecierpliwo ci
oczekuj  ka dego

nast pnego numeru. Jestem
wdzi czna Pani redaktor
Aleksandrze awrynowicz za
wysy anie poczt  gazet dla
Ba tyjskiej polonii. Polonia
nasza jest niedu a i nie
wszyscy umiej  czyta  po
polsku. Ale kilka osób, w tym
ksi dz Micha , panie Larysa
Winokurowa, Irena
Choch owa, Marina Kozakowa
i inne ch tnie odbieraj  gazety,
kiedy je przynosz  do ko cio a.
W domu sk adam przeczytane
gazety do szuflady i kiedy
niekiedy przegl dam je. Na
pewno nie mam wszystkich
numerów, jakie ma Pan
Kleofas awrynowicz, ale te
mam sporo.

Ciekawie jest dowiadywa
si  jak tocz  si  sprawy w
organizacjach polonijnych, jak

Przede
wszystkim

pragniemy
podzi kowa  Pani Janinie
Pietruszko za list i zawarty w
nim artyku  – tak szczery i
wzruszaj cy.

Pani Janina jest bardzo
cenionym przez Redakcj
czytelnikiem i autorem wielu
ciekawych artyku ów i listów
do redakcji. Mimo trudno ci,
które nas ostatnio spotka y,
pozostaje lojalna w stosunku
do nas, otwarta i przyjazna.
Jej listy s ywym
wiadectwem tego, e

jeste my potrzebni, e jest
kto , kto zawsze czyta nasze
dzie o, e istniejemy nie
nadaremnie.

Nie ma cz owieka, który nie
mia by chocia by jednego
marzenia. Czy mo na  nie
marz c? Mo e i tak, lecz bez
tego ycie by oby bezbarwne i
nudne. Niektórzy maj
ca kiem realistyczne

polonusi sp dzaj  wolny czas,
dok d podró uj  itd.

Szkoda, e cz onkowie
Polonii  ma o  pisz  o
swoich rodzinach, o
przeczuciach, o marzeniach. Bo
ka dy cz owiek o czym  marzy.
Dziewczyna, kiedy z p czka
rozwija si  w kwiat, marzy o
odrobinie szcz cia,
o mi ci, jednej ma ej chwili
rado ci u boku ukochanego.  

Mój tata, na przyk ad, marzy
o tym, by odwiedzi  Ziemi

wi , ale jego marzenie
pozosta o tylko marzeniem.
Moja mama przez ostatnie
pi  lat  swojego  ycia
mieszka a u mnie i chcia a by
pochowana na cmentarzu wsi,
gdzie si  urodzi a, gdzie
po lubi a mojego tat  i gdzie

Kiedy odwiedza am
Warszaw , lubi am
spacerowa  po Starym
Mie cie, zw aszcza tam,
gdzie wystawiaj  swoje
obrazy malarze.

Pewnego razu zobaczy am
olejne obrazy kwiatów, które
sprzedawa   niem ody pan.
Takie niedu e, oko o 15 na 20
cm, w ramkach. Ale jakie to by y
kwiaty! Jak ywe, jak
prawdziwe, polskie stokrotki,
niezapominajki, maki,
konwalie. Podesz am bli ej
tego pana i zanuci am zwrotk
z piosenki: Tu w nie teraz
rozkwit y kwiaty, stokrotki, fio ki,
kacze ce i maki...

Pod polskim niebem w
szczerym polu wyros y ojczyste
kwiaty, w ich zapachu, urodzie
jest POLSKA. Jak bym chcia a

OD REDAKCJI
marzenia, czasem atwe
do spe nienia – by pó niej
pojawi y si  nowe, a dla
innych marzeniem mo e
by  co  co nie jest atwo
osi galne, na przyk ad
podró  dooko a wiata
albo lot w kosmos.
Kochaj ce nas bliskie
osoby cz sto staraj
si  przybli  nam
spe nienie naszych
marze , a niekiedy
to my sami d ymy do ich
urzeczywistniania.

Pani Janina zaufa a
nam i podzieli a si  na
amach naszego pisma
swoimi marzeniami z
innymi czytelnikami.

Zach camy równie
Pa stwa do dzielenia
si  z nami tym, co dla
Pa stwa wa ne, czego
Pa stwo pragn
najbardziej.

Maria
awrynowicz

Marzenia, marzenia.....

le  jej rodzice i
dziadkowie. Marzenie jej
zosta o spe nione. A o
czym marz  ja?

W ostatnich latach w
Polsce bywam rzadko.

kupi  te wszystkie dziesi
obrazów, powiesi  w swoim
pokoju i patrze , i patrze  na
nie. Ale niestety, nie mam
takiej finansowej mo liwo ci,
i moje marzenie nigdy si  nie
spe ni.

Marzenia, marzenia...
Za piewam sobie piosenk
Polskie kwiaty,  zamkn  oczy i
zobacz  kwiaty te malowane i
te, które rosn  w moim
ogródku, i te, które rosn  na

ce  i  w  lesie  w  mojej
rodzinnej wsi, w Tartaku.

         Janina Pietruszko
Ba tyjsk
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