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W tym samym czasie
na du ej scenie wyst -
powa  zespó  ta ca Auto-
nomii Polonia razem z
prezesem Elen  Roga-
czykow . Zespó  wykona
piosenk  Lipka i W moim
ogródeczku, i zata czy
ludow  polk  tramblan-

, a do ta ca przez pani
prezes zostali zaproszeni
wszyscy ch tni.

Dzie   zbli  si  ku
ko cowi, czuli my si

12 czerwca - Dzie  Rosji

Dalej na podwórku rze-
mie lniczym Polonia za-
proponowa a go ciom
udzia  w trzech intere-
suj cych warsztatach.
Swiet ana Maksimowa
pokazywa a, jak z papieru
zrobi  symbol pokoju –
go bia. Ludmi a Snigu-
rowa wykonywa a wianki
z kwiatów polnych. Julia
Czalij plot a ró ne ozdoby
ze wst ek. Równie
mo na by o podziwia
wystaw  r kodzielnictwa
Zofii Tur.

Wi cej  zdj  – patrz
str. 2.
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zm czeni. Ca a energia
zosta a w ona w Wiel-
kie wi to wielonarodo-
wej Rosji.

Weso ych wi t, dro-
dzy przyjaciele!

Kasia Gorienowa
Foto: E. Churszudow

Na du ej scenie przedstawiciele ró nych stowarzysze

Marsz Pokoju

Podwórek
rzemie lniczy

Cz onkowie Polonii

Pani Prezes z gubernatorem obwodu

W cent-
ralnym par-
ku kultury i
wypoczyn-

ku, jak co
roku, odby y

si  tradycyjne czerw-
cowe obchody Dnia
Rosji. Punktem kulmi-
nacyjnym tego wyda-
rzenia sta  si  Wielki
Marsz przedstawicieli
136 narodowo ci, mie-
szkaj cych w Obwo-
dzie Kaliningradzkim.

Po Marszu Pokoju z
udzia em gubernatora
Niko aja Cukanowa i
mera miasta Aleksandra
Jaroszuka, festyn konty-
nuowano na podwórku
chlebnym, gdzie Marina
Bobrowskaja i Niko aj
Gorienow z kalinin-
gradzkiej Polonii cz sto-
wali wszystkich ch tnych
polskimi owocowymi
ciastami:  jab kowym  i  z
czarnej porzeczki.
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przed rozpocz ciem rekon-
strukcji, lecz do pocz tku
akcji by o czym si  zaj .
Przyjrzeli my si  biwakom
uczestników bitwy i warun-
kom ich pobytu. Zobaczy-
li my jak uczestnicy rekon-
strukcji yli w warunkach
redniowiecza: namioty z

ótna, ogniska i gotowanie
posi ków w naczyniach tam-
tych czasów, s oma zamiast
materacy.

O 15 zacz o si  g ówne
przedstawienie. Królowie i
ich towarzysze broni bili si
na koniach, pó niej inni spo-
tykali si  w g ównej bitwie,

B i t w a
pod Grun-
waldem  –
jedna z naj-
wi kszych

bitew w historii rednio-
wiecznej Europy, sto-
czona na polach pod
Grunwaldem 15 lipca
1410 roku w czasie

GRUNWALD: REKONSTRUKCJA WIELKIEJ BITWY
mistrza Ulricha von Jun-
gingena, a po czonymi
si ami polskimi i litew-
skimi (z onymi g ów-
nie z Polaków, Litwinów
i Rusinów) pod dowództ-
wem króla Polski W a-
dys awa II Jagie y i wiel-
kiego ksi cia litewskie-
go Witolda.

(ze str. 1)

trwania wielkiej woj-
ny mi dzy si ami za-
konu krzy ackiego pod
dowództwem wielkiego

16 lipca 2016 roku grupa
cz onków Polonii przyby a
na miejsce s ynnej bitwy.
Przyjechali my sze  godzin

pobrz kuj c elazem.
Wydarzenie obserwowa o kilkadziesi t

tysi cy osób. Bitwa zako czy a si  zwy-
ci stwem wojsk polsko-litewskich i pogro-
mem si  krzy ackich.

Niko aj Gorienow
Foto autora i  N. Czalij

Rekonstrukcja bitwy

Cz onkowie Polonii

Cz  rekonstrukcji

Krzy acy – uczestnicy rekonstrukcji

Lipka na g ównej scenie Zespó  “P.O.L.S.K.A.” na ma ej scenie

Powitanie N. CukanowaPróba ta ca
Warsztaty
kodzielnicze

Na podwórku chlebnym

Zof ia
Tur Polonia razem
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W dniach
11-21 lipca w

Krakowie od-
by a si  XVII akcja edu-
kacyjna  „Podarujmy dzie-
ciom lato – wakacyjny pobyt
edukacyjny polskich dzieci
z Ukrainy, Bia orusi, Rosji
i Litwy”. Organizatorem
wydarzenia by o Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów
Ma opolski.

W projekcie uczestni-
czy o 16 delegacji, razem
licz cych ponad 170 dzieci.
Z Kaliningradu do Krakowa
przyjecha o 10 dzieci w
wieku od 9 do 16 lat, dla
których ten pobyt by  do-
datkow  nagrod  za dobr
nauk  j zyka polskiego w
ci gu roku oraz zwyci stwa
w konkursach mi dzynaro-
dowych.

W dniu 12 lipca w Sali
Polskiej Akademii Umie-

tno ci odby o si  uro-
czyste przywitanie uczest-
ników. Ka de dziecko pod-
czas uroczysto ci otrzyma-
o prezent od organizatorów.

Lato w Krakowie

W ramach projektu dzieci
mia y codzienne lekcje z j -
zyka polskiego. Ucieszy  nas
ten fakt, e lektorka j zyka
polskiego bardzo chwali a
szczególnie dzieci z Autono-
mii Polaków „Polonia” za
ch  i sukcesy w pozna-
waniu j zyka polskiego.

Oprócz tego dzieci mia y
bogaty program kulturalny
polegaj cy na poznawaniu
Krakowa i Ma opolski. Od-
by y si  dwie wycieczki – po

Starym Mie cie i po Kazi-
mierzu.

Dzieci zwiedzi y Kopal-
ni  Soli w Wieliczce, która
zrobi a na nich wielkie wra-
enie. Równie  zosta o zor-

ganizowane zwiedzanie
Zamku Wawelskiego i Ko -
cio a. W ramach warsztatów
w „Ogrodzie Do wiadcze ”
dzieci za pomoc  ró nego
rodzaju urz dze  spraw-
dzi y w praktyce swoje teo-
retyczne do wiadczenia z

kursu fizyki w szkole.
Dzieci mia y szans

zwiedzi  równie  Wadowice
– rodzinne miasto Papie a
Jana Paw a II, który zosta
kanonizowany w roku 2014.
Zobaczyli my tam Bazylik
Mniejsz  Ofiarowania Naj-
wi tszej Maryi Panny w

Wadowicach, a potem na
dzieci czeka y s ynne kre-
mówki, którymi delektowa
si  w dzieci stwie Karol
Wojty a. Ale najwi ksze
wra enie zrobi o na dzieci
Muzeum Dom rodzinny w.
Jana Paw a II.

Uczestniczyli my w
niedzielnej  Mszy  w.  w
Ko ciele Mariackim, gdzie
przed rozpocz ciem zosta o
og oszono, e w tym nabo-

stwie bior  udzia  rów-
nie  polskie dzieci z Ukrainy,
Bia orusi, Rosji i Litwy.

Oprócz programu edu-
kacyjnego oraz kulturalnego
na dzieci czeka  rozmaity
program rozrywkowy. Po-
byt w Parku Wodnym, wyj-
cie do kina, zwiedzanie wy-

stawy Lego,
która nikogo
nie pozostawi a oboj tnym!

Akcj  edukacyjn
zako czono koncertem i
grillem. W koncercie z naszej
grupy udzia  wzi y Karo-
lina Moszkina i Katarzyna
Gorienowa. Piosenka Czas
nie b dzie na nas czeka  w
jej wykonaniu zebra a
najwi ksze brawa i oklaski
publiczno ci!

W trakcie projektu dzie-
ci z Kaliningradu pog bi y
swoj  wiedz  j zyka pol-
skiego, zaprzyja ni y si  z
rówie nikami z innych kra-
jów, pozna y Kraków i Ma-
opolsk . Dzi kujemy orga-
nizatorom oraz ks. Jerzemu
Steckiewiczowi z parafii w.
Wojciecha Adalberta w Kali-
ningradzie za tak  mo li-
wo ! Mamy nadziej , e
nasze dzieci jeszcze b
mog y wzi  udzia  w po-
dobnych projektach w
nast pnym roku.

Julia Czalij
Foto autora

Wspólne zdj cie w Krakowie

Podczas uroczysto ci w Sali Polskiej
Akademii Umiej tno ci

Podczas przerwy w zaj ciach Zwiedzamy Stare Miasto

Zwiedzanie WadowicW „Ogrodzie Do wiadcze ”
Tajemnicza Kopalnia Soli
w Wieliczce

W kinie, ale nie w Lublinie piewa Katarzyna Gorienowa Po egnalny grill
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Wspania y koncert inauguruj cy
XV Mi dzynarodowy Festiwal „Bachos enije”

26 maja w Petersburgu wr czono nagrody im.
Ancyferowa za osi gni cia w krajoznawstwie.
W nominacji „Najlepsze prace o Petersburgu au-
torów zagranicznych” przyznano dyplom poz-
na skiemu historykowi Bart omieju Garczy-
kowi za ksi  pt. Petersburg. Nierosyjska
historia miasta 1703-1917.

Autor – na co dzie  badacz i mi nik historii
i kultury rosyjskiej, absolwent i wyk adowca
akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu  – od wielu ju  lat interesuje
si  fenomenem „Nadnewskiej Stolicy” i jej miesz-
ka ców. Pomys  zaprezentowania Czytelnikowi
„innej”, nieszablonowej (nierosyjskiej) historii
Petersburga narodzi  si  w 2002 roku, natomiast
ch  wydania drukiem niniejszej pracy zasygna-
lizowana zosta a w pierwszej ksi ce B. Gar-
czyka, b cej zmodyfikowan  wersj  rozprawy
doktorskiej pt., Radziecka polityka narodowo -
ciowa w latach 1917-1941 na przyk adzie Piotro-

Polak laureatem rosyjskiej nagrody

grodu – Leningradu, (Pozna  2011), której recen-
zentem naukowym by  prof. Artur Kijas. Intencj
autora jest przedstawienie dziejów Petersburga,
widzianych przez pryzmat zamieszkuj cych go
mniejszo ci narodowych (w tym Polaków), które
odcisn y na yciu miasta trwa y lad. W pracy
zaakcentowany zosta  fakt, e Petersburg mimo,
e by  miastem rosyjskim, to od najwcze niej-

szych lat swego istnienia posiada  polifoniczn

kultur . Nad New  splata y si  i oddzia ywa y na
siebie ró ne nacje, konfesje, tradycje i obyczaje.

Ambicj  autora jest by niniejsza ksi ka
stanowi a kolejny, cho  niewielki krok na drodze
do poznania i przybli enia polskiemu czytelni-
kowi fenomenu Petersburga.

www.gazetapetersburska.org/pl

Znany polski
organista Roman Perucki i
niemiecki oboista Krzysztof
Hartmann wspólnym
koncertem otworzyli XV
Mi dzynarodowy Festiwal
„Bachos enije”. W
koncertowym repertuarze
znalaz y si  m.in. utwory
J.S. Bacha, W.A. Mozarta i
J.F. Haendla.

Konsulat Generalny RFN w
Kaliningradzie. Oba konsulaty
zaprosi y wysokiej rangi
artystów. Polsk  reprezentowa
znany organista Roman
Perucki, a Niemcy Krzysztof
Hartmann – oboista b cy
solist  Filharmonii Berli skiej.
Inauguracji Festiwalu dokonali
Swiet ana Kondratjewa –
obwodowa minister kultury,

Mi dzynarodowy
Festiwal „Bachos enije” to
wa na impreza w kalendarzu
wydarze  kulturalnych
Obwodu Kaliningradzkiego, i
Konsulat Generalny RP w
Kaliningradzie stara si
corocznie wspiera  udzia
polskich muzyków w tym
wydarzeniu. Tegoroczn
edycj  Festiwalu
zainaugurowa  koncert
wspó organizowany przez
Konsulat Generalny RP oraz

Marcin Nosal – konsul
generalny RP w Kaliningradzie
oraz Michael Banzhaf – konsul
generalny Niemiec.

Na uroczysto ci
otwarcia obecne by y lokalne
media – zarówno telewizja, jak
i lokalna prasa. Pomimo tego,
e sezon urlopowy jest w pe ni i

wielu kaliningradczyków
wyjecha o na odpoczynek,
sala koncertowa filharmonii, w
której koncert si  odbywa ,
wype niona by a do ostatniego
miejsca.

www.kalningrad.msz.gov.pl

Marcin Nosal, Swietlana Kondratiewa i Michael Banzhaf

Orkiestra kameralna Filharmonii Obwodowej w Kaliningradzie pod batut
Aleksandra Andriejewa

Roman Perucki i
Krzysztof Hartmann

Roman Perucki i
Krzysztof Hartmann
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W ci gu roku akademickiego
w  Klubie  MKP  odbywa y  si

zaj cia z j zyka polskiego i kultury
polskiej. Brak praktyki j zykowej spowodowa
ograniczenie mo liwo ci komunikacji w j zyku
polskim. W rozwi zaniu tego problemu pomog a
nam nasza nauczycielka Jekaterina Regureckaja,
której jeste my bardzo wdzi czni. Po zako -
czeniu roku wszyscy cz onkowie klubu zdali
egzamin z j zyka polskiego i otrzymali certy-
fikat, potwierdzaj cy ich umiej tno ci j zykowe
oraz zaproszenie na wycieczk  statkiem po rzece

Statkiem po rzece Przegole
Pregole.

13 czerwca 2016 r. cz onkowie klubu
„Szturwa ” przepi knym statkiem „Sambia”,
odp ywaj cym od stacji „Majak”, zacz li podró
po rzece Pregole w kierunku miasta. Statek
„Sambia”, nazywany „tramwajem rzecznym”,
jest jak najbardziej przystosowany do podro y:
posiada dobr  akustyk , adne meble, bar, toalet .

yn li my marszrut , przechodz  przez
centrum miasta, ze statku mo na by o ogl da
najciekawsze obiekty, w tym buduj cy si  sta-
dion, na którym b  odbywa y si  Mistrzostwa

wiata Pi ki No nej w 2018 r., Katedra filozofa
I. Kanta, wie  rybna, Muzeum Oceanu wiato-
wego i jego statki, rybny i morski porty. Pod-
ró nicy byli zachwyceni wspania ymi widokami.
Przewodniczka opowiada a o historii hanzea-
tyckiego miasta Koenigsberg i nowoczesnym
zielonym pi knym mie cie, którym jest nasz
obecny Kaliningrad.

Kolejnym miejscem spotkania Klubu MKP,
na które ju  bardzo czekamy, b dzie Ostróda.

Barbara Raczkowska
Foto: Siergiej Mas o

28 czerwca br.
w Sali Kominkowej
Konsulatu Gene-
ralnego RP odby o

si  uroczyste wr czenie nagród
oraz dyplomów uczestnikom
oraz zwyci zcom VII Edycj i

By  Polakiem
Mi dzynarodowego Konkursu
pt. „By  Polakiem”. Dziewi cioro
dzieci Autonomii  Polaków
„Polonia” ze Studium Ma-
larskiego „Weso e Farby” pod
kierownictwem Swiet any Mak-
simowej otrzyma o nagrody z r k

Konsula Generalnego RP w
Kaliningradzie Marcina Nosala

oraz Konsula ds. Polonii Jaro-
awa Strycharskiego.
W swoim przemówieniu pan

Konsul Generalny podkre li
wa ne znaczenie wychowania
dzieci  w  mi ci  do  swojej  Oj-
czyzny, szanowania swoich ko-

rzeni oraz historii.
Po zako czeniu

uroczysto ci na dzieci oraz ich
rodziców czeka  s odki pocz s-
tunek, przygotowany poprzez
Konsulat Generalny RP w
Kaliningradzie.

Elena Rogaczykowa
Foto autora

Marcin Nosal przemawia do uczestników
konkursu i go ci

Wr czenie nagród – wspólne zdj cie

Statek „Sambia” Przystanek „Majak”

Nowo budowany stadion

Czlonkowie Klubu

Nasza ulubiona nauczycielka i my

Zachwyceni wspania ymi widokami
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Czy to wi to plonów, ognia i wody, czy naro-
dziny, lub i mier  – S owianie wiedzieli, jak
uczci  ka dy dzie  (i ka  noc). Sprawd my,
ile pozosta o w nas ze s owia skiej duszy?

Dawno, dawno temu (lata najwi kszej ekspan-
sji przypadaj  na VI-VII wiek n.e.) istnia  lud
yj cy w zgodzie z przyrod  i jej cyklami, sza-

nuj cy przybyszy z nieznanych krajów, uczciwy,
ceni cy wolno , któremu poj cie w adzy by o
obce. To nie bajka, lecz krótka charakterystyka
dawnych S owian, któr  Leszek Matela zawar
w ksi ce “Tajemnice S owian”. Zamieszkiwali
oni Europ  mi dzy Odr , ab  i So aw , a  do
Pó wyspu Jutlandzkiego na zachodzie, na po-
udniu si gaj c Ba kanów, a tak e Czech, Mo-

raw, W gier, dorzecza Dniepru i górnej Wo gi.
Mimo odmiennej mowy i ró nic regionalnych,

czy y ich podobne zwyczaje, obrz dy i wierzenia.
Godnie rozpocz  rok

owia ski kalendarz wi t rozpoczyna  si
21 grudnia, symbolicznym zwyci stwem wiat a
nad ciemno ci  (przesilenie zimowe). Uroczys-
to ci wi ta Godowego lub Zimowego Sta-
nias ca ko czy y si  6 stycznia, a przebiega y
piewaj co. Rado  z coraz d szych i cieplej-

(Nie)zapomniane obrz dy i zwyczaje s owia skie

Wzór rysowano na skorupkach za pomoc  rozto-
pionego wosku, natomiast br zowe lub czerwone
zabarwienie uzyskiwano zanurzaj c je w naczy-
niu z upinami cebuli b  ochry. Zwyczaj ten

Na wzgórzach wzniecano ognie krzesane dwoma
kawa kami drewna, co mia o wzmocni  uczestni-
ków obrz dów, a polom i zwierz tom zapewni

odno . Wokó  ognisk ta czono i piewano,
skoki przez ogie  oczyszcza y i chroni y przed

 energi .
Wierzono, e równie  drugi z ywio ów ma

w tym czasie uzdrawiaj ce w ciwo ci. Oficjal-
nie ko czy a si  trzymiesi czna wstrzemi li-
wo  od k pieli (zakaz dotyczy  zanurzenia cia a
w rzekach, jeziorach i strumykach za dnia), a
rytualne obmycie wod  w Noc Kupa y przega-
nia o choroby i uroki. Dziewcz ta plot y wianki
z kwiatów i zió , nast pnie puszcza y je z nur-
tem rzeki. Je li wy owione przez ch opców tra-
fi y do swojej w cicielki, m odzie  kojarzy a

(aby ziemia nie by a ca kowicie pozbawiona ziar-
na), a cz  chowano do wi tyni. Na kilka dni
przed g ównymi uroczysto ciami przed pos -
giem wi towita (boga wojny i urodzaju) stawia-
no kielich z miodem pitnym – wi tym napojem

owian, który poddawano fermentacji jak wino.
> str. 7

si  w pary. W t  noc pozwalano sobie na wi cej
ni  to zwykle wypada o, co cz sto prowadzi o
do inicjacji seksualnej – dlatego mówi si  o

owia skich walentynkach.
Wedle legendy tylko w kupa ow  noc zakwita

kwiat paproci. Szcz liwy znalazca by  odt d
bogaty, a w razie niebezpiecze stwa móg  sta
si  niewidzialny. Wró ono tak e z kwiatów ru-
mianku czy dzikiego bzu, a nawet szczypiorku
(panny oznacza y odygi kolorow  nitk  i nada-
wa y im imiona swoich ukochanych – szczypio-
rek, który najbardziej urós  do rana dowodzi
najgor tszego uczucia).

wi to to by o tak mocno zakorzenione w
tradycji S owian, e w adze ko cielne w czy y
poga ski zwyczaj do kalendarza chrze cija -
skiego – Noc Kupa y jest dzisiaj znana jako noc
wi toja ska (uroczysto ci odbywaj  si  w dniu
w. Jana 24 czerwca).

Do ynki dawniej
Pierwszy dzie  jesieni to wi to Plonów, do

którego przygotowania rozpoczynano ju  w
sierpniu. Po zako czeniu niw zostawiano na
polu kilka nieskoszonych k osów zwanych brod

nosili ga zki pokryte baziami, z których robiono
wiechy (odpowiednik wielkanocnych palm). Te
by y nieod czn  cz ci  rytua u wyp dzania z a
z cz owieka – uderzano si  nimi nawzajem. W -
ciwo ci oczyszczaj ce mia a te  woda, wi c ob-
ficie si  ni  polewano. Pocz tkowo dwa odr bne
zwyczaje po czono w jeden, znany do dzi ,
migus-dyngus.

Kupalnocka, czyli walentynki po s owia sku
“Dzie  Kupa y najd szy w roku, noc Kupa-

y najkrótsza, by y jednym ci giem wesela, pie-
wu, skoków i obrz dów” – pisa  Józef Ignacy
Kraszewski w “Starej ba ni”. Jednak dla S owian
jedna noc wi towania to zdecydowanie za ma o.
Uroczysto ci rozpoczyna y si  w wigili  przesi-
lenia letniego (20 czerwca) i trwa y cztery doby.
By o to przede wszystkim wi to ognia i wody.

ma swoje korzenie w Persji (co mo e potwierdza
jedn  z teorii pochodzenia S owian), gdzie jajkami
leczono ludzi, a uroki zdejmowano przesuwaj c
je po ciele cz owieka.

Do przyj cia wiosny przygotowywali si
wszyscy domownicy. Sprz tano i wietrzono
izby, kobiety piek y placki, m czy ni rozpalali
ogie  na wzgórzach, ch opcy i dziewcz ta przy-

szych dni okazywano wykonuj c pie ni zwane
kol dami, pomy lno  mia o zapewni  odwie-
dzanie znajomych gospodarzy w rytualnych
pochodach.

W domach stawiano drzewo ycia, czyli snop
zbo a lub jemio  (choinka pojawi a si  znacznie
pó niej). Pierwszego dnia zimy nie zapominano
o duszach przodków: na cmentarzach palono
ogniska, by ogrza  zmar ych (ale te , by pomóc

cu w jego zmaganiach z ciemno ci ), przy-
rz dzano uczty – tryzny. Tego dnia przewidy-
wano pogod  na nast pny rok i przysz .

Z czasem Godom nadano chrze cija sk
interpretacj . Dlaczego zatem Bo e Narodzenie
katolicy wi tuj  25 grudnia, a nie 21? Otó  w
staro ytnym Rzymie ten dzie  by  po wi cony
bogu s ca (Sol Invictus), którego wyznawc
by  cesarz Konstantyn. Podobno po przyj ciu
chrze cija stwa w adca schrystianizowa  poga -
skie wi to, godz c obie religie.

Wiosna, ach to ty
Poga skie korzenie maj  równie : topienie

Marzanny, malowanie jajek, migus-dyngus czy
nawet wiosenne porz dki. Nale o hucznie
uczci  odradzanie si  si  przyrody po odej ciu
zimy, wi c na 21 marca ustalono Jare wi to.
Sposobów na celebrowanie tego dnia by o kilka.
Jedni przyodziewali s omian  kuk  w bia e
szaty, na g ow  wk adali jej cierniow  koron
wykonan  z ga zi g ogu. Tak ustrojon  Marzan-

 obnoszono wokó  wioski przy d wi kach
grzechotek, by nast pnie j  spali  lub utopi  i
ostatecznie po egna  zim , mier  i chorob .
Inni malowali jajka na znak odradzania si ycia.
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mi, kwiatami oraz kokardami, nuc c przy tym
obne pie ni. Do domu przybywa  orszak

weselny, a starosta, pierwszy dru ba lub brat
dziewczyny rozplata  warkocz. Pan m ody rów-
nie  mia  swój wieczór kawalerski, ale szczegó y
nie s  znane.

Nast pnego dnia odbywa y si  za lubiny
(swa ba). Z  energi  mia o oddali  przej cie
przez wrota, na progu których le a siekiera
skierowana do wn trza podwórza. Przysi
ma sk  sk adano przed bogami w obecno ci

ercy lub Swata. M od  par  i go ci witano chle-
bem i sol , uroczy cie dziel c weselny ko acz,
wspólnym ta com i piciu miodu nie by o ko ca.

Pa stwa m odych nale o chroni  szczególnie
w noc po lubn , wi c pod ko k adziono
siekier . Mia o to te  sprawi , by urodzi  si
ch opiec, poniewa  dopiero m ski potomek by
oznak  akceptacji domowych duchów, wi c i

Je li go uby o, traktowano to jako z  wró ,
natomiast wype nione po brzegi naczynie zapo-
wiada o obfite zbiory.

Podczas wi ta dzi kowano bogom za plony
i proszono o lepsze w nast pnym roku. Pleciono
wie ce i wypiekano ko acze (rodzaj chleba lub
placka pszennego, nazwa nawi zywa a do kszta-
tu). Zwyczajowo kap an stawia  dorodne pie-

czywo mi dzy sob  a ludem pytaj c, czy jest
spoza niego widoczny. Je li móg  si  za nie
schowa , odczytywano to za przejaw dostatku.
Ludowy charakter wi ta Plonów przetrwa
prób  czasu w postaci do ynek obchodzonych
wspó cze nie zazwyczaj w jedn  z wrze nio-
wych niedziel tu  po zako czeniu niw.

Za dusze przodków
Dusze po mierci w drowa y do krainy wiecz-

nej szcz liwo ci – Nawie. Kilka razy w roku
powraca y jednak do wiata ywych, a wtedy
nale o je godnie przyj . Rytua y zwi zane z
Dziadami odbywa y si  w my l zasady, e du-
chy mog  odda  przys ug ywym (nauki mo-
ralne), a i ywi duchom (zwyczaj przynoszenia
po ywienia i napojów na groby). Na cmenta-
rzach rozpalano ogniska, a na rozstajach dróg
palono “grumadki” (drewniane polana), aby
wskaza  drog  do raju. Cze  okazywano pop-
rzez uczt , igrzyska i piewy.

W niektórych regionach Polski karmienie dusz
przodków praktykowano do pocz tków XX
wieku. Wraz z nastaniem chrze cija stwa ogra-
niczono wi ta zmar ych do dwóch w roku, osta-
tecznie do jednego – 2 listopada celebruje si
Zaduszki. Reliktem poga skiej tradycji wiosen-
nych Dziadów jest wi to R kawki (od nazwy
kopca usypanego r kami, po którym toczono
jajka – symbol zmartwychwstania), dzi  obcho-
dzone w Krakowie.

Nowe ycie
Najwi kszym wi tem w rodzinie by o przyj-

cie na wiat dziecka. Jednak na s owia skiego
potomka z niemniejsz  rado ci  czeka y de-
mony. Przy ko ysce zawi zywano wi c czerwo-
ne wst eczki chroni ce przed rzuceniem uroku,
pod kiem lub na progu k adziono ostre narz -
dzia, woko o okien upychano ciernie, ro liny
kolczaste lub parz ce, sól oraz czosnek, w izbie
ca y dzie  pali  si  ogie . Aby zmyli  z e duchy,
czasami udawano, e niemowl  zmar o.

Tu  przed porodem kobiety zwraca y si  do
boga Roda i jego pomocnic Rodzanic o zdrowie
dla dziecka. S owianie wierzyli, e w noc po na-
rodzinach zjawiaj  si  trzy bóstwa, które decy-

Wiek m ski
Podczas gdy ci ar organizacji wi kszo ci

obrz dów i zwyczajów dawnych S owian spo-
czywa  demokratycznie na wszystkich, bez
wzgl du na p , postrzy yny dotyczy y tylko
ch opców. Gdy m odzieniec ko czy  12 rok
ycia (niektóre ród a podaj  wiek 7 lub 10 lat),

po raz pierwszy cinano mu d ugie w osy. Tego
symbolicznego przej cia z wieku dzieci cego w
wiek doros y dokonywa  ojciec, który odt d bra
na siebie odpowiedzialno  wychowania potom-
ka (do tego czasu syn pozostawa  pod opiek

rodziny m a. Jednak by a i druga strona medalu,
o której pisa  Ibrahim ibn Jakub: “Je li urodz
si  komu  dwie albo trzy córki, to s  one podsta-

(ze str. 6)

duj  o losie noworodka, kre c na czole magicz-
ne znaki niedostrzegalne przez cz owieka. Aby

askawi  Rodzanice, przygotowywano dla nich
pocz stunek z chleba, sera i miodu. Zapraszano
równie  kobiety z rodziny i cz stowano je kasz .

matki, córka – a  do zam pój cia). Podczas
rytua u ch opiec otrzymywa  w ciwie imi ,
gdy  to nadane zaraz po urodzeniu pe ni o tylko
funkcj  ochronn  przed czyhaj cymi na dzieci
strzygami i zmorami. Od postrzy yn ojciec ofi-
cjalnie uznawa  ch opca za syna. Ceremonii
towarzyszy y piewy i uczta dla ca ej rodziny.
Prawdopodobnie jeszcze w XVIII wieku obrz d
ten mia  oznacza  poddanie si  woli i w adzy
osobie cinaj cej w osy.

I e ci  nie opuszcz …
Dawniej ma stwo by o przyjacielsk , dob-

rowoln  umow  mi dzy rodzinami, a uprowa-
dzenie niewiasty dla o enku to tylko inscenizo-
wana zabawa. Dziewcz ta wychodzi y za m
nawet w wieku 14 lat, a symbolicznym po egna-
niem panie stwa by y rozpleciny. Druhny plot y
pannie m odej warkocz i przystraja y go ga zka-

 jego bogactwa, je eli synowie si  rodz , to
ubo eje”. Wszystko za spraw  wiana, które ro-
dzice pana m odego wp acali za niego ojcu
dziewczyny.

Wbrew pozorom dziewictwo ówcze nie nie
by o cenione, gdy  to oznacza o, e dziewczyna
nie podoba si  ch opakom. Z kolei po dana
by a panna z dzieckiem jako dowód jej p odno ci.
Je eli m czyzna pragn  rozwie  si  z
wybrank , móg  to zrobi , ale traci  przy tym
posag. S owia skie ony by y bardzo przywi -
zane do m ów, co potwierdzaj  pisemne wia-
dectwa okalecze  po mierci swego towarzysza.

… a  do mierci
Nie yj cych

otaczano g -
bok  czci  i
pomagano ich
duszom dot-
rze  do Na-
wii, któr  rz -
dzi  Weles.
Cia a S owian
najcz ciej wynoszono przez okno, na progu
stawiano topór czy inne ostre narz dzie, by odci
zmar emu drog  powrotn . Dodatkowym zabez-
pieczeniem by o tworzenie cmentarzy za rzek
lub jeziorem – woda stanowi a naturaln  barier
dla dusz, które mog yby niepokoi yj cych.

Zmar ych ubierano w od wi tne szaty, nak a-
dano bi uteri , czasami bro  i zawijano w bia e

ótno. Po modlitwach cia o k adziono na stosie,
poniewa  tylko oczyszczaj ca moc ognia umo -
liwia a dotarcie do Nawii. Prochy zamykano w
glinianych naczyniach (popielnicach), a w naj-
dawniejszych czasach sypano pod próg chaty,
by dusza broni a domowników i oczyszcza a
go ci (dlatego nie witamy si  przez próg).

Istotn  cz ci  ceremonii pogrzebowej by y
uczty (staropolskie strawy, od XVI wieku aci -
skie stypy), odbywaj ce si  ponownie 40 dni
lub rok po mierci. Ten sposób czczenia zmar-
ych kontynuowano podczas obrz du Dziadów,

a na Rusi urz dzano biegi, zapasy i ta ce.
owianie wierzyli w swego rodzaju reinkar-

nacj . Wyobra ali sobie wiat jako drzewo kos-
miczne, w którego koronie znajdowa a si  magi-
czna kraina, gdzie zim  odlatuj  ptaki. Wyraj
(niebia ski lub ptasi oraz podziemny lub w o-
wy) znajdowa  si  tu  nad Nawi , opowiadano
o ogrodzie za elazn  bram  strze on  przez

otego Kura lub Raroga (ognistego ptaka). Du-
sze, które w drowa y do rajskiej krainy, powra-
ca y na ziemi , do ona kobiet, a pomaga y im w
tym bociany i lelki wiosn , a kruki zim . Teza,
e dzieci przynosz  bociany, nie jest wi c wys-

sana z palca.
www.culture.pl/pl/artykul/
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Plemi , którego historia nie jest do ko ca
znana, inspirowa o romantycznych poetów, a
dzisiaj pobudza raperów; by o natchnieniem
malarzy i rze biarzy, inspirowa o scenariusze
komiksów. Co (by  mo e) zawdzi czamy

owianom, i jak to si  sta o, e ka dy
interpretuje ich spu cizn  inaczej?

owianie, czyli kto?
Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje si

proste i atwe. Na prze omie VI i VII wieku
n.e. S owianie wyruszyli ze swojej prakolebki
(co prawda, nie do ko ca wiemy gdzie si
znajdowa a - niektórzy twierdz , e w
okolicach dzisiejszego Kijowa, inni lokuj  j
gdzie  pomi dzy Uralem, a Wo ) i zacz li
zasiedla  kolejne tereny. Legendarnemu
przodkowi Polaków, Lechowi, miejsce, w
którym ma osi  wskaza y or y ko uj ce nad
wielkim d bem - przynajmniej tak mówi
anonimowa, pochodz ca prawdopodobnie z
XIV wieku „Kronika wielkopolska’’.

Na pocz tku nasi przodkowie tworzyli
opart  na równo ci, idylliczn  spo eczno ,
która stroni a od wojen. Tak  wizj
przedstawi  nam o wieceniowy filozof i autor
koncepcji narodu (niem. volk) Johann
Gottfried Herder - wed ug niego w dawnych

My (?) S owianie
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czasach S owianie:
„Warzyli sól, tkali p ótno, sycili miód, sadzili
drzewa owocowe, wiod c na swój sposób
ycie radosne, wype nione muzyk ’’.

Nast pnym krokiem by a chrystianizacja,
która nie mia a ju  niczego wspólnego z
sielank . Herder dostrzega  w niej analogi  do
okrucie stw, których dopuszczali si
konkwistadorzy wobec Indian Mezoameryki.
Na szcz cie „ko o wszystko zmieniaj cego
czasu obraca si  niepowstrzymanie’’, post p
rozumu i sprawiedliwo ci przyniós

owianom spokój i praworz dno , który
cechowa  ich spo eczno  u zarania.

awianie, Slave...
Tak wygl da a legendarna wizja historii

owian. A sk d wzi o si  s owo ich
okre laj ce? Jan Pawe  Woronicz, polski poeta
i duchowny, sugerowa , e pochodzenia
nale y szuka  w “s awie’’, a S owianie to
„synowie s awy’’. O pokolenie starszy Adam
Mickiewicz naucza  podczas swoich
paryskich prelekcji o literaturze s owia skiej,
e nazwa ta oznacza “lud s owa’’, dok adniej

rzecz bior c - „s owa bo ego’’. Pochodzenie
owa wydaj  si  by  jednak mniej

romantycznie, si ga angielskiego s owa
„slave’’ i niemieckiego „Sklave’’ - niewolnika,
poddanego.

„W wietle wychodz cych dzi  na wiat o
dzienne wczesno redniowiecznych wiki skich
i wareskich dokona  w zakresie handlu
niewolnikami ze S owia szczyzny, taki
ród os ów wydaje si  wielce uzasadniony,

cho  nie wprawia nas w specjalnie dobre
samopoczucie. Instynktownie, w poczuciu
narodowej dumy, oczekujemy, e zas ugujemy
na co  wi cej, ni  tylko na miano
historycznego zag bia dla skandynawskich
owców niewolników’’ - pisze archeolog

Zdzis aw Skork.
Za czym t skni  S owianie? …

http://culture.pl/pl/artykul/my-slowianie

W ra-
mach dzia-

 Klubu
„Szturwa ”
oprócz lekto-

ratu j zyka polskiego,
organizujemy wspólne
wyj cia do teatru, kina,
filharmonii i muzeów,
warsztaty artystyczne, zaj -
cia ruchowe, imprezy kul-
turalne i turystyczne.

Jedn  z form akty-
wizacji cz onków Klubu,
która stwarza mo liwo
ci ego poszerzania wie-
dzy, pobudza do integracji
spo ecznej, u atwia nawi -
zywanie przyja ni, zapew-
nia mo liwo  dbania o
kondycj  fizyczn , jest
podró  do innych miast.

Podczas kolejnej pod-
ró y w dniach 2-3 lipca
2016 r. mieli my spotkanie
z naszymi partnerami i dob-
rymi przyjació mi z Ostródy.

Razem z przewodni-
kiem zwiedzali my intere-

Razem z nami stwórzcie siebie na nowo

suj ce miejsca oraz zabytki
miasta: zamek, ko cio y,
secesyjne kamieniczki sta-
rych ulic, wie  Bismarcka,
parki i nowoczesne obiekty,
jak Expo Arena, amfiteatr,
stadion, nabrze e Jeziora
Drw ckiego. Du o dobrych
wra , du o wa nych his-
torycznych informacji, aneg-
dot i legend, wszystko to w

przepi knej scenerii ostródz-
kiej przyrody.

Grupa muzyków „Ma-
zurscy Puzoni ci”, którzy
od wielu ju  lat w okresie
letnim daj  koncerty przy
fontannie w parku przy ul.
Czarnieckiego, zapewni a
amatorom muzyki klasycz-
nej atrakcyjne sp dzenie
mi ych chwil w malowni-
czym miejscu. Zachwycony

um nagrodzi  artystów
gromkimi brawami.

Celem takich spotka
jest przede wszystkim
wzmocnienie dynamiki roz-
woju ustawicznego kszta -
cenia osób starszych – mie-
szka ców Rosji oraz Polski
– poprzez podnoszenie ja-
ko ci i rozszerzenie oferty
edukacyjno-aktywizuj cej.

Zapraszamy do naszego
Klubu  osoby ch tne, by
razem z nami „P yn  pod
pe nymi aglami”.

Olga So owjowa
Foto: Siergej Mas o

Spotkanie z naszymi
partnerami i dobrymi

przyjació mi z Ostródy

Wie a Bismarcka w Ostródzie

Grupa muzyków „Mazurscy Puzoni ci” w parku

(ze str. 7)
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