
Polski sejm ustanowi  rok 2017
rokiem sze ciu patronów. Józefa
Conrada - Korzeniowskiego, mar-
sza ka Józefa Pi sudskiego, Adama
Chmielowskiego, b ogos awionego
Honorata Ko mi skiego i Tadeu-
sza Ko ciuszki. Rok 2017 b dzie te
Rokiem Rzeki Wis y.

Rok Rzeki Wis y ma uczci
550. rocznic  pierwszego wolnego
flisu (sp awu towarów) na Wi le.
Jak zapisano w uchwale: “Sejm RP
oddaje ho d pokoleniom rodaków,
którzy dzi ki Wi le i w oparciu o
ni  budowali to samo  i pot
pa stwa polskiego. Wis a - królowa
polskich rzek, b ca symbolem
polsko ci i patriotyzmu - to nasze
naturalne oraz historyczno-kultu-
rowe dziedzictwo.”

Rocznice 2017 roku

Pomnik Josepha Conrada
w Wo ogdzie

Marsza ek mawia  cz sto: „by  zwy-
ci onym i nie ulec to zwyci stwo,
zwyci  i spocz  na laurach to
kl ska. Kto chce, ten mo e, kto chce,
ten zwyci a…”

Józef Konrad -Korzeniowski
(Joseph Conrad) to syn polskich
zes ców syberyjskich, pisarz
pisz cy w Anglii i po angielsku,

Adam Chmielowski - wi ty
Brat Albert, za yciel zgroma-
dzenia albertynów i albertynek, pow-

kowany przez papie a Jana Paw a
II. ycie nasze to podró  po
wzburzonych wodach oceanu,
po ród ciemno ci nocy; wiara to
latarnia morska, co nam drog  do
portu wiecznej szcz liwo ci uka-
zuje…” – mawia  Ko mi ski.

Najwa niejsze rocznice pod
wzgl dem religijnym w roku 2017
to na wiecie 500. rocznica rozpo-
cz cia Reformacji przez Marcina
Lutra, trzechsetlecie objawie  Matki
Bo ej w Aparecidzie w Brazylii i
stulecie objawie  Matki Bo ej w
Fatimie. A w Polsce wierz cy b
wspomina  300. rocznic  Koronacji
Obrazu Matki Bo ej Cz stochow-
skiej na Jasnej Górze i 140. rocznic
objawie  Matki Bo ej w Gietrzwa -
dzie ko o Olsztyna.

Z polskich rocznic nale y jeszcze
wspomnie  75. rocznic  powo ania
Armii Krajowej – zakonspirowanej
si y zbrojnej Polskiego Pa stwa Pod-
ziemnego w latach II wojny wiato-
wej.

MS

staniec styczniowy, malarz, wi ty
Ko cio a katolickiego znany z pracy
dla biednych i bezdomnych. W
ubieg ym roku min a setna rocznica
Jego mierci, a w tym roku mija 130
lat od chwili przywdziania przez
Niego habitu. Brat Albert powiedzia
m.in.: „Powinno si  by  dobrym jak
chleb, powinno si  by  jak chleb, który
dla wszystkich le y na stole, z którego
ka dy mo e k s dla siebie ukroi  i
nakarmi  si , je li jest g odny”.

H o n o r a t
K o m i s k i
(nazywa  si

c i w i e
F l o r e n t y n
W a c a w
Ko mi ski)
to polski ka-
pucyn, teo-
log, prezbiter,
za yciel wielu
zgromadze  zakonnych, b ogos a-
wiony Ko cio a rzymskokatolickie-
go, w pa dzierniku 1988 r. beatyfi-

W 2017 roku minie 200 lat od
mierci Tadeusza Ko ciuszki pol-

pierwszoplanowa posta  literatury
wiatowej. W grudniu 2017 obcho-

dzona b dzie 160. rocznica jego uro-
dzin. Conrad obdarowa  Brytyjczy-
ków j zykiem angielskim, który
nigdy nie móg by by  wymy lony
przez najbardziej genialnego Anglika.
Pisa  jak Tomasz Mann, d ugie zda-
nia, pi knie zaprojektowane, pi knie

yte pi kne s owa.

skiego i ameryka skiego genera a,
uczestnika wojny o niepodleg
Stanów Zjednoczonych, Naczelnika
Narodowej Si y Zbrojnej w czasie
powstania ko ciuszkowskiej prze-
ciw Rosji i Prusom w 1794 roku.

Marsza ek Józef Pi sudski
urodzi  si  równo 150 lat temu i jest
dla wspó czesnych Polaków naj-
wybitniejszym politykiem i woj-
skowym XX w., twórc  niepod-
leg ci Polski po okresie zaborów.
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Po raz pierwszy od ponad stu lat... w
Warszawie powstanie cerkiew prawos awna

uda o si  przygotowa  plac pod bu-
dow , zosta y wylane fundamenty,
a na nich wzniesione zosta y ciany
elbetonowe. Te  ju  ma e kopu y i

pó kopu y oraz cz  dzwonnicy.
Wewn trz budowli mo na ju  zaob-
serwowa  balkon, boczne chóry
oraz klatki schodowe.
     Projekt nowej cerkwi wzorowany
jest na konstantynopolita skiej
wi tyni wi tej Sofii (Hagia Sophia)

– M dro ci Bo ej, która jest jedn  z
najs ynniejszych budowli sakralnych
wiata: „Patrz c z zewn trz wi-

dzimy Niebo (kul  – rzeczywisto
bosk ) zst puj ce na Ziemi
(sze cian – rzeczywisto  ludzk ).
To niezwykle czytelna symbolika
zarówno Objawienia jak i Wcielenia.

Patrz c wewn trz
widzimy nad sob
kopu  – Niebo,
podobnie jak w
Hagii Sophii rz d
okien pod kopu
podkre la wra e-
nie unoszenia si
jej w przestrzeni.
Poza nowoczesn
form  zasada kon-
strukcji, ogólna
idea, symbolika s

     Od ponad stu lat w Warszawie
nie budowano ko cio ów pra-
wos awnych. Przed Pierwsz
Wojn wiatow  na terenie dzi-
siejszej stolicy Polski istnia o
36 prawos awnych cerkwi, lecz
do naszych dni zachowa y si
tylko dwie z nich – Katedra Met-
ropolitalna w. Marii Magdale-
ny w warszawskiej dzielnicy
Praga nad prawym brzegiem
Wis y i niewielka cmentarna
cerkiew w. Jana Klimaka w
dzielnicy Wola na lewym brze-
gu Wis y. Inne cerkwie zosta y
albo zburzone, albo przero-
bione na ko cio y katolickie.
  

    100 lat temu na pocz tku XX wie-
ku w Warszawie powsta  maje-
statyczny Sobór w. Aleksandra
Newskiego, który móg  pomie ci
2500 wiernych, a jego 70-metrowa
dzwonnica by a najwy sz  bu-
dowl  w Warszawie.  Malowanie
fresków trwa o 12 lat, sobór zosta
po wi cony przed samym po-
cz tkiem Pierwszej Wojny wia-
towej. Jednak czasy si  zmnienia y
i Sobór zosta  rozebrany w latach
20-tych, mniej ni  15 lat po uko -
czeniu budowy. Podzieli  los wielu
wi ty  prawos awnych w War-

szawie wybudowanych w okresie
rozbiorów i rozebranych po odzy-
skaniu niepodleg ci. Obecnie w
Polsce yje ok. 500 - 600 tys. wy-

znawców prawos awia. Szacuje
si , e blisko 70 procent z nich
mieszka na Bia ostocczy nie. W
stolicy na dzie  dzisiejszy mieszka
oko o 30  tysi cy wiernych ko cio a
prawos awnego. Pi knego Soboru
w. Aleksandra Niewskiego obecnie

ju  nie ma, a dwie istniej ce wi tyni
nie mog  pomie ci  wszystkich
ch tnych. Dlatego na prze omie
marca i kwietnia ubieg ego roku
ruszy a budowa nowej cerkwi.
Pierwszej od stu lat. To b dzie pi kna
bry a, która zachwyci z pewno ci
nie tylko prawos awnych, ale tak e
wszystkich mieszka ców Warsza-
wy oraz  turystów. W ubieg ym roku

identyczne jak w Hagii Sophii” –
nie tak skomentowa  szczegó y

konstrukcji powstaj cej wi tyni
warszawski architekt i autor projektu
Andrzej Markowski.
    Nowa wi tynia powstanie przy
ulicy Pu awskiej na Ursynowie, gdzie
ko ció  prawos awny ma ponad
pó hektarow  dzia . Na terenie
powstanie nie tylko wi tynia, ale
tak e budynek administracyjny.
    Ponad rok temu 5-tego grudnia
2015 r. Patriarcha Bart omiej I, który
przyby  do Polski na zaproszenie
Metropolity Sawy, dokona  po wi -
cenia kamienia w gielnego pod
budow wi tyni. Po raz ostatni
podobne wydarzenie mia o miejsce
w Warszawie 121 lat temu.
     Podczas ceremonii wmurowania
kamienia w gielnego odczytano list
od prezydenta RP Andrzeja Dudy.
„Nowopowstaj ca cerkiew na
warszawskim Ursynowie jest wia-
dectwem ywotno ci i dynamizmu
Polskiego Autokefalicznego Ko -
cio a Prawos awnego, tak w wy-
miarze duchowym, jak doczesnym.
Uroczysty akt po wi cenia kamienia

gielnego pod budow  tej wi tyni
budzi rado  wyznawców prawo-

awia, ale nie tylko. To równie
wa ny dzie  dla wszystkich, którzy

znaj  i wysoko ceni  historyczne
tradycje naszej ojczyzny – wielo-
narodowa i wielowyznaniowa, otwarta
i tolerancyjna Rzeczpospolita
zawsze by a, i po dzi  dzie  jest,
wspólnym domem oraz wspólnym
dobrem swoich obywateli” – napisa
prezydent.
    Warszawska Hagia Sophia w
swej architekturze czy  b dzie
elementy konstantynopolita skiej
katedry VI w. ze wspó czesn ,
nowatorsk  interpretacj  sztuki
bizantyjskiej. Przestrze  cerkwi

dzie obejmowa a powierzchni

1100 m2 (36,9 x 30 m). Wznosi  si
dzie 26 m nad poziom gruntu.

Prostok tny kszta t wi tyni na-
wi zywa  b dzie do statku, który
chroni cych si  na jego pok adzie
spokojnie wiezie ku zbawiennej
przystani. Pojedyncza kopu a to
symbol Jedynego Boga, cztery ma e
kopu y na naro nych „przybudów-
kach” to personifikacja czterech
Ewangelistów.

Wn trze cerkwi b dzie utrzy-
mane w bizantyjskim stylu. Marmur,
jasna tonacja mozajek i fresków,
niski grecki ikonostas, dwa o tarze.

ówny o tarz po wi cony b dzie
Narodzeniu Przenaj wi tszej Bo-
gurodzicy. Boczny o tarz po wi -
cony zostanie pami ci Wielkiego

czennika i Uzdrowiciela prze omu
III i IV wieku w. Pantelejmona. W
fundamenty wi tyni wmurowane
zosta y relikwie wi tych m czen-
ników: w. Dzieci Betlejemskich,
które zgin y na rozkaz Heroda oraz
w. m czennika ziemi podlaskiej
odzie ca Gabriela Zab udow-

skiego.
  Jego Eminencja Metropolita Sawa
ze szczególnym s owem podzi -
kowania zwróci  si  do autora
projektu wi tyni architekta And-
rzeja Markowskiego i Komitetu Bu-

dowlanego, na czele z ks. prot. Ada-
mem Siemieniukiem i ks. diakonem
Markiem opatiukiem, którzy to od
samego pocz tku nios  na swych
barkach trud zwi zany z powsta-
niem wi tyni Hagia Sophia w
Warszawie.

Orac. Anna Szyriaj
Na zdj ciach:
1 - Sobór w. Aleksandra
Newskiego
2 - Projekt nowej cerkwi Hagia
Sophia w Warszawie
3 - Mury warszawskiej cerkwi
Hagia Sophia ju  stoj

2

3

1
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  Anna  Szyriaj, autor po-
ni szego artyku u o Bia ym-
stoku, jest absolwentk  Ba -
tyckiego Uniwersytetu Fede-
ralnego im. I. Kanta Wydzia u
Filologii S owia skiej (j zyk
polski i literatura). W latach
2012-2015 pracowa a jako
Specjalista ds. handlu w rosyj-
sko-polskiej firmie Konsport
group Sp. z o.o. z siedzib  w
Kaliningradzie. Obecnie jest
studentk  Policealnej Szko y
TEB Edukacja w Bia ymstoku
(kierunek „Higienistka Sto-
matologiczna”) i Policealnej
Szko y Audiologii Instytutu Fi-
zjologii i Patologii S uchu w
Warszawie (kierunek „Prote-
tyk S uchu”).

  Anna Szyriaj od kilku lat
stale wspó pracuje z naszym
pismem jako wietny i nieza-
wodny t umacz z j zyka rosyj-
skiego na j zyk polski. Jest
wyj tkowo pomocna i wiemy,
e zawsze mo emy liczy  na

jej szybk  pomoc przy t uma-
czeniach.                        red.

W lutym
minie pó -
tora roku od
m o m e n t u

mojej przepro-
wadzku z najbardziej
zachodniego regionu
Rosji - Kaliningradu do
stolicy najbardziej
wschodniego wojewó-
dztwa Polski – Bia ego-
stoku. Polakom, miesz-
kaj cym w centralnej i
zachodniej Polsce, Bia-
ystok cz sto si  kojarzy
z zim , niegiem, i oczy-
wi cie – ubrami, które
wed ug opinii niektórych
z nich – „w Bia ymstoku
po ulicach chodz ”. Mia-
am te  niektóre obawy
przed wyjazdem po obej-
rzeniu komedii „U Pana
Boga w ogródku” nakr -
conej w okolicach Bia e-
gostoku, w której g ówna
rosyjskoj zyczna boha-
terka podczas swojej
„wycieczki” na Podlasie
prze ywa wiele cieka-
wych i nieciekawych przy-
gód. Komedia by a bar-
dzo zabawna (kto nie og-

da  – polecam), ale ja-

Co tam s ycha  w Bia ymstoku?

si  ucieszy am, maj c na
uwadze, e Bia ystok
wcale nie jest ma ym
miastem i liczy ok. 300
tys. mieszka ców.

Pierwsze, co wywar o
na mnie wra enie po
przyje dzie, to e Bia ystok
naprawd  jest bia y. Ma
niesamowit  architek-
tur : przepi kne cerkwie
i sporo kamienic pomalo-
wanych w jasnych kolo-
rach przyjemnych dla
oczu. Tu warto podkre li ,
e Bia ystok perfekcyjnie

nadaje si  na zwiedzanie
– gdziekolwiek pójdziesz
– wsz dzie jest blisko. Mi-
mo to komunikacja miej-

polsku, a nawet po rosyj-
sku postaraj  si  przy-
pomnie  wszystko, co
umiej  ze szko y. A w
szkole ucz  si  nie tylko
niemieckiego i angiel-
skiego, ale te  bia orus-
kiego i rosyjskiego, prze-
cie  na terenach Podlasia
od wieków wspólnie mie-
szka o wiele kultur, wy-
zna  i narodowo ci, co
przyczyni o si  do przyjaz-
nego stosunku „tutej -
szych ludzi” do siebie, a
zw aszcza do osób zwie-
dzaj cych.

Mieszkaj c w Bia ym-
stoku, po raz kolejny prze-
kona am si , e Polacy
potrafi  nie tylko dobrze
pracowa  (w godzinach
pracy ulice s  po prostu
wyludnione na skutek
czego prawie nigdy nie
ma korków), ale te  dob-
rze si  bawi . Przewa nie
lubi  ta czy  i piewa
piosenki po polsku, po
ukrai sku, po bia orusku
i po rosyjsku. Na szczycie
rosyjskiego repertuaru
znalaz a si  tak zwana
piosenka „O koniu” („Wyj-

 noc  w pole z ko-
niem..”) i oczywi cie nie-
zapomniane „Bia e ró e”.
Co do ta ców, ta cz  albo
wszyscy razem (niezale -
nie  od  wieku,  a  czasami
nawet ch ci), albo nikt.
Nagle si  okazuje, e naj-
bardziej kreatywne w ta -
cach s  osoby w wieku
60+. Oto od nich trzeba
si  uczy ,  bo  to,  w  jak
sprytny i elegancki spo-
sób to robi , naprawd
budzi podziw i szacunek.
A potem, wracaj c z im-
prezy, mo na mia o opo-
wiada , e ta czy  ze

ko  bardzo mi si  nie
chcia o okaza  si  na jej
miejscu, dlatego do
swojej przeprowadzki
zacz am si  przygoto-
wywa  rok przed wyjaz-
dem. I s usznie zrobi am,
jak mówi przys owie:
„Dziesi  razy mierz, a
raz utnij”. W Rosji nic si
nie robi szybko, zreszt
w Polsce te .  W Bia ym-
stoku jest swoje w asne
tempo ycia, którego
chyba nikomu nie da si
przy pieszy , spokojne i
rozs dne, z czego bardzo

ska jest dobrze rozwi-
ni ta i miasto ozdabiaj
bardzo d ugie tak zwane
przegubowe bia o-zielone
autobusy z rysunkiem
jamnika na boku i napi-
sem „dzi kuj ” dla up-
rzejmych kierowców ust -
puj cych na drodze. Zre-
szt  bez poczucia humoru
tu nie robi si  nic. Bardzo
imponuj  mi sami mie-
szka cy Bia egostoku. Ich
lubi  najbardziej. S  ot-
warci, yczliwi, mili, u -
miechni ci, mog  poroz-
mawia  o wszystkim po

wszystkimi, bo inaczej si
nie da.

Bia ystok s ynie ze
swoich lasów, dlatego
nazywaj  go „zielonymi

ucami Polski”. Zdecy-
dowanie jest tu nieco zim-
niej ni  w Kaliningradzie,
na Bo e Narodzenie tem-
peratura si gn a do -25
stopni, ale pogoda jest
bardzo przewidywalna,
tak e wystarczy cieplej
si  ubra  i mo na lepi
ba wanów – niegu na
pewno nie zabraknie.  A
kto po moim opowiada-
niu znudzi  si  i chce
jednak zobaczy  przys o-
wiowych ubrów, zapra-
szam serdecznie do
Puszczy Bia owieskiej,
która znajduje si  pó torej
godziny jazdy od Bia ego-
stoku.

Anna Szyriaj
Foto autora

Choinka w centrum miasta

Pa ac Branickich

Przej cie do bajki

Nowy Rok 2017
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Kilkadziesi t osób – cz onków
Klubu i go ci – pojawi o si  w
Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. A. Czechowa w Kaliningradzie, na prospek-
cie Moskiewskim 39 w rod  18 stycznia 2017 r.
o godzinie 18.30.

Cz onkowie Klubu Mi ników Kultury Pol-
skiej „Szturwa ”, wraz ze swoj  ulubion  lektork
pani  Katarzyn , przedstawili dla szanownych i
znakomitych go ci spektakl „12 miesi cy”, przy-
gotowany specjalnie na ten wieczór wed ug autor-
skiego scenariusza Katarzyny Regureckiej.

Wieczór u wietnili swoj  obecno ci : Wice-
konsul Jaros aw Strycharski z ma onk  i cudow-
nymi córeczkami, naczelnik Kaliningradzkiego
Morskiego Koled u Przetwórstwa Rybnego
Andrzej Bezug y z ma onk , redaktor gazety
„G osu znad Prego y” Aleksandra awrynowicz,
Kierownik wydzia u stosunków mi dzynarodo-
wych administracji Kaliningradu Dina Szelag,
cz onkowie Polonii Kaliningradu i Oziorska, byli
te  nowi cz onkowie naszego Klubu.

Podczas pierwszego w tym roku kulturalnego
wieczoru arty ci oczarowali i zadziwili wszyst-
kich zaproszonych go ci, mi ników j zyka
polskiego  dobr  wymow , gr  aktorsk , zdol-
no ciami aktorskimi, bajecznymi strojami i

„Wieczór z bajk ”

umiej tnym przekazem m dro ci zawartych w
przedstawianej bajce.

Tak e przez bajki uczymy si  j zyka polskie-
go i zapoznajemy si  z polsk  kultur .

Bohaterami wieczoru byli: scenarzysta i re y-
ser Katarzyna Regurecka, aktorzy graj cy miesi -
ce: Stycze  – Oleg Koz ow, Luty – Irina Bogdano-
wa, Marzec – Nina Jarygina; Kwiecie  – Nina
Pieczerskaja, Maj – Helena Baranowa; Czerwiec
– Nina Mironczyk; Lipiec – Maria Czeczko, Sier-

ca Marca – Wac aw Pietras, pasierbica – Eugenia
Szorgina, w cicielka domu – Irena Krasilni-
kowa, córka – Lubow Luzan, narratorzy: Natalia
Baranowa i Larisa Osipowa, koordynator kursu
– prezes Klubu Olga So owjowa.

Wyst p spotka  si  z entuzjastycznym
przyj ciem. Gromkie brawa to najlepszy dowód
na sukces Klubu w zakresie propagowania j zyka
polskiego, promowania alternatywnych form
sp dzania wolnego czasu i zaspokajania potrzeb
na wielu p aszczyznach, w tym tak e w zakresie
rozwoju artystycznego.

„12 miesi cy” to znana i
popularna bajka, ale tym razem
nadali my jej inny, edukacyjno-
wychowawczy, sens. Nowa
wersja tej bajki przypomina nam,
e zawsze trzeba by  cz owie-

kiem uprzejmym, dobrym i cz -
ciej u ywa  takich prostych, ale
jak e wa nych s ów, jakimi s :
D Z I K U J !
PRZEPRASZAM! PROSZ !

Po udanym przedstawieniu
przyjemnym przed eniem
wieczoru by a integracja – przy-
jazne rozmowy przy herbacie i

odyczach.

pie  – Aleksander Czeczko, Wrzesie
– Ludmi a Judina, Pa dziernik – Sier-
giei Mas o, Listopad – Helena Mas o,
Grudzie  – Wasilij Iwanow; kot miesi -

Teatralny wieczór ze spektaklem „12 mie-
si cy” to niekwestionowany przejaw integracji
spo ecznej oraz prezentacja umiej tno ci i
talentów, wykszta conych w trakcie zaj  edu-
kacyjnych, spotka  z przyjació mi podczas
wycieczek i realizowania wspólnych polsko-
rosyjskich projektów.

Olga So owjowa Foto: M. Tajurskij

Córeczka liczy talary Kot
Znane artystki zespo u Nina

Mironczuk i Eugenia Szorgina

Wiosna –
 jesie  –

z ima

Bohaterzy wieczoru
piewamy „Trzy s ówka”

Gratulacje od Wicekonsula
J. Strycharskiego Wrzesie

cicielka
      domu  –   Irena Krasilnikowa

Cz onkowie Klubu

Entuzjastyczne przyj cie

Z kotem zawsze weso o
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Czy pami tacie II Festiwal  Zes-
po ów Polonijnych „Teatralne
Ciastko”, który odby  si  w pa -

dzierniku 2016 roku? Te  bra am
udzia  w tej fajnej i weso ej imprezie, gdzie w ród
innych spektakli nasz zespó  opowiada   legend
o pozna skich kozio kach.

Na pocz tek przedstawienia wychodzi my
i recytowa my razem
z Helen  Morozow :

To nie jest bajeczka,
Mo ecie mi wierzy :
Dwa ma e kozio ki
Mieszkaj  na wie y.

Maj  tam swój pokój,
Lecz w nim nie sprz taj ,
Ka  now  miot
Natychmiast zjadaj .
  Lecz gdy zegar na wie y
Wybije dwunast ,
Wychodz  na balkon
Popatrze  na miasto.

Tupi  kopytkami,
Kiwaj  g ówkami
Kozio kow  mod
Ró kami si  bod .

I gdy zastanawia am si , jak dobrze sp dzi
ugie wi ta i odwiedzi  ciekawe nowe miejsca,

od razu pomy la am o Poznaniu. Tym bardziej,
e jeszcze nigdy tam nie by am. Od Kaliningradu

do Poznania spory kawa ek drogi – 430 km,
samochodem prawie 5 godzin, nie licz c przerw
na posi ki  i czekania na granicy. Wyruszyli my
o 6 rano i o 15 ju  byli my na miejscu.

Poznaniu, to znaczy, e koniecznie musz  je zo-
baczy !

Jedn  z atrakcji pozna skiego ratusza s  dwa
zabawne kozio ki, które w samo po udnie wycho-
dz  ze rodkowej wie yczki i przez minut  try-
kaj  si  ro kami. Sk d wzi  si  pomys  umiesz-
czenia kozio ków nad zegarem, wyja nia legenda
“O pozna skich kozio kach”, któr  w nie gra

nasz zespó  teatralny.
 W 1536 roku w Poznaniu wybuch
po ar, w czasie którego sp on  równie
ratusz. By o to ogromnie nieszcz cie
dla miasta. W latach 1540 – 1542 remon-
towano ratusz, a w szczególno ci jego
wie . Mimo to jej stan nadal grozi  ka-
tastrof . W 1550 roku rada miasta pod-
pisa a umow  na przebudow , po czo-

 z rozbudow  ratusza z architektem
Janem Baptyst  di Quadro z Lugano.
Prace nad rozbudow  trwa y do 1560

roku. Di Quadro podwy szy  budynek o jedn
kondygnacj , rozbudowa  w kierunku zachodnim,
doda  attyk  i trzykondygnacyjn  loggi . Podczas
tego remontu zamówiono u zegarmistrza Bart o-
mieja Wolffa z Gubina nowy zegar, który posiada
trzy pe ne tarcze i jedn  pó  tarcz  oraz ‘urz -
dzenie b aze skie, czyli par  figurek trykaj cych
si  kozio ków’. Zegar
zainstalowano w 1551
roku. By a to bardzo
wa na dla Poznania de-
cyzja, poniewa  w tym
czasie tylko najbogat-
sze miasta mog y na ta-
ki wydatek sobie poz-
woli .

Jak g osi legenda, gdy
zegar by  gotowy, rajcy miejscy postanowili
wyda  huczn  uczt  z okazji monta u zegara.
Pracy przy przygotowaniu biesiady by o co nie
miara, a kucharze uwijali si  jak w ukropie. Na

ówne danie mia a by  podana piecze  z sarniego
ud ca. Do obracania pieczeni na ro nie zosta
wyznaczony ma y kuchcik Pietrek. Niestety,
podczas pieczenia nieuwa ny kuchcik spali  sarni
piecze . Zdesperowany mistrz kucharski Miko aj
pos  Pietrka do rze ni po nowe mi so na piecze ,
ale poniewa  by o to ju  sobotnie popo udnie,
wszystkie kramy mi sne by y zamkni te. Po
bezskutecznych poszukiwaniach ch opiec wy-
szed  poza mury miejskie, gdzie na kach nad
Wart  zauwa  pas ce si  dwa malutkie, bia e
kozio ki. Nie namy laj c si  d ugo, porwa  je i
przyprowadzi  pod ratusz. Kozio ki czuj c, e
ich koniec jest bliski, wyrwa y si  ch opcu, uciek y
i wbieg y po schodach na ratuszow  wie . Tam
na oczach zgromadzonego t umu przestraszone
zacz y si  tryka  rogami. Widok kozio ków tak
rozbawi  rajców miejskich, wojewod  i wszyst-
kich go ci, e darowali Pietrkowi jego win , a

zegarmistrzowi polecili wyko-
nanie specjalnego mechanizmu,
który uruchamia by ka dego dnia
zegarowe kozio ki. Na pami tk  tego wydarzenia,
raz dziennie o godzinie 12:00 mo na zobaczy
Pyrka i Tyrka trykaj cych si  12 razy. Kozio ki
otrzyma y swoje imiona w wyniku konkursu
radiowego. W lipcu 2002 roku Andrzej Gogulski
i Agnieszka Kasprzyk poprosili w swoim pro-
gramie s uchaczy Radia 88,4 FM Z ote Przeboje
o wymy lenie imion dla pozna skich kozio ków.
Ojcem chrzestnym Tyrka i Pyrka zosta  pan Bog-
dan Jaremko. Pyrek, poniewa  na terenie Pozna-
nia i ca ego województwa wielkopolskiego na
ziemniaki mówi si  pyry, a Tyrek, gdy  kozio ki
trykaj  si  ze sob .

A co sta o si  z ywymi kozio kami z pozna -
skiego ratusza? Na szcz cie nie trafi y na stó
zacnych go ci. ci gni to je z wie y i oddano

cicielom.
Pierwszego dnia w Poznaniu, tu  po przyje -

dzie, ju  czekali my na przedstawienie, 10 minut
przed 13.00 z aparatem w r kach. Trzynasta,
nastawi am aparat i nic! Ale  dlaczego?! Pomy ka.
Gwiazdy pokazuj  si  tylko raz na dzie , dok ad-
nie o dwunastej, jak i mówi legenda. No có ,
przyjdziemy jutro, a teraz idziemy na spacer.

Drugiego dnia, punktualnie
o...wpó  do dwunastej ju
byli my pod ratuszem. Tro-
ch  cierpliwo ci, gor ca kawa
grzej  d onie, zbiera si  t um
ludzi, mówi cy w ró nych

zykach, wszyscy czekaj …
Bije zegar, otwieraj  si  ma e
drzwiczki, i w muzyce hejna u
wyje aj  bia y kozio ki, staj

bokiem i zaczynaj  si  bó . Z okazji wi t kozio ki
ubrano w czerwone kubraczki i czapeczki.

Pozna skie kozio ki lubi  si  przebiera . Ko-
lorowe stroje zak ada y m.in. z okazji wi t Bo e-

Pozna skie kozio ki na ywo

Pocieszne kozio ki,
Znale  je nie sztuka,
Jest miasto nad
Wart  tam kozio ków
                               szukaj.

Czym od razu zachwyca Pozna ? Oczywi cie
mnóstwem starych kamienic, które jak panienki
na pierwszym balu rzucaj  si  w oko, bo ró ni
si  od siebie, i nie mo esz zdecydowa , która
jest najpi kniejsza. Du  ilo ci  turystów i pod-
ró nych z olbrzymimi walizkami, poniewa
miasto jest istotnym w em drogowym i kolejo-
wym i ma mi dzynarodowy port lotniczy. Ma
te  du o parków i wolnego czystego powietrza.
Mo na opowiada  i opowiada  o pi knym
Poznaniu, ale naszym celem by y znany bajeczne
kozio ki na pozna skim ratuszu. Jestem w

go Narodzenia czy EURO 2012. I to wygl da
naprawd  uroczo. Jedno marzenie ju  si  spe -
ni o! Przyjecha  do Poznania i zobaczy  kozio ki.
Przypomnicie sobie, jakie jeszcze miasta w
Polsce maj  legendy? Warszawa ma syrenk ,
Kraków – smoka, w Toruniu Flicak gra abom

Pyrek i Tyrek lubi  si  przebiera

Dzie  dobry w Poznaniu

Czekamy na kozio ki

Ratusz

przez ca y czas, we Wroc awiu nawet
pod ka dym krzakiem siedzi krasno-
ludek, których ju  nikt nie liczy, bo to
jest niemo liwe. Stare albo nowo-
czesne legendy s  duchem i dusz  miast,
histori  i ciekawostkami. I tym, co
zawsze przyci ga turystów i go ci.

Daria Zacharewicz
Foto autora

Pozna
znaczy
pi kno

Zabytkowe kamieniceStary rynek
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24 grudnia, w dniu urodzin
Adama Mickiewicza, w miejskim

parku w Zelenogradsku odby o si
drugie spotkanie recytatorskie,

zorganizowane przez miejsk  bibliotek  im. J.
Kuranowa. Uczestnicy tej imprezy literackiej

yli kwiaty przy pomniku wielkiego polskiego
poety epoki romantyzmu. Otwieraj c spotkanie,
Natalia Szumi owa, kierownik projektu, opowie-
dzia a o tym, jak w Zelenogradsku ods oni to
pomnik A. Mickiewicza. Zaznaczy a, e to
wa ne wydarzenie w yciu miasta po czy o wie-
lu ludzi, biblioteka zyska a nowych przyjació  i
partnerów. Poeta i jego twórczo czy kilka
narodów – Bia orusinów, Litwinów, Polaków i
Rosjan. Polska dziennikarka Gra yna Garbuz,
która by a obecna podczas ods oni cia pomnika
Adama Mickiewicza, przygotowa a reporta  z
miejsca wydarze , i polskie rozg nie radiowe
puszcza y te audycj  kilka razy. Biblioteka
nawi za a twórcze kontakty z pani  Gra yn .
Do pomnika poety przyjecha  do Zelenogradska

równie  Jerzy Tyc, szef patriotycznej organizacji
weteranów „Kursk”, która restauruje pomniki -
nierzy radzieckich, poleg ych podczas II wojny
wiatowej na terenach polskich. Jerzy sta  si

przyjacielem mieszka ców Zelenogradska. Od
kolegów z Muzeum A. Mickiewicza z bia orus-
kiego miasta Nowogródka biblioteka otrzyma a
w darze ksi ki i pocztówki. Ko cz c swoje

przemówienie, N. Szumi owa udzieli a g osu
mi nikom poezji.

Wiersze A. Mickiewicza brzmia y w ró nych
zykach. Jadwiga Szumi owa zarecytowa a

wielkie utwory poety po polsku i po litewsku,
Natalia Sujeta – po bia orusku, cz onkowie lite-
rackiego stowarzyszenia „Ba tijskije zori” i bib-
liotekarze przedstawili widzom swoje ulubione
wiersze poety. Bardzo mile widzianymi go mi
imprezy byli cz onkowie Autonomii Polaków
Polonia z Kaliningradu, którzy wzi li udzia  w
spotkaniu, otworzywszy tego samego dnia wy-
staw  rysunków wychowanków studium „Weso-
e farby” pod kierownictwem Swiet any Maksi-
mowej. Natalia Szumi owa wyrazi a nadziej , e
wspó praca z autonomii „Polonia” z Zelenogradz-

 miejsk  bibliotek  im. J. Kuratowa b dzie kon-
tynuowana.

Natalia ukowskaja,
pracownik Zelenogradzkiej miejskiej

biblioteki im. J. Kuratowa.
Foto: Gazeta „Wo na” i Julia Czalij

Na zdj ciach 1, 2, 3 Recytacja wierszy poety

Twórczo  zelenogradzkiej malarki –
por tret  A .  Mickiewicza  na  kamieniu

Natalia Szumi owa 1 2

3

Jadwiga Szumi owaNatalia Sujeta

Cz onkowie „Polonii” z mieszka cami ZelenogradskaS. Maksimowa z dzie mi z Zelenogradska na otwarciu wystawy

Rysunek J. Galanskiej
„Pan Tadeusz”

 – -
, .   ww.culture.pl/ru/
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Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .

  Szanowna Redakcjo!
 Chcia abym podzi kowa
przez nasz  gazet  Pani

Joannie Wilk-Yaridiz, or-
ganizatorce akcji „Ksi ka dla

Tym wspania ym wierszem (patrz na dole w ramce) wspó -
prowadz ce imprezy, Ilona Pietrienko i Daria Litowczenko,

przywita y zebranych w refektarzu ko cio a w. Adalberta. Tutaj, w
dniu 22 stycznia odby o si  „wspó wi towanie” Dni Babci (przypada na 21
stycznia) i Dziadka (22 stycznia) zorganizowane przez cz onków Kalinin-
gradzkiej Autonomii „Polonia”. Prezes autonomii Helena Rogaczykowa w
swoim przemówieniu nie oszcz dza a s ów wdzi czno ci i szacunku dla Bab  i
Dziadków naszej organizacji, z a w imieniu wszystkich cz onków Autonomii
yczenia zdrowia, ciekawego, „pe  gar ci ” ycia i d ugich lat ku uciesz

dzieci i wnuków.
Go cie, w tym cz onko-

wie Klubu wielbicieli J zyka
Polskiego „Szturwa ” (kier.
Olga So owjowa), rozmie cili
si  przy wi tecznie ubra-
nych sto ach i z wielkim za-
interesowaniem s uchali
opowiadania prowadz cych
o historii powstania i trady-
cjach obchodów Dnia Babci

i Dziadka w ró nych krajach. Daty wi towania w ró nych krajach s  w
zupe nie innych dniach! Na przyk ad, w Hiszpanii dzie  ten przypada  na 26
lipca, we W oszech – na 2 pa dziernika, w Wielkiej Brytanii w pierwsz  nie-
dziel  pa dziernika. We Francji jest to wi to ruchome obchodzone w pierwsz
niedziel  marca. Aczkol-
wiek nie jest ono tak popu-
larne jak 8 marca, nato-
miast jest bardziej „domo-
we”. Chocia  wi kszo
francuskich dziadków spo-
tyka si  ze swoimi wnukami
co najmniej raz w tygodniu,
a jedna trzecia z nich po -
wi ca maluchom wi cej ni
po ow  swojego wolnego
czasu, – te  czekaj  oni na Dzie   babci. Biura turystyczne w ten dzie  oferuj
babciom z wnukami darmowe turystyczne wycieczki autobusowe, restauracje
uk adaj  specjalne menu, w sklepach za  otwieraj  specjalne dzia y, gdzie babcie
(babcie tylko!) mog  kupi  towary po obni onych cenach.

W pierwsz  niedziel  pa dziernika 2005 roku po raz pierwszy obchodzono
Dzie  dziadków we W oszech. Warto zauwa , e ten dzie  w kalendarzu
katolickim po wi cony jest anio om stró om, których role we wspó czesnych
rodzinach cz sto wykonuj  w nie dziadkowie.

Od kilku lat w Rosji te  powsta a tradycja obchodów Dnia Babci, przypada
on na 28 pa dziernika. W Polsce na pomys  obchodzenia 21 stycznia Dnia
Babci jako pierwsi wpadli poznaniacy. Pomys  na ustanowienie takiego dnia w

rodaka”, która zrobi a tak  du  prac  jak zbiór
ksi ek, w tym podr czników i zeszytów dla
Polonii Kaliningradzkiej. To wszystko nam bardzo
si  przyda o, jak równie  innym wspólnotom.
        Prezes WKP w Ba tyjsku Janina apszyna

kalendarzu narodzi  si  dopiero w 1964 r. w redakcji tygodnika
„Kobieta i ycie”, ale spopularyzowa  je rok pó niej „Express
Pozna ski”.

Dzie  Babci zacz to wi towa  w nie 21 stycznia dlatego, e  w tym w -
nie  dniu w 1965 r. w Poznaniu mia a wyst pi  legenda polskiego kina i teatru,
Mieczys awa wikli ska. Tego dnia obchodzi a swoje 85 urodziny, a w wysta-
wianej sztuce „Drzewa umieraj  stoj c”  wikli ska wciela a si  w posta  Babci.

Redakcja „Expressu Pozna skiego” wr czaj c jej tort i kwiaty poinformo-
wa a os upia  aktork , e to

nie z okazji Dnia Babci,
który jest obchodzony w
Poznaniu. Pó niej pomys
podchwyci  sto eczny „Ex-
press Wieczorny”.

W dzisiejszej Polsce
tego dnia ma e i doros e wnu-
ki odwiedzaj  swoich dziad-
ków,  którzy czekaj  na nich
z niecierpliwo ci . Wnuki
daj  im kwiaty i prezenty na
znak szacunku i mi ci. Babcie ch tnie cz stuj  wnuki s odyczami i ciastkami,
dziadkowie szczególnie uwielbiaj  spacery z wnukami w parku, lesie, a nawet
je  z nimi na nartach!

Ta „poznawcza” cz  imprezy przemienia a si  z zabawnymi konkursami,
w które zaanga owani zostali dziadkowie i wnuki, na przyk ad, „Czyj to
wnuczek?” Wygl da o to tak. Babcie i dziad-
kowie odwracaj  si  ty em do wnuków, którzy
siedz  na rodku sali obok siebie. Prowadz cy
wskazuje palcem, które dziecko ma zawo
„dziadku” lub „babciu”, a zadaniem babci lub
dziadka jest zg osi  si  je li by  to jego wnuk
lub wnuczka.

No i, oczywi cie, jakie wi to obejdzie si
bez muzyki? Przez ca y wieczór brzmia y piosenki i piewy w ró nych stylach
w wykonaniu naszego polonijnego zespo u „Królewczanie” (pod kier. A.
Androsiuka). Nie brakowa o w programie muzycznym tak e i kol d Bo e-

narodzeniowych, zagrali je razem z naszymi
cenionymi go mi, bo si  jeszcze nie sko czy
tak zwany „okres kol dowy”.

Potem zabrzmia y dziarskie pie ni ludowe,
które publiczno  ch tnie podejmowa a, na
kilka par nawet o mielili si  bez specjalnego
wiczenia zata czy  pod ognist  „Tram-

blank ”!
Nast pnie wszyscy si  cz stowali gor

herbat  z ciastam. Brzmia a muzyka na ywo

wi to babci i dziadka”

Dzisiaj jest Dzie  Babci i wi to Dziadziusia,
O tym dniu pami ta ka da ma a wnusia.
My – wasi wnuczkowie – równie  pami tamy
I swoim najbli szym yczenia sk adamy.

Zdrowia, szcz cia i s odyczy
Babci i Dziadziowi wnuczek dzisiaj yczy!
W poniedzia ki pomy lno ci,
A we wtorki kosz rado ci!

W rody, czwartki, precz zmartwienia!
Niech i w pi tki strapie  nie ma!
Na soboty i niedziele

ycz  odpoczynku wiele.

To nie koniec ycze  jeszcze!
Emerytury ycz  wi kszej.
Niech Wam ycie p ynie mi o!

eby trosk Wam te  uby o!

od „Królewczan”, p yn y
zrelaksowane rozmowy,
ta czy y pary. I chocia  za
oknami panowa a ch odna
zima, atmosfera na Babcim
Przyj ciu by a ciep a, przy-
tulna i niezwyk e domowa!

Jelena Morozowa
. A. Androsiuk

Foto: M. Tajurskij

Gra „Czyj to wnuczek?”

Ta czymy

Najm odszy uczestnik
zespo u, Dmitrij Purcha

Nasi seniorzyPrezes autonomii Polonia
H. Rogaczykowa wita go ci

piewamy kol dy

:+48 601 057 820
(4012) 64 37 87, +7 962 269 2170

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