
Czasem jednego dnia, czasem w ró ne dni -
wi towanie Paschy przez Katolików i Prawos awnych.

  Nr 4 (249) kwiecie  2017 PISMO POLSKIE OBWODU KALININGRADZKIEGO
u k a z u j e  s i  o d  X I  1 9 9 5  r .

W   tym roku  zarówno Pra-
                  wos awni jak i Katolicy
              b  sprawowa  Pasch
tego samego dnia 16 kwietnia wg
kalendarza julia skiego. Zdarza si
tak raz na kilka-kilkana cie lat. I tak
np. wspólnie obchodzili my Pasch
w roku 2014, 2011, 2010, 2007,
2004, 2001, 1990. Kolejne wspólne
po 2017 r. wi towanie przypadnie
dopiero w 2025 r.  Ten brak jakiej-
kolwiek zale no ci i nieregularno
wynika z ró nicy mi dzy kalendarza-
mi – gregoria skim, którym pos uguje
si  Ko ció  Katolicki, i julia skim,
którego u ywa Ko ció  Prawos awny.

Nie zag biaj c si  w zawi ci
ró nic tych kalendarzy, najpro ciej te
ró nice zobaczy , porównuj c ze sob
dat wi t Bo ego Narodzenia. Oby-
dwa wyznania obchodz  je 25 grudnia
z tym, e  25 grudnia w kalendarzu
julia skim to dzie  7 stycznia w kalen-
darzu gregoria skim. Mi dzy obcho-
dzonymi wi tami Bo ego Narodze-
nia jest wi c ró nica 13 dni. Wynika
ona z niedok adno ci kalendarza
julia skiego, który przyjmuje, e obieg
ziemi wokó  s ca trwa 365 dni i 6
godzin. W rzeczywisto ci jest on o
ok. 11 minut krótszy (dok adnie trwa
365 dni, 5 godzin, 48 minut i 48 se-

kund). Ta drobna nie cis  powoduje,
e co 128 lat w kalendarzu julia skim

ka da data odsuwa si  o jeden dzie  od
tej samej daty w kalendarzu gregoria -
skim. Dzi  ta ró nica wynosi 13 dni.
W 1528 roku, kiedy to papie  Grzegorz
XIII zreformowa  kalendarz julia ski,
uwzgl dniaj c t  drobn  ró nic  11
minut, kalendarze odsun y si  od siebie
o 10 dni. W przysz ych wiekach b
przybywa  nast pne, do tego stopnia,
e je li Ko ció  Prawos awny nie

zreformuje swojego kalendarza, to
prawos awne Bo e Narodzenie po
up ywie ok. 11 tys. lat mo e wypa  w
kwietniu w ten sam dzie , co  prawo-

awna Pascha.

Na zdj ciach:
1 Raffaellino del Garbo
                       “Zmartwychwstanie”
2 Figura Zmartwychwsta ego Jezusa
  w ko ciele p.w. w. Brunona w
                                Czerniachowsku

Na Soborze w Nicei w 325 r. przy-
to zasad  obchodzenia Paschy w

pierwsz  niedziel  po pierwszej wio-
sennej pe ni ksi yca. Obydwa wy-
znania w wyznaczeniu daty Paschy –
Wielkanocy stosuj  t  sam  zasad .
Nale y tu uwzgl dni  fakt, e za pocz -
tek wiosny przyjmujemy tu zachodni
zwyczaj jej datowania od 21 marca.
Pe nie ksi yca, które mog  okre li
dat  Paschy to zatem marcowa i kwiet-
niowa. Pascha katolicka i prawos awna
obchodzone s  tego samego dnia, gdy
za podstaw  ustalenia jej daty oba wy-
znania bior  t  sam  pe ni  ksi yca.
Dzieje si  tak wówczas, gdy w kalen-
darzu gregoria skim pe nia marcowa
wypadnie przed 21 marca, czyli nie

jest pierwsz  wiosenn  pe ni  i trzeba
za podstaw  ustalenia daty Paschy
wzi  kolejn  kwietniow  pe ni .
Obchodzona jest w innych terminach,
gdy wspomniana marcowa pe nia dla
kalendarza gregoria skiego nie jest
jednocze nie pe ni  wiosenn  dla ka-
lendarza julia skiego, lecz jeszcze
zimow , wypadaj  przed 21marca.
Wtedy przyjmuje si  kolejn  pe ni ,
co odsuwa prawos awn  Pasch  od
katolickiej niekiedy o ponad miesi c.

W 2017 roku pierwsza wiosenna
pe nia ksi yca przypada 11 kwietnia,
co powoduje, e wg kalendarza gre-
goria skiego Pascha wypada w nast -
pn  niedziel  16 kwietnia. Wed ug tej
samej zasady obliczamy dat  Paschy
w kalendarzu julia skim dla Ko cio a
Prawos awnego. Pierwsza pe nia ksi -
yca po dniu 21 marca, czyli pierwsza

wiosenna pe nia ksi yca wg kalendarza
julia skiego wypada 29 marca (co
atwo obliczy  stosuj c zasad  13 dni

ró nicy, jest naszym 11 kwietnia). To
powoduje, e Prawos awie obchodzi
Pasch  w nast puj  po tym dniu nie-
dziel  3 kwietnia (co atwo znów obli-
czy , dodaj c 13 dni, jest w kalendarzu
gregoria skim dniem 16 kwietnia).  Ta
sama pe nia ksi yca, wzi ta za podsta-

 ustalenia daty Paschy w obu wy-
znaniach w ich kalendarzach, daje ten
sam dzie  obchodu Paschy.

W ostatnich latach podejmowano
próby ustalenia przez wszystkie Ko -
cio y chrze cija skie wspólnej daty
wi towania Paschy mi dzy innymi na

sympozjum w Alep w 1997r., na któ-
rym reprezentowane by y wszystkie
najwi ksze od amy Chrze cija stwa.
Idealnym za rozpocz cie „nowej ery”
uznano rok 2001, gdy  w tym roku,
data Wielkanocy dla obu grup Ko cio-
ów Wschodnich i Zachodnich, by a

identyczna, to znaczy: 15 kwietnia.
Niestety nie dosz o do zgody. W roku

2001 Papie  Jan Pawe
II podj  jeszcze raz
wysi ki ujednolicenia
daty Wielkanocy w
czasie swojej majowej wizyty w Syrii.

Niestety do dnia dzisiejszego nic
nie zosta o w tej sprawie uczynione.
Pozostaje radowa  si  wspólnym ob-
chodzeniem Paschy raz na kilka-
kilkana cie lat, gdy t  sam  jej dat
wyznacza niezale ny od woli cz owie-
ka ruch cia  niebieskich.

Ut unum sint – Aby byli jedno –
wielka pro ba Jezusa z Ostatniej Wie-
czerzy skierowana do Ojca, czeka na
wys uchanie nie przez Boga, bo wola
Boga w tej kwestii jest nam znana,
tylko przez cz owieka. Bóg sam nie
dokona cudu jedno ci, je li my chrze -
cijanie Wschodu i Zachodu b dziemy
pro  Jezusa – wol  Boga – lekce-
wa .

Igor Kaziuczic
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Zaraz po przyje dzie wzi li my udzia  w
nietypowej wycieczce – w grze integracyjnej
KWEST „Legendy Ostródzkiego Królestwa”.
Dzi ki interaktywnym grom miejskim prowadzo-
nym przez sympatycznego, energicznego i dos-
konale przygotowanego przewodnika Jana eb-
rowskiego, poznali my ciekawostki zwi zane z
ostródzkimi zabytkami.

Historia miasta si ga XIII wieku, gdy Ostróda
zosta a za ona w pobli u zamku krzy ackiego,
na terenie ówczesnej Pomezanii. Prawa miejskie
Ostróda uzyska a w 1329 roku.

Po s ynnej bitwie pod Grunwaldem w 1410
roku, rycerz Miko aj z Dur ga zaj  gród i zamek
dla króla W adys awa Jagie y. Od tego czasu
miasto pozostawa o pod w adaniem polskich
królów. Le ca nad Drw  Ostróda zwana jest
stolic  Mazur Zachodnich. Liczy obecnie oko o
35 tysi cy mieszka ców. Atrakcj  miasta jest
odbudowany z ruin zamek krzy acki, w którym
mie ci si  centrum kultury, galeria sztuki, miejska
biblioteka oraz muzeum regionalne. W 1807 roku
przez kilka miesi cy mieszka  tu cesarz Fran-
cuzów – Napoleon Bonaparte.

W granicach miasta jest pi  jezior, w oko-
licy kilkana cie, a wokó  pi kne lasy. Nad jezio-
rem Sajmino, po onym na po udniowej stronie
miasta, znajduje si  jedna z najpi kniejszych
piaszczystych pla  w regionie. Prowadz  do niej
wielkie schody, wybudowane w stromej skarpie
sosnowego lasku.

Przez Ostród  wiedzie Kana  Elbl ski. To
nie tylko najd szy, ale i najbardziej intere-
suj cy pod wzgl dem technicznym, unikatowy
w skali wiatowej kana owy szlak wodny. Po
pochylniach statki poruszaj  si  na specjalnych
wózkach przy pomocy systemu lin i kó , nap -
dzanych si  spadaj cej wody.

Atrakcj  miasta jest molo na jeziorze Drw c-
kim, wybudowane w po owie lat 90  XX wieku.
Jest to najwi kszy tego typu obiekt ródl dowy
w Polsce. Latem s  tam organizowane koncerty
“na wodzie”. Na tych, którzy lubi  sp dza  czas
na wodzie czeka kilka wypo yczalni sprz tu

ywaj cego, statki bia ej floty, 4 kluby jachtowe.
W pobli u jest te  jeden z najd szych w Polsce,
800 metrowy wyci g do uprawiania narciarstwa
wodnego.

 W dniu 18 lutego 2017r.
grupa cz onków Klubu Mi ni-
ków Kultury Polskiej „Szturwal”
z Kaliningradu go ci a u swoich

przyjació  w Ostródzie. Baz  wypadow  mieli my
w hotelu Dom Polonii, w którym zatrzymujemy
si  ka dorazowo z uwagi na dobr  cen , smacz-

 kuchni , wygod  i sympatyczn  obs ug .

Dodawa ycia do lat, nie za  lat do ycia
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Gra integracyjna KWEST
„Legendy Ostródzkiego Królestwa”

Zim  tak e jest sporo atrakcji – na kilkunastu
bojerach mo na uprawia eglarstwo lodowe,
amatorzy jazdy na wach mog  korzysta  z
lodowiska, dla amatorów tenisa ziemnego s  kryte
korty. W mie cie jest basen, kr gielnia, stadiony,
kilkana cie du ych i ma ych hoteli, amfiteatr,
rozwini ta sie  gastronomiczna, sporo zabytków.

Pierwszego dnia zwiedzili my kilka obiektów
– najstarsz  z ostródzkich wi ty  – pochodz cy
z XIV wieku, odbudowany po zniszczeniach wo-
jennych, ko ció  gotycki pod wezwaniem w.
Dominika Savio, neogotycki ko ció  ewangelicko-
metodystyczny z 1907 r. Mieli my okazj  poz-
na  bardzo zaanga owanego w pomoc dla potrze-
buj cych pastora P oska, który zaprosi  nas na
spotkanie do obecnie odbudowywanego ko cio a
protestanckiego.

Po intensywnym i jednocze nie interesuj -
cym popo udniu mieli my w planie jeszcze kon-
cert. W Centrum U yteczno ci Publicznej przy-
witali nas sympatycznie wygl daj cy seniorzy,

z prezesem UTW w Ostródzie – El biet  Dzier-
gacz, i zaprosili do sali.  Zaskoczy  nas wystrój –
pi knie nakryte stoliki ze s odko ciami, gor cymi
i zimnymi napojami, jak w kawiarence. Us y-
sza am zdziwione szepty: mia  by  koncert, a
gdzie scena?

Nasz niepokój wkrótce znikn  za spraw  nie-
zwyk ych wykonawców, cz onków zespo u wo-
kalnego „Lilianki” pod kierownictwem Lilianny
Bejna. Utwory Bu ata Okud awy, Anny German,
stare rosyjskie romanse, piosenki ludowe i przebo-
je estradowe wprawi y nas w zachwyt nie tylko
fantastycznym wykonaniem, ale tak e rosyjskimi
tekstami! Jak to mi o by o w czy  si  do wspól-
nego piewania! Poczuli my si  jak w rodzinie. At-
mosfera by a radosna i swobodna, a my bawili my
si  doskonale. Zm czenie ust pi o, jak r  odj …

W trakcie spotkania wymienili my si  swoimi
do wiadczeniami w zakresie dzia alno ci eduka-
cyjnej. UTW powsta  w 2008 r. Za a go Anna
Widuto. Wtedy liczy  niewiele ponad 100 osób, a
teraz skupia ponad 300 seniorów. Zaj cia prowa-
dz  wolontariusze – emerytowani i czynni nau-
czyciele, pasjonaci, eksperci w ró nych dziedzi-
nach, jak literatura i j zyk polski, 8 j zyków ob-
cych, historia regionu, historia staro ytna, przy-
roda, informatyka, zaj cia usprawniaj ce ruchowo
(gimnastyka, nordic walking), zaj cia artystyczne
(chór, zespó  wokalny, teatr, malarstwo, r kodzie-
o), zaj cia kulinarne, krajoznawstwo, wycieczki

po Polsce i Europie i wiele innych. G ównym
celem dzia alno ci jest „leczenie z objawów sta-
ro ci”. Ka dy student zapomina o starczych
dolegliwo ciach, dbaj c o kondycj  fizyczn , roz-
wój intelektualny, rozwijanie talentów i liczne
kontakty z rówie nikami w grupach zaintereso-
wa .

Klub „Szturwa ”, g ównym celem którego jest
aktywizowanie osób w ró nym wieku, tak e se-
niorów,  przez edukacj  z ró nych dziedzin (nau-
ka j zyka polskiego, teatr, sport, podró e). Lu-
dzie ucz  si  pozbywa  obaw w ród podobnych
do siebie osób, bo przecie  ka dy etap ycia
prze yty bez nadania mu znaczenia pozbawia
uroku i cz ciowo tak e sensu. Stawiamy sobie
pytanie – jakimi lud mi chcemy by , a nie – co
mo emy zrobi , by zatrzyma  m odo ? To tak e
dzi ki wiedzy zdobywanej od naszych przyjació
z Uniwersytetu III Wieku w Ostródzie, uczymy
si  pokrywa  pi knem to, co powszednie, „doda-
wa ycia do lat, nie za  lat do ycia”.

Wieczór min  w bardzo przyjaznej atmosfe-
rze, za co serdecznie dzi kujemy gospodarzom.

Rano nast pnego dnia Jan ebrowski opro-
wadzi  nas po nowoczesnej Ostródzie. Ogl da-
li my dawne bia e i czerwone koszary, Szko
Pedagogiczn , Cmentarz Polska Górka przy ul.
Olszty skiej, gdzie cz  grobów pochodzi z I
po owy XIX. Pochowany jest tu m.in pastor
Gustaw Gizewiusz, polski pose  do Parlamentu
Niemieckiego w 1848 roku.

Znale li my czas na chwil  pami ci przy
cmentarzu nierzy Armii Radzieckiej. Kilka
osób z Klubu do tej pory szuka swoich krewnych,
którzy z yli swe g owy w czasie II wojny
wiatowej na terenie Polski. By  mo e spoczy-

waj  akurat tutaj? Podzielili my si  wspomnie-
niami o tych strasznych dla wszystkich czasach...

Nasza wycieczka mia a swój koniec w od-
remontowanym dworcu kolejowym. Tam w pra-
cowni Klubu Plastyka Amatora czeka a na nas
nasza ulubiona przyjació ka Anna Rutkiewicz.
„Poka my wiatu swój talent” – tymi s owami
p. Ania zaprosi a rosyjskich  przyjació  na warsz-
taty malarskie. „W ka dym z nas drzemie artysta,
nie bójmy si  go obudzi ” z u miechem zach ca a

nas, rozdaj c materia y. Malowali my koty. To
by o niesamowite prze ycie! To co kiedy  wyda-
wa o si  niemo liwe, tu okaza o si  tak proste!
Po dwóch godzinach mieli my 17 wspania ych
obrazów na p ótnie w akrylu, które zabrali my
ze sob , jako dowód odkrytych talentów!

Molo na jeziorze Drw ckim

Chwila pami ci przy cmentarzu
nierzy Armii Radzieckiej

Wymiana do wiadcze
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W tym numerze proponujemy Pa stwa uwadze w rubryce „Wywiad miesi ca” wywiad z
prezesem Autonomii Polaków Polonia Helen  Rogaczykow  – z okazji  jej 45-letniego
jubileuszu.

Autonomia „Polonia” powsta a w 2004 roku – w celu nadania Wspólnocie Kultury Polskiej
wy szego statusu. Helen  Rogaczykow  wybrano prezesem od samego pocz tku czyli od
momentu rejestracji organizacji. Do 2006 roku pani Helena sta a na czele kaliningradzkich
Polaków, pó niej wyjecha a na trzy lata do Moskwy. Nast pnie, po powrocie z Moskwy, ponownie
wybrano j  na stanowisko prezesa Autonomii.  Znajd  Pa stwo wywiad z pani  Helen  na s. 4-5.

Z okazji urodzin yczymy Pani Helenie i jej rodzinie du o zdrowia, mnóstwa
powodów do rado ci i dalszych sukcesów – zawodowych i polonijnych!

(ze str. 2)
My , e wp yw na nasz  aktywno  mia

magiczny klimat pracowni. Prawdziwe studyjne
sztalugi, zapach farb, na wszystkich cianach
obrazy wykonane w ró nych technikach (od gra-
fiki, poprzez pastele, akwarele, akryl a  do obra-
zów olejnych). Ka da technika plastyczna kryje
w sobie wiele zagadek i trudno ci niewidocznych
dla przeci tnego odbiorcy. Cz onkowie KPA po-
radzili sobie doskonale, gdy  ich fenomenalne
dzie a ogl da si  z zachwytem.

Ania  powiedzia a nam, e warsztaty malar-
skie w UTW dla seniorów prowadzone s  od
2009 roku, a ona sama z wielk  przyjemno ci
prowadzi je od roku 2011, jako cz onek Klubu
Plastyka Amatora. Z KPA cis e kontakty utrzy-
muj  tak e Rosjanie: Swiet ana Weiss i Andriej
Turicyn ze Swiet ogorska oraz Czeszka z Novej
Paki – Eva Šinkmanova. Ich obrazy mo na obej-
rze  w pracowni, razem z pracami cz onków
KPA: Mariana Ciunelisa, Bo eny Szpaczy skiej,
Alfredy Pisarskiej, Anny Plezi, Les awa Hankie-
wicza, Moniki Zenc, Marii Skowro skiej, Józe-
finy Andrzejewskiej, Czes awy Czajkowskiej,
Ma gorzaty Bie skiej, Lidii Filipkowskiej,
Miros awa Kolbe, Barbary Fali skiej, Marii
Dzier ek, Zofii wiat, Danuty oszkowskiej,
El biety Zdu czyk, Danuty Pi ko , Jadwigi Ja-
nik, Brygidy Ewertowskiej, Teresy B aszczak,
Bronis awy St plewskiej  i Anny Rutkiewicz –
zawsze u miechni tego, ch tnie nios cego pomoc,
naszego dobrego duszka.

Czas na pobyt w ród ostródzkich przyjació
ko czy  si  nieub aganie, ale pami  o wspólnie
sp dzonych chwilach pozostanie na zawsze w
naszych sercach.Tak rodz  si  przyja nie, cza-
sami nawet mi , pojawia si  po prostu drugi
cz owiek, z którym z rado ci  sp dzamy czas.
To tak e mo liwo  unikania osamotnienia oraz
ubogacenia naszego ycia emocjonalnego.

Takie spotkania, to okazja do pog bienia
umiej tno ci j zykowych, wiedzy o kulturze,
obyczajach i tradycjach s siadów, podczas któ-
rych idee staro ytnego has a “W zdrowym ciele
zdrowy duch” – przenikaj  w nasz  codzienno .

O. So owjowa Foto: A. Checzko

Ku pami ci profesora
Dyrektor szko y ogólno-

kszta cej miasteczka Zna-
miensk Gwardiejskiego rejonu Obwodu Kali-
ningradzkiego W adimir Jo ykow zapropo-
nowa  nam odwiedzi  swoj  szko . Powodem
ku temu by  pomys  pana W adimira, by w
budynku szko y powsta a Sala pami tkowa
po wi cona pami ci profesora Kazimierza

awrynowicza, by ego absolwenta tej szko y
w latach powojennych.

W. Jo ykow, Kl. awrynowicz i
A. awrynowicz omawiaj  projekt

Szko a posiada ju  tablic  pami tkow  z imionami i zdj ciami swoich wybitnych
uczniów od pocz tku jej istnienia. Nie ma
na tej tablicy na razie zdj cia Kazimierza

awrynowicza. Lecz teraz ma powsta
ca a sala – Sala Profesora awrynowi-
cza. To wspania a wiadomo  dla naj-
bli szych i kolegów profesora. Cz owiek
yje dopóki yje o nim pami .

adimir Jo ykow i Aleksandra
awrynowicz przy planie Znamienska

Znamienska szko a

„Poka my wiatu swój talent”

Seniorzy  z
prezesem UTW
w  Ostródzie  –

El biet
Dziergacz z

go mi

a d i m i r
Jo ykow miesz-
ka w Kaliningra-
dzie, a pracuje w
Z n a m ie n s k u .
Pokaza  nam,
Kaliningradczykom, dzisiejszy Znamiensk. Zwiedzili my
miasteczko. By o co wspomnie , bo ja uczy em si  w Zna-
miensku jeszcze w „starej szkole” w latach pi dziesi tych.
W latach powojennych Znamiensk (by y Wehlau) by  ca ko-
witym gruzowiskiem. Teraz centrum miasteczka zmieni o
si  nie do poznania. A szko a jest chyba naj adniejsz  szko-

 w obwodzie.
 A co mówi pan dyrektor o szkole, dzieciach?  „Do swej

szko y z Kaliningradu jecha em swoim samochodem z
trzema nadzwyczajnymi awrynowiczami. Sp dzili my
razem pi  cudownych godzin. Omawiali my projekt,
ogl dali my sal , dyskutowali my. Cieszyli my si .

Martwili my si . Pragn  zorganizowa  muze-
um Kazimierza awrynowicza, absolwenta Zna-
mienskiej szko y 1958 roku. To b dzie centrum
wspó pracy oraz przyja ni polsko-rosyjskiej. By
mo e przygotowanie Sali zajmie nie jeden rok.
Trzeba. Trzeba zabra  si  do dzie a, szanowni
pa stwo!”

Bardzo mi si  spodoba a wypowied  dyrektora
szko y – pana W adimira, cz owieka o rozleg ej
wiedzy, energicznego, nieoboj tnego, e „Dzieci
to s  najlepsi ludzie Ziemi”. I czyni W adimir Jo y-
kow wszystko, eby najlepsi ludzie ziemi stali
si  jeszcze lepszymi, wykszta conymi, eby znali  histori  swojej „ma ej ojczyzny”.

yczymy W adimirowi Jo ykowowi powodzenia, zdrowia i spe nienia wszystkich marze .
P.S. Ciekawie, e wycieczka do Znamienska przypadkowo odby a si  4 marca – w

dniu imienin Kazimierza.                          Kleofas awrynowicz Foto: Anna Zacharczenko

Po przybyciu do Znamienska

Tutaj b dzie mie ci  si  Sala Pami ci
Kazimierza awrynowicza
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WYWIAD MIES CA: HELENA ROGACZYKOWA
Mo na j  szanowa , mo na kocha .
aden cz owiek nie pozostaje oboj tny

wobec tej osoby, je li cho  raz poroz-
mawia z ni  osobi cie. Zawsze go -

cinna, mi a, otwarta, zawsze artuje o
swoim yciu. Wiele wie, jeszcze wi cej umie. Z ni
czujesz si  jak z bliskim cz owiekiem. Muzyk, Prezes
Kaliningradzkiej Autonomii “Polonia”, zawsze
zaj ta, pi kna mama i po prostu Kobieta z wielkiej
litery – Helena Rogaczykowa.

- Co jest dla Pani jest sensem ycia?
- Moje dzieci oczywi cie. Sens ycia polega na

tym, eby wszystko dobrze si  im si  uk ada o. Nie
dz , e sens ycia musi by  w pracy, my , e to

nie jest prawid owe. Dzieci s  dla mnie najwa -
niejsze.

- Je eli ma Pani woln  chwil , co lubi Pani
robi ?
- Haftowa . Chocia  przez ostatni rok wyhafto-
wa- am bardzo ma o. Czasami bywa o tak, e
wraca am z pracy w nocy i haftowa am.
 - Jaki gatunek literacki jest Pani bliski?
- Lubi  ksi ki historyczne i naukowo-publi-
cystyczne. Romantyczne ksi ki, które mo na
przeczyta  szybko, atwo –  takie bior  ze sob  do
poci gu. Ale jednak w poci gu raczej b  haftowa .
 - Czy swobodnie porozumiewa si  Pani z
Polakami? Ile czasu potrzebowa a Pani, eby
naby  tej swobody w obcowaniu?
- Tak, oczywi cie, e swobodnie porozumiewam si
z Polakami. Wydaje mi si , e teraz ju  nie ma
takiego cz owieka, z którym nie mog abym pod-
trzyma  rozmowy; pewnie i z Prezydentem da a-
bym sobie rad ! ( mieje si ). Je eli chodzi o znajo-
mo  j zyka, to mog  powiedzie , e nigdy nie
ba am si  mówi . Mia am bardzo dobrego nauczy-
ciela, nie ba am si  zrobi  b du. Zawsze wiedzia am,
e mnie poprawi lub podpowie. Motto brzmia o

tak: „Mów teraz i nie bój si !”. A wracaj c do tematu
swobody w komunikacji, to my , e zaj o mi to
oko o pi ciu lat, aby rozmawia  zupe nie bez
kompleksów. Czasami do tej pory znajduje nowe
dla siebie s owa i wyra enia.

- Czy mog aby Pani nazwa  siebie liderem
Polonii?
- Nie mog  tak powiedzie  o sobie, tak powinni
mówi  cz onkowie Polonii. Chocia  w niektórych
sytuacjach rzeczywi cie tak si  czuj : je eli kto
mo e odmówi  zorganizowania i przeprowadzenia
jakiego  przedsi wzi cia, to ja nie mog , ja robi  to
wiadomie. Je li co  trzeba zrobi , to mog  po wi -

ci  swoj  rodzin  lub czas wolny – dla Polonii. Ma-
my sporo takich ludzi, ka dy potrafi co  po wi ci
dla Polonii.

- Co jest dla Pani ma najwi ksz  warto ci
w yciu?
- Rodzina. Nic wi cej.
  - Jest taki cytat: „Sekret ycia polega nie
na tym, aby robi  to, co kochasz, tylko na
tym, by kocha  to, co robisz”. Co mo na
nazwa  Pani ulubionym zaj ciem?
- Na pewno wszystko to, co robi . Polonia to moje
ulubione zaj cie. Bo gdybym nie chcia a tego robi ,
to bym nie robi a. Ministerstwo, gdzie teraz pracuj ,
te  mog  nazwa  ulubionym zaj ciem, bo podoba
mi si  tam pracowa . Je li si  za co  zabieram, to
oznacza, e mi si  to podoba, e tak czy inaczej
lubi  to. Robienie na si  mi nie wychodzi, czasem
trzeba si  zmusza , ale starcza mnie tylko na ogra-
niczon  ilo  czasu.

- W czasach, kiedy istnia y tylko p yty winy-
lowe, czy mia a Pani tak , która z powodu
cz stego odtwarzania nie nadaje si  ju  do

ytku?
- Tak. „Requiem” Mozarta.  Szalenie mi si  podoba a.
Przecie  jestem muzykiem i moj  prac  dyplomow
by a jedna cz  z „Requiem”, któr  dyrygowa am.
Prawd  mówi c, bardzo lubi  s ucha  p yt, w domu
mam do  du  kolekcj . Muzyk  kocham ró ,
ale ta p yta jest jedn  z moich ulubionych.

- Odnosz  wra enie, e jest Pani dziarsk  i
odwa  kobiet  na zewn trz i bardzo wra -
liw  i bezbronn  dziewczyn  wewn trz. Czy
to prawda?
- Tak, absolutnie. Pop aka  bardzo lubi , gdy co  mi
nie wychodzi, gdy kto  mi sprawi przykro , i je li
dzieje si  niesprawiedliwo . Czasami nie wstydz
innych, potrafi  wyj  na korytarz podczas posie-
dzenia Rady i da  upust uczuciom. Je li ogl dam
jaki  dramat, to obowi zkowo mam mokre oczy.
Ostatnio ogl da am spo eczne wideo o dzieciach i
po raz kolejny nie uda o mi si  powstrzyma . Uwa-
am, e jestem bardzo sentymentalna.

- Czy jest Pani osob  religijn  – nie z
przyzwyczajenia, tylko ze wzgl du na wiar ?
- Tak, jestem katoliczk , praktykuj . Dla mnie ta
sfera jest bardzo wa na. Nie zaliczam si  do wie-
rz cych z powodu jakiej  mody, dla mnie to naprawd
ma znaczenie. Uwa am, e ka dy do wiary powinien
doj  sam, ale u mnie tak wysz o, e mam to od uro-
dzenia, cho  to by o zabronione. Nas z siostr  nawet
chrzczono w ciemno ci. Bia oru , samochód bez

czonych wiate  jedzie po lesie, do ko cio a, wie-
ce schowano, aby nie by o ich wida  – to by a pierw-
sza komunia, mia am 11 lat i dobrze to pami tam. A
teraz jestem w ko ciele, bo jest mi to potrzebne.

- Wyobra my sobie, e Pani ma szcz cie i
On stoi przed Pani , mówi c, e mo e spe ni
jedno Pani yczenie, o co by Pani poprosi a?
- Nie chc  by  banalna, ale chcia abym uczyni
wszystkich zdrowymi. Bo je li masz zdrowie, to ju
jeste  szcz liwy. Widzie , jak cierpi  z powodu
chorób najbli si to najgorsze, co mo e by .

- Jak Pani s dzi, dlaczego to w nie z Pani
postanowili my przeprowadzi  wywiad?
- Prawd  mówi c, nie wiem! Ale nie chcia bym, aby
by  to ho d temu, e jestem Prezesem. Bo gdy ci
wychwalaj  tylko dlatego, e jeste  prezesem, to
nie jest dobrze. Mog abym by  nawet ostatnia!
( mieje si ).

- Jak pani my li, czemu nale y po wi ca
czas?
- Na pewno swoim bliskim. Bo, jak to mówi

pieszmy si  kocha  ludzi, tak szybko odchodz ”.
Bywa tak, e czasami po prostu nie zd ysz zobaczy
si  z cz owiekiem, a dos ownie kilka dni pó niej
dowiadujesz si , e ju  go nie ma. Nie tak dawno
temu zmar  Igor Gurow, z którym mia am dobry
kontakt, przychodzi  do nas na imprezy. Trzy ty-
godnie temu zadzwoni  do mnie, by am zaj ta w
pracy i nie mog am odebra , a zaraz po tym zmar
na atak serca. Wysz o tak, e nawet z nim nie poroz-
mawia am. To mnie przestraszy o. Dlatego powin-
nam zdecydowanie wi cej czasu po wi ca  swojej
córce, synowi i rodzicom, a ja ca y czas jestem w
pracy... Reszta to tylko t o ycia.

- Wielu dobrze wie, e Pani ma znakomite
poczucie humoru. Jak, wed ug Pani, ró ni
si  polski humor od rosyjskiego?
- Rosyjski humor – to oddzielny temat. Nadaje si

na ka  okazj , ma szersz  palet  wyrazów. Mamy
wiele ciekawych fraz z filmów, z ksi ek. Chocia
polski humor ma podobnie. Ale najwa niejsze jest
to, eby te arty zna . Je li jaki art jest w danej
sytuacji na miejscu, na polski nie zawsze da si  go
przet umaczy , trzeba szuka  jakiego  odpowied-
nika. I prawie zawsze si  udaje.

- Do wielu sytuacji podchodzi Pani z
humorem. Mówi , e poczucie humoru
roz adowuje konflikty.
- Tak, to prawda! Je li ze mnie kto  si mieje, to
wol  odpowiedzie  na to artem, po mia  si  z
tego razem, w ten sposób po prostu nie da si  mnie
obrazi . A je li cz owiek z ci si  na sytuacj , to
có , obra onemu gorzej si yje.
 - Gdzie czuje si  Pani komfortowo – jak w
domu?
- Je li dom to „budynek”, to nie ma czego  takiego
dla mnie. A je li chodzi o ciep o duchowe, to od-
czuwam je z bliskimi i wszystko jedno, gdzie.
Chocia  bardzo lubi  podró owa  sama, ale to nie
znaczy, e nie lubi  przebywa  z rodzin , bardzo
lubi . Kocham podró e w samotno ci. W tym sen-
sie, e nie chc  do nikogo si  przywi zywa  i dosto-
sowywa , to wywo uje u mnie uczucie dyskomfortu.
Je li chodzi o „dom”, to jest on wsz dzie tam, gdzie
jest rodzina.

- Czym jest dla pani Polska?
- Kawa ek mojego ycia. Marzenie, miejsce, dok d
chc  jecha . Po ow  Ojczyzny mam tu, po ow  –
tam, chocia  urodzi am si  na otwie. Polska nie
jest Ojczyzn -matk , tylko Ojczyzn -przyjació .
Uwielbiam przebywa  w Polsce, swobodnie si  tam
czuj . I je li by aby taka mo liwo , to bym tam
zamieszka a. Z drugiej strony – jestem wielk  pat-
riotk  Rosji, zrozumia am to, kiedy mieszka am w
Krakowie. Dooko a wszystko by o wy cznie po
polsku. Chcia am us ysze  j zyk rosyjski. Dlatego
gdybym mieszka a w Polsce, to ogl da abym rosyj-
sk  telewizj , czyta abym rosyjskie wiadomo ci.

- Jak  kuchni  Pani preferuje? Czy ma
Pani danie, które jest Pani specjalno ci ?
- Bardzo lubi  gotowa , szczególnie piec! Niestety,
nie cz sto, bo nie mam czasu, ale je eli ju  jestem w
kuchni, na stole b dzie sta  wiele ró nych da .
Moja specjalno  to chyba bigos.

> str. 5
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Bardzo cz sto robi  go na wi ta, imprezy. Lubi  gotowa  mi so, z warzywami
lub ziemniakami; kapu niak z kwa nej kapusty – to stary rodzinny przepis
mojej babci.

- Prosz  doko czy  fraz : „Mi  to...”
- Mi  to kiedy jest ci dobrze z tymi, których kochasz i którzy kochaj  ciebie.

- Tego samego dnia co Pani urodzi  si  francuski aktor Jean Paul
Belmondo. Czy jest mi dzy Pani  i nim co  wspólnego?
- Wydaje mi si , e ten aktor te  ma dobre poczucie humoru, i jego bohaterowie,
podobnie jak ja, lubi  bywa  w ró nych sytuacjach. My , e czy nas te
determinacja i spontaniczno : nie lubi  planowa  na kilka dni lub tygodni do
przodu, bior  i kupuj  bilet w momencie, kiedy my l o wyje dzie przychodzi
mi do g owy. Trzeba podejmowa  decyzje szybko. Raz, 31 grudnia wieczorem,
nagle pomy leli my, e trzeba odwiedzi  krewnych w Mi sku. O godzinie 3 w
nocy wyruszyli my z domu na Bia oru . Mama i siostra potrafi  d ugo zastanawia
si  zanim podejm  decyzj , a ja tak nie umiem, robi  co  od razu. By  mo e
pod tym wzgl dem równie  jeste my z Belmondo podobni. Rozwa no  to nie
jest nasza cecha charakteru.

- Kto jest dla Pani autorytetem, z czyj  opini  zawsze si  Pani
liczy?
- Mog  z przyjemno ci  powiedzie , e to nasz konsul Jaros aw Strycharski.
Przedtem zna am Konsula Generalnego Czubi skiego, te  Jaros awa. To s
dwie osoby, zdanie których zawsze mia o dla mnie wag . Mo e to energetyka
imienia? Teraz uj , e nie s ucha am opinii swoich rodziców, bo uwa am
si  za bardzo doros . Ale po jakim  czasie zrozumia am, e w du ej mierze
mieli racj . Ceni  zdanie swojej siostry. Jednak je li chodzi o jakiego
konkretnego cz owieka, to my , e takiego chyba nie ma.

- Gdyby dosta a Pani czas antenowy w telewizji, jaki program
mog aby Pani poprowadzi ?
- O podró ach. Bardzo lubi  ogl da  „Travel Channel”, chocia  telewizor

(ze  str.  4)

Kola  stworzono
z fotografii

udost pnionych przez
H. Rogaczykow .

Wzornictwo
 A. awrynowicz

czam bardzo rzadko, nie
mam na to czasu. Jeszcze bym
pewnie poprowadzi a „Niesa-
mowici ludzie”. Nawiasem
mówi c, ca kiem niedawno
dowiedzia am si , e mamy taki
program.

- Dok d wybra aby si
Pani w podró  marze ?
- Na Kostaryk . Oczywi cie,
samolotem, bo statków si  boj . Wydaje mi si , e w razie niebezpiecze stwa
nie zd  nas uratowa , bo nasz statek b dzie daleko, daleko w morzu. Je li
gdzie  bli ej, to takie marzenie ju  si  spe ni o – odwiedzi am Watykan, dla
mnie to by o wa ne. Nie chc  do Ameryki, ale gdybym tam trafi a – to dobrze,
nie nastawiam si  na jaki  konkretny cel.  Na Kostaryce jest wiele ciekawych
miejsc, ciekawa geografia. Kiedy czyta am reporta  i ogl da am zdj cia, to
zrozumia am, e to jest to miejsce, gdzie chcia abym kiedy  pojecha  i zobaczy
to wszystko na w asne oczy. Nie lubi  le  na pla y, lubi  chodzi , uczy  si
czego  nowego. Je eli mam podró owa , to sama albo tylko z jednym
kompanem.

- Gdyby mo na by o z apa  z ot  rybk , czego by Pani yczy a?
- Znowu b  zanudza , ale chc , aby moje dzieci by y szcz liwe. I eby moi
rodzice byli zdrowi.

Na tym nasza rozmowa z Pani  Helen  si  zako czy a. To spotkanie da o
mi du o do my lenia. Ona zawsze stara si  pomóc i w ka dej sytuacji gotowa
przyj  uderzenie na siebie. Bez fa szywej skromno ci mog  powiedzie , e
rozmawia am z legend  naszego czasu.

Rozmawia a Jekaterina Gorienowa   Foto autora

Po rozmowie



Str.  6   Nr 4 (249) kwiecie  2017  

Trzy orzeszki dla p czka
Powiedzia  nam Bartek,
e dzi  t usty czwartek.

- A Bartkowa uwierzy a,
ustych p czków usma a.

Du e i ma e, okr e i owalne,
z nadzieniem lub bez niego, a
niektóre glazurowane i z dziurk
w rodku – le y na stole, posy-
pane cukrem pudrem, czekaj c
na ca kowit  zag ad .

Polsce, to by o nie mniej zabaw-
nie. 23 lutego 2017 r. w parafii
w. Wojciecha odby o spotkanie

przedstawicieli polskiej Autono-
mii narodowo-kulturalnej „Polo-
nia” i innych wspólnot narodo-

Rosjanie jedz  wy cznie nale -
niki przez ca y tydzie , a Polacy
jedz  p czki w czwartek – wtedy

redni udzia .
W jednym konkursie trzeba

by o wymieni  nazwy znanych
filmów, u ywaj c s owa „p -
czek”. Na przyk ad „Harry Potter
i Kamie  Filozoficzny” – „Harry
Potter i P czek Filozoficzny”,
„Czterej pancerni i pies” – „Czte-
rej pancerni i p czek”, „Trzy
orzeszki dla Kopciuszka” – “Trzy
orzeszki dla P czka”, „Ch opaki
nie p acz ” – „P czki nie p acz ”
itd. Mi dzy konkursami za pie-
wa  zespó  “Królewczanie” i
mo na by o zata czy  weso y
polski taniec “Tramblanka”.

ówny wi teczny stó  p ka
od liczby ró norodnych p czków,
nale ników, ciastek i innych s o-
dyczy. I tu równie  nie oby o si
bez zaskoczenia – s odki pocz -
stunek z niespodziank . Kiedy
wszyscy zasiadali do sto u i cz -
stowali si  p czkami i herbat ,

ród p czków by o kilka, które
w rodku mia y migdal.

Z pewno ci  nie jest to sce-
nariusz filmu o apokalipsie, a
znacznie bardziej spokojne i
staro ytne ludowe tradycyjne
wi to, które pojawi o si  d ugo

przed bra mi Lumiere, pionie-
rami kinematografii.

usty czwartek w wierze kato-
lickiej jest zwi zany z tygodniem
przed W ielkim Postem i jest
powszechnie obchodzony w
Polsce. Polacy jedz  p czki, któ-
re w tym dniu s  sprzedawane
w ilo ci ponad 100 milionów
sztuk,  a  to  wed ug  statystyk  –

wi cej ni  90% p czków,
spo ywanych przez Pola-
ków przez ca y rok.

Masowe jedzenie p cz-
ków w Kaliningradzie zbie-

o si  z obchodami Dnia
Obro cy Ojczyzny i cho
nie spa aszowano tak du-
ej ilo ci p czków jak w

wych  i  kulturowych  re-
gionu, uczniów, stu-
dentów i wszystkich
mieszka ców Kalinin-
gradu, którzy mieli
ochot  na s odkiego

czka.
„W Polsce ta uro-

czysto  przed Wiel-
kim Postem jest jak
Maslenica w Rosji, ale

nast pny rok b -
dzie szcz liwy i
owocny” – powie-
dzia a prezes Auto-
nomii „Polonia”
Helena Rogaczy-
kowa. Dzie  ten by
kiedy  pocz tkiem

ustego Tygod-
nia, czyli czasu
wielkiego ob arst-
wa. Pozwalano
sobie na ogromne ilo ci t ustych
mi s, kapust  ze skwarkami,

onin . Dlatego te  ostatnie dni
karnawa u nazywano wtedy mi -
sopustem, zapustem lub ostat-
kami. Nale o naje  si  do syta
i wybawi  przed zbli aj cymi si
40 dniami postu, kiedy to katolicy
powinni zachowa  wstrzemi li-
wo  i umiarkowanie tak e w

jedzeniu i piciu.
Prowadz cy uroczysto ci Da-

ria Litowczenko i Nikolay Gore-
nów zaprosili wszystkich na kurs
„P CZKO ERCÓW”, po wi -
cony historii p czka i ludowym
tradycjom, a tak e na konkursy,
w których go cie brali bezpo -

Osobom, którym trafi  si  taki
czek, b dzie towarzyszy  suk-

ces przez ca e ycie. I tu a  dwa
czki dosta a Anna Sanhip.

Szcz liwa dziewczyna, co tutaj
wi cej powiedzie ...

Konstantin Bielczenko
. Daria LitowczenkoFo

to
: 

M
ak

sy
m

 T
aj

ur
sk
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Jak ugry  p czka

Królewczanie

Ta czymy Tramblank

Malujemy p czki z zamkni tymi oczami

piewaj razem z nami!

Prowadz cy uroczysto ci Daria
Litowczenko i Nikolay Gorenów

Nie mog  si  zdecydowa , którego p czka ukara

 Za chwil  koncert si  zaczyna!
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Równo 207 lat
temu, w po onej
pod Warszaw
elazowej Woli, na

wiat przyszed
ch opiec, któremu rodzice –
Justyna Krzy anowska i Miko-
aj Chopin – nadali imi  Fry-

deryk. Nikomu si  wówczas
nawet nie ni o, e w nie

wiatu podarowany zosta
jeden z najwybitniejszych
kompozytorów.

Znawcy biografii Chopina
lubi  mówi , e ju  od urodzenia
nosi  on pi tno geniuszu – a
czasy, w jakich przysz o mu ,
sprzyja y w pewnym sensie
rozwojowi talentu wra liwego,
uzdolnionego muzyka. Chopin
bowiem urodzi  si  w epoce,
która obfitowa a w wiele nadziei

 „Rodem Warszawianin, sercem Polak,
a talentem wiata obywatel”
Polaków i równie wiele ich uga-
si a. Kompozytor urodzi  si  w
czasach napoleo skich, dojrze-
wa  w czasach przedpowsta-
niowych, jednak powstanie listo-
padowe prze  poza granicami
ojczyzny, o której nigdy nie za-
pomnia . Przed mierci  nato-
miast zobowi za  swoj  siostr
Ludwik  do przewiezienia jego
serca do Polski.

Kaliningrad te  nie zapomnia
o urodzinach Mistrza. Zgodnie z
ustalon  ju  tradycj  Marcin
Nosal, Konsul Generalny RP w
Kaliningradzie, z  pod popier-
siem Fryderyka Chopina kwiaty.
Do pracowników konsulatu pod
pomnikiem przy czyli si  rów-
nie  studenci kaliningradzkiej
polonistyki, pracownicy naukowi,
oraz dzia acze kultury. W ród

kwiatów nie zabrak o równie ,
tak przez Chopina lubianych,
fio ków.

Ka da rocznica urodzin Fry-
deryka Chopina jest tak e okazj
do przypomnienia jego utworów,
które wykonuj  m odzi adepci
sztuki muzycznej tj. uczniowie
kaliningradzkich szkó  muzycz-
nych. Najpierw 28 lutego, a pó -
niej 1 marca  aule Szko y Mu-
zycznej im. F. Chopina oraz Szko-
y Muzycznej im. D. Szostako-
wicza rozbrzmiewa y d wi kami
mazurków, polonezów, noktur-
nów i innych utworów autorstwa
F. Chopina.

W Szkole Muzycznej im. D.
Szostakowicza  w rol   mode-
ratora wcieli  si  W adimir S obo-
dian, przewodnicz cy Kalinin-
gradzkiego Towarzystwa Chopi-

nowskiego. Trudno by o si  op-
rze  wzruszeniu s uchaj c jego
przepi knej i pouczaj cej opo-
wie ci o cz owieku niezwyk ej
wra liwo ci i trudnym losie, któ-
remu wiatowa kultura zawdzi -
cza tak wiele. G bokie emocje
wywo ywa y tak e wyst py m o-
dych kaliningradzkich artystów
– i tych bardzo m odziutk ich
wiekiem, i tych nieco starszych.
I nie wiadomo – by  mo e w -
nie w tym roku mieli my okazj
wys ucha  jednego ze zwyci z-
ców przysz ych Festiwali Chopi-
nowskich. My w ka dym b
razie yczymy im wiele sukce-
sów na nie atwej, artystycznej
drodze.

  Dagmara Lukovi
Konsul ds. promocji i kultury

Foto: D.  Lukovi , W. Komarow

Poloni ciMarcin Nosal

Na zdj ciach:

1  S uchacze
2  Zast pca Prezesa
Stowarzyszenia
im. F. Chopina
Larysa Sowrikowa
wr cza dzi kczynny
list Denisowi
Kowalowowi.
  Prezes Stowarzyszenia
im. F. Chopina

adimir S obodian.
3  Denis Kowalow
4  Anna Szczukina
5 Jekaterina Maskowa
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Srebrny Nied wied  dla Ag-
nieszki Holland i Kryszta owy
Nied wied  dla „Butterfly Kisses”
Rafa a Kapeli skiego, a tak e
nagrody dla m odych zdolnych
polskiego kina Zofii Wich acz oraz
Kuby Czekaja. 67. MFF w Berlinie
to wielki triumf polskiego kina.
        Agnieszka

Holland ze
Srebrnym

Nied wiedziem
„Pokot” Agnieszki

Holland i Kasi Adamik
okaza  si  nie tylko jed-
nym z najbardziej kont-
rowersyjnych i dysku-
towanych filmów tego-
rocznego festiwalu w
Berlinie. Obraz zrealizo-
wany na podstawie po-
wie ci „Prowad  swój

ug przez ko ci umar-
ych” Olgi Tokarczuk

zdoby  podczas Berli-
nale nagrod  Srebrnego Nied -
wiedzia za poszukiwanie nowej
perspektywy w kinie i
spojrzenie na rzeczy-
wisto  w nieoczywisty
sposób.

Historia sze dziesi -
cioletniej samotnej ko-
biety, która podejmuje
walk  o prawa zwierz t
i wypowiada wojn
my liwym, to po cze-
nie krymina u i ba ni,
ekologicznego thrillera i

    „Bez uciekania si
do prostych oskar  film
Kapeli kiego konfrontuje nas z
problemem, z którym nasze
spo ecze stwo dot d nie potrafi o
sobie poradzi ” – czytamy w
uzasadnieniu jury, które przyzna o
polskiemu twórcy nagrod  dla
najlepszego filmu sekcji Generation
14plus, w której prezentowane s
filmy po wi cone problemom

odych ludzi.
„Butterfly Kisses” trafi do

polskich kin na prze omie marca i
kwietnia 2017 roku.

Polacy zwyci aj  na Berlinale 2017

Agnieszka Holland i Kasia Adamik z nagrod  podczas 67. Festiwalu
Filmowego w Berlinie, 2017, fot. Carsten Koall /EPA/PAP

Agnieszka Holland – polska re yserka
filmowa i teatralna, tak e scenarzystka
filmowa i aktorka.

Jednym z najprzyjemniejszych
zaskocze  tegorocznej edycji
Mi dzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Berlinie by  sukces
Rafa a Kapeli skiego. Polski
re yser, scenarzysta, wyk adowca
Central Film School London oraz
London Film School przez lata
zwi zany z festiwalem
Camerimage d ugo musia  czeka  na
swój fabularny debiut. Mimo e

„Butterfly Kisses”
wygrywa w Berlinie

  Nagrod  w Berlinie
otrzyma a tak e Zofia Wich acz,
jedna z najwi kszych nadziei
polskiego aktorstwa filmowego.
Wraz z dziewi cioma m odymi
aktorami z Europy Wich acz
znalaz a si  w gronie artystów
nagrodzonych tytu em Shooting
Star 2017.

Prócz Wich acz w tym roku
wyró niono tak e m.in. m odych
aktorów z Danii (Esben Smed),

och (Alessandro Borghi),
Niemiec (Louis Hofmann), otwy
(Elina Vaska), Holandii (Hannah
Hoekstra), Portugalii (Victoria
Guerra), Rumunii (Tudor Aaron
Istodor), S owenii (Marusa Majer)
oraz Szwecji (Karin Franz
Korlof).

Przyznaj c tytu  wschodz cej
gwiazdy Zofii Wich acz jurorzy
konkursu pisali o niej:
„Zofia roz wietla ekran
pogodnym wspó czuciem i
wewn trzn  energi  i zostaje w
naszych oczach jeszcze na d ugo
po tym, jak zgasn wiat a. Nie
tylko chcemy patrze  na ni  w
przysz ci, jeste my po prostu
do tego zmuszeni”.

Zofia Wich acz
z tytu em

Shooting Star

Zofia Wich acz w filmie Powidoki.
fot. Anna W och/Akson Studio

czarnej komedii. To tak e kolejny w
ostatnich latach – po „Body/Cia o”
Ma go ki Szumowskiej oraz
“Zjednoczonych Stanach Mi ci”
Tomasza Wasilewskiego – polski film
triumfuj cy w g ównym konkursie
berli skiej imprezy. I nie jedyny
polski film nagrodzony podczas
tegorocznej edycji festiwalu.

W swym czarno-
bia ym filmie Kapeli ski
opowiedzia  o trójce
przyjació  z
londy skich blokowisk,
o wchodzeniu w doros-

, egnaniu si
z dzieci stwem,
wreszcie – o pedofilii.

Dwudziestojednoletnia aktorka
znana jest z ról w takich filmach
jak „Miasto 44” Jana Komasy i
„Powidoki” Andrzeja Wajdy, a
wkrótce na ekrany trafi kolejny
obraz z jej udzia em – „Amok”
Kasi Adamik.

ród a: Gazeta Wyborcza,
Filmpolski.pl, inf. w asne. opr. BS.

jego krótki metra  „Emilka p acze”
z 2006 roku zdobywa  nagrody
festiwali w Gdyni, Austin,
Oberhausen i Seattle,
pe nometra owy debiut Kapeli ski
nakr ci  dopiero dziesi  lat
pó niej. W Wielkiej Brytanii, za
mikroskopijny bud et, z udzia em
aktorów-amatorów zrealizowa
opowie  o m odym ch opaku,
który rozpoznaje w sobie chor
erotyczn  fascynacj .

Kadr z filmu Pokot

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

:  www.glos-znad-pregoly.org
                 e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com
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Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .
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