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W marcu 1957 r. Francja, Niemiecy,
ochy, Belgia, Holandia i Luksemburg

podpisa y Traktaty Rzymskie
ustanawiaj ce od 1958 Europejsk
Wspólnot  Gospodarcz . Za eniem
EWG by o wprowadzenie wspólnego
rynku, co umo liwi o wolny przep yw
dóbr w ramach wspólnoty.

W 1958 roku Robert Schuman
powiedzia : „Europa nie powstanie od
razu ani w ca ci: b dzie powstawa a
przez konkretne dzia ania, tworz c najpierw
rzeczywist  solidarno ”. W nie ta solidarno
przyci ga i jednoczy narody Europy
w Unii Europejskiej, dzi ki tysi com projektów
realizowanych przez w adze lokalne, regionalne i
krajowe.

W 1992 r. Traktat z Maastricht przekszta ci
EWG we Wspólnot  Europejsk , a Trakt
Lizbo ski w 2007 nazwa  j  Uni  Europejsk .
Polska jest cz onkiem UE od 2004 roku.

W 2012 roku Unia Europejska otrzyma a

 Pokojow  Nagrod  Nobla.
Komitet Noblowski w
uzasadnieniu wskaza
„stabilizuj  rol  odegra-

 przez UE, która pomog-
a przekszta ci  wi kszo
Europy z kontynentu wojen
w kontynent pokoju”.

Podkre lono zas ugi Unii
Europejskiej w procesie

pokoju, pojednania, demokracji i
praw cz owieka w Europie.

 Od 1 lipca 2013 w sk ad UE wchodzi 28 pa stw.
Unia ta stanowi przypadek szczególny w
stosunkach mi dzynarodowych, jest tworem,
który nigdy wcze niej nie istnia  w historii.

Mimo wielu trudno ci, a nawet pora ek (np.
Brexit) integracja UE wci  post puje, Europa
dzi ki Unii stopniowo jednoczy si , a bycie
Europejczykiem zaczyna oznacza  po prostu
obywatela Unii Europejskiej.
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Gratulujemy
Zofii Wosz-

c z a t y s k i e j
oraz Siergiejowi

Boczkowskiemu, którzy zo-
stali medalistami l regionalnej
olimpiady z j zyka polskiego.

W tym roku olimpiada od-
by a si  28 lutego 2017 roku
w szkole j zykowej “EX-
PERT” w Kaliningradzie, i po
raz pierwszy zosta a przepro-
wadzona w ramach VIII olim-
piady z j zyków obcych.

Sukces  naszych dzieci Wie ci z Oziorska

Ponad 60 uczniów prezento-
wa o swoj  wiedz  oraz
umiej tno ci.

Uczestnicy startowali w
trzech grupach wiekowych: 5-
6 klasa, 7-8 klasa, 9-11 klasa.
W tym roku nasz  Wspól-
not  reprezentowa o 7 osób:

Anastazja Ogijewicz, Sofia
Woszczaty ska, Siergiej
Boczkowski, Niko aj obczuk,
Stanis aw Woszczaty ski,
Andrzej Boczkowski, Aleksan-
der Sakun. W ramach I etapu
uczestnicy wype nili zadania
pisemne, rozumienie tekstu
pisanego, rozumienie ze s u-
chu, test gramatyczny.

Siergiej Boczkowski oraz
Zofia Woszczaty ska przeszli
do II etapu olimpiady, do któ-
rego zosta o wybranych 15 naj-

lepszych uczestników. W II
etapie przedstawiciele trzeciej
grupy wiekowej musieli
przedstawi  prezentacj  na
wybrany  temat.  W  ci gu  7
minut uczestnicy prezentowali
swoje zadanie oraz mieli 3
minuty na rozmow  z jury.

Na podstawie wyników za-
prezentowanych zada  zostali
wybrani laureaci oraz zwyci -
zcy we wszystkich grupach
wiekowych. Spo ród uczestni-
ków 9-11 klasy odby a si
prawdziwa walka, jury zdecy-
dowa o wybra  od razu 2 zwy-
ci zców. Nasi finali ci zostali
laureatami olimpiady! To jest
bardzo dobry wynik! Gratula-
cje! W nast pnym roku y-
czymy naszej m odzie y zwy-
ci stwa w olimpiadzie!

W ubieg ym roku 8 przed-
stawicieli z naszej Wspólnoty

tak e bra o udzia  w danej
olimpiadzie. Zwyci zcami
zostali Zofia Woszczaty ska

i Denis Kidiajkin.
W. Swiencicka

Foto autora

Zofia Woszczaty ska udziela wywiadu

Niko aj obczuk, Siergiej
Boczkowski, Stanis aw
Woszczaty ski przed Olimpiad

Siergiej Boczkowski w finale,
wspólne zdj cie.

„A co to by  za strach? A co to by  za strach?”
– piewali, miej c si  uczestnicy spektaklu
„Legenda o Warszawskim Bazyliszku”. Fak-

tycznie, wszystkie boja nie zosta y zapomniane,
przecie  odnie li my zwyci stwo! Przedstawienie

by o w finale, ale zaj o pierwsze miejsce!
O co chodzi? Gdzie to by o? adna tajemnica.
25 marca w Kaliningradzie w sali koncertowej Gimnazjum nr 22 odby  si

ju  III Festiwal Zespo ów Polonijnych „Teatralne Ciastko”. Projekt  sfinan-
sowano ze rodków otrzymanych od MEN na realizacj  zadania „Wspieranie

wiaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i m odzie y”.
Jak zauwa o jury, liczba uczestników wzros a, poziom przygotowania jest
coraz wy szy, spektakle staj  si  bardziej skomplikowane. Na scenie by o
ciekawie i kolorowo, a sala by a ca a wype niona miechem, fantastycznymi
emocjami oraz prawdziwym zaanga owaniem ze strony publiczno ci.

1 miejsce – „Legenda o Warszawskim
Bazyliszku” (zespó  „Brawo”)
2 miejsce – „Cena” (zespó  „Va-Bank”)
3 miejsce – „Gdzie jest wi ty Józef”
(zespó  „Miniatura”).

Zdaniem aktorów ten sukces zale  nie
tylko od nich, ale równie  od tych, którzy przygotowali
rekwizyty I  dekoracje, aran acj  muzyczn  i inne wa ne rzeczy. J. Czalij, S.
Maksimowa, V. Mars, rodziny Jermo ajewych i Gorienowych, E. Morozowa,
D. Litowczenko, A. Androsiuk – dzi kujemy Wam za nasze zwyci stwo!
Dzi kujemy te  pani Prezes Autonomii „Polonia” Helenie Rogaczykowej za
pomys  i organizacj  Festiwalu jako ca ci.

Kolejny Festiwal odb dzie si  jesieni  tego roku. Zapraszamy wszystkich
ch tnych do udzia u..

Ilona Pietrienko Foto: E. Churszudow
Wi cej zdj  na stronie 3.

„Gdzie jest wi ty Józef?” – zespó  „Miniatura”

W przedstawieniu wzi li udzia  jak zwykle zespo y teatralne
Autonomii „Polonia”, Klubu mi ników j zyka polskiego
„Szturwa ”. Po raz pierwszy wyst powali studenci BFU im. I.
Kanta oraz m odzie  z Kaliningradu, studiuj ca w Polsce.
 Konkurencja by a mocna, ale w ko cu nagrody otrzyma y
zespo y Autonomii „Polonia”:

Na sali brakowa o wolnych miejsc
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A co to za strach?

 Po wydarzeniu

„O koguciku i kurce” –
zespó  „M odzi duchem”

„O koguciku i kurce” –
zespó  „M odzi duchem”

Wr czenie
nagród

„Legenda o Warszawskim Bazyliszku” – zespó  „Brawo”

Który z 12 miesi cy jest kotem?

„12 miesi cy” -
Klub „Szturwa ”

Ci ka
praca jury
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WYWIAD MIES CA: ANDRZEJ ANDROSIUK
Na dworze maj, a to znaczy, e
pogoda si  poprawia i budzi
natchnienie. Dla tego cz owieka
natchnienie to hobby. To cz owiek,

który znajdzie odpowied  na ka de
pytanie; z atwo ci  mówi o powa nych rzeczach.
Dzisiaj chc  przedstawi  Pa stwu lidera grupy
„Królewczanie” Andrzeja Androsiuka.

- Czy w Pana dzieci stwie by o du o
muzyki?
- W dzieci stwie chodzi em do szko y muzycznej,
gra em na bajanie, i nawet uda o mi si  j
sko czy . Dorastaj c i patrz c wstecz, du o
pó niej, zda em sobie spraw , e muzyka by a
wsz dzie, tylko nie my la em o tym, wtedy nie
mia o to wi kszego znaczenia, uwa em, e to
normalne i wszyscy tak maj .

We wczesnym dzieci stwie, kiedy wyje em
do babci pod Brze  odpoczywa  latem, bra em
udzia  w ró nych wiejskich imprezach: weselach,
urodzinach, do ynkach. Ca a wie  zawsze
wi towa a chrzciny dziecka lub zar czyny.

Wiem, e do dzi  i w Polsce, i na Bia orusi s  to
wa ne uroczysto ci. To wszystko bardzo mnie
ciekawi o, s ucha em muzyki wiejskich zespo ów,
gdzie by y b bny ze skóry, obowi zkowo by
harmonista, skrzypce, jakie  ludowe piszcza ki...
Kiedy przyje em na wie  b c uczniem
szko y, pojawi y si  ju  magnetofony i
wzmacniacze, gitary i mikrofony, i oprócz pie ni
ludowych piewa o si  muzyk  estradow , na
przyk ad piosenki Sofii Rotaru, Lwa Leszczenki, i
to wszystko by o przy akompaniamencie
lokalnych muzyków. W odró nieniu od tych
miejsc, gdzie mieszka em i studiowa em, na wsi
muzyki by o bardzo du o.

- Jak znalaz  si  Pan w Polonii?
- Dowiedzia em si  zupe nie przypadkowo.

bowo by em w biurze na Do skiego i
zobaczy em og oszenie o tym, e odbywaj  si
tutaj kursy j zyka polskiego. By em bardzo
zainteresowany, podszed em, zobaczy em na
drzwiach logo Polonii, ale okaza y si  zamkni te.
Po jakim  czasie znów znalaz em si  w tym
samym budynku na Do skiego, tym razem drzwi
by y otwarte, a za nimi trwa y zaj cia. Najpierw
zawaha em wej  do pokoju, napisa em smsa do
prezesa Autonomii Heleny Rogaczykowej, bo

nie prowadzi a zaj cia. Drzwi nagle
otworzy y si  i pani Helena zaprosi a mnie do
rodka. Grupa sk ada a si  z cz onków Polonii, z

którymi nadal ca y czas utrzymujemy ciep e
kontakty. By em wtedy jedynym m czyzn  w
grupie. Pani Helena w zwi zku z tym mog a
zwraca  si  do uczniów „Szanowni Pa stwo”,
wszyscy byli bardzo zadowoleni. Zaj cia szalenie
mnie zainteresowa y. W tym bez w tpienia
zas uga pani Heleny. Wspomnienia z pierwszego
spotkania s  bardzo ciep e i przyjemne.

Samo wst pienie do Polonii by o dla mnie
czym  naturalnym. O swoim polskim
pochodzeniu ja i moja rodzina doskonale
wiedzieli my. Poznawa  g biej swoje polskie
korzenie nie mog em: w zwi zku z wydarzeniami,
które mia y miejsce na terenach
tera niejszej Zachodniej Bia orusi, w okolicach

Brze cia Nad Bugiem, wi kszo  archiwów zosta o
zniszczonych, ko cielne te  – czyli ksi gi,
zawieraj ce informacje o moich przodkach.
Aczkolwiek niektóre uda o si  odnale , niestety
tylko do pradziadków. Wst puj c do Polonii,
chcia em dowiedzie  si  czego  wi cej o polskich
tradycjach i kulturze, chcia em rozmawia  po
polsku i uczy  si  j zyka, którego cz ciowo
zapomnia em, wyjechawszy z Bia orusi.
 - Chcia abym zapyta  o Pana zespó
muzyczny. Jak uda o si  Panu zjednoczy
wokó  siebie grup  ludzi, która pó niej
sta a si  zespo em, ciesz cym si
powodzeniem na ró nych imprezach?
- Sta o si  to przypadkowo – tak jak wiele rzeczy
w dzisiejszych czasach. My wszyscy mamy ró ny
poziom muzycznego przygotowania: kto  tylko
uko czy  szko  muzyczn , kto  ma wy sze
wykszta cenie muzyczne i gra w Obwodowej
Orkiestrze Symfonicznej, kto  w m odo ci gra  na
gitarze pod blokiem, przyci gaj c t um. W
czasach studenckich
mia em

swój
zespó . Poczu em

nostalgi  za czasami, kiedy jest si  na
próbach, w tej szczególnej atmosferze, i w nie
ta nostalgia nak oni a nas do stworzenia zespo u
muzycznego, ten pomys  wywo  rezonans u
kilku cz onków naszej Polonii. Podczas których
„Dni kultury polskiej”, w 2014 roku,
wykonali my kilka utworów, jak mogli my, na ile
starczy o profesjonalizmu. Pó niej ch tni zacz li
przy cza  si  do nas, tworz c w ten sposób nasz
zespó . Stale si  rozwijamy. Przy okazji, w
naszym pierwszym wyst pie wzi  udzia  znany
pianista jazzowy Micha  Ciesielski, w nie wtedy
przebywa  w Kaliningradzie. Tak, pan Micha
swoim talentem nie tylko wspiera  nas na scenie
moralnie, ale te  muzycznie – nie mieli my
wówczas klawiszowca. W zespole wszystkie swoje

wewn trzne
sprawy
za atwiamy w
sposób
demokratyczny,
wy cznie metod
dyskusji.

uchamy siebie
nawzajem, a
potem
dochodzimy do
wspólnego
wniosku. Zdarza
si , e to jest

bardzo nieproste. Teraz, na przyk ad, jeste my
zainteresowani zakupem prawdziwych strojów
ludowych do wyst pów. Wybieramy, który polski
region wzi  za podstaw . Kwestie doboru strojów
i te finansowe nie nale  do naj atwiejszych.
 - Wiem, e gra Pan na wielu

instrumentach, czasem nawet
jednocze nie. A na jakim
instrumencie chcia by Pan
nauczy  si  gra ?
- Kiedy zaczynasz zag bia  si  w

sztuk  widowiskow , zaczynasz
rozumie , jak du o jeszcze jest niedoci gni ,
niedoskona ci w twoim wykonywaniu. W

odo ci, gdy gra em w grupie, musia em bra  w
ce i d te, i ludowe instrumenty, ale wy cznie w

razie potrzeby. Na przyk ad, kiedy trzeba by o
zagra  niewielk  parti  na flecie, uczy em si  tej
partii na tyle, na ile mog em, na ile wymaga a ta
kompozycja. eby opanowa  jaki  instrument,
trzeba mie  wystarczaj co du o czasu, ch ci i
motywacji. Bajan, na przyk ad, wzi em do r ki
po 20 latach przerwy i praktycznie od nowa
musia em si  uczy  grania.

- O czym Pan marzy?
- Moje najg bsze marzenie chyba jeszcze nie
dojrza o. Nie potrafi  tak od razu odpowiedzie .
By  mo e, jest to osi gni cie harmonii z
otaczaj  rzeczywisto ci .

> str. 5

W pracy
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Szcz cie dla dziecka jest bardzo wiadome i
konkretne, na przyk ad, samochodzik;
szcz ciem dla m odego m czyzny jest na
przyk ad, odwzajemnianie jego uczu  przez
dziewczyn .                      

Wydaje mi si , e im starszy jest cz owiek, tym
bardziej mgliste staje si  dla niego szcz cie,
znikaj  jego kontury. Doros y cz owiek rozumie,
e szcz cie to nie jest pewna kwota pieni dzy w

kieszeni; to nie tylko wtedy, gdy u twojej rodziny
wszystko jest w porz dku, i reszta nie ma znaczenia.

To jest ca okszta t, wszystkiego po trochu. Z
wiekiem, zaczynasz bra  pod uwag  wi cej
czynników, które mog  wznie  ci  do statusu
szcz liwego cz owieka.

Szcz cie – to twórczo , która jest z tob ; to
ludzie, z którymi mo na omówi  dowolny

„Cz owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli si  z innymi”. (Jan Pawe  II)

Temat Polaków z Kazachstanu od
zawsze by  mi bliski, cz sto poruszany w rozmowach
w mojej rodzinie. W 2010 r. z am swój podpis
pod projektem ustawy repatriacyjnej, ale to ci gle
by o ma o. W 2014 r. po artykule w „Naszym Dzien-
niku” o Polakach z Jasnej Polany zastanawia am
si  co ja, zwyk y cz owiek, mog  zrobi . Nasi Rodacy
w Kazach-stanie bardzo chc  si  uczy  ojczystego

zyka, a potrzeba jest tym bardziej ogromna, e
zyk Polski jest tam dla Polaków j zykiem obcym!

Dlatego postanowi am, e pomog  im w taki sposób,
w jaki mog . Zorganizowa am zbiórk  polskich
ksi ek. Akcja nazywa si  „Ksi ka dla Rodaka”. I
nie sko czy o si  na niej.
 Polacy chc  pomaga , chc  dzia  i jak s ysz
o Rodakach z Kazachstanu, to otwieraj  swoje serca.

I na niej si  nie sko czy o… W zwi zku ze wspa-
nia ym odzewem Polaków i zebraniem ogromnych
ilo ci ksi ek, pomoc rozszerzy a si  na Kresy i
Polsk , nieustannie si  rozwija i powi ksza o
kolejne inicjatywy.

Po Akcji „Ksi ka dla Rodaka” by a akcja „Ki-
bice dla Rodaka” – polscy kibice lec c na mecz do
Astany zabrali ksi ki ze zbiórki i przekazali naszym
Rodakom (potem podobna akcja odby a si  przed
meczem z Rumuni , tam te  kibice wzi li ksi ki;
teraz szykujemy si  do Armenii). Trwa Akcja „Auto-

„Rozpocznij tam, gdzie jeste .
Wykorzystaj to, co masz.
Zrób to, co mo esz.”
(Arthur Ashe)

rzy dla Rodaka” polegaj ca na przekazywaniu przez
polskich Autorów swoich ksi ek z dedykacjami dla
Polaków z Kazachstanu:  https:/ /www.
f a c e b o o k . c o m / j o a n n a . y a r i d i z /
media_set?set=a.10207981537189811.1073741827.
1039296946&type=3&pnref=story
 Nast pnie Akcja „Kartka dla Rodaka” – edycja
bo onarodzeniowa i wielkanocna – 2.753 sztuki,
dzieciaki z 36 szkó , placówek edukacyjnych itp.
robi y w asnor cznie kartki dla rodaków z Kazach-
stanu (i by o ich tak du o, e obdzieli am nimi jeszcze
Poloni  z Litwy, Ukrainy, Bia orusi, Obwodu Kali-
ningradzkiego, Czech, Belgii, Kanady i Islandii):
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / e v e n t s /
276183146115274/
 Co dalej? Nie sko czy o si  na kartkach.
Aktualnie trwa Akcja „Lekcja dla Rodaka”: https://
www.facebook.com/events/904453559688381/ -
szko y przeprowadzaj  dla dzieci lekcje o Rodakach
z Kazachstanu. Ju  par  takich lekcji si  odby o.
Tworz  prezentacje, pokazuj  film o Polakach,
pokazuj  na mapie, t umacz . B dziemy kr ci  te
filmik, bo jedna szko a przygotowuje projekt na ten
temat. Dzieci b  rozmawia y z Polakami, którzy
wrócili z Kazachstanu, Syberii. A potem odb dzie
si  na du ej sali lekcja, podczas której po czymy
si  przez Skype z Kazachstanem.
 W przygotowaniu akcja “Wakacje dla Rodaka”
– zorganizowanie wypoczynku letniego dzieciakom
z Kazachstanu. Mam ju  miejsce, wolontariuszy,
zbieram fundusze i… zak adam fundacj .

Fundacja dla Rodaka
powsta a w 2017 r. i jest
kontynuacj  akcji „Dla
Rodaka” maj cych na
celu wsparcie Polaków mieszkaj cych w Kazach-
stanie i na Kresach oraz w Polsce. A wszystko za-
cz o si  od ksi ek, mi ci do czytania i ch ci
niesienia pomocy tym, którzy nie maj atwego
dost pu do polskiej literatury.

Naszym g ównym celem jest pomoc i wsparcie
dla naszych Rodaków z Kazachstanu oraz dzia ania
maj ce na celu zapewnienie im powrotu do Ojczyzny.

Fundacja dla Rodaka jest organizacj , w której
dzia aj  Polacy dla Polaków. Zach cam i zapraszam
do wspó pracy, w czania si  w nasze akcje, pomocy
i dzielenia si  pomys ami.
 Nie umiem pi knie pisa , ale próbuj  przekaza
Pa stwu, jak Polacy chc  dzia . A ja sta am si
tak naprawd  tylko zapalnikiem i koordynatorem.
I ogromnie si  ciesz , ze chocia  w takim ma ym
zakresie mog  pomóc.
 Wszelkie szczegó y o tym, co si  dzia o, znajdzie-
cie Pa stwo na stronie Facebooka: Ksi ka dla
Rodaka.
 A ma y przewodnik po akcjach znajduje si  tutaj:
https://www.facebook.com/pg/KsiazkadlaRodaka/
photos?tab=album&album_id=1711124009129469
 Zach cam i zapraszam do w czania si , pomocy,
promowania i dzielenia si  pomys ami.

Joanna
Wilk-Yaridiz

(ze  str.  4)

problem; to dzieci, które ci  ciesz ; to
porozumienie z ma onk . Dla mnie rodzina jest
bardzo wa na, szczególnie, je li chodzi o
szcz cie. A ca  reszt  mo na zrobi  lub zarobi .
Je li Bóg da  ci zdrowie i nie odbiera go, je li masz
bliskich ludzi, to wszystko jest w twoich r kach.
 - Jak  cech  ceni Pan najbardziej w
ludziach?
- Uczciwo . To taka rzecz, która istnieje na
granicy z intuicj . Cz owiek usposabia innych
przychylnie do siebie w nie uczciwo ci . Tej
cechy wielu ludziom brakuje.
    - Gdyby mo na by o z apa  Z ot  Rybk ,
czego by Pan yczy ?
- Bardzo powa ne pytanie dla mnie. Wiem tylko,
e chcia bym, by w pierwszej kolejno ci moi

najbli si – dzieci, rodzice, przyjaciele – byli

zdrowi. Trudno jest
odpowiedzie  na to pytanie, bo
wiem, e trzeba rozwi zywa
wszystkie problemy bez
magicznej si y Z otej Rybki.
Na my l przychodz  mi s owa
z „Modlitwy” Okud awy: „Daj wszystkim po
trochu, i nie zapomnij o mnie”.
 Na tym nasza rozmowa z panem
Andrzejem si  sko czy a. Fili anki by y
ju  puste i trzeba by o si  zbiera , ale nie
chcia o mi si  opuszcza  tej ciep ej i
przyjaznej atmosfery, mog abym w
niesko czono  s ucha  opowie ci tego
cz owieka.

Rozmawia a Jekaterina Gorienowa
Foto autora

W nocy z 15 na 16 kwietnia w
Cerkwi prawos awnej w. Aleksandra
Newskiego w Kaliningradzie odby o si

wielkanocne nabo stwo, które tradycyjnie
rozpocz o si  od paschalnego krestnego chodu. W
uroczysto ciach wzi o udzia  kilkuset wiernych, a w dzie
przed wi tem w Wielk  Sobot  wszyscy ch tni mieli
mo liwo  po wi ci  tradycyjne wielkanocne pokarmy:
malowane jajka, paschy, kulicze, owoce i wino. wi teczn
atmosfer  w cerkwi przy ul. Newskiego w tym roku
stwarzaj  przepi kne freski, malowanie których zbli a si
ku zako czeniu.

Anna Szyriaj Foto autora

Wielkanoc w Cerkwi w. Aleksandra Newskiego

Joanna Wilk-Yaridiz: „Polacy chc  dzia  i otwieraj  swoje serca.
Nieustannie pomagamy rodakom nie tylko z Kazachstanu.”
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A tak naprawd , brzmia a nie
tylko ba ajka, ale te  o wiele starsze

instrumenty rosyjskiego folkloru –
domra, cymba y, znane ju  polskim s uchaczom,
bo jest to nasz wspólny, s owia ski ludowy inst-
rument, by y te  bajany, by y akordeony. W sumie,
ca e spektrum narodowych instrumentów, które
zaprezentowa a w marcu w Warmi sko-Mazurskiej
Filharmonii Kaliningradzka Obwodowa Orkiestra
Rosyjskich instrumentów ludowych pod dyrekcj
Andrieja Stiepanienko, na uroczysto ciach, po wi -
conych 15-leciu umowy o wspó pracy pomi dzy
warmi sko-mazurskim województwem i obwodem
kaliningradzkim.

15-lecie umowy o wspó pracy pomi dzy Warmi  i Mazurami a obwodem kaliningradzkim

BA AJKA, CHOPIN I 15 LAT DOBROS SIEDZTWA

niespodziewanie czytamy w abrewiaturze nazwy
zespo u: KOORNI (po polsku – KORZENIE – red.).
O pi knie i ró norodno ci sztuki ludowej, o naszych
korzeniach, orkiestra opowiada j zykiem muzyki.

Polska publiczno  – m dra, subtelna, precyzyj-
nie reaguj ca – wysoko oceni a wirtuozyjne plecenie
figlarnego, pe nego gracji „Ta ca chochlików”
Antonia Bazziniego w interpretacji domry Tatiany
Terszukowej i niepokoj ce Meditango wielkiego As-
tora Piazzoli w wykonaniu Oksany Weprickiej (dom-
ra-altówka), ywio owy styl wykonania m odych
kaliningradzkich wirtuozów-domrzystów – Gleba
Bondara i Dmitrija apo ko. Obaj s  laureatami
mi dzynarodowych i ogólnorosyjskich konkursów,
wychowankami koncertmistrza orkiestry, zas o-
nego pracownika kultury FR Natalii Nodopta. Kiedy
po swoim triumfalnym wyst pie Dmitrij podszed
do swojej nauczycielki, siedz cej przy pierwszej
domrze, i od razu na scenie podzi kowa  jej, widownia
burz  oklasków nale ycie oceni a talent pedagoga i
jej uczniów.

Szczególne zainteresowanie polskich s uchaczy
wywo  jaskrawy, wyrazisty wyst p na cymba ach
Diany Gawrilkowej (ten instrument jest dobrze znany
w kulturze polskiej muzyki ludowej), a tak e rzadko
brzmi cy solowo instrument – flet piccolo w inter-
pretacji Marii Meller.

Z entuzjazmem odebrano ironiczny „mini-
spektakl”, który na oczach na widowni rozegrali
dyrygent Andriej Stepanienko i solista Eugenij Ka-
linin w arcie muzycznym J. Wie niaka na ba ajk  i
kontrabas z orkiestr , kiedy dyrygent nie potrafi
poradzi  sobie z solist , który za bardzo si  „rozkr ci ”.

W koncercie równie  wzi li udzia  kalinin-
gradzcy wokali ci – Ilia Kriestowierow (baryton) i
solista Teatru Muzycznego Igor Barbakow (tenor),
którzy wykonali stare rosyjskie romanse. W olsz-

ty skim programie brzmia a muzyka rosyjskich i
zagranicznych kompozytorów, aran acje ludowych
melodii, utwory klasyki estradowej. I oczywi cie
muzyka Chopina – czaruj ce, wyszukane „ ycze-
nie” w wykonaniu solistki Teatru Muzycznego
Swiet any Kruczininej. W Kaliningradzie, gdzie po-
my lnie prowadzi swoj  dzia alno  stowarzyszenie
Chopinowskie, muzyka wielkiego polskiego ro-
mantyka jest wielce popularna. Rozbrzmiewa cz sto
na wielu scenach. Jest znana i lubiana.

ugo niemilkn cymi owacjami, na stoj co,
zachwyceni s uchacze witali orkiestr  i – osobno –
jej dyrygenta, Andrieja Stiepanienko, muzyka m -
drego, subtelnego, artystycznego, potrafi cego
przekona  widzów, da  im mo liwo  zrozumie  i
doceni  t  muzyk , któr  tworzy razem ze swoj
orkiestr .

Z kolei, muzycy serdecznie podzi kowali w a-
dzom województwa warmi sko-mazurskiego,
kierownictwu Filharmonii w Olsztynie i wszystkim
obecnym za ciep e przyj cie, a tak e cz onkowi
Narodowego Towarzystwa Wspó pracy „Polska –
Wschód” Lilii Symonaj  za aktywn  i przyjazn

Olszty scy melomani, a tak e obecni na cere-
monii wysocy go cie (Aleksander Rolbinow, zast p-
ca gubernatora obwodu kaliningradzkiego, Gustaw
Marek Brzezin, marsza ek województwa warmi -
sko-mazurskiego, i inni) nale ycie ocenili mistrzo-
stwo kaliningradzkich muzyków.

Polacy s  narodem muzykalnym, powa nie i
pieczo owicie traktuj cy swoj  spu cizn  folklo-
rystyczn . Dlatego szczególnie zainteresowali si
pi knem i bogactwem ludowej muzyki s siadów,
tych, którzy mieszkaj  tak blisko nich, po drugiej
stronie granicy.

Twórcze zadanie kaliningradzkiej orkiestry

pomoc w organizacji trasy koncertowej orkiestry.
Tego wieczoru w Filharmonii w Olsztynie

orkiestra instrumentów ludowych najbardziej
zachodniego miasta Rosji rzeczywi cie wyst pi a
jako pe nomocny ambasador rosyjskiej ludowej
sztuki muzycznej. Koncert KOORNI przed polskimi

uchaczami zademonstrowa  powszechnie znan
tez , o której nie powinno si  zapomina . J zyk
muzyki – to jedyny uniwersalny j zyk nie wyma-
gaj cy t umaczenia; rozmówcy obcuj  ze sob  bez-
po rednio (od mojego serca – do Twojego, i vice
versa). Mo e powinni my wszyscy jak najcz ciej

ywa  tego j zyka?
Apollinaria Zujewa

Fot. Beata Szyma ska

ównym wydarzeniem obchodów by  koncert w Filharmonii Warmi sko-Mazurskiej
w Olsztynie. Na scenie wyst pi a Kaliningradzka Obwodowa Orkiestra Instrumentów
Ludowych pod dyrekcj  Andrieja Stiepanienko.

Zespó , który w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia, ma w swoim repertuarze
klasyk  rosyjsk  i wiatow , romanse oraz muzyk  filmow .

Orkiestra jest sta ym uczestnikiem wielu festiwali muzycznych w Rosji w Unii
Europejskiej. W niedzielnym repertuarze znalaz  m.in. „Taniec chochlików” ntonio
Bazziniego i jeden z najbardziej znanych romansów rosyjskich — „Oczi cziornyje”.

ród go ci znale li si  m.in. konsul generalny Rosji w Gda sku Aleksandr
Karaczewcew, ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew i Andrzej
Ry ski, który 15 lat temu, b c marsza kiem naszego regionu, podpisa  porozumienie.

Przeczytaj ca y tekst: 15-lecie umowy o wspó pracy mi dzy Warmi  i Mazurami a
obwodem kaliningradzkim - Gazeta Olszty ska http://gazetaolsztynska.pl/422483,15-
lec ie- um owy -o-wspo lp racy-mi edzy-Warmia- i -Mazurami -a- obwodem-
kaliningradzkim.html#ixzz4b2zJSXRT

Przed koncertem wr czono Proporce Dobrego S sie-dztwa, które przyzna  Zarz d
Krajowy Stowarzyszenia Wspó pracy Polska-Wschód, doceniaj c wzorowe relacje
mi dzy Warmi  i Mazurami a obwodem kaliningradzkim. Wyró nienia, które wr czy
Józef Bryll, prezes stowa-rzyszenia, odebrali wicegubernator obwodu kaliningra-dzkiego
Aleksander Rolbinow i marsza ek Gustaw Marek Brzezin.

— W ci gu tych 15 lat wiele si  wydarzy o, ale my , e obywatele obwodu

kaliningradzkiego du o nauczyli si  od mieszka ców Warmii i Mazur, a mieszka cy
Warmii i Mazur od mieszka ców obwodu. Wymiana kulturalna czy biznesowa zawsze
zwyci a, poniewa  wszystko mija, ale dobro s siedzkie nigdy — przyzna  w
rozmowie z nami Aleksander Rolbinow, wicegubernator obwodu kaliningradzkiego.

A marsza ek Gustaw Marek Brzezin doda : — Kaliningrad zawsze robi  na mnie
wra enie, przede wszystkim przez nadmorskie po enie i uj cie Prego y, do której
wpada nasza yna. To tak e o rodek wysokiej kultury, szczególnie muzycznej.
Rosjanie s  do Polaków bardzo pozytywnie nastawieni, a rosyjscy przedsi biorcy
ch tni do wspó pracy, dlatego o te wzajemne stosunki powinni my dba .

Ambasador Siergiej Andriejew stwierdzi , e dla mieszka ców obu regionów te 15
lat to niewielki odcinek w d ugiej historii. — Z s siadami warto podtrzymywa  kontakty
i dobre relacje. Uwa am równie , e strona polska musi zdecydowa , jakie chce
mie  stosunki z Rosj  w przysz ci — powiedzia .

Obchody 15-lecia wspó pracy mi dzy Warmi  i Mazurami a obwodem
kaliningradzkim zako cz  si  w poniedzia ek. O godzinie 12  na Wydziale Humanis-
tycznym Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie rozpocznie si  konferencja
po wi cona stosunkom polsko-rosyjskim.

Go ciem spotkania b dzie Siergiej Andriejew, ambasador Federacji Rosyjskiej w
Polsce, który wyg osi wyk ad pt. „Trudne relacje polsko-rosyjskie i jak si  w tej
sytuacji odnale ”. Stron  polsk  b dzie reprezentowa  Tadeusz Bary a. Spotkanie
odb dzie si  w auli nr 31.

Polska widownia – m dra, czujna,
precyzyjnie reaguj ca...

Kaliningradzka Obwodowa Orkiestra Instrumentów
Ludowych pod dyrekcj  A. Stiepanienko i jej soli ci
na scenie Filharmonii Warmi sko-Mazurskiej w
Olsztynie

zyk muzyki – to jedyny uniwersalny j zyk nie
    wymagaj cy t umaczenia.

Za pulpitem dyrygenckim -
Andriej Stiepanienko
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„Rado nie witamy wiosn ”!
Pierwszy

w io s e n n y
F e s t i w a l

Folklorysty-
czny „Równonoc” od-
by  si  19 marca w Kali-
ningradzie. Muzyczny
bar „Drednout” zebra
pod swoim dachem
amatorów folk i neofolk
muzyki, w jej rozmai-
tych wersjach.

To barwne przedsi -
wzi cie odby o si  dzi ki
organizatorom, w ród
których znale li si  Ilia
Lewaszow, Olga Jacygi-
na, Aleksandra Lebie-
diewa-Kamie sikowa i

Andrzej Androsiuk

mo e bardziej przeci t-
nych dla ucha, ale te  na
przyk ad brzmienia dudy
w rosyjskich ludowych
piosenkach zespo u „Tali-

jest to rzadko spotykane
po czenie! („Lin i Rada-
gast”). Kilku kompozycji
zespo u „Sunset Wings”
wys ucha am ze szcze-
gólnym dr eniem. Jesz-
cze niedawno mia am
mo liwo  muzykowa
razem z nimi. Zespó
zosta  utworzony w 2006
roku i nagra  kilka p yt.
Zwolennicy tego zespo u
mieszkaj  w ró nych
zak tkach wiata. Jego
kierownik Aleksiej Popow
pisze muzyk  dla swoich
piosenek sam, na wier-
sze poetów, romantyków

Siergiej Siergiejew.
W szyscy ci wspaniali
ludzie s  artystami –
uczestnikami projektów
„Kellan” i „Damrawa”.

odzi utalentowani mu-
zycy przedstawili akus-
tyczn  wersj  swoich

piosenek, w których
opiewa si  ruska ziemia
i ludzie, którzy yli tu d u-
go przed nami. W ogóle
ca y wieczór pstrzy  ró -
norodno ci  barw na-
rz dzi muzycznych. Mo -
na by o pos ucha  nie
tylko klasycznej gitary,
wiolonczeli, skrzypiec,
fletu – instrumentów by

ca”. Bardzo imponuj co
wygl da  Siergiej Sier-
giejew („Damrawa), gra-

c na Ba ka skim flecie
kawal. A swoje narz dzie
kankles, które jest bardzo
rozpowszechnione na Lit-
wie i jest odmian  na-
szych guse , Ilia Lewa-
szow („Kellan”) zrobi

asnymi r kami. Tego
wieczoru zachwyci  mnie
te  m ody ch opak, który
zagra  na harfie. Chyba
zgodzicie si  ze mn , e

piewali my polskie pio-
senki ludowe, pocho-
dz ce z ró nych regionów
kraju, od Morza Ba tyc-
kiego do Tatr. Wszystkie
kompozycje wykony-
wali my z du  inspiracj
i temperamentem, co
oczywi cie udzieli o si
wszystkich s uchaczom,
którzy pod koniec po pros-
tu nie wytrzymali i zacz li
ta czy ! Nam d ugo klas-
kali i nie puszczali bez
wyst pu „na bis”.

Musieli my za pie-
wa  niezaplanowan
piosenk  „Begnie przed
siebie”, która troch  nie

pasowa a do formatu folk,
ale to wcale nie zepsu o
ogólnego wra enia. My -

, e podczas tego kon-

certu nikt nie zosta  obo-
tny i impreza si  uda a.

Chcia abym jeszcze
na koniec przytoczy
komentarz g ównego
organizatora – Ilii Lewa-
szowa: „Takiego rodzaju
przedsi wzi cia s  pot-
wierdzeniem tego, e
folk-scena w mie cie
ukszta towa a si  i stano-
wi bardzo ciekawe zja-
wisko. W naszym wielo-
narodowym regionie,
ten festiwal ma du
przysz ”.

Anna Jermo ajewa
   Foto: Eugenia Korniowa,

Ala Abakumowa
umazenie Anna

Szyriaj

„Sunset Wings”

Ilia Lewaszow i
jego kankles

dimir
Pietropaw owski
gra na dudach

Siergiej Siergiejew
gra na flecie kawal

i symbolistów.
piewa w j zyku ro-

syjskim i angiel-
skim.

Ale nie mniej
dostojnym, jak mi
si  wydaje, zako -
czeniem tego wie-
czoru sta  si  wys-

p naszego zes-
po u „Królewcza-
nie” (pod kierowni-
ctwem Andrzeja
Androsiuka). D u-
go przygotowywa-
li my si  do tego
wyst pu i z n ie-
cierpliwo ci  cze-
kali my na niego.

Piotr
Szwec

„Damrawa”

„Królewczanie”

„Królewczanie” piewaj
„Prz niczk ”
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Czekali my na t  wiosn , czekali,
a jej nie wida . Wreszcie przypom-
nieli my sobie, e najpierw nale y
wyp dzi  zim , a wiosn  – przywo-

. W Polsce jest taka tradycja –
topienie Marzanny.

Co to jest, ta Marzanna? O tym opowiedzia a
nam Larysa Winokurowa. Marzanna – powiedzia a
– to imi  s owia skiej bogini, symbolizuj cej zim
i mier . Kuk  Marzann  robiono ze s omy lub ze
szmat, zdobiono wst kami i koralami. Z tak  kuk
i ga zkami ja owca w d oniach dzieci chodzi y po
wsi od chaty do chaty, eby wyp dzi  zim , a przy-
wo  wiosn . Po drodze przytapiaj c kuk  w
ka dej wodzie, co zdarzy im si  na drodze. Wie-
czorem Marzann  przejmuje m odzie . Z pie niami
i ta cami i zapalonymi ga zkami ja owca  wynosz
Marzann  za wie  i wrzucaj  do wody.

21 marca zebrali my si  razem, eby po egna

Witaj, wiosno!

zim  i powita  wiosn . Panie Larysa Winokurowa i
Maria Pozniak zrobi y wystaw  takich kukie ek,
eby pokaza  jak wygl da Marzanna. Na pewno

niektórzy s yszeli o tym polskim obyczaju po raz
pierwszy i porównywali z rosyjsk  ma lenic .

Topi  Marzanny nie poszli my, bo by  ju  wie-
czór, a do morza daleko. Napili my si  kawy i
recytowali my wiersze o wio nie. Przyjemnie i
weso o sp dzili my ten wieczór.

A morze kto  z Pa stwa pami ta wiersz Jana
Brzechwy o wio nie, w którym zwierz ta i ptaki
rozwa aj  w jaki sposób przyb dzie do nas wiosna?

Jedni s dz , e wiosna przyjedzie na rowerze,
inni – e przyleci samolotem, a jeszcze inni – e
przyjedzie w karocy....

A wiosna przysz a pieszo. Ju  kwiaty za ni
piesz , ju  trawy za ni  rosn  i szumi : WITAJ,

WIOSNO!
                               Janina APSZYNA  Ba tyjsk

Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .

:+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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uchamy opowiadania o Marzannie

Chrystus Zmartwychwsta ! Alleluja!
Wielkanoc to najstarsze

chrze cija skie wi to. Jego
data jest ruchoma gdy  obcho-

dzi si  j  w niedziel  po pierwszej wiosennej
pe ni Ksi yca (zazwyczaj wypada ona
mi dzy 22 marca, a 25 kwietnia). W tym
roku g ówne wi to chrze cija skie – Zmart-
wychwstanie Pa skie – Wschodnie i Za-
chodnie ko cio y obchodzi y tego samego
dnia – 16 kwietnia.

Dla chrze cijan Wielka Niedziela jest
wi tem najwa niejszym gdy  upami tnia

Dzie  Zmartwychwstania Pa skiego.
Chrze cijanie wierz , e w nie przez mier
Chrystusa i jego pó niejsze zmartwychwstanie
zmazany zostaje grzech pierworodny i mo liwe jest
ycie wieczne w niebie.

Obrz dowo  Wielkanocy kszta towa a si
przez lata czerpi c wzorce z ogromnego bogactwa
wierze  oraz symboli. Od zawsze wi ta Wielkiej
Nocy by y czasem rado ci oraz mi ci. Raduj c si
egnano d ugi, bo a  czterdziestodniowy post i
wi towano Zmartwychwstanie Chrystusa. Szcz ciu

towarzyszy o ob arstwo i biesiadowanie z najbli -
szymi. I tak do dnia dzisiejszego polskie, wi teczne
sto y uginaj  si  od ró norakich specja ów.

Wielka Sobota to dzie  oczekiwania na Zmart-
wychwstanie Jezusa. W ko ciele katolickim trwa
adoracja Grobu Pa skiego. Zazwyczaj przed po ud-

niem udajemy si  do Ko cio a, aby po wi ci  pokar-
my przeznaczone na stó  wielkanocny. wi conka
znajduj ca si  w wielkanocnym koszyczku,  powinna
zosta  zjedzona nast pnego dnia podczas uroczys-
tego niadania z rodzin .

  Te liczne kartki wielkanocne otrzymali my
dzi ki akcji „Ksi ka dla rodaka”,
przeprowadzonej przez Joann  Wilk-Yaridiz,
o której piszemy na s. 5. danego numeru
pisma. 

  Kartki zosta y zrobione przez uczniów
polskich szkó , specjalnie dla Polaków z
obwodu kaliningradzkiego. Przekazali my je
do parafii w. Wojciecha-Adalberta przed
wi tami Wielkanocy, do rozdania parafianom.

Zosta y one rozebrane w bardzo krótkim
czasie.                                             Redakcja

W sobot  wieczorem odby a si  Msza – rezurek-
cja w ko ciele w. Adalberta. Wed ug tradycji Msza
wielkanocna rozpoczyna si  w ca kowitej ciemno ci,
co jest symbolem mierci i grzechu. Potem wierni
zapalaj  swoje wiece i po chwili wiat o Zmartwych-
wsta ego Pana roz wietla  ko ció . Msza wielkanocna
sk ada si  z 4 cz ci: wiat a, s owa, chrztu (w tym
roku dwoje dzieci przyj o chrzest) i eucharystii.

Na zako czenie liturgii ks. Jerzy Steckiewicz
og osi  trzykrotne Zmartwychwstanie Chrystusa i

wezwa  wszystkich podzieli  si  tym faktem
z innymi jak równie  i  w pokoju i nie

dobro, rado  i mi  bli niego.
Zmartwychwsta  Pan! Alleluja!

Jelena Morozowa  Foto autora

Dzielenie si wiat em Chrystusa

Liturgia S owa

Chrystus Jedynym wiat em

Chrzest

Wystawa Marzann
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