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       Gdy lato dobiega ko ca,
coraz wi cej pól pustoszeje,
a zaorana ziemia
przygotowuje si  do
kolejnych zasiewów –
nadchodzi czas, by uczci  i
po wi ci  tegoroczne zbiory.
Ten wyj tkowy obyczaj si ga
czasów pierwszych S owian.
Ju  wtedy ch opi trudni cy
si  upraw  roli w szczególny
sposób dzi kowali za p ody
ziemi. Obrz dy do ynkowe
uleg y znacznej zmianie na
przestrzeni wieków, jednak
nie zosta y zapomniane. Dzi
w ró nych cz ciach Polski
nosz  ró ne nazwy: obrzynki,
za ynki czy wieniec. Zgodnie
z wielowiekow  tradycj
rolnicze wi to zwykle
obchodzi si  pod koniec
sierpnia lub na pocz tku
wrze nia. Tradycji tej ho duje
gmina Wi ajny.

         9 wrze nia 2017 roku,
po po udniu, uczestnicy oraz
ekipa wsparcia zespo u
polonijnego „Królewczane”,
ruszyli w podró  dwoma
samochodami, by pokona

cznie ok. 200 km, dziel cych
Kaliningrad od Suwalszczyzny
i uczestniczy  jako zaproszeni
go cie w do ynkach
parafialno-gminnych w
Wi ajnach.

O godz. 17:00
dotarli my do celu, gdzie nas,
wyczerpanych d ug  podró ,
czeka o ciep e, niemal e

Tchnienie nadchodz cej jesieni,
czyli wra enia do ynkowe w Wi ajnach

rodzinne przyj cie, niemniej
ciep a wspania a pogoda oraz
pi kne krajobrazy wiejskie,
którym delikatne tchnienie
nadchodz cej jesieni
dodawa o szczególnego uroku.

Zostali my
zakwaterowani w domkach dla
go ci, po onych na du ej
dzia ce, ca ej obsadzonej
choinkami, rozmaitymi
li ciastymi drzewami i
krzewami. Wszystko to
sprawia o wra enie, e
zamieszkali my gdzie  na
skraju lasu, z daleka od
cywilizacji, w ciszy, sam na
sam z przyrod , ale tak
naprawd  niedaleko centrum,
gdzie wrza o ycie ludzkie!
Mieszkanie spodoba o si
wszystkim: przytulne wn trze z
kominkiem, urz dzone w stylu
rustykalnym, pachnia o zio ami

i wie ym sosnowym
drewnem. Wspóln  kolacj  z
go cinnymi organizatorami
jutrzejszej imprezy pani
Kierownik wietlicy Gminnej
Ma gorzat  Danielewicz, pani
Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wi ajnach Alicj
Zaj czkowsk  razem z m em
rolnikiem panem Markiem
Zaj czkowskim,
postanowili my zorganizowa
na  wie ym powietrzu,  w
altanie, wyposa onej w ruszt
do grilla oraz palenisko, i to by
dobry pomys !
Niech yje natura! Hurra! Hm…
niez y rym! O jej! U  si
wierz?!

Po godzinie 19-tej
on ce drewno wydawa o

przyjemne odg osy, apetycznie
skwiercza y w ogniu kie baski ,
a stó  obok ogniska ju  by

zape niony przysmakami. Czy
mo e by  co  lepszego ni
posiadówka przy dymi cym
ruszcie? A gdzie jest
zm czenie? – pytam siebie.
Nie ma go! Rozp yn o si  w
powietrzu!

Przy stole, podczas
rozmowy, pytali my
gospodarzy o to, sk d
pochodzi nazwa miejscowo ci
Wi ajny. Jak si  okaza o,
nazwa zosta a przej ta od
nazwy jeziora, a ono
zaczerpn o j  z litewskiej
nazwy raka – vežys.
Poznali my troch  geografii:
wie  pi knie po a si  na
przesmyku mi dzy jeziorami
Wistu  i Wi ajny, w Wi ajnach
odnotowuje si  najni sze
temperatury, a pokrywa
nie na utrzymuje si  a  do

marca, co daje wspania e
warunki narciarskie. Co
ciekawe, z powodu
panuj cych tu niskich
temperatur, s  nazywane
polskim biegunem zimna!
Jest to najwy ej po one
miasteczko Suwalszczyzny
(243 m n.p.m.). Dzi  Wi ajny to
wie  gminna z zachowanym
charakterem miasteczka.

Jeszcze artowali my
przy stole, opowiadali my
mieszne historie i historyjki  z
ycia wzi te, piewali my

razem piosenki polskie …
By o super!

> str. 4

NEW FON CMYK SIZE.jpg

„Hej szala a” brzmi ze sceny do ynkowej
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O zawodzie lekarza i
chirurgii marzy  od
dziecka. Pochodzi z odzi,
gdzie w 1985 r. uko czy
Akademi  Medyczn , ale
po studiach zwi za  si
zawodowo z Wojskow
Akademi  Medyczn
uzyskuj c doktorat i
habilitacj  z biomechaniki i
chirurgii kr gos upa,
zagadnie  nale cych do
najwi kszych jego
zainteresowa
naukowych. W latach
1996-1997 pracowa  jako
neurochirurg w Southern
General Hospital w
Glasgow w Wielkiej
Brytanii gdzie by
zarejestrowany w
Królewskim Koled u
Chirurgów w Edynburgu.
Jest autorem ksi ki o
chirurgii kr gos upa i
autorem ponad 200
publikacji angielsko i
polskoj zycznych oraz
wyst pie  naukowych w
kraju i za granic .

Andrzej Maciejczak „od
zawsze” by  te
nauczycielem akademickim
pocz wszy od Wojskowej
Akademii Medycznej po
Uniwersytet Rzeszowski.
Obecnie jest ordynatorem
oddzia u neurochirurgii w
tarnowskim szpitalu im.

w. ukasza, od 2002 r.
wyk ada na Uniwersytecie
Rzeszowskim, gdzie obj
Katedr  Neurochirurgii na
Wydziale Medycznym.
Jest tak e profesorem w
Wy szej Szkole
Zawodowej w Tarnowie i
prowadzi dzia alno
edukacyjn  w ród

odych neurochirurgów
ze wiata i Europy jako
wyk adowca i
szkoleniowiec. Ma te
kilku doktorantów.

Jest laureatem nagród i
wyró nie . Opracowa  i
wdro  do praktyki
klinicznej now  operacj

ama  kr gos upa.

ROZMOWA Z WIZJONEREM:
ANDRZEJ MACIEJCZAK

Profesor Andrzej Maciejczak to jeden z najwybitniejszych
polskich neurochirurgów.

Metod  opublikowa  w
specjalistycznym pi mie
Neurosurgery w USA.
Publikacje profesora
pojawiaj  si  te  w innych
renomowanych pismach
naukowych. Jest cz onkiem
najwa niejszych
towarzystw naukowych o
zasi gu wiatowym,
uczestniczy w
konferencjach
mi dzynarodowych i
szkoleniach ale by  te  ich
organizatorem.

Za najwi kszy sukces
profesor Maciejczak uwa a
jednak pomoc w powrocie
do zdrowia wielu ludziom,
zw aszcza w przypadkach
uznanych za beznadziejne.
Pytany o najtrudniejsz
operacj  w swojej praktyce
odpowiada, e nie ma tej
jednej najtrudniejszej.
Niektóre momenty prostej
operacji mog  okaza  si
trudniejsze ni  w wielkiej
skomplikowanej operacji.
Chirurg musi pami ta , e
nawet najprostsza operacja
mo e sta  si  piekielnie
trudna je li tylko wyst pi
splot nieoczekiwanych
okoliczno ci
ródoperacyjnych. Z tego

powodu wierzy, e
chirurgia i medycyna ucz
pokory, a chirurg musi si
rozwija  ca y czas, w
przeciwnym wypadku cofa
si  zawodowo.

Zostaj c neurochirurgiem
nie wiedzia , e
wyspecjalizuje si  w
chirurgii kr gos upa. Cieszy
go fakt, e zaistnia  na
forum mi dzynarodowym
jako wyk adowca i
szkoleniowiec. W 2009 r.
by  gospodarzem
wiatowego zjazdu

chirurgów kr gos upa w
Warszawie,
organizowanego przez
maj ce zasi g wiatowy
towarzystwo naukowe o
EuropeSpine. Po
przyje dzie do Tarnowa po

17 latach pracy w odzi
przeobrazi  nieznany
oddzia  neurochirurgii
szpitala wojewódzkiego w

yn cy z chirurgii
kr gos upa w ca ym kraju.
Podkre la przy tym, e
du  rol  odegra a tu
dyrektor szpitala, i e trafi
na wspania y zespó , a w
nim ambitnych m odych
lekarzy oddanych
neurochirurgii.

Andrzej Maciejczak nie
zgadza si  z opini , e
najlepszym sprz tem i
najwi kszymi funduszami
dysponuj  najbardziej
presti owe o rodki i e
lepsze standardy w opiece
medycznej posiada Zachód
Europy i USA. Twierdzi,
e poziom na wiecie

wyrówna  si , zw aszcza w
Europie oraz mi dzy
Europ , a Ameryk
Pó nocn .
Rozmawiali my tak e o
transplantologii. Zdaniem
profesora, kryteria mierci
mózgu potwierdzaj ce
ycie lub mier  cz owieka
 jednoznacznie okre lone.

Mo na podtrzymywa
tkanki organizmu przy

yciu sztucznie, ale gdy
mózg nie yje – nie yje
cz owiek. Pobrane narz dy
mog  natomiast ocali ycie
i zdrowie nawet kilkunastu
pacjentów. Rozumie, e
bliskim ci ko jest si  tym
pogodzi . W wietle prawa,
przynajmniej polskiego,
lekarz ma prawo pobra
narz dy bez zgody
rodziny, nie robi tego
jednak ze wzgl dów
etycznych.

Pytany o leczenie
poprzez eliminacj
wadliwego genu
odpowiada, e jest to ju
rzeczywisto  a w
przysz ci coraz wi cej
chorób b dziemy leczy
metodami in ynierii
genetycznej. B dzie tak e
nadal miejsce dla komórek
macierzystych. Zaznacza
jednak, e trzeba si  liczy
z konfliktami: etycznymi,
moralnymi i prawnymi.
Uwa a, e mimo post pów
w medycynie i nauce by
mo e nigdy nie poznamy
tajemnic mózgu w 100 %.

W swojej karierze nie
spotka  si  z przypadkiem,
który nie mia by

naukowego wyja nienia.
Uwa a jednak, e cudami
nazywa si  przypadki,
gdzie nasza wiedza jest na
tyle niedostateczna, e nie
potrafimy wyja ni  ich
przebiegu lub
niespodziewanego obrotu
choroby: „mog
powiedzie  w przeno ni:
„ca a medycyna jest
jednym wielkim cudem, a
tworz  go na co dzie
lekarze.”
A jaki jest Andrzej
Maciejczak prywatnie?
Lubi ksi ki. Poza
medycznymi najch tniej
czyta te beletrystyczne
poszerzaj ce wiedz  o
wiecie i wszech wiecie,

takich autorów jak np. ks.
prof. Micha  Heller czy
Steven Hawking. Uwielbia
te  muzyk  jazzow  i soul
i jest zapalonym

ywakiem. Trenuje
codziennie wed ug
wskazówek trenera,
odnosz c sukcesy na
regionalnych i
ogólnopolskich zawodach
masters oraz na
mistrzostwach Polski
lekarzy. Pomimo wielu
zaj  znajduje te  czas na
wymian  pogl dów z
internautami. W mini
esejach na FB stara si
przedstawia  istotne
problemy, które zawsze
wywo uj  burzliwe
dyskusje. Chwali portale
spo eczno ciowe, ale
przestrzega, e w sieci
mo na zarówno zniszczy
cz owieka jak i
wypromowa  miernot .
Dodaje, e Internet to
wspania e medium cho
jego du a cz  to
mietnisko, z którego

trzeba umie  wybra
warto ciowe tre ci. Jest
te  zdania, e w Polsce
ludzie powinni wi cej
my le  o dzia alno ci
spo ecznej.

Anna Hudyka
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   Przyjemnie, coraz przyjemniej
up ywa a godzina po godzinie, ale
trzeba by o rozej  si  – ognisko

powoli przygasa o…
Niedzielny poranek wita  nas

rann  mg , co wró o dobr  pogod . A dalej:
niadanie na dobry pocz tek dnia, które w as-

nor cznie przygotowa  kierownik naszego
zespo u, ubieranie si  w stroje góralskie, próba
pod go ym niebem, spacer po wiejskich ulicach,
do którego sprowokowa a pi kna pogoda.
So ectwo Wi ajn wita o go ci wspaniale przy-
strojonymi domostwami i p otami, wie o
skoszon  traw , ca  gam  ciep ych nasyconych
barw, zapachem wilgotnej ziemi i jab kami w
sadach – charakterystyczny zapach wczesnej
jesieni, radosnym przedsmakiem dzisiejszego
wydarzenia.

O godz. 12:00 byli my ju  przy ko ciele,
gdzie obchody do ynkowe 2017 roku rozpocz a
uroczysta Msza wi ta Dzi kczynna za zbiory.
Po Mszy nast pi  przemarsz barwnego
korowodu do ynkowego, który ulicami Wi ajn
prowadzi wi tuj cych do parku Gminnego. Po
dotarciu na miejsce, Wójt Stanis aw Jacek
Pietrukiewicz przekaza  do ynkowy chleb
gospodarzom, który zosta  podzielony i rozdany

wszystkim uczestnikom imprezy. Nast pnie
rozpocz y si  obrz dy do ynkowe w wykonaniu
zaproszonych zespo ów ludowych „Jezioranki”,
„Szuwarki”, „Wigranie” ze starego Folwarku. W
dalszej kolejno ci byli zaproszeni do sceny
uczestnicy zespo u „Królewczanie”. W prze-
mówieniu, skierowanym do uczestników
do ynek, kierownik zespo u Andrzej Androsiuk
wyrazi  szacunek dla pracy rolników i zacho-
wywanej przez nich tradycji polskiej wsi.

I wreszcie pop yn y agodne d wi ki
znajomych piosenek polskich ludowych oraz
wspó czesnych w aran acji Królewczan, a kiedy
emocje si ga y zenitu, zebrana publiczno  z
przyjemno ci  ta czy a i piewa a razem z
artystami.

Trzeba powiedzie , ze mieszka cy
Wi ajn, którym przypad a w udziale organizacja
imprezy, do yli wszelkich stara , by godnie
ugo ci  licznie przyby ych uczestników do ynek,
nie brakowa o stoisk z lokalnymi wyrobami,
miodami, pami tkami i kulinarnymi specja ami.

O 16:30 blok rozrywkowy dla dzieci i
doros ych prowadzony by  przez animatorów gier
i zabaw „Renamik”, a ca  obchodów
do ynkowych wie czy a zabawa taneczna „pod
gwiazdzmi”. Przy sprzyjaj cej pogodzie, my ,

e znalaz o si  wiele osób, które
pod gwie dzistym niebem w rytm
muzyki bawi y si  do pó nych
godzin nocnych.

A tym czasem czeka  na
nas pocz stunek w wietlicy
Gminnej w bardzo mi ej atmosferze, smutny czas
na po egnanie oraz droga powrotna przez granic
na zachód… Gospodarze imprezy wr czyli nam
prezenty na po egnanie, a co najwa niejsze
ciep o szczerych serc. Pa! Pa! Kochamy was,
Wi ajny!

Zespó  polonijny „Królewczane” na
czele z kierownikiem zespo u Andrzejem
Androsiukiem w imieniu Kaliningradzkiej
Autonomii Polonia ma wielk  przyjemno

 ogromne podzi kowania panu Wójtowi
Stanis awowi Jackowi Pietrukiewiczowi,
pani Kierownik wietlicy Gminnej Ma -
gorzacie Danielewicz, pani Kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Wi ajnach Alicji
Zaj czkowskiej za zaproszenie na tak pi kn
imprez  oraz niezwykle ciep e, fantastyczne
przyj cie!

Liudmi a Snigurowa
Foto: Larysa Androsiuk,

Jelena Morozowa

(ze str. 1) Tchnienie nadchodz cej jesieni,
czyli wra enia do ynkowe w Wi ajnach

Publiczno  z
przyjemno ci  ta czy a

Po wyst pie

So ectwo Wi ajn wita o
nas radosnym

przedsmakiem wydarzenia

Wr czenie podzi kowa

Po Mszy wi tej
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Co robi  jesieni ? Pi  gor  herbat  albo
grzane wino i ogl da  filmy w kinie. Po raz
dziesi ty kaliningradzcy widzowie mieli mo -
liwo  obejrzenia szeregu najnowszych polskich
filmów w ramach corocznego jesiennego
Festiwalu Polskiego Kina Wis a.

Festiwal polskich filmów Wis a odbywa si
ju  od ponad 10 lat w Rosji, co pozwala mu na
zaj cie wa nego miejsca w ród wydarze
kulturalnych organizowanych w obwodzie kali-
ningradzkim. Co roku geograficzne granice pro-
jektu s  poszerzane: wprowadzane s  najlepsze
przyk ady kinematografii polskiej równie  w
innych krajach.

Wis a czy narody i kultury poprzez ekran,
przekszta caj c go w platform  wzajemnego
zrozumienia nie tylko w kulturze, ale tak e w
przestrzeni uniwersalnej.

Poni ej zamieszczamy kilka opinii kali-
ningradzkich widzów:

„Ostatnia rodzina”(2016),  re yseria Jan
P. Matuszy ski

Has o: „Bo wszyscy Beksi scy to jedna
rodzina”

„Wczoraj byli my na otwarciu festiwalu
polskich filmów „Wis a”. Obejrzeli my film
„Ostatnia rodzina” o polskim arty cie Zdzis awie
Beksi skim. Film tragiczny, bardzo mocny,
trzyma w napi ciu do ostatniej chwili. Wcze niej
nigdy nie s ysza am o tym arty cie, ale spodoba y
mi si  wszystkie  jego obrazy pokazane w tym
filmie. Film o samotno ci, o wychowaniu, o
egoizmie doros ych dzieci, o tym jak cz owiek
walczy ze sob  ... Chocia  opinie kolegów o fil-
mie zosta y podzielone.”                Julia Czalij

„Byli my na otwarciu dziesi tego festiwalu
polskich filmów „Wis a” w kinie „Zaria”. Bardzo
si  spodoba o, e sala by a pe na! S owo
powitalne – Artiom Ry kow i Konsul Generalny
Polski Marcin Nosal. I od razu pokaz filmu
„Ostatnia rodzina” o s ynnym polskim malarzu
Zdzis awie Beksi skim. Mocny film! Robi wra-
enie swoj  nierealno ci , poniewa  arty ci to

ludzie z innej planety! Najbardziej blisk yciu
osoba jest ona artysty Zofia. Na jej plecach
wszystko si  trzyma! Tyle mi ci i cierpliwo ci!
Tego bym nigdy sama nie zrobi a! Ten, kto razem
ze mn  ogl da  ten film, ten mnie zrozumie. Jest
to ci ki i tragiczny film. A chcia oby si  przy
rozpocz ciu Festiwalu odczuwa wi to i mie
dobry nastrój, a nie wraca  do domu z kamieniem
na sercu.”                                Larysa Androsiuk

„11 minut” (2015), re yseria Jerzy
Skolimowski.

Has o: „ ycie jest skarbem, ale my
wiadamiamy to sobie wtedy, gdy je tracimy”
„11 minut to jaka  magiczna liczba we

wspó czesnym wiecie. Paulo Coelho napisa
swoj  s ynn  ksi  pod tytu em „Jedena cie
minut”. I Jerzy Skolimowski te  nagra  film z
tak  nazw . To film tak okrutny dla widza, e
powinien zosta  zakazany przez Konwencj
Genewsk  i tak mia ki, e wstydzi by si  go
nawet Paulo Coelho.

Film ukazuje jedena cie minut z ycia kilku
niezwi zanych ze sob  postaci. Kilka od-
dzielnych historii ludzi, którzy na ko cu splataj
swoje losy.

Niewiele o nich wiadomo. Mieszkaj  w
wielkim mie cie, ka dy skrywa jaki  brzydki
sekret. Generalnie ka dy po prostu co  robi, a na
koniec wszyscy trafiaj  w to samo miejsce, w
tym samym czasie. Nie potrafi  powiedzie  o
nim kompletnie nic dobrego, albo chocia  neut-
ralnego. Dramatyczny fina . Stanowczo odra-
dzam.”                                                    Pawe  P.

„Dok adnie mówi c „nic o niczym”. Ale sposób
kr cenia i takie zap tlanie bardzo mi si  podoba o!”

Joanna Sa manowicz
„Mo e nie jestem filmoznawc  ale wiele ju

w yciu obejrza am i ten film zrobi  na mnie
wra enie, nie twierdz , e jest to arcydzie o.
Ogl daj c film mia am te  nadziej , e historie
bohaterów splot  si  w jaki  bardziej b yskotliwy
sposób, niemniej jednak nie uj , e posz am
do kina i ciesz  si , e nie wybra am na wieczór
jakiego  hollywoodzkiego gniota. Porównuj c film
z arcydzie ami kina mo na oczywi cie doj  do
wniosku, e jest kiepsko, ale w momencie gdy
mia am w kinie do wyboru „11 minut” albo
ameryka sk  komedi , skopiowany thriller lub
film sensacyjny, wybra am „11 minut” i rze-
czywi cie odci am si  od wiata zewn trznego.
Niektóre momenty by y irytuj ce, na wiele pyta
dotycz cych fabu y (a mo e i na adne) nie
udzielono nam odpowiedzi, ale pomimo tego
ko cowa scena, wybuch zazdro ci ze strony
bohatera i jego irracjonalne zachowanie dopro-
wadzaj ce do katastrofy wbi y mnie w fotel. Je li
kto  z góry domy la  si  tego zako czenia to mu
wspó czuj , rzeczywi cie mo e poczu  si
zawiedziony, ja na szcz cie nie mia am takiego
„pecha” i by am na tyle niedomy lna, e nie
wpad am na to, e tak to wszystko si  sko czy i
re yserowi uda o si  mnie zaskoczy .

Pisa am ju , e nie chc  robi  z tego filmu

arcydzie a, aczkolwiek broni  go,
bo uwa am, e rednia „5” to
naprawd  o wiele za ma o. Czy
tylko tak mi si  zdaje, czy
rodzime filmy nasi rodacy z za o-
enia oceniaj  bardziej kry-

tycznie?”                                                Agata B.
„Czerwony paj k” (2015), re yseria

Marcin Kosza ka
„By em na pokazie filmu „Czerwony paj k”

na festiwalu polskiego kina w Kaliningradzie.
Chc  zwróci  uwag  na do  sztywn  fabu

filmu o maniaku-mordercy, który w latach
sze dziesi tych zabija  ludzi w Krakowie. Opis
historii fana mordercy który wyliczy  tego
zabójc  i chcia  zosta  jego na ladowc , ale nie
mia  odwagi. Chocia  przyzna  si  do wszystkich
zabójstw i zosta  skazany na mier . Dochodzenie
uwierzy o mu, poniewa  wiedzia  dok adnie, w
jaki sposób ludzie zostali zamordowani, bo ....
nie chc  opowiada  fabu y filmu. Bardzo ci ko
ogl da  takie tematy psychologiczne. Dla
normalnej osoby trudno jest wyt umaczy
zachowania tych ludzi, co ich motywowa o. Nie
polecam ogl dania tego filmu. To jest trudne dla
percepcji.” Maksym Popowicz

Filmy Szko y Filmowej w odzi
„Wczoraj byli my na jeszcze jednym po-

kazie Festiwalu Polskich Filmów Wis a. Pokaz
krótkometra owych filmów szko y filmowej w

odzi odby  si  tym razem nie w kinie „Zaria”, a
w kinokawiarni przy ul. Sier anta Ko oskowa.
Wcze niej w tym samym miejscu znajdowa o
si  art-muzeum „Kwartira”, i gdzie zesz ej jesieni
byli my na spotkaniu z pisarzem Jackiem
Dehnelem. I znów spotykamy si  z Polsk  w
tym samym miejscu.

Nie wszystkie ódzkie filmy krótkomet-
ra owe by y równowa ne, ale spo ród o miu
spodoba y si  trzy.

„Nauka” – dokumentalny film studencki.
Dzieci ucz  si  na pami  poematu Juliana
Tuwima „Nauka” jako zadania domowego i
analizuj  razem z rodzicami jego znaczenie. Ja
sama regularnie ucz  si  wierszy po polsku i ju
patrzy am na dzieci, które recytuj  je na kon-
kursach. Nawiasem mówi c, w zesz orocznym
konkursie „Jestem Polakiem” by am wzruszona
po recytacji jednej dziewczyny, która recytowa a
z pami ci wiersz Juliana Tuwima. Dlatego
podoba  mi si  ten film :)

Drugi film to „Praska, 24”, jest to równie
praca studenta. Pokazuje codzienne ycie
ma onków, którzy prowadz  punkt odbioru
metalu i makulatury w odzi i maj  kontakt z
dostawcami, którzy pochodz  z tak zwanego
marginesu. To niesamowite kiedy ludzie traktuj
takich bezdomnych w ludzki sposób. Ca kiem
szczerze zapytaj  o chorob , nakarmi , pomog
obci  w osy. Ten film nakazuje pomy le  o wielu
rzeczach...

A trzeci film – praca animatorska „Cipka”.
Film jest bardzo nieprzyzwoity, 18+, ale bardzo
zabawny”                                        Julia Czalij

FESTIWAL POLSKICH FILMÓW „WIS A”
W KALININGRADZKIM KINIE ZARIA
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Seans z klimatem – niezwyk e kina w Polsce
Liczba widzów w polskich

kinach stale ro nie: w 2016
sprzedano prawie 52 miliony
biletów, a  6 milionów wi cej
ni  rok wcze niej. Wi kszo
seansów odbywa si  w
wielosalowych kinach –
multipleksach, zlokalizowanych
najcz ciej w centrach
handlowych. Na szcz cie wci
dzia aj  tak e kina mniejsze,
studyjne, oferuj ce poza filmami
tak e wyj tkowy klimat. Oto
kilka z nich.

Dane G ównego Urz du
Statystycznego pokazuj
niezwyk  przemian , jaka zasz a
w ostatnich dekadach na rynku
kin w Polsce. W 2000 roku
dost p do sal kinowych mieli
mieszka cy 479 gmin, w 2012 ju
tylko 308 – kina znikaj  z ma ych
miejscowo ci, bo przenosz  si
do centrów handlowych.
Dowodem na to jest równie  fakt,
e w 2016 roku wszystkich kin

by o 484, ale sal kinowych a
1364. W 2001 roku dzia o 639
ma ych, 1- i 2-salowych kin, 11
lat pó niej ich liczba spad a do
341.  Ma e kina znikaj ,
zast powane przez multipleksy.
Tymczasem wiele z tych
niewielkich, starych sal kinowych
– to nie tylko miejsca z klimatem,
ale pere ki architektury.

Kino Pionier, Szczecin
Wn trze sali kinowej oraz

budynek kina “Pionier”, fot.
Marcin Bielecki/PAP, Krystyna
Blatkiewicz/Reporter

To jedno z najstarszych
nieprzerwanie dzia aj cych kin na
wiecie – potwierdza to

certyfikat, wystawiony przez
Guinness World Records. Wed ug
oficjalnych danych pierwszy sens
odby  si  tu 29 wrze nia 1909
roku, ale niektórzy badacze
twierdz , e kino dzia o ju  dwa
lata wcze niej. Twórc  kina i jego
pierwszym w cicielem by  Otto
Blauert; szczeci ski przybytek X
muzy zmienia  nazwy: kiedy

nosi  nazw  “Weltkinotheater”,
pó niej “Odra”, “Pionierem” jest
od 1950 roku. W 2002 roku gmach
przeszed  remont: kino zachowa o
swój “staromodny” klimat, ale
zyska o nowoczesne wyposa enie
techniczne, a tak e nietypow
kawiarni , w której tak e mo na
organizowa  seanse filmowe (to
powrót do klimatu kina z
pocz tku XX wieku, kiedy to
filmy ogl da o si  przy
kawiarnianym stoliku, przy kawie
czy z lampk  wina).
Kino Pionier ma swoj  siedzib  w
eklektycznej kamienicy przy Alei
Wojska Polskiego, w samym
centrum Szczecina.

Kino Rialto, Katowice
Kino “Rialto”, Katowice, fot.

.wikimedia.org. Widzowie
oczekuj cy przed kinem “Rialto”
na projekcj  filmu z uroczysto ci
pogrzebowych marsza ka Józefa
Pi sudskiego,
fot.www.audiovis.nac.gov.pl (NAC)

7 listopada 1912 w budynku w
stylu zmodernizowanego
klasycyzmu przy ul. w. Jana w
Katowicach zacz o dzia  kino
“Kammerlichtspiele”. Sal  na 800

miejsc uzupe nia o podium dla
dwudziestoosobowej orkiestry –
filmy by y jeszcze wtedy nieme
(pierwszy pokaz d wi kowy w
tym kinie odby  si  w 1929 roku).
W tej samej siedzibie placówka
dzia a do dzi . Prawie sto lat po
otwarciu, w latach 2004 – 2005
kino Rialto przesz o generalny
remont, w ramach którego
zmodernizowano jego
wyposa enie. To wtedy – aby
sprosta  konkurencji

multipleksów – zamieni o si  w
“kinoteatr”, obiekt kulturalny z
sal  kinow , scen  kabaretow ,
galeri , klubem seniora itp.

Kino Iluzjon, Warszawa

Kino “Iluzjon”, Warszawa,
2012, fot. Kuba Atys/AG, Kino
Stolica w Warszawie, 1955, fot.
Archiwum Fotograficzne Zbyszka
Siemaszki/
www.audiovis.nac.gov.pl (NAC)

W 1939 roku w Warszawie
dzia o 61 kin, w 1948 – tylko
sze . Zgodnie z ide  o roli, jak  w
kszta towaniu spo ecze stwa
mo e odgrywa  film, w latach

1948-50 powsta o w stolicy sze
nowych, wolnostoj cych,
nowoczesnych kin. “Moskwa”,
“Praha”, “1 Maj”, “W-Z”,
“Ochota” i “Stolica” rozproszono
po mie cie tak, aby mogli z nich
korzysta  mieszka cy wszystkich
dzielnic. Wznoszone w duchu
modernizmu odznacza y si
ciekaw , nowoczesn  architektur .
Niestety do dzi  pierwotn
funkcj  i form  zachowa o
zaledwie jedno – dawne kino
“Stolica” - to dzi  wpisany do
rejestru zabytków i pieczo owicie
wyremontowany Iluzjon
Filmoteki Narodowej, po ony w
parku na Mokotowie gmach z

charakterystyczn  rotund
wej ciow , z faluj cym dachem
nad bry  g ówn  oraz oraz
dwoma salami projekcyjnymi.
Budynek zaprojektowa  w 1948

roku Mieczys aw Piprek; remont
budynku z poszanowaniem jego
oryginalnego wygl du
zrealizowano w 2012 roku
wed ug projektu zespo u
architektów pod kierownictwem
Tadeusza A. ery.

Kino Kijów, Kraków
Mozaika w holu g ównym kina

“Kijów” oraz  budynek kina, fot.
Jan Graczynski/East News,
wikimedia.org. Tylna ciana kina
“Kijów”, proj. Witold C ckiewicz,
1965-1966 al. Krasi skiego 34,
fotografia z ksi ki “Kolor i
blask”, 2015, fot. Bo ena Kostuch
/ Muzeum Narodowe w Krakowie

Kino Kijów zbudowano w
latach 1959 – 1966 wed ug
projektu Witolda C ckiewicza.
Budynek za pomoc  systemu
tarasów i podestów jest
po czony z modernistyczn
bry  Hotelu Cracovia. O ile ten
drugi obiekt jeszcze niedawno
planowano wyburzy  (na
szcz cie przej o go Muzeum
Narodowe, chc c urz dzi  tu
swoj  fili ), kino dzia a
nieprzerwanie i cieszy si  wielk
popularno ci  w ród widzów.
Wpisany w 2016 roku do rejestru
zabytków kinowy gmach ma
kilka cech charakterystycznych.
Jest ni  wisz cy, wygi ty dach,
przeszklona fasada czy mozaika
z motywem S ca, pokrywaj ca
jedn  z elewacji.

> str. 7
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Dopracowane jest wn trze: cian
foyer kina pokrywa
monumentalna kompozycja
ceramiczna  (proj. Krystyna Zgud
– Strachocka), a nowoczesna sala
mo e pomie ci  960 widzów
(przez d ugi czas Kijów by o
najwi kszym kinem w
Krakowie).

Kino Apollo, Pozna
Kino “Apollo”, Pozna , 1925,

fot. www.audiovis.nac.gov.pl
(NAC). Wn trze sali kina
“Apollo” w Poznaniu, fot. ukasz
Cynalewski/AG. Kino “Apollo”,
Pozna , fot. wikimedia.org

W 1846 roku pruski
przemys owiec, Conrad Lambert
w przesmyku pomi dzy
pozna skimi ulicami Ratajczaka i
Piekary zbudowa  pieszy pasa
handlowy Apollo. Po I wojnie
wiatowej ju  polscy inwestorzy,

Józef Czepczy ski i Jan uczak,
na bazie istniej cej tu sali
widowiskowej utworzyli kino,
które dzia a do dzi . W latach
mi dzywojennych by o to jedno
z najch tniej odwiedzanych
miejsc przez poznaniaków, by o
te  najwi kszym kinem w mie cie
(mog o pomie ci  nawet 900
widzów). W 2005 roku kino
Apollo przesz o remont i
modernizacj . Wn trza
wyko czono w stylu
inspirowanym stylistyk  art
deco, nawi zuj c w ten sposób do
czasów, gdy placówka cieszy a
si  najwi ksz  s aw .

Kino w stylu
socrealistycznym

Kino “ wiatowid” , Kraków,

Nowa Huta, fot. Matthew Taylor /
Rex Features/East News
 Coraz cz ciej zdarza si , e na
styl socrealistyczny nie patrzymy
ju  tylko przez pryzmat historii,
fatalnych czasów, kiedy ta
stylistyka by a w architekturze
zadekretowana, odgórnie
narzucona. Monumentalne
gmachy, wzniesione w pierwszej
po owie lat 50. XX wieku trafiaj
dzi  na listy zabytków, a ich
zdobne, monumentalne formy
maj  swoich wielbicieli. W
socrealistycznym stylu budowano
domy, siedziby urz dów, szko y,

tak e kina. W Nowej Hucie –
sztandarowej realizacji tamtych
czasów – powsta y trzy. Dwa
warte s  uwagi ze wzgl du na
architektur : wolnosotoj ce
budynki kin “ wit” i “ wiatowid”
otrzyma y masywne,
klasycystyczne formy z
kolumnowymi portykami i
tralkowymi balustradami. Niestety
adne z nich nie pe ni ju  swojej

funkcji: “ wiatowid” sta  si
siedzib  Muzeum PRL-u, w du ej
sali kinowej “ witu” dzia a…
supermarket. O przesz ci tego
budynku przypomina kawiarnia,
zlokalizowana w ma ej sali
projekcyjnej. W ród wzniesionych
w epoce socrealizmu i nadal
pe ni cych swoj  pierwotn
funkcj  kin mo na wymieni
“Ballad ” w Stalowej Woli czy
kino “Muranów” w Warszawie,
wkomponowane w zabudow
mieszkaniow  dzielnicy,
zbudowanej po wojnie na gruzach
warszawskiego getta.

Kina w wi tyniach
Kino w Kazimierzu Dolnym

(dawna synagoga), fot. Iwona
Burdzanowska/AG

Tu  po II wojnie wiatowej na
potrzeby kin adaptowano budynki
synagog. Z dzisiejszej
perspektywy mo e si  to

wydawa  szokuj ce, wtedy – z
powodów i politycznych, i
praktycznych – niektóre z
ydowskich wi ty

przebudowywano, aby stworzy
w ich wn trzach sale kinowe czy

rodki kultury. Niektóre z
za onych wówczas kin dzia aj
do dzi . W czasach powojennych
na kina zamieniono synagogi m.in.
w Obrzycku, w Nowym Targu
(kino Tatry, dzia a do dzi ),
Pszczynie (kino Wenus, dzia a do
dzi ), w Sierakowie, w
Dzia dowie, Wolsztynie,
Koronowie (do dzi  dzia a tu
Centrum Kultury Synagoga),
Kro niewicach, Grajewie,
Wodzis awiu, Kazimierzu Dolnym
i wielu innych. Dla odmiany kino
Harmonia w Nowym Mie cie
Lubawskim dzia a w dawnym
ko ciele ewangelickim. Zbudowana
w centralnym punkcie Rynku w
latach 1824 – 1827 jednonawowa
wi tynia w 1958 roku trafi a w
ce w adz miasta – zdecydowano

zmieni  jej funkcj . Wyposa enie
(nie tylko o tarz, ale i np.

zabytkowe posadzki)
wywieziono do innych
ko cio ów, a budowl
przeznaczono na nowe cele: dzi
poza kinem dzia a tu tak e
Centrum Informacji
Turystycznej.

Gdy skie Centrum Filmowe

Gdy skie Centrum Filmowe,
fot. materia y prasowe/
www.gcf.org.pl

Nastrojowe, kameralne sale
projekcyjne znale  mo na
przede wszystkim w starych
kinach. Nowe ma o kiedy maj
wyj tkowy klimat, jeszcze
rzadziej cechuj  si  oryginaln
architektur . Ale s  od tej teorii
wyj tki. W 2015 roku w centrum
Gdyni stan  gmach Gdy skiego
Centrum Filmowego, placówka
kultury i edukacji, maj ca szerzy
wiedz  na temat sztuki filmowej
Bia y gmach o nieregularnej
sylwetce i przeszklonej fasadzie
zaprojektowa a pracownia
Archdeco. W budynku poza
siedzib  Gdy skiej Szko y
Flomowej ksi garni , galeri ,
kawiarni  dzia aj  trzy sale
kinowe. Sala “Warszawa” mie ci
227, “Goplana” - 96, “Morskie
Oko” 45 widzów. Repertuar
wszystkich trzech jest starannie
dobierany – nie znajdzie si  tu
seansów kina popularnego,
znanych z multipleksów.

www.culture.pl

(ze  str.  6)
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Wellness – to ciekawe
Corocznie

na pocz tku
wrze nia z
k o le an k ,
która mieszka

w Londynie, je dzimy odpo-
czywa  do Polski. Podoba
nam si  leczenie w sana-
torium. Wielu ludzi s ysz c

owo “wellness” krzywi
usta: to nudne, wczasy dla
emerytów i rencistów. Nie
mo emy si  z tym zgodzi .

Oczywi cie, o powa nej
nowelizacji zdrowia w dwa
tygodnie nie ma mowy, ale
otrzymujemy wspania y
relaks, poznajemy nowe cie-
kawe miejscowo ci, nowych
ludzi i mamy doskona
praktyk  j zyka pol-
skiego. Mnie cz sto
pytaj  : “Gdzie lepiej
jecha , aby wyleczy
to czy tamto?”.

Polska nasycona
jest naturalnymi bo-
gactwami, które s
na rzecz zdrowia
cz owieka. Tylko
znajduj  si  one w
ró nych cz ciach
kraju. Tak wi c, na
przyk ad, kurorty na
po udniu i po udnio-
wym zachodzie zna-
ne s  ze swoich wód
mineralnych, dzi ki

którym mo na poprawi
uk ad pokarmowy minimum
na rok, rozwi za  problemy
ginekologiczne i nasyci  si
górskim powietrzem. Cent-
ralna cz  Polski jest bogata
w k pieliska termalne. Jest
to przestworze dla regene-
racji stawów. Pó noc to
królestwo morza Ba tyc-
kiego, czyli tu mo na skupi
si  na wspomo eniu odde-
chowego, nerwowego i hor-
monalnego systemów. Wy-
bieraj co chcesz. Ale gdzie-
kolwiek jeste , wsz dzie ci
czeka go cinno , mi a
obs uga i wspania a przy-
roda.

We wrze niu tego roku

odwiedzili my Ciechocinek.
Jest to jedno z najbardziej
znanych uzdrowisk w Pol-
sce, znajduj ce si  w pobli u
ojczyzny Kopernika – To-
runia. Kaliningrad jeszcze nie
tak dawno nazywano mias-
tem-ogrodem, a Ciechocinek
to miasto-park. Wszelkiego
rodzaju li ciaste i iglaste,
krzewy, gdzie mieszkaj
oswojone wiewiórki, liczne
kwietniki i fontanny, pod-
wietlane wieczorami

wszystkimi kolorami t czy,
aby to miasto mog o by
rajem dla wczasowiczów. I

ród tego ca ego prze-
pychu – uzdrowiska, hote-
le, pensjonaty.

Ale g ówn  atrakcj  miasta
jest T nia, która jest wy-

tkowym solnym inhala-
torem. O tej ciekawej z
punktu widzenia in ynierii
budowli warto porozmawia
szczególnie. Prosz  wyob-
razi  sobie konstrukcj  w
postaci zamkowej ciany o

ugo ci oko o 2 km i wy-
soko ci 16 metrów, zbudo-
wan  z drewna i ga zi ciernia
w po owie XIX wieku.
Solanka kropla po kropli
sp ywa po cianach i inten-
sywnie paruje pod wp ywem
wiatru i s ca. Wokó  t ni
tworzy si  specyficzny lecz-

niczy mikroklimat, a pobyt
w o rodku jest porów-
nywalny z wypoczynkiem
na wybrze u.

Pobyt ten okaza  si  wspa-
nia y. Same zabiegi, dla mnie
osobi cie, by y czyst  przy-
jemno ci . Po  si  w
ciep ej s onej k pieli, masa
pleców na wodnym mate-
racu, basen, sauny, jacuzzi,
co mo e by  przyjemniejsze.
Moja kole anka wykony-
wa a jeszcze wiczenia dla
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stawów nóg na specjalnych
symulatorach pod okiem
do wiadczonego trenera.
Tak ciekawym miejscem
okaza  si  Ciechocinek.
Chocia  podejrzewam, e
spotkali my jeszcze nie
wszystkie uroki i zalety
tego o rodka. To oznacza,
e przyjedziemy jeszcze!

Nadzieja
Chworostuchina

Foto Haliny
Lewczenko

nia

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

Przy   fontannie
“Ja  i Ma gosia” w parku Zdrojowy

Park “Sosnowy”
Wiewiórki w parku “Sosnowy”

bior  orzechy z r ki
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