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Czas Bo ego Narodzenia
Od Adwentu rozpoczyna si  w roku

ko cielnym przygotowanie do spotkania z
przychodz cym na wiat Chrystusem. W tym
roku Adwent zacz  si  3 grudnia. B dzie trwa
tylko 22 dni, najkrócej, jak tylko mo liwe.
Rozpoczyna si  bowiem zawsze niedziel ,
czwart , licz c wstecz od 24 grudnia w cznie
(w tym roku 24 grudnia to w nie ostatnia
niedziela adwentu i jednocze nie Wigilia).

owo Adwent oznacza „Przyj cie”. W
podwójnym sensie. Chodzi o pierwsze przyj cie
Boga na ziemi  we Wcieleniu Syna Bo ego – jest
to przecie  okres poprzedzaj cy obchody
Bo ego Narodzenia. Zatem czas przygotowania
i oczekiwania na tak dla wszystkich radosne

wi ta. Zarazem jednak – i tego znaczenia nie
wolno zagubi  – chodzi o powtórne przyj cie
Chrystusa na ko cu czasów. Z obu powodów
okres ten jest czasem radosnym, a fioletowy
kolor liturgiczny, troch  inaczej ni  w Wielkim
Po cie, wzywa do oczekiwania, w skupieniu,
wyciszeniu, czuwaniu z rado ci . Owszem, tak e
do pokuty i pojednania, ale radosne oczekiwanie
ma by  na pierwszym miejscu.

Cztery niedziele Adwentu maj
wysok  rang  w kalendarzu liturgicznym,
zrównan  m.in. z niedzielami Wielkiego Postu i
niedzielami Okresu Wielkanocnego (tymi po
uroczysto ci Zmartwychwstania). Przewy szaj
uroczysto ci ku czci Maryi.

ród zwyczajów i symboli zwi zanych
z Adwentem warto wspomnie  o „wie cu
adwentowym” z choinkowych ga zek, w które
wstawione s  cztery wiece, odpowiadaj ce
czterem niedzielom Adwentu. W pierwsz
niedziel  i w tygodniu po niej zapala si  tylko
jedn , pierwsz wiec . Od drugiej niedzieli pal
si  ju  dwie i tak dalej. To jak wiat o dla

drowców, coraz ja niejsze, im bli ej celu.
wiat o kolejnych wiec wie ca

symbolizuje to, co odzwierciedla liturgia
Adwentu. I tak wiat o pierwszej to
przebaczenie, jakie pierwsi rodzice, Adam i Ewa,
otrzymuj  dzi ki Chrystusowi. wiat o drugiej
to wiara narodu Izraela w otrzyman  od Boga

obietnic  wej cia do Ziemi Obiecanej. wiat o
trzeciej, zapalanej w Niedziel  „Gaudete” – czyli
„Radujcie si ” – symbolizuje rado  króla Dawida,
gdy wi towa  przymierze z Bogiem. Czwartej –
nauczanie proroków, zapowiadaj cych Mesjasza
i Jego Królestwo.

Ale istniej  te  inne obja nienia. Wed ug
Wikipedii „I wieca jest wiec  pokoju, II –wiary,
III – mi ci, IV – nadziei”.

W tym roku w naszej Parafii Adwent i
obchody Bo ego Narodzenia po raz pierwszy

dziemy prze ywa  z nowymi znakomitymi
organami. Pochodz  ze Szwajcarii i maj  ponad
100 lat. Zatem po nowemu zabrzmi  ukochane
kol dy, te najbardziej wzruszaj ce pie ni mojego
dzieci stwa. Przypomn  mi g os mamy, zapewne
kapnie na pod og  niejedna ezka.

W Adwencie Ko ció  wzywa nas
szczególnie mocno do pe nienia uczynków
mi osierdzia. Przy wej ciu do naszego ko cio a
pojawi a si  w tym roku nieoczekiwanie
dwumetrowa choinka. Jeszcze bardziej
nieoczekiwane jest to, co na niej wisi – zamiast

yszcz cych ozdób, znajdujemy wiele
kolorowych papierowych pasków na
wst eczkach, a na nich rozmaite „zadania
domowe” do wykonania. W nie ró ne dobre,
mi osierne uczynki.

Ju  pierwszego dnia liczba tych
paseczków wyra nie zmala a (Proboszcz o. Jerzy
Steckiewicz jeszcze wydrukuje, starczy dla
wszystkich). Zatem wida , e parafianie przyj li

 nowo  powa nie i
owo niewiele paseczków
na choince idzie w
parze, ku naszej rado ci, z
ogromem dobra i mi ci

ród ludzi.
y c z y b y m

wszystkim podejmo-
wania w Adwencie

drych i pi knych
decyzji i zamiarów.
Niezapominania o
wzajemnym wy-
baczaniu, o wszel-
kich dobrych dzia-
aniach, od codziennej dyskretnej wra liwo ci

wobec cz onków rodziny do wi kszych i bardziej
wyj tkowych dobrych uczynków.

Bo e Narodzenie 2017 przypada w
roku 100-lecia objawie  fatimskich. Zatem jest
jeszcze i ten powód do rado ci: naszej niewielkiej
kaplicy przy ko ciele w. Wojciecha-Adalberta,
dekretem arcybiskupa Paolo Pezzi’ego, nadano
w tym roku tytu  Sanktuarium Matki Bo ej
Fatimskiej. Przepi kna ukoronowana figura Pani
z Fatimy (po wi cenia i koronacji dokonali ksi a
i bracia-bli niacy Jerzy i Andrzej Steckiewicze)

dzie wskazywa  drog  ku Dzieci tku Jezus.
Wspomnienie Matki Bo ej Fatimskiej, 13 maja,
w naszej parafii podniesione b dzie odt d do
rangi uroczysto ci.

Do tej korony, któr  na g owie Maryi
widzimy od tak niedawna, nijak nie mog
przywykn . Ca y rok patrz  i zdumiewam si
– mo e to sen albo tak zrobiono tylko na czas
jubileuszu objawie ? A  trudno uwierzy , e
Ko ció  Katolicki odrodzi  si  ju  na sta e w
Obwodzie Kaliningradzkim.

Sto lat, od kiedy Maryja modli a si  za
Rosj , i sto lat od pojawienia si  ateistycznego
straszyd a, które zagarn o ko cielne
wyposa enie, pali o ikony, represjonowa o
ksi y, zamyka o i burzy o ko cio y.

> str. 2
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XI Forum organizacji kultury polskiej
obwodu Kaliningradzkiego

Prezes organizacji
Dom Polski Irena Korol

Barbara Gr ziewicz-
Chludzi ska, prezes Fundacji

Nasze Dziedzictwo
w W gorzewie (Polska)

Irena Tre  cz onek organizacji
Dom Polski

Na konferencji

Zespó
Królewczanie
(Kaliningrad)

Od 27 do 29 pa dziernika w
Czerniachowsku odby o si  XI
Forum Organizacji Kultury Polskiej
Obwodu Kaliningradzkiego. Wed ug
tradycji organizatorem przedsi w-
zi cia sta o si  Niekomercyjne Part-
nerstwo “Dom Polski” im. F. Cho-
pina w Czerniachowsku. A projekt
zosta  sfinansowany ze rodków
Ministerstwa spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum rozpocz o swoj  prac
od warsztatów z robótek r cznych
“Spo ecze stwo kaszubskie twór-
czo  ludowa” (Gda sk) i wystawy
prac fotograficznych z Gi ycka.

Drugi dzie  pracy Forum otwo-
rzy a konferencja naukowa “ ladami
Polaków w obwodzie kaliningradz-
kim”. Zacz li gospodarze: Stowa-
rzyszenie “Nasz kraj” z Czernia-
chowska (kierownik A. I. Jelisieje-
wa). Ze referatami o historii polskich
rodzin wyst pili uczniowie 11
klasy Andrzej Narimanidze i Olga
Rieziepowa. M ode pokolenie mó-
wi o o powo aniu znanego geodety,
kartografa i architekta Józefa Naro -
skiego, o pokoju nauczycielskim
seminarium w Karalenie (obecnie
osiedle “Zielony Bór”) jako miej-
sce kszta towania si  wielkich Po-
laków. O Polakach w historii Wyst-
ruci (Insterburgu) XVIII-XIX w.
zebranym donios a Irina Tre , wy-
bitny krajoznawca, cz onek organi-
zacji “Dom Polski”. Nast pnie nau-
kow  pa eczk  podchwycili go cie.

Barbara Gr ziewicz-Chlu-
dzi ska, prezes Fundacji Nasze

Dziedzictwo w W gorzewie (Polska)
opowiedzia a o geniuszu s owa

Boles awie Le mianie, polskim
poecie i prozaiku ydowskiego
pochodzenia. Tematem wyst pienia
dr Krzysztofa goty, przedsta-

wiciela Uniwersytetu Warmi sko-
Mazurskiego w Olsztynie sta a si
historia i wspó czesne ycie Pola-
ków w obwodzie kaliningradzkim.

Kontynuowano uroczysto
wyst pem zespo ów twórczych or-

ganizacji kultury polskiej obwodu
kaliningradzkiego. Widzowie, któ-
rzy wype nili sal  Centrum Kultury
i Rekreacji Czerniachowska,
podziwiali jaskrawe barwy polskich
strojów ludowych, delektowali si
wyst pami tanecznych i wokalnych
zespo ów. Niezatarte wra enie na
zagranicznych go ci wywar a
wokalno-instrumentalna grupa
“Królewczanie” z Polonii obwodu
kaliningradzkiego.

Symbol tego Forum – go b
pokoju ze skrzyd ami, upodob-
nionymi do polskiej i rosyjskiej flagi
– odlecia , ale obieca  wróci  w
przysz ym roku.

Nadzieja Chworostuchina
Zdj cia z konferencji – Swiet ana

Ko ewnikowa

Brak wi ty  i kap anów nie z ama  wiary
ludzi. Ko ció  przetrwa  ukryty w sercach i czeka
Narodzenia. Mi , wiara i modlitwa dokona y
cudów.
    Jezus narodzi  si  w stajni. Jego pierwsz
ko ysk  by ób z pachn cym sianem. Mo e
znamy ten zapach siana w nie z domów

chrze cijan wi tuj cych Bo e Narodzenie, ale
pewnie Dzieci tku bardziej mi kko i ciep o, gdy
nasze serca s  nape nione mi ci  i yczliwo ci
wobec bli nich, szczer  wiar , dobrem i mi osier-
dziem.

Kierujmy si  s owami adwentowego Hymnu,
a wszystko b dzie dobrze:

W tym wi tym czasie oczekiwania
Równajmy cie ki naszego ycia
By Pan nas zasta  przygotowanych
Na swoje przyj cie….

Weso ych wi t!
   W.I. Juszkiewicz

(ze  str.  1)
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19 listopada
2017 r. w Ogrodzie
Zimowym Rybnej
Wsi odby  si  III
Polski Bal w Kali-
ningradzie,  zorga-

nizowany przez Lokaln  Pol-
sk  Narodowo-Kulturaln
Autonomi  miasta Kalinin-
grad „Poloni ”, która w ten
sposób ko czy a Dni Polskiej
Kultury w Kaliningradzie.

Na sali, wype nionej d wi -
kami muzyki klasycznej, dobrym
nastrojem i uroczyst  atmosfe-

Trzeci coroczny Polski Bal w Kaliningradzie
, zebra o si   oko o 150 przed-

stawicieli nie tylko polskiej dias-
pory z ca ego obwodu, lecz te
przedstawiciele innych narodo-
wo-kulturalnych zjednocze , a
tak e reprezentanci wspólnoty
biznesowej Rosji i Polski, jak
równie  stowarzyszenia kultural-
nego i publiczno ci.

Polski Bal przeprowadza si
ju  po  raz  trzeci,  ale  dopiero  w
tym roku zosta  on zorganizowa-
ny wed ug wszystkich kanonów
balu klasycznego. Dok adne przy-
gotowanie pozwoli o nam poda-

rowa  wszystkim  nie tylko uro-
czyste przedsi wzi cie, ale te
wnie  do kalendarza kultural-
nego naszego regionu nowy, cie-
kawy element. Polski bal tradycyj-
nie przeprowadza si  jesieni ,
dlatego w nast pnym roku b -
dzie nam mi o zobaczy  na tym
balu jeszcze wi cej naszych przy-
jació , go ci regionu i wszystkich
nieoboj tnych wobec kultury
mieszka ców.

W programie balu znalaz y si
uroczyste polonezy, walce, polki,
a tak e tematyczne quizy, kon-

kursy taneczne, by y recytowane
wiersze rosyjskich i polskich
autorów. Tradycyjnie polsk  i
rosyjsk  kultur  jednoczy y bale,
poniewa  muzyka, ta ce, tra-
dycje i etykieta by y identyczne,
a polonezowi zosta y po wi -
cone wiersze wielu znanych
autorów.  O majestacie polskie-
go balu opowiada si  w wielu
dzie ach rosyjskiej sztuki.

Helena Rogaczykowa
Foto M. Tajurski

. A. Szyriaj
www.polonia39.ru

Powitanie go ci to zawsze bardzo zaszczytne zadanie Walc zawsze zachwyca

Ostatnia figura klasycznego ta ca
salonowego Rozpocz cie balu Polonezem

Integracyjne ta ce

Pi kny walc wiede ski
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   Aula Szko y Muzycznej dla dzieci
im E.T.A. Hoffmanna ledwo

pomie ci a wszystkich ch tnych, którzy przyszli
w sobotnie popo udnie, 22 pa dziernika, aby
zosta wiadkami wspania ego muzycznego
widowiska. Festiwal mia  form  konkursu, a
podekscytowani organizatorzy witali serdecznie
przyby ych go ci oraz uczestników i te emocje
by y zrozumia e dla ka dego.

“Dzi  niepodzielnie królowa  b dzie muzy-
ka!!!”

Po tym mia  miejsce dalszy ci g „uczty” dla
ucha i dla ducha.

Warto by o podkre li , e wszyscy wykonaw-
cy zaprezentowali na bardzo wysokim poziomie
swoje nieprzeci tne umiej tno ci, wi c wyst py
bardzo spodoba y si  nie tylko publiczno ci, ale
tak e wszystkim jurorom, cho  utwory muzy-
czne, który wykonywali konkursowicze, nie by y
proste.
 Taaak..! Jurorzy konkursu nie mieli atwego
zdania!

Pi cioosobowa komisja konkursowa,
powo ana przez organizatorów, w sk adzie:
1.Przewodnicz cy jury - Jaros aw Strycharski
Konsul ds. spraw Polonii;
2.Dina Szelag, kierownik dzia u Wspó pracy
Mi dzynarodowej Administracji MO “Miasto
Kaliningrad”;
3.Aleksandr Danilenko, Zas ony Artysta
Federacji Rosyjskiej, solista Kaliningradzkiej
Obwodowej Orkiestry Symfonicznej, wyk a-
dowca w college’u muzycznym im. S. Rach-
maninowa w klasie klarnetu;
4.Olga Glibka, wyk adowca w college’u muzycz-
nym im. S. Rachmaninowa, w klasie skrzypiec;
5.Anna Iwanowa, koncertmistrz Kaliningradzkiej
Kameralnej Orkiestry (wiolonczela)

Podczas oceny uczestników komisja kierowa a
si  nast puj cymi kryteriami: dobór repertuaru,
warunki g osowe, interpretacja utworu, popraw-

I Regionalny Festiwal „Zwi zek Muzyczny”
no  wokalna (intonacja, dykcja, emisja), kultura
sceniczna.

Po zako czeniu konkursowej cz ci koncertu
w ramach której uczestnicy zaprezentowali po
jednym utworze, jurorzy udali si  na narad , aby
dokona  ko cowej oceny zaprezentowanych
wykona . Publiczno  mia a w tym czasie okazj
na przys owiowy „deser”, na który organizatorzy
zostawili najbardziej smakowity k sek - recital
zespo u „Królewczanie” (Autonomia „Polonia”)
pod kierownictwem A. Androsiuka. Kiedy wybrz-
mia y ko cowe muzyczne akordy ostatniego z
kilku wspania ych bisów w wykonaniu owacyjnie
przyj tego przez publiczno  zespo u polonij-
nego, na scenie pojawi o si  jury, aby og osi
werdykt.

W kategorii instrumentalne solo I miejsca
zaj li:
- wiek 8-10 lat - Maria Libina (skrzypce) za
wykonanie utworu “Polonez” Micha a Pop aw-
skiego,
- wiek 11-12 lat - Stepan Chomenkow (skrzypce)
ucze  Szko y Muzycznej im E.T.A. Hoffmanna.
Stepan wybra  do  trudny utwór Henryka Wie-
niawskiego “Kujawiak”,
- wiek 13-15 lat - Rafa owi Abdurachmanowowi
(fortepian) za utwór Fryderyka Chopina Nokturn
cis-moll op.27, Szko a Muzyczna im E.T.A.
Hoffmanna.

Przyznano równie  dwie nagrody Grand Prix
w kategoriach: wiek 11-12 lat - Barbarze Dow eko
(fortepian) za utwór Fryderyka Chopina Walc nr
14 e-moll, Szko a Muzyczna im D.
Szostakowicza, oraz w wieku 13-15 lat - Anastazji

ukowej (skrzypce) utwór Henryka Wieniaw-
skiego Polonez D-dur, szko a przy College’u
Muzycznym im. S. Rachmaninowa.

W kategorii wokalne solo: przedstawiciel
Autonomii “Polonia” Roman Miedwiediew, po-
mimo stresu, pi knie zadebiutowa  jako wokalista
przy akompaniamencie gitary i podzieli  I miejsce

z Elin  Bykow , Stowarzyszenie “Polonez”.
Cz onkowie dru yny “Polonia” Niko aj Gorenow
i Michai  Jermo aiew na dosy  wysokim poziome
zademonstrowali te  swoje talenty wokalno-
aktorskie, sposób bycia na scenie, interpretacje
piosenek, dzi ki czemu wspólnie otrzymali
dyplomy za zaj cie III miejsca.

W kategorii wokalne zespo y serca jurorów
„skrad ”, czaruj cy g osem i osobowo ci , duet
Anastazja Denisenko i Maria Denisenko (Gim-
nazjum nr 22) oraz s ynny Zespó  „Królew-
czanie”, reprezentuj cy Autonomi  “Polonia”,
który z kolei za piewa  bardzo dobrze, dlatego
jury przyzna o równie  dwa równorz dne I
miejsca.

Oczywi cie w krótkiej reporterskiej relacji nie
sposób jest odda  ca ej wspania ej i podnios ej
atmosfery, któr  mo na by o poczu  b c w
ten sobotni wieczór w auli Szko y Muzycznej.
Ale z perspektywy kilku tygodni, które up yn y
od tego wydarzenia, wszystkim, których
zabrak o w ten dzie  na koncercie konkursowym,
powiedzie  mog  jedno, ujcie, e Was z nami
nie by o.

Dzi kujemy organizatorom: Annie Jermola-
jewej i Marinie Bobrowskiej za przygotowanie
tak wspania ej imprezy, za profesjonaln , na
wysokim poziomie, muzyczn  uczt ; sponso-
rowi Konsulatowi Generalnemu Rzeczypos-
politej Polskiej w Kaliningradzie za ufundowanie
nagród; wszystkim za przybycie, a Wyko-
nawcom za serce w one w przygotowania i
pi kny piew – bez Was tego typu inicjatywy
nie mia yby sensu.

Do us yszenia i zobaczenia na kolejnym
turnieju muzycznym!

Autor: Ludmi a Snigurowa
Foto: Maksim Tajurski

Grand Prix przyznano Anastazji ukowej Grand Prix Barbara Dow eko

Michai  Jermo ajew to
duma naszej Polonii

Nokturn Chopina Saksofon pi knie brzmi

Elina Bykowa,
„Tamta dziewczyna”

Maria Libina
wykona utwór
M. Pop awskiego
Polonez

Wi cej zdj  - na str. 5
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W dniu 19 listopada 2017 r. w KG RP w
Kaliningradzie odby y si  centralne eliminacje
do XXVI konkursu recytatorskiego „Kresy-
2017”.

W konkursie, w III kategoriach wiekowych,
udzia  wzi o 35 uczestników. W jury konkursu
zasiedli: prezes Wspólnoty Kultury Polskiej w
Gusiewie Benedykta uszczyk, lektor j zyka
polskiego Ba tyckiego Federalnego Uniwersytetu
im. Kanta w Kaliningradzie Joanna Ga ecka oraz
konsul Jaros aw Strycharski. Uczestnicy recyto-
wali wiersze m.in.: A. Asnyka, J. Brzechwy, M.
Konopnickiej, A. Mickiewicza, A. Osieckiej, W.
Szymborskiej, J. Tuwima,  J. Twardowskiego.

Konkurs recytatorski „Kresy – 2017”
PO KOR

Fo
to

: 
M

ak
si

m
 T

aj
ur

sk
i

I kategoria:
I miejsce - Wasyl Jurczenko (ON „Dom Polski”,
Czerniachowsk)
II miejsce - Katarzyna Driewal (ON „Dom Polski”,
Czerniachowsk)
III miejsce - Waleria Machowa  (ON „Dom
Polski”,  Czerniachowsk)
II kategoria
I  miejsce  -  Anastasia  Murygina   (ON  „Dom
Polski”,  Czerniachowsk)
II miejsce - Alina Sze uncowa  („Polonez”,
Kaliningrad)
III miejsce - Daria Zacharowa („Polonez”,
Kaliningrad)

III kategoria
I miejsce - Irina Ambrosimowa („Polonez”,
Kaliningrad)
II miejsce - Micha  Jermo ajew (MPNKA
“Polonia”, Kaliningrad)
III miejsce -  W odzimierz Górski (Polonia
Polesska), Aleksandra Jurczenko (ON „Dom
Polski”, Czerniachowsk)

Zwyci zcy eliminacji w najstarszej grupie
wiekowej b  reprezentowa  obwód
kaliningradzki FR na Bia ostockich Spotkaniach
„Kresy 2017”, które odb  si  w dniach 11-16
grudnia br.

www.kaliningrad.msz.gov.pl/

Na zdj ciu poni ej
Szanty w wykonaniu Romana
Miedwiediewa

Miejsce I przypad o
Rafa owi Abdurachmanowowi Otwarcie Festiwalu Najm odszy zwyci zca

Wr czenie nagród. To jest ekscytuj ceRecital Zespo u „Królewczanie”

Wspólne zdj cie

(ze  str.  4)

Wr czenie nagród

Zas ona nagroda

Wspólne zdj cie na pami tk Najm odszy uczestnik
konkursu Dmitrij

Purcha
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Pog biamy wiedz  ze specjalistami TEPIS
Wiem, e nic nie wiem.
Grecki filozof Sokrates

W Kaliningradzie  przy
wsparciu Polskiego Towarzystwa T umaczy
Przysi ych i Specjalistycznych TEPIS,
Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie,
Instytutu nauk humanistycznych BFU im. I.
Kanta, szko y j zykowej “Ekspert” w dwóch
etapach (28-29.10.2017 i 18-19.11.2017), odby y
si  warsztaty translatorskie dla osób pragn cych
udoskonali  swoje umiej tno ci translatorskie
w zakresie t umacze  ustnych i pisemnych.

Zaj cia prowadzone by y przez do -
wiadczonych t umaczy, specjalizuj cych si  w
dziedzinie prawa, techniki, itp. Byli to: dr Edward
Sz dzielorz, t umacz przysi y j zyka rosyj-
skiego, nauczyciel akademicki, wyk adowca na
studiach podyplomowych dla t umaczy prawni-
czych na Uniwersytecie Warszawskim i w Ling-
wistycznej Szkole Wy szej w Warszawie, wspó -
autor Wielkiego s ownika rosyjsko-polskiego i
polsko-rosyjskiego (Warszawa, 2008), Pzewod-
nicz cy Kolegium Ekspertów Polskiego Towa-
rzystwa T umaczy Przysi ych i Specjalistycz-
nych TEPIS; dr Mieczys aw ochowski, który
uko czy  studia doktoranckie w Akademii Nauk
Spo ecznych w ZSRR (1985-88), nauczyciel aka-
demicki, t umacz specjalistyczny j zyka rosyj-
skiego i w oskiego z d ugoletnim do wiadczeniem
w zakresie t umacze  technicznych (w tym 3
lata pracy w charakterze t umacza polsko-w osko-
rosyjskiego na kontrakcie w Rosji na budowie
fabryki materia ów budowanych w m. Staryj
Osko ), cz onek Rady Naczelnej Polskiego
Towarzystwa T umaczy Przysi ych i Specja-
listycznych TEPIS; mgr Natalia Wasilenko,
prawnik, przez kilkana cie lat wykonywa a w
Rosji zawód adwokata, w Polsce jest doradc
prawnym, bieg ym s dowym przy S dzie Okr -
gowym z Warszawie i t umaczem przysi ym

zyka rosyjskiego. Absolwentka studiów dokto-
ranckich WPiA UW, autor ksi ki „Wzory rosyj-

2 etap - od lewej docent BFU im. I. Kanta
Larysa Ko obkowa, mgr Janusz

Pozna ski, mgr Natalia Wasilenko

skich dokumentów w dzia alno ci gospodarczej i
w post powaniu s dowym”; redaktor j zykowy
i merytoryczny pierwszego wydania t umaczenia
na j zyk rosyjski polskiego kodeksu spó ek hand-
lowych (Wyd. Beck, 2010), prowadzi wyk ady
na studiach podyplomowych dla t umaczy praw-
niczych na Uniwersytecie Warszawskim i w Ling-
wistycznej Szkole Wy szej w Warszawie, od kilku
lat pracuje nad polsko-rosyjskim s ownikiem z
prawa karnego (wspó autorem jest J. Pozna ski),
jest wyk adowc  na warsztatach organizowanych
przez Polskie Towarzystwo T umaczy Przysi -

ych i Specjalistycznych TEPIS; mgr Janusz
Pozna ski, t umacz przysi y j zyka rosyj-
skiego, nauczyciel akademicki, wyk adowca na
studiach podyplomowych dla t umaczy praw-
niczych na Uniwersytecie Warszawskim; przez
cztery lata by awnikiem w S dzie Okr gowym
w Warszawie, autor ksi ki “T umacz w post po-
waniu karnym”, od kilku lat pracuje nad polsko-
rosyjskim s ownikiem z prawa karnego (wspó -
autorem jest N. Wasilenko), przewodniczy Kole-
gium Doskonalenia Zawodowego Polskiego Towa-
rzystwa T umaczy Przysi ych i Specjalistycz-
nych TEPIS, jest by ym wiceprezesem tej orga-

nizacji (przez trzy kadencje).
Podczas warsztatów uczestnicy mogli

podnie  swoje kwalifikacje i wej  na nowy,
wy szy poziom kompetencji j zykowych i
zawodowych w: t umaczeniu pisemnym tekstów
technicznych o tematyce samochodowej, budo-
wy okr tów, budowlanej, mechanicznej, elektry-
cznej i in.; pisemnym t umaczeniu aktów stanu
cywilnego, dyplomów uko czenia studiów wy -
szych, pe nomocnictwa notarialnego, umowy za-

ycielskiej spó ki, omówieniu zasad transli-
teracji rosyjskich i polskich imion i nazwisk;
zasadach wykonywania t umacze  w toku
post powania przygotowawczego i s dowego
(karnego), pisemnym i ustnym t umaczeniu
tekstów z prawa karnego.

Nale y zauwa , e przedsi wzi cie
odby o si  na wysokim poziomie – bardzo
przyjazna atmosfera, dobre warunki dla udanej
interakcji wyk adowców i publiczno ci – równie
dzi ki organizatorom: Larysie Kolobkowej (BFU
im. I. Kanta) oraz Jekaterynie Zubryckiej (Szko a

zykowa “Ekspert”).
Ilona Pietrienko  Foto: Polina Makarowa

1 etap - uczestnicy I etapu; w centrum
w pierwszym rz dzie od lewej dr Mieczys aw

ochowski, dr Edward Sz dzielorz

ywe” lekcje historii dla
odzie y polskiej i rosyjskiej s

dzia aniem cyklicznym realizowa-
nym przez Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki
gotyckie” na rzecz rozpowszechniania wiedzy o
historii, kulturze i dziedzictwie pó nocno-
wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradz-
kiego Federacji Rosyjskiej, poprzez pokazanie
wspólnych zwi zków historycznych.

Pierwsze takie dzia ania mia y miejsce w 2013
roku, kiedy to m odzie  szkó  kaliningradzkich
przyjecha a z wizyt  na zamki w Malborku oraz
Lidzbarku Warmi skim. M odzie  polska ze
szkó  z województwa pomorskiego oraz warmi -
sko-mazurskiego przyjecha a do Kaliningradu.

W dniu 25 pa dziernika br. uczestnikami
ywych” lekcjach historii w obwodzie kalinin-

gradzkim by a grupa m odzie y z L borka oraz
Dzierzgonia. Zaj cia odby y si  w Muzeum
Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Tematem
przewodnim by a gra dydaktyczna pn. „Zamki

ywe” lekcje historii dla m odzie y polskiej
w muzeach w Kaliningradzie

dawnych Prus Wschodnich” oraz lekcja „Uzbro-
jenie rycerzy zakonu krzy ackiego”, poprowa-
dzone przez pani  Anastazj  Viertiaszkin , pra-
cownika naukowego Muzeum, z pomoc  rycerza
z lokalnej grupy rekonstrukcyjnej. Kolejnym
punktem programu by o zwiedzanie Katedry,
Muzeum i grobu I. Kanta na Wyspie Kanta.
Wizyta zako czy a si  zwiedzaniem przez ucz-

niów College’u Przetwórstwa Rybnego w
Kalinin-gradzie, zorganizowanym przez Olg
So o-wjow , metodyka pracy organizacyjno-
wycho-wawczej. Uczniom bardzo spodoba  si
gabinet nauki nawigacji statkiem, wielu z nich
pyta o o mo liwo  nauki w takiej szkole.

Kolejne wizyty m odzie y planowane s
przez Stowarzyszenie w latach nast pnych.
Izabella Naro niak Foto: Anastazja Viertiaszkina

PO KOR

odzie  polska oraz rosyjska
Zaj cia w Muzeum

Brama
Frydlandzka
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W Kaliningradzie na sali koncertowej
filharmonii im. E.F. Swiet anowa z sukcesem
odby  si  XIV mi dzynarodowy festiwal “JAZZ
w filharmonii”, który tradycyjnie przeprowadza
si  jesieni  pod patronatem Ministerstwa
Turystyki i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego.

ród zespo ów, które przyjecha y, aby
pocieszy  swoim mistrzostwem mieszka ców
Kaliningradu, by  s ynny zespó  jazzowy pol-
skiego tr bacza i kompozytora Macieja Fortuny.

Jak powiedzia  podczas otwarcia festiwalu
konsul Rafa  Kosiba, wyst p Macieja Fortuny z
programem „Koncert w wulkanie” zosta  zor-
ganizowany przy wsparciu Konsulatu Gene-
ralnego RP w Kaliningradzie. Jazzman z Polski
to cz owiek nadzwyczajnej twórczej wolno ci i
mia ej fantazji. Oprócz stworzenia w asnego
zyka muzycznego stale eksperymentuje z
czeniem ró nych rodzajów sztuki.
Program „Koncert w wulkanie” by  wynikiem

Polski jazz w Kaliningradzie

do wiadczenia otrzymanego podczas niezwyk ej
muzycznej wyprawy do Islandii. W Kaliningra-
dzie razem z Maciejem Fortun  wyst powa y
Katarzyna Dworaczek (wokal), Roman Chraniuk
(kontrabas), Jakub Marczy ski (perkusja). W
programie „Koncertu w wulkanie” zabrzmia y
wybitne oryginalne kompozycje, w tym w stylu

polskich piosenek ludowych, które ujawni y
histori  i niezwyk  nazw  projektu.

– Polski jazz zawsze ma w sobie pewn
nowatorsk  sk adow  i za ka dym razem jest to
jakie   odkrycie dla kaliningradczyków, którzy
przyszli pos ucha  dobrej muzyki w stylu jazzo-
wym, – podzieli  si  swoimi my lami Dyrektor
Filharmonii Wiktor Bobkow. – Wyst p zespo u
Macieja Fortuny by  dostojnym zako czeniem
jazzowego festiwalu. Wybitni wykonawcy po-
cieszyli publiczno , ich wyst p niew tpliwie
wzbogaci  baga  naszego tradycyjnego festiwalu.
Zreszt , jak i wyst puj ca nieco wcze niej lau-
reatka konkursów mi dzynarodowych Tamara
Raven, która urodzi a si  w Abchazji, obecnie
mieszka w Polsce, a niedawno zosta a laureatem
presti owego festiwalu w Monte Carlo.

Dmitrij Osipow
Foto autora

. Anna Szyriaj

Zgodnie z tradycj  tej jesieni
w Moskwie odby o si  VII
Ogólnorosyjskie Dyktando z

zyka polskiego. W dyktan-
dzie wzi o udzia  oko o 200 osób z ró -
nych rosyjskich miast. Ja te  uczestni-
czy em w tym wydarzeniu, po którym
wynios em du o dobrych i pi knych
wra .

Tekst dyktanda po wi cony by  dwusetnej
rocznicy mierci Tadeusza Ko ciuszki, wi c
pisanie tego tekstu by o ciekawe nie tylko
pod wzgl dem gramatycznym, ale te  pod

DYKTANDO POLSKIE W MOSKWIE

wzgl dem historycznym, poniewa  zawiera-
o w sobie elementy wyk adu poznawczego.

Po dyktandzie odby  si  wyk ad po wi cony
polskim wspólnotom mieszkaj cym na Sy-
berii, a po wyk adzie by o wr czenie nagród.
Chocia  nie zaj em adnego miejsca,
dosta em nagrod  za dobr  ortografi , z
czego by em bardzo zadowolony. Równie
spodoba o mi si  to, na jak wysokim pozio-
mie organizatory zadbali o go ci stolicy i po
dyktandzie pocz stowali obiadem wszyst-
kich tych, którzy przyjechali z innych miast.

Mimo e by em ju  wcze niej w Moskwie,
 podró  zapami tam na d ugo.

Micha  Jermo ajew

Konsulat Gene-
ralny RP w Kalinin-
gradzie jak co roku,

urz dzi  uroczyste przyj cie z
okazji 11 listopada – wi ta
Niepodleg ci Polski.

Po hymnach pa stwowych
Polski i Rosji do zebranych w
sali hotelu „Radisson”, w ród
których byli przedstawiciele
Polonii, pa stwowych i spo ecz-
nych organizacji obwodu kali-
ningradzkiego, go cie z Polski,
z powitalnym s owem zwróci a
si  konsul Agnieszka Marczak,
kierownik Konsulatu General-
nego RP w Kaliningradzie.

Szanowni Pa stwo, Bardzo
serdecznie witam wszystkich
Pa stwa na przyj ciu z okazji
Narodowego wi ta Niepod-
leg ci Polski!

Listopad jest dla Polaków
miesi cem szczególnym i mi-
mo cz sto niesprzyjaj cej po-
gody – radosnym. 11 listopada
1918 r. Polska po 123 latach

99 wi to Niepodleg ci Polski

rozbiorów powróci a na map
Europy i wiata.

O niepodleg  walczy o kilka
pokole  naszych przodków i to

nie dzi ki nim mo emy si
cieszy  woln , coraz bardziej
dostat-ni  i bezpieczn  Ojczyzn .
Za rok b dziemy obchodzi  100-
lecie odzyskania niepodleg ci.

Dzi  mam zaszczyt z

Pa stwu – Polakom, mieszkaj -
cym i pracuj cym w Kalinin-
gradzie, przedstawicielom Po-
lonii, a tak e wszystkim pozo-
sta ym go ciom najserdecz-
niejsze yczenia!

Chc  podzi kowa  za to, e
dbaj  Pa stwo o swoj  pols-
ko , j zyk poza granicami oj-
czyzny, piel gnuj c polskie-
tradycje i obyczaje.

W polskiej, podobnie zreszt
jak w rosyjskiej tradycji, wi to-
wanie jest nieod cznie zwi za-
ne ze sto em dlatego cieszy
mnie, e uda o nam si  zaprosi
do Kaliningradu pana Krzysztofa
Gawlika, mistrza kuchni pol-
skiej, który przygotowa  dla nas
dania zainspirowane polskimi
tradycjami kulinarnymi.

Dzi kuj  Pa stwu za przybycie
i ycz  mi ego wieczoru!

Szef kuchni z Krakowa Krzy-
sztof Gawlik sta  si  prawdziw
gwiazd  wieczoru. Jest wiato-
wej s awy mistrzem sztuki kuli-

narnej. Pracowa  w kuchniach
restauracji i hoteli w Polsce,
Austrii, W oszech, Niemczech,
USA, zosta  nagrodzony orde-
rem za zas ugi i wk ad w wia-
tow  gastronomi . O wysokiej
jako ci da , przygotowanych
przez niego wspólnie z pomoc-
nikiem z Doniecka, móg  prze-
kona  si  ka dy uczestnik tego
wi tecznego wieczoru.

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

Andrzejki przypadaj  na noc z 29
na 30 listopada, w wigili w. And-

rzeja. Dzie w. Andrzeja to czas ostatnich za-
baw przed rozpoczynaj cym si  Adwentem. W
wigili wi tego Andrzeja o zmierzchu rozpoczy-
na a si  pora wró b dziewcz cych. Wed ug
dawnych wierze  ta noc mia a moc magiczn ,
uchylaj  wrota do nieznanej przysz ci.

Do jednych z najbardziej znanych i lubianych
wró b nale o ulewanie kszta tów na wodzie z
roztopionego wosku, a nast pnie interpretowanie
przysz ci z kszta tu figurki lub rzucanego przez
ni  cienia.

Katarzynki, dzi  ju  zapomniany zwyczaj
matrymonialnych wró b kawalerskich, obcho-
dzono w noc z 24 na 25 listopada, w wigili w.
Katarzyny, uznawanej mi dzy innymi za patron-

 kawalerów troszcz  si  o ich udany zwi zek
ma ski.

Dzi  zarówno dziewcz ta jak i ch opcy, dzieci

Andrzejki i Katarzynki w Polonii

i doro li bawi  si artobliwymi wró bami, naj-
cz ciej wspólnie, na organizowanych zabawach
i imprezach lub kameralnych, domowych spot-
kaniach.

29 listopada cz onkowie Polonii spotkali si
na Andrzejki eby wró . Zorganizowa a zabaw
prezes Polonii Helena Rogaczykowa. Bardzo cie-

kawie opowiada a nam o historii Andrzejek i Ka-
tarzynek, o wró bach tradycyjnych w Polsce.

A potem bawili my si  – próbowali my ró -
nych sposobów wró enia: wyci gali my przepo-
wiednie w ciasteczkach, wlewali my roztopiony
wosk do zimnej wody przez klucz i ogl dali my
czyj but wykroczy za próg jako pierwszy – ta
dziewczyna pierwsza wyjdzie za m . Tu szcz -
cie mia a Natalia Gorenowa, ale ma stwo
Gorenowych akurat uczci o 19. rocznic lubu.

yczyli my im nowego miesi ca miodowego!
Najciekawszym jednak okaza o si  ulewanie

kszta tów z roztopionego wosku. Wychodzi o
ró nie: dziecko, kó eczko, moneta, serce... Kiedy
nie mogli my zrozumie , ogl dali my cie  figurek
woskowych. A propos, najlepsze kszta ty wy-
chodzi y ze wiecy, któr  pani Helena kupi a w
Polsce!  Bardzo nam si  podoba a ta zabawa!

Julia Czalij
Foto autora

      Zbli a si  11 stycznia. Dla mnie
jest to bardzo wa na data, bo 75 lat

temu urodzi a si  na Bia orusi we wsi Tartak
dziewczynka Janina Jurczyk – moja przysz a
babcia Janina Pietruszko.

Ochrzczona zosta a w ko ciele w Barano-
wiczach. W tym samym ko ciele p.w. Podwy -
szenia wi tego Krzy a wzi li lub moi dziad-
kowie, potem tam e ochrzcili swoj  córk , a jesz-

75 Urodziny mojej babci,
za ycielki Wspólnoty Polaków w Ba tyjsku

cze po kilkunastu latach ochrzcili te  mnie, i nadali
mi takie samo imi  jak u babci – Janina.
    Wychowa y mnie mama i babcia, bo moi
rodzice rozwiedli si  jeszcze przed moim urodze-
niem, a po roku zmar  dziadek i zosta my w
domu trzy kobiety, i sta a si  babcia dla mnie nie
tylko babci , ale i ojcem i dziadkiem.
    Z zawodu babcia jest farmaceut . Pracowa a
przez ca e ycie, ma sta  pracy 55 lat. Z pocho-
dzenia jest Polk  wyznania rzymsko-katolickiego.
      W 2000 roku zosta a za ycielk  Wspólnoty
Rosyjsko-Polskiej Kultury w Ba tyjsku. Ma legi-
tymacj  nr 1, a tak e jako jedna z pierwszych do-
sta a Kart  Polaka. Za m odszych lat jako opie-
kunka wywozi a dzieci i m odzie  do Polski na
letnie obozy. Uczy a dzieci i doros ych j zyka i
kultury polskiej.
     A ja jestem dumna, e posz am w lady babci
i zostan  farmaceutk . W ten dzie  zasy am dla
mojej kochanej babci podzi kowania za wycho-
wywanie mnie, a tak e najserdeczniejsze yczenia

zdrowia, u miechu i pogody ducha.
    To wszystko babcia przeczyta w gazecie. A
11 stycznia wstan  raniutko, kiedy babcia b dzie
jeszcze spa a, postawie przy jej ku kwiaty,
uca uj  jej r czki, które pomaga y mojej mamie w
moim wychowywaniu, i przeprosz  za nieprzy-
jemno ci, których kiedykolwiek ode mnie do-
zna a.

Janina apszyna
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