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Uchwa y Sejmu na rok 2018 dla upami tnienia
polskiej historii
Najwa niejsz e wi to to
oczywi cie Rok Jubileuszu 100lecia odzyskania przez Polsk
Niepodleg ci. Ponadto w nowym
roku w sposób szczególny zostan
upami tnione: Powstanie Wielkopolskie, Konfederacja Barska oraz
prawa kobiet. Decyzj Izby patronami 2018 r. b
Zbigniew Herbert,
Irena Sendlerowa, a bp Ignacy
Tokarczuk oraz Zbigniew Herbert.
„11 listopada 1918 r. spe ni
si sen pokole Polaków – Pa stwo
Polskie narodzi o si na nowo. Po
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i
germanizacji, po wielkich powstaniach,
wolna Polska powróci a na map wiata”.
– czytamy w uchwale Sejmu ustanawiaj cej
2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polsk Niepodleg ci.
Jak podkre lono w dokumencie,”…to
dzi ki tym, którzy pozostali nieugi ci,
nasz Naród wyszed zwyci sko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodleg ci
dokona o si poprzez walk pe
po wi cenia i bohaterstwa nie tylko na polach
bitew, ale i w codziennych zmaganiach o
zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym
trwaniu polskich rodzin.
Rok 2018 b dzie równie Rokiem
Pami ci Powstania Wielkopolskiego. W
uchwale Sejm podkre li , „… e zwyci ska
walka w latach 1918-1919 sta o si wielkim
triumfem Polaków, d
cych do wyzwolenia si z pruskiej niewoli. Pos owie zauwa yli, e dzi ki bohaterskiemu zrywowi
Wielkopolan, ich determinacji oraz hojnej
daninie krwi, prawie ca a zachodnia cz
tradycyjnie polskich ziem zosta a w czona
z powrotem do odradzaj cej si Rzeczypospolitej”.

Sejm ustanowi tak e rok 2018 –
Rokiem Jubileuszu Konfederacji Barskiej.
W 2 018 r. przypada 250. rocznica
zawi zania Konfederacji – zbrojnego
zwi zku szlachty polskiej, utworzonego w
Barze na Podolu 29 lutego 1768 r. w
obronie wiary katolickiej i niepodleg ci.
Pos owie przypomnieli,
e „…celem
Konfederacji by o zniesienie narzuconego
przez Rosj traktatu, moc
którego
Rzeczpospolita stawa a si protektoratem
rosyjskim”.
Ustanowienie 2018 Rokiem Praw
Kobiet ma zwi zek z 100. rocznic
przyznania Polkom praw wyborczych. 28
listopada 1918 r. Józef Pi sudski podpisa
dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego, okre laj cy, e „wyborjest ka dy obywatel pa stwa, bez
wzgl du na p . Ponadto do Sejmu mogli
by wybierani wszyscy obywatele i obywatelki pa stwa posiadaj cy czynne prawo
wyborcze”. „Wyra amy uznanie pierwszym
parlamentarzystkom oraz wszystkim or downiczkom walki o równouprawnienie”.–
napisano w uchwale parlamentu.
Patronk przysz ego roku b dzie
Irena Sendlerowa, która w czasie II wojny
wiatowej jako kierowniczka referatu dzie-

ci cego Rady Pomocy ydom
egota” przyczyni a si do ocalenia z Holokaustu oko o 2500
ydowskich dzieci. „Z nara eniem
ycia, heroizmem, w najwi kszej
konspiracji wyprowadza a dzieci
z warszawskiego getta, a naspnie znajdowa a im schronienie
w polskich rodzinach, klasztorach
i domach opieki”. – podkre lono
w uchwale. Przypomniano te , e
Irena Sendlerowa zosta a uhonorowana w 1965 r. medalem
Sprawiedliwej w ród Narodów wiata, w
2003 r. – Orderem Or a Bia ego, najwy szego polskiego odznaczenia.
W 2018 r. przypada tak e 100.
rocznica urodzin metropolity przemyskiego arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
– nieust pliwego obro cy praw wiernych
Ko cio a i jednego z duchowych przywódców pokoj owych zmaga narodu
polskiego o niepodleg
Ojczyzny.
Patronem 2018 r. Sejm ustanowi
równie Zbigniewa Herberta, jednego z
najwybitniejszych poetów polskich i
europejskich XX wieku. W uchwale napisano, e „Zbigniew Herbert w epoce
kryzysu warto ci i g bokiego zw tpienia
zawsze sta po stronie zasad: w sztuce –
kanonu pi kna, hierarchii i rzemios a, w
yciu – kodeksów etycznych, jasno rozró niaj cych poj cia dobra i z a. By
uosobieniem wierno ci. Samemu sobie i
owu. Patriotyzm rozumia jako mi
surow , wymagaj
solidarno ci z
poni onymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem poj ciom ich rzeczywistych
znacze ”.– zaznaczyli pos owie.
ród o:
niezalezna.pl
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Wieczory piosenki rosyjskiej

Z Magadanu do Szczecina
Swiet ana
Lewicka trafi a do
Szczecina przez Niemcy. Urodziam si w Rosji – opowiada a w
przerwie swego koncertu statku
„ adoga” podczas pi tkowego
koncertu piosenki rosyjskiej – na
Dalekim Wschodzie, w Magadanie.
Pó niej moja rodzina przepro-

Swiet ana Lewicka

wadzi a si do ma ej miejscowo ci
Wiazniki, w obwodzie w odzimierskim, oko o 300 km na wschód od
Moskwy. Tam, we W odzimierzu –
stolicy regionu, studiowa am j zyki
obce: niemiecki, angielski i francuski.
Z zawodu jestem wi c nauczycielk
zyków obcych.
Po zako czeniu studiów w Ro-

sji Swiet ana postanowi a wyjecha
za granic . Trafi y si jej studia podyplomowe w Niemczech. Mieszka a tam w akademiku. Tam te
pozna am – kontynuowa a – fajnego
ch opaka z Polski, który te tam
studiowa . I który zosta pó niej moim
em. I razem z nim, po sko czeniu
studiów podyplomowych, trafi am do
Polski.
Mi ci mojego ycia, obok
a i rodziny, jest muzyka. Bez niej
nie wyobra am sobie ycia. Kiedy
piewam albo gram na pianinie, to
czuj wielk satysfakcj . Muzyk
pozna am jeszcze w brzuchu matki.
Ona jest nauczycielk teorii muzyki.
Tak e mój dziadek by muzykiem.
Sam budowa instrumenty – takie jak
np. skrzypce. Pami tam kiedy by am
jeszcze w wieku przedszkolnym, to
wchodz c do jego pracowni wdychaam powietrze przepe nione zapachem powstaj cych tam instrumentów. Pami tam te , e w naszym domu
zawsze by o pianino.
W Szczecinie piewam na statku
adoga” w ka dy pi tek. To s zawsze ró ne koncerty – np. tematyczne.
Kilka tygodni temu by tu koncert
muzyki francuskiej, a dzisiaj piosenki
rosyjskiej. Planuj w najbli szym
czasie koncert muzyki filmowej,
piosenki w oskiej i kol d. Na ten ostatni, który planujemy na 17 grudnia,
zaprosi chcemy rodziny dzie mi.
Nie mog zbyt cz sto wyst powa

Kwiaty otrzymane po
wieczorze piosenki rosyjskiej

poza Szczecinem, ze wzgl dów rodzinnych – mam ma e dzieci. Wyst puj wi c czasami na konkursach.
By am np. na konkursie piosenki

francuskiej w Brzegu, europejskiej
w Radziejowie oraz ogólnopolskim
w Krakowie i Luboniu oraz w
Szczecinie na Ogólnopolskim
Przegl dzie Piosenki Rosyjskiej.
W planach na najbli sz
przysz
s wyst py. Do czy am
do zespo u muzycznego Andy
Scamps Orchestra, który od 40 lat
istnieje w Szczecinie. B
teraz
koncertowa a z nimi oraz sama w
ró nych salach koncertowych i
restauracjach. Planuj te ponownie
pojecha wiosn 2018 roku do
Krakowa na konkurs piosenki
francuskiej. W przysz ci bardzo
chcia abym wyda swoj p yt z
piosenkami francuskimi.
rozmawia , notowa i
fotografowa Leszek W tróbski

Uczestnicy spotkania z piosenk
rosyjsk na adodze

PAMI CI PIERWSZEGO REDAKTORA G OSU

KAZIMIERZ AWRYNOWICZ LEGEND
BURSZTYNOWEJ KRAINY
Niedawno ujrza a
wiat o ksi ka „ Legendy
Bursztynowej Krainy”, która
zgodnie z zamys em autora –
przewodnicz cego Rady
Miasta Kaliningradu Andrieja

Kropotkina – po wi cona jest
historii naszego regionu na
przestrzeni wieków.
Od innych ksi ek o
charakterze krajoznawczym ta
ksi ka ró ni si oryginalnym
autorskim
spojrzeniem, rzuconym na
histori rozwoju miasta i obwodu jakby przez
pryzmat opowiada o
yciu wybitnych osobowo ci.
Pan Kropotkin
wyzna , e bardzo ci ko
by o dokona wyboru.
Na pocz tku planowa
umie ci 100 biografii,
ale na ko cu wysz o ich
112. Pierwszym sta si
misjonarz w. Adalbert
(X w.), a jako ostatni s

ywaczka synchroniczna
Natalia Iszczenko i pisarz
Jewgienij Griszkowiec.
„Postara em si
zachowa pewne zasady.
Po pierwsze, adnej polityki, mowa tylko o realnym
wk adzie w rozwój spoecze stwa. Po drugie, w
ksi ce przedstawione s
prawdziwe legendy, gwiazdy pierwszej wielko ci, w
najró niejszych dziedzinach: s to uczeni,
pisarze, muzycy, gubernatorzy, dzia acze spoeczni, budowniczowie,
lekarze, pedagodzy, astronomowie.
Dedykacja autorska
na ksi ce
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KAZIMIERZ AWRYNOWICZ LEGEND
BURSZTYNOWEJ KRAINY
Niestety nie da em rady zamie ci wszystkich: by y ograniczenia co do zakresu materia u. Ludzi utalentowanych mamy
znacznie wi cej”.
Czytelnik ma mo liwo wyrobi sobie ca ciowe wyobra enie o tych czy innych czasach. Przy czym w formacie
artystycznym: ksi ka nie jest dokumentalna. Ten projekt jest o
mi ci do ojczyzny i ziemi, na której yjemy, przecie wszyscy
bohaterowie ksi ki s patriotami. Jak podkre li Andriej Kropotkin,
„Legendy Bursztynowej Krainy” to ogromna praca zespo owa.
Jeden ze 112 artyku ów „Legend” jest po wi cony
wybitnemu uczonemu, doktorowi habilitowanemu fizyki i matematyki Kazimierzowi awrynowiczowi. B
c profesorem Uniwersytetu w Kaliningradzie, Kazimierz awrynowicz po wi ca du o
uwagi zg bianiu historii krainy, w której wol losu przysz o mu
mieszka i pracowa .
W 1995 roku wydano jego ksi
„Albertyna: zarys historii
Uniwersytetu w Królewcu. Z okazji 450-lecia od za enia”, co sta o
si istotnym wk adem zarówno w sfer krajoznawstwa, jak i historii
rozwoju nauki w regionie.
Na li cie jego publikacji znajduje si 77 prac, opublikowanych w Rosji, Niemczech, Polsce i Szwajcarii.
Kazimierz awrynowicz zmar w 2002 roku. W budynku
W ydzia u Matematyki, gdzie pracowa , ustanowiono tablic
pami tkow : Polakowi w pochodzenia, chrze cijaninowi w wierze
i przekonaniach, godnemu przedstawicielowi i nosicielowi
tysi cletniej kultury rosyjskiej.
Proponujemy Pa stwu zapozna si z artyku em o
Kazimierzu awrynowiczu, zamieszczonym w ksi ce „Legendy
Bursztynowej Krainy”.
Redakcja

K
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A JAK W TYM ROKU OBCHODZILI MY DNI BABCI I DZIADKA?
Jak sp dzi Dzie
Babci i Dzie Dziadka,
aby okaza mi
i
szacunek seniorom?
Dzie Babci i Dzie
Dziadka to szczególne wi ta seniorów rodziny. Dzie Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzie Dziadka 22
stycznia. W tych dniach nale y po wi ci czas rodzinnym spotkaniom i
okaza zainteresowanie ukochanym
babci i dziadkowi.
Je li dziadkowie zazwyczaj sp dzaj czas w domu, ich wi to jest idealn
okazj , aby wybra si z nimi do ciekawych miejsc. Seans w kinie, komedia w
teatrze czy wystawa w galerii sztuki –
jest wiele ciekawych wydarze kulturalnych, które z pewno ci spodobaj si
twoim dziadkom. W miastach organizowane s obchody cz sto po czone z
wyst pami artystów. Mo na równie
uda si na dobr kaw do kawiarni.

Dziadkowie doceni nawet zwyk e odwiedziny na kaw czy herbat . Wystarczy znale chwil , aby wpa do nich i
porozmawia . W tych dniach, tradycyjnie,
wnukowie i wnuczki sk adaj yczenia
swoim babciom i dziadkom i obdarowuj
ich kwiatami, laurkami i prezentami.
28 stycznia 2018 r. tradycyjnie wi towali my Dzie Babci i Dzie Dziadka w
naszej Narodowo ciowo-Kulturalnej
Autonomii Polaków „POLONIA” w Kaliningradzie. Po Mszy zaprosili my do dolnej sali przy Parafii w. Wojciecha-Adalberta osoby starsze, cz onków naszej
Polonii.
Prowadz ca Helena Rogaczykowa
razem z zespo em „Królewczanie” otworzy a wydarzenie ludow piosenk i krótk
opowie ci o historii powstania tych wi t,
która dla wszystkich zebranych by a ciekaw cz ci naszej imprezy, bo nie
wszyscy wiedz , e Dzie Babci i Dziadka
to stosunkowo m ode wi ta. W ci gu ca ej

imprezy brzmia y polskie piosenki i kol dy
w wykonaniu nowego chóru Parafii i „Królewczan”. Najlepszy, oczywi cie, by
wyst p grupy „Stokrotki” z piosenk „Polskie kwiaty”. Po piewie starsze panie
zas
y na huczne oklaski.
Konkursy, które przeprowadzono si
w tym dniu, by y bardzo porywaj ce i
mieszne. W pierwszym konkursie udzia
brali wszyscy i musieli odgadn znan
melodi . (S takie programy w polskiej i
rosyjskiej telewizji). Nast pny konkurs by
po wi cony wyj tkowo m skiej po owie.
Zadanie okazao si skomplikowane i atwe
jednocze nie: nale o zrobi czapeczk
do remontu z gazety. Tu zwyci stwo zdoby pan Konsul ds. Polonii Jaros aw Strycharski z du ym wyprzedzeniem.
W trzecim konkursie dziewczyny
mia y zebra od widzów kilka przedmiotów: portfel, okulary, sznurowada do butów,
lusterko i szmink . Tu nie uda o si wy oni
zwyci zcy, poniewa wszystkie uczest-

niczki szybko poradzi y
sobie z zadaniem.
wi to min o w przytulnej, ciep ej i
rodzinnej atmosferze. Po zako czeniu
dzieci podarowa y dziadkom laurki.
Babciu, Dziadku co Wam dam,
Jedno serce tylko mam.
A w tym sercu same ró e,
yjcie sto lat, nawet d ej!
Niko aj Gorenow
Foto: Maksim Tajurski

piewa zespó Stokrotki

Dzieci wr czaj laurki

Pocz tek imprezy

Uczestnicy konkursu m skiego

Chór Parafii

Reporta ze schroniska dla zwierz t
W roku akademickim 2017/18 kilku absolwentów szkó zacz o studiowa na uczelni wy szej w Polsce. Chcieliby my pogratulowa nowym oraz
kontynuuj cym studentom i yczy im du ych sukcesów w nauce. Proponujemy Pa stwu ciekawy materia zrobiony przez studentów pod kierownictwem
Jekateriny Gorenowej.
Redakcja
Grupa studentów kursu przygo- nom, to znaczy, e do czy a do wolon- zosta a mam i dlatego nie mia a takiej
towawczego Uniwersytetu Warszaw- tariatu. To by o cztery lata temu, a teraz mo liwo ci. Mia a (i ma) du o ch ci
pomaga czworonogim braciom. Dziesi
skiego dosta a zadanie domowe zrobi jest sta ym pracownikiem.
lat temu postanowi a, e chce pracowa
reporta na dowolny temat. Postanow “Na Paluchu”. Pracuje jako opiekunka
wili my z
wizyt w warszawskim
i mówi, e to by a najlepsza decyzja w jej
schronisku dla zwierz t “Na Paluchu”.
ca ym yciu. Wolontariuszka Katarzyna
To by o bardzo fajne do wiadczenie.
(od kotów) mia a dosy specyficzn
Chc zacz od tego, e w schrosytuacj : kiedy zaczyna a pracowa w
nisku jest 277 psów i 78 kotów – dla mnie
schronisku, nie by o jeszcze kociego
to du a liczba! Mieli my kilka mi ych
wolontariatu. W ciciele za yli go tylko
rozmów z pracownikami i wolontariuChor y pies
kilka lat temu, i Katarzyna pracuje od tego
szami.
samego momentu. Jest bardzo zadowoPracownik administracji oraz wolonlona z tego, e koty s cz ciej adoptoCa y reporta mo na ogl da tu: https:/
tariuszka Patrycja opowiedzia a swoj
Magdalena Kopik (opiekun psów)
wane, ni psy. “Nie jest wa ne jakie to /www.youtube.com/watch?v=R6xVZ6-U-yk
histori : adoptowa a psa z tego schroJest jeszcze jedna bardzo ciekawa jest zwierz , czy to stary i chory pies, albo w wyszukiwarce youtube wpisa
niska, ale chcia a zrobi jeszcze wi cej
dla zwierz t i zacz a jeden raz w historia. Pani Magdalena zawsze chcia a czy ma y i zdrowy kot – najwa niejsze «REPORTA GR3»
tygodniu przyje
i pomaga opieku- mie zwierzaka, ale bardzo wcze niej jest to, e ka de z nich potrzebuje domu”.
Jekaterina Gorenowa Foto autora

Schronisko Na Paluchu

Rozmowa z Katarzyn Nizi sk
(wolontariuszka kotów)

Patrycja Jarosz
(wolontariuszka psów)

Nasza ekipa
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Polskie Centrum Kultury, najbardziej
znana polska organizacja w obwodzie
26 stycznia 2018 r. w klubie
ksi ki Katarsis przy ulicy
Ozerowa odby a si zamkni ta
uroczysto
zwi zana z 6
rocznic za enia Polskiego
Centrum Kultury w Kaliningradzie, organizacji zarejestrowanej w Polsce i zrzeszaj cej przedstawicieli Polonii oraz Rosjan-sympatyków
Polski.
Polskie Centrum Kultury w Kaliningradzie jest najbardziej znan polsk organizacj w obwo dzie kaliningradzkim. Na uroczystym spotkaniu obecni byli liczni go cie,
wspó pracownicy Centrum,
dziennikarze regionalnych oraz
federalnych mediów, go cie z

YouTube, wydanym podr cznikiem, naj bardziej znanym
portalem informacyjnym z Polski
(polska-kaliningrad.ru). Pomimo absolutnego braku wsparcia
ze strony polskich urz dników
pracuj cych w Kaliningradzie,
rozwijamy si i mamy powa ne
plany na przysz
.
Tomasz Oma ski
Foto autora

1
Polski oraz nasi wspaniali uczniowie.
Uroczysto z okazji 6
rocznicy naszego powstania
by a te zwi zana z prezentacj
nowego podr cznika do nauki
zyka polskiego “Jedziemy do
Polski”.
Podr cznik ten gor co
polecamy wszystkim czytelnikom G osu z nad Prego y, a w
szczególno ci kierownictwu
licznych organizacji Polonijnych
w obwodzie kaliningradzkim.
Po sze ciu latach pracy
Polskie Centrum Kultury w Kaliningradzie mo e poszczyci si
znakomitymi o si gni ciami,
takimi jak: prowadzenie najwi kszego na wiecie kana u
do nauki j zyka polskiego na
Na zdj ciach:
1, 2 Go cie na prezentacji podr cznika
3 6 rocznica powstania Polskiego
Centrum Kultury w Kaliningradzie

3

Podr cznik “Jedziemy do Polski”

2
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Bia oru niebieskooka
Pod tak nazw
odby o si w
niedziel 26
listopada spotkanie
z bia oruskimi partnerami z
Mi ska w bibliotece im.
Bieli skiego. Od dawna w
bibliotece dzia a „Centrum
kultury s owia skiej”, gdzie
mo na znale ksi ki w
zykach bia oruskim,
ukrai skim oraz polskim.
Tym razem spotkanie
zosta o po wi cone 500-leciu
drukarstwa s owia skiego.
Wy wietlono film i
opowiedziano o pierwszym
drukarzu Franciszku Skarynie.
Przywióz na wystaw
swoje obrazy bia oruski
malarz Ale Puszkin,
mieszkaj cy w niedu ym
miasteczku Bobr ko o Mi ska.
Przywita i przedstawi
go ci dyrektor biblioteki
odzimierz Kowal.
W Ba tyjsku mieszka
niema o Bia orusinów, nawet
ci, którzy maj polskie
korzenie, maj jakie zwi zki z

Dyrektor biblioteki
wita go ci

Muzyczny zespó

Bia orusi . Kto tam urodzi
si , kto studiowa , kto ma
Na zako czenie tego
tam krewnych. Dlatego du o
spotkania muzyczny zespó z
ludzi przysz o na to spotkanie.
Ba tyjska zagra i za piewa
Osobi cie mnie bardzo kilka piosenek w j zyku
podoba a si wystawa obrazów
Alesia Puszkina. I sam malarz
to taki prosty, otwarty bia oruski
cz owiek. A jeszcze ogromne
wra enie na mnie zrobi y domki
dla szpaków, które on sam
wymajstrowa . Taki cz owiek,
który lubi swój kraj i przyrod ,
nie mo e by oboj tnym.

bia oruskim na cze go ci.
Janina apszyna
Ba tyjsk
Foto: Irena Choch owa

Miasteczko w przysz

Malarz Ale Puszkin obok
obrazu Nauczycielka

Autoportret

Domek
dla szpaków

ci

Widzowie na sali

Domek dla
szpaków (2)

Domek dla
szpaków (3)
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„Chcia bym cho jedn chwilk poigra w tej fali...”
(A. Mickiewicz „W imionniku”)
W 2015
roku w parku
miasta Zelenogradsk zosta
ods oni ty pomnik
wielkiego polskiego poety Adama Mickiewicza.
Od teg o cz asu kierownik
projektu Natalia Szumi owa i
Zelenogradska biblioteka
miejska im. J. Kuranowa
corocznie 24 grudnia obchodzi
urodziny poety.
24 grudnia 2017 r. w
bibliotece na „Telegraf literacki”
przyjecha doktor habilitowany,
profesor BFU im. I. Kanta Leo-

Recytuje wiersze L. Malcew

nid Malcew. W yg osi wyk ad
„Pruski lad Adama Mickiewicza”
o powie ci historycznej „Konrad
Wallenrod” i o pobycie poety nad
Ba tykiem. Oraz Leonid Malcew
napisa opowie
w j zyku
rosyjskim „Mickiewicz w Kranzu”
(patrz https://www.proza.ru/2017/
12/24/589). To j est w ymys
autora, poniewa
nie ma
dok adnych danych o pobycie
poety w Zelenogradsku (Kranzu).
W bibliotece równie by a
wystawa ksi ek A. Mickiewicza.
Najbardziej interesuj ca w ród
nich by a ksi ka, któr podarowa a bibliotece polska dzien-

Natalia Szumi owa

nikarka Gra yna Garbuz. Ta
ksi ka zosta a wydana w 1886
r. we Lwowie.
W 2018 roku mija 220 lat od
urodzenia Adama Mickiewicza, i
rok 20 18 og oszono rokiem
Mickiewicza. Natalia Szumi owa
i Leonid Malcew omówili tak e
nowe wspólne z Polsk projekty
na przysz y rok.
A potem w miejskim parku przy
pomniku odby o si trzecie
Ksi ka 1886 r.
spotkanie recytatorskie. Wiersze
A. Mickiewicza brzmia y w wiatr unosi nad morze muzyk
ró nych j zykach: po polsku, po poezji...”
Julia Czalij
rosyjsku , po bia orusku. Jak
Foto autora
mówi a Natalia Szumi owa: „... i

Recytuje J. Czalij

Recytuje N. Sujeta

BA TYJSK: NASI JUBILACI
“Jak
szybko leci czas –
tak mówi moja
babcia – ju
mamy 2018 rok,
ju mam 75 lat”.
W styczniu urodzi a si nie
tylko moja babcia: mamy
jeszcze trzech jubilatów w tym
samym miesi cu. Jedna
osoba uko czy a 55 lat, a
druga – 65. Najm odszym
jubilatem jest pani Maria
Sadowska, która aktywnie
powtarza j zyk polski i ju
wyrobi a dokumenty na Kart
Polaka. yczymy, eby w tym
roku otrzyma a wymarzon
Kart .
Pani Helena
Tomaszewska niestety nie
zd
a przyjecha tego dnia,
bo by a w podró y s bowej.
Przekazali my nasze
pozdrowienia i upominki przez
jej s siadk .

Mamy we wspólnocie
tylko jednego pana, i jest to
nast pny jubilat – pan

Aleksander Alsza ski. Je eli
panie zosta y nagrodzone
medalami, to pan Aleksander

dosta order jako aktywny
cz onek wspólnoty, jako
najlepszy m itd. Jego ona
otrzyma a rymowany nakaz jak
trzeba kocha i szanowa
takiego m a.
Najstarsz jubilatk
by a pani Janina Pietruszko.
Jest moim zast pc we
wspólnocie i du o mnie
pomaga.
yczenia brzmia y w
zykach polskim oraz
rosyjskim, w wierszach i
prozie.
Za piewali my 100 lat i
wypili my szampana.
Nast pnie ka dy opowiedzia
co o swoich m odych latach.
To by y dawne, dawne
wspomnienia...
Na zdj ciu: Janina
Pietruszko, Maria Sadowska
i Aleksander Alsza ski
Janina apszyna Ba tyjsk
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Jarmark wi teczny
Od wielu lat w
Parafii wi tej Rodziny przy ulicy Lesopilnej w Kaliningradzie odbywaj si tradycyjne
Jarmarki Adwentowe. W tym roku
równie , 3 grudnia, w pierwsz niedziel Adwentu ten Jarmark go cinnie otworzy swoje drzwi oraz
dzia a do samego dnia Bo ego
Narodzenia.
Cz
z towarów dla Jarmarku
nabywano na koszt Parafii, niektóre
z nich zosta y przywiezione z
przyjaznych parafii Turyngii. Katolicy z Niemiec wysy aj do Kaliningradu pi kne rzeczy r cznej
roboty – ciasteczka, dzianinowe
skarpety, r kawiczki, koronkowe
obrusy itp. Do Parafii zosta o wyanych tak e wiele materia ów do
wykonywania dekoracji wi tecznych.
Parafianie pod nadzorem siostry
Giseli przygotowuj dla Jarmarku
ró nego rodzaju ozdoby wi teczne. W ka
niedziel zespó

muzyczny Autonomii Litewskiej
spo ród parafian pod kierownictwem Algirdasa Karmilawiczusa gra
na ywo kol dy.
Go cie z Turyngii przybyli w
przededniu Adwentu z ogromn
ilo ci prezentów: Adwent w Parafii
wi tej Rodziny jest zawsze uroczy cie obchodzony wspólnie z
go mi z Niemiec oraz przedstawicielami innych lokalnych parafii
katolickich. Jednym z przyby ych
go ci okaza si organista, który
pi knie zagra wszystkie psalmy na
niedzielnej mszy w ko ciele.
Nie zabrak o tego w dniu otwarcia Jarmarku tak e i go ci z miejscowej Kaliningradzkiej Autonomii
Polonia. Rodziny naszych cz onków
oczywi cie z dzie mi, kupowa y
dekoracje wi teczne do swoich
mieszka i sto ów na Wigili , piewa y po polsku kol dy, cz stowa y
si wie o wypiekanymi przepysznymi goframi z d emem, gor
kie bas oraz grza cem! G ównymi

Ca a obfito

Bo ego Narodzenia w jednym miejscu

Siostra Angelika wita
go ci jarmarku

Kierownik zespo u wi tecznego
Algirdas Karmilawiczus

organizatorami targów ze strony
przyjmuj cej (Kaliningrad) s siostry
Schonstadt.
Andrzej Androsiuk
Foto: Maksim Tajurski

Ozdoby

wi teczne

Go cie z Autonomii Polonia z o. Aleksandrem Krewskim
Jarmarkowy ruch i t um

Go cie Jarmarku z Autonomii Polonia

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