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Przygotowuj c si  do wi t prze-
ywali my Wielki Post, który rozpocz

si  od rody Popielcowej. W tym roku
bardzo obficie posypa  g owy popio em
ojciec Piotr Fidermak. Popió  przygoto-
wujemy z zesz orocznych palm, dlatego
je przechowujemy ca y rok, aby przynie
do ko cio a przed Popielcem. Podczas
Postu w ka dy pi tek brali my udzia  w
nabo stwie Drogi Krzy owej, które to
prowadzi y ró ne grupy z naszej parafii
pod kierunkiem Sióstr Dominikanek.
Ostatnie dwa lata nie by o Sióstr w naszej
parafii, tym bardziej da o si  zauwa ,

zast pca. Wszystkim naszym
parafianom z yli yczenia i
podarowali ikon  Matki Bo ej,
wspominaj c, e równie  w
Koranie jest po wi cony ca y
rozdzia  Maryi, któr  nazywaj
Mariam. Te spotkania z wy-
znawcami innych religii ukazuj
nam wszystkim, jak wa ny jest
Jezus Chrystus i Jego zbawcze
dzie o.

Wielkanoc wi tujemy ca y
tydzie , a  do Niedzieli Mi o-
sierdzia Bo ego. T  uroczysto
zawdzi czamy w. Siostrze Fa-
ustynie Kowalskiej (80 lat od jej
mierci) i w. Janowi Paw owi II

e nabo stwa by y pi knie przygotowane, co
widzieli my po uczestnicz cych, którzy g boko
prze ywali te nabo stwa.

Triduum Paschalne rozpocz li my szczególnie
rado nie, poniewa  po ród nas by  Arcybiskup
moskiewski Paulo Petzzi, który przewodniczy
uroczystej Mszy wi tej wieczerzy Pa skiej,

podczas której umy  nogi dwunastu m czyznom.
W Rosji ten dzie  nazywa si  Czystym

Czwartkiem, wtedy ludzie sprz taj  mieszkania, id
do ni i przygotowuj  pisanki, a my katolicy
prze ywamy bardzo duchowo, wspominamy ostatnie

owa Chrystusa do uczniów, rozmow  z w. Piotrem
i zdrad  Judasza.

Najwa niejsze wi to Chrze cijan – to
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak du o
duchowej rado ci i nadziei w tym wi cie, które w
tym roku prze ywali razem z nami Ormianie z
Apostolskiej Cerkwi. Na uroczyst  Msz wi  w
pierwszy dzie  Wielkanocy przyby  g ówny imam
muzu manów Obwodu Kaliningradzkiego i jego
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jego serce przesta o bi  2 kwiet-
nia).

Dla mnie to du e szcz cie, rado  i nagroda, e

mog em spotka  papie a Jana Paw a II,
by  w miejscach gdzie jest czczona s.
Faustyna, wzi  udzia  w Drodze Krzy-
owej w Jerozolimie. By y to tak pi kne

do wiadczenia, e marz , aby w te miejsca
powróci  i ycz  tego wszystkim.

22 kwietnia b dziemy obchodzi
odpust w naszej parafii ku czci w.
Wojciecha, a G owna Msza wi ta jak
co roku w Tenkitach odb dzie si  o godz.
14.30, ju  po raz 26.

Wszystkim czytelnikom w ten czas
paschalny pragn  z  najlepsze
yczenia wielu ask Bo ych.

W. Juszkiewicz
Fot. ks. Marek Ko odziejski

Adoracja krzy a w Wielki Pi tek

Msza Ostatniej Wieczerzy pod przewodnictwem
Abpa Paulo Petzzi

Ks. Jerzy w Niedziel  palmow

Wigilia Paschalna

Ks. Jerzy cz stuje parafian

FON_fantazy CMYK2_ETO.jpg
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Pro jek t
polsko-rosyj-
skiej wymia-
ny m odzie y

„SUKCES KA DEGO
DNIA” tworzy mo liwo
do wzajemnego zbli enia

odych ludzi z obu kraj-
ów, którzy spotykaj  si
podczas takich programów.
Spotkania te daj  mo li-
wo  poznania rówie ni-
ków i ich codziennego y-

Mi dzynarodowa wymiana m odzie y

cia  w  czasie  wolnym  i  w
szkole, jednoczesnej nauki

zyka, badania historii i te-
ra niejszo ci kraju partnera.

Poprzez realizacj  pro-
jektu chcieliby my popra-
wi  wzajemne zrozumienie,

Wycieczka do l borskiej fabryki frytek Farm Frites Poland

1

yna fabrica
i jej nagrody

pomóc w przezwyci aniu
uprzedze  i wspiera  proces
pojednania mi dzy Polakami
i Rosjanami.

Projekt wymiany pole-
ga  na organizacji dwóch
spotka , w których brali
udzia  uczniowie i nauczy-
ciele naszego Koled u oraz
Szko y Podstawowej nr 1 w

borku. Pierwsze spotkanie
odby o si  w Kaliningradzie
w pa dzierniku, a rewizyta
w L borku, w Polsce.

Celem g ównym polsko-
rosyjskiej wspó pracy m o-
dzie y jest wymiana do -
wiadcze  kulturowych po-
mi dzy uczniami z obu kra-
jów, zapoznanie si  z yciem
codziennym rówie ników w
obcym kraju, poznanie tra-
dycji i obyczajów s siadów,
poznanie zabytków kultury

danego regionu. A celem
szczegó owym jest poznanie
przyrodniczych atrakcji da-
nego regionu, nauka i dos-
konalenie umiej tno ci j zy-
kowych, rozwijanie umiej t-
no ci pracy w grupie dwuj -
zycznej, wiczenie umiej t-
no ci planowania dzia ,
wiczenie umiej tno ci ak-

torskich.
Nasza grupa przyjecha a

do L borka 27 lutego na
zaproszenie Szko y Podsta-
wowej nr 1 w L borku, która
bardzo serdecznie go ci a

odzie  z Kaliningradu.
Program naszego pobytu

by  szczegó owo uzgod-
niony mi dzy kierownikami
grup i perfekcyjnie zorgani-

zowany. Pierwszego dnia
przywitali nas dyrektor szko y
Gra yna Ruszkowska, zast p-
ca dyrektora, kurator projektu
Marzena Kurzyd o i Joanna
Nowicka-M ska. Po pocz -
stunku  bardzo smacznym
ciasteczkiem, nasi uczniowie

Byli my zachwyceni i
od  razu  poczuli my  ser-
deczn  atmosfer .

My tak e postarali my
si  przedstawi  swoje zwy-
czaje, w postaci mini przed-
stawienia oraz przygoto-
wali my dla l borskich ucz-
niów pocz stunek – nale ni-
ki wed ug w asnej receptury.

Nast pnego dnia poje-
chali my na wycieczk  do

borskiej fabryki frytek Farm
Frites Poland. Byli my po-
dekscytowani! Oczywi cie,
nie obesz o si  bez smako-
witego frytkowego pocz s-
tunku.

Wycieczka po miasta
z przewodnikiem

Poznanie
zabytków
kultury miasta

  Spotkanie
odzie y

Wycieczka po szkole

Przedstawienia
„Maslenica”

razem z m odzie  gimna-
zjaln  obejrzeli szko , wzi li
udzia  w zaj ciach edukacyj-
nych oraz zabawach integra-
cyjnych.

Marynarski taniec

Koncert zespo u Silent Scream
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Kiedy Wielka Noc nastanie,
ycz  Wam na Zmartwychwstanie

du o szcz cia i rado ci,
które niechaj zawsze go ci w dobrym

sercu,
w jasnej duszy, i niech wszystkie ale

zg uszy.
   ycz  Olga So owjowa i Klub „Szturwa ”

Zwiedzili my tak e niesamowity
borski Ratusz, gdzie go ci powita  m ody

pozytywny Zast pca Burmistrza, Marian
Kurzyd o. W klimat tego miejsca wprowadzi

odzie  l borski przewodnik, Jan Ki luk.
Uczniowie poznali histori redniowiecznego
grodu podczas spaceru po mie cie, odwiedzili
Muzeum i Sanktuarium w. Jakuba Aposto a.

Wieczorem ostatniego dnia byli my w
odzie owym Domu Kultury na  koncercie

zespo u Silent Scream. Wokalistka zespo u,
Klaudia Juchniewicz, zachwyci a wszystkich
pi knym wokalem.

Nasi uczniowie równie  zaprezentowali
nowym przyjacio om swoje sceniczne umie-

tno ci – marynarski taniec, gdy  s  uczniami
szko y kszta cej nawigatorów.

Na po egnanie wspólnie za piewali my
po polsku popularn  biesiadn  piosenk  „Sz a
dzieweczka do laseczka”.

Wieczorem po spacerze wymieniali my
si  wra eniami po trzech d ugich-krótkich dniach.
To by o co  niesamowitego. Przyjechali my jako
obcy, a wyje ali my jako cz onkowie du ej

owia skiej rodziny. Projekty czyni  cuda!
Serdecznie dzi kujemy za pomoc w

organizacji wymiany: naczelnikowi naszego
Koled u, pani Konsul Generalnej, Burmistrzowi
Miasta L borka, Zast pcy Burmistrza,
Marianowi Kurzyd o, dyrektorowi l borskiej
fabryki frytek „Farm Frites Poland”, dyrektorowi
szko y Gra ynie Ruszkowskiej, dyrektorowi
domu kultury, kuratorowi wymiany Marzenie
Kurzyd o, Joannie Nowickiej- M skiej,
nauczycielom szko y oraz instytucjom: Muzeum
w L borku,  MDK, MOPS oraz przewodnikowi
PTTK Janowi Ki lukowi.

Olga So owjowa
Fot. autora

odzie
go ci w najlepsze
szko  w L borku

Rozpoczynamy
nabór na

konferencj
Polonijne

Spotkania z
Histori  Najnowsz

W tym roku konferencja odb dzie
si  w dniach 3–13 lipca 2018 r. w
okolicach Warszawy. Spotkanie
organizowane jest przez Biuro

Edukacji Narodowej Instytutu Pami ci Narodowej w ramach Programu Polonijnego
BEN IPN.

Do udzia u w Polonijnych Spotkaniach… zapraszamy wy cznie nauczycieli-
praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby ucz ce historii i j zyka polskiego w
polskich szko ach, polskich klasach, szko ach parafialnych lub innych polskich
placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne
nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy
wys uchaj  nie tylko wyk adów, ale tak e wezm  udzia  w warsztatach. Tematyka
wyk adów skoncentrowana b dzie wokó  historii Polski lat 1914–1923, ze szczególnym
uwzgl dnieniem polskich dróg do odzyskania niepodleg ci w 1918 r., a tak e dzia
maj cych na celu utrzymanie pa stwowo ci polskiej. Zaj ciom teoretycznym b
towarzyszy  warsztaty dotycz ce m.in. wykorzystania ró nego rodzaju gier historycznych
na zaj ciach, debaty oksfordzkiej, a tak e przygotowania projektu dotycz cego wi ta
nieodleg ci w szkole.

Szczegó owy program kursu do po owy kwietnia zostanie zamieszczony na stronach
http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny
oraz http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/program-polonijny/polonijne-spotkania-z-h

Kurs jest bezp atny, organizatorzy zapewniaj  wy ywienie oraz zakwaterowanie w
pokojach dwuosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane udzia em w konferencji prosimy o wype nienie formularza
zg oszeniowego. Do wype nienia formularza b dzie potrzebna elektroniczna wersja
opisu prowadzonej dzia alno ci edukacyjnej potwierdzona przez zwierzchnika.
Termin nadsy ania zg osze  up ywa 30 kwietnia 2018r.

Bli sze informacje:
Olga Tumi ska tel. +48 22 5818818 e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl

http://odnswp.pl/5991-2/ ród o: IPN

Polonijne Spotkania z Histori  Najnowsz
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Dni j zyka polskiego
Przysz a do nas Pani Wiosna, pora roku tak radosna,
Fanom j zyka polskiego wiele wydarze  przynios a.

Pozwol  sobie
na przeformu o-
wanie s ynnego

wierszyka, poniewa  w dniach
22-23 marca w BFU im. I. Kanta
zosta y zorganizowane Dni

zyka polskiego.
W ramach tego wydarzenia

odby  si  kolejny, XV, Konkurs
ortograficzny “POLSKIE DYK-
TANDO”. Tradycyjnie uczestnicy
zostali podzieleni na dwie grupy
– dzieci w wieku szkolnym i inni
(studenci i doro li).

W zwi zku z tym, e rok 2018
w Polsce zosta  og oszony
Rokiem Zbigniewa Herberta,
wybitnego polskiego poety i
eseisty, autora dramatów i
audycji radiowych, pisarza o
wielkim autorytecie artystycz-
nym i moralnym, tekst dyktanda
by  rodzajem eseju opartego na
wierszu Herberta „Nied wie-
dzie„”.

Zwyci zcy otrzymali wspa-
nia e nagrody przygotowane
przez Konsulat Generalny RP w
Kaliningradzie. Wyniki konkursu
i tekst dyktanda mo na znale
na stronie internetowej BFU
www.kantiana.ru

Przed rozpocz ciem dyktan-
da wszyscy ch tni mogli korzy-
sta  z gier interaktywnych po -
wi conych j zykowi polskiemu
i polskiej ortografii, prowadzo-

nych przez studentów filologii
polskiej i studentów z polskich
uczelni. To by o interesuj ce,
aby sprawdzi  swoj  wiedz .

Ci, którzy nie wzi li udzia u
w konkursie, mogli si  cieszy
Targiem polskiej ksi ki.

Integraln  cz ci  wydarze-
nia s  oczywi cie lekcje mist-
rzowskie.

Przyjecha a do Kaliningradu
po raz pierwszy dr hab. Alek-
sandra Achtelik pracuj ca w
Zak adzie Teorii i Historii Kultury
w Instytucie Nauk o Kulturze

Uniwersytetu skiego. Ponad-
to jest cz onkini  Zespo u
Autorów Zada  i Egzaminatorów
Pa stwowej Komisji Po wiad-
czania Znajomo ci J zyka
Polskiego jako Obcego. Pe ni
tak e funkcj  prezesa Mi dzy-
narodowego Stowarzyszenia
Polskich i Zagranicznych Nau-
czycieli J zyka Polskiego jako
Obcego „Bristol”.

Z pani  Achtelik by y oma-
wiane takie tematy:
- Tabu i wstyd  we wspó czesnej
kulturze polskiej;
- Trening pisemnych form wypo-
wiedzi na poziomie A2 +;

- Kryteria oceny
pisemnych za-
da  na poziomie
A2 +.

Ju  dobrze
znana osoba –
K a t a r z y n a
Cudny – teraz
pracuje jako  nau-
czycielka j zyka
polskiego  Ins-
tytutu Polskiego
w Moskwie. Za-
p r o p o n o w a a

przedyskutowa  temat „Krótki
film:  pomocnik  czy  wróg  lek-
tora?”. Podczas rozmowy op-
rócz przydatnych informacj i
poda a u yteczne linki do me-
diów edukacyjnych.

My , e ka dy uczestnik
dwudniowych spotka  wzbo-
gaci  swoj  wiedz , kimkolwiek
by , student czy nauczyciel.
Program zosta  tak zaprojekto-
wany, aby uczestnicy na ró nych
poziomach znajomo ci  j zyka
polskiego mogli dowiedzie  si
wi cej.

Dlatego jeste my wdzi czni
nie tylko znakomitym filologom-
polonistom, ale tak e organi-
zatorom: paniom arysie Ko ob-
kowej, Jekaterinie Zubrickiej i
Polinie Makarowej.

Nie egnamy si , mówimy
„do nowych spotka ”!

Ilona Pietrienko
Foto: J. Czalij, P. Makarowa

Afisz

Przed rozpocz ciem wyk adu
(po lewej arysa Ko obkowa,

po prawej Aleksandra Achtelik)

Targi
polskiej
ksi ki

Podczas gier
interaktywnych

Dobrze znana osoba Katarzyna Cudny
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Ile  to razy ze szkolnej uwol-
niony mozo y, jecha em na
uroczyste wi ta! B ogi wieku
dziecinny, jak e ci ma o do usz-
cz liwienia potrzeba, jak wyob-
ra enie zabawy i pociechy upaja
rozkosz  niewinne serce, jaka
ywa rado  b yszczy w oczach i

wzrusza ca ym dziecinnym jes-
testwem! Student z Borun, z ja-
kim e uniesieniem postrzeg-
em z daleka gaik i dach domku,
w którym pi kn  W ielkanoc
przep dzi  mia em. Wielkanoc,

wi to najweselsze! wi to
wiosny! wi to od ywiaj cej si
natury! wi to odkupienia i
powszechnej rado ci!...

... Ostatni suchar i ostatni
led  w wieczór ostatniej soboty

spo yty; i ju  z bokówki, jakby
pierwociny jutrzejszych godów,
mi e zalatywa y wonie, gdy hu-
czne salwy artylerii ksi dza pro-
boszcza dawa y has o rezu-
rekcji. Bie  wnet mój dzia-
dunio do ko cio a, biegli my i
my wszyscy za nim, bieg a ca a
czelad  domowa, bo kto z gos-
podarzem chcia  u ywa  darów
wielkanocnych, modli  si
wprzód z nim koniecznie mu-
sia . Powitany weso ym Alleluja,
dzie  za wita  w ród nabo s-
twa, dzie  pi kny, wiosenny!
Gromadnie i hucznie wycho-
dzono z ko cio a. “Chrystos
woskres! Chrystos woskres!”
odzywa si  naoko o; pozdro-
wienia te uroczyste miesza y si
z weso ym gwarem pospólst-
wa, a rze wo , uweselenie i
rado  ja nia y na twarzach
wszystkich.

My tak e wracali my do do-
mu, przechodz c przez ulice
cha upek; oko o ka dej z nich
familia poczciwych ch opków, w
kupk  zebrana, czeka a na po -
wi cenie swoich zapasów. Na-
sze damy powraca y do domu
w staro wieckiej na pasach
kolasce, my piechot  krótk  t
odbywali my podró , daj c czas
ksi dzu proboszczowi do przy-
bycia dla podobnego obrz du.
Co za mi y widok nas oczekiwa .
W pierwszym pokoju, wie
wysypanym jedlink , d ugi stó ,
okryty najsmakowitszym wi -
conym. Tu, na rodku, baranek
z czerwon  chor giewk  na
grzbiecie trzyma w zawróconym
pyszczku garstk  m odej trawki,

TROCH  KULTURY ...
CZYLI WI CONE W POLSKIM DWORKU

jakby zwiastuj c wracaj
wiosn ; obok podpieraj  go
dwoje t ustych prosi t, a ka de
cz stuje z paszczy czerwonym
jajem...; dalej indyk utuczony,
który sam jeden w ca ym domu
przez W ielki Post nie po ci ;
szynka, g ówna ozdoba mo nych
i chudopacholskich wi conych
sto ów; przy niej, dla zapew-
nienia apetytu ar oków, wier
ciel cia szerok  zalega mis .
Có  mówi  o pó skach, ozo-
rach, zaj cach, cietrzewiach
zdolnych najgruntowniej st pio-
ny obudzi  apetyt? Na obu ko -
cach sto u siad y szerokie, przy-
sadziste, jakby tej spi arni
gospodynie, dwie okrutne baby.
Ach! bez nich có by ca e wi -
cone znaczy o? Na ich ogorza ych
obliczach, jak na twarzy pijaka,

sto wysypane czerwone garby,
a ze rodka czerniawa, lepka wy-

czona masa upewnia a wpra-
wne znawcy oko, e mimo stra-
szne pozory, wewn trz i zewn trz
smacznymi by y. Garnitur piero-
gów i p lacków rozmaitego
kszta tu i nazwania zape nia
zdarzane mi dzy pó miskami
przerwy, a wszystko razem gajem
zielonego bluszczu zaros e, troje
razem zmys ów, widzenia, sma-
kowania i powonienia, n ci o.

Oczekiwano ksi dza probosz-
cza, a tymczasem ka dy przygo-
towywa  si  do swojej roli; spo-
gl dano w okna, milczano lub
szeptano z cicha. Kotka tylko, fa-
worytka domowa, siedz c na
kredensie, figlarnie my a si ap-

, i Filonek ta czy  oko o sto u.
Przybywa na koniec i ksi dz

proboszcz; mój dziadunio przyj-
muje go na ganku. Wnet w kom
przybrany, maj c ze sob  orga-
nist  z miednic  i kropid em,
po wi ca i b ogos awi dary Bo e,

a uko czywszy obrz dek, od-
wraca si  z powag  do gospo-
darza i wyborn  prawi oracj
przez po ow  po acinie i polsku.
O! mój dziadunio by  pe en eru-
dycji i jezuickiej jeszcze aciny;
wzajemn  zatem wyci  peror
proboszczowi, w której i dzisiej-
sza solenno  i respekt dla
jego pasterskiej godno ci acu-
minose po czone by y. Tu ju
nast powa y powinszowania, w
których mniej dowcipu, a wi cej
prawdziwej wylewa o si  czu-

ci:  syn  i  synowie,  córki  i  zi -
ciowie ze zami w oczach, ma o
mówi c, ca owali r ce ojca
swego i dobroczy cy...

Traktowa  potem gospodarz
wszystkich z kolei pokrajanym
jajem i nie opu ci  najmniejsze-
go dziecka; a z uczuciem równie
yczliwym podawa  talerz swym

dzieciom,  jak  swym  s ugom  i
wiernej czeladce, która potem
sz a do piekarni i posila a si
nie tak wytwornym, lecz równie
obfitym wi conym... O, Bo e!
gdzie  si  to wszystko podzia o?
Gdzie  owa czysta i serdeczna
weso , z któr  codziennie i
w pa acach i w niskich szla-
checkich chatkach spotka  si
natenczas mo na by o? Gdzie
ta obfito  powszedniego
chleba, którym ka dy gospodarz
domu dzieli  si  ch tnie z go -
ciem lub z nieszcz liwym?...
Niestety! gdzie  si  to wszystko
podzia o?

Stowarzyszenie “Wspólnota
Polska”
31 marca 12:00
I. Chod ko “Dworek mojego
dziadka”
Obraz:
Bronis awa Rychter -
Janowska Wn trze dworku

Letnie kursy
zyka i

kultury
polskiej 2018

W marcu 2018 roku
Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej og osi a nabór
wniosków w programie
Letnie kursy j zyka i kultury
polskiej 2018. Umo liwia on
zagranicznym studentom
bezp atny udzia  w trzy- i
czterotygodniowych kursach
wakacyjnych organizowa-
nych w Polsce. Wnioski o
wyjazd na kursy mo na
sk ada  do 15 kwietnia.

Program Letnich kursów
zyka i kultury polskiej 2018

skierowany jest do osób
ucz cych si  j zyka polskiego
jako obcego, a tak e do tych,
które dopiero planuj
rozpocz  nauk . Obejmuje
on nauk  j zyka, wycieczki
oraz wyk ady dotycz ce historii
i kultury polskiej. Zach ca
zagranicznych studentów do
kontynuowania nauki j zyka
polskiego po powrocie do
swoich uczelni, a tak e do
rozpocz cia studiów w Polsce.

Informacje o zasadach
rekrutacji uczestników
programu Letnie kursy j zyka i
kultury polskiej 2018 oraz jego
regulamin dost pne s  na
stronie NAWA https://
nawa.gov.pl/jezyk-polski/
szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-
polskiej

O udzia  w programie mog
ubiega  si  cudzoziemcy,
którzy z  wniosek w
systemie teleinformatycznym
NAWA i spe ni cznie
nast puj ce kryteria:
- s  studentami zagranicznych
uczelni;
- nie maj  polskiego
obywatelstwa;
- nie studiuj  w Polsce w roku
akademickim 2017/2018;
- ucz  si  j zyka polskiego lub
znaj  j zyk angielski na
poziomie min. B1.

Terminy letnich kursów:
1-22 lipca, 1-29 lipca, 1-22
sierpnia i 1-29 sierpnia 2018 r.

Informacje o programie po
angielsku: https://nawa.gov.pl/
en/the-polish-language/
summer-schools-of-the-
polish-language-and-culture

ród o:
http://kaliningrad.msz.gov.pl
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O ksi ce:
    Sergiusz Leo czyk pozna  wiele osad za onych
przez polskich osadników w XIX i XX w. i przeprowadzi
kwerendy archiwalne i biblioteczne w Sankt Petersburgu,
za Uralem oraz w polskich archiwach pa stwowych kilku
miast wojewódzkich. Dzi ki temu rozprawa przedstawia
szerok  panoram  problemu. Panorama ta zosta a
ubogacona w wiele w tków istotnych dla sprawy: ewo-
lucja osadnictwa w cia skiego w Rosji i Królestwie
Polskim, kwestie narodowo ciowe i rusyfikacji ch op-
stwa polskiego, zagadnienia katolicyzmu w rodowisku,
z dominuj cym – wr cz agresywnym – prawos awiem.

Z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Wójcika, przewod-
nicz cego Sekcji Bada  nad Histori  Syberii Komitetu
Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
    Niniejsza praca jest bardzo cenna, potrzebna i odpo-
wiada wszelkim wymogom warsztatu naukowego.
Powinna przez d ugie lata s  wszystkim badaczom
historii polskiej obecno ci na Syberii oraz stosunków
polsko-rosyjskich w XIX wieku. Z pewno ci  zaciekawi
tak e wielu historyków rosyjskich, a tak e przedsta-
wicieli syberyjskiej Polonii.

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Legiecia z
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 http://www.rodacynasyberii.pl/aktualnosc/369

Prezentacja ksi ki dr Sergiusza Leo czyka pt. „Polskie osadnictwo
wiejskie na Syberii w drugiej po owie XIX i na pocz tku XX wieku”

Dr Sergiusz Leo czyk b c Wiceprzewodnicz cym Zarz du G ównego Kongresu Polaków w Rosji, pe ni równie
funkcj  redaktora pisma „Rodacy” adresowanego do Polonii rosyjskiej, g ównie na terenie Syberii.

Nasz go  jest potomkiem rodziny pochodz cej z polskich Mazur, która pocz tkiem ubieg ego wieku przenios a
si  w celach zarobkowych dobrowolnie na Syberi . Pochodzi z Abakanu, miasta le cego na po udnie od Krasno-
jarska, gdzie na miejscowym uniwersytecie uko czy  studia, a nast pnie pracowa .  W1992 r. – b c na studiach
– powo  do ycia pierwsze w kraju stowarzyszenie „Polonia”, które jest najwi ksz  w Rosji organizacj  polonijn .

Jest wybitnym znawc  Sy-
beriady, uznanym autorytetem w
stowarzyszeniach polonijnych
wiata. Przedmiotem jego bada

naukowych s  losy Polaków na
Syberii. Od dwóch lat przebywa w
Polsce, pracuje naukowo nad uzy-
skaniem stopnia doktora habilito-
wanego.

Zach camy do wys uchania ob-
szernej wypowiedzi dr. Sergiusza
Leo czyka na temat dzia alno ci
Kongresu Polaków w Rosji.

sergiusz.leonczyk@uph.edu.pl
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Od Haendla do Ellingtona

Ta historia
zacz a si  8

sierpnia 2015
r. Tego dnia biblioteka
miasta Zelenogradzk otwie-
ra a w parku w pobli u mo-
rza pomnik Adama Mickie-
wicza. Na otwarciu w ród

Rozszerzenie znajomo ci Polonii
polska dziennikarka Gra y-
na Garbo . Us ysza a polsk
mow  i przybieg a do pom-
nika. Pani Gra yna zrobi a
audycj  radiow  o nowym
pomniku A. Mickiewicza w
Rosji, i ta audycja brzmia a
w radiu kilka razy…

si  przyja ni . A w Polonii
pojawi a si  nowa tradycja:
ka dego roku 24 grudnia na
urodziny A. Mickiewicza

Artyku  na stronie Sputnika
Polonia w Zelenogradzkiej

bibliotece 24.12.2016 r.

N. Szumi owa i L. Malcew
24.12.2017 r.

innych obecni byli przed-
stawiciele Konsulatu Gene-
ralnego RP i Polonia z Ka-
liningradu. A po molo nad
morzem spacerowa a wtedy

Nam o tym opowiedzia a
bibliotekarka z Zelenogra-
dzka Natalia Szumi owa. Od
tego czasu Gra yna Garbo
i Natalia Szumi owa zacz y

przyje amy do Zelenogra-
dska, chodzimy do pomnika
i pijemy herbat  z Natalj
Szumi ow . „G os znad Pre-
go y” ju  pisa  o tym. Tak,
dzi ki Natalii Szumi owej,
poznali my przez Facebook
pani  Gra yn  Garbo .

Pani Gra yna pracuje w
Moskwie w „Sputniku”. To
rosyjska agencja informacyj-
na o mi dzynarodowym za-
si gu, sie  stacji radiowych
oraz wieloj zyczny multime-
dialny portal informacyjny.

Agencja mie ci w sobie por-
tale internetowe, radio, mi -
dzynarodow  agencj  fotore-
portersk  czy te  aplikacje
mobilne i profile w sieciach
spo eczno ciowych. W mar-
cu pani Gra yna zapropono-
wa a przeprowadzi  z nami
wywiad przez telefon o
Polakach w Kaliningradzie i
naszych tradycjach wiel-
kanocnych. Prezes Polonii
Helena Rogaczykowa udzie-
li a takiego wywiadu dla stacji
radiowej. Wywiad jest rów-
nie  zamieszczony na stronie
internetowej  https://pl.
sputn iknews.com/swiat/

201804017-
6 6 7 0 5 3 -
sputnik-
p o l s k a -
r o s j a -
kaliningrad-wielkanoc/

I chocia  pani Helena
udziela sporo wywiadów o
dzia alno ci Polonii, ten
artyku  bardzo nam si
podoba . Mamy nadziej  na
dalsz  wspó prac  z pani
Gra yn .

Julia Czalij  Foto autora

7 kwietnia,
pod koniec

Wielkiego Tygodnia, w
sali ko cio a w. Adal-
berta mia  miejsce
koncert Obwodowej
Orkiestry Symfonicz-

nej pod kierownictwem
Arkadiusza Feldmana.
Tym razem, za pulpitem
dyrygenckim stan
nasz stary przyjaciel,
go  z Niemiec Chris-
toph Spengler.

Przed rozpocz ciem
koncertu, proboszcz
parafii ks. Jerzy Stec-
kiewicz, z yczenia dla
wszystkich katolików z
okazji wi ta Wielkanocy
i zainspirowa  orkiestr
do wykonania Alleluja
Haendla.

ówny program sk a-
da  si  z popularnej
muzyki do filmów takich
jak King-Kong, Agent 007,
Forrest Gump, Gwiezdne
Wojny.

Z dyrygentem Chris-
tophem Spenglerem
orkiestra przyja ni si  ju

od ponad 10 lat, i zawsze
si  cieszymy z tych
spotka . Christoph jest
nie tylko znakomitym
muzykiem i profesjo-
nalist , jest te  bardzo
otwarty i pozytywny.
Zawsze aduje nas swoj
energi  i entuzjazmem.

By  mo e ma to zwi zek z
tym, e pracuje z m o-
dzie , wyk adaj c na
Uniwersytecie w Rem-
scheid.

Jako parafianka na-
szego ko cio a na po-
cz tku kr powa am si
wykonuj c muzyk  o
wieckim, rozrywkowym

ch arak-
t e r z e .
L e c z
p ó n ie j
poczu am, e jest ona

wiat a i witalna, a
utwory Duke’a Ellingtona
wywo uj  tylko radosne
emocje.

Po koncercie wielu
uchaczy podchodzi o

do wykonawców ze s o-
wami wdzi czno ci. I
wiosenne s ce, opro-
mieniaj ce mury wi -
tyni, wzmacnia o wi te-
czn  atmosfer .

Anna Jermo ajewa
Fot. Tatiana Bu anienkowa

Dyrygent Christoph Spengler

Grupa klarnetów

Ko ció  jest wype niony widzami Ks. Jerzy ze s owami powitalnymi

Polonia i konsul ds. Kultury R. Sosi ski
w 2015 r. na otwarciu pomnika
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Warsztaty w Polonii przed
Niedziel  Palmow

  W ielki Tydzie
przed W ielkanoc

rozpoczyna si  Niedziel  Pal-
mow , nazywan  równie

:
„G os znad Prego y”/„ ”.

:

:
 4 (261). :

 8:00, 16.04.18;
 14:00, 16.04.18.
: 18.04.18.

: 500 .

.

, :
236039, . ,

. . , . 46, . 8.
:+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

: 
 „ ”.

236001, . ,
. , 66,

-14.
: (4012) 35 54 76.

http://www.flexprintkld.ru

,

.
:

39-00409  05.10.2017 .

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

Wcze niej mieszka am
na Dalekim Wschodzie i po raz
pierwszy zobaczy am palmy na
Wielkanoc 2015 roku w Krako-
wie. By y one trzymetrowe. By o
to bardzo ciekawe dla mnie.

A teraz
od stycznia tego roku w Polonii
wznowi  prac  klub polskiego
rzemios a. Zaj cia w klubie
prowadzi Helena Rogaczykowa.

W tym roku Niedziela Pal-
mowa przypad a na 25 marca,
a 24 marca w klubie polskiego
rzemios a pani Helena prze-
prowadzi a dla nas warsztaty w
produkcji palm i króliczków.
Sztuczne kwiaty robili my z
papieru, króliczka z prz dzy.
Wysz y bardzo pi knie.

Potem w domu Helena Mo-
rozowa wraz z synem te  zrobi a
sztuczne kwiaty do palm.

Dzi kujemy bardzo za
warsztaty, pani Heleno!

Julia Czalij
Foto: autor i H. Morozowa

Palmy w
Krakowie
w 2015 r.

Króliczek i kwiaty

H. Rogaczykowa (od lewej)

Kwiaty w domu H. Morozowej

Wierzbow . Po wi cona jest
obchodom wej cia Chrystusa
do Jerozolimy, dok d wraz z
uczniami przyby  na wi to
Paschy. W ita y go t umy ludzi
rzucaj c na drog , któr  jecha
na osio ku, ga zki oliwne i
palmowe. Najwa niejsza uro-
czysto  ko cielna Niedzieli
Palmowej to procesje z pal-
mami.  W  Polsce  w  palmie  s
ga zki wierzbowe. Przybiera si
je kolorowymi wst kami i su-
szonymi lub sztucznymi kwia-
tami.

M. Tajurski
w postaci
król ika

Uczestnicy warsztatów
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