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NA STUDIA DO POLSKI?
Zastanawiasz si , co studio-

wa  w Polsce? Tradycyjny
kierunek czy innowacyjny,
przysz ciowy? Polskie
uczelnie proponuj  nowe
studia. Sprawd , czy jeste
nimi zainteresowany.

Zarz dzanie w sporcie na
Politechnice Rzeszowskiej

Wokó  sportu rozwini ty jest
ca y biznes, który wymaga spe-
cjalistów z zakresu organizacji
imprez sportowych, ich reklamy
i promocj i.  Na Podkarpaciu
mo na zdoby  wykszta cenie,
dzi ki któremu mo esz zosta
tym ekspertem. To kierunek
sport na Wydziale Zarz dzania
Politechniki Rzeszowskiej. W
trakcie zaj  mo na zdoby
wiedz  m.in. z zarz dzania, wy-
korzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych ,
zarz dzania potencja em lu-
dzkim, przygotowywania kont-
raktów sportowych. Studenci
mog  wybra  specjalno ci doty-
cz ce zarz dzania organizacj
sportow , zespo em sportowym
i karier  indywidualn  w sporcie.

 przygotowani do zawodu
mened era sportowego, dorad-
cy trenera, speca od kreowania
wizerunku.

Nowe studia z prawa
asno ci intelektualnej i

nowych technologii
Na W ydziale Prawa i Ad-

ministracji Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego b  uruchomione
studia magisterskie w j zyku
angielskim „Intellectual Property
and New Technologies”. Wed ug
za  absolwent ko cz cy ten
kierunek b dzie przygotowany

do pracy w kancelariach i fir-
mach prawniczych specjali-
zuj cych si  w dziedzinie

asno ci intelektualnej i nowych
technologii; instytucjach oraz
przedsi biorstwach specja-
lizuj cych si  w nowych tech-
nologiach. Ze wzgl du na j zyk
nauczania potencjalne miejsce
zatrudnienia nie jest ograniczone
jedynie do instytucji i przedsi -
biorstw dzia aj cych na terenie
Polski.

Psychologia zdrowia na
PUM

Pomorski Uniwersytet Medy-
czny w Szczecinie zaprasza na
pierwsze w Polsce studia psy-
chologiczne na uczelni medycz-
nej. Psychologia zdrowia b dzie
kszta ci  psychologów w ramach
cie ek: zaburzenia psychiczne

i psychosomatyczne, neuropsy-
chologia kliniczna. Program
studiów zosta  zaplanowany
zgodnie z mi dzynarodowymi
standardami EuroPsy – jest to
ujednolicony, ogólnoeuropejski
wzorzec kwalifikacji zawodowych
psychologów opracowany przez

Europejsk  Federacj  Towa-
rzystw Psychologicznych
(EFPA).

Humanitarian Action na UW
To angloj zyczne studia

magisterskie prowadzone przez
Instytut Stosunków Mi dzyna-
rodowych Uniwersytetu War-
szawskiego i Wydzia  Prawa i Ad-
ministracji UW, we wspó pracy z
uczelniami zrzeszonymi w
Network on Humanitarian Action
(NOHA). Gwarantuj  zdobycie
wiedzy i umiej tno ci w zakresie
mi dzynarodowej pomocy hu-
manitarnej. Program jest inter-
dyscyplinarny, a to oznacza, e

 w nim przedmioty z nauk
politycznych i prawnych, zarz -
dzania, antropologii, pogranicza
nauk spo ecznych i medycznych.
Nie zabraknie te  zaj  praktycz-
nych (np. symulacje).

Genetyka   i   biologia
eksperymentalna na UG

Uniwersytet Gda ski zapra-
sza na studia stacjonarne I
stopnia na Wydziale Biologii

cz ce obszary genetyki i
in ynierii genetycznej, biologii

molekularnej, biochemii, biologii
komórki, a tak e mikrobiologii
medycznej , przemys owej,
chemii, fizyki, matematyki i bio-
informatyki. Studia kszta  w
zakresie stosowania technik
in ynierii genetycznej i biologii
molekularnej w rozwi zywaniu
problemów dotycz cych chorób
cywilizacyjnych, chorób zaka -
nych i pozyskiwania nowych
leków, biotechnologii ro lin. Po
uko czeniu tego kierunku b -
dziesz móg  pracowa  w bio-
medycznych firmach badawczo-
rozwojowych, farmaceutycz-
nych, kosmetycznych i biotech-
nologicznych, w firmach zajmu-

cych si  diagnostyk  gene-
tyczn .

Game Studies na
Uniwersytecie Opolskim

Interesujesz si  badaniem
gier jako tekstów kultury, ich
struktury oraz ich opowie ci?
Pomy l o kierunku games stu-
dies. Tutaj zdob dziesz nie-
zb dne kompetencje w zawo-
dzie projektanta gier, grafika,
scenarzysty, dziennikarza gro-
wego, t umacza i testera gier. W
trakcie studiów poznasz procesy
wydawnicze z zakresu rynku gier
wideo, planszowych, bitewnych
czy karcianych. W programie
studiów s  kursy przygoto-
wuj ce do tworzenia tre ci gier
(zarówno od strony narracyjnej,
jak i projektowania samych gier
i np. ich poziomów), grafiki oraz
podstawy programowania, za-

cia z t umaczenia gier, prawa
autorskiego.

Cogito dla Polonii (Wyd. 3)
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W dniach 6-08 kwietnia 2018
r. w L borku odby a si  wizyta
cz onków Klubu Mi ników

Kultury Polskiej, w ramach programu „Wsparcie
dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Celem programu by o zapoznanie si  z
kultur  obu krajów oraz pog bienie znajomo ci

zyka polskiego cz onków Klubu „Szturwa ”.
W sobotni poranek 6 kwietnia grupa

uczestników wyjazdu, prowadzonych przez
przewodnika Tadeusza Krawczyka oraz cz on-
ków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wyruszy a
na zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc

borka.
Rozpocz li my zwiedzanie od Ratusza

Miejskiego, który zosta  wybudowany w
1900 r. w stylu neogotyckim. Du e
wra enie zrobi a na nas Sala Rajców
nakryta drew-nianym belkowanym
stropem, której okna zdobi  pi kne witra e
z wizerunkami her-bów miejscowej
szlachty, która je ufun-dowa a. Witra e
znajduj  si  tak e w klatce schodowej
ratusza.

Kolejnym etapem zwiedzania by o
Muzeum w L borku. Mogli my si  zapo-
zna  z przedstawion  na filmie histori

borka oraz obejrze  znaleziska z 3 wieku

naszej ery z wykopalisk w Czarnówku i
Lubowidzu mi dzy innymi s ynn  ju  szklan
ryb .

Du  atrakcj  L borka s redniowieczne
mury obronne wraz z dwiema basztami, które
zachowa y si  do tej pory. Mury obronne pocho-
dz  z XIV wieku, a  ca kowita d ugo  wynosi a
1220 metrów.

Do najstarszych zabytków L borka nale y
równie  cz  zamku krzy ackiego wzniesionego
w XIV wieku. Zachowany do dzisiaj budynek to

Wizyta w L borku

dom zakonny – drugi co do wielko ci w ówczes-
nym pa stwie krzy ackim.

Do dzi  zachowa o si  skrzyd o mieszkalne
zamku, w którym mieszcz  si  s d i prokuratura.

Klimatu redniowiecznej budowli
nie zdo y zniszczy  wielokrotne
przebudowy. Istniej  jeszcze
fragmenty gotyckich cian, strzelnic
w miejscu niegdysiejszego ganku
obronnego oraz wspania ych
sklepionych piwnic pod wschodni
cz ci  budowli. Masywne mury
przegl daj ce si  w nurtach eby
robi  imponuj ce wra enie.

Wieczorem tego samego dnia w
siedzibie L borskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku wszyscy
spotkali si  aby pozna  si  na-

wzajem.
ycie mo e kwitn  tak e na eme-

ryturze, udowodnili cz onkowie l borskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na rozpocz cie spotkania Prezesi
zaprezentowali swoje Stowarzyszenia.

borski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku jest organizacj  zrzeszaj  osoby
starsze i dzia aj  na rzecz osób star-
szych. Podstawowym celem jest edukacja
i nad anie za zbyt szybko zmieniaj cym
si wiatem, a w szczególno ci technik .

LUTW w ramach dzia  edukacyjnych prowadzi
warsztaty takie jak; komputerowe, sportowe,
artystyczne oraz lektoraty j zyków obcych, oraz
wyjazdy integracyjne, spotkania kulturalne czy
uprawianie sportów – to tylko niektóre z pro-
pozycji, jakie w swojej ofercie.

„Celem LUTW jest takie zorganizowanie
czasu na emeryturze, aby ka dy znalaz  tutaj
swoje miejsce i mi o sp dza  czas jednocze nie
poznaj c nowych ludzi” – powiedzia a Gra yna
Pie kowska, Prezes UTW.

Olga So owjowa, Prezes Klubu „Szturwa ”,
ch tne opowiedzia a o dzia alno ci Klubu.

W 2010 roku powsta a i efektywnie pracuje
kaliningradzka regionalna spo eczna organizacja
KROO „Szturwa ”, zrzeszaj ca w swoich szere-
gach s uchaczy i wyk adowców, mi ników
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W siedzibie L borskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Pasja – sposób na ycie

Zwiedzanie zabytków z przewodnikiem
Tadeuszem Krawczykem

Sala Rajców

Ta ce, konkursy i
wspólne piewanie

Nie zabrak o polskiego bigosu

Muzeum w L borku

ycie kwitnie na emeryturze.
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polskiej historii, j zyka i kultury.
Celem naszego Stowarzyszenia jest zespo-

lenie wysi ków w umacnianiu wi zi Polonii i
Polaków zamieszka ych za granic , z Ojczyzn  i
Rosjan – ludzi ch tnych do nauki j zyka i pozna-
wania polskiej kultury oraz niesienie pomocy w

zaspokajaniu ró norodnych potrzeb. Wymianie
informacji s y gazeta „G os znad Prego y”,
poprzez redaktora Aleksandr awrynowicz.

W ci gu wieczora nie zabrak o polskiego
bigosu i ledzika oraz rosyjskiej „Kalinki”. Odby y
si  równie  ta ce, konkursy i wspólne piewanie.

Panie wymieni y si  adresami i by  mo e
nawi  si  nowe przyja nie i spotkania.

Bardzo jeste my wdzi czni wszystkim, kto
znalaz  czas dla nas.

Olga So owjowa
Foto: Siergiej Mas o

(ze  str.  2)

Pyszne
niadanie

Nowa przyja wiat wody

Papugarnia

Prezesi
Stowarzysze

Prezesi poznali si  nawzajem w siedzibie
borskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Facebook Google Mobile
Prezes portu Olsztyn-Mazury

Leszek Krawczyk powiedzia ,
e od dawna by o to bardzo

oczekiwane po czenie. To
nie Dortmund nale  do

najcz ciej powtarzaj cych si
miejsc, na jakie wskazywali w
ankietach potencjalni
pasa erowie regionalnego
lotniska.

Zdaniem prezesa,
poniedzia kowa inauguracja
lotów do Szyman i z powrotem
potwierdzi a, e rzeczywi cie
jest du e zapotrzebowanie na
takie po czenia, bo w obie
strony by o po ok. 150
pasa erów. “Kolejne loty b
podobne” - oceni .

Równie  przedstawiciele
gierskich linii Wizz Air,

zapowiadaj c uruchomienie
po czenie Szymany -
Dortmund, oceniali, e b dzie
ono cieszy  si  znacznym

Poznaj Polsk  › Warmi sko-Mazurskie
14 maja, 15:03

Wizz Air b dzie lata  z lotniska
Olsztyn-Mazury do Dortmundu

Linie lotnicze Wizz Air uruchomi y po czenia z regionalnego portu lotniczego Olsztyn-
Mazury w Szymanach do Dortmundu. Loty na tej trasie b  odbywa  si  dwa razy w
tygodniu; w poniedzia ki i pi tki.

zainteresowaniem pasa erów
oraz wzmocni relacje
biznesowe i turystyczne mi dzy
Warmi  i Mazurami a
Zag biem Ruhry. Zwracali te
uwag , e loty w poniedzia ki i
pi tki s  dogodne w
kontek cie wyjazdów

lotniska Luton (Wizz Air) i
Stansted (Ryanair) oraz do
Lwowa (LOT). W okresie letnim
(od 19 czerwca) odbywa  si
maj  loty w formule czarter-mix,
których operatorem b dzie
Small  Planet,  do  Burgas  w
Bu garii i Kolonii w Niemczech.

weekendowych.
Obecnie z Szyman s

realizowane sta e po czenia
rejsowe do Londynu: na

Wed ug prezesa Krawczyka,
funkcjonuj cy od ponad dwóch
lat port lotniczy w Szymanach
spodziewa si  w czerwcu 200-

tysi cznego pasa era. Od
pocz tku tego roku
odprawiono 35 tys.
pasa erów, a w adze lotniska
licz , e do ko ca grudnia ta
liczba wzro nie do ok. 150
tys.

Regionalny port w
Szymanach otwarto od
stycznia 2016 r. Jedynym
udzia owcem spó ki
zarz dzaj cej lotniskiem
jest samorz d województwa.
Rozbudowa dawnego
powojskowego lotniska
kosztowa a ok. 200 mln z  i
by a wspó finansowana ze
rodków UE. Wybudowano

wówczas terminal,
wyd ono do 2,5 km drog
startow  i wzmocniono jej
no no , powsta y te  m.in.
parkingi i trasa cz ca
lotnisko z drog  wojewódzk
nr 57.

http://poznajpolske.onet.pl/
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       Wspominamy dzi  heroizm
naszych przodków. Wspólnie.

Obchodzony
w Rosji 9 maja
Dzie  Zwyci stwa,
u p a mi tn ia j c y

zako czenie II wojny wia-
towej w Europie (w niektórych
krajach zachodnich jest to 8
maja), jest dla Rosjan i dla
wielu innych narodowo ci,
zamieszkuj cych tutaj, znacz-
nym wi tem pa stwowym.
Wyrazem podkre lenia uczu
patriotycznych jest przypi-
nanie do ubrania charakte-
rystycznych to-czarnych
wst ek.

Jest to georgijewskaja lenta,
wst ga wi tego Jerzego, który
w prawos awnej tradycji nazy-
wany jest zwyci zc . Barwy
wst gi – ty i czarny – ozna-
czaj  dym i p omie  a symbo-
lizuj  bohaterstwo nierzy na
placu boju.

Tradycyjnie w tym dniu dla
uczczenia tego wydarzenia w
Kaliningradzie, tak jak w ca ej
Rosji, organizowane s  defi-
lada wojskowa, akcja Nie mier-
telny Pu k (kiedy ludzie nios  na
plakatach zdj cia swoich przod-
ków – poleg ych i weteranów),

enie kwia-
tów pod pom-
nikami upa-
m i t n i a j -
cymi poleg ych,  wr czenie
kwiatów yj cym weteranom
oraz koncerty grup zawodowych
i amatorskich.

Cz onkowie Autonomii
Poloni  na czole z Prezesem H.
Rogaczykow  tak e wzi li udzia
w festiwalu patriotycznym “Wiatr
nadziei” w Parku Po udniowym.
Wyst p by  bardzo udany, ta ce
i piewy polskie otrzyma y
oklaski publiczno ci i list z po-

dzi kowaniem od organizato-
rów.

Ilona Pietrienko
Foto: Maksim Tajurski

Widzowie czekaj

Od lewej: Helena Rogaczykowa, Julia
Czalij, Wadim Kopy ow, Ilona Pietrienko

Zata czymy Trojaka

Po wyst pie

Szanowni Pa stwo,
zwracamy si  do Pa stwa z
ofert  kursów j zyka
polskiego online. 
Jeste my szko  j zykow ,
skupiaj  si  g ównie na
nauczaniu j zyka polskiego
jako obcego i drugiego.

Oferta naszych kursów
kierowana jest mi dzy innymi
do osób polskiego
pochodzenia mieszkaj cych
poza granicami kraju, ale

tak e do obcokrajowców
planuj cych podj  prac  w
Polsce.

Dzi ki wieloletniemu
do wiadczeniu w nauczaniu
cudzoziemców, w szczególno ci
pracowników najwi kszych firm,
instytucji i placówek
dyplomatycznych w kraju,
oferujemy profesjonalne szkolenia

zykowe na najwy szym
poziomie, dostosowane do
potrzeb, poziomu zaawansowania

zykowego oraz harmonogramu
pracy i zaj  naszych klientów.
Chcieliby my przedstawi
Pa stwu nasz  ofert  oraz zach ci
do nawi zania wspó pracy z nasz
szko .

W za czniku przesy amy
szczegó ow  ofert  zawieraj
wszelkie niezb dne informacje, a
tak e wi cej informacji o nas.

Pierwsza lekcja (45 min) jest
darmowa, aby mogli Pa stwo
sprawdzi  jak prowadzimy

zaj cia.
Po ka dej lekcji online
wysy amy dodatkowe materia y
do samodzielnej nauki!  
Prosimy o informacj  zwrotn ,
czy s  Pa stwo zainteresowani
oferowanymi przez nas kursami.
J&J Language School
jjlanguageschool@gmail.com
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Piknik Polonii
13 maja odby  si  tradycyjny
Piknik  Polonijny.  Po  raz

pierwszy od 2013 roku piknik
mia  miejsce na Mierzei Kuro -

skiej. Jeste my bardzo wdzi czni za to
cz onkowi Polonii Igorowi Kulinowi i

kierownikowi Parku narodowego
„Mierzeja kuro ska” Anatolijowi Kali-
nowi.

Byli my w pobli u jeziora Mewa ( )
i wysoko ci Müllera, na specjalnie wyzna-
czonym miejscu dla pikników. W tym roku w
pikniku wzi o udzia  bardzo du o ludzi, nowi
cz onkowie Polonii poznali si  ze sob  pod-
czas tego wydarzenia.

Potraw by o mnóstwo. Maria Bibikowa,
która niestety nie mog a uczestniczy  w
pikniku, i rodzina Jangoli zakupili wszystkie
produkty. Szasz yki by y sma one na czterech
grillach. Dzi kujemy bardzo za to naszym

czyznom! Wadim Kopy ow przywióz
kazan  i  oraz  z  Paw em  Mitiuszkinym  przy-
gotowa  pi aw. Wadim dwa razy gra  rol
kucharza w sztukach teatralnych («Legenda
o pozna skich kozio kach» i «Bajka o
królu»), a teraz by  prawdziwym kucharzem,
ale w kostiumie teatralnym! Bardzo mi si
to podoba o! 

Przyjaciel Polonii Wiktor Mars ca y dzie
zawodowo reprezentowa  przed nami wsze-
chstronn  polsk  muzyk . S ysz c polonez
W. Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, do którego
zawsze ta czymy na Polskim balu, zata czy-
li my go na le nej polanie, ale zgodnie z
zasadami. By o to fantastycznie!

Prezes Polonii Helena Rogaczykowa
przygotowa a i przeprowadzi a kilka konkur-
sów. By o trzy dru yny: jedna dzieci ca i dwie
doros e. Wysz o ciekawie, szczególnie zapa-
mi ta am dwa konkursy. W jednym by a
mapa Polski ze znanymi rze bami. Trzeba
by o przedstawi  rze , eby inni ludzie
mogli odgadn  co to jest. Dzieci ca dru y-
na wystroi a Karolin  Moszkin  jako Syrenk
warszawsk . Inna dru yna przedstawi a
krasnoludki wroc awskie, a jedna osoba
by a turystk , szuka a ich i robi a zdj cia.

W innym konkursie trzeba by o za pie-
wa  piosenk  polsk . Dzieci za piewa y
piosenk  ze spektaklu „Utopiec” z naszego
festiwalu „Teatralne Ciastko-IV”. I dzieci
wygra y!

Po posi ku, ta cach i konkursach posz-
li my razem nad morz . I  by o blisko, ale
znale li my si  w bagnie. Szcz liwy by
tylko pies, który szed  z nami. Skakali my
po deskach, a  w ko cu pokonali my

Helena Rogaczykowa

przeszkod . Nad morzem
jest zawsze wspaniale!
Odetchn li my, a potem
kto  poszed  znów przez
bagno, a kto  przez wiosk  Rybaczyj. By o
to trzy razy dalej, ale bezpieczniej.

Wszystkim bardzo przypad  do gustu
obecny piknik. Nowy cz onek Polonii Marina
Migurskaja napisa a potem: „Chc  wyrazi
najbardziej ciep e s owa wdzi czno ci dla
wszystkich uczestników Pikniku Polonij-

nego! Dzi kuj  bardzo organizatorom i
promotorom za rzeteln  relacj  i kreatywne
podej cie.”

Julia Czalij Foto: Maksim Tajurski

Dzieci ca dru yna

I. Kulin,
N. Czalij i szasz yki

W. Kopy ow,
P. Mitiuszkin i pilaw

Wiktor Mars

Polonez

Uczestnicy pikniku. Ale nie wszyscy.

Konkursy

Nad morzem. M. Jangol
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1, 2, 3 MAJA I NIE TYLKO
Co Polacy wi tuj  w maju? 1 maja –

wi to Pracy, 2 maja – wi to Flagi Pa stwowej,
3 maja – wi to Konstytucji, ale to nie wszystko.
19 maja w Bibliotece Obwodowej w Kalinin-
gradzie w gronie Stowarzyszenia Inicjatyw
Polonijnych odby o  si  spotkanie po wi cone
wi tom majowym w Polsce, które s  bardzo

wa ne dla Polaków, poniewa wiadcz  o
bogatym dziedzictwie kulturowo-historycznym
Polski i nadal tworz  ten urok, który przyci ga
wielu turystów do tego kraju.

Na spotkaniu oczywi cie wspomniano
pierwszy, drugi i trzeci Maja jako najwa niejsze
wi ta pa stwowe, ale szczególn  wag  po wi -

cono mniej znanym zwyczajom i tradycjom, które
z jednej strony przedstawiaj  Polsk  katolick ,
religijn  oraz konserwatywn , ale z drugiej strony
rozrywkow  i m odzie ow . Oto g ówne wi ta,
które odbywaj  si  w maju:
1 maja – wi to pracy
2 maja – Dzie  Flagi Pa stwowej
2 maja – Dzie  Polonii i Polaków za Granic
3 maja – wi to Konstytucji 3-go Maja
8 maja – Dzie  Zwyci stwa
13 maja – Wniebowst pienie
20 maja – Zes anie Ducha wi tego
31 maja – Bo e Cia o
Nabo stwa majowe
Juwenalia

2 maja to zarówno wi to Flagi RP, jak
równie  Dzie  Polonii i Polaków za Granic . To
wi to obchodzi si  od 2 maja 2002 roku z inicja-

tywy Senatu na dowód uznania „wielowiekowego
dorobku i wk adu Polonii i Polaków za granic
w odzyskanie przez Polsk  niepodleg ci, wier-
no  i przywi zanie do polsko ci oraz pomoc
Krajowi w najtrudniejszych momentach”.

8 maja to Dzie  Zwyci stwa, który te
jest jedn  z najwa niejszych dat, upami tniaj
zako czenie II wojny wiatowej w Europie i
wielki wk ad, który Polacy wnie li w czasie tej
wojny. Nie jest to wi to o tak wielkiej skali jak
w Rosji, ale czasem w wielu miastach jednostki
wojskowe wspólnie z samorz dami organizuj

asne obchody wi ta, cz sto po czone z
defiladami Wojska Polskiego.

13 maja to Wniebowst pienie. Jest to
jedno z najstarszych wi t w ko ciele katolickim.
Obchodzi si  wst pienie do nieba zmartwych-
wsta ego Jezusa Chrystusa.

20 maja obchodzi si  jedno z naj-
starszych i najwi kszych wi t w ko cielnym
kalendarzu liturgicznym – Zes anie Ducha

wi tego, którego ludowa nazwa brzmi Zielone
wi tki. W ca ej Polsce powszechny by  zwyczaj

dekorowania cian domów, bram i p otów
zielonymi brzozo-wymi ga ziami. Wierzono, e

oda ziele  chroni od zarazy i wszelkiego z a,
przynosi powodzenie w ró nych gospodarskich
przedsi wzi ciach. St d pochodzi ludowa nazwa
Zielone wi tki si gaj ca jeszcze dawnych
wierze  poga skich. Do dnia dzisiejszego
ko cio y dekoruje si  w pi kne brzozowe ga zki.
Robi si  to w imi  tradycji.

Podczas Zielonych wi tek popularne
by y zwyczaje i rozrywki miejskie zwane
majówkami. By y to wycieczki za miasto i ró ne
zabawy na wie ym powietrzu. Nowoczesna
majówka, która przyj a si  na 1,2,3 maja, równie
si czy z wyjazdem gdzie  za miasto: w góry,
nad jezioro czy nad morze.

Majówka to nie tylko wiosenna wycie-
czka, ale równie  nabo stwo majowe (potocz-
nie majówka), odprawiane w maju w ko ciele kato-
lickim ku czci Przenaj wi tszej Matki. Maj uwa a
si  za specjalny miesi c, kiedy wierni w szczegól-
no ci modl  si  do Marki Boskiej i czytaj  Litani
Loreta sk .

31 maja – Bo e Cia o. Jest to wielkie
wi to ko cielne, które zawsze obchodzi si  w

czwartek. Jest to dzie  wolny od pracy. Bo e
Cia o zgodnie z intencj  Ko cio a s y rozwijaniu
kultu Eucharystii. W interpretacji ludowej za
intencja jest nieco inna. Bóg opuszcza ko ció  i

PO KOR.

idzie do ludzi, eby by  blisko ich zwyczajnych
spraw. Podczas tego wi ta ze wszystkich
ko cio ów wychodz  wielkie procesje z chor g-
wiami i id  do czterech o tarzy ustawionych na
cztery strony wiata. Przy ka dym o tarzu czyta
si  Pismo wi te i udziela si  b ogos awie stwa
wiernym.

Zazwyczaj procesje s  bardzo uroczyste
i pi kne. Uczestniczy  w nich wielu wiernych,

ród których s  wojskowi w mundurach i stra-
ackie orkiestry. S  te  ma e dziewczynki, które

nios  poduszeczki i sypi  kwiaty.
W oktaw  Bo ego Cia a odbywaj  si

coroczne Wybory Króla Kurkowego w hono-
rowym braterstwie strzeleckim zwanym
kurkowym, które istnieje a  od czasów rednio-
wiecza, kiedy wszyscy mieszka cy mieli obo-
wi zek podczas wojen broni  swoje miasto. Do
dzi  wybiera si  króla kurkowego. Organizowane

 zawody strzeleckie, gdzie
cz onkowie mog  sprawdzi  swój
kunszt. Kto trafi do celu, ten dostaje chlubny
tytu  króla kurkowego.

Po zako czeniu uroczysto ci ko ciel-
nych, w oktaw  Bo ego Cia a, na rynku staro-
miejskim w Krakowie odbywaj  si  obchody
lajkonika, wschodniego je ca z przyczepion
czarn  brod  skacz cego na koniu, a w rzeczywis-
to ci galopuj cego na w asnych nogach. Lajkonik
ta czy w takt muzyki, dotyka swoim ber em
ludzi i tym samym przynosi im szcz cie. Ta
zabawa odbywa si  na pami tk  najazdu Tatarów
na Kraków, chocia  nie ma adnych dokumentów
historycznych potwierdzaj cy ten fakt. Obchody
lajkonika przyci ga du o turystów na rynek
staromiejski i s  jedn  z pere ek dziedzictwa
kulturowego Polski.

W maju równie  odbywaj  si  Juwenalia,
coroczne wi to studentów. Jest to szereg dni,

podczas których odbywaj  si  ró ne festiwale,
imprezy kulturalno-sportowe i koncerty organi-
zowane przez samorz dy uniwersyteckie dla
studentów i wszystkich ch tnych. W czasie tych
dni m odzie  mo e pozwoli  sobie na dziwaczne
zachowanie i kostiumy i bawi  si  przez ca
noc, bo do sesji pod koniec czerwca jeszcze
daleko.

Jak wida  maj jest bardzo obfity w ró ne
ciekawe wi ta i obyczaje narodowe. I to przecie
tylko o  jednym miesi cu sz a mowa. Ile jeszcze
zosta o nie wspomnianych! To naprawd  stanowi
ogromny dorobek kulturowy, który nale y, nam
Polakom, chroni  i ceni .

Regina Zinowjewa
Stowarzyszenie Inicjatyw Polonijnych

Fot. Lilia Nitijewskaja
Zdj cie - Wyk ad w Bibliotece Obwodowej

Wyk ad w Bibliotece Obwodowej
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15 maja na nas, Kleofasa
awrynowicza oraz Ann  Za-

charczenko, czeka o ciekawe
spotkanie w Szkole miasteczka Zna-
miensk z uczniami 10-tej klasy tej szko y,
z ich nauczycielk  Oksan  Niestierienko
oraz z dyrektorem szko y W adimirem
Jo ykowym.

Spotkanie, czyli godzina wychowawcza
klasy, by o po wi cone uczniowi oraz
absolwentowi Znamienskiej Szko y profe-
sorowi Kazimierzowi awrynowiczowi.

Pomys  przeprowadzenia takiej godziny
wychowawczej nale  do dyrektora W adi-
mira Jo ykowa.

Uczniowie przygotowali prezentacj  o
profesorze Kazimierzu awrynowiczu,
korzystaj c ze zdj  z archiwum rodzinnego,

Spotkanie w Znamiensku

100 LAT NIECH  YJE NAM!

A. Zacharczenko z ksi  “Legendy
bursztynowej krainy”

który zas yn  ze swoich osi gni  b c w Królewcu.
Tymczasowo rubryka ta zosta a zawieszona. Powodem s
problemy zdrowotne pana Wasilija. Mamy jednak
nadziej , e trudno ci te nosz  charakter przej ciowy, i na
jaki  czas Czytelnik ponownie ujrzy na amach naszego
pisma materia y opisuj ce losy s ynnych Polaków.

Z okazji 60-lecia sk adamy Panu Wasilijowi
najserdeczniejsze yczenia zdrowia, pomy lno ci,
szcz cia w yciu osobistym, nowych twórczych
osi gni , ciekawych, zawsze obszernych, oczekiwanych
artyku ów w G osie.

Redakcja „G osu znad Prego y”
Cz onkowie „Polonii” Kaliningradu

W tym miesi cu cz onek Redakcji „G osu znad Prego y”
Wasilij Wasilijew, który jest w naszym zespole od
momentu za enia pisma w 1995 roku – czyli od 23 lat,
obchodzi swój jubileusz.
Zawsze podziwiali my pana Wasilija za jego nienagann
polszczyzn  i wy mienity styl pisania artyku ów dla

osu. Od kilkunastu lat jest niezast pionym reporterem
relacjonuj cym przebieg spotka  polonijnych, koncertów
i wystaw. Prowadzona przez pana Wasilija rubryka
„S ynni Polacy w Królewcu” zawsze mia a swoich
mi ników, czekaj cych na opowie  o kolejnym Polaku,

Kl. awrynowicz recytuje
„Ru -trójka” N. Gogola

materia ów z ksi ek profesora oraz z Int-
ernetu.

Opowiadanie o biografii uczonego by o
dope nione cytatem Kazimierza awrynowi-
cza, przy tym na ekranie widzieli my rodzi-
ców  pana  Kazimierza,  jego  braci  i  siostry,
dom ojca, jego ksi ki.

Rodzony starszy brat, zaproszony na
spotkanie, Kleofas awrynowicz, chodzi  do
klasy, która jako pierwsza uko czy a redni
Szko  w Znamiensku w 1954 roku. Opo-
wiedzia  obecnym o szkole tamtych czasów,
o rodzinie, w której dorastali i wychowywali
si  z Kazimierzem; deklamowa  wiersz-
lektur  szkoln  Ru -trojka Niko aja Gogola
z pami ci, a przecie  Kleofas awrynowicz
w tym roku sko czy 83 lata.

A ja pokaza am uczniom wydan  w ko cu

2017 roku ksi  Andrzeja Kropotkina
„Legendy bursztynowej krainy”, gdzie jeden
z rozdzia ów po wi cony jest profesorowi
Kazimierzowi awrynowiczowi.

Spotkanie okaza o si  wyj tkowo ciekawe
i emocjonalne. To jest nadzwyczajna idea
– wychowywa  uczniów na takich ywych
przyk adach z ycia wybitnych ludzi, którzy
siedzieli tu w tej samej awce szkolnej!

Dzi kujemy za to W adimirowi Jo yko-
wowi, dzi kujemy Oksanie Niestierienko,
która tak starannie przygotowa a dzieci –
przysz ych absolwentów tej  szko y, i
materia y do tego spotkania. Mo e które  z
dzieci wyrosn  na wybitnych i poci gaj cych
lud mi?

Anna Zacharczenko
Foto autora

Uczestnicy godziny wychowawczejOksana Niestierienko, Kleofas
awrynowicz, W adimir Jo ykow

Kl. awrynowicz opowiada
o swoim yciu

Ogl damy prezentacj
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XII Ogólnopolski Przegl d Piosenki Rosyjskiej
Tegoroczny XII

ju  „Przegl d” zor-
ganizowany zosta   na Akademii
Sztuki, 23 maja, w Szczecinie.
Organizatorem tegorocznej
imprezy by  Zak ad Emisji G osu

szczeci skiej akademii. Bezpo -
rednimi organizatorami byli
natomiast Halina Zaborowska-
Buraczewska – pomys odawczyni
„Przegl du” i Ma gorzata Ko-
walik oraz dr Andrzej W torski
– prowadz cy wieczór.

W tym roku w przes uchaniu
konkursowym wzi o udzia  36
uczestników z Polski, w wieku od
3 do 70 lat. Byli te  go cie z Ukrainy
i Niemiec. Prezydent Szczecina Piotr
Krzystek przyzna  konkursowi
mecenat miasta. Patronat honorowy

Zdj cia:

A. Najm odsze uczestniczki
„Przegl du”
B. Adela ukjan
C. Magdalena Popovych
D. Julia Che stowska,
nagroda specjalna
E. Daria Psekho, nagroda
specjalna Polskiego Zwi zku
Chórów i Orkiestr
F. Marika Bocewicz, nagroda
specjalna konsula
honorowego Federacji
Rosyjskiej
G. Wiktoria Ciasnocha,
nagroda publiczno ci
H. Konsul honorowy
Federacji Rosyjskiej w
Szczecine dr Andrzej Bendig-
Wielowiejski
I. Halina Zaborowska-Bura-
czewska, pomys odawczyni
„Przegl du”
J. Uczestnicy „Przegl du” na
sali Akademii Sztuki w
Szczecinie (zdj cia Leszek

tróbski)

nad imprez  obj  konsul honorowy
Federacji Rosyjskiej dr Andrzej
Bendig-Wielowiejski.

W „Przegl dzie” mog  bra
udzia  soli ci i zespo y (do 4 osób)
wszystkich szczebli szkó , studenci

i osoby pracuj ce. Wiek
uczestników jest bardzo
otwarty – od 3 do 70 lat.
„Przegl d” to tak e du a
sprawa logistyczna i
muzyczna – pocz wszy
od projektu plakatów i
dyplomów a  do znale-
zienia sponsorów. Ucze-
stnicy tegorocznego
przegl du przyjechali do

Szczecina z ca ej Polski, a 3 osoby z
zagranicy. Najm odsza mia a 3 lata,
najstarsza 70. Dwa lata temu wyst -
pi a tu trzyletnia dziewczynka. I
mimo, e jej wiek nie by  regula-
minowy, to piewa a naprawd li-
cznie, a publiczno  szala a. Go mi
specjalnymi „Przegl dów” byli m.in.:
Henryk Sawka, Mateusz Dami cki,
prof. Inna Shorohova - dyrektor Ins-
tytutu Muzyki  Uniwersytetu w Ke-
merowie, kierownik artystyczny
chóralnego teatru „Akademia” oraz
Denis  Grincewicz  – aktor, piewak

z Kaliningradu.
Jury „Przegl du” w sk adzie:

przewodnicz cy – prof. Dariusz
Dyczewski, rektor Akademii Sztuki
w Szczecinie oraz dr Alicja Delecka-
Bury, prodziekan Wydzia u Edukacji
Muzycznej AS, Maria Andrzejews-
ka, prezes Fundacji „Balet” i orga-
nizator Mi dzynarodowego Kon-
kursu „Z ote pointy” i dr Andrzej
Bendig-Wielowiejski, konsul hono-
rowy Federacji Rosyjskiej w Szcze-
cinie przyzna o nast puj ce nagrody
i wyró nienia:

nagrod  GRAND PRIX, ufundo-
wan  przez prezesa Fundacji „Balet”
Mari  Andrzejewsk , zdoby a
Aleksandra Pieczkowska

  nagrod  specjaln ,
ufundowan  przez kon-
sula honorowego Fede-
racji Rosyjskiej w Scze-
cinie dr. Andrzeja Bendig-
Wielowiejskiego, przy-
znano Marice Bocewicz

nagrod  specjaln
Polskiego Zwi zku
Chórów i Orkiestr od-
dzia u szczeci skiego
otrzyma a Daria Psekho

 nagrod  specjaln ,

ufundowan  przez pa stwa Ew
i W adys awa Steców z galerii „Pod
Gwiazdami”, otrzyma a Julia
Che stowska

nagrod  publiczno ci otrzy-
ma a Wiktoria Ciasnocka

wyró nienia otrzymali: Adam
Zarzecki, Aleksandra Kystowiak,
Swiet ana Lewicka, Mgdalena
Pencak i Magdalena Popovych.
Leszek W tróbski
Po prawej:
Plakat
informacyjny
tegorocznego
XII Ogólnopol-
skiego
Przegl du
Piosenki
Rosyjskiej
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