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20 LAT 
Jubileusz kwartalnika 

«Rodacy»

20 lAt minęłO...

W listopadzie i grudniu obchodzimy 
jubileusz pisma „Rodacy”.

Przez dwadzieścia lat istnienia (1997-
2017) gazeta trzymała się pierwotnie zade-
klarowanego statusu – wydania kulturalno-
oświatowego. Głównymi tematami publika-
cji były i wciąż są: historia, kultura, edukacja, 
zwyczaje, tradycje, święta narodu polskiego, 
losy Polaków i Rosjan w latach represji sta-
linowskich, walka Polaków o wolność i nie-
podległość Państwa Polskiego, dzisiejsze ży-
cie Polaków oraz osób polskiego pochodzenia 
w Rosji i w Polsce. 

Szerokość i różnorodność tematyki ma-
teriałów publikowanych przez redakcję pi-
sma „Rodacy” (wraz z zachowaniem 20 
proc. objętości materiałów o charakterze na-
ukowym i popularnonaukowym) tworzą dziś 
swoisty harmonijny model w przestrzeni 
medialnej, który spełnia interesy czytelnika. 
Potwierdzeniem tego może być przyznanie 
„Rodakom” Nagrody im. Macieja Płażyń-
skiego w kategorii „Redakcja medium po-
lonijnego” w kwietniu 2014 roku. Nagrodę 
wręczono „za wszechstronność podejmowa-
nej tematyki, w tym przybliżanie historii, re-
lacjonowanie życia codziennego społeczno-
ści polskiej w Rosji oraz upamiętnianie lo-
sów Polaków w Rosji”. 

Redakcja pisma „Rodacy” kilkakrotnie 
brała udział w spotkaniach przedstawicieli 
mediów polonijnych. W październiku 2016 
roku przedstawiciele polskiej redakcji sybe-
ryjskiego kwartalnika wzięli udział w III Eu-
ropejskim Forum Mediów Polonijnych, gdy 
w Warszawie spotkali się przedstawiciele 52 
redakcji. W prezentacji, przygotowanej przez 
głównego organizatora Forum – Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” – redakcja „Roda-
ków”, została zaprezentowana jako „najbar-
dziej wykształcona”. Wszystko dzięki temu, 
że dziennikarze redakcji mają wykształcenie 
kierunkowe oraz posiadają stopnie naukowe. 

Można stwierdzić, że dzięki działalno-
ści wydawniczej kulturalno-oświatowe pi-
smo „Rodacy” przyczyniło się do utworze-
nia własnej przestrzeni komunikowania me-
dialnego wokół syberyjskiej Polonii i jej or-
ganizacji polonijnych. Medium koordynuje 
przepływ informacji, przesyłanych od przed-
stawicieli syberyjskich organizacji polonij-
nych, tworząc jedyną platformę informacyj-
ną reprezentującą Polaków na Syberii. W taki 
sposób kwartalnik spełnia misję, której ce-
lem jest po pierwsze – zjednoczenie Polaków 
na poziomie języka, tradycji i kultury zarów-
no na Syberii, jak i w całej Rosji, po drugie 
– stworzenie pola do wymiany informacji ko-
munikowania oraz nawiązywania kontaktów. 
Przez 20 lat funkcjonowania „Rodacy” stało 
się platformą współpracy o zasięgu między-
narodowym Rosji i Polski w dziedzinie kultu-
ry, nauki i oświaty. Oprócz tego pismo z po-
wodzeniem spełnia rolę patronatu medialne-
go w celach informowania i promocji wyda-
rzeń polonijnych.

Redaktor portalu www.rodacynasyberii.pl
Artiom CZERNYSZEW

Всероссийская общественная 
организация
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Pan Sergiusz leończyk,
Redaktor naczelny pisma „Rodacy”

W imieniu Prezydium i Rady Kongresu Polaków w Rosji gratuluję Panu i Pańskim ko-
legom, wszyskim, kto przez 20 lat wpólnie z Panem wydaje to wspaniałe pismo, tej pięknej 
rocznicy. Przez dwa dziesięciolecia ”Rodacy” gromadzą i publikują informacje o życiu, hi-
storii i wspólczesnej sytuacji Poloni rosyjskiej, o losach Polaków, promując, również w śro-
dowisku rosyjskim, polską kulturę, polskie tradycje. Przez te lata „Rodacy” zdobyli zasłużo-
ne uznanie wśród organizacji polonijnych, łącząc nas i docierając wszędzie, gdzie mieszka-
ją Polacy. 

Czekając więc na następne numery Pańskiego pisma, życzymy Panu i całej Redakcji „Ro-
daków” dużo sił, energii i natchnienia. 

Tak trzymać!

Halina Subotowicz-Romanowa,
Prezes Kongresu Polaków w Rosji.
Moskwa, 25 października 2017 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r.
Pani

Ludmiła Poleżajewa
Redaktor Naczelna

Kwartalnika „Rodacy”
Pisma syberyjskiego Kongresu 

Polaków w Rosji 

W imieniu swoim oraz Stowarzyszenia 
,,Wspólnota Polska”, pozwalam sobie złożyć 
na Pani ręce serdeczne gratulacje dla wszyst-
kich twórców, którzy swoją pracą przyczyni-
li się do tego, że obchodzicie Państwo 20-le-
cie czasopisma, którym Pani kieruje.

Od czasu, gdy w listopadzie 1997 roku 
ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika 
„Rodacy” – czasopismo Polonii chakaskiej 
odegrało zasadniczą rolę w utrzymaniu toż-
samości narodowej wśród Polaków na Sybe-
rii. Obecnie „Rodacy” służą nie tylko Polo-
nii w Chakasji, ale docierają także do osób 
polskiego pochodzenia mieszkających na te-
renie Syberii Wschodniej oraz do Irkucka, 
Krasnojarska, Ułan-Ude i Jakucka. Z perio-
dyków polonijnych ukazujących się na tere-
nie Federacji Rosyjskiej „Rodacy” są najbar-
dziej poczytnym czasopismem.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku za wy-
pełnianie ważnej misji publicznej, która 

ma istotny wpływ na polską kulturę i dzie-
dzictwo narodowe Polaków na Syberii oraz 
uznania dla redaktorów, którzy od 20 lat z 
niezmiennym zaangażowaniem dbają o wy-
soki poziom merytoryczny „Rodaków”. Gra-
tuluję Państwu zapału z jakim rozwiązywali-
ście i rozwiązujecie trudności w funkcjono-
waniu gazety.

Dziękuje również za dotychczasową 
współpracę w upowszechnianiu historii Po-
laków na Syberii, licząc na dalszy jej rozwój.

Jubileusz jest też wspaniałą szansą na 
wyznaczenie sobie kolejnych celów. Za 
Pani pośrednictwem życzę całemu Zespoło-
wi „Rodaków” powodzenia w realizacji no-
wych zamierzeń, następnych sukcesów w 
pełnieniu swej nadrzędnej misji oraz rzeszy 
wiernych czytelników. Niech wyjątkowy ju-
bileusz będzie dla Państwa nie tylko podsu-
mowaniem dotychczasowych osiągnięć, ale 
też nowym początkiem, który zwieńczy ko-
lejne sukcesy. Życzymy Państwu jeszcze 
wielu tak wspaniałych jubileuszy oraz kolej-
nych pokoleń wiernych czytelników.

Dzieląc z Państwem radość z pięknego 
jubileuszu, serdecznie pozdrawiam wszyst-
kich Czytelników.

Dariusz Piotr BONISŁAWSKI
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
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Drodzy Czytelnicy!
Rodacy!

Redaktorze Naczelny!

Z okazji jubileuszu „Rodaków” w imie-
niu redakcji Gazety Petersburskiej składam 
najserdeczniejsze gratulacje.

Piękny jubileusz – symbol wytrwalej 
owocnej pracy na rzecz Polaków na Syberii i 
Rosji, trwały ślad pamięci pokoleń, odzwier-
ciedlenie obecnej rzeczywistości polonijnej.

Gratulujemy wyboru tematyki, obrazo-
wości i zaangażowanej pracy redakcyjnej.

Cieszymy się, ze możemy wspólnie 
uczestniczyć w życiu mediów polonijnych w 
Rosji. Bądźcie długie i udane lata wydawni-
cze.

Czytelnikom życzymy dobrych spotkań 
z tytułem, niech treści zamieszczane na jego 
łamach zostają w sercach.

Zespołowi redakcyjnemu satysfakcji i 
nowych pomysłów. I niech tak się stanie!

Teresa KONOPIELKO

Szanowni Państwo!
Uroczystość związana z Jubileuszem 

20-lecia Czasopisma kulturalno-oświatowe-
go RODACY jest szczególną okazją do wy-
rażenia uznania dla całego zespołu wyda-
nia za kształtowanie wizerunku Syberyjskiej 
Polonii, za pasję i dziennikarski profesjo-
nalizm. W tak szczególnym dniu składamy 
najlepsze życzenia wspaniałych pomysłów i 
ambitnych planów oraz sukcesów w ich zre-
alizowaniu.

Szanowny Panie Redaktorze!
To dzięki Panu od 20 lat jestem stałym czytelnikiem i sympaty-

kiem „Rodaków”. W jubileuszowym dla tego pisma roku czuję po-
trzebę podziękowania za to i podzielenia się okolicznościowymi re-
fleksjami.

Swego czasu otrzymywałem (dzięki Pana uprzejmości) drukowa-
ne egzemplarze „Rodaków”. Teraz korzystam z ich internetowej wer-
sji, która pozwala znacznie szerszej grupie zainteresowanych na ca-
łym świecie zapoznawać się z tym, czym żyją Polacy w Rosji. A mają 
się czym chwalić!

Z wielką satysfakcją odnotowuję, że Pismo przeszło w ciągu mi-
nionych 20 lat ogromną przemianę, zarówno pod względem szaty 
graficznej (kolor!), jak i zawartości oraz jakości publikowanych ma-
teriałów. Stało się bardzo uważnym, wręcz skrupulatnym, kronika-
rzem życia Polonii w Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu mamy oka-
zję śledzić na bieżąco i podziwiać różnorodną aktywność Rodaków.

Publikuje ważne i ciekawe teksty historyczne oraz na temat 
współczesnej Polonii. Popularyzuje polską kulturę, obyczaje, świę-
ta narodowe, przypomina o ważnych rocznicach. Dzieli się z Czy-
telnikami także informacjami o tym, co w Polsce dzieje się ważnego 
z udziałem Rodaków z Rosji lub też o sprawach, które ich dotyczą.

Pismo uczy, wychowuje, umacnia polski patriotyzm, populary-
zuje ojczysty język i kulturę, mobilizuje do aktywności, zachęca do 
dzielenia się osiągnięciami, inicjuje różne ważne przedsięwzięcia 
kulturalne, oświatowe, naukowe i organizacyjne.

Zawsze z uwagą przyglądam się materiałom ilustracyjnym. Licz-
ne fotografie są bowiem ważnym uzupełnieniem tekstów. Wydoby-
te z państwowych czy też rodzinnych archiwów stają się dostępne 
publicznie. Wielokroć są to unikalne pamiątki, wyjątkowe świadec-
twa skomplikowanych polskich losów w Rosji (ZSRR). W odniesie-
niu do współczesnych fotografii, z uwagą wypatruję na nich moich 
syberyjskich znajomych z okresu, kiedy miałem okazję gościć w Aba-
kanie, Minusińsku, Małej Minusie, Szuszenskoje i Znamience. Cieszę 
się, jeśli odnajduję znajome twarze, co staje się asumptem do miłych 
wspomnień i refleksji o tamtych spotkaniach.

Jestem wdzięczny Redakcji za popularyzowanie informacji o no-
wościach książkowych poświęconych Polakom na Syberii, zarówno 
w sensie historycznym, jak i współczesnym, a także o konferencjach 
naukowych. Dzięki temu na bieżąco trafiają do nas ważne komuni-
katy. 

Szczerze gratuluję Zespołowi Redakcyjnemu dwudziestolecia 
(porcelanowa rocznica!) „Rodaków” życząc kolejnych wspaniałych 
jubileuszy oraz coraz to nowych, wiernych sympatyków w Rosji i na 
całym świecie. Sądzę, że Redakcja powinna stale czuć wdzięczność 
i poparcie nas, czytelników, w swojej trudnej i odpowiedzialnej pra-
cy organizacyjnej oraz dziennikarskiej. Możecie być dumni ze swojej 
misji, z tego, czego dokonaliście. Serdecznie dziękujemy. 

Z poważaniem,
Albin GŁOWACKI

Prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Ten godny podziwu Jubileusz może 
być szczególną okazją by się zatrzymać i 
spojrzeć wstecz na to, co było osiągnięte 
przez wypełnione pracą, nie zawsze łatwe 
ale piękne lata. Jest to czas zarezerwowa-
ny na wspomnienia radosnych chwil, roz-
wiązanych problemów oraz na nowe ambit-
ne zamysły.

W imieniu Stowarzyszenia „Dom Pol-
ski” w Nowosybirsku pragnę złożyć życze-
nia tego, aby Czasopismo RODACY nadal 
rozwijało się i kwitło, dalsza praca była dla 
Państwa źródłem satysfakcji, a trud i wy-
siłek w nią włożony zawsze był doceniany 
przez społeczeństwo.

Prezes Kulturalno-Oświatowego  
Stowarzyszenia „Dom Polski” 

w Nowosybirsku 
Zofia JUDANOWA

4 listopada w Chakasji odbyły się obchody jednego z głów-
nych świąt państwowych w Rosji – Dzień jedności narodowej. 
Dla gości i mieszkańców republiki organizacje społeczne róż-
nych narodowości przygotowały bogaty program widowisko-
wo-rozrywkowy oraz widowiskowe zawody sportowe.

DZiEŃ JEDnOŚCi nARODOWEJ

Zakrojone na szeroką skalę świąteczne zabawy odbyły się na 
hipodromie w Аbakanie – wystawa i koncert. Podczas uro-

czystości goście mogli spróbować ludowych potraw, za darmo pojeź-
dzić na kucykach i koniach, spróbować swoich sił w «Bohaterskich 
grach» i odwiedzić pawilon «Zdrowie obywateli».

Wielki świąteczny koncert «Moja Rosja, moja ojczyzna» był 
wprowadzeniem dla widzów różnych diaspor na terytorium repu-
bliki. Wzięli w nim udział amatorscy i profesjonalni wykonawcy i 
zespoły twórcze Chakasji. Otworzył koncert taniec «Przyjaźń naro-
dów» w wykonaniu przedstawicieli diaspory w narodowych strojach. 
Tradycyjnie w wydarzeniu tym wzięła udział Kulturalno-Narodowa 
organizacja społeczna «Polonia» Republiki Chakasja. W kolorowych 
krakowskich strojach przedstawiciele zespołu «Krakowiak» wzię-
li udział w tańcu «Przyjaźń narodów». Działacze Polonii zorganizo-
wali wystawę pamiątek i rękodzieła polskiego w twórczości ludowej. 
Swietłana Kuźmina, kierownik Centrum polskiej książki witała gości 
i obdarowywała kwartalnikiem «Rodacy». Zaprezentowano również 
polskie rzemiosło i lalki w strojach ludowych. Oprócz tego rozdawa-
no ulotki z zaproszeniem dla dzieci i młodzieży do Centrum rozwoju 
twórczości dzieci «Słowiańskie miasteczko».

Pomimo zimnej syberyjskiej listopadowej pogody, ludzie, miesz-
kający w sąsiedztwie w samej republice, są bardzo przyjaźni, wraż-
liwi i gościnni. Każdy jest gotów poczęstować gorącą herbatą i na-
rodową potrawą wszystkich gości na tym spotkaniu. W naszym ma-
łym miasteczku Аbakanie jest wielu aktywnych działaczy społecz-
nych różnych narodowości. Wszyscy serdeczni, cieszą się ze spotka-
nia, życzą sobie pokoju i dobrobytu. Chcę, aby takie uroczystości jed-
noczyły ludzi, tworząc grunt dla dobra i pomyślności na każdej zie-
mi, gdzie by nie mieszkali!

Swietłana GORIEWA, 
członkini Zarządu KNOO «Polonia” w Chakasji

Foto autora
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23-29 października 2017 r. po raz XI 
w Czerniachowsku odbyło się Forum 
Organizacji Polonijnych Obwodu Ka-
liningradzkiego, którego pomysłodaw-
cą i organizatorem jest niekomercyjna 
organizacja polonijna „Dom Polski”  
im. F. Chopina, prezes Irena Korol.

COROCZNE XI FORUM 
POLONIJNE

Forum rozpoczęło się od otwarcia w 
bibliotece w Czerniachowsku wysta-

wy fotografii Giżyckiej grupy fotograficznej 
„Optyczni”. Zestaw fotografii prezentowa-
nych na wystawie wybrano z kilku wystaw 
tematycznych dla pokazania róznorodności 
zainteresowań autorów: podróże, architektu-
ra, flora i fauna, pejzaż wiejski, pory roku. 

25 października Polonia z Czerniachow-
ska wraz z klubikiem filmowym „Lumier” z 
Czerniachowska obejrzeli polski film fabu-
larny „Pokłosie” W. Pasikowskiego. 

Bogumiła Bednarek, z Kaszubskiego 
Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora 
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 
27 października przeprowadziła warsztaty 
rękodzieła kaszubskiego pt. „Piękno kaszub-
skiej sztuki ludowej”. Na zajęciach uczest-
nicy własnoręcznie wykonali kwiaty z bibu-
ły. Zajęcia cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem.

Czwarty dzień Forum (28 października) 
tradycyjnie było podzielone na część nauko-
wą, część oficjalną i część kulturalną. Dla 
Konferencji (części naukowej) organizatorzy 
wybrali temat „Dziedzictwo Kulturowe Po-
laków w Odwodzie Kaliningradzkim”, temat 
bardzo wartościowy dla Polaków, mieszka-
jących w obwodzie Kaliningradzkim. Wśród 
zaproszonych prelegentów byli: 

– Andrej Narimanidze, uczeń 11 kla-
sy, koło historyczne „Nasz Kraj” nauczyciel 
prowadzący A. Jelisiejewa – „Powołanie Jó-
zefa Narońskiego”,

CZERNIAChOWSK

– Olga Rieziepowa uczennica 11 kla-
sy, koło historyczne „Nasz Kraj” nauczyciel 
prowadzący A. Jelisiejewa – „ Seminarium 
nauczycielskie w Karalene, jako miejsce for-
mowania wielkich Polaków”,

– Barbara Grąziewicz-Chludzińska, Pre-
zes fundacji „Dziedzictwo nasze” – „Bole-
sław Leśmian – geniusz słowa”,

– Krzysztof Żęgota, Przedstawiciel Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego – „Hi-
storia i współczesność Polaków w obwodzie 
kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej”.

Pani Barbara Grąziewicz-Chłudzińska 
na koniec zrobiła podsumowanie konferen-
cji w którym doceniła udział młodzieży ro-
syjskiej i jej zaangażowanie. Podkreślała że: 
„Wszystkie tematy, które były wygłoszone 
podczas konferencji, są bardzo różnorodne 
i ciekawe”.

W części kulturalnej zaprezentowane zo-
stały umiejętności artystyczne członków orga-
nizacji polonijnych z Kaliningradu, Ozierska, 
Znamienska, Polesska i Czerniachowska. Wy-
stępowali zarówno dzieci, młodzież jak i osoby 
dorosłe, które przekazują kulturę i sztukę Pol-
ski dla młodszego pokolenia. Bogaty program 
artystyczny zaprezentowała Polonia Czernia-
chowska. Wystąpiły zespoły tańca i pieśni pol-
skiej: „Kukuleczka” i „Strumyk”, które zapre-
zentowały polskie pieśni i tańce ludowe: tro-
jak, polka, krakowiak, kujawiak, oberek. Licz-
ba uczestników zespołów czerniachowskiej 
Polonii zawsze imponuje swoją wielkością.

XI Forum zakończyło się 29 październi-
ka br. Mszą świętą, którą odprawił francisz-
kanin ojciec Waldemar Mackiewicz w Ko-
ściele p.w. św. Brunona w intencji Polonii 
Obwodu Kaliningradzkiego. 
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1 listopada członkowie i harcerze 
Drużyny Harcerskiej „Zarzewie” i Gro-
mady Zuchów „Orlęta” ON „Domu 
Polskiego” w Czerniachowsku odwie-
dzili pomnik ofiar byłego hitlerowskie-
go obozu koncentracyjnego w Hohen-
bruch (obecnie Gromowo) – miejsce pa-
mięci narodowej.

CZERniACHOWSCY HARCERZE PAmiętAJĄ 
O ZmARłYCH

W wówczas niemieckim Hochenbruch 
w okresie 1939-1945 r. funkcjono-

wał hitlerowski obóz policyjny, podległy urzę-
dowi gestapo w Königsberg.

Jego ofiarami byli przede wszystkim „ina-
czej myślący” Polacy: pracownicy polskich 
konsulatów w Prusach Wschodnich, działa-
cze Związku Polaków w Niemczech, przedsta-
wiciele polskiej inteligencji z Warmii i Mazur, 
Powiśla i Kujaw. Wielu więźniów rozstrzela-
no, wielu zamęczono.

Dla członków ,,Domu Polskiego” w Czer-
niachowsku ten dzień jest wyjątkowy – sta-
ło się tradycją odwiedzanie co roku pomni-

Jak co roku w Forum wzięli udział przed-
stawiciele wszystkich organizacji polonij-
nych działających na terenie Obwodu Kali-
ningradzkiego. Wśród honorowych gości te-
gorocznego przedsięwzięcia byli m. in. Kon-
sul Generalny P. Agnieszka Marczk, Konsul 
RP w Kaliningradzie d/s Polonii P. Jarosław 
Strycharski, Konsul RP w Kaliningradzie  
P. Grażyna Kostrusiak, a także przedstawi-

ciele władz Województwa Pomorskiego i 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, de-
legacja ze Starostwa Powiatu Węgorzew-
skiego, delegacja z Giżycka. 

Bardzo ważne, że Polacy Obwo-
du Kalinnigradzkiego pamiętają o swoich  
korzeniach polskich, o tradycjach polskich, 
jak również o kultywowaniu kultury ojczy-
stej.

Małgorzata STĘPNIAK, 
pracownik Muzeum Kultury Ludowej 

w Węgorzewie
Autor zdjęć Maksim TAURSKI. Na zdję-

ciach: 1) Prelekcje historyczne. 2) Wysta-
wa fotografii „Optyczni”. 3) Na warszta-
tach kaszubskich. 4) Zespół Strumyk Polonia 
Сzerniachowska. 5) Pani Konsul Generalny 
A. Marczak.

ka ofiar byłego hitlerowskiego obozu Hohen-
bruch, gdzie większość zamordowanych stano-
wili Polacy.

Przy pomniku wykonujemy prace porząd-
kowe, zapalamy lampki i stawiamy kwiaty, 
zrobione własnoręcznie przez dzieci polonij-
ne podczas warsztatów w Muzeum w Węgo-
rzewie.

Po wspólnej modlitwie za zmarłych, pro-
wadzonej przez księdza Waldemara Mackie-
wicza, głos zabrała Pani Irena Korol, prezes 
,,Domu Polskiego” w Czerniachowsku oraz 
prezes Rady Polonijnej obwodu Kaliningradz-
kiego. Pani I. Korol została odznaczona Meda-
lem XXXV lecia Powstania Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego za pamięć o poległych.

Harcerze ,,Domu Polskiego” w Czernia-
chowsku pełnili przy pomniku wartę honoro-
wą. 

„Pamiętamy o wszystkich, którzy cierpie-
li i zginęli”.

Irina SAFRONOWA,
Autor zdjęć Aleksandr KOROL.
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„RODZINA” DBA O POLSKIE 
RODZINY NA SYBERII

Mam już 76 lat a dopiero trzy lata 
temu dowiedziałem się, że mój pradzia-
dek miał na imię Konstanty a prababcia 
zmarła między Świętami Bożego Naro-
dzenia a Nowym Rokiem w Zakopanym 
w roku 1935. 

„Od zawsze” wiedziałem, że babcia 
moja – Maria z domu Tyszkiewicz urodziła 
się w Omsku jako córka zesłańców.

I nic więcej o jej rodzinie. 
Wiedziałem, że z Omska dziadek mój – 

Stanisław Kochlewski, który szkoły kończył 
w Ufie wziął żonę z Omska, a w Iszymie uro-
dził się ich pierwszy syn, mój stryj Bolesław. 
Mój ojciec – Radosław urodził się w 1907 
roku już w Warszawie. 

Niedługo minie rok, jak 5 lutego gdy 
w Internecie znalazłem informację, iż w 
Omsku przy ulicy Szelabina 175 działa 
Omskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie 
Kulturalno – Oświatowe „Rodzina”. Napisa-
łem na jeden z wymienionych tam adresów.

Dowiedziałem się, że od 12 lat nie ma 
już domu przy ulicy Szelabina, zmienili się 
też niektórzy ludzie działający w Stowarzy-
szeniu, ale adres mailowy pana Piotra Kra-
jewskiego nadal jest aktualny.

I tak rozpoczęła się korespondencja z pa-
nem Piotrem, wymieniliśmy już kilkaset maili.

Pomoc jaką mi pan Piotr udzielił (i na-
dal udziela) okazała się wprost nieoceniona. 
Nie tylko wskazał mi adresy archiwów ro-
syjskich do których dobrze by było się zwró-
cić ale i pomógł uregulować rachunki przez 
nie wystawione, co było bardzo ważną spra-
wą jako, że na numery kont przez nie poda-
ne z Polski pieniędzy przesłać nie sposób. I 
bez tej pomocy wyszedłbym w oczach archi-
wistów na osobę nie uczciwą. Telefonuje do 
archiwów dopingując je do udzielania mi ko-
lejnych informacji. A z tymi odpowiedziami 
różnie bywa. 

OMSK

Szczęśliwie, na czas dowiedziałem się 
od pana Piotra, że na podstawie pracy dok-
torskiej pani Swietłany Muliny ukazała się 
po polsku jej książka i że autorka właśnie do 
Polski przylatuje na spotkania z czytelnika-
mi. Jestem jednym z nich. Książkę uważnie 
przeczytałem, oprócz ogólnej prezentacji ży-
cia polskiej kolonii w początkowych latach 
po zesłaniu są w niej dane biograficzne do-
tyczące mych pradziadków, dane do tej pory 
mi nie znane. 

Udało mi się spotkać z panią Swietłaną 
prywatnie i już otrzymałem następne infor-
macje, które pomogły mi ustalić czyim sy-
nem był mój pradziadek. Mam nadzieję, że 
o rodzinie, tak o Tyszkiewiczach jak i o Ko-
chlewskich będę wiedział jeszcze więcej. 

A mam komu wiedzę tę przekazać. 
Tak. Niewątpliwie kontakt z panem 

Piotrem Krajewskim, mającym w swych 
korzeniach i krew polską okazał się bar-
dzo owocny. Wiem też, że pan Piotr po-
maga bezinteresownie nie tylko mnie. Na 
spotkaniu z panią Swietłaną było więcej 
osób, które wyrażały się o nim z wielkim 
uznaniem. 

Wojciech KOCHLEWSKI
Na zdjęciach: 1) Wojciech Kochlewski w swo-
jej bibiotece. 2) Maria z Tyszkiewiczów i Sta-
nisław Kochlewscy w Omsku, 21.12.1898 r.  
3) Piotr Krajewski ze śp. prezydentową Ma-
rią Kaczyńską.
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SYBERYJSKIE DROGI 
DO niEPODlEGłOŚCi

7 listopada w ramach konferen-
cji „Drogi do niepodległości” członko-
wie redakcji Rodacy – Sergiusz Leoń-
czyk, Wojciech Korwin-Kossakowski i 
Artiom Czernyszew wzięli udział w kon-
ferencji „Drogi do niepodległości”, zor-
ganizowanej przez Urząd Miasta Ostrów 
Mazowiecka i powstające Muzeum Dom 
Rodziny Pileckich.

Sergiusz Leończyk poprowadził wykład „Syberyjskie drogi 
do niepodległości”, w którym przedstawił historię najstarszej 

Polonii świata, osiedlonej na Syberii. Opowiadał zarówno o kator-

gach, które w ogólnym odbiorze zazwyczaj kojarzą się z Sybirem, 
ale również o zesłaniu osiedleńczym z epoki carskiej. Realia zesłania 
carskiego zasadniczo różniło się od zesłań z czasów stalinowskich. 
Jak podkreślił dr Leończyk różnicę tę możemy zauważyć w historii 
jak również w literaturze z danego okresu, podając za przykład „Ar-
chipelag Gułag” Aleksandra Sołżenicyna. 

Drogi Polaków na Syberii były różne, tematykę tę przybliżył nam 
dr Artiom Czernyszew. Opowiedział o Tomsku, mieście które było 
kulturalnym centrum Polonii, gdzie zbudowano polski kościół, szko-
ły, wydawane były polskie gazety. Artiom Czernyszew wygłosił wy-
kład pt. „Polonijna prasa na Syberii”, podczas którego opowiedział o 
życiu Polaków na Syberii. 

W trakcie konferencji można było zapoznać się z książką autor-
stwa dr Sergiusza Leończyka pt. „Polskie osadnictwo wiejskie na Sy-
berii w drugiej Połowie XIX i na początku XX wieku”.

Również zebranym na konferencji, a była to młodzież szkół z 
Ostrowi Mazowieckiej i okolic został zaprezentowany i rozdany  
nr 2 (74) pisma „Rodacy”.

Redakcja pisma „Rodacy” dziękuje za zaproszenie burmistrzowi 
miasta Ostrowi Mazowieckiej Panu Jerzemu Bauerowi.

Red.

DniA 09.12.2017 R. W WiEKU 
83 lAt ZmARł Ś. P. DR 

StAniSłAW PAJKA
Niestrudzony naukowiec, badacz Kurpiowszczyzny, 

jeden z największych regionalistów w Polsce, autor ponad 
600 artykułów, recenzji, rozpraw i książek, wielki sym-
patyk Polonii, organizator wielu naukowych konferencji, 
poświęconych Polakom na Syberii, autor książki „Kurpie. 
Czasy – ludzie – wydarzenia”, w której rozdział poświęcił 
Polonii Republiki Chakasja.

Żegnamy z żalem naszego przyjaciela i składamy wy-
razy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego.

Redakcja Pisma „Rodacy”
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SPOtKAniE Z SYBERiĄ 
I RODAKAMISyberia. Największa przestrzeń, więk-

sza od Europy i Stanów Zjednoczo-
nych razem wziętych, najpiękniejsze krajo-
brazy, jakie widzieliśmy, największe i naj-
cięższe więzienie Europy, najdłuższa na 
świecie kolej transsyberyjska – „naj” można 
by mnożyć. Spędziliśmy na tej pięknej zie-
mi kilka tygodni. Doznaliśmy przez ten czas 
tyle serdeczności od ludzi, od miejscowej 
Polonii, że chcieliśmy o tym napisać. Nasza 
fascynacja Polonią syberyjską zaczęła się od 
ciekawego wykładu dr. Sergiusza Leończy-
ka w rodzinnym mieście Ostrołęce. Po tej 
prelekcji zapragnęliśmy poznać bliżej sybe-
ryjskich rodaków, o których dotąd niewiele 
wiedzieliśmy. 

Jechaliśmy koleją transsyberyjską ponad 
100 godzin i w tym czasie dużo czytaliśmy. 
Jesteśmy pod wrażeniem pisma „Rodacy”. 
W przerwach od oglądania pięknych krajo-
brazów i niezwykłej syberyjskiej przyrody, 
to wartościowe pismo poszerzało nasze ho-
ryzonty i zmuszało do refleksji nad przeszło-
ścią. Gratulujemy celności, z jaką redakcja 
utrwala pamięć historyczną, promuje wiedzę 
o Polsce – szeroko pojętą kulturę, tradycję 
i język. Doprawdy jest to bardzo szerokie i 
różnorodne spektrum wielu odcieni polsko-
ści. Wystarczy rzucić okiem na kilka tytu-
łów tekstów: „Dni kultury polskiej na styku 
Europy i Azji”, „Polsko-rosyjska wiosna w 
Płocku”, „Młodzież Bielska-Białej o Sybira-
kach”, „Chopin na Angarą”, „20-lecie szko-
ły języka polskiego w Abakanie”, „Tradycje 
wielkanocne w Ułan Ude”, „Festiwal polski 
w parku „Etnomir” w Moskwie” itp. Chcie-
libyśmy, aby ten szeroko zakrojony dialog 
kulturowy sprzyjał polepszeniu trudnych re-
lacji między naszymi narodami. Ale wróćmy 
do konkretnych tekstów, które przemawiają 
do uczuć i wyobraźni czytelników, również 
takich jak my, których przodkowie nie do-
świadczyli strasznego losu wygnańców. Dla-
tego historie i doświadczenie przekazywa-

OStROłęKA

ne przez potomków tych bohaterów jest dla 
nas ważne i pouczające. Szczególne wraże-
nie robią przekazy z pierwszej ręki, jak na 
przykład opowieść Walentyny Kałużskiej o 
losie swoim i bliskich – szczera i przejmu-
jąca. Pięknie napisała w swoim eseju o zna-
jomej rodzinie Joczów Helena Władimiro-
wa. To porażająca prawda, że w Rosji trud-
no jest znaleźć rodzinę o polskich korze-
niach, której nie dotknęłyby stalinowskie re-
presje. Najbardziej poruszył nas jednak arty-
kuł Bronisława Kamińskiego „Matka Zofia i 
jej dzieci”. To opowieść 85-letniej Genowe-
fy Skotnickiej, o jej drodze z Kresów przez 
Ural do Kudowy. Niewyobrażalne, ile jest 
w stanie znieść matka! Po głodowej śmier-
ci męża i cierpieniach na Syberii wróciła z 
pięciorgiem dzieci do Polski. Niesamowita 
lekcja życia, każdy powinien to przeczytać. 
Doceniliśmy też naukowe teksty Niny Wasi-

lec czy Eugeniusza Siemonowa. Jakże to po-
rządkująca wiedzę i skłaniająca do przemy-
śleń lektura! Dziękujemy.

Inspiracją i duszą naszych intelektual-
nych przygód była docent Ludmiła Po-

leżajewa – wykładowczyni dziennikarstwa na 
Uniwersytecie Republiki Chakasja w Abaka-
nie. To dzięki niej zwiedziliśmy niezwykły 
sześciopiętrowy gmach Biblioteki Narodo-
wej Chakasji. Jesteśmy częstymi bywalcami 
różnych bibliotek, ale biblioteka chakaska w 
wyjątkowy sposób łączy i piękno, i wygodę, 
i nowoczesność. Nawet ja – z chorym kręgo-
słupem – mogłabym wygodnie czytać na spe-
cjalnych leżankach! Design dopełniają swo-
ją wysmakowaną estetyką platformy multi-
medialne, pracownie komputerowe czy sale 
konferencyjne. Ale w bibliotece liczy się nie 
tylko estetyka: dzięki nowoczesnym rozwią-
zaniom technologicznym starodruki i cenne 
stare książki przechowywane są w optymal-
nej temperaturze i wilgotności. W bibliotece 
mieszczą się też centra językowe: nas najbar-
dziej zainteresowało Centrum Polskiej Lite-
ratury, świetnie prowadzone przez Swietłanę 
Kuźminę. Gdy już wychodziliśmy z tej świą-
tyni polskiej książki, w drzwiach pojawił się 
młody człowiek o egzotycznej urodzie i przy-
witał nas uroczym „dzień dobry”. Nie chcie-
liśmy przeszkadzać i zostawiliśmy tego mi-
łośnika języka polskiego ze swoją nauczy-
cielką. Centrum organizuje obchody rocznic, 
konkursy i spotkania. O olimpiadzie „Znasz 
li ten kraj” przeczytaliśmy w artykule Swie-
tłany Kuźminy w piśmie „Rodacy”. Nie były 
to łatwe zmagania. Uczestniczka Ania Izako-
wa, której rodzice pracują społecznie dla tu-
tejszej Polonii, podsumowała: „To nie takie 
proste przedstawić Polskę tak jak ją się same-
mu widzi i nie ściągnąć z Wikipedii. Polska 
budzi we mnie wiele różnych niejednoznacz-
nych uczuć, dlatego było mi ciężko”. 
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Kolejnym dużym przeżyciem było dla 
nas spotkanie z młodzieżą na Państwowym 
Uniwersytecie Republiki Chakasja imienia 
Mikołaja Katanowa. Przedstawiłam studen-
tom przykłady interferencji językowej. Mie-
li też możliwość zetknięcia się z żywym ję-
zykiem polskim, bo mój mąż opowiedział 
o swojej drodze zawodowej po polsku. Nie 
oczekiwaliśmy tak ciepłego przyjęcia i za-
interesowania młodych ludzi Polską. Popu-
larność polskiej kultury i języka w Chaka-
sji jest niewątpliwą zasługą działalności do-
cent Ludmiły Poleżajewej i doktora Sergiusza 
Leończyka, który założył niemal ćwierć wie-
ku temu – jeszcze jako student – Stowarzy-
szenie Polonijne w Abakanie. Zdumiewające, 
że ten młody naukowiec, mówiący po polsku 
prawie bez akcentu całe życie spędził w Aba-
kanie. Za współprowadzenie pisma „Rodacy” 
dr Leończyk otrzymał w 2016 r. Złotą Sowę 
w Wiedniu – polonijnego Oscara w dziedzi-
nie mediów. Przyznano ją także w dziedzinie 
filmu aktorce Jadwidze Barańskiej i reżysero-
wi Jerzemu Antczakowi. Znalazł się więc Ser-
giusz w doborowym towarzystwie. Kwartal-
nik „Rodacy” został również wyróżniony na 
III Europejskim Forum Mediów Polonijnych 
w Warszawie. Redakcję uznano za najbardziej 
profesjonalną, podkreślono, że pracujący tam 
redaktorzy mają wykształcenie dziennikar-
skie i stopnie naukowe, a to przekłada się na 
wysoki poziom periodyku. 

Zwiedziliśmy bardzo ważne dla cha-
kaskiej Polonii miasto – Minu-

sińsk. W Muzeum imienia Mikołaja Martia-
nowa obejrzeliśmy wystawę malarstwa Wi-
talija Walkowa – artysty, który uczestniczył 
w ponad 20 wystawach w Federacji Rosyj-
skiej. Na obecnej pokazał 42 obrazy: pejza-
że Minusińska oraz portrety znanych oby-
wateli tego miasta. Profesjonalny komentarz 
Elżbiety Laskowskiej pomógł nam docenić 
wartość artystyczną ekspozycji. Po wyjściu 
z muzeum zwiedziliśmy centrum i poszli-
śmy na cmentarz, gdzie pochowani są Pola-
cy. Przy bramie wejściowej Stowarzyszenie 
Polonia postawiło pomnik z napisem: „Mat-
kom Polkom i dzieciom pochowanym w tej 
ziemi”. W Minusińsku istniał duży sieroci-
niec, który przygarniał wszystkie osierocone 
polskie dzieci. Kolejnym bardzo ciekawym 
dla nas miejscem było Szuszeńskoje – histo-
ryczna osada zesłańców. Tam Natalia Sko-
robogatowa (z domu Stankowska) oprowa-
dziła nas po odrestaurowanych uliczkach. 
Domy z potężnych syberyjskich bali robią 
wrażenie. Życie chakaskiej Polonii to jed-
nak nie tylko historia. W Minusińsku istnieje 
wspaniały zespół „Czerwone Jagody”, który 
m.in. wykonuje polskie tańce ludowe. Kieru-
je nim Larysa Koreniec. W Abakanie podob-
ny zespół „Syberyjski Krakowiak” prowa-
dzi Helena Władimirowa. Oba zespoły z po-
wodzeniem koncertują i w Rosji, i za grani-

cą, m.in. w Polsce, wykonując również tań-
ce kurpiowskie. Miło było poczytać w pi-
śmie „Rodacy” o polskich Sybirakach, któ-
rzy tysiące kilometrów stąd rozsławiają na-
szą małą piękną ojczyznę – Kurpie. 

Dziękujemy Sergiuszowi Leończykowi 
za inspiracje, Ludmile Poleżajewej za go-
ścinę i intelektualną opiekę, kotce Lusi za 
mruczące towarzystwo, Julii Kostiakowej, 
dyrektor Narodowej Biblioteki Chakasji za 
możliwość zwiedzenia tego niesamowite-
go obiektu, Leonidowi Wasilcowi za życz-
liwość i zabranie nas do miejsc ważnych 
dla syberyjskich Polaków – Minusińska i 
Szuszeńskoje, a także nad Jenisej do Saja-
no-Szuszeńskiej Elektrowni, jednej z naj-
większych wodnych elektrowni na świecie. 
Dziękujemy również wszystkim przemiłym 
mieszkańcom Chakasji, których spotkaliśmy 
podczas naszego pobytu w Republice. 

Elżbieta STASIUK, 
Ostrołęka

Na zdjęciach: 1) Elżbieta Stasiuk z małżon-
kiem zwiedzający Sajano-Szuszeńską elektrow-
nię wodną. 2) Spotkanie ze studentami na Uni-
wersytecie im. M. Katanowa w Abakanie. 3) Swie-
tłana Kuźmina, Ludmiła Poleżajewa i pan Cze-
sław w Bibliotece Narodowej Chakasji. 4) Elżbie-
ta Stasiuk z małżonkiem, Natalia Skorobogatowa  
i Leonid Wasilec podczas zwiedzania skansenu 
„Szuszerńskoje”. 5) Przy Uniwersytecie Chaka-
skim im. M. Katanowa w Abakanie.
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KOMUNIKAT PRASOWY
W dniu 9.12.2017 w Ambasadzie RP w Budapeszcie odbyło się 

spotkanie opłatkowe. Gośćmi Ambasadora Jerzego Snopka i konsula 
RP Marcina Sokołowskiego była tamtejsza Polonia, polscy duchow-
ni oraz uczniowie Polskiego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego  
im. J. Bema. Gościem opłatkowego spotkaniabyła również poseł Jo-
anna Fabisiak, która w imieniu polskiego parlamentu złożyła świą-
teczne życzenia iuroczyście ogłosiła otwarcie IX edycji Konkursu 
„Być Polakiem”.W tym roku Konkurs ma wymiar szczególny, ponie-
waż nawiązuje do obchodów wielkiego Jubileuszu 100 rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. 

Przesłaniem Konkursu jest, by jak najwięcej mówić o tamtych 
wydarzeniach, przypominać, że o Wolnościmarzyły pokolenia.

„Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń” to temat, który ma za-
danie połączyć pokolenia nauczyciela-wychowawcę i ucznia, miesz-
kających poza granicami kraju. Dlatego w tym roku formuła konkur-
su została poszerzona o moduł „B” – dla nauczycieli na stworzenie 
konspektu lekcji. Dla dzieci i młodzieży przeznaczony jest moduł 
„A”, gdzie wzorem lat poprzednich zapraszamy do tworzenia prac 
plastycznych, literackich i multimedialnych. Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronie internetowej: www.swiatnatak.pl

Organizatorzy i jurorzy konkursu zwracają się z serdeczną proś-
bą o promowanie Konkursu na Państwa stronach internetowych i in-
nych kanałach informacyjnych, by dotrzeć do jak najliczniejszej rze-
szy odbiorców.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i promocji poprzedniej edycjido 
jury konkursu wpłynęło ponad 1550 prac z różnych zakątków świata.

Do udziału w Konkursie 
„Być Polakiem”, 

Moduł A – dla uczniów, 
prace plastyczne i literackie 

Drodzy uczniowie szkół przedmiotów oj-
czystych oraz dzieci i młodzież nie uczestni-
czący w tych zajęciach, ale żyjący poza gra-
nicami Polski i kochający Ojczyznę przod-
ków. W roku wielkiego Jubileuszu setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości zapraszamy Was do udziału w:

iX edycji konkursu „Być Polakiem”, 
moduł A – dla dzieci i młodzieży.

Organizatorami Konkursu są: 
Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska 

macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, 
Fundacja Świat na tak.

Konkurs jest zaproszeniem do reflek-
sji o polskiej tradycji i języku. Zachętą do 
poznawania polskiej historii i roli Polaków 
w kształtowaniu europejskiego i światowe-
go dziedzictwa. W ubiegłorocznej VIII edy-
cji wzięło udział 1500 uczestników z całego 
świata. Wielka to zasługa rodziców i nauczy-
cieli. Dziękujemy!

W roku 1918, po długich 123 latach nie-
woli, Polska odzyskała niepodległość. Ma-
rzyły o niej pokolenia, a nie godząc się na 
zniewolenie Narodu, podejmowano różne 
formy oporu, od zbrojnych powstań po pro-
testy lokalne. Od Insurekcji Kościuszkow-
skiej po bunt dzieci wrzesińskich, które nie 

Organizatorami konkursu „Być Polakiem” są:
• Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
• Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii,
• Fundacja „świat Na Tak”.

Z wyrazami szacunku
Halina KOBLENZER

Rzecznik Prasowy Konkursu

ZAPROSZENIE
chciały odmawiać pacierza po niemiecku, 
mimo stosowanych kar. Wolność nie zosta-
ła nam dana. To Polacy swoim męstwem, a 
ostatecznie bohaterską walką o Warszawę w 
1920 roku, zapewnili niepodległość Ojczyź-
nie. W roku Jubileuszu chcemy o tych wyda-
rzeniach przypominać dzieciom i młodzieży, 
mieszkającej poza Polską. Zapraszając do 
udziału w Konkursie chcemy pobudzić ich 
żywe zainteresowanie walką Polaków o wol-
ność i odzyskanie niepodległości.

ZAPRASZAmY DO UDZiAłU
w konkursie „Być Polakiem”

moduł A – dla dzieci i młodzieży

Grupa 1: 6-9 lat: „Polska i Polacy. Pocz-
tówka z 1918 r.” – prace plastyczne.

Grupa 2: 10-13 lat: „Jako redaktor ga-
zetki szkolnej przygotuj numer okoliczno-
ściowy o odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 3: 14-16 lat: „Jesteś redaktorem 
gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicz-
nościowy o odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 4: 17-22 lata: „Polska i Polacy w 
1918 r.” – prace literackie.

Grupa 5: 10-22 lata: „Program np. TV, 
internetowy, radiowy o odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 r.” – prace multimedialne.

Autorzy zwycięskich prac będą zapro-
szeni na Galę w Zamku Królewskim w War-
szawie, gdzie otrzymają nagrody oraz będą 
uczestniczyć w okolicznościowych wyciecz-
kach. Nagrodzona zostanie również szkoła, z 
której wpłyną prace laureatów.

Kalendarz IX edycji konkursu 
„Być Polakiem”

moduł „A” – dla dzieci i młodzieży 

do 04.03.2018 r. – Nadsyłanie prac kon-
kursowych

13-15.04.2018 r. – Obrady Jury Konkur-
su – Warszawa

22.04.2018 r. – Ogłoszenie wyników 
Konkursu: http://swiatnatak.pl/wyniki-kon-
kursu-byc-polakiem/

29.06.2018 r. godz. 14.00 – Gala wręcze-
nia nagród Laureatom i Wyróżnionym , War-
szawa, Zamek Królewski

30.06-01.07.2018 r. – Zwiedzanie War-
szawy przez Laureatów i Wyróżnionych

Więcej informacji na stronie: 
www.swiatnatak.pl

Pozdrawiamy serdecznie 

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Wspólnota Polska –  
Prezes Dariusz Piotr Bonisławski

Polska Macierz Szkolna w Wielkiej  
Brytanii – Prezes Krystyna Olliffe
Fundacja Świat na tak – Prezes  

Joanna Fabisiak
Koordynator projektu – marek machała 

bycpolakiem2018@gmail.com
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MECZ EUROLIGI ORENBURG
20 grudnia 2017 r. koszykarki „Wi-

sły Can-Pack” Kraków” w meczu dzie-
wiątej kolejki grupy B Euroligi zmierzy-
ły się z rosyjską „Nadieżdą” (Orenburg).

Krakowianki po raz szósty zagrały na 
parkiecie hali w Orenburgu. Z dotychczaso-
wych pięciu gier – trzy dla „Białej Gwiaz-
dy” były zwycięskie.Wislę Kraków repre-
zentowały podopieczne trenera Krzysztofa 
Szewczyka – koszykarki Leonor Rodriguez, 
Tamara Radocaj, Giedre Labuckiene, Mauri-
ta Reid, Sonja Greinacher, Cheyenne Parker, 
Magdalena Ziętara, Klaudia Niedżwiedzka i 
Julia Natkaniec.

„Nadieżdę” (trener Aleksander Kowa-
liow) reprezentowały koszykarki: Sandra 
Ygueravide, Brionna Jones, Anastasija Szi-
łowa, Ksenia Tichonienko, Emma Cannon, 
Jekaterina Fiedorenkowa, Maria Czerepano-
wa, Anastasija Tocziłowa, Zhosselina Ma-
iga, Jana Diegtjarskaja.

Klub „Wisła” przegrał z „Nadieżdą” 
(67:61).

Należy podziękować kierownictwo klu-
bu koszykówki „Nadieżda” za życzliwość i 
serdeczność, dzięki któremu od lat otrzymu-
jemy zaproszenia na spotkania Euroligi do 
Hali Sportowej „Orenburzje”. 

Kibicujemy naszym przyjaciółkom z 
Polski!

Wanda SELIWANOWSKA
Na zdjęciach: 1) Koszykarka Tamara Radocaj 

(46) na pamieć z kibicami Orenburga. 2) Frag-
menty Mecza Euroligi.
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SYBERYJSKi BiAłYStOK 
ZAPłOnĄłW kwietniu 2017 r., nocy z wtorku 

na środę (18/19.04.2017), tuż po 
Wielkanocy, doszczętnie spłonął katolicki ko-
ściół w syberyjskim Białymstoku. Drewniany 
budynek zbudowali, swoimi rękoma, dobro-
wolni polscy przesiedleńcy, z okolic Grodna, 
Lidy i Siedlec, na początku XX w. (1908-
1910 r.). Ponad stuletni kościół, który oparł 
się wirom historii, w jedną noc przestał ist-
nieć. Została tylko figurka Maryi, stojąca nie-
opodal…nietknięta przez płomienie… i napis 
na stopionym dzwonie „Dziewica Maryja…”. 
W Białymstoku zrobiło się cicho…

Krótka historia kościoła, pod wezwaniem św. 
Antoniego Padewskiego, w Białymstoku na Sybe-
rii. Sam pomysł wybudowania świątyni wyszedł, jak 
można wnioskować ze źródeł, od ks. Pawła Kaziu-
nasa, pełniącego posługę duszpasterską w przesie-
dleńczych osadach tomskiej guberni na początku 
XX w. W 1906 r. z jego inspiracji „mieszkańcy Bia-
łegostoku wystąpili z prośba do władz o pozwolenie 
na budowę kościoła i przyznanie pożyczki państwo-
wej na ten cel”[1]. Budowę zakończono 1 listopa-
da 1908 r. „Drewniany kościół postawiono na mo-
drzewiowych fundamentach (z bali), jest przykry-
ty blachą, ma wierzę i dwie zakrystie. Posiada 14 
okien i 5 drzwi z zamkami i został zabezpieczony 
w towarzystwie ubezpieczeniowym.”[2] Dzwon na 
wieżę ofiarował proboszcz tomskiej parafii – ks. Jó-
zef Demikis. Uroczyste poświęcenie kościoła miało 
miejsce 13 czerwca 1910 r., w dzień św. Antoniego 
Padewskiego, który stał się patronem świątyni. Ze 
wspomnień ówczesnych mieszkańców wyłania się 
idylliczny obraz cerkiewki, stojącej na wzgórzu, w 
otoczeniu cedrów i jodeł. Początek pierwszej wojny 
światowej, to początek zmian na gorsze, w rozwi-
jającej się aktywnie polskiej wiosce. Lata 20. przy-
niosły zwalczanie religii – a w 1931 r. kościół roz-
stał zamknięty. Mieszkańcom udało się go uratować 
od rozbiórki. W 1938 r., po aresztowaniu niemal 
wszystkich mężczyzn w wiosce i rozstrzelaniu ich 
w ramach „polskiej akcji NKWD”, budynek zamie-
niono na magazyn zboża, a po 1945 r. pełnił funk-
cję miejscowego klubu. Dopiero w latach 90. XX w. 
katolikom udało się odzyskać świątynię. Jego po-
nowne poświęcenie odbyło się 13 czerwca 1998 r. –  
w 90 rocznicę istnienia kościoła. 

Współcześnie kościół był miejscem bożej 
posługi, miejscem spotkań dorosłych i dzie-
ci. To tu odbywały się letnie obozy dla malu-
chów z Białegostoku i pobliskich wsi. To tu 
na każde święta przydreptywało starsze poko-
lenie, modlić się przed ikoną św. Antoniego 
Padewskiego.

Dla młodzieży z tomskiej parafii, Biały-
stok był ostoją spokoju, miejscem, do które-
go wszyscy przyjeżdżali z radością. Drewnia-
ny kościółek był pięknym elementem wiej-
skiego pejzażu. I gdy wieść o tym, że spło-
nął doszczętnie dotarła do Tomska…po twa-
rzach popłynęły łzy. Zniknął symbol, coś nie-
zwykle prostego, ale bardzo bliskiego sercu. 
Symbol namacalnie polski, bo choć msze, w 
ostatnim czasie, odprawiane były po rosyjsku 
– z uwagi na rosyjskich i ormiańskich para-
fian – to jednak w kościele, i w chatach sły-
chać było także słowa polskich modlitw i pie-
śni. Wyszeptywane cicho przez najstarsze ba-
bule, przeszywały serce. 

OBWÓD TOMSKI

16 kwietnia 2017 r. jeszcze można było 
poczuć w nozdrzach zapach drewna, wilgoci 
odchodzącej zimy i rodzącej się wiosny, któ-
re przenikały świątynię. Jeszcze w Wielkanoc 
zabrzmiały stare polskie utwory…. jeszcze w 
tamtą Wielkanoc …do kościółka w Białym-
stoku przyszedł Chrystus, i w swoich przebi-
tych dłoniach przyniósł nadzieję, miłość i po-
kój. 

19 kwietnia 2017 r. dym unosił się na 
wioską…

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego 
Padewskiego w syberyjskim Białymstoku, 
był obiektem unikatowym, który cały czas 
funkcjonował. Był jedynym drewnianym do-
mem modlitwy, który zachował się na Sybe-
rii Zachodniej do czasów współczesnych. Był 
jednym z dwóch zachowanych w Rosji (drugi 
znajduje się w polskiej wiosce Wierszyna, w 
irkuckim obwodzie).

Obecnie trwa zbiórka funduszy na od-
budowę kościoła. Prowadzona jest akcja pod 
nazwą „Syberyjski Białystok – Zmartwych-
wstanie”. Organizatorem jest parafia kato-
licka w Tomsku, pod skrzydłami której znaj-
duje się Białystok. Koszt odbudowy szacowa-
ny jest na ok. 150 tys. euro. Stan konta, na 
koniec 2017 r., wynosił ponad 60 tys. euro. 

Agnieszka KANIEWSKA

Fundusze można wpłacać w wybranych 
walutach (Pln, EUR, USD, GBP, RUB):

PLN:
Biuro Misyjne
64 2030 0045 1110 0000 0101 8520
Dopisek: BIAŁYSTOK – SYBERIA 

RUB:
Католическая Община Покрова Пресвятой 
Богородицы Царицы Святого Розария в 
Томске
Адрес: г. Томск, ул. Бакунина, 4
ИНН 7020004454, КПП 701701001
р/с 40703810264030100894
Отделение №8616 г. Томск 
СБ России
к/с 30101810800000000606
БИК 046902606
Назначение перевода:  
БЕЛОСТОК-ПОЖАР

Więcej informacji na:
stronie: www.belostok-catholic.ru
Facebook’u: Syberyjski Białystok – Zmar-
twychwstanie
Twitter’ze: @Sbelostok

Bibliografia tekstu:
[1] W. Chaniewicz, Kościół katolicki, 

Kielce 2017, s. 212,
[2] RGIA, f. 826, op.1, d.108, l.1.



15№ 4 (76) 2017

Szanowny Pan dr Sergiusz 
Leończyk Redaktor Naczelny 

kwartalnika Kongresu 
Polaków w Rosji –  

Rodacy w Abakanie

W imieniu Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków w Bielsku-Białej pragnę przeka-
zać na ręce Pana Doktora całemu Zespoło-
wi Redakcji czasopisma najszczersze wyra-
zy uznania i szacunku z tytułu wspaniałych 
dokonań ostatniego dwudziestolecia.

Bezcenna jest Wasza działalność w sze-
rzeniu i podtrzymaniu historii i tradycji na-
rodu polskiego wśród nadal licznej diaspory 
Polaków w Rosji. Przyczyniając się do roz-
woju kultury narodowej, zachowania tożsa-
mości i języka ojczystego, a także wspiera-
jąc edukację w języku polskim spełniacie 
najgłębsze marzenia Rodaków.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie-
przypadkowa jest siedziba Waszej Redak-
cji w Abakanie. Skupisko Połaków w Cha-
kasji należy do najbardziej aktywnych wśród 
wszystkich, blisko 50 organizacji polonij-
nych Kongresu Polaków w Rosji. Znana nam 
jest ogromna rola, jaką odegrał Pan Redaktor 
osobiście oraz chakaska „Polonia” w proce-
sie odradzania się patriotycznej świadomo-

LISTY DO REDAKCJI

ści oraz reaktywowania polskiej mniejszości 
narodowej w całym kraju po zmianach ustro-
jowych państwa rosyjskiego.

Godząc umiejętnie interesy mniejszości 
narodowej z interesami państwa, na terenie 
którego przyszło Wam żyć, stwarzacie pod-
stawę przyszłego pokojowego współżycia 
naszych rodaków na obczyźnie z życzliwym 
nam przecież narodem rosyjskim.

Dużą Waszą zasługą jest szerząca się 
opinia o przewodniej roli najlepiej w świecie 
zorganizowanej Polonii rosyjskiej. Serdecz-
nie Wam gratulujemy.

Ze swej strony pragniemy wyrazić 
szczególną satysfakcję z rozwijających się 
korzystnych relacji Pana Doktora z naszym 
Oddziałem. Czujemy się zaszczyceni Pana 
wizytami, prezentowanymi wiadomościa-
mi o aktualnych losach naszych Rodaków 
w Rosji, których spora część to przecież po-
tomkowie zesłańców, którym los nie pozwo-
lił na powrót do Ojczyzny.

Dzieło Waszego ubiegłego dwudziesto-
lecia posiada nieocenioną wartość. Serdecz-
nie Wam gratulujemy!

Życzymy Wam, by czasopismo „Roda-
cy” dotarło „podstrzechy” całej polskiej dia-
spory, rozbudzając najlepsze uczucia i myśli 
o naszej Ojczyźnie.

Całemu Zespołowi Redakcji przekazuje-
my serdeczne gratulacje oraz życzenia dal-
szych sukcesów i satysfakcji z tak godnej dla 
każdego Polaka pracy społecznej.

Bielsko-Biała, dnia 2 grudnia 2017 r.
Eugeniusz OSIKA

Prezes Zarządu Oddziału

KiERmASZE BOŻOnARODZEniOWE

Podziwiając różne kolorowe cudeńka

Podobnie jak choinka, kiermasze bożonarodzeniowe przybyły do 
nas z Niemiec. Tutaj można zatem znaleźć, mnóstwo kolorowych i 
oryginalnych drobiazgów, które świetnie nadadzą się na prezenty i 
ozdoby bożonarodzeniowe.

można tu znaleźć

Na kramach takich, znaleźć można świąteczne ozdoby, wyroby 
rękodzielnicze, artystyczne. Odwiedzając takie kolorowe kiermasze, 
koniecznie zakupić trzeba białego aniołka, który najczęściej wykona-
ny jest na szydełku oraz należy zakupić świecę, udekorowaną moty-
wem świętego Mikołaja lub gwiazdy betlejemskiej.

Jarmark bożonarodzeniowy w plenerze

Tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, odbywający się na dwo-
rze potrafi zgromadzić wiele set ludzi, którzy kupują coś na święta 
oraz raczą się tradycyjnymi świątecznymi smakami. Historia pierw-
szych jarmarków bożonarodzeniowych sięga w Niemczech końca 
XIV, a w Austrii końca XIII wieku. Odbywa się on zawsze na uli-
cach lub placach starszych części miast. Znajdują się na nim star-
gany sprzedające ozdoby świąteczne, specjały kulinarne, wyroby rę-
kodzielnicze, które stanowią okazały prezent pod choinkę. Jarmar-
kom towarzyszą różnego rodzaju występy artystyczne, ze śpiewem 
kolęd i jasełkami w roli głównej. Na takowych kiermaszach plene-
rowych, ważnym elementem są koncerty charytatywne, a także pre-
zentacje szopek.

Każde Boże Narodzenie jest piękne i urocze. Zaś atmosfera kier-
maszów bożonarodzeniowych, napędza nam ten szczególny klimat 
na długo przed świętami.

Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ
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GWIAZDKA W SZKOLE 
JęZYKA i KUltURY POlSKiEJ23 grudnia w Abakanie odbyło się 

świąteczne spotkanie przy choince w 
Szkole języka i kultury polskiej w Aba-
kanie.

Zostało ono przygotowano dla 15. oso-
bowej grupy dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Grupa ta dopiero od września uczęszcza w 
zajęciach Szkoły polskiej. Dzieci zaprezen-
towały swoje językowe umiejętności w świą-
tecznym spektaklu „My jesteśmy krasnolud-
ki” oraz we wspólnym śpiewaniu kolęd. Po 
czym zawołały świętego Mikołaja, który wy-
słuchał od każdego uczestnika wiersze przy-
gotowane specjalne na tę uroczystość w ję-
zyku polskim. święty Mikołaj wręczył dzie-
ciom słodkie prezenty, również zostały wrę-
czone prezenty dla kółka plastycznego przy 
Szkole. Dzieci przygotowały ozdoby – pa-
pierowe choinki oraz świąteczne kartki i one 
zostały zaprezentowane na choince.

ABAKAN

Pomocy w zakupie prezentów dokonał 
Związek Sybiraków Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Szczególnie podziękowania składamy na 
ręce Prezesa Zarządu Eugeniusza Osiki oraz 
dr Józefa Pysza.

Po zakończeniu spotkania dla dzieci od-
było się zebranie członków Kulturalno-Na-
rodowej Organizacji Społecznej „Polonia” w 
Republice Chakasji. Wśród podstawowych 
zadań zebrania były: podsumowanie roku 
oraz osobowe zmiany w Zarządzie.

24 grudnia późnym wieczorem w koście-
le pod wezwaniem Zesłania Ducha świętego 
w Abakanie odbyła się uroczysta msza – pa-
sterka.

26 grudnia w Republikańskim Centrum 
Ludowej Twórczości im. S. P. Kadyszewa 
odbyła się tzw. „Wielonarodowościowa cho-
inka”. Jest to już tradycyjne spotkanie przed-
stawicieli kilkunastu diaspor narodowościo-
wych Chakasji z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku. Każda diaspora 

przygotowuje swój numer koncertowy. Ze 
strony „Polonii” w tym roku była to piosen-
ka z repertuaru Maryli Rodowicz „Kolorowe 
Jarmarki” w wykonaniu Heleny Władimiro-
wej. Wszyscy obecni na tej imprezie otrzy-
mali ostatni jubileuszowy numer pisma „Ro-
dacy”.

Red.
Zdjęcia Swietłany GORIEWEJ 

i Artioma CZERNYSZEWA
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Szczęść Boże
Bardzo się cieszę że mogę podpatrywać 

co się dzieje u Was kochani Rodacy tak bar-
dzo daleko ode mnie. Jesteście mi bardzo 
bliscy i marzę o tym żeby kiedyś Was od-
wiedzić lub nawet jechać z misją do pracy. 
Co do tej misji, to jestem klerykiem wro-
cławskiego seminarium, ale bardzo intere-
suję się Rosją, zwłaszcza tymi odległymi te-
renami. Marzę o wizycie we Władywostoku, 
żeby kiedyś mi się posłużyć lub jak Pan Bóg 
pozwoli odprawić Mszę w parafii Przenaj-
świętszej Bogarodzicy. Póki co udało mi się 
dotrzeć do Moskwy i Petersburga. Mam na-
dzieje że  kiedyś może uda mi się spełnić ma-
rzenie i odwiedzić tamte tereny. Kochani Ro-
dacy, co u Was? 

Z chrześcijańskim błogosławieństwem, 
Krzysztof LEWANDOWSKI

E-mail: chrissl87@o2.pl

Szanowni Państwo, 
Chcemy z przyjemnością Państwa poinfor-

mować, iż dnia 19 grudnia 2017 r. ruszyła re-
jestracja na XIII światowe Zimowe  Igrzyska 
Polonijne ,,Krynica-Zdrój 2018”.

Rejestracja dostępna jest pod http://www.
igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/reje-
stracja.php

Igrzyska są cykliczną imprezą sportową 
organizowaną przez Stowarzyszenie ,,Wspól-
nota Polska” w partnerstwie z polskimi samo-
rządami. Wydarzenie skierowane jest do spor-
towców polonijnych, zarówno sportów letnich, 
jak i zimowych. Igrzyska organizowane są na 
przemian co dwa lata: światowe Letnie Igrzy-
ska Polonijne i światowe Zimowe Igrzyska 
Polonijne.

W roku 2018 r. na terenie gminy Kryni-
ca-Zdrój w dniach 25 luty - 03 marca 2018 r, 
odbędzie się kolejna edycja tego  Wydarzenia 

JAK POlACY OBCHODZĄ ŚWiętA nA SYBERii

– na początek chciałbym zapytać jak 
długo przebywa Pan na Syberii? W jakim 
mieście Pan mieszka i czym się zajmuje? 
Jak dużo jest Polaków? Gdzie ma Pan 
swoje korzenie w Polsce? Jaka tempera-
tura na Syberii jest pod koniec grudnia?

– Nazywam się Sergiusz Leończyk, od 
5 lat mieszkam w Polsce. Jestem repatrian-
tem. Wykładam historię na Uniwersytecie w 
Siedlcach, w tym Dzieje Polonii i Polaków 
za granicą. Przygotowałem i wydałem mo-
nografię ”Polskie osadnictwo wiejskie na 
Syberii w drugiej połowie XIX i na począt-
ku XX wieku”. Została wydana w Warsza-
wie. Moi rodzice urodzili się na Syberii, na-
tomiast dziadkowie w wieku dziecięcym ra-
zem z rodziną pradziadka przyjechali do-
browolnie za chlebem na tereny Południo-
wej Syberii. O tym jest moja monografia. Ilu 
jest Polaków: według danych Konsulatu RP 
w Moskwie szacunkowo około 300 tys. Osób 
polskiego pochodzenia. Pod koniec grudnia 

Wywiad z dr Sergiuszem Leończykiem

NASZE WYWIADY

jest zimno, ale Syberia jest obszarowo wiel-
ka kraina. Na południu -10, na północy -50. 
Polacy w większości zamieszkują południo-
wą część Syberii.

– W jaki sposób katolicy na Syberii 
obchodzą Boże narodzenie?

– Na Syberii Polacy obchodzili Boże 
Narodzenie podobnie jak w Polsce, rów-
nież niewielka ale zwarta grupa protestan-
tów Mazurów w wiosce Aleksandrówka. Ko-
ścioły katolickie były budowane na przeło-
mie XIX-XX w. z pozwolenia władz carskich 
i otwarte były do 1929 r. Później przez dłu-
gi okres, faktycznie do 1991 r. były zamknięte 
(za wyjątkiem kościoła w Nowosybirsku, któ-
ry był od nowa zbudowany w 1984 r.). W do-
bie pieriestrojki aktywnie zaczęło się odra-
dzać życie polonijne i religijne.

– Czy mają Państwo choinkę, opła-
tek? Śpiewane są kolędy? Czy gdziekol-
wiek odbywa się msza pasterka w noc wi-
gilijną?

– Wszystko jest podobnie, w kościele i 
w domach. Również prawosławni mają po-
dobny przebieg święta tylko Boże Narodze-
nie obchodzą wg. Kalendarza prawosławne-
go 6-7. 01.

– Czym dla Polaków na Syberii jest 
Boże narodzenie? możliwość spotkania 
z rodziną, świętowanie ze znajomymi czy 
są to dni jak każde – praca, szkoła – ze 
względu na to, że prawosławni obchodzą 
święta później?

– W organizacjach polonijnych i ko-
ściołach to możliwość spotkania i jednocze-
śnie podsumowanie roku. Większość w ciągu 
roku jest bardzo zapracowana i dopiero po-
jawiają się na spotkaniu opłatkowym Polo-
nii. Sporo rodzin mieszanych obchodzą dwa 
razy Boże Narodzenie, katolickie a po Sylwe-
strze – prawosławne.

– Jakie potrawy Państwo przygotowu-
ją na wigilię?

– Podobnie jak w Polsce, tylko nie prze-
strzega się zazwyczaj bezmięsnych dań. Pie-
rogi tylko z mięsem (czystym mielonym bez 
dodatków). Pierogi, które znane są w Pol-
sce (z serem, z ziemniakami) uważane jako 
warieniki ukraińskie i nie są przygotowane 
w polskich rodzinach. Bigos jest popularny 
(mięsny i bezmięsny z grzybami). Dużo dań 
z makiem – makowiec, kutia (rodzynki i mak 
mielony) itp.

– Jakie tradycje bożonarodzeniowe 
wprowadzili polscy osadnicy i przesie-
dleńcy? tradycje, które są dziś pielęgno-
wane?

– Rodziny protestanckie do dziś zacho-
wali zwyczaj śpiewanie kolęd w gwarze ma-
zurskiej oraz tzw. obrzęd godów. Jeżeli cho-
dzi o kulinarne zwyczaje, to Syberię podbił 
bigos (po rosyjsku też używana forma bigus).

Rozmawiał: Piotr BERA 
Redaktor Online/Dziennikarz

Gazety Wrocławskiej

Sergiusz Leończyk (z lewej) z dziećmi w polskiej szkole na Syberii. Boże Narodzenie to czas spotkań polonijnych. 
Fot. Archiwum S. Leończyka

LISTY DO REDAKCJI 

– XIII światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. 
Przewidujemy, iż do Krynicy przyjedzie około 
650 zawodników z 20 krajów świata. Będą oni 
rywalizowali w 10 dyscyplinach sportowych.

Wszystkie szczegółowe informacje doty-
czące Igrzysk znajdują się na stronie interne-
towej http://www.igrzyskazimowe.wspolnota-
polska.org.pl/

Pytania odnośnie Imprezy należy kiero-
wać na adres mailowy igrzyska@wspolnota-
polska.org.pl

Mamy nadzieję, iż idea Igrzysk Państwa 
zainteresuje i spotkamy się w Krynicy-Zdrój.

Będziemy również wdzięczni za rozpo-
wszechnianie informacji na temat Igrzysk w 
Państwa organizacjach.

Gorąco zapraszamy do udziału!
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WARSZAWA SEMPER INVICTA

W Polsce jest ponad 900 miast. 
Mało, kto odwiedzi je wszystkie, 

ale też mało, kto nie był w stolicy w War-
szawie. Jest to miasto szczególne nie tylko 
przez wzgląd na swoją pozycję w państwie, 
ale przede wszystkim ze względu na swoją 
historię. Warszawa skupia jak w soczewce 
dzieje dzielnego dumnego narodu, który po-
mimo ogromu doświadczeń potrafił oddać w 
obronie ojczyzny, swojego miasta życie se-
tek tysięcy mieszkańców i obrońców przy-
bywających z najdalszych kresów Rzeczy-
pospolitej a bywało i tak że z odległych za-
kątków całego świata. To właśnie historia 
miasta, którego dewizą są łacińskie słowa, 
semper invicta (zawsze niezwyciężona) jest 
historią każdego z nas. Wszyscy Polacy nie-
zależnie od tego gdzie mieszkają bądź gdzie 
się urodzili mają prawo do dumy ze swojej 
stolicy mają prawo nosić w swoim sercu de-
wizę miasta, które jak mityczny Feniks po-
trafi powstać z popiołów.

Warszawa najbardziej ucierpiała w cza-
sie II wojny światowej. Już we wrześniu 
1939r kiedy stolica stawiała przez 20 dni za-
ciekły opór wojskom niemieckim miasto zo-
stało dotkliwie zniszczone. Zginęło ok. 2 tyś. 
żołnierzy i 10 tyś. cywilów, rannych zosta-
ło 15 tyś. obrońców i 50 tyś. mieszkańców. 
Do niemieckiej niewoli poszło 120-140 tyś 
żołnierzy, miasto zostało zburzone w niemal 
12%. To właśnie wtedy zniszczeniu uległ 
Zamek Królewski. Choć straty ludzkie po-
rażają swoim ogromem to, co spotkało War-
szawę za niespełna 5 lat w sierpniu 1944 r. 
można jedynie porównać do opisu biblijne-
go Armagedonu. 1 sierpnia w stolicy wybu-
chło powstanie. Zryw zbrojny od początku 
przybierał dramatyczne okoliczności. Pomi-
mo niezwykłego bohaterstwa często brawu-
ry i odwagi graniczącej z szaleństwem wiele 
powstańczych ataków nie przyniosło zamie-
rzonych zdobyczy. Niemcy po pierwszym 
uderzeniu błyskawicznie się przegrupowa-
li i rozpoczęli sukcesywne planowe mordo-
wanie miasta. Tylko w ciągu 4 dni między  
5 a 8 sierpnia w dzielnicy Wola z niemiec-
kich rąk śmierć poniosło ok. 50-60 tyś. cy-
wilów, z których większość zamieszkiwa-
ła tereny nieobjęte walkami powstańczy-
mi. Wśród zamordowanych były tysiące ko-
biet, dzieci, starców. Niemcy (tutaj się zasta-
nawiam czy muszę pisać z dużej litery) za-
bili w makabrycznych okolicznościach pa-
cjentów wolskich szpitali, przytułków dla 
starców i sierocińca. Prochy takiej ilości lu-
dzi ważą blisko 12 ton. Dzisiaj szczątki ofiar 
niemieckiego ludobójstwa spoczywają na 
wolskim cmentarzu u stóp Pomnika Pole-
gli Niepokonani. Miasto w heroicznym boju 
trwało przez 63 dni. Pozostałości tej niezwy-
kłej historii są widoczne do dzisiaj. W War-
szawie nie tylko możemy spotkać dziesiąt-
ki tablic i pomników upamiętniających wal-
czących i poległych w powstaniu. Do dzisiaj 
zachowały się budynki ze śladami pocisków 

TURYSTYKA POLONIJNA

na elewacjach, są nawet miejsca gdzie na po-
sadzkach wyraźnie widać plamy wsiąkniętej 
krwi (schody willi Pniewskiego w Muzeum 
Ziemi PAN). Takich miejsc „świadków hi-
storii” są w stolicy setki. 

Obecnie Warszawa to nowoczesne mia-
sto, które dynamicznie się rozwija i przycią-
ga rzesze turystów, biznesmenów, studen-
tów czy po prostu nowych mieszkańców. 
Od jakiegoś czasu miasto jest pokryte sie-
cią znakomitych ścieżek rowerowych i ogól-
no miejskich stacji wypożyczania rowerów 
podobnie jak w wielu europejskich miastach. 
Warto zorganizować sobie wycieczkę wła-
śnie rowerową śladami powstańczej War-
szawy. Rower pozwoli nam szybko poko-
nać całkiem spore odległości tak, że w ciągu 
zaledwie paru godzin możemy obejrzeć na-
wet kilka dzielnic. Proponuję zacząć od Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, które znaj-
duje się na Woli. Stamtąd po 3-4 min. doje-
dziemy na ul Prostą. Zaraz na początku uli-
cy znajduje się pomnik poświęcony pamię-
ci bojowników z getta warszawskiego, któ-
rzy po walkach w Getcie właśnie tędy ewa-
kuowali się kanałami po upadku żydow-
skiego powstania. Miejsce zostało oznaczo-
ne brukowanym pasem biegnącym do wej-
ścia kanału zlokalizowanego na jezdni. Kil-
ku z bojowników rok później wzięło udział 
w powstaniu warszawskim. Dalej ul. Pro-
sta przechodzi w świętokrzyską tu już je-
steśmy w śródmieściu. Tuż przed skrzyżo-
waniem z Marszałkowską po północnej stro-
nie ulicy widać okazały budynek dawnej  
PAST-y (Polskiej Akcyjnej Spółki Telefo-
nicznej) w czasie powstania był to ważny 
ośrodek niemieckiej łączności między Ber-
linem a frontem wschodnim. Stąd budynek 
został obsadzony ponad 100 osobową znako-
micie uzbrojoną załogą niemiecką. O wieżo-
wiec PAST-y toczyły się w powstaniu zacie-
kłe walki. 20 sierpnia powstańcy z batalio-
nu ”Kiliński” zdobyli fortecę okupując zwy-
cięstwo stratą 17 poległych żołnierzy. Dalej 
jedziemy, cały czas oczywiście bezpiecznie 
ścieżką rowerową do pl. Powstańców (kie-
runek na wschód) dawniej Napoleona. Tu-
taj dominuje ogromna bryła przedwojenne-

go drapacza chmur „Prudentialu”. Ten naj-
wyższy w przedwojennej Warszawie budy-
nek został dotkliwie zniszczony w czasie po-
wstania. Został trafiony blisko tysiącem po-
cisków w tym 2 tonowym kaliber 600 mm 
z moździerza Karl-Gerat, co spowodowa-
ło odchylenie konstrukcji od pionu. Ostrzał 
„Priudentalu” została udokumentowany fo-
tograficznie przez jednego z powstańców 
Sylwestra Brauna ps. „Kris”. Zdjęcie stało 
się ikoną walk powstańczych. To właśnie na 
tym budynku zdobytym już 1 sierpnia zawi-
sła biało-czerwona flaga. Była znakiem wal-
czącej Warszawy dając otuchę cywilom i po-
wstańcom, jednocześnie doprowadzając do 
furii walczących Niemców. Z pl. Powstań-
ców można ruszyć dalej do przodu w kierun-
ku Powiśla bądź w lewo do Grobu Nieznane-
go Żołnierza i dalej na Starówkę i Żoliborz. 
Tutaj przerywamy naszą wycieczkę i najle-
piej będzie, jeśli każdy z nas pojedzie swoją 
trasą. A jak się do tego przygotować? Kiedy 
znajdziemy się w Muzeum Powstania wy-
starczy zakupić „Przewodnik po powstań-
czej warszawie” i opracować trasę na „Ma-
pie rowerowej Warszawy” dostępnej na por-
talu: www.warsawtour.pl klikając na ikonkę 
mapa. Tam właśnie znajdziemy plany war-
szawskich ścieżek rowerowych, ale również 
mapę przedwojennej Warszawy oraz mapę z 
zabytkami. Plany możemy ściągnąć w pdf i 
zainstalować w urządzeniu mobilnym bądź 
wcześniej wydrukować. Oczywiście War-
szawa to nie tylko historia, więc warto po-
patrzeć na stolicę podziwiając jej nowocze-
sne oblicze, nie mniej rzeczywiście dobrze 
jest pojeździć na rowerze, bo jest bezpiecz-
nie szybko i ekologicznie. A jeśli ktoś poczu-
je się zmęczony zawsze można skorzystać z 
doskonałej miejskiej komunikacji. 

Remigiusz MALINOWSKI
Na zdjęciu: Muzeum Powstania Warszawskiego.

Autor: Remigiusz Malinowski jest studen-
tem III roku I stopnia Instytutu Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczne-
go w Siedlcach.

Praca została wykonana w ramach realizacji 
przedmiotu „Organizacja ruchu turystycznego”.
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W TRUDNYCh WARUNKACh
Kuchnia podhalańska, została ukształtowana w trudnych warun-

kach materialnych i klimatycznych. Do podstawowych potraw kuch-
ni podhalańskiej zaliczyć należy to wszystko, co ubogie góralskie go-
spodarstwo wyprodukowało, a nie przetworzyło w celu odsprzeda-
nia. Podstawą były gotowane ziemniaki oraz bryjka i kluchy. Inne 
produkty używane na co dzień w kuchni podhalańskiej to mąka jar-
cana czyli jęczmienna, owsiana lub kukurydziana. Ta ostatnia zado-
mowiła się w czasach austro-węgierskich, kiedy to górale, za zarob-
kiem udawali się aż pod Peszt i tam otrzymywali część zapłaty w po-
staci mąki kukurydzianej.

mAŚlAnKA i ŚmiEtAnKA
Z nabiału stosowano głównie serwatkę, maślankę oraz żęty-

cę. Jako omasty używano topionej słoniny, skwarków czasami ole-
ju lnianego. Mleko słodkie i kwaśne jedynie podawane było odświęt-

ZRYWANIE KWIATÓW
Każdy taniec związany był ze zrywaniem kwiatów, którymi w 

mitologii słowiańskiej opiekowała się wróżka Cedo. Wierzono że to 
ona obdarowywała kwiaty zapachem i uroczym wyglądem. Piękne 
naręcza kwiatów składano w ofierze bogu słońce, dzięki któremu, jak 
wierzono, powstało życie na ziemi.

WSPÓłCZESnE tAŃCE SłOWiAŃSKiE
Polskie Towarzystwo Etnograficzne, udało się na specjalne za-

proszenie do Krakowa, by tam móc zobaczyć prezentację tańców sło-
wiańskich. Inny taniec nasi praojcowie wykonywali dla boga wiatru, 
inny dla bogini ziemi, a jeszcze inny dla wszechwiedzącego świato-
wida. Na wspomnianej uroczystości, mogliśmy się delektować bar-
wą strojów artystów, stylizowaną na okres miniony, a także mogli-
śmy choć na krótki czas przenieść się w minioną epokę, kiedy to wie-
rzono, że tańcem i bukietem kwiatów, można uprosić boski pante-
on o wszelkie łaski. Najbardziej podobał się zebranym gościom ta-
niec czarownic, w którym kunszt artystyczny tancerzy nie miał so-
bie równych.

Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ

POCZęStUnEK  
W POLSKICh GÓRACh

TANIEC CZAROWNIC

Z okazji Święta Naszej Niepodległości
Pan Ireneusz Gałka, zorganizował wyjazd do Nowego Tar-

gu na szczególną degustację tamtejszego jedzenia. Poczęstu-
nek takowy był przygotowany z okazji Święta Niepodległości.

W dniu 21 lipca każdego roku, Polskie Stowarzyszenie Et-
nograficzne ze Skarżyska-Kamiennej i  Kielc, udaje się do Kra-
kowa, by tam uczestniczyć w pokazach słowiańskich tańców. 

Najczęściej przypominany był zebranym gościom kult tań-
ca, który przed wiekami, składano w ofierze bogom odpowie-
dzialnym za urodzaj i dobre plony.

nie, gdyż gospodarstwo góralskie produkty takie jak ser biały, ma-
sło, oscypki, jaja starało się zbyć i były to produkty spożywane spo-
radycznie. Warzywa, uprawiane były przede wszystkim w Kotlinie 
Nowotarskiej oraz Spiszu i Orawie gdzie panują nieco łagodniej-
sze warunki klimatyczne. Kapustę kiszono w całych główkach prze-
kładanych liśćmi w beczkach. Natomiast w Zakopanem, Bukowinie 
Tatrzańskiej i innych wyżej położonych miejscowościach, już sama 
uprawa ziemniaków była niezmiernie trudna.

Takimi góralskimi smakołykami byliśmy częstowani w DNIU 11 
LISTOPADA, kiedy to fetowaliśmy kolejną rocznicę odzyskania na-
szej niepodległości.
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4 listopada jak co roku z ini-
cjatywy orenburskiej regionalnej 
organizacji społecznej Polskiego  
Kulturalno-Oświatowego Centrum 
„Czerwone Maki” grupa Polaków 
i Rosjan udała się do rejonu buzu-
łuckiego by oddać hołd polskim żoł-
nierzom armii gen. Władysława An-
dersa, zmarłym i pochowanym tam 
w latach 1941-1942.

ZADUSZKOWA WYPRAWA 
DO miEJSC PAmięCi

Uczestnicy tej sentymentalnej, peł-
nej zadumy wyprawy złożyli na sta-

rym cmentarzu we wsi Kołtubanowka bia-
ło-czerwone goździki przed pomnikiem pol-
skim żołnierzom, którzy zmarli w miejsco-
wym szpitalu. Na grobach zapalono znicze.

W imieniu Centrum „Czerwone Maki” 
przewodnicząca Wanda Seliwanowska ufun-
dowała piękny kosz z kwiatami w polskich 
barwach narodowych. Podkreśliła, że na Zie-
mi Buzułuckiej narodziła się Polska Armia 
generała Andersa, która podobnie jak Armia 
Czerwona wniosła ważny wkład w rozgro-
mienie wspólnego wroga, faszyzmu. Odczy-
tała nazwiska trzynastu polskich żołnierzy, 
zmarłych w miejscowym szpitalu nr 3319 z 
powodu ciężkich chorób i zimna i spoczywa-
jących w Kołtubanowce.

Jednym z trzynastu pochowanych tu-
taj żołnierzy był Bronisław Wiącek. Rodzi-
na przez wiele lat nie miała żadnych wia-
domości o Bronisławie, ale ostatnie lata po-
zwoliły powoli odkryć tajemnicę jego życia 
i śmierci.

Po wybuchu II wojny światowej Broni-
sław został aresztowany i zesłany do obo-
zu pracy w okręgu dniepropietrowskim. Od 
czerwca 1940 roku przebywał w Północnym 
Obozie Kolejowym Siewżełdorłag. W lip-
cu 1941 roku został przeniesiony pierwszym 

ORENBURG

transportem jeńców do obozu w Juży. Dnia 3 
września 1941 r. na stacji Tatiszczewo został 
zwolniony do formującej się Armii Andersa. 
Przebywał w obozie wojskowym w Kołtu-
bance, gdzie trafił do szpitala i zmarł 6 lute-
go 1942 roku. Został pochowany na miejsco-
wym cmentarzu.

Pamięć zmarłych uczczono minutą ciszy.
Kolejnym punktem naszej wyprawy był 

Buzułuk- jedno z ważnych miejsc w histo-
rii Polski. W 1941 roku miejscowość ta była 
dla Polaków w Rosji symbolem Polski, miej-
scem, do którego każdy pragnął dostać się za 
wszelką cenę. 

Jesienią 1941 roku Polaków rozloko-
wano w koszarach przy ul. 1 Maja 3, w do-
mach prywatnych w ścisłym centrum mia-
sta, a także w jedynym hotelu w mieście 
przy ul. Gorkiego 48. Dowództwo od wrze-
śnia 1941 roku do stycznia 1942 roku mie-
ściło się w pięknym białym domu z kolum-
nami przy głównym wejściu na skrzyżowa-
niu ulic 1 Maja i Krasnoarmiejskiej. Na tych 
budynkach w 2003 roku zostały umieszczo-
ne pamiątkowe tablice w języku rosyjskim i 
polskim.

Nieco dalej, przy Komsomolskiej 65, w 
latach 1941-1942 mieszkał generał Anders, 
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a po wymarszu polskich jednostek przeby-
wał Ludvík Svoboda, dowódca 1. Czecho-
słowackiej Samodzielnej Brygady.

W Muzeum Krajoznawczym w Buzułu-
ku wszyscy uczestnicy wyprawy mogli obej-
rzeć stałą ekspozycję,odtwarzającą warunki, 
w jakich żyli i szkolili się żołnierze Andersa. 

Przed pomnikiem na zbiorowej mogile 
żołnierzy polskich na starym cmentarzu w 
Buzułuku uczestnicy wyprawy złożyli kosz 
kwiatów, białe i czerwone goździki, i zapa-
lili znicze, symbol wiecznej pamięci o tych, 
którzy zostali na tej ziemi…

Na pomniku widnieje sześć nazwisk, któ-
re udało się ocalić od zapomnienia. Wszyst-
kie one zostały odczytane: ppłk Wiesław Po-
wierża (lat 33), chor. Stanisław Brzozowski 
(lat 45), plut. Jakub Miliżarek (lat 46)...

W ten dzień oddaliśmy hołd pamięci 
zmarłym dla których nasza ziemia na zawsze 
stała się miejscem spoczynku.

Wanda SELIWANOWSKA,
prezes Regionalnej organizacji społecznej 

obwodu orenburskiego Polskiego  
Kulturalno-Oświatowego Centrum 

„Czerwone Maki”
Na zdjęciach: 1) Hołd zmarłym polskim żołnie-

rzom generała Andersa na starym cmentarzu we wsi 
Kołtubanowka. 2) Goździki ku czci poległym przy Po-
mniku 13 zmarłym polskim żołnierzom generała An-
dersa na starym cmentarzu we wsi Kołtubanowka.  
3) Przed tablicą na budynku, gdzie w latach  
1941-1942 znajdowały się koszary polskich żołnierzy. 
4) Przy tablicy pamiątkowej na budynku Sztabu i Do-
wództwa Armii Polskiej gen W. Andersa. 5) W Mu-
zeum Krajoznawczym miasta Buzułuk. Stała ekspo-
zycja, poświęcona formowaniu polskiej armii genera-
ła Andersa. 6) Przy pomniku polskim oficerom i żoł-
nierzom generała Andersa na cmentarzu w Buzułuku.
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DNI KULTURY POLSKIEJ

Na przełomie listopada i grudnia w Abakanie stolicy Repu-
bliki Chakasji oraz w Minusińsku, Małej Minusie i Szuszeń-
skoje Kraju Krasnojarskiego odbyły się Dni Kultury polskiej. 
W tym roku to szczególne Dni, ponieważ obchodzono od razu 
dwa jubileusze – 20-lecie pisma RODACY oraz 20-lecie Ze-
społu folklorystycznego polskiej pieśni i tańca SYBERYJSKI 
KRAKOWIAK.

W ramach Dni miała miejsce Konferencja „Media Polonijne na 
Syberii” oraz Seminarium nauczycieli języka polskiego i przedmio-
tów ojczystych regionu Syberii.

Pierwszy gość, który przybył do Abakanu to Dyrektor Klubu Mu-
zyki i Literatury we Wrocławiu Ryszard Sławczyński. Reprezentował 
on nie tylko swoja placówkę, która popularyzuje muzykę, literaturę i 
historię Dolnego śląska i polskich Kresów, ale również Związek Sy-
biraków III RP z organizacją tą współpracujemy już od ponad 15 lat.

W pierwszym dniu pobytu na ziemi syberyjskiej nasz gość od-
wiedził rodzinę Olgi Siedych – miejscowej nauczycielki języka pol-
skiego.

Rano we czwartek 30 listopada w Centrum Książki Polskiej od-
było się oficjalne rozpoczęcie Dni Kultury polskiej i Seminarium na-
uczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych.

Tu już przybyli nasi goście z polonijnych organizacji Syberii – z 
Omska, Górno-Ałtajska, Tomska, Krasnojarska, Jenisejska, Żelezno-
gorska, Ułan Ude, Minusińska i Karatuzskoje.

Do zebranych zwróciły się z mowami powitalnymi Prezes „Po-
lonii” Helena Władimirowa i Dyrektor Biblioteki Julia Kostiakowa.

Potem zostały wysłuchane referaty:
Nauczanie języka polskiego i przedmiotów ojczystych na Sybe-

rii w latach 1993-2016. Zarys dziejów i analiza sytuacji obecnej, dr 
Artiom Czernyszew.

ChAKASJA 
I KRAJ KRASNOJARSKI

Wykład dr Aleksandry Guziejewej „Nauczanie języka polskiego 
w Tomsku na przełomie XX-XXI w.

Pismo „Rodacy” jako źródło informacji polonijnej w Federacji 
Rosyjskiej, dr Artiom Czernyszew.

Po zakończeniu części plenarnej były wysłuchano informacji na-
uczycieli polonijnych z różnych regionów Syberii. 

Następnie odbyła się prezentacja Centrum Polskiej Książki w 
Abakanie oraz zaprezentowana została wystawa nowych publika-
cji polskich i polonijnych. Zastępczyni dyrektora Irena Jermolenko 
oprowadziła gości po bibliotece, która otworzyła swoje drzwi kilka 
miesięcy temu po gruntownej renowacji i obecnie jest jedną z nowo-
cześniejszych książnic w Rosji.

Po południu gości Dni Kultury polskiej czekał wyjazd do Szu-
szeńskoje. W tej miejscowości znanej przede wszystkim z zesłania 
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na Syberię Włodzimierza Lenina, znajduje się działająca od 1999 r. 
filia Krasnojarskiej Narodowościowo-Kulturalnej Organizacji „Polo-
nia Minusińska”. Cała działalność tej małej, ale aktywnej filii sku-
pia się na popularyzacji dziejów polskich zesłańców XIX-XX w. 
Natalia Skorobogatowa i Tatiana Kikiłowa – pracowniczki nauko-
we Muzeum-skansenu „Szuszeńskoje” tym razem przedstawiły go-
ściom wystawę planszową „Polacy na Syberii”, która była wykona-
na w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. Goście 
zostali obdarowani katalogiem tej wystawy oraz innej wystawy po-
lonijnej „Mikołaj Macedoński – syn dwóch narodów”. Po zwiedza-
niu obszernego Muzeum pod gołym niebem na gości czekał syberyj-
ski obiad w kompleksie „Nowa wieś”.

Wieczorem po powrocie odbyło się spotkanie z nauczycielami 
Szkoły Polskiej w Abakanie. 

W piątek 1 grudnia o godzinie 10.00 w Centrum Książki Pol-
skiej w Abakanie odbyło się otwarcie konferencji „Media Polonij-
ne na Syberii”

W programie znalazły się:
Wykład dr Artioma Czernyszewa z Abakanu „Media polonijne na 

Syberii. Historia i teraźniejszość”.
Wykład Dyrektora Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu 

Ryszarda Sławczyńskiego „Polskie dziedzictwo kulturowe Kresów 
Wschodnich”. 

O godzinie 12-00 odbyło się spotkanie autorskie z Anną Wino-
gradową z Ułan Ude. Anna Winogradowa jest redaktorem naczelnym 
polonijnej gazetki „Pierwsze kroki”, autorem literatury dla dzieci i 
młodzieży oraz wieloletnim autorem pisma Rodacy.

Po obiedzie odbyło się spotkanie z Wasylem Chaniewiczem z 
Tomska, dyrektorem muzeum „Więzienie NKWD w Tomsku”. Pre-
lekcja na temat „80. rocznica polskiej operacji NKWD” była zakoń-
czona premierą nowego dokumentu filmowego „Rozstrzelać Pola-
ków”. Dokumentalną opowieść o ludobójstwie popełnionym na Po-

lakach, którzy byli obywatelami Związku Sowieckiego, wyreżysero-
wał Mirosław Majeran. Twórcy za pomocą archiwalnych fotografii, 
także ujęć filmowych ukazujących m.in. Józefa Stalina i członków 
jego politbiura, a nawet animacji przybliżających grozę tej zbrodni, 
przedstawili istotę Wielkiego Terroru i jego polskich ofiar. Widzowie 
mogli obejrzeć także faksymile z oryginalnych dokumentów sowiec-
kich zbrodniarzy, w tym osławionego rozkazu nr 00485 szefa NKWD 
Nikołaja Jeżowa, który dał początek gehennie Polaków. Według da-
nych NKWD, które przywołuje Instytut Pamięci Narodowej, w la-
tach 1937-1938 zostało aresztowanych, a następnie skazanych pra-
wie 140 tys. osób polskiej narodowości, w tym 111 091 osób skaza-
no na karę śmierci. 

O godzinie 17.00 w Centrum Książki Polskiej odbył się koncert 
zespołu „Krakowiacy” (kierownik Helena Władimirowa). 

Wieczorem w Szkole języka i kultury polskiej w Abakanie odby-
ło się spotkanie z Radą Redakcji „Rodacy”, redaktorem naczelnym 
Ludmiłą Poleżajewą, autorami i czytelnikami pisma Rodacy. Najbar-
dziej aktywnym autorom zostały wręczone dyplomy. Prezentami zo-
stali odznaczeni – redaktor naczelna Ludmiła Poleżajewa i redaktor 
portalu i Radia Artiom Czernyszew, który w październiku tego roku 
otrzymał dyplom Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności dzien-
nikarstwo. Wspomniano dobrymi słowami nieobecnego na spotka-
niu korektora polskojęzycznej wersji pisma – pana Wojciecha Kor-
win-Kossakowskiego. 

2 grudnia w sobotę uczestnicy Dni kultury polskiej złożyli kwiaty 
przed pomnikiem represji stalinowskich w Abakanie a następnie uda-
ły się za granicę Republiki Chakasji – Kraju Krasnojarskiego, do Mi-
nusińska i Małej Minusy.

Odległość od Abakanu do Minusińska wynosi zaledwie 20 km.  
I dzielą te dwa miasta dwie rzeki – Abakan i potężny Jenisej.

Gości Dni Kultury Polskiej przed bramą historycznego cmenta-
rza miejskiego przywitała Prezes Krasnojarskiej Narodowo-Kultural-

i DWA DOniOSłE JUBilEUSZE
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nej Organizacji „Polonia Minusińska”. Goście wysłuchali opowiada-
nia o pochowanych na tym cmentarzu Polakach. Pochowana tu jest 
rodzina polskich adwokatów Petrożyckich. Inskrypcje na ich pomni-
kach wykonane są w języku polskim. Goście złożyli kwiaty przed 
jedynym w Rosji pomnikiem „Polskim matkom i dzieciom pocho-
wanym w tej ziemi” oraz na grobach znanych Polaków z przełomu  
XIX-XX w.

Po cmentarzu miejskim nastąpiła kolej na cmentarz w Małej Mi-
nusie, odległej o 8 km. Od Minusińska. Przy dwóch grobach wycho-
wawczyń Polskiego Domu Dziecka odbyła się lekcja historii o tra-
gicznych losach Polaków podczas II wojny światowej. Następnie go-
ście z Dyrektorem Szkoły w Małej Minusie Nadieżdą Moliną zwie-
dzili szkołę i Muzeum szkolne. Muzeum to poświęcono polskiemu 
Domowi Dziecka, które schroniło ponad 120 dzieci w Małej Minu-
sie w latach 1942-1946.

Po zwiedzeniu Szkoły i Muzeum goście wrócili do Minusińska, 
gdzie odbyło się zwiedzanie Regionalnego Muzeum Krajoznawcze-
go im. N.M. Martjanowa. Dla gości została przygotowana okazjonal-
na wystawa książek z XIX w. ze zbiorów Biblioteki Muzeum.

Muzeum Biblioteki posiada odrębny księgozbiór polski, są to 
książki i czasopisma zbierane przez zesłańców i dobrowolnych osad-
ników z II połowy XIX i początku XX w. Kilka lat temu przy wspar-
ciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” został wydany katalog 
tych książek i druków pochodzących z XIX w.

Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie z członkami „Polonii Minu-
sińska” oraz koncert zespołu wokalnego „Czerwone Jagody” i zespo-
łu choreograficznego „Wesołe obcasiki” Goście mieli również moż-
liwość zapoznania się z dokonaniami Polskiej sobotnio-niedzielnej 
Szkoły w Minusińsku.

Wieczorem, po powrocie z Minusińska w nowym budynku Szko-
ły języka i kultury polskiej w Abakanie przy ul. Wiatkina odbyło się 
spotkanie z uczniami Szkoły polskiej w Abakanie. Szkoła ta, istnie-
jąca już od 22 lat w tym pomieszczeniu jest od września tego roku. 
Władze republikańskie i miejskie odmówiły finansowanie Szkoły, w 
tym nie tylko etatów (które były finansowane od 1994 do 2014 r.), 
ale również możliwości bezpłatnego korzystania z pomieszczeń, w 
tym wyremontowanego w 2016 r. pomieszczenia dla zespołu „Sybe-
ryjski Krakowiak”. Dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Ir-
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kiego i koreańskiego. Zabrzmiała muzyka gospodarzy ziemi chaka-
skiej – Chakasów. Wszystko to w oryginalny sposób łączyło się z bo-
gactwem zaprezentowanych polskich regionów – Kurpie, Małopol-
ska, Rzeszów, Mazury i Łowicz. Również nie zabrakło tańców estra-
dowych oraz folkloru polskich Romów. Na wielkim ekranie została 
przedstawiona historia zespołu, przygotowana przez Olgę Siedych. 
Prowadząca koncert Natalia Stiennikowa opowiadała o kierownikach 
zespołu od założycielki Julii Skidan do Natalii Buszujewej i Katarzy-
ny Fiodorowej, która była na koncercie, wyszła na scenę i emocjonal-
nie podzieliła się swoimi wspomnieniami.

Zespół w ciągu swoich 20 lat zwiedził z koncertami wiele miast 
i miejscowości w Rosji – Moskwę, Krasnojarsk, Omsk, Górno-Ał-
tajsk, Ufę, Jekaterynburg, Orenburg, Krasnodar, Irkuck, Ułan Ude, 
Tomsk, Jenisejsk. W Polsce był w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, 
Rzeszowie, Mrągowie, Węgorzewie, Lublinie. Był również w Austrii 
– w Wiedniu, Innsbrucku i Klagenfurcie.

Szczególnie wzruszającym było zakończenie koncertu – finał 
wokalno-choreograficzny „Niech żyje bal” (z repertuaru Maryli Ro-
dowicz) w wykonaniu Heleny Władimirowej i wszystkich grup wie-
kowych zespołu.

Serdeczne podziękowania głównym organizatorom Dni – Artio-
mowi Czernyszewowi i Swietłanie Kuźminie oraz Helenie Władimi-
rowej i Natalii Wołkowej.

Relacje wideo zostały opublikowane na naszym kanale YouTube.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy i sponsorzy Dni Kultury w Chakasji i na południu 

Kraju Krasnojarskiego:
– Kulturalno-Narodowa Organizacja społeczna „Polonia” Repu-

bliki Chakasji;
– Krasnojarska Narodowo-Kulturalna Organizacja społeczna 

„Polonia Minusińska” (Oddziały w Małej Minusie i Szuszeńskoje);
– Ministerstwo narodowościowej i terytorialnej polityki Republi-

ki Chakasji; 
– Narodowa Biblioteka im. N.G. Domożakowa w Chakasji;
– Centrum Kultury i twórczości narodowej w Abakanie;
– Minusińskie Regionalne Muzeum Krajoznawcze im. N. Mar-

tjanowa w Minusińsku;
– Historyczno-etnograficzne Muzeum-skansen „Szuszeńskoje” w 

Szuszeńskoje;
– Konsulat Generalny RP w Irkucku;
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Red.
Zdjęcia Swietłany GORIEWEJ, Niny GORBACZEWEJ 

i Artioma CZERNYSZEWA 

kucku udało się opłacić wynajem nowego pomieszczenia, gdzie zo-
stała sprowadzona bogata baza kostiumowa zespołu „Syberyjski Kra-
kowiak” oraz bogate zasoby biblioteczne i metodyczne Szkoły. Aku-
rat przez rozpoczęciem Dni udało się adaptować te pomieszczenia li-
czące około 80 m. kw.

Ostatni dzień, niedziela 3 grudnia, rozpoczął się od porannej 
mszy w Kościele pw. Zesłania Ducha świętego w Abakanie. Aku-
rat w tym dniu proboszcz Radosław Kwarciński odczytał zgroma-
dzonym wiernym przesłanie pasterskie biskupa Cyryla Klimowicza 
na Adwent 2017 r. 

O godzinie 12.00 w Centrum Książki Polskiej odbyło się ostatnie 
spotkanie, była to multimedialna prezentacja Larysy Korieniec z Mi-
nusińska „Mała Polska w sercu Syberii”.

Najbardziej znaczącym i ważnym akordem Dni Kultury polskiej 
był koncert galowy w Centrum Kultury i twórczości ludowej. Był to 
jubileuszowy koncert zespołu „Syberyjski Krakowiak”. Kierownicz-
ki zespołu – Helena Władimirowa i Natalia Wołkowa przyjmowa-
ły składane pod ich adresem życzenia oraz same bezpośrednio bra-
ły udział w koncercie. Na scenie zostały zaprezentowane wszystkie 
grupy – od przedszkolaków przez dzieci, młodzież do dorosłej gru-
py. Oprócz tanecznego zespołu w koncercie wystąpiła wokalna gru-
pa „Krakowiacy”, zespoły centrów narodowościowych – niemiec-
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O życiu Polonii w obu Amery-
kach, w Europie, a nawet w Austra-
lii wiemy sporo. Coraz więcej mamy 
też kontaktów z rodakami na Ukra-
inie i Białorusi. Tymczasem wiedza 
o Polakach zamieszkujących w Ro-
sji jest nikła i często oparta na ste-
reotypach. 

O POLSKIM OSADNICTWIE NA 
SYBERII I O POLAKACh W ROSJI

Sergiusz Leończyk (doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie historii) 

zajmuje się m.in. badaniem polskiego osad-
nictwa wiejskiego na Syberii w drugiej po-
łowie XIX wieku i na początku XX wieku 
(niedawno ukazała się jego książka na ten 
temat: „Polskie osadnictwo wiejskie na Sy-
berii w drugiej połowie XIX i na początku 
XX wieku”) i – wbrew rozpowszechnionym 
przekonaniom – osiedlali się tam nie tylko 
zesłańcy, ale również polscy chłopi, którzy 
emigrowali na Syberię w poszukiwaniu… 
ziemi i chleba. 

27 pażdziernika dr. S. Leończyk był go-
ściem naszej Fundacji i Centrum DiP. Spo-
tkanie z nim – naukowcem z Uniwersyte-
tu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach, a zarazem repatriantem i działaczem 
polonijnym w Rosji, stało się też okazją do 
szerszej debaty poświęconej Polakom – oby-
watelom Federacji Rosyjskiej.

Debatę prowadził Jan Różdżyński,  
b. wieloletni korespondent w Rosji.

Oto główne zagadnienia poruszane w 
dyskusji:

– W kontekście historycznym Rosja, w 
tym Syberia postrzegane są w Polsce jako 
„więzienie narodów”, miejsce katorgi i ła-
grów. Jest to pogląd uzasadniony ale bardzo 
uproszczony. Zgodnie z takim poglądem Po-
lacy znaleźli się tam wyłącznie w wyniku 
zsyłek, deportacji i represji. Tymczasem, jak 
wykazuje S.Leończyk, tak jak za ocean, wy-
jeżdżano w swoim czasie również „za chle-
bem” na Syberię,. Z nadzieją na lepsze wa-

WARSZAWA

Wykład dr. Sergiusza Leończyka

runki życia, trafiło wówczas za Ural ponad 
30 tys. rolników z ziem zaboru rosyjskie-
go. Wbrew zakorzenionym stereotypom byli 
oni dobrowolnymi osadnikami, podobnie jak 
dziesiątki tysięcy innych rodaków, którzy 
np. budowali Kolej Transsyberyjską, trafiali 
w głąb Rosji jako lekarze, inżynierowie itp.

– W ostatnich dekadach istnienia ZSRR 
przyznawanie się do polskich korzeni było 
w wielu środowiskach wręcz „modne”, cho-
ciaż podobnie jak inne grupy narodowościo-
we, Polacy nie mieli wtedy żadnej autono-
mii. Szkoły z językiem polskim istniejące w 
Moskwie, Petersburgu i w wielu mniejszych 
miejscowościach, także w azjatyckiej czę-
ści kraju, zlikwidowane zostały w latach 30.  
XX w. podczas represji stalinowskich wy-
mierzonych w mniejszości narodowe. W tym 

samym czasie władze zlikwidowały niemal 
wszystkie parafie katolickie.

– W czasach ZSRR kontakt rosyjskiej 
Polonii ze Starym Krajem był utrudniony 
(w przeciwieństwie do Polonii zamieszku-
jącej republiki graniczące z Polską). O tym, 
co dzieje się w Polsce, np. o powstaniu i 
pierwszym okresie „Solidarności”, a potem 
o Okrągłym Stole i transformacji, Polacy w 
głębi Rosji wiedzieli jedynie to, co docierało 
do nich za pośrednictwem zagłuszanych roz-
głośni z Zachodu lub poprzez kontakt z nie-
licznymi osobami przyjeżdżającymi z Polski 
(na początku lat 80. korespondencja z rodzi-
nami w Starym Kraju była wstrzymana).

– Odrodzenie ruchu polonijnego, praw-
dziwy „wybuch polskości”, nastąpił po roz-
padzie ZSRR, kiedy władze zezwoliły na 
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działalność regionalnych organizacji polo-
nijnych. Utworzony został Kongres Polaków 
w Rosji. Wchodzące w jego skład struktu-
ry regionalne wspierane z Polski zajmują się 
propagowaniem kultury przodków, zwłasz-
cza folkloru, zwyczajów, organizowaniem 
szkół języka polskiego, wydawaniem cza-
sopism, prowadzeniem stron internetowych 
i kontaktami ze Starym Krajem. Ale wszyst-
kie te organizacje skupiają tylko ok. 15 proc. 
obywateli pochodzenia polskiego. Ruchowi 
polonijnemu sprzyjają także duchowni kato-
liccy sprawujący posługę w odrodzonych pa-
rafiach.

– Zgodnie ze spisem powszechnym w 
2010 r., obywateli określających swoją na-
rodowość jako polską było w Rosji ok. 47 
tys., podczas, gdy w poprzednim spisie w 
2002 r. za Polaków uważało się 73 tys. osób. 
Ten spadek tłumaczony jest niewielką dziet-
nością, emigracją z Rosji do Niemiec (przez 

Od października 1999 roku w eterze „Radia minusińsk” dwa 
razy w tygodniu emitowane są dwujęzyczne audycje polonijnego 
radia „Rodacy”. 

Rozgłośnia powstała na bazie polonijnego czasopisma o tej samej 
nazwie. Stacja działa na rzecz zachowania i rozwoju języka polskie-
go i kultury oraz polskich tradycji narodowych w Południowej części 
Syberii. Obecnie radio ma wersję internetową, posiadającą aktualne 
i archiwalne audycje radiowe. 

Audycje radia „Rodacy” poświęcone są:
– działaniom kulturalno-oświatowym Polonii;
– historii i kulturze Polski;
– aktualnym informacjom i wydarzeniom z życia polonijnego na 

Syberii.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA RADIA „RODACY” 

– podstrony portalu www.rodacynasyberii.pl
http://www.rodacynasyberii.pl/rodacy_radio/2017/
http://www.rodacynasyberii.pl/rodacy_radio/2018/

Projekt jest finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.”

liczne rodziny mieszane: polsko-niemiec-
kie zamieszkujące dotąd Federację Rosyjską) 
oraz pogłębiającą się asymilacją w społeczeń-
stwie rosyjskojęzycznym. Liczba wszystkich 
obywateli, którzy mają polskie korzenie, cho-
ciaż nie znają języka przodków lub nie intere-
sują się przeszłością swoich rodzin, oceniana 
jest na ok. 300 tys.

– Polonia rosyjska, według badań Kon-
gresu Polaków w Rosji, to w 65 proc. osoby 
z wyższym wykształceniem (średnia w Ro-
sji wynosi ok. 50 proc.). Od 1992 r., od kie-
dy nie ma przeszkód w kontaktach ze Starym 
Krajem, rosyjscy Polonusi wiedzeni cieka-
wością, a starsi – nostalgią, przyjeżdżają do 
Polski do rodzin albo „na wycieczkę”. Odse-
tek osób, które miały lub mają zamiar prze-
nieść się na stałe nad Wisłę, wyraźnie zmalał 
w czasie minionego ćwierćwiecza. Począt-
kowo było to bardzo utrudnione, a gdy zo-
stała wprowadzona Karta Polaka, duża część 

starszego pokolenia, czyli ci, którzy pragnęli 
tego najbardziej – odeszła.

– Stary Kraj dla dzisiejszych 30-to i 
40-tolatków nie jest na tyle atrakcyjny, żeby 
masowo wyrażali gotowość przeprowadzki. 
Są oni w większości nieźle sytuowani (inży-
nierowie, lekarze, prawnicy, naukowcy, pe-
dagodzy), z dochodami porównywalnymi do 
dochodów ich odpowiedników w Polsce. Ale 
najbardziej zniechęca ich konieczność no-
stryfikacji dyplomów, z którą łączą się wy-
mogi językowe oraz obawa, że w nieznanym 
środowisku musieliby zaczynać wszystko 
„od zera”.

Wojciech LASKI,  
East News

Foto Sławomir POPOWSKI 
Na zdjęciach: 1) Spotkanie z dr Sergiu-

szem Leończykiem prowadzi red. Jan Róż-
dżyński. 2) Uczestnicy spotkania.

RADIO „RODACY”
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WiADOmOŚCi KOnGRESU 
POLAKÓW W ROSJI

NARADA PREZESÓW 
ORGANIZACJI  

POLONIJNYCh W ROSJI

W dniach 2-3 grudnia 2017 r. w Mo-
skwie w pomieszczeniach Kurii odbyło się 
poszerzone spotkanie członków prezydium 
i prezesów regionalnych polonijnych sto-
warzyszeń OSO FPNKA „Kongres Polaków 
w Rosji” (na zdjęciu sprawa). W obradach 
wzięli udział prezesi z Kaliningradu, Pietro-
zawodska, Jekaterynburga, Tiumienia, Ir-
kucka, Tomska, Permu, Krasnojarska, Mi-
neralnych Wód, Krasnodaru, Sankt-Peters-
burga, Orenburga, Briańska, Ufy, Saratowa, 
Smoleńska i Moskwy. Prezesi spotkali się z 
Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasa-
dorem RP w Rosji panem Włodzimierzem 
Marciniakiem i Kierownikiem Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w Moskwie pa-
nem Maciejem Noselem i panią Joanną Sie-
maszko z wydziału polonijnego Konsula-
tu. W czasie obrad zostały omówione spra-
wy oświaty polonijnej, praca z młodzieżą i 
jej udział w działalności polonijnej, działal-
ność kulturalna. Wiele uwagi poświęcono 
współpracy organizacji polonijnych z wła-
dzami w regionach, poruszono sprawy bra-
ku pomieszczeń dla prowadzenia statuto-
wej działalności. Prezes Kongresu Polaków 
w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa jako 
członek komitetu organizacyjnego świato-
wego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy 
poinformowała o przygotowaniach do kolej-
nego światowego Zjazdu w 2018 r., o współ-
pracy Kongresu z Radą Polonii świata i Eu-
ropejską Unią Wspólnot Polonijnych. Dużo 
uwagi poświęcono przygotowaniom polonij-
nych organizacji w Rosji do obchodów stu-
lecia Niepodległości Polski. Dla uczczenia 
rocznicy zaplanowane zostały konferencje, 
konkursy, koncerty i inne imprezy. W 2018 r.  
zaplanowano VII Sprawozdawczo-Wybor-
czy Zjazd Kongresu Polaków w Rosji.

Halina SUBOTOWICZ-ROMANOWA,
prezes OSO FPNKA „Kongres  

Polaków w Rosji”

VI KONFERENCJA 
nAUCZYCiEli JęZYKA 

POLSKIEGO W MOSKWIE

11-12 października 2017 r. w Moskwie 
odbyła się VI Konferencja dla polonijnych 
nauczycieli języka polskiego zorganizowa-
na przez Ambasadę RP, Fundację „Bristol”, 
FPNKA „Kongres Polaków w Rosji” oraz 
Rosyjski Państwowy Humanistyczny Uni-
wersytet (RGGU).

Do Moskwy zjechało 30 nauczycieli ję-
zyka polskiego ze stowarzyszeń polonij-
nych z europejskiej części Rosji, Kalinin-
gradu, Uralu, Syberii. W uroczystym otwar-
ciu Konferencji wzięli udział Ambasador RP 
w Rosji Włodzimierz Marciniak, prorektor 
RGGU Pani prof. Wiera Zabotkina, kierow-

MOSKWA

nik wydziału konsularnego w Moskwie Ma-
rek Zieliński oraz prezes Kongresu Polaków 
w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa. Pan 
Ambasador RP i pani prezes Kongresu Po-
laków w Rosji w czasie spotkania z panem 
rektorem RGGU prof. Aleksandrem Biezbo-
rodowym omówili plany dalszej współpra-
cy. Wykłady z metodyki wykładania języ-
ka polskiego były prowadzone przez Panią 
prof. Ewę Jaskułę z Uniwersytetu śląskiego 
oraz Panią prof. Danutę Gałygę z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Wszystkim nauczycie-
lom wręczono wystawione przez RGGU cer-
tyfikaty podniesienia kwalifikacji.

OSO FPNKA „Kongres  
Polaków w Rosji”

VII OGÓLNOROSYJSKIE 
DYKtAnDO Z JęZYKA 

POLSKIEGO

28 października 2017 roku odbyło się 
VII Ogólnorosyjskie Dyktando z Języka Pol-
skiego zorganizowane przez FPANK „Kon-
gres Polaków w Rosji” przy wsparciu Am-
basady RP w Rosji, Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” oraz Rosyjskiego Państwowe-
go Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU, 
przed 1918 r. – Wolny Uniwersytet im. Al-
fonsa Szaniawskiego). Tegoroczne dyktando 
poświęcone było Tadeuszowi Kościuszce.

W imprezie wzięło udział 200 uczest-
ników: przedstawiciele Polonii z Moskwy, 
Smoleńska, Krasnodaru, Briańska, Jarosła-
wia, Włodzimierza, Kurska i innych miast, a 
także moskiewscy studenci uczący się języ-
ka polskiego i miłośnicy polszczyzny i kul-
tury polskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Prezes Kongresu Polaków w Rosji Ha-
lina Subotowicz-Romanowa po uroczystym 
otwarciu przedstawiła gości honorowych: 
kierownika Wydziału Konsularnego Amba-
sady RP w Moskwie min. Marka Zielińskie-
go i prorektora RGGU prof. Pawła Szkarien-
kowa. W czasie całej imprezy wyświetlana 
była prezentacja o Tadeuszu Kościuszce.

Celem Dyktanda jest popularyzacja ję-
zyka polskiego i polskiej kultury wśród ro-
syjskiego społeczeństwa, zachowanie tożsa-
mości i języka ojczystego Polaków w Rosji.

Po napisaniu dyktanda, którym był frag-
ment z książki Alexa Strożyńskiego „Ko-
ściuszko. Książę chłopów”, prof. RGGU 
Siergiej Skorwid wygłosił bardzo intere-
sujący odczyt „Polskie „wyspy” na Sybe-
rii”. Opowiedział w nim o swoich badaniach 
gwar i dialektów języka polskiego w pol-
skich osadach na Syberii, które przeprowa-
dził ze studentami we wsiach Wierszyna pod 
Irkuckiem, Białystok pod Tomskiem i w sku-
piskach polskich w Chakasji.

Na zakończenie komisja sprawdzają-
ca ogłosiła wyniki dyktanda. Dyplomy i na-
grody dla zwycięzców uroczyście wręczyli 
prezes „Kongresu Polaków w Rosji” Halina 
Subotowicz-Romanowa i prorektor RGGU 
prof. Paweł Szkarienkow.

Zwycięzcy:
I miejsce

Grażyna Szyszowa (Moskwa)
II miejsce

Jelena Graborowa (Smoleńsk)
III miejsce

Anastazja Niechaj (Moskwa)

Wyróżnieni:
Jan Karbownicki (Krasnodar)
Michał Jermołajew (Kaliningrad)
Olga Rumiancewa (Moskwa)
Ustinia Nikulina (Moskwa)
Ksienia Niekrasowa (Kursk)
Krystyna Pawłowska (Kursk)
Swietłana Zajec (Jarosław)
Aleksander Diunow (Jarosław)
Anastazja Małaszenko (Briańsk)
Galina Jeroszowa (Briańsk)
Paweł Kazimacki (Moskwa)
Giennadij Gabrilan (Moskwa)
Dzieci dostały książki i słodycze.

OSO FPNKA „Kongres  
Polaków w Rosji”
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ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO 
DZIEDZICTWA POLONII 

PROFESJOnAlnA POlOniA ŚWiAtA
nOWE HiStORYCZnE DZiEłO  

EnCYKlOPEDYCZnE W PięCiU JęZYKACH
EnCYKlOPEDiA PRZEZnACZOnA JESt GłÓWniE  

DlA młODEGO POKOlEniA POlOnii
WYBRANA TEMATYKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

BiOGRAmY: POlOnii ŚWiAtA, lUDZi ŚWiAtA  
DlA POlOnii, POlACY DlA POlOnii

GEnEZA i DZiAłAlnOŚĆ StOWARZYSZEŃ,  
ORGAniZACJi i KlUBÓW POlOniJnYCH,  

PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCh

Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii jest jej aplikacja 
jako lektury w szkołach polonijnych w świecie. Taka forma przekazu 
dla młodego pokolenia, będzie stanowić wielkie narodowe dziedzic-
two Polonii, nie tylko w świecie, ale także w Polsce.

Autor encyklopedii Profesor zwyczajny Zbigniew S. Piasek, w 
strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między inny-
mi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko 
Amerykańskich Inżynierów” w Nowy Yorku, „Polonia Technica” w 
USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki 
Heritage Inc. Melbourne” w Australii. 

Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do 
monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji, 
Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej 
Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim i Dalekim Wscho-
dzie, w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności. En-
cyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.

Biogramy można napisać alternatywnie w językach: polskim i 
angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i niemieckim lub pol-
skim i francuskim.

Wzbogacone powinny być zdjęciami. Jednym portretowym i dru-
gim dowolnym na tle pomnika, kościoła, zamku, helikoptera, z obrad 
polonijnych itp. Ilość znaków w jednym biogram nie powinna prze-
kraczać liczby pięciu tysięcy lub granicznie 6000. 

Zamierzeniem Autora jest upowszechnienie Encyklopedii po-
przez jej kolportaż do szkół polonijnych, placówek dyplomatycznych 
RP, stowarzyszeń naukowych i polonijnych oraz bibliotek narodo-
wych na świecie. Encyklopedia będzie też dostępna w księgarniach 
w Polsce i poza granicami kraju.

tytuł encyklopedii:  
ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA 

POlOnii PROFESJOnAlnA POlOniA ŚWiAtA
Indywidualne biogramy do encyklopedii dotyczące karier: bizne-

sowych, dyplomatycznych, sportowych, zawodowych, naukowych, 
medycznych, lotniczych, architektonicznych, artystycznych i in. oraz 
działalności polonijnej, powinny uwzględniać kompleksowy opis 
profesjonalnej kariery zawodowej lub profesjonalnej działalności po-
lonijnej. Zdjęcia powinny być o rozdzielczości min. 300 dpi (wyraź-
ne), a podpisy zdjęć w języku polskim i angielskim, polskim i francu-
skim, polskim i hiszpańskim lub polskim i niemieckim. Pełne infor-
macje o dostępności Encyklopedii wszyscy zainteresowani otrzyma-
ją po jej wydrukowaniu.

BiOGRAmY PROSZę nAPiSAĆ W FORmiE mini 
mOnOGRAFii WłASnEGO ŻYCiA

Alternatywnie biogramy mogą obejmować:
– działalność zawodową – profesjonalną;
– działalność polonijną – profesjonalną.

Interpretacja dowolna

WZÓR BIOGRAMU
Nazwisko, imiona, kraj osiedlenia np. KOWALSKI FRANCISZEK 
JÓZEF – Litwa
Rok, miejsce urodzenia
Informacje biograficzne powinny być prezentowane w tekście i napi-
sane w trzeciej osobie.
Wykonywany zawód (np. lekarz, naukowiec, misjonarz, ksiądz, lot-
nik, pisarz, artysta malarz, działacz polonijny, artysta fotografik, tre-
ner piłkarski, biznesmen i in.)
Kariera zawodowa (wyłącznie w porządku chronologicznym).
Opisując własną profesjonalną karierę zawodową proszę przedsta-
wić:
– tytuły i stopnie naukowe, wojskowe, sportowe, artystyczne i in. (np. 
biskup, ks. prałat, dyrektor, inspektor. profesor, kapitan lotnictwa, tre-
ner piłkarski, ekspert, przedsiębiorca, konsul honorowy i in.)”; 
– główne kierunki działalności: biznesowej, naukowej, sportowej, 
kościelnej, artystycznej, wojskowej i in. (np. badanie podłoża grun-
towego, współpraca biznesowa amerykańsko – chińska w przemyśle 
włókienniczym, kooperacja marketingowa w przemyśle, misje kato-
lickie – krótka interpretacja itp.);
– informacje nt. decyzji zamieszkania w kraju osiedlenia;
– projekty wynalazcze i in.: tytuły, kraj, rok wykonania;
– ważniejsze patenty, medale, książki, artykuły, odznaczenia, wyróż-
nienia: nazwy, kraj, rok wydania, nadania – max. 3 pozycje w tekście. 
Za jaką działalność uzyskał np. odznaczenie.
Opisując profesjonalną działalność polonijną proszę przedstawić w 
biogramie własne osiągnięcia w organizacjach, stowarzyszeniach, 
klubach polonijnych, fundacjach i in. 
Do tekstu biograficznego włączyć nazwy organizacji, pełnione funk-
cje, lata działalności. (np. Kongres Polonii Kanadyjskiej, Polonia 
Technica, przewodniczący komisji ….., od 1990 r. do chwili obec-
nej.). Można podać kilka przynależności do organizacji polonijnych 
z interpretacją.
Proszę przytoczyć ważniejsze tematy wystąpień lub wykładów o te-
matyce polonijnej lub inne istotne informacje, które mogą dodatko-
wo scharakteryzować sylwetkę, np. wydane artykuły, książki, prezen-
tacje własnych rzeźb, filmów itp.
Hobby ...
Adres korespondencyjny … (wg. uznania)

Biogramy proszę wysłać pocztą elektroniczną 
wyłącznie na adres: 

zbigniew.piasek@pk.edu.pl

Wysłany e-mailem biogram będzie dostępny tylko dla Autora i 
wydawcy. 

Ostateczny tekst będzie przedstawiony osobie zainteresowanej 
do akceptacji dopiero na etapie przekazania do druku. 

Wysłany biogram będzie potwierdzeniem do umieszczenia go w 
encyklopedii.

Genezę i działalność stowarzyszeń, fundacji, instytutów, banków, 
organizacji i klubów polonijnych ze zdjęciami, proszę zapisać na CD 
i wysłać na adres:

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek, dr h. c.
Politechnika Krakowska
31-155 Kraków
ul. Warszawska 24
Poland 

Autor Zbigniew PIASEK
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FEStiWAl „WiSłA”
Festiwal „Wisła” to największy za-

graniczny festiwal polskiej kinemato-
grafii. Odbywa się co roku w kilkunastu 
rosyjskich miastach. Od kilku lat Fe-
stiwal wyszedł także poza granice Ro-
sji, prezentując polską kinematografię 
w Tadżykistanie, Uzbekistanie i Azerbej-
dżanie, Serbii i Gruzji.

10. jubileuszowa edycja „Wisły” odby-
wała się w 2017 r. w Moskwie od 25 maja do 
11 czerwca. W czerwcu „Wisła” wyruszyła 
w filmową podróż po Rosji, aby zaprezen-
tować znakomite polskie produkcje jak naj-
szerszemu gronu rosyjskich widzów.

W październiku „Wisła” po raz pierwszy 
dopłynęła także do Orenburga. Orenburska 
publiczność miała okazję obejrzeć najlepsze, 
najbardziej wartościowe i oryginalne pol-
skie produkcje ostatnich lat, które zdobywa-
ły uznanie i nagrody na prestiżowych prze-
glądach oraz światowych festiwalach.

Festiwale filmów polskich odbywają się 
w Orenburgu od 1996 roku. To wspaniałe 
przedsięwzięcie artystyczne budzi duże za-
interesowanie wśród miłośników polskiego 
kina, a obecnie ma już stałe, powiększające 
się z roku na rok grono wiernych fanów.

W dniach 17-24 pażdziernika polska ki-
nematografia została zaprezentowana w no-
woczesnym multiamedialnym kinocentrum 
„Sinema5”. Przez 8 festiwalowych dni orga-
nizatorzy Festiwalu „ Wisła” w Orenburgu – 
Polska Fundacja „Wspieram” oraz Regional-
na organizacja społeczna obwodu Orenbur-
skiego – Polskie kulturalno-oświatowe cen-
trum „Czerwone Maki” bezpłatnie pokaza-
li orenburskim widzom 16 fabuł z moskiew-
skiej sekcji konkursowej oraz bloki najlep-
szych krótkometrażówek Łódzkiej i War-
szawskiej Szkoły Filmowej.

W programie znalazł się, m.inn. nagro-
dzony Złotym Lwem dla najlepszego pol-
skiego filmu roku, błyskotliwy debiut pełno-
metrażowy Jana P. Matuszyńskiego „Ostat-
nia rodzina”. Obraz przedstawia 28 lat z ży-
cia w Warszawie polskiego malarza surreali-
sty Zdzisława Beksińskiego.

Burza emocji czekała także orenburskich 
widzów na projekcjach najnowszego filmu 
Jana Jakuba Kolskiego „Las, 4 rano”, thril-
lera Marcina Koszałki „Czerwony pająk” 
i dramatu „11 minut” w reżyserii Jerzego 
Skolimowskiego.

Publiczność festiwalowa zobaczyła tak-
że debiuty Łukasza Grzegorzka („Kamper”) 
i Piotra Chrzana („Klezmer”), „Kryształową 
dziewczynę” Artura Urbańskiego, „Ederly” 
Piotra Dumały.

Z okazji 160. rocznicy urodzin pisarza 
Conrada i ogłoszenia 2017 r. w Polsce „Ro-
kiem Josepha Conrada Korzeniowskiego”, 
w ramach festiwalu została zorganizowany 
specjalny program pokazów poświęconych 
wielkiemu pisarzu.

ORENBURG

Joseph Conrad – podróżnik, pisarz eu-
ropejski. Człowiek wielu kultur. Projekcje 
przybliżyły widzom postać jednego z najbar-
dziej cenionych pisarzy na świecie. Miesz-
kańcy Orenburga mieli możliwość obejrzeć 
film dokumentalny Bohdana Rączkowskiego 
„Conrad. Mistrz słowa i żeglugi” oraz dwa 
spektakle telewizyjne – „Tajny Agent” w re-
żyserii Krzysztofa Zaleskiego oraz „Lord 
Jim” Laco Adamika. 

Projekcjom towarzyszyły wydarzenia 
kulturalne, takie jak dyskusje z widzami, 
wystawy, atrakcje muzyczne oraz taneczne, 
konkursy „Czy znasz polskie kino?”, kon-
kurs, poświęcony twórczości Józefa Conra-
da Korzeniowskiego.

Konkurs literacko-plastyczni dla mło-
dzieży zakładał w kategorii plastycznej za-
projektowanie okładki do wybranego utwo-
ru Conrada, oraz w kategorii literackiej – na-
pisanie eseju.

Nagrody otrzymali magistrantka wy-
działu geologii i geografii Uniwersytetu Pań-
stwowego Nadieżda Pawłowa (II miejsce w 
kategorii plastycznej), oraz Katarzyna Acz-
kasowa, studentka wydziału filologii Uni-
wersytetu Pedagogicznego (III miejsce w 
kategorii płastycznej). Kolorowe ilustracje 
przedstawiają akcję utworów Conrada na 
morzu, wśród marynarzy. 

Uroczyste wreczenie nagród laureatom 
konkursów odbyło się na zakończeniu Fe-
stiwalu.

Zgodnie z tradycją z ubiegłych lat pod-
czas festiwalu odbyło się otwarcie polskich 
wystaw, zaprezentowanych w pięknym Foy-
er kinocentrum „Sinema5”. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się wystawa dekoracyj-
nej sztuki ze zbiorów centrum „Czerwone 
Maki”: hafty z motywami charakterystycz-
nymi dla różnych regionów Polski, ludowe 
zabawki dla dzieci, przedmioty pamiątkowe, 
albumy przedstawiające sztukę ludową, uni-
kalne przedmioty ręcznej roboty.

Czekał też na gości słodki poczęstunek 
– słynny „mazurek”, zaś na pamiątkę chętni 
mogli wziąć broszurę zawierającą turystycz-
ną informację o Polsce, przepisy na tradycyj-
ne dania kuchni polskiej pt. „Smak Polski”, 
które przekazali dla widzów nasi stali part-
nerzy – Polska organizacja turystyczna w 
Moskwie, także katalogi z 10. Festiwalu Wi-
sła w Moskwie – prezenty z Centrum Produ-
cenckiego „Kinofest” w Moskwie.

Uroczyste otwarcie Festiwalu uświetnił 
niezwykły program artystyczny klubu tańca 
historycznego „Amjen” (kierownik Andrzej 
Caplin). Artyści wykonali wówczas w stro-
jach historycznych polskie tańce – słynny 
Polonez oraz Krakowiak. W programie arty-
stycznym, przygotowanym przez młodzieżo-
wy studencki zespół taneczny z uczelni me-
dycznej, usłyszeliśmy bardzo popularną pio-
senkę „Ona tańczy dla mnie” w wykonaniu 
Artura Samigułowa. Młodzi artyści zostali 
entuzjastycznie powitani przez widzów.

W trakcie festiwalu w pięknym Foyer 
kinocentrum „Sinema5” odbyła się prezen-
tacja Master-Class klubu tańców historycz-
nych „Amjen”. Atrakcja zgromadziła wielu 
zainteresowanych: tańczyli nie tylko uczest-
nicy klubu, lecz i chętni gości.

Wielu widzów wyraziło swoje podzię-
kowania organizatorom, wpisując się do re-
lacji. Festywal filmów polskich „Wisła”do-
starczył uczestnikom wielu pozytywnych 
wrażeń.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do organi-
zacji Festiwalu filmów polskich „Wisła” w 
Orenburgu:

w szczególności zaś Pani Małgorzacie 
Szlagowskiej-Skulskiej – Dyrektorowi Fe-
stiwalu „Wisła” oraz koordynatorowi pro-
gramu pani Elenie Tworkowskiej;

– Dyrektorowi Kina „Sinema5” w Oren-
burgu Halinie Jurinej;

– Dyrektorowi handlowemu ZAO Kom-
pania „Gulliwer” w Orenburgu Oksanie Ta-
isowej;

– Dyrektorowi Centrum Producenckie 
„Kinofest” w Moskwie Sergiuszowi Bragi-
nowi, koordynatorom Irinie Korczaginej i 
Julii Tarnowskiej;

– Dyrektorowi Polskiej organizacji tury-
stycznej w Moskwie Magdalenie Krucz;

– Dyrektorowi OOO „Telekompania 
„RIAD” w Orenburgu Władysławowi Letu-
nowi;

– Dyrektorowi Kompanii reklamowej 
„Media-taim” w Orenburgu Oldze Tkaczen-
ko;

– Redaktorowi Głównemu pisma „An-
tenna-telesemja” w Orenburgu Tatianie Sa-
wenej;

– Helenie Wdowkinej, Halinie Wasilje-
wej, Darii Dawydowej, Anastazji Kisurinej, 
Annie Czernyszewej, Antonowi Winogrado-
wowi, Helenie Tierentjewej, Helenie Koło-
twinej, Irinie Kupyriowej, Saulie Bekberge-
nowej, Irinie Rebrikowej, Darii Bacharewej.

Wanda SELIWANOWSKA, 
Prezes Regionalnej organizacji społecznej

Obwodu Orenburskiego –  
Polskie kulturalno-oświatowe  

centrum „Czerwone Maki”
Na zdjęciach sprawa: 1) Uczestnicy klu-

bu tańców historycznych „Amjen” (kierow-
nik Andrzej Caplin). 2) Wystawa polskiej 
sztuki dekoracyjnej. 3) Wystawa książek na 
otwarciu festiwalu. 4) Tańce polskie w wy-
konaniu tancerzy klubu „Amjen”. 5) Uczest-
nicy klubu tańców historycznych „Wir cza-
su” (kierownik Wiktoria Kofanowa). 6) Śpie-
wa student uczelni medycznej Artur Sami-
gołow. 7) Pokaz artystyczny młodzieży Uni-
wersytetu Medycznego. 8) Podczas projekcji 
flmów polskich.



№ 4 (76) 2017

DOBRA TRADYCJA POLSKIEGO KINA



DNI KULTURY 
POLSKIEJ  

W ChAKASJI I NA 
POłUDniU KRAJU 

KRASNOJARSKIEGO


