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rOczNica Bitwy POd MONte18 maja b.r. uczestniczyłam w central-
nych uroczystościach z okazji 70. rocznicy 
bitwy pod Monte Cassino. Uczestniczyłam 
w składzie Delegacji Rady Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa, która zorganizowała 
wyjazd na te uroczystości.  

Uczestniczenie w tak wspaniałej i 
wielkiej uroczystości było dla mnie ogrom-
nym wyróżnieniem i zaszczytem. Mogłam 
reprezentować centrum „ Czerwone Maki», 
obwód orenburski i Polonię Rosji w samym 
sercu wielkiego zwycięstwa Polaków w II 
wojnie światowej. 

Tym razem obecnością w najważniej-
szym miejscu dla Polaków, jakim jest cmen-
tarz na Monte Cassino, gdzie generał Włady-
sław Anders spoczywa u boku swoich żoł-
nierzy.

Obchody 70. rocznicy bitwy o Monte 
Cassino były dla mnie wielkim przeżyciem. 
Niesamowite wrażenia na zawsze zostaną w 
mej pamięci.

Zabrałam do domu całe bogactwo prze-
żyć. I żyję nimi nadal.

Niedziela, 18 maja 2014 r. W Warszawie 
na Lotnisku Chopina wszędzie pełno dele-
gacji szkolnych, żołnierzy, weteranów oraz 
grup rekonstrukcyjnych.

O godzinie 1.00 – wylot 2 samolotów z 
polską delegacją do Rzymu. Samoloty zosta-
ły wyczarterowane na tę okoliczność przez 
Radę Ochrony Walk i Męczeństwa.

Po 2 godzinnym locie pełnym wrażeń, 
6 autobusami udaliśmy się do miejsca doce-
lowego naszej podróży. Na wzgórze Mon-
te Cassino wjeżdżaliśmy w pięknej scenerii. 

Już sam wjazd na to słynne wzgórze 
przysparza niesamowitych wrażeń.

Autobus wił się serpentynami nad ni-
żej zalegającymi chmurami. Dotarliśmy na 
miejsce po godzinie 6.00. 

Pada hasło do zejścia delegacji na cmen-
tarz. Szybko przebieramy się w autokarze i 
jesteśmy gotowi do zejścia na miejsce głów-
nych uroczystości na Polskim Cmentarzu 
Wojennym.

Idąc na cmentarz wszędzie mijamy pol-
skich harcerzy, którzy tutaj praktycznie od-
powiadają za wszystko co związane jest ze 
stroną techniczną obchodów rocznicy i ob-
sługą ruchu wszystkich gości przybyłych na 
uroczystości.

Mamy czas na zwiedzanie cmentarza. Je-
steśmy bardzo wzruszeni. Stojąc tu, w miej-
scu bitwy można spojrzeć w górę na klasztor. 

Dopiero teraz widać ogrom bohaterstwa 
jakie się tutaj dokonało. Ta góra jest ogrom-
nie stroma i niedostępna. Zdobycie jej wy-
magało ogromnej determinacji, oraz szaleń-
czej odwagi. Chwała i część jej zdobywcom! 

Obok nas przechodzą sztandary woj-
ska polskiego, harcerzy, sztandary brytyj-
skie, włoskie, nowozelandzkie, kanadyjskie. 
W oddali widać Kompanię Reprezentacyjną 
Wojska Polskiego, orkiestrę oraz maszerują-
cych w szyku harcerzy. Idą także grupy re-
konstrukcyjne niosąc dumnie swoje propor-
ce. Mijają nas bohaterowi – kombatanci, we-

„Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia. Bierze je na swoje 
skrzydła legenda i zanosi „do narodowego pamiątek kościoła”.

terani, żołnierze wojska polskiego, przedsta-
wiciele polskiego sejmu. Bardzo duże wra-
żenie robił na nas widok Pani Prezydentowej 
Karoliny Kaczorowskiej i córki dowódcy 2 
Korpusu Polskiego gen. Władysława Ander-
sa – Anny Marii Anders-Costa. 

Uroczystość składała się z kilku części: 
odegrania hymnów państwowych i złożenia 
na mogiłach poległych żołnierzy symbolicz-
nych maków, polowej mszy świętej odpra-
wionej przez abpa Józefa Guzdka, modlitw 
wielowyznaniowych oraz ceremonii pań-
stwowej.

Tuż przed mszą odegrano hymny Repu-
bliki Włoskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

Mszy Św. przewodniczył abp Kazimierz 
Nycz, Metropolita Warszawski. Homilię gło-
sił biskup polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek,  którego słowa zawarte poniżej za-
padły głęboko w pamięć.

„Każdy grób żołnierza jest wołaniem o 
pokój, z każdego cmentarza wojennego pły-
nie apel o przebaczenie i pojednanie, dialog i 
zaniechanie przemocy.”

Następnie do zebranych na Polskim 
Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, 
przemówił Premier Rzeczypospolitej Pol-
skiej Donald Tusk, który między innymi 
przywołał słowa gen. Andersa:

„w każdej wojnie jest tylko kilka bitew, 
które naród pamięta dla siebie”.

„Bitwa pod Monte Cassino jest tą szcze-
gólną w naszej pamięci, właśnie dlatego, że 
była ona tak naprawdę bitwą o naszą przy-
szłą wolność. Wszystkie następne pokolenia 
dobrze to czuły», – mówił Premier.

W imieniu kombatantów, których 53 
przybyło na uroczystości, pięknie i uroczy-
ście przemawiał jeden z żołnierzy 2 Korpu-
su Polskiego, uczestnik Bitwy o Monte Cas-
sino, współpracujący z Polonią w Orenburgu 
od dziesięciu lat profesor Wojciech Naręb-
ski, dziękując wszystkim kolegom, zwłasz-
cza poległym w tej bitwie. Jego wystąpienie 
zostało nagrodzone długą owacją na stojąco.

– W imieniu nielicznych żyjących i 
wielu pełniących wieczną wartę w zaświa-
tach uczestników zwycięskiej bitwy o Mon-
te Cassino, pragnę przede wszystkim zło-
żyć hołd pamięci spoczywających na tym 
cmentarzu naszych towarzyszy broni, którzy 
na tych skrwawionych przez żołnierzy wie-
lu narodów wapiennych wzgórzach, oddali 
Bogu – ducha, bratniej ziemi włoskiej – cia-
ło, a serca – Polsce – mówił prof. Wojciech 
Narębski.

Profesor Narębski wspominał uczest-
ników bitwy o Monte Cassino, m.in. pol-
skich ułanów, artylerzystów, saperów, łącz-
nościowców, zaopatrzeniowców oraz leka-
rzy, sanitariuszy i pielęgniarki.

- Nie zapominamy również o naszych 
brytyjskich, amerykańskich i włoskich towa-
rzyszach broni, z którymi nasz korpus wielo-
krotnie współdziałał w bitwie – mówił.

Szczególnym punktem uroczystości było 
przekazanie młodzieży przez weteranów 2. 
Korpusu Polskiego, uczestników bitwy pod 
Monte Cassino zadania kontynuacji tradycji 
i etosu ich formacji. Dokonujący tego aktu 
weterani przekazali harcerzom z ZHP, ZHR 
oraz członkom Stowarzyszenia Klubów 
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LetNia SzKOła Na OLchONie
Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo” zorganizowała IX Letnią 

Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Dzięki tej inicjatywie 18 uczestników z 
Irkucka i Abakanu mogło połączyć naukę i letni wypoczynek nad brzegiem 
Bajkału. Projekt realizowano dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego 
RP w Irkucku oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szkół i Organizacji Przyjaciół Monte Cassi-
no, flagi narodowe.

Największe jednak wrażenie zrobiły na 
mnie harcerki, które z dumą stały na warcie 
przy mogiłach żołnierzy, oddając cześć oraz 
hołd rodakom biorącym udział w tej bitwie. 
Przy każdym grobie stała harcerka z kraju 
lub z zagranicy, a na płycie leżał symbolicz-
ny czerwony mak. 

Odbył się apel poległych i salwy hono-
rowe, na grobach żołnierzy złożone zostały 
czerwone maki i wieńce.

Po Apelu poległych delegacje rządowe 
złożyły wieńce przy grobie gen. Władysława 
Andersa oraz jego małżonki kpt. Ireny Re-
naty Anders.

Wieniec w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej składał premier Tusk.

Książę Harry złożył wieniec w imieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii Północnej. Wieńce składali tak-
że przedstawiciele Nowej Zelandii i Włoch. 
Znicz na grobie gen. Andersa i jego żony Ire-
ny Anders zapaliła ich córka, Anna Maria 
Anders.

Następnie był czas na zrobienie zdjęć 
m.in. z córką Generała panią Anną Marią 
Anders – Costa i przy grobie gen. Andersa. 

Byłam dumna z Generała Władysława 
Andersa, pełna radości w sercu, że udało się 
przybyć na obchody 70. rocznicy pod Monte 
Cassino, że mogłam uczestniczyć w tej nie-
zwykłej, historycznej uroczystości. Dumna z 
tego, że po prostu tutaj byłam, że uczestni-
czyłam w tej niezwykłej atmosferze.

Podczas pobytu na Monte Cassino 
uzmysłowiłam sobie, że dzień 18 maja stał 
się dniem absolutnie wyjątkowego uhono-
rowania Polski. Zaświadczyć o tym mogą 
wszyscy Rodacy, którzy wtedy byli na Mon-
te Cassino.

Nie umiem opisać wzruszenia, jakie mi 
towarzyszyło, czy to w drodze do Monte 
Cassino, czy też już na samym cmentarzu, 
podczas uroczystości i po jej zakończeniu. 

Stanęłam tu, w tym miejscu i patrzyłam 
na ten święty dla nas, Polaków, cmentarz, w 
myślach przedstawiałam sobie dzieje z nim 
związane.

Dlatego też dzień zapamiętam jako dzień 
wielkiej radości i dumy z faktu, że jestem 
Polką. 

Wanda SELIWAnOWSKA, 
Prezes Orenburskiego obwodowego 

Kulturalno-oświatowego centrum
„Czerwone Maki”, Rosja

Składam serdecznie podziękowania dr 
hab. Panu Andrzejowi Krzysztofowi Kuner-
towi, Sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, Konsulatowi Ambasady 
RP w Moskwie, dzięki wsparciu oraz pomo-
cy których okazał się możliwym mój udział w 
uroczystościach na Monte Cassino.

Plenerowa Szkoła Letnia dla dzieci z polskich rodzin, które uczą się języka polskiego jest 
wieloletnią tradycyjną „PAK Ogniwo”. Drugi rok z rzędu Szkoła odbyła się w ośrodku wypo-
czynkowym „U Pana”, prowadzonego przez Ignacego Sendę. Ośrodek położony jest w ma-
lowniczym zakątku wyspy Olchon, na piaszczystym brzegu Bajkału, który w tym miejscu 
przypomina Morze Bałtyckie. Warunki tam panujące sprzyjają harmonijnemu połączeniu za-
jęć językowych z aktywnym wypoczynkiem. Każdy dzień rozpoczynała gimnastyka, a czas 
wolny wypełniały pokazy polskich filmów w wersji oryginalnej, gry sportowe, kąpiel w jezio-
rze. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję uczestniczenia w zajęciach rękodzieła takich jak: ple-
cenie wianków, wyrób ceramiki bolesławskiej, decoupage’u, rysunku, czy gry na gitarze, oraz 
nauki pieśni i tańców polskich. Jedną z atrakcji przygotowaną przez gospodarzy było przed-
stawienie uczestnikom święta Neptuna. Oprócz tego dzieci uczestniczyły w wyciecze na przy-
lądek Choboj oraz w rejsie statkiem wzdłuż brzegu Olchonu na której mogły zobaczyć kolo-
nię bajkalskiej foki na wyspie Zamogoj.

Uczestnicy Szkoły rozmawiali pomiędzy sobą wyłącznie po polsku. Tak intensywna prak-
tyka pozwala opanować umiejętności językowe oraz przełamać barierę psychologiczną w roz-
mowie w obcym języku. Czas trwania Szkoły szczęśliwie zbiegł się z pobytem w ośrodku 
Adama Hlebowicza, znanego polskiego dziennikarza, dyrektora „Radio Plus” z Gdańska. A. 

Hlebowicz brał udział w zajęciach z języka pol-
skiego, pomagał w przygotowaniu zajęć arty-
stycznych. Każdy mógł zwrócić się z pytaniem 
do niego i dowiedzieć się czegoś ciekawego. 
Jako zawodowy fotograf wykonywał profesjo-
nalne zdjęcia bajkalskich pejzaży, zachwycając 
wszystkich pięknymi zdjęciami.

W ostatni wieczór odbył się koncert poże-
gnalny, w którym uczestniczyły wszystkie dzie-
ci prezentując to, czego się nauczyły się w cią-
gu dziesięciu dni pobytu. Gościem honorowym 
wieczoru był Konsul Generalny RP Pan Marek 
Zieliński, który specjalnie przyjechał z Irkuc-
ka. Po koncercie dzieci jeszcze długo siedzia-
ły przy ognisku i śpiewały pieśni przy akompa-
niamencie gitary.

 A. CzECzERnIA
Na zdjęciach uczestnicy obozu z Abakanu i 

innych miast syberyjskich.

caSSiNO
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OBrONa POLSKieGO PółwySPu
Oblężenie

Półwysep Westerplatte, zapisał się w hi-
storii naszego kraju, heroiczną wprost wal-
ką z niemieckim najeźdźcą, w czasie woj-
ny obronnej we wrześniu 1939 roku. Usy-
tuowana tutaj Wojskowa Składnica Tranzy-
towa, broniona przez garnizon Wojska Pol-
skiego, w dniach od 1 do 7 września, zary-
sowała się w naszej historii w sposób szcze-
gólny.

historia półwyspu westerplatte
– Jak czytamy w źródłach historycz-

nych, w 1920 roku na małym półwyspie Za-
toki Gdańskiej, powstała polska składnica 
wojskowa. Już cztery lata później, Liga Na-
rodów, wyraziła zgodę, aby przekazać pół-
wysep Westerplatte Polsce. Decyzja ta, zo-
stała wprowadzona w życie w październi-
ku roku następnego. W grudniu 1925 roku, 
Rada Ligi Narodów, zezwoliła na utrzy-
manie na Westerplatte jedynie 88 żołnie-
rzy. Jednakże, w późniejszym czasie, Pola-
cy powiększyli ten stan do 176 żołnierzy, 
w tym 6 oficerów. Od 1926 roku, ze wzglę-
du na antypolskie zamieszki, na Westerplat-
te stacjonował niewielki garnizon wojsko-
wy – podaje Jan Kownas w opisach histo-
rycznych. 

wizyta kurtuazyjna niemieckiego 
pancernika

Pierwszym planowanym terminem wy-
buchu drugiej wojny światowej, był dzień 
26 sierpnia 1939 roku. Jednakże, Hitler 
przesunął moment wybuchu wojny na dzień 
pierwszy września, ze względu na podpi-
sanie umowy o wzajemnej pomocy, mię-
dzy Polską a Wielką Brytanią. Zatem, już 
w dniu 18 sierpnia 1939 roku, po krótkich 
postojach w okolicach Świnoujścia, Schle-
swig-Holsetin niemiecki pancernik, wpły-

Rozpamiętując rocznicę wybuchu II wojny światowej, warto jest 
przypomnieć naszym czytelnikom o walkach do jakich doszło na 
półwyspie Westerplatte. Placówka ta, miała zadać tylko krótki odpór 
nieprzyjacielowi, sytuacja jednak zmusiła ją do regularnej walki, aż przez 
siedem dni. 

nął do Zatoki Gdańskiej i zacumował on 
w odległości 150 metrów od Westerplat-
te. Polacy byli przekonani, iż jego wizy-
ta była jedynie wizytą kurtuazyjną i nieby-
wale grzecznościową. W momencie wybu-
chu wojny, z niego właśnie posypała się se-
ria wystrzałów, kierowana na polską stronę. 

Gdy tuż przed wybuchem wojny, komandor 
niemiecki Gustaw Kleikamp przesunął pan-
cernik przybliżając go jak najbliżej do mia-
sta Gdańska, major Henryk Sucharski, jako 
komendant Wojskowej Składnicy na We-
sterplatte, postawił swój garnizon w stan 
najwyższej gotowości.
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Pierwsza wrześniowa noc 1939 roku
W nocy z 31 sierpnia na 1 września 

1939 roku, polscy żołnierze broniący We-
sterplatte czuwali na swoich stanowiskach. 
W odległości 400 metrów od polskiej pla-
cówki, tuż przy twierdzy Wisłoujście ze-
szła na ląd z pokładu niemieckiego pancer-
nika Schleswig-Holstein, wyspecjalizowa-
na kompania szturmowa Kriegsmarine. Po-
nad to, potężne działa pancernika były wy-
mierzone w Westerplatte. Niemiecki do-
wódca Kleikamp o godzinie 4:45, rozpo-
czął atak. W ten sposób rozpoczęły się dzia-
łania II wojny światowej. Gdy potężne, wa-
żące 330 kg, niemieckie pociski eksplodo-
wały, w powietrze wyleciała brama kolejo-
wa oraz fragmenty muru na Westerplatte. 
Podczas pierwszego ataku, Niemcy skupiali 
swoją ofensywę na polską stronę w najwyż-
szym stopniu, jednak Polacy, szybko od-
parli ten atak. Podczas drugiego ataku, nie-
miecką kompanię szturmową wsparł plu-
ton z formacji SS Heimwehr Danzig. Pan-
cernik Schleswig-Holstein ponownie otwo-
rzył ogień. Jeden z odłamków ciężko zranił 
porucznika Pająka z pierwszej linii obrony, 

który zdał dowództwo chorążemu Grycz-
manowi broniącym obmurowania placów-
ki. W tym samym czasie, polska załoga pod 
dowództwem Henryka Sucharskiego, od-
pierała ataki esesmanów prowadząc ogień 
z niewielkich dział i karabinów maszyno-
wych. Po porażkach niemieckich, zasko-
czeni twardym oporem Polaków najeźdźcy, 
podjęli decyzję o prowadzeniu tak zwanego 
ognia ciągłego, którego celem było ostrze-
liwanie placówki. Polacy szybko zoriento-
wali się, że zaczyna im brakować amunicji. 
Załamany major Henryk Sucharski, zdał 
swoje dowództwo kapitanowi Franciszko-
wi Dąbrowskiemu. Ten z zapałem ruszył 
do natarcia, ponieważ wspierała go infor-
macja, iż w tej wojnie nie zostaliśmy sami. 
Wielka Brytania i Francja, wypowiedziały 
Niemcom wojnę, lecz ku zdziwieniu kapita-
na Dąbrowskiego, pomoc Polakom na We-
sterplatte nie nadchodziła. 

Polscy żołnierze na Westerplatte, broni-
li się jak tylko potrafili. Ich opór, miał trwać 
jedynie kilka godzin, lecz utrzymał się aż 
siedem dni. Widząc brak amunicji, major 
Henryk Sucharski, w dniu 7 września 1939 

roku, poddał się niemieckiemu okupanto-
wi z resztą swojej załogi. – Jak wspominał 
Władysław Stopiński, uczestnik walk na 
Westerplatte, Niemcy widząc heroizm Pola-
ków pozwolili Sucharskiemu iść do niewoli 
z szablą u boku. „Ja zaś podałem niemiec-
kiemu dowódcy rękę, uważając go za god-
nego przeciwnika. Jednak szybko tej de-
cyzji żałowałem, widząc szalejących nazi-
stów na naszej ziemi” – mówi pan Stopiński 
mieszkaniec Skarżyska – Kamiennej. Mimo 
wszystko, oddanie się sprawie obrony pol-
skich granic i posiadanie niezłomnego du-
cha walki, jaką przejawiali obrońcy Wester-
platte, zasługuje na pamięć i najwyższy hołd. 

Tekst i zdjęcia  
Ewa MICHAŁOWSKA-WALKIEWICz

Na zdjęciach: 
1) Luski pocisków strzelających do 

Polaków ze „Schleswiga-Holsteina”; 
2) Podpiwniczenia placówki Westerplatte; 

3) Wartownia Westerplatte; 
4-5) Wyposażenie Westerplatte; 

6) Stanowiska strzelnicze; 
7) Walizka Sucharskiego.
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NiezaPOMNiaNe wrażeNia
Udział zespołu „Czerwone Jagody”

w Festiwalu Kultury Polskiej w nowosybirsku

Szczególnie ciepło słuchacze witali 
utwory wykonywane przez solistkę zespołu: 
Annę Sobolewą („Kolorowe jarmarki» Ma-
ryli Rodowicz) oraz panią kierownik zespo-
łu Larisę Korenets («Dziwny jest ten świat» 
Czesława Niemena oraz pieśń ludowa «Su-
zanna»).

Dzięki prezentacji, którą przedstawił ze-
spół wokalny podczas swojego występu, pu-
bliczność miała okazję zapoznać się z histo-
rią polskiej diaspory w Minusińsku i na po-
łudniu Kraju Krasnojarskiego, dowiedzieć 
się o powstaniu i działalności Krasnojarskiej 
Regionalnej Polskiej Narodowo-Kulturalnej 
Organizacji Społecznej „Polonia Minusin-
ska”, w tym o działalności koncertowej ze-
społu „Czerwone jagody”.

 12 września wokalny zespół folklorystyczny „Czerwone Jagody” z 
Minusińska otworzył swoim koncertem trzydniowy program festiwalu. 
Występ zespołu odbywał się w sali teatralnej nowosybirskiej Obwodowej 
Biblioteki naukowej. Publiczność usłyszała ludowe i popularne piosenki 
w języku polskim, rosyjskim i tatarskim.

Na zakończenie spotkania Pani Prezes 
Zarządu „Polonia Minusinska” Elżbieta La-
skowska zaprezentowała organizatorom fe-
stiwalu – „Domu Polskiego” w Nowosybir-
sku, „Polskiego Centrum Twórczości Lud-
miły Duplińskiej”, Nowosybirskiej Obwo-
dowej Biblioteki Naukowej, a także przed-
stawicielom Ministerstwa Kultury Obwodu 
Nowosybirskiego pamiątki, książki oraz pły-
ty z nagraniami zespołu.

13 września zespół „Czerwone jago-
dy” uczestniczył w wieczorze poetyckim, 
poświęconym twórczości Juliana Tuwima 
z okazji 120. rocznicy jego urodzin. Wyda-
rzenia również odbywały się na bazie Woje-
wódzkiej Biblioteki Naukowej. Wokalistki 
z Minusińska z wielkim zainteresowaniem 
oglądały multimedialną prezentację o życiu 

i twórczości słynnego polskiego poety, przy-
gotowaną przez Olgę Proskuriną. Członki-
nie zespołu były zafascynowane występem 
utalentowanych tłumaczy-amatorów, któ-
rzy próbowali jak najdokładniej przekazać 
sens wierszy Tuwima dla publiczności rosyj-
skojęzycznej. „Czerwone Jagody” były tak-
że pod wrażeniem wystawy rysunków dzie-
ci w oparciu o dzieło Juliana Tuwima «Stacja 
Tuwim» przedstawionej przez Zespół Szkół 
Sztuk Pięknych im. C.K. Norwida z Lublina, 
jak również z wystawy zbioru miniatur „Pol-
ski strój ludowy” autorstwa Iriny i Borysa 
Grieczuszkinych. Miłą niespodzianką było 
niezapomniane zwiedzanie centrum miasta 
Nowosybirska, które zostało specjalnie zor-
ganizowane dla „Czerwonych jagód” i odby-
ło się tego samego dnia. Wycieczkę prowa-
dziła Pani dyrektor Muzeum miasta Nowo-
sybirska Helena Szczukina. 

Podczas trzeciego – finałowego dnia fe-
stiwalu członkini zespołu były świadka-
mi otwarcia pierwszego Forum Filmowe-
go „OKO”. Uroczystość została prowadzo-
na przez panią Ludmiłą Duplińską kierow-
niczkę „Polskiego Centrum Kultury Ludmi-
ły Duplińskiej” i „Domu Polskiego”. Ze sło-
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wem powitalnym wystąpili Konsul General-
ny Rzeczypospolitej Polskiej Marek Zieliń-
ski i minister kultury Obwodu Nowosybir-
skiego Wasilij Kuzin. 

Wrażeniami z podróży podzieliła się 
Pani kierownik zespołu wokalnego Larisa 
Korenets: „Ten wyjazd był przez nas dłu-
go oczekiwany, przygotowaliśmy się do nie-
go od jesieni 2013 roku. Nasz zespół bierze 
udział w koncertach nie tylko w całej Rosji, 
spotkając się z polonijnymi organizacjami, 
ale również i w Polsce. W Nowosybirsku ni-
gdy nie byłyśmy, choć dobrze znamy Panią 
Ludmiłę Duplińską od kilka lat, spotykając 
się podczas Dni Kultury Polskiej w Abaka-
nie i w naszym mieście Minusińsku. Daw-
no marzyłyśmy, aby poznać bliżej Nowosy-
birską Polonię. Jesteśmy bardzo zadowolo-
ne z koncertu oraz tym jak ciepło witała nas 
publiczność. Podobały się nam wszystkie 

urOczySta
cereMONia

Nie OdByła Się…
Przybyli na uroczystą ceremonię 

odsłonięcia w Ust-Kucie pomnika, 
poświęconego pamięci zesłańców 
i katorżników, zobaczyli, że 
poprzedniej nocy pomnik został 
zniszczony.

31 sierpnia w małym miasteczku ob-
wodu Irkuckiego Ust-Kut miało się odbyć 
uroczyste odsłonięcie pomnika ku pamię-
ci ofiar represji politycznych. Wykonano 
skromny, ale harmonijny w swojej symbo-
licznej prostocie pomnik: dwa krzyże, kato-
licki i prawosławny, i dwie tablice pamiąt-
kowe, z napisem po polsku i po rosyjsku:

Zmarłym na naszej ziemi
Polakom-powstańcom
oraz rosyjskim zesłańcom i katorżnikom
od mieszkańców UST-KUTA.
Pozostajecie na zawsze w naszej pamięci…

Remont i rekonstrukcję pomnika poło-
żonego na terenie sanatorium, do którego 
przyjeżdżają ludzie z całej Syberii, z dobro-
wolnych składek przeprowadziły organiza-
cja społeczna „Centrum pomocy obywatel-
skiej” (dyrektor – A. Tupicyn) oraz miesz-
kańcy Ust-Kutu polskiego pochodzenia. Na 
otwarcie przybyli przewodniczący Dumy 
miejskiej A. Krasnosztanow, dyrektorka sa-
natorium, deputowana Dumy S. Safono-
wa oraz konsul generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Irkucku M. Zieliński, który przy-
był do Ust-Kutu specjalnie w celu złożenia 
wieńca przy pomniku.

 Jeszcze wieczorem w przeddzień za-
planowanej uroczystości wszystko było w 
porządku. Na fotografii widać, jak wyglądał 
pomnik, pieczołowicie wysprzątany i ozdo-
biony kwiatami. W niedzielę rano uczestni-
cy ceremonii zobaczyli zdewastowany po-
mnik – w nocy ktoś wyrwał z płyty beto-
nowej odlane z metalu tablice i je znisz-
czył. Widać było, że usiłowano zbezcześcić 
krzyże, ale prawdopodobnie zabrakło cza-
su. Przypuszczenie, że był to wyczyn przy-
padkowych chuliganów, nie wchodzi w grę 
– pomnik znajduje się na chronionym tere-
nie, poza tym zniszczenie metalowych kon-
strukcji wymaga nie lada wysiłku oraz spe-
cjalnych narzędzi. Akt wandalizmu dobit-
nie świadczy o tym, że pamięć o przeszło-
ści komuś bardzo się nie podoba…

Informacja Konsulatu 
Generalnego w Irkucku

przedsięwzięcia festiwalu „Trzy Dni Kultury 
Polskiej.” Mamy nadzieję na dalszą współ-
pracę!”

Elżbieta LASKOWSKA
Na zdjęciach: 1) Członkini zespołu 

„Czerwone Jagody” z uczestnikami Festi-
walu i członkami „Domu Polskiego” w No-
wosybirsku; 2) Prezes „Polonii Minusiń-
ska” Elżbieta Laskowska  (od prawej) wrę-
cza Dyplom i pamiątki Prezes „Domu Pol-
skiego” w Nowosybirsku Ludmile Dupliń-
skiej; 3) Członkini zespołu Alona Koreniec 
(od prawej) i Larysa  Korieniec; 4) Elżbie-
ta Laskowska (od prawej), Olga Sobole-
wa, Larysa  Korieniec i  Anna Sobolewa;  
5) Członkini zespołu „Czerwone Jagody”   
w wesołym tańcu; 5) „Czerwone Jagody” 
z Prezesem „Domu Polskiego”  w Nowosy-
birsku Ludmiłą Duplińską.
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ŚwiętO tańca LudOweGO
W Rzeszowie 29 lipca zakończył się 16. Światowy Festiwal Polonijnych 

zespołów Folklorystycznych, w którym uczestniczyło ponad tysiąc 
tancerzy polonijnych z 14 krajów świata.  

Największą polonijną imprezę na 
świecie rozpoczął 25 lipca tradycyjny, barw-
ny, roztańczony korowód ulicami Rzeszowa. 
Zespoły polonijne przez kilka godzin prezen-
towały publiczności tradycyjne krakowia-
ki, oberki, a także tańce krajów, w których 
żyją. Prezentując stroje i przyśpiewki, prze-
szli tradycyjną trasą z al. Lubomirskich, uli-
cami 3 Maja i Kościuszki na rzeszowski Ry-
nek. Tam z rąk prezydenta Rzeszowa otrzy-
mali symboliczne klucze do bram miasta, a 
na scenie odbył się koncert inauguracyjny, w 
którym wystąpił zespół Ratatam oraz ludowe 
zespoły z okolic Rzeszowa.

26 i 27 lipca w ramach Dni Polonijnych 
zespoły polonijne, niezależnie od występów 
w Rzeszowie, gdzie zaprezentowały regio-
nalne półgodzinne programy, występowały 
także w 25 miejscowościach, miastach i mia-
steczkach Podkarpacia, m.in. w Przeworsku, 
Łańcucie, Leżajsku, Iwoniczu-Zdroju, Sano-
ku i Tarnobrzegu. Występom zespołów to-
warzyszyły wystawy, kiermasze rzemiosła 
artystycznego i festyny. 27 lipca odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji Polonii. 

28 lipca zespoły zaprezentowały folklor 
swych krajów zamieszkania w „Koncercie 
narodów świata”. Zespół „Syberyjski Krako-
wiak” przedstawił suitę tańców narodów Sy-
berii „YNYRHAS-DRUŻBA-PRZYJAŹŃ”. 
Była to wiązanka chakaskich, rosyjskich (ko-
zackich) i polskich tańców.

Koncert galowy pod nazwą „Wierni Rze-
szowowi” 29 lipca otworzył „Polonez” Woj-
ciecha Kilara znany z „Pana Tadeusza” An-
drzeja Wajdy. W finale wszystkie zespo-
ły wspólnie zatańczyły walca Kilara z filmu 
„Trędowata” Jerzego Hoffmana.

Walca rozpoczął zespół Wilia z Wilna, 
który jako ostatni był na scenie. Alina Kośció-
łek-Rusin z grupy choreografów festiwalo-
wych poinformowała, że część tancerzy Wilii 
wystąpiło w historycznych strojach z okresu 
Księstwa Warszawskiego, a część we współ-
czesnych strojach – panie w sukniach balo-
wych, panowie w smokingach.

W programie koncertu galowego zapre-
zentowane zostały najcenniejsze pozycje z 
repertuarów zespołów polonijnych. Publicz-
ność w rzeszowskiej hali Podpromie obejrza-
ła tańce rzeszowskie, spiskie, kaszubskie, ło-
wickie, krakowskie. Były też tańce narodowe. 
Obok poloneza – mazur, kujawiaki, oberki.

Historia festiwali polonijnych w Rzeszo-
wie sięga 20 lipca 1969 r., kiedy na scenie rze-
szowskiego Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
zaprezentowało się 13 zespołów z Europy i 
Ameryki. Od 45 lat imprezy odbywają się w 

Kierownictwo i uczestnicy zespołu składają serdeczne wyrazy wdzięczności organi-
zatorom Festiwalu, a w szczególności osobie której nie było tak często widać podczas 
uroczystości, ale naprawdę zasługującej na szczególne wyrazy uznania – Pani Wiesła-
wie Czarnocie. Organizuje ona już nie pierwszy raz Festiwal w Rzeszowie i jak zawsze 
robi to z wielką klasą!

Członkowie zespołu i choreografowie dziękują Kierownikom firmy „Modniarstwo” 
Stanisławie i Wilhelmowi Magryś. Dzięki dotacji Ministerstwa Spraw zagranicznych RP 
uszyli oni w bardzo krótkim czasie stroje ludowe i kapeluszy.

cyklu trzyletnim, a do Rzeszowa przybywają 
kolejne pokolenia polonusów zafascynowa-
nych kulturą i folklorem kraju swoich rodzi-
ców i dziadków. Od 1993 r. w festiwalu bio-
rą również udział Polacy zza wschodniej gra-
nicy, z krajów byłego Związku Radzieckiego.

Tegoroczny 16. Światowy Festiwal Po-
lonijnych Zespołów Folklorystycznych zain-
augurował w piątek barwny korowód ulica-
mi Rzeszowa. Brało w nim udział około ty-
siąc tancerzy z 37 zespołów. Reprezentowali 
Polonię z 14 krajów świata.

Tradycyjnie najliczniej reprezentowana 
była Kanada, z której do Rzeszowa przyje-
chało 9 zespołów, oraz USA, które reprezen-
towało 8 grup. 4 grupy przybyły z Wielkiej 
Brytanii. Zza wschodniej granicy na festiwal 
przyjechało 8 zespołów z: Rosji, Litwy, Ukra-
iny, Mołdawii i Białorusi. Polskę odwiedzi-
ły także zespoły z Rumunii, Czech, Niemiec, 
Szwecji, Brazylii oraz Szwajcarii.

Najdłużej trwała podróż do Rzeszowa ze-
społu Syberyjski Krakowiak. Jego członko-
wie przez pięć dni musieli przebyć pociągiem 
ponad 6 tysięcy km, aby dotrzeć na festiwal z 
syberyjskiego miasta Abakan.

Festiwal w Rzeszowie organizowany jest 
co trzy lata.

Artiom CzERnYSzEW
Na zdjęciach: Zespół „Korale” z Żele-

znogorska Kraju Krasnojarskiego; Człon-
kowie zespołu „Syberyjski Krakowiak” 
w chakaskich i rosyjskich strojach ludowych; 
W tańcy rosyjskim podczas występu w Sędzi-
szowie Małopolskim.

Fotoreportaż z otwarcia Festiwalu i kon-
certów na 4 stronie kolorowej okładki.
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Karta POLaKa Nie JeSt POPuLarNa
wŚród POLONii rOSyJSKieJ

Sporą grupę kandydatów stanowią także 
osoby, których korzenie są jedynie częścio-
wo polskie, np. jeden z dziadków lub dwo-
je pradziadków było Polakami. Ale ogrom-
ne odległości do konsulatów, nieznajomość 
języka polskiego i niesprzyjająca sytuacja 
polityczna – wszystko to sprawia, że przez 
sześć lat o wydanie Karty Polaka ubiegało 
się w Rosji zaledwie 3,7 tys. rodaków, czyli 
mniej niż na Litwie.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych nie otrzymało z placówek informacji 
o negatywnych reakcjach władz Federacji 
Rosyjskiej w stosunku do posiadaczy Kar-
ty Polaka – podkreśla biuro rzecznika MSZ. 
Z informacji polskiego MSZ wynika nawet, 
że w ostatnich miesiącach liczba obywate-
li FR polskiego pochodzenia zainteresowa-
nych otrzymaniem Karty Polaka nieznacz-
nie wzrosła.

MSZ wskazuje, że najważniejszą prze-
szkodą w otrzymaniu Karty Polaka nadal po-
zostaje brak znajomości bądź niewystarcza-
jąca znajomość języka polskiego. Sporym 
utrudnieniem dla wielu potencjalnych kan-
dydatów jest także konieczność przedstawie-
nia dokumentów potwierdzających polskie 
pochodzenie lub obywatelstwo przodków.

Przez całe dziesięciolecia powszechne 
było zjawisko „administracyjnej” zmiany 
narodowości, a także ukrywania narodowo-
ści polskiej z uwagi na bezpieczeństwo wła-
sne oraz bliskich. Z informacji MSZ wyni-
ka, że problemem są także duże odległości 
do konsulatów, jednak – podkreśla – wpływ 
tego czynnika udaje się ograniczać dzięki or-
ganizacji spotkań z konsulami poza siedzi-
bą urzędu.

Najwięcej wniosków wpłynęło do urzę-
dów konsularnych na Białorusi – 63 tys., na 
Ukrainie – 60 tys., a na Litwie 6 tys. Według 
danych polskiego MSZ od 29 marca 2008 
roku, gdy weszła życie Ustawa o Karcie Po-
laka, w krajach dawnego Związku Radziec-
kiego ubiegało się o nią 140 tys. rodaków.

Dokument ten potwierdza przynależność 
do narodu polskiego. Karta Polaka adreso-
wana jest do osób, które z prawnego punk-
tu widzenia są cudzoziemcami, ale tylko dla-
tego, że zostali przesiedleni bądź znaleźli się 
poza Polską z powodu zmiany granic.

Przyznawana jest osobom polskiego po-
chodzenia żyjącym w 15 krajach powsta-
łych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR. 
Umożliwia m.in. refundację wizy, dostęp do 
polskich szkół i uczelni, a także podejmowa-
nie pracy i prowadzenie działalności gospo-
darczej w Polsce. Od 1 maja, kiedy weszła w 
życie nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach, 
dokument ten stał się też podstawą do uzy-
skania karty stałego pobytu w Polsce, uła-
twiając drogę do polskiego obywatelstwa.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
szacuje, że w Federacji Rosyjskiej żyje 300 

tys. Polaków. Skąd więc tak małe zaintereso-
wanie Kartą Polaka? Prezes Kongresu Pola-
ków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa 
tłumaczy, że wymogiem koniecznym do 
uzyskania tego dokumentu jest znajomość 
języka polskiego, a ta wśród naszych roda-
ków jest niewystarczająca.

– Jedna z głównych przyczyn to znajo-
mość języka polskiego. Jeszcze jedna przy-
czyna to odległości do placówek konsular-
nych. Dla osób mieszkających daleko dwu-
krotny przyjazd – dla złożenia i odebrania 
dokumentu – stanowi poważny problem – 
powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Sub-
otowicz-Romanowa.

Zauważyła, że od pewnego czasu spada 
liczba wniosków. – Ci, którzy chcieli dostać 
Kartę Polaka, już ją uzyskali. Osoby, któ-
re otrzymały dokument, aktywnie korzysta-
ją z przywilejów, jaki on daje – zapewniła. 
– Korzysta przede wszystkim młodzież, któ-
ra chce studiować w Polsce, bo Karta Pola-
ka potwierdza ich polskie pochodzenie, a jak 
już dostaną się na studia, daje im ubezpie-
czenie zdrowotne.

Nieoficjalnie w Kongresie Polaków w 
Rosji korespondent PAP usłyszał, że spadek 
zainteresowania otrzymaniem Karty Polaka 
wynika też z sytuacji politycznej w Rosji, w 
tym przyjęcia ustaw o „agentach zagranicz-
nych” i podwójnym obywatelstwie.

– Niektórzy są zaniepokojeni, czy przy-
padkiem nie podpadają pod ustawę o po-
dwójnym obywatelstwie; zastanawiają się, 
czy nie powinni zgłosić w urzędach, że mają 
Kartę Polaka – przekazał rozmówca PAP.

Na mocy obowiązującej w Rosji od 4 
sierpnia ustawy należy zgłaszać Federalnej 
Służbie Migracyjnej (FMS) uzyskanie oby-
watelstwa innego państwa, a ukrywanie tego 
faktu zagrożone jest odpowiedzialnością 
karną. Natomiast zgodnie z ustawą uchwa-
loną w 2012 roku z inicjatywy Kremla orga-

nizacje, które otrzymują pieniądze z zagra-
nicy i uczestniczą w życiu politycznym kra-
ju, muszą wystąpić do Ministerstwa Spra-
wiedliwości o wpisanie do rejestru „agentów 
zagranicznych”. Ustawa nie definiuje, co to 
znaczy „uczestnictwo w życiu politycznym”, 
a z badań socjologicznych wynika, że w Ro-
sji określenie „zagraniczny agent” kojarzy 
się negatywnie, ze szpiegostwem.

Tymczasem otrzymanie Karty Polaka 
nie oznacza przyznania obywatelstwa pol-
skiego czy prawa do osiedlania się na tery-
torium RP ani prawa przekraczania bez wizy 
granic Polski. Posiadaczowi tego dokumentu 
przysługują uprawnienia wynikające z usta-
wy o Karcie Polaka uchwalonej przez Sejm 
7 września 2007 roku. Może on bez opłat 
otrzymać wizę pobytową długoterminową 
uprawniającą do wielokrotnego przekracza-
nia granicy RP; może podejmować w Pol-
sce legalną pracę bez konieczności posiada-
nia zezwolenia na pracę; może prowadzić w 
Polsce działalność gospodarczą na takich sa-
mych zasadach jak obywatele polscy; może 
w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu 
oświaty; może w stanach nagłych korzystać 
w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na 
takich samych zasadach jak obywatele pol-
scy; może bezpłatnie zwiedzać muzea pań-
stwowe w Polsce; może w pierwszej kolej-
ności ubiegać się o środki finansowe z bu-
dżetu państwa polskiego lub z budżetu sa-
morządów gmin w Polsce przeznaczone na 
wspieranie Polaków za granicą.

Kongres Polaków w Rosji to najwięk-
sza organizacja polonijna w tym kraju. Dzia-
ła od 1992 roku. Zrzesza 48 organizacji re-
gionalnych. Do najaktywniejszych należą te 
w Abakanie, Jekaterynburgu, Irkucku, Kra-
snojarsku, Moskwie, Orenburgu, Permie, Pe-
tersburgu, Saratowie, Smoleńsku, Tomsku, 
Tiumeniu i Ułan-Ude.

Źródło: Wizyt.net

Liczba obywateli rosyjskich spełniających ustawowe warunki, aby 
otrzymać Kartę Polaka jest bardzo trudna do oszacowania, jednak zgodnie 
z danymi spisu powszechnego z 2010 r., narodowość polską zadeklarowało 
47 125 osób.

Jezioro Bajkal
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Obchody wybuchu powstania zabajkalskiego w 1866 r. 
odbyły się w nadbajkalskiej miejscowości Miszycha.

19 lipca Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków „Nadzieja” w 
Ułan Ude zorganizowała „Dzień Pamięci”. Jak co roku, pod pomni-
kiem powstańców zabajkalskich w Miszysze, wzniesionym staraniami 
tej organizacji przy wsparciu polskich organizacji rządowych, zgroma-
dzili się członkowie diaspory polskiej z Ulan Ude i Kiachty, przedsta-
wiciele Polski, kleru katolickiego, a także administracji Bajkalskiego 
Parku Przyrody . Wiersze, recytowane przez młodzież polonijną, prze-
platały się z wystąpieniami organizatorów i gości obchodów. Po złoże-
niu wieńców przez reprezentantów Polonii i Konsulatu Generalnego w 
Irkucku odbyła się msza święta, koncelebrowana przez wikariusza ge-
neralnego diecezji irkuckiej, ojca Włodzimierza Sieka.

Występujący podkreślali w swych wypowiedziach patriotyczny i 
moralny obowiązek zachowania pamięci o narodowych zrywach i o bo-
haterach, którzy poświęcili życie w walce o wolność. Dyrektor parku 
przyrody, pan Wasilij Sutuła, wyraził wielkie uznanie dla narodu pol-
skiego za to, iż z pietyzmem zachowuje pamięć o swojej historii.

Ojciec Siek w poruszającym kazaniu przypomniał o bohaterstwie 
powstańców. Podkreślił, że ich ofiara nie była daremna, gdyż dopo-
mogła w umocnieniu narodowego ducha i ostatecznie w wywalczeniu 
przez Polskę niepodległości. Poruszył też wątek diaspory polskiej, dla 
której Syberia – dzięki odrodzeniu Polski – mogła stać się przyjazną 
ziemią i drugą ojczyzną. 

Powstanie zabajkalskie wybuchło 24 czerwca 1866 r. w Kraju Za-
bajkalskim. Jego organizatorami byli zesłani na katorgę weterani Po-
wstania Styczniowego, zatrudnieni przy budowie drogi nadbajkal-
skiej. Ten rozpaczliwy zryw w walce o uwolnienie Polski spod car-
skiego zaboru z góry skazany był na klęskę. 28 Czerwca liczące zale-
dwie 700 osób siły powstańcze zostały rozgromione przez wojska car-
skie w miejscowości Miszycha. Pojmano przywódców, z których czte-
rech stracono. Pamięć o powstaniu pozostaje żywa w pamięci Sybira-
ków, i to nie tylko polskiego pochodzenia. Jedna z głównych ulic Irkuc-
ka nosi nazwę Polskich Powstańców. Pomnik w Miszysze otaczany jest 
życzliwością i szacunkiem.

Informacja Konsulatu Generalnego RP w Irkucku

POLONiJNy POcząteK rOKu
SzKOLNeGO w ułaN ude

10 października 2014 r. w Domu Przyjaźni narodów w Ułan Ude 
odbyła się oficjalna inauguracja polonijnego roku szkolnego 2014/2015. 
W związku z tym, że zajęcia w Polskiej Społecznej Szkole Języka i Kultury 
prowadzone są od 1 września 2014 r., dzisiejsze spotkanie miało charakter 
twórczych prezentacji grup. Prowadził je Jewgienij Siemionow.

Prezes Kulturalno-Narodowej Autono-
mii Polaków „Nadzieja” w Ułan Ude, pani 
Maria Iwanowa złożyła wszystkim uczniom, 
ich rodzicom i gościom najserdeczniejsze 
życzenia z okazji rozpoczynającego się no-
wego roku szkolnego. W swoim wystąpieniu 
zwróciła szczególną uwagę na sens i potrze-
bę uczenia się – „Dzisiejszy dzień jest bar-
dzo szczególny. Rozpoczynamy nim kolej-
ny już rok szkolny w naszej organizacji. Jest 
to wydarzenie bardzo ważne i potrzebne, bo 
bez znajomości języka, bez nauki, bez szko-
ły i spotkań – nie dałoby się w pełni i prawi-

dłowo porozumiewać w języku polskim oraz 
kultywować tradycje i zwyczaje narodu pol-
skiego”.

Uczniowie recytowali wiersze o szko-
le, śpiewali piosenki i przedstawiali scenki 
humorystyczne. „Na całym kaszubskim wy-
brzeżu nie było większego psotnika i urwi-
sa od Mikołajka. Ludzie prosili, tłumaczyli, 
grozili... na próżno. Nie było żadnej rady na 
chłopaka. – Tak rozpoczęło się przedstawie-
nie „Bursztynowej korony” na podstawie le-
gendy Hanny Zdzitowieckiej. Antek Goło-
win (Mikołajek), Gala Balczinowa (Dziew-

czyna Hanka), Ewelina Kononowa (Mama), 
Nastia Nowikowa (Babcia), Tania Dancha-
nowa (Panna Wodna), Marina Balczinowa 
i Dasza Popkowa (Nimfy), Romek Goło-
win (Król), Olga Gołowina (Drzewo) i Da-
sza Awrutina (Jaskółka) – to polonijne talen-
ty. Każde z nich dało z siebie wszystko i gra-
ło z niesamowitym wcieleniem się w postać. 

W dalszej części spotkania wystąpił ze-
spół wokalno-chóralny „Nadzieja” i zespół 
taneczny „Akwarele”. Uroczystość dostar-
czyła wszystkim wielu niezapomnianych 
wrażeń i przeżyć.

Do szkoły polonijnej, w której zaję-
cia odbywają się we wszystkie dni tygodnia 
uczęszcza 64. uczniów w wieku od 4 do 80 
lat.

Andrzej MALInOWSKI, 
nauczyciel języka polskiego

PaMięci POwStańców zaBaJKaLSKich



13№ 3 (63) 2014

iV KONGreS POLSKich tOwarzyStw NauKOwych
Na OBczyźNie POŚwięcONy Był teMatyce SyBeryJSKieJ
W dniach 4-7 września 2014 r. w Krakowie odbył się IV Kongres Polskich Towarzystw naukowych na 

Obczyźnie „nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież”.
Poszczególne sesje dotyczyły następujących tematów: zsyłki Polaków na Syberię w XIX i XX w.; diaspory 

polskich Sybiraków; organizacji polskich Sybiraków w świecie; zespołów i dokumentów archiwalnych 
dotyczących dziejów polskich Sybiraków w świecie.

Ponadto w nurcie edukacyjnym odbyły się sesje poświęcone stanowi i potrzebom polskiego szkolnictwa w 
świecie; wpływu domu, szkoły i grupy rówieśniczej na zachowanie polskości na obczyźnie; podręczników do 
nauczania języka polskiego poza krajem; nowoczesnego nauczania tradycji ojczystych; zagadnień edukacji 
międzykulturowej i dwujęzyczności.

 Przed rozpoczęciem Kongresu jeden z głównych organizatorów 
prof. Wiesław Caban z Kielc powiedział naszej redakcji:

– Tematyka polskiej zsyłki w daleko większym stopniu jest wi-
doczna w publikacjach historyków rosyjskich niż polskich – mówi 
prof. Wiesław Caban.

– Po 1990 roku badania nad dziejami polskiej zsyłki na Syberię w 
XIX i XX wieku nabrały wyraźnego tempa zarówno po stronie pol-
skiej, jak i rosyjskiej – mówi prof. Wiesław Caban. – Trudno tu wy-
mieniać wszystkie publikacje zarówno z jednej, jak i drugiej strony. 
Nie można jednak nie wspomnieć o dokonaniach Wiktorii Śliwow-
skiej, Antoniego Kuczyńskiego, Zbigniewa Jana Wójcika, Elżbiety 
Kaczyńskiej ze strony polskiej, czy Bolesława Szostakowicza, Wale-
rego Skubniewskiego, Iriny Nikuliny, Swietłany Mulinyi Jewgienija 
Siemionowa ze strony rosyjskiej.

W ostatnich 10-15 latach tematyka polskiej zsyłki w daleko 
większym stopniu jest widoczna w publikacjach historyków rosyj-
skich niż polskich. I nie ma w tym nic dziwnego, bo rosyjscy badacze 
mają ułatwiony dostęp do archiwów regionalnych (Tomsk, Tobolsk, 
Omsk, Nowosybirsk, Irkuck i inne). Niepokoi jednakże fakt, że pu-
blikacje historyków rosyjskich z ośrodków regionalnych nie trafiają 
nie tylko do Polski, ale i do Moskwy czy Petersburga. Dziś badacze 
w Polsce, podejmujący problematykę syberyjskiej zsyłki, do publika-
cji rosyjskich mogą dotrzeć jedynie poprzez prywatne kontakty. A to 
na obecnym etapie badań już nie wystarcza, zwłaszcza jeżeli planu-
je się przygotowanie wydawnictwa na temat życia codziennego pol-
skiej diaspory na Syberii w XIX wieku.

Organizatorzy panelu zakładają, że w trakcie jego trwania uda się 
dokonać przeglądu zasobów archiwów, bibliotek i muzeów znajdują-
cych się w ważnych ośrodkach syberyjskich, wskazać nowe proble-
my badawcze, które mogłyby być realizowane wspólnie przez histo-
ryków polskich i rosyjskich.

– Mam też nadzieję – kontynuuje prof. Caban – że uda się znaleźć 
takie rozwiązanie, które umożliwiłoby w miarę szeroki dostęp do pu-
blikacji ukazujących się na Syberii. Miejmy nadzieję, że w tym kierun-
ku potoczy się działalność powstałego w listopadzie 2013 roku Cen-
trum Polskiej Nauki i Kultury w Nowosybirsku, gdzie znajduje się sie-
dziba Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk. W każdym razie istnieje 
pilna konieczność powołania swoistego rodzaju placówki, której celem 
byłoby wydanie bibliografii obejmującej publikacje historyków rosyj-
skich, poświęconych polskiej zsyłce XVIII–XX wieku. 

iV Kongres Polskich towarzystw Naukowych na Obczyź-
nie po rozważeniu złożonych dziejów polskich Sybiraków w 
XiX i XX w. postuluje następującą strategię działań na naj-
bliższe lata:

1)  Zintensyfikowanie prac archiwalno-historycznych, do-
tyczących badań nad problematyką syberyjską ze szczególnym 
uwzględnieniem XX wieku poprzez:

Stworzenie preferencji finansowych dla poszukiwań archi-
walno-bibliotecznych w placówkach całego świata.

Stworzenie bazy archiwalnej dotyczącej wywiezionych, de-
portowanych i repatriowanych obywateli polskich na Wschód, 
która określiłaby wreszcie liczbę Polaków poddanych omawia-
nym represjom, z podziałem na ich kategorie. Upublicznienie 
bazy poprzez publikacje na specjalnej stronie internetowej.

Podjęcie dalszych badań ratunkowych związanych z ochroną 
archiwów domowych Sybiraków w kraju i za granicą, które czę-
sto przepadają bezpowrotnie.

Wzmożenie procesu zbierania nagrań relacji wspomnienio-
wych ostatnich żyjących Sybiraków w formie audio i wideo oraz 
upowszechniania ich poprzez publikacje naukowe oraz Internet.

Skorelowanie działań poszczególnych instytucji naukowych, 
oświatowych i archiwalnych zajmujących się tematyką sybirac-
ką poprzez stworzenie w ramach Komisji do Badań Diaspory 
Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności platformy skupiającej 
przedstawicieli instytucji zajmujących się tematyką sybiracką.

2)  Wprowadzenie do podręczników szkolnych szerszej in-
formacji dotyczących problematyki wysiedleń i deportacji jako 
ważnego czynnika edukacyjnego o zagrożeniach totalitaryzma-
mi.

3)  Stworzenie spójnej polityki informacyjnej mówiącej o tra-
gedii wywózek w sposób merytoryczny, zgodny z prawdą oraz 
stanem badań.

4)  Niezwłoczne podjęcie działań na rzecz pogłębienia współ-
pracy między jednostkami naukowymi i archiwalnymi, a organi-
zacjami i instytucjami sybirackimi w Polsce i za granicą.

Realizacja przedstawionych wyżej postulatów pozwoli, przy-
najmniej w części nadrobić ogromne zaległości spowodowane 
okresem PRL-u, gdy o Sybirakach i ich losach nie wolno było 
ani pisać ani mówić.

PaNeL SyBeryJSKi

uchwała iV KONGreSu POLSKich 
tOwarzyStw NauKOwych Na 

OBczyźNie POdJęta w dNiu 
6 wrzeŚNia 2014

Bibliografię tę należałoby systematycznie uzupełniać.
Panel syberyjski na IV Kongresie prowadzili uczniowie Prof. 

Wiesława Cabana – Prof. Lidia Michalska-Bracha i dr Sergiusz  
Leończyk.

Red.
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SztuKa rycerSKa 
W regionie świętokrzyskim, zamkowe Bractwo Rycerskie, swoimi pokazami szermierki i walki wręcz uczciło 

Polonię zamieszkałą na Syberii, by tym sposobem przypomnieć im naszą historię.

NaJPięKNieJSze StrOJe 
SiedeMNaStOwieczNe

Członkowie bractwa, ubrani byli w kolo-
rowe, a przede wszystkim kunsztownie wy-
konane szaty. Są one odtworzone według 
mody, która obowiązywała w siedemnastym 
stuleciu. Karmazynowe kontusze, szyfono-
wane żupany i szmaragdowe pasy szlachec-
kie, to tylko niektóre elementy z pięknych 
ubrań, prezentowanych przez wspomniane 
bractwo. 

SztuKa władaNia 
SzaBLą

Bractwo Rycerskie, doskonale posługuje 
się bronią białą i palną. Piękne działa armat-
nie, są doskonale utrzymane i strzelać potra-
fią nawet w dobie dzisiejszej. Korzystając z 

zaproszenia na wspomnianą imprezę kultu-
ralną, redakcja Gazety Polonijnej na Sybe-
rii, była zachwycona mistrzostwem z jakim 
rycerze imitują ważniejsze walki opisane 
w dziełach historycznych, dobrze znanych 
wszystkim Polakom. Wśród nich była repli-
kowana walka Bohuna z Michałem Wołody-
jowskim, a także harce rycerskie przed obro-
ną twierdzy w Kamieńcu Podolskim.

KOLOrOwe StrOJe daM

Nie można w tym miejscu nie wspo-
mnieć, o pięknie uszytych, kolorowych stro-
jach w jakie ubrana była płeć piękna wspo-
mnianego bractwa. Każda suknia, uszyta zo-
stała z delikatnych materiałów, w doskona-
ły sposób imitując szaty kobiet z siedemna-
stego wieku. Prezencja owych pań, stwarza-
ła atmosferę wręcz magiczną i tajemniczą, 

która przypominała nam miniony czas, który 
przyniósł naszemu narodowi chwałę i cześć 
na scenie starego kontynentu.

wieLe taLeNtów

Członkowie bractwa, posiadają wiele ta-
lentów. Jeden z nich wykonuje przybornice 
skórzane, które dla siedemnastowiecznego 
rycerza stanowiły podstawowe wyposażenie 
wojenne. Jedna dama, potrafi prząść wełnę 
na kołowrotku, z której następnie można bę-
dzie wykonać ciepłe okrycia na chłodne mie-
siące dla rycerskiej braci. 

Wygląd i prezencja rycerzy nie ma sobie 
równych. Piękno strojów oraz pasja z jaką 
opowiadają oni o naszej historii narodowej 
zasługuje na uznanie. 

Tekst i zdjęcia 
Ewa MICHAŁOWSKA -WALKIEWICz
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cOraz więceJ POLONiJNych 
StudeNtów w POLSce

Młode pokolenie Polonii coraz chętniej podejmuje studia 
na polskich uczelniach – wynika z danych Ministerstwa 
nauki. najczęściej na studiowanie w kraju decydują się 
Polacy mieszkający na Białorusi i Ukrainie.

 
Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przekazanych Polskiej Agencji Prasowej w roku akademickim 2013/14 
na polskich uczelniach kształciło się 6284 studentów polskiego pocho-
dzenia. Na studiach doktoranckich i stażach długoterminowych uczyło 
się 198 cudzoziemców z polskimi korzeniami. Dla porównania w roku 
akademickim 2012/13 w kraju studiowało 6138 młodych przedstawi-
cieli Polonii, a w roku 2011/12 było ich 6268.

 W minionym roku akademickim 2471 studentów i doktorantów 
pochodziło z Ukrainy, 2059 z Białorusi, 834 z Litwy, 264 z Kazachsta-
nu, 166 z Rosji, 49 z Łotwy.

 Jak poinformowało PAP Ministerstwo Nauki, zgodnie z rządo-
wym Programem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przyję-
tym w październiku 2007 r. i zgodnie z Planem Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą na 2014 r. Biuro Uznawalności Wykształcenia 
i Wymiany Międzynarodowej, we współpracy z konsulatami w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkme-
nistanu i Uzbekistanu, organizuje rekrutację młodzieży polskiego po-
chodzenia na studia w Polsce w ramach stypendium rządu polskiego.

 Corocznie do postępowania kwalifikacyjnego przystępuje ok. 800 
kandydatów ubiegających się o ponad 400 stypendiów na studia pierw-
szego stopnia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest posiadanie 
Karty Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie. 

 Głos Ludu Polska 07.10.2014

Kochani!
Jupiter obchodzi mały jubileusz. W tym 

roku mija 15 lat od czasu ukazania się pierw-
szego numeru pisma. Jak na warunki polo-
nijne, bez stałych subwencji – to szmat cza-
su i ogromny nakład energii i pracy. Dzięki 
ludziom „dobrej woli”, Autorom,  pismo uka-
zuje się w coraz większym nakładzie i docie-
ra do najdalszych zakątków świata polonijne-
go. Zwłaszcza od czasu, gdy przesyłamy go w 
pdf-ie drogą internetową.

Pomogły w tym nasze międzynarodowe 
projekty skierowane do Polonii świata: Złote 
Sowy Polonii (Polonijne Oskary) oraz Kon-
kurs Literacki im. Marka Hłaski, na który na-
pływały opowiadania z 28 krajów. 

Jadwiga HAFnER 
wraz z zespołem redakcyjnym

www.jupiter-online.at

W imieniu Rady redakcyjnej Pisma Sybe-
ryjskiego Kongresu Polaków w Rosji ślemy 
serdeczne gratulacje Pani Redaktor Jadwi-
dze Hafner i jej współpracownikom. Nasza 
współpraca i przyjaźń zaczęła się w Polsce na 
Międzynarodowym Forum Mediów Polonij-
nych. Od tego czasu ja, a później i ona od-
wiedzali to Wiedeń to Syberię. Dzięki naszej 

dźwięKi MuzyKi 
OrGaNOweJ Nad aNGarą
Polski wirtuoz muzyki organowej Bogdan narloch 

zaprezentował w irkuckiej filharmonii kompozycje 
klasycznych i współczesnych twórców.

Melomani i koneserzy muzyki organowej wysłuchali koncertu w 
wykonaniu Bogdana Narlocha. Obok utworów klasycznych kompozy-
torów z okresu baroku i romantyzmu, w repertuarze polskiego wirtu-
oza znalazły się kompozycje współczesnych twórców. Po raz pierw-
szy w murach irkuckiej sali organowej została zaprezentowana twór-
czość Mariana Sawy, Dale Wooda, Hansa Andre Stamma, Feliksa Bo-
rowskiego, Sverra Eftestola i Noela Goemanna. Muzyka właśnie tych 
kompozytorów w mistrzowskim wykonaniu polskiego artysty najbar-
dziej zapadła w pamięci słuchaczy.

Wśród licznie przybyłej publiczności znaleźli się także przedsta-
wiciele irkuckiej Polonii. Gośćmi honorowymi byli Konsul General-
ny RP w Irkucku wraz z małżonką, którym licznie towarzyszyli pra-
cownicy konsulatu.

Bogdan Narloch studia muzyczne odbył w klasie organów prof. 
Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od wielu lat pełni 
funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Ko-
szalinie. Jest wykładowcą z tytułem doktora habilitowanego w Akade-
mii Sztuki w Szczecinie, Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w 
Słupsku oraz nauczycielem w Zespole Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Koszalinie, gdzie prowadzi klasę organów. Brał udział w wie-
lu koncertach w kraju i za granicą (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, 
Francja, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, 
Szwecja, Włochy). W swoim dorobku posiada kilka nagrań CD, pre-
zentujących m.in. historyczne organy i muzykę organową Pomorza.

Informacja Konsulatu Generalnego RP w Irkucku

JuBiLeuSz wiedeńSKieGO PiSMa 
POLONiJNeGO

współpracy narodziło się wiele ciekawych 
projektów i nie tylko medialnych, ale i rów-
nież artystycznych, takich jak wyjazd Zespo-
łu „Syberyjski Krakowiak” do Austrii w roku 
2009 na zaproszenie Stowarzyszenia „Wie-
deń-Kraków” (Prezes – Zofia Becklen).

Życzę Redaktor Jadwidze Hafner dużo 
zapału i zdrowia, bo żyjemy w trudnych cza-
sach, kiedy praca społecznika polonijnego nie 
zawsze otrzymuje godne poparcie ze strony 
Macierzy.

Redaktor Sergiusz LEOńCzYK

JuBiLeuSz
PaNi redaKtOr

W imieniu rady re-
dakcyjnej, członków 
„Polonii” Republiki 
Chakasji oraz wszyst-
kich czytelników skła-
dam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia, sukcesów 
twórczych z okazji pięknego jubileuszu 
Pani Ludmiły Poleżajewej, Redaktor Na-
czelnej pisma „Rodacy”. Pani Ludmiła jest 
doświadczonym dziennikarzem, człon-
kiem Rosyjskiego Związku Dziennikarzy, 
Zasłużoną działaczką kultury. Była wśród 
założycieli „Polonii” w Chakasji w roku 
1993, inicjowała założenie gazety „Ro-
dacy” i do dnia dzisiejszego nieprzerwa-
nie pełni społeczny obowiązek  Redaktora 
Naczelnego pisma „Rodacy”. Za swoje za-
sługi dla Polski i ruchu polonijnego w Ro-
sji przyznano Pani Ludmile Medal Funda-
cji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz 
Medal „Pro Memoria”. Obecnie swój wie-
loletni dorobek Pani Redaktor przekazuje 
podczas zajęć ze studentami na kierunku 
dziennikarstwa Instytutu filologii Uniwer-
sytetu Chakaskiego w Abakanie.

STO LAT PANI LUDMIŁO!
Redaktor Sergiusz LEOńCzYK
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A.Bielawskiego, L.Celikow-
skiej.

Natomiast główną była 
opowieść o twórczości 
Krzysztofa Zanussiego i jego 
pokazach teatralnych na sce-
nach rosyjskich teatrów.

Jeśli mowa o nagraniu filmów, warto w 
tym wziąć udział! Dlatego dawaliśmy ludziom 
kamerę, klaps, megafon ręczny, płytę. Jeśli 
próbujesz nagrać film, to o kim (lub o czym)?

I nasze improwizowane kino samo odpo-
wiedziało na to pytanie - o znakomitych wy-
darzeniach z historii polsko-rosyjskiej w XIX 
wieku, o zesłańcach polskich do naszego mia-
sta:

– o Pawle Majewskim. Wielu gości Tar-
gów było zdumienych, gdy usłyszeli, że ten 
człowiek tłumaczył na język polski dzieła 
Niekrasowa i Czernyszewkiego, Dobrolubo-
wa i Kolcowa;

– o Maksymilianie Marksie, który umie-
ścił na Placu Katedralnym w Jenisejsku zega-
ry słoneczne, a za swoje obserwacje meteoro-
logiczne otrzymał medal Rosyjskiego Towa-
rzystwa Geograficznego.

– o Tomaszu Chudzińskim – twórcy jeni-
sejskiego „Związku żołnierek”.

– o Gustawie Szpecie – niezwykłym na-
ukowcu.

Co więcej, w historii Jenisejska znane 
są nazwiska T.-K. Charczenko (Jastrzębska),  
L. Cholewińskiej, lekarki O. Podwysockiej i 
N. Żeromskiej!

Ile filmów możemy nakręcić! Jeśli uwa-
żacie, że montaż filmowy naszego projektu 
udał się idealnie, to mylicie się.

Ale pozytywne opinie gości Targów i te 
zdjęcia niech ukażą prawdziwy wysiłek ...

Chciałabym podziękować utalentowane-
mu Giennadjowi Osincewowi! Ukłon - mi-
strzom studio Tatianie Wybornowej i La-
rysie Ariefiewej! Jestem bardzo wdzięczna  
A. i J. Dubowym, L. Kuchlewskiej, Aleksan-
drowi M., Ludmile Z., Panu Władysławowi, 
Pani Albinie, Pani Tatianie, Oldze K., Neli K. 
za dobre uczynki i życzenia.

TAKIE JEST NASZE KINO!!!...
Marina ŁYSAKOWSKA

nasz „Chronograf” mieścił się równolegle 
do rzeki Jenisej.

Autor zdjęć T. USzEnInA (JASICKA)

O POLSKiM KiNie w daLeKiM 
SyBeryJSKiM JeNiSeJSKu

 ŚwiętO chLeBa i czytaNie SieNKiewicza w ułaN ude

 2 sierpnia przygotowano urządzenia ki-
nowe i wideo. Bardzo pomogło nam w tym 
Muzeum Krajoznawcze. 

Ponieważ po dziesięcioletniej przerwie 
wiosną 2014 roku w Jenisejsku znów poja-
wiło się kino, zadaniem naszej kino-wysta-
wy było:

– zapoznać mieszkańców i gości miasta z 
kinematografią polską;

– opowiedzieć o tym, jaką rolę odgrywało 
kino dla mieszkańców miasta w latach 1940-
tych, 1960-tych, 1980-tych.

W środku dużego namiotu turystycznego 
urządziliśmy rzutnik i ekran, za pomocą któ-
rych od godziny 11.00 do 16.00 odbywały się 
pokazy filmów znakomitego reżysera Krzysz-
tofa Zanussiego: „Rok spokojnego słońca”, 
„Życie rodzinne”, „Cwał”. Natomiast na ba-
nerze umieszczono polskie plakaty z jego naj-
lepszych filmów! Rozmowa o wzajemnym 
wpływie obu kultur była bardzo interesująca. 
Specjalnie zestawione Portfolio zawierało in-
formację o liczbie kin, archiwów filmowych, 
realizacji dochodów od kina w mieście i rejo-
nie w XX wieku.

Aby bardziej zainteresować ludzi usta-
wiliśmy dwa słupy ogłoszeniowe. Na jed-

Z tej okazji członkowie stowarzysze-
nia przygotowali polski chleb i różne wypie-
ki. Na stole pojawiły się chrusty, słodkie buł-
ki i bułeczki, ciasto drożdżowe oraz łosoś za-
piekany w cieście. Ubrani w polskie stroje lu-
dowe zapraszaliśmy wszystkich do odwiedze-
nia naszego stoiska. Licznie odwiedzającym 
„polski stół”, bardzo smakowały prezentowa-

Udział w tegorocznych IX Targach Sierpniowych w Jenisejsku był 
niezwykle interesujący. Tak się stało, że rok Kultury Polskiej w Rosji 
zbiegł się z rocznicą urodzin znanego polskiego reżysera Krzysztofa 
zanussiego! Powstał pomysł na nietypową wystawę. Jej scenariusz 
pragnął wdrożenia. On – o KInO!

W sobotę, 6 września 2014 r. w ramach obchodów Dnia Ułan Ude 
odbyło się coroczne Święto Chleba. W jego obchodach wzięła udział 
również narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków miasta Ułan Ude 
„nadzieja”.

nym został umieszczony materiał o konstruk-
torze i wynalazcy paleografu (1884) i pierw-
szej kamery filmowej – o Polaku Kazimierzu 
Prószyńskim. To było intelektualnym odkry-
ciem dla wszystkich zwiedzających. Według 
źródeł, pierwsze kino w Jenisejsku pojawiło 
się dopiero w 1910 roku. Goście z wielkim 
zainteresowaniem oglądali stare (z lat 1920-
tych.) plakaty muzealne o pokazach filmo-
wych w kinie „Saturn”. Informacje potrzeb-
ne? Owszem!

A jak moi rodacy oglądali polskie kino? 
W różnych okresach w ZSRR prowadzono 
zróżnicowaną politykę wobec kinematogra-
fii polskiej. Filmy znakomitych reżyserów, 
takich jak A. Wajda, W. Has, J. Hoffman, K. 
Kieślowski, J. Machulski pojawiały się na Sy-
berii. Nawet udało nam się odnaleźć potwier-
dzenie tych faktów. Nie trzeba zapominać 
również o takich polsko-radzieckich projek-
tach filmowych jak „Akademia Pana Kleksa”, 
„Przygody Bolka i Lolka”, „Zapamiętaj imię 
swoje” i innych. Starsze osoby interesowały 
się różnymi eksponatami. 

A wśród nich były pożółkłe, z pęknięcia-
mi zdjęcia aktorów radzieckich pochodzenia 
polskiego: W. Dworzeckiego, M.Gluzskiego, 

ne wyroby, niektórzy wzięli nawet przepisy 
do ich wykonania. 

Nasze stoisko zaszczycił swoją obecno-
ścią prezydent Republiki Buriacji, Wiacze-
sław Nagowicyn.

Wraz z przedstawicielami centrów na-
rodowościowych Domu Przyjaźni złożyli-
śmy życzenia mieszkańcom miasta i gościom 

przybyłym na tę uroczystość, 
a słowami polskich poetów – 
przypomnieliśmy o znaczeniu 
chleba w naszym codziennym 
życiu.

Święto Chleba zakończyliśmy Narodo-
wym Czytaniem „Trylogii” Henryka Sienkie-
wicza, które tego dnia odbywało się w wie-
lu polskich miastach. Było to podtrzymanie 
pięknej polskiej tradycji. 

Prezes Autonomii Polaków „Nadzieja”
Maria IWAnOWA

zdjęcia z narodowego Czytania w Ułan Ude 
w kolorowej wklejce obok.
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no dwa filmy, narysowano komiks, teraz w 
krakowskim Parku Jordana powstał pomnik 
misia Wojtka. Profesor Narębski opowiadał 
nam o „dużym” Wojtku: jak bawił się z żoł-
nierzami, jeździł na dźwigu, pomagał no-
sić skrzynki z amunicją, płatał figle. Inicja-
torem wzniesienia pomnika niedźwiedziowi 
– symbolowi przyjaźni ludzi i zwierząt - któ-
ry podczas II Wojny Światowej był towa-
rzyszem broni polskich żołnierzy, jest Kazi-
mierz Cholewa, prezes Towarzystwa Parku 
im dr. Henryka Jordana w Krakowie.

Podczas spotkania dzieci wspólnie śpie-
wały w języku polskim piosenkę „Niedź-
wiedź Wojtek”. Bardzo ucieszyły się ze spo-
tkania z Panem Narębskim i okazji do wy-
rażenia wdzięczności za pamięć o Polonii w 
naszym obwodzie. Przemiły wieczór spędzi-
ły z Panią Dagmarą Dworak – autorką filmu 
„Drogami pamięci», córką Bogusława Żu-
kowskiego, zesłanego wraz z trójką rodzeń-
stwa i rodzicami na Syberię w 1940 roku. 

Był jeszcze jeden szczególnie ważny ak-
cent programu „Podarowanego Lata…” Pa-
mięć o wielkim Polaku Papieżu Świętym 
Janie Pawle II. To właśnie tutaj , w Krako-
wie, przeżył On najważniejsze chwile swe-
go kapłańskiego życia. W ramach wyciecz-
ki śladami Świętego Jana Pawła II zwiedzi-
liśmy Wadowice-miejsce narodzin Karola 
Wojtyły. Byliśmy w kościele, gdzie znajdu-
je się chrzcielnica, w której ochrzczono ma-
łego Karola oraz zwiedziliśmy dom rodzinny 
Ojca Świętego - obecnie muzeum z ekspozy-
cją pamiątek, fotografii i listów.

Cały pobyt w Krakowie był bardzo 
owocny dla dzieci, młodzieży polonijnej i 
opiekunów.

Organizatorzy kolonii – Stowarzysze-
nie Gmin i Powiatów Małopolski zapewni-
ło różnorodny, urozmaicony program kul-
turalno-edukacyjny. Udany rozkład zajęć i 
wycieczek, warsztaty kulturalne prowadzo-
ne przez animatorów kultury, gościnność or-
ganizatorów pozostawiły w naszych wycho-
wankach i w nas wiele niezapomnianych 
wrażeń i dobrych wspomnień, za które jeste-
śmy wdzięczni.

Wanda SELIWAnOWSKA, 
Prezes Orenburskiego Obwodowego 

Kulturalno-Oświatowego
 Centrum „ Czerwone Maki”, Rosja

KraKów dLa dzieci  
ze wSchOdu

Owocem tegorocznej akcji Małopo-
lan był tradycyjnie bogaty program atrak-
cji turystycznych, możliwość poznania kul-
tury i tradycji polskiej, miejsc historycznych 
i tworzenie okazji do doskonalenia umie-
jętności posługiwania się przez uczestni-
ków „Lata…” językiem polskim. Wśród 125 
dzieci z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Kalinin-
gradu była też grupka dzieci z Orenburga, 
Moskwy i Jekaterynburga.

Ważnym akcentem tegorocznego 
„Lata…” stał się wspomnianym Konkurs ad-
resowany do dzieci w wieku 7-14 lat. Odbył 
się w dwóch kategoriach – literackiej i pla-
stycznej. Konkurs uwieńczyła uroczystość 
wręczenia nagród podczas lipcowego pobytu 
młodzieży polonijnej w Krakowie. Nasi lau-
reaci – Artem Samarcew (l.14), Maria Mi-
trofanowa (l.12) i Eliza Michajłowska (l.10) 
Bardzo przeżywali to wyróżnienie. 

Oto refleksje Artema, którego plastycz-
nym dziełem była warszawska Syrenka. 

– Legenda o warszawskiej Syrence bar-
dzo mi się spodobała. Opowiada o daw-
nych czasach, w których żyły rusałki, syre-
ny, smoki, rozmaite licha... Syrenka była nie-
zwykle piękna, miała długie włosy, oczy ko-
loru nieba. Syrenka to bajeczna istota, która 
kojarzy mi się z pięknem i dziwnym głosem. 
Nigdy nie myślałem, że taka istota może być 
obrońcą miasta nosząc miecz i tarczę. Z In-
ternetu dowiedziałem się, że w Warszawie 
postawione zostały Syrence dwa pomniki, że 
Syrenka jest symbolem miasta. Dzięki cie-
kawej legendzie poznałem historię świetne-
go miasta Warszawy.

Maria zilustrowała legendę o Smoku 
Wawelskim. Zwierzyła się, że w swoją pra-
cę włożyła całe serce. – Niedawno przeczy-
tałam wiele legend o Krakowie. Najbardziej 
spodobała mi się „Legenda o smoku wa-
welskim”. Wyobraziłam sobie to wydarze-
nie z tamtych czasów. Król Krak nie mógł 
walczyć ze smokiem, nie było nikogo, kto 
chciałby z nim stoczyć walkę. Pokonać smo-
ka udało się młodemu, sprytnemu szewczy-
kowi. Namalowałam smoka z wielkim brzu-
chem pijącego wodę z Wisły. Na moim ry-
sunku smok jest kolorowym, zupełnie nie-
groźnym stworzeniem!

 Trzecia laureatka, Eliza, przyjechała do 
Polski po raz pierwszy żeby zobaczyć to, o 

czym opowiadał jej dziadek 
Modest Michajłowski. – Mój 
dziadek opowiadał mi nie-
jednokrotnie o Krakowie, 
jako o miejscu magicznym. 

Na szczęście w lipcu otrzymałam szansę za-
czerpnąć z tej magii. Chcę podziękować or-
ganizatorom naszego wypoczynku za to, że 
mogłam być w Krakowie i mieć możliwość 
zobaczyć jedno z najpiękniejszych miast 
Polski. Zobaczyłam przepiękny kraj, – w 
imieniu wszystkich dzieci dziękuje Eliza.

– Moi przodkowie mieszkali w Polsce 
we wsi Kuźmino. Pradziadek Martwej Mi-
chajłowski uczestniczył w I wojnie świato-
wej. W 1941r. został aresztowany, odbywał 
karę w więzieniu na terenie obwodu oren-
burskiego, później w łagrze na Syberii. Tam 
ciężko zachorował i zmarł w szpitalu tego 
łagru – opowiada dziewczynka i dodaje: je-
stem pod niezapomnianym wrażeniem uro-
czystości powitania wszystkich dzieci, któ-
re odbyło się w sali obrad miasta Krakowa. 
Pamiętam słowa pana Kazimierza Barczyka, 
Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i 
Powiatów Małopolski, który podczas wrę-
czenia nagród życzył nam abyśmy wywieź-
li z Krakowa radość, optymizm i entuzjazm.

Uczestnikom „Lata…” z Orenburga ra-
dość, optymizm i entuzjazm towarzyszył 
podczas całego wakacyjnego pobytu w Pol-
sce. M.in. w formie „lekcji żywej historii” 
zwiedzili mnóstwo starych zabytków Kra-
kowa – największy w Europie Stary Rynek, 
a na nim Sukiennice, Ratusz, Barbakan, Ko-
ściół św. Andrzeja i św. Piotra i Pawła, Ko-
ściół Mariacki i okalające Rynek urocze ka-
mienice, Pomnik Grunwaldzki. Dzieci i mło-
dzież była w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach oraz w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Poznały historyczne centrum 
Krakowa z najbardziej znaczącymi pomni-
kami historii: Zamkiem Królewskim na Wa-
welu, zadziwiająco piękną katedrę świętych 
Stanisława i Wacława, gdzie koronowano 
wszystkich królów Polski, Dzwon Zygmun-
ta, Groby Królewskie, Muzeum Katedralne.

Z uczestnikami kolonii spotkał się w 
Parku Jordana przy pomniku niedźwie-
dzia Wojtka Pan profesor Wojciech Naręb-
ski współpracujący z Polonią w Orenburgu 
od dziesięciu lat. Żołnierz 2. Korpusu Pol-
skiego, członek Polskiej Akademii Umiejęt-
ności. 

O niedźwiedziu Wojtku, który przeszedł 
z żołnierzami szlak bojowy krążyły legen-
dy. Napisano o nim kilka książek, nakręco-

Orenburskie obwodowe kulturalno-oświatowe centrum „Czerwone Maki” skła-
da serdeczne podziękowanie Panu Wiesławowi Misztal – Przewodniczącemu Komite-
tu Organizacyjnego Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”, Dyrektorowi Biura 
„Skipmy” Pani Annie Góral – koordynatorowi Projektów Skipmy, Panu Rafałowi Kosi-
bie – Konsulowi ds. Polonii Ambasady RP w Moskwie, Pani Halinie Romanowej – Pre-
zesowi Kongresu Polaków w Rosji za wszelką pomoc i umożliwienie udziału w niezwy-
kle interesującym, wakacyjnym pobycie dzieci w Krakowie w ramach Akcji „Podarujmy 
Lato Dzieciom ze Wschodu”.

Krakowianie podarowali pol-
skim dzieciom ze Wschodu 
„Lato…” po raz piętnasty. Pomy-
słodawcą i organizatorem tego 
pięknego daru jest przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Małopolski oraz Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego Kazi-
mierz Barczyk. 
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zMarł GeNerał 
wOJciech JaruzeLSKi

Prof. Jadwiga Staniszkis: Jaruzelski był 
postacią tragiczną. Zawsze mógł wybierać 
tylko mniejsze zło

– Uważam gen. Jaruzelskiego za postać 
tragiczną, także ze względu na okoliczności 
historyczne, w których funkcjonował. Zawsze 
mógł wybierać tylko mniejsze zło – ocenia 
prof. Jadwiga Staniszkis. – Stosunek do gen. 
Jaruzelskiego zmienia się z czasem. Jednak 
nigdy nie będzie on oceniany jednoznacznie 
negatywnie – mówi prof. Janusz Czapiński.

Z sondażu CBOS z grudnia 2011 wyni-
ka, że 44 proc. badanych jako słuszną ocenia-
ła decyzję gen. Jaruzelskiego o wprowadze-
niu stanu wojennego. W 2001 roku uważało 
tak 51 proc. badanych. – Ta różnica w popar-
ciu decyzji o wprowadzeniu stanu wojenne-
go jest różnicą pokoleniową. W miarę upły-
wu czasu będzie malał odsetek Polaków, któ-
rzy będą pozytywnie oceniać decyzję o wpro-
wadzeniu stanu wojennego. Co nie znaczy, że 
będzie rosła jednoznacznie negatywna ocena 
generała – ocenił prof. Czapiński.

POStać traGiczNa – MuSiał 
cOŚ wyBrać

Jak powiedział prof. Czapiński, Jaruzel-
ski był klasyczną postacią z tragedii greckiej, 
także w świadomości bardzo wielu Polaków, 
także w świadomości tych, którzy absolutnie 
nie akceptują jego działań w latach 80., któ-
rzy mają mu za złe to, że „rozwalił Solidar-
ność”. – Nawet oni są świadomi, że był mię-
dzy młotem i kowadłem. Musiał podjąć jakąś 
decyzję – powiedział prof. Czapiński.

– Dlatego ten stosunek nigdy nie będzie 
tak jednoznacznie negatywny, jak do generała 
Augusto Pinocheta w Chile. To jest inny for-
mat człowieka. On nie mordował ludzi tylko 
dlatego, że bał się opozycji. Próbował zała-
twić to w białych rękawiczkach, poprzez in-
ternowania. Ofiary, owszem, były, ale to nie 
były ofiary, które on sobie zaplanował, wpro-
wadzając stan wojenny – podkreślił prof. 
Czapiński.

W wieku 90 lat zmarł w Warszawie Wojciech Jaruzelski. Były pierwszy 
sekretarz PzPR, generał Ludowego Wojska Polskiego i twórca stanu 
wojennego, sądzony w procesie autorów stanu wojennego oraz wydarzeń 
na Wybrzeżu w 1970 r.

O jego śmierci poinformował PAP były prezydent Aleksander 
Kwaśniewski oraz Wojskowy Instytut Medyczny, w którym Jaruzelski 
zmarł.

„Informuję że w dniu 25.05.2014 roku o godzinie 15.24 w Wojskowym 
Instytucie Medycznym, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł gen. Wojciech 
Jaruzelski. Do ostatnich chwil Panu generałowi towarzyszyła córka 
Monika” – napisał rzecznik WIM w przesłanym komunikacie płk 
Grzegorz Kade.

„MłOdzi OceNiaJą GO Przez 
PryzMat rOdziców”

Zdaniem socjologa był on niezwykle wy-
razistą postacią polityczną i tak zapisze się 
w historii Polski. – Młodzi będą go oceniać 
przez pryzmat ocen swoich rodziców. Zdecy-
dowana mniejszość tych, którzy mają dzisiaj 
15 lat albo jeszcze mniej, będzie sobie wyra-
biała własne zdanie na podstawie dokumen-
tów, książek czy materiałów archiwalnych. 
Dlatego sądzę, że rodzice będą młodym prze-
kazywać bardzo zróżnicowane oceny na te-
mat generała Jaruzelskiego. Wśród tych ocen 
będą również oceny pozytywne – opisał so-
cjolog.

– Uważam go za postać tragiczną, tak-
że ze względu na okoliczności historyczne, 
w których funkcjonował. Zawsze mógł wy-
bierać tylko mniejsze zło. W swoich anali-
zach końca komunizmu stawiałam hipotezę 
o możliwości takiego manewru wojskowego 
ze strony Rosji sowieckiej, tzn. obrony przez 
atak, gdzie chciano wprowadzić oddziały pod 
granicę zachodnią i użyć ich potem przez za-
skoczenie. Myślę, że wprowadzenie stanu 
wojennego zablokowało ten manewr (...) – 
mówi prof. Jadwiga Staniszkis.

– Na to jest sporo dowodów, jednak z róż-
nych powodów generał Wojciech Jaruzelski 
nie mówił o tym wprost. Ale miałam okazję z 
nim rozmawiać, miałam od niego zresztą też 
list w tej sprawie. Wiem, jak chciał się bronić 
w czasie procesu, chcąc użyć między inny-
mi materiałów, które kiedyś użył prokurator 
przeciwko Ryszardowi Kuklińskiemu, mate-
riałów potwierdzających możliwość wojny na 
terenie Polski – dodaje.

„częStO NieSPrawiedLiwie 
GO OceNiaNO”

– Uważam, tak jak powiedziałam, że był 
postacią tragiczną, często niesprawiedliwie 
ocenianą. Myślę, że w przyszłości ujawnie-

nie wszystkich dokumentów, kiedy te emo-
cje opadną, być może pozwoli inaczej go lo-
kować w polskiej historii. Na pewno był roz-
goryczony, że nie może się bronić, używając 
wszystkich argumentów, bo ręce Moskwy są 
ciągle długie. Zawsze mógł wybierać tylko 
mniejsze zło – ocenia Staniszkis.

– W kontakcie osobistym było w nim coś 
takiego niezniszczonego, miałam dla niego, 
szacunek, ale też to poczucie tragiczności. 
Wojciech Jaruzelski nie mógł wybierać tego, 
co byłoby najlepsze, tylko zawsze to mniej-
sze zło – dodaje.
Kariera generała

Urodzony w 1923 r. w Kurowie na Lu-
belszczyźnie Jaruzelski przed II wojną świa-
tową uczył się w gimnazjum prowadzonym 
przez marianów na warszawskich Bielanach. 
Po wybuchu wojny w 1939 r. wraz z rodziną 
schronił się na Litwie. Wiosną 1941 r., chcąc 
uniknąć deportacji ojciec Jaruzelskiego zło-
żył w imieniu swoim i niepełnoletnich dzieci: 
Wojciecha i Teresy podanie o przyznanie oby-
watelstwa ZSRR.

Nie uratowało to jednak Jaruzelskich. 14 
czerwca 1941 r., rodzina została zesłana na 
Syberię. Wojciech pracował w tajdze przy 
wyrębie lasów, gdzie nabawił się choroby 
oczu (stąd charakterystyczne u generała ciem-
ne okulary). Na zesłaniu 4 czerwca 1942 r. 
 zmarł jego ojciec. Został pochowany w Bij-
sku, nad rzeką Biją w Kraju Ałtajskim.

Sam Jaruzelski po nieudanej próbie dosta-
nia się do armii Andersa, ukończył szkołę ofi-
cerską w Riazaniu i został skierowany do 2 
Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego 
jako dowódca plutonu zwiadu.

Jako pomocnik szefa sztabu 5 pułku pie-
choty ds. zwiadu, przeszedł szlak bojowy 1 
Armii Wojska Polskiego tzw. Berlingowców. 
Walczył nad Wisłą, na przyczółku magnu-
szewskim, o wyzwolenie Warszawy, o przeła-
manie Wału Pomorskiego, a także nad Bałty-
kiem, Odrą i Łabą. 

W latach 1945-1947 walczył z podzie-
miem antykomunistycznym w okolicach Czę-
stochowy i Piotrkowa Trybunalskiego.

Według dokumentów z archiwów IPN 
współpracował w tym okresie jako agent in-
formator z Informacją Wojskową pod pseudo-
nimem „Wolski”. Skończył z wyróżnieniem 
Wyższą Szkołę Piechoty i Akademię Sztabu 
Generalnego.

W latach 1947-1957 był wykładowcą tak-
tyki i służby sztabów w Wyższej Szkole Pie-
choty, szefem Zarządu Akademii Wojsko-
wych, Szkół i Kursów Oficerskich oraz za-
stępcą szefa Głównego Zarządu Wyszkole-
nia Bojowego (w 1956 awansowany jako naj-
młodszy w korpusie oficerskim do stopnia ge-
nerała). W latach 1957-1960 dowodził 12 Dy-
wizją Zmechanizowaną w Szczecinie. Zawo-
dową służbę wojskową zakończył 31 stycz-
nia 1991 r.

W 1960 r. Jaruzelski został szefem Głów-
nego Zarządu Politycznego WP, a w 1962 r. 
mianowany wiceministrem obrony narodo-
wej. Od 1965 pełnił funkcję szefa Sztabu Ge-
neralnego WP.
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W okresie 1967-1968 jako członek ścisłe-
go kierownictwa resortu obrony współodpo-
wiedzialny był za usuwanie z armii oficerów 
pochodzenia żydowskiego lub Polaków oże-
nionych z kobietami pochodzenia żydowskie-
go. Takie działania były częścią antysemickiej 
nagonki władz państwowych, których kulmi-
nacją były tzw. wydarzenia marcowe.

Do Polskiej Partii Robotniczej wstąpił w 
1947 r. Od 1964 r. był członkiem Komitetu 
Centralnego PZPR. W latach 1970-1971 był 
zastępcą członka, a od 1971 – członkiem Biu-
ra Politycznego. Na IV Plenum KC PZPR (18 
października 1981) został wybrany I sekreta-
rzem KC PZPR.

W latach 1961-1989 był posłem na Sejm. 
W 1981 został prezesem Rady Ministrów. 
Współtworzył Patriotyczny Ruch Odrodzenia 
Narodowego.

W 1983 r. został powołany przez Sejm na 
przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju 
– Zwierzchnika Sił Zbrojnych, a przez Radę 
Państwa mianowany Naczelnym Dowódcą 
Sił Zbrojnych na wypadek wojny.

W 6 listopada 1985 r. został powołany 
przez Sejm na przewodniczącego Rady Pań-
stwa. Jaruzelski nie przyjął stopnia marszał-
ka LWP.

W latach 80. generał zainicjował reformy 
gospodarcze i instytucjonalne (np. powołanie 
Trybunału Stanu, Rzecznika Praw Obywatel-
skich czy Naczelnego Sądu Administracyjne-
go). Był też twórcą Rady Konsultacyjnej przy 
Przewodniczącym Rady Państwa, która sku-
piała również kilku opozycjonistów, min. Ma-
cieja Giertycha, Ryszarda Bendera, Władysła-
wa Siłę-Nowickiego czy Krzysztofa Skubi-
szewskiego.

13 grudnia 1981 r. Jaruzelski wprowa-
dził w Polsce stan wojenny i stanął na czele 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – 
WRON. „Solidarność” została zepchnięta do 
podziemia, a wojsko przejęło całkowitą wła-
dzę w kraju. Do tej pory nie wiadomo, ilu Po-
laków zginęło pod rządami ekipy Jaruzelskie-
go – szacunki mówią o co najmniej kilkudzie-
sięciu osobach, być może ponad stu. Tysiące 
zostały internowane.

W lutym 1992 r. Sejm przeważającą licz-
bą głosów podjął uchwałę, w której uznał 
decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego 

za sprzeczną z konstytucją PRL. Powołano 
specjalną komisję do przesłuchania ówcze-
snych członków Rady Państwa, po roku par-
lament został jednak rozwiązany, a przejmu-
jące wówczas władzę SLD i PSL zrezygno-
wały z kontynuacji śledztwa parlamentarne-
go. Jaruzelskiego doceniono, zapraszając go 
na pierwsze posiedzenie Sejmu II kadencji.

13 grudnia 2003 r. po raz pierwszy uczest-
niczyli w manifestacji zwolennicy Jaruzel-
skiego, którzy podziękowali mu za decyzję 
o wprowadzeniu stanu wojennego. Po raz 
pierwszy Jaruzelski wyszedł do demonstru-
jących, dziękując im za wyrazy poparcia. Ja-
ruzelski powiedział wtedy, że gdyby nie stan 
wojenny z 13 grudnia 1981 r., nie byłoby 13 
grudnia w Kopenhadze i w Brukseli. (13 grud-
nia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze za-
kończyły się negocjacje akcesyjne z państwa-
mi kandydującymi do UE m.in. z Polską).

Od lipca 1989 Jaruzelski był prezydentem 
PRL (od stycznia 1990 RP), wybrany przez 
Zgromadzenie Narodowe przewagą jednego 
głosu. Po niecałym roku zrezygnował z dal-
szego sprawowania urzędu. Wpływ na to miał 
duży społeczny nacisk. Po wyborach prezy-
denckich w listopadzie 1990 wycofał się z ży-
cia politycznego.

niemiecki dziennikarz: Jaruzelski ode-
grał pozytywną rolę w 1989 r. Skończmy z 
jego biało-czarnym obrazem

Wieloletni korespondent radia niemiec-
kiego w Polsce Reinhold Vetter powiedział, 
że zmarły dziś generał Wojciech Jaruzelski 
odegrał pozytywną rolę w procesie demokra-
tycznych przemian w Polsce. Jak dodał, nie 
wolno jednak zapominać o jego wcześniej-
szych błędach. – Skończmy z biało-czarnym 
obrazem Jaruzelskiego. Potrzebna jest wywa-
żona ocena jego zasług i błędów – uważa. O 
śmierci generała piszą też światowe agencje.

– Można zaryzykować twierdzenie, że 
bez stanu wojennego nie byłoby Okrągłe-
go Stołu i porozumienia między władzami a 
opozycją – uważa niemiecki dziennikarz. – 
Stan wojenny był tezą, a Okrągły Stół anty-
tezą – dodał.

Vetter przypomniał też, że to właśnie Ja-
ruzelski wraz z innymi przedstawicielami 
skrzydła reformatorskiego PZPR wbrew sil-
nym oporom przeforsował na przełomie lat 

1988/1989 w biurze politycznym i komitecie 
centralnym kurs reform.

„POtrzeBNa JeSt wyważONa 
OceNa zaSłuG i Błędów 
JaruzeLSKieGO”

Dziennikarz pracował jako korespondent 
niemieckiego radia publicznego ARD w la-
tach 1988-2000. Następnie był koresponden-
tem dziennika kół gospodarczych „Handels-
blatt” w Budapeszcie i Warszawie.

Vetter zwrócił uwagę na opinię ówczesne-
go premiera Tadeusza Mazowieckiego, który 
wielokrotnie podkreślał lojalność prezydenta 
Jaruzelskiego wobec utworzonego na jesie-
ni 1989 roku rządu, w którym rolę wiodącą 
odgrywała Solidarność. – Jaruzelski ostrzegał 
premiera przed ewentualnymi knowaniami w 
szeregach służby bezpieczeństwa czy wojska 
– powiedział.

Korespondent zastrzegł jednak, że zasłu-
gi dla demokratycznych przemian nie powin-
ny przesłaniać błędów popełnionych przez 
Jaruzelskiego w okresie wcześniejszym. Wy-
mienił czystkę w armii wśród oficerów o po-
chodzeniu żydowskim w 1968 roku, jego rolę 
podczas tłumienia robotniczych protestów na 
Wybrzeżu w 1970 roku, a także udział w ak-
cji „Wisła”. – Skończmy z biało-czarnym ob-
razem Jaruzelskiego. Potrzebna jest wyważo-
na ocena jego zasług i błędów – uważa Vetter.

„JaruzeLSKi ratOwał 
GłęBOKO NiePOPuLarNych 
rządzących POLSKą”

Światowe agencje prasowe w pilnych de-
peszach informują o śmierci Wojciecha Jaru-
zelskiego, w większości akcentując, że zmarł 
ostatni komunistyczny przywódca Polski. W 
komunikatach przypominają też, że 13 grud-
nia 1981 roku generał wprowadził w Polsce 
stan wojenny. Reuters pisze m.in., że postą-
pił tak, by „ratować głęboko niepopularnych 
rządzących Polską i stłumić prodemokratycz-
ny ruch Solidarność”.

– Ale jako polski prezydent (Jaruzelski) w 
1989 r. zwołał rozmowy z przywódcami So-
lidarności, które utorowały drogę do pierw-
szych częściowo wolnych wyborów w bloku 
sowieckim od czasu drugiej wojny światowej 
– napisał Reuters. W podobnym tonie tam-
te wydarzenia przedstawia agencja AFP, za-
mieszczając obszerną sylwetkę Jaruzelskiego.

Hiszpańska agencja EFE zwraca m.in. 
uwagę, że Jaruzelskiego oskarżono o róż-
ne przestępstwa, ale nie doszło do wydania 
na niego wyroku skazującego. Czeska agen-
cja CTK nawiązuje natomiast do interwencji 
państw Układu Warszawskiego w Czechosło-
wacji w 1968 roku i odnotowuje, że po latach 
Jaruzelski przeprosił za wkroczenie tam pol-
skich wojsk, i uznał tamtą interwencję za „po-
litycznie głupi akt”.

na materiałach prasy  
polskiej i europejskiej
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PO 62 Latach Na SyBerii...

Na uroczystości poświęcone 60-leciu zwy-
cięstwa w II wojnie światowej w Moskwie Pre-
zydent Rosji Władimir Putin zaprosił m. in. 
prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 
i byłego prezydenta Polski generała Wojcie-
cha Jaruzelskiego, postać niejednoznaczną w 
polskiej historii i polityce. Podczas przyjęcia 
na Kremlu Prezydent Putin wręczył generało-
wi Jaruzelskiemu, uczestnikowi II wojny świa-
towej, medal „60-lecie Zwycięstwa”. Ten fakt 
oraz przemilczenie roli Polski i Polaków we 
wkładzie w zwycięstwo nad faszyzmem nega-
tywnie odbiły się w mass-mediach w Polsce. 
Natomiast zupełnie nie znalazł miejsca fakt 
wizyty Wojciecha Jaruzelskiego 10-12 maja 
2005 r. w Ałtaju na Syberii Południowej. Tu, w 
mieście Bijsku w tych dniach generał spotkał 
się z kierownictwem Kraju i gubernatorem 
Michaiłem Jewdokimowem, z kombatantami i 
złożył wieniec przed pomnikiem obrońców Oj-
czyzny. Odbyło się też spotkanie z miejscową 
organizacją polonijną „Biały orzeł” skupia-
jącą się wokół parafii ks. Andrzeja Obuchow-
skiego. Jednakże głównym celem wizyty sybe-
ryjskiej było odwiedzenie grobu ojca, Włady-
sława Jaruzelskiego, pochowanego na cmen-
tarzu Zarzecznym Bijska w 1942 roku. Poza 
tym Wojciech Jaruzelski odwiedził dom przy 
ul. Gorkiego 37, gdzie mieszkał do roku 1943. 
Dom poznał od razu, chociaż nie znalazł stud-
ni przy bramie. I od razu przypomniał, że spał 
na podłodze, a siostra i matka – na własno-
ręcznie zrobionych z desek narach. „Zimą w 
domu było bardzo chłodno, ratował duży ro-
syjski piec. Ale straszniejszą od mrozu była 
burza śnieżna. Pamiętam jeszcze, jak wiosną 
wprost na drodze sadziliśmy ziemniaki – ogro-
du nie starczało”. Wojciech Jaruzelski starał 
się przypomnieć dawny Bijsk, który jego zda-
niem, do dziś mało się zmienił.

Podczas wizyty byłego prezydenta Pol-
ski Wojciecha Jaruzelskiego w kraju ałtajskim 
zostały zastosowane niezwykłe środki bezpie-
czeństwa i niełatwo było z nim porozmawiać. 
Dzięki pomocy Konsula Generalnego Amba-
sady RP w Moskwie pana Tomasza Klimań-
skiego udało się przeprowadzić wywiad z p. 
Wojciechem Jaruzelskim. 

Rozmowa z byłym prezydentem Polski, generałem Wojciechem 
Jaruzelskim przeprowadzona w maju 2005 roku w Bijsku na Syberii

Panie Prezydencie, po 62 latach przy-
był Pan do kraju, gdzie spędził swe młode 
lata. Jak to się stało, że znalazł się Pan wte-
dy na Syberii?

Chcę wspomnieć te lata, tych ludzi... 
zwiedzić miejsca, w których spędziliśmy 
część życia wraz z matką i młodszą ode mnie 
o 5 lat siostrą...

Pochodzę z rdzennej Polski. Urodziłem 
się na Lubelszczyźnie. Dzieciństwo spędzi-
łem na Podlasiu. 6 lat uczyłem się w Warsza-
wie w gimnazjum u księży Marianów, ale na 
wakacje przyjeżdżałem na wieś, gdzie mój oj-
ciec administrował dużym majątkiem ziem-
skim, który był własnością moich dziadków. 
To pozwoliło zostać mi później generałem, bo 
gdyby ojciec był właścicielem tego majątku 
jako obszarnik, (pomieszczyk) takich szans 
bym nie miał, mógłbym jedynie funkcjono-
wać jako inteligencja. 

Zesłanie na Syberię – to nasza rodzinna 
tradycja: dziadek był uczestnikiem powstania 
1863 r. i został na 8 lat zesłany na Syberię. Oj-
ciec walczył z Armią Czerwoną podczas woj-
ny sowiecko-polskiej 1920 r. Wszystko tak się 
układało, że musiałbym nienawidzieć Rosjan. 
Początkowo tak też było. Gdy jednak naszą 
rodzinę deportowano, ujrzałem zwykłych Ro-
sjan, Sybiraków. Poznałem ich serdeczność. 
Nie zważali, że jesteśmy Polakami – dzie-
lili się z nami ostatnim kęsem chleba. A po-
tem front umocnił to uczucie i oto dziś sza-
nuję i kocham Rosję i Rosjan. W czasie woj-
ny, kiedy Niemcy napadli na Polskę, tak jak 
wiele polskich rodzin ratowaliśmy się uciecz-
ką na Wschód. Dojechaliśmy prawie do starej 
granicy polsko-radzieckiej, kiedy okazało się, 
że przekroczyły ją wojska radzieckie – Armia 
Czerwona. I w związku z tym wróciliśmy– 
ale już nie do swego miejsca zamieszka-
nia, ale na Litwę, która wtedy była niepodle-
głym państwem. Następie z Litwy w dniu 14 
czerwca – prawie tydzień przed wybuchem 
wojny – zostaliśmy deportowani na Syberię. 
Nasza rodzina składała się z czterech osób: oj-
ciec, matka, młodsza o pięć lat ode mnie sio-
stra oraz ja. Kiedy nas deportowano – ojca za-
brano osobno. Aresztowano go i skierowano 
do łagru w Krasnojarskim Kraju. Do dzisiaj 
pamiętam – Łagpunkt 7 obóz Reszoty. Ojciec 
został w tym obozie, my zaś zostaliśmy zesła-
ni do tajgi do miejscowości Turoczak. 

I dopiero później, 30 lipca 1941 roku, po 
umowie zawartej między Stalinem a gene-
rałem Sikorskiem, premierem Emigracyjne-
go Rządu Polskiego w Londynie, aresztowa-
ni Polacy zostali amnestionowani, chociaż nie 
dawało to im prawa powrotu do ojczyzny. My 
też uzyskaliśmy pewne swobody. Co praw-
da miałem zakaz opuszczenia Turoczaku, ale 
nielegalnie z niego się wydostałem i przyje-
chałem do Bijska.

dlaczego właśnie do Bijska?
Tu po wyjściu z obozu przyjechał mój oj-

ciec, który poszukiwał nas śladami litewski-
mi. Wiedział że myśmy zostali wywiezieni z 
Litwy i pytał, gdzie są Litwini. Powiedziano 
mu że do Bijska (Kraj Ałtajski) skierowano 
duży transport z Litwy. Kiedy ojciec przyje-
chał do Bijska, szczęśliwy traf chciał, że spo-
tkał tu znajomych Polaków z Litwy, którzy 
powiedzieli, że jesteśmy w Turoczaku. Kiedy 
dowiedzieliśmy się o przyjeździe ojca, udało 
się nam uciec z Turoczaku i spotkaliśmy się 
z ojcem. Trudno było go poznać: wcześniej 
był człowiekiem mocnym i wcześniej nawet 
nieco z nadwagą, a teraz – to był szkielet! Po 
obozie był strasznie wycieńczony. Żył jeszcze 
parę miesięcy, pracował zresztą jako koniuch, 
mimo posiadanego wyższego wykształce-
nia agronomicznego. Został pochowany na 
cmentarzu w Bijsku. 

Ja poszedłem do armii w czerwcu 1943 r. 
do Riazańskiej szkoły oficerskiej, a następnie 
zostałem dowódcą plutonu wywiadu kawale-
ryjskiego. Doszedłem do Berlina. Dwukrotnie 
byłem ranny i raz kontuzjowany. Moja mat-
ka i siostra zostały tutaj na dłużej, do Polski 
przyjechały dopiero w 1946 r. 

Panie Prezydencie, Polacy i polska pra-
sa z niezadowoleniem przyjęli brak oceny 
polskiego wkładu w zwycięstwo w ii woj-
nie światowej w przemówieniu prezydenta 
Putina podczas uroczystości 9-majowych w 
Moskwie. Mnie osobiście, takie wyraźnie 
ignorujące Polskę i Polaków stanowisko 
prezydenta nie podoba się i jest ono brze-
mienne pogorszeniem i bez tego chłodnych 
stosunków Polski z rosją. Osobiście, jako 
Polak mieszkający w rosji, czuję się szcze-
gólnie tym dotknięty. a Pan?

Wie Pan, ja też odczułem to bardzo bole-
śnie, bo nasz naród poniósł szczególnie duże 
straty. 6 milionów polskich obywateli zosta-
ło pozbawionych życia. Mieliśmy dużą armię. 
Jako jedyny chyba kraj w Europie Polska nie 
miała rządu kolaboracyjnego, tak, jak w Za-
chodniej Europie. Jedynie polska flaga zawi-
sła w Berlinie obok radzieckiej. Jedynie żoł-
nierze polscy uczestniczyli w defiladzie zwy-
cięstwa w 1945 roku w Moskwie. Polacy wal-
czyli wspólnie z Armią Radziecką. Wspólnie 
wyzwoliliśmy Warszawę i naszą Polskę. Sto-
sunki mieliśmy bardzo dobre. Byliśmy trakto-
wani jako drugi kraj w sensie znaczenia w na-
szym bloku. Każdy powinien się zastanowić 
dlaczego tak się stało? Chciałbym spojrzeć na 
to pod kątem naszej własnej odpowiedzialno-
ści. Uważam, że w Polsce powstał pewien kli-
mat wytworzony przez niektórych polityków, 
przez część mass-mediów, tych agresywnych 
i krytycznych wobec Rosji, wydobywających 
w formule bardzo nieprzyjaznej bolesne wy-
darzenia z przeszłości – Katyń, pakt Ribben-
trop-Mołotow. Liderzy różnych krajów mó-
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wią dziś o sowieckiej okupacji. Było to jed-
nak wyzwolenie spod terroru nazistowskiego. 
Dlatego, kiedy słyszą, że to była druga okupa-
cja, ich to bardzo boli. 

9 maja – to święto. Jestem bardzo szczę-
śliwy, że zostałem zaproszony na to wielkie 
święto. A w Polsce byli tacy, którzy radzili mi 
nie jechać. Powiedziałem, że pojadę obowiąz-
kowo. 

czy uważa Pan, że stosunki rosji z Pol-
ską, mimo konfrontacji oraz odmiennego 
traktowania historii przez strony, należy 
umacniać i rozwijać?

Uważam, że stosunki Polski i Rosji po-
winny być dobrosąsiedzkie. Można i trzeba 
utrzymywać dobre stosunki między naszymi 
krajami. A to dlatego, że nawet najboleśniej-
sze aspekty tych stosunków – deportację, Ka-
tyń, obozy, śmierć ludzi – można zmienić na 
lepsze. Jest to los ludzki. Największe ofiary 
stalinizmu ponieśli Rosjanie, naród radziec-
ki. Miliony zginęły jeszcze przed wojną. To 
prawda, że w naszej historii była taka stroni-
ca. Nie powinna jednak dzielić nas, tylko w 
pewnym sensie łączyć. Była wspólna trage-
dia, ale potem była wspólna walka i wspól-
ne zwycięstwo. 600 tys. żołnierzy radzieckich 
spoczywa w polskiej ziemi. Mój ojciec i ty-
siące Polaków spoczywają w ziemi rosyjskiej. 
Nawet takie cmentarze powinny nas łączyć. 
Każda śmierć jest lekcją – należy żyć myśląc 
o przyszłości. 

Jednakże rosja i zachód – to różne 
światy. czy zachód zrozumie rosję?

Można powiedzieć, że nie ma ekono-
micznej i ideologicznej bariery między kra-
jami Europy i Rosją po zakończeniu „zim-
nej” wojny w 1989 r. Rosja to olbrzymi kraj, 
kontynent. Szczerze życzę, aby Rosja pozo-
stała potężnym państwem. Z dużym zaintere-
sowaniem śledzę, jak wasz prezydent usiłu-
je umocnić autorytet Rosji. Dużo odbudowu-
je, ale w pełni odbudować dawne wpływy ra-
czej mu się nie uda. A może i nie trzeba? Naj-
ważniejsze, aby z Rosją się liczono. Właśnie 
temu, moim zdaniem, służy polityka prezy-
denta Putina. Zawsze to co najważniejsze jest 
wewnątrz. Będziesz szanowany, gdy zobaczą, 
jak rozstrzygasz problemy gospodarcze i poli-
tyczne wewnątrz swego kraju. W Rosji należy 

wiele zrobić w sferze gospodarki. Gdzieś czy-
tałem, że dochód narodowy Rosji jest taki, jak 
w Holandii. Nie do wiary...

w Polsce Pana osoba kojarzy się 
przede wszystkim z dramatycznym okre-
sem w najnowszej historii Polski – z wpro-
wadzeniem stanu wojennego. czy Pan i te-
raz uważa, że ten krok był konieczny?

Tak, uważam też teraz, że wprowadzenie 
stanu wojennego było konieczne. Lata 1980-
1981 były wyjątkowo trudnym okresem dla 
Polski. Manifestacje „Solidarności” zagraża-
ły stabilności. Istniało zagrożenie interwencji, 
ono mogło nastąpić jako ciąg dalszy procesu, 
który u nas występował – rozpadu państwa, 
anarchizacji, rozkładu gospodarki. Groziła 
nam wojna domowa. Stan wojenny uratował 
Polskę przed głodem i chłodem. Nie można 
było dopuścić do konfliktu bratobójczego. In-
terwencja w realiach tamtego czasu nam gro-
ziła, aby zabezpieczyć drogi do NRD, zabez-
pieczyć trwałość układu Warszawskiego. Bez 
Bułgarii i Rumunii układ Warszawski mógłby 
istnieć, natomiast bez Polski – w żaden spo-
sób.

Po przyjściu Gorbaczowa ułożyły się nor-
malne stosunki partnerskie, które pozwoli-
ły rozstrzygnąć wiele bolesnych problemów 
– Katyń, pakt Ribbentrop-Mołotow. Szkoda, 
że się urwała współpraca. W 1989 r. złoży-
łem oficjalną wizytę w ZSRR. W składzie de-
legacji był minister ds. młodzieży Aleksander 
Kwaśniewski. Dziś on jest prezydentem, bar-
dzo utalentowanym politykiem.

Na zakończenie, co Pan prezydent 
chciałby powiedzieć Polakom, potomkom 
Polaków, mieszkających na Syberii?

Zacznę od rzeczy oczywistych, życzeń 
najprostszych: zdrowia, dobrego samopoczu-
cia, dobrej pracy, pociechy z dzieci i wnuków, 
satysfakcji z tej drogi, którą każdy przeżył, 
zwłaszcza jeśli jest to pokolenie, które wal-
czyło, które przyczyniło się do zwycięstwa 
nad faszyzmem.

Drugie: życzyłbym, ażeby pamiętać o ko-
rzeniach i wychować w duchu narodowym 
kolejne młode pokolenie. Nie po to, żeby się 
wyróżniać, nie po to, żeby tchnąć nieprzyjaź-
nią w stosunku do Rosjan i innych narodów. 
Uważam, że trzeba być lojalnym obywatelem 
swojego kraju, pracować dla niego z pożyt-

kiem, ale jednocześnie zachować poczucie 
więzi ze swoją bogatą tradycją i piękną polską 
historią, w którą wpisane są bohaterskie karty. 

Życzyłbym, by czerpać jak najwięcej z 
polskiej kultury, wielkiego bogactwa polskich 
tradycji. Jednym słowem – wzbogacać tę sze-
roką paletę, którą człowiek powinien się po-
sługiwać po to, żeby być bogatym wewnętrz-
nie, żeby lepiej się czuć wśród innych ludzi.

W Polsce piszą obecnie, że marszałek 
Rokossowski nie był Polakiem, ponieważ był 
wybrańcem Stalina na stanowisko ministra 
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Tymczasem niedawne spotkanie świadczy 
wręcz o czymś innym. Podczas przyjęcia w 
ambasadzie polskiej kilka dni temu podeszła 
do mnie kobieta w wieku 25-28 lat i odezwa-
ła się do mnie po polsku. Jak się okazało, mar-
szałek Rokossowski był jej pradziadem! Ro-
kossowski miał córkę Adę-Adrianę, która wy-
szła za mąż za Rosjanina, a ich syn zachował 
nazwisko Rokossowski. Ta prawnuczka, rów-
nież Adriana, doskonale mówi po polsku (Ro-
kossowski dobrze mówił po polsku, ale jego 
wnukowie już tylko rozumieli ten język). Ja 
ją pytam, gdzie się nauczyła polskiego? A ona 
odpowiada: „W kościele, w Moskwie”. Wi-
dzicie, jak wyszło: Rokossowski był nie wie-
rzący, a jego potomkowie poszli do kościoła... 

czy Pan jest człowiekiem wierzącym? 
Pochodzę z bardzo religijnej rodziny. Jak 

już mówiłem, 6 lat uczyłem się w katolic-
kim gimnazjum, byłem pomocnikiem księ-
dza. Podczas wojny w Syberii, a następnie i 
na froncie wierzyłem w Boga. Ale to jakoś 
stopniowo minęło. Szanuję rolę Kościoła, a 
zwłaszcza wielki wkład w humanizm i mo-
ralność Polaka Jana Pawła II – Karola Wojty-
ły. Uważam, że porządnym może być również 
człowiek niewierzący. 

Rozmawiał dr Sergiusz LEOńCzYK
Na zdjęciach: Generał Wojciech Jaru-

zelski trzymający w rękach pismo syberyjskie 
„Rodacy”, obok Kierownik Wydziału Konsu-
larnego RP w Moskwie Radca Tomasz Kli-
mański; Spotkanie na dworze plebanii kościo-
ła rzymskokatolickiego z Polonią bijską; Mo-
dlitwę na cmentarzu przy grobie ojca genera-
ła Jaruzelskiego odmawia ks. Proboszcz An-
drzej Obuchowski z Bijska. 
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Xiii dNi KuLtury POLSKieJ 
w OBwOdzie KaLiNiNGradzKiM

W dniach 22-25 maja 2014 r. aż w trzech miastach Obwodu 
Kaliningradzkiego – Kaliningradzie, Czerniachowsku i Oziersku – 
odbywały się koncerty, konkursy i spotkania w ramach XIII Dni Kultury 
Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim.

Koordynatorką i pomysłodawczynią re-
alizowanego programu jest Justyna Żołnie-
rowicz-Jewuła, dyrektorka Muzeum Kultu-
ry Ludowej w Węgorzewie oraz Towarzy-
stwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego 
Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”. 
Partnerami XIII Dni Kultury Polskiej byli: 
Administracja Miasta Czerniachowska, Kon-
sulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w 
Kaliningradzie, Wspólnota Polonijna „Dom 
Polski” im. Fryderyka Chopina w Czernia-
chowsk a także Wspólnota Kultury Polskiej 
im. Jana Kochanowskiego w Oziersku. 

Projekt był współfinansowany ze środ-
ków finansowych otrzymanych z Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w ramach konkur-
su na realizację zadania „Współpraca z Polo-
nią i Polakami za granicą w 2014 r.”. Zadanie 
zrealizowane również przy wsparcia finanso-
wym Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

Celem organizatorów było przybliżenie 
szeroko pojętej kultury polskiej, propagowa-
nie zachowań tolerancji wobec innych kul-
tur, promocja regionu Warmii i Mazur, Pol-
ski wśród Polonii oraz mieszkańców Obwo-
du Kaliningradzkiego.

Pierwszym działaniem zrealizowanym w 
projekcie XIII Dni Kultury Polskiej były czte-
rodniowe warsztaty taneczne dla dzieci i mło-
dzieży ze Wspólnot Kultury Polskiej prowa-
dzone w Czerniachowsku przez choreografa i 
tancerza Krzysztofa Gąsiorka.

W czwartek 22 maja odbyła się uroczy-
sta inauguracja XIII Dni Kultury Polskiej w 
Kaliningradzie. Uświetnił ją „Teatr 30 Minut” 
z Ełku, wystawiając spektakl pt. „CLOWNI” 
według scenariusza Andrzeja Strzeleckiego i 
w reżyserii Piotra Witaszczyka. Przebojowi, 
pełni wewnętrznej dynamiki aktorzy grający 
z pełnym zaangażowaniem nawiązali kontakt 
z publicznością. Interesujące kostiumy, gra 
świateł i muzyka dopełniła całości; publicz-
ność była ubawiona. 

W piątek rozegrano mecz piłki nożnej na 
stadionie Bałtiki (na boisku spotkały się kluby 
uczniowskie „Naki” Olsztyn i „Bałtika” Kali-
ningrad, wiek zawodników 12 lat, spotkanie 
zakończyło się wynikiem 6:2).

Kaliningradzką publiczność zgromadzo-
ną w Filharmonii Obwodowej, mieszczą-

cej się w dawnym kościele Świętej Rodziny, 
w imieniu organizatorów uroczyście powita-
li Maciej Nosel, konsul generalny RP w Ka-
liningradzie, i Swietłana Kondratiewa, mini-
ster kultury Obwodu Kaliningradzkiego, któ-
ra stwierdziła, że uroczystości kulturalne na 
tak wysokim poziomie pozwolą nam zdoby-
wać nowe szczyty w kulturze. 

Wśród delegacji byli dyrektor Departa-
mentu Współpracy Międzynarodowej Łukasz 
Bielewski z pracownikami, Wioletta Dymar-
ska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz 
konsulowie z Konsulatu Generalnego RP w 
Kaliningradzie. 

Owacyjnie przyjęty został recital Ryszar-
da Rynkowskiego rozpoczęty piosenką „Dary 
losu”, której tytuł wykonawca uznał za motto 
spotkania. Ponad godzinny koncert zakończył 
się piosenką „ Wznieść serce nad zło”.

W niedzielę 25 maja w Centralnym Par-
ku Kultury i Wypoczynku   w Kaliningradzie, 
gdzie tego dnia tygodnia spotykają się licznie 
Kaliningradczycy, odbył się koncert zespo-
łu „Strumyk” z Domu Polskiego w Czernia-
chowsku. Po nim na scenie wystąpił Mazur-
ski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk”. 

Bogaty program uroczystości w Czernia-
chowsku rozpoczął się w sobotę 24 maja w 
kościele p.w. Św. Brunona z Kwerfurtu mszą 
św. w języku polskim. Następnie odbyły się 
konkursy: recytatorski w Bibliotece w Czer-
niachowsku i Konkurs Piosenki Polskiej w 
Domu Kultury. Część koncertową rozpoczął 
występ zespołu „Strumyk” działającego przy 
Domu Polskim w Czerniachowsku. Zespół 
istnieje od 2009 r. W repertuarze ma pieśni 
patriotyczne i biesiadne, tańce narodowe i no-
woczesne. Dzieci tańczyły, śpiewały, a nawet 
recytowały poezje. 
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W dalszej kolejności wystąpili laureaci 
konkursów – recytatorskiego i piosenki pol-
skiej. Tegorocznym laureatem konkursu recy-
tatorskiego został Wasyl Jurczenko 14 latek 
z Czerniachowska za recytację wiersza Ma-
rii Konopnickiej „Polski żołnierz”. Kolejne 
miejsca na podium zajęły Julia Ponomariowa 
i Helena Nierubienko. Wyróżnienia przyzna-
no Wiktorii Ogiewicz i Anastazji Makiejewej. 

Z kolei Konkurs Piosenki Polskiej wy-
grała Galina Sewastianowa, 19 latka z Kali-
ningradu za wykonanie piosenki Anny Ger-
man „Czekasz mnie mamo”. Kolejne nagro-
dy w konkursie zdobyły Anastazja Makieje-
wa i  Julia Żurawlikowa. Ponadto wyróżniono 
Julię Ponomariową i Iwana Pitriczenko.  Jury 
podkreśliło wysoki poziom wykonawców i 
podziękowało za liczny udział w konkursach. 

Na zakończenie sobotniej uroczysto-
ści wystąpił Mazurski Zespół Pieśni i Tańca 
„Ełk”, laureat Ogólnopolskich Przeglądów 
Folklorystycznych. Zespół ten posiada we-
ryfikację przyznaną przez Międzynarodową 
Radę Stowarzyszeń Folklorystycznych Festi-

wali Sztuki Ludowej uprawniającą do repre-
zentowania polskiej kultury za granicą. 

W niedzielę 25 maja w ozierskim kinote-
atrze otwarto wystawę biżuterii Janiny Gon-
galo pt. „Natchnienie”. W murach kinoteatru 
wystąpiły zespoły działające przy Domu Pol-
skim w Oziersku.

Po raz kolejny wystąpił ambasador kul-
tury polskiej, Mazurski Zespół Pieśni i Tań-
ca „Ełk”. Rozstrzygnięto też konkurs rysun-
ków na asfalcie pt. „Polska oczami dziecka”. 
Zwyciężyła w nim Diana Urubkowa, 7 latka 
z Ozierska.

Krystyna JAROSz
Muzeum Kultury Ludowej  

w Węgorzewie
Na zdjęciach: Publiczność zgromadzo-

na w kinoteatrze w Oziersku; Afisz spektaklu 
pt. „CLOWNI”; Afisz koncertu znanego pol-
skiego śpiewaka Ryszarda Rynkowskiego; Ze-
społy działające przy Domu Polskim w Ozier-
sku. Foto. W. Szufa; Zespół „Strumyk” Polo-
nii Czerniachowska.

rOczNica ŚMierci 
POLSKieGO 
BOhatera 

5 sierpnia 1864 r. na stokach 
warszawskiej Cytadeli stracony zo-
stał dyktator Powstania Stycznio-
wego Romuald Traugutt. W 150 
rocznicę jego śmierci w Szosta-
kowie koło Brześcia na Białoru-
si, skąd pochodził, odbędą się uro-
czystości upamiętniające jego po-
stać i innych przywódców Powsta-
nia Styczniowego.

Tego dnia na stokach Cytadeli Warszaw-
skiej zostali straceni członkowie Rządu Na-
rodowego sprawującego władzę nad Powsta-
niem Styczniowym: Romuald Traugutt, Ra-
fał Krajewski, Józef Toczyski, Roman Żuliń-
ski i Jan Jeziorański. Zostali powieszeni po 
procesie wytoczonym im przez tłumiące po-
wstanie władze carskie.

150 rocznica śmierci Romualda Traugut-
ta zostanie uczczona w jego rodzinnej miej-
scowości. W Szostakowie koło Brześcia 
zgromadzą się przedstawiciele organizacji 
polskich z zachodniej Białorusi i polscy dy-
plomaci. Uroczystości patriotyczno-religijne 
rozpoczną się od mszy świętej. Później od-
będzie się alert harcerski poświęcony Romu-
aldowi Trauguttowi. Obchody uświetni wy-
stęp chóru polskiego z Brześcia.

Romuald Traugutt urodził się w 1826 r. 
Początkowo karierę robił w armii carskiej. 
W kwietniu 1863 r. przyłączył się do Po-
wstania Styczniowego, aby pół roku później 
zostać jego dowódcą. Po upadku powstania 
został aresztowany przez władze carskie i 
skazany na śmierć. Romuald Traugutt, go-
rący patriota, był wzorem walki o niepodle-
głość dla wielu pokoleń Polaków, między in-
nymi dla marszałka Józefa Piłsudskiego.

Red.
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„tO Były NiezaPOMNiaNe waKacJe”
W sierpniu 2014 r. grupa dzieci z Syberii była na wakacjach na Pomorzu Polski

– Ja po raz pierwszy zobaczyłam morze!
– Ja nigdy nie słyszałam organ!
– A ja widziałem średniowieczne zamki 
tylko na obrazkach...
– Ja nawet nie mogłem pomyśleć, że kie-
dyś zobaczę krainę swoich przodków!
– To były niezapomniane wakacje!
 „Marzenia się spełniają” – mówi pan 
Romuald Koperski. nie tylko mówi, on 
robi wszystko, by one – dziecięce marze-
nia – się spełniły.

***
W tym sierpniu spełniły się marzenia 

większości dzieci, uczących się w Szkole 
języka i Kultury Polskiej w Abakanie oraz 
Znamience (Rep.Chakasja). Osiemnaścioro 
dzieci i dwie opiekunki zostały zaproszone 
przez Fundację Romualda Koperskiego na 
dwutygodniowe wakacje do Polski na Po-
morze. Tak, szczerze mówiąc, niewiele wie-
dzieliśmy o Pomorzu. Wiemy, że Bałtyk – to 
morze, skąd przypłynęła do Warszawy sy-
renka (trochę znamy się na polskich legen-
dach). Wiemy o polskim Trójmieście, o So-
pocie, gdzie z piosenką „Tańczące Eurydy-
ki” debiutowała niesamowita Anna German. 
O cudnym Gdańsku – no... wiemy, że jest ta-
kie przepiękne miasto... to znaczy, wiedzie-
liśmy z filmów i podręczników, jak ono wy-
gląda. Jeszcze wiemy, że „Gdy Pomorze nie 
pomoże, to pomoże może morze, a gdy mo-
rze nie pomoże, to pomoże może Gdańsk”... 
Na tym wiedza się kończyła i zaczynało się 
wzruszenie: jakie ono – Pomorze? Jak ono 
nas przyjmie? Co nas spotka?

Cała Polska spotkała nas gościnnymi i 
życzliwymi ludźmi, oraz najgorętszym, naj-
słoneczniejszym latem, taką wspaniałą po-
godą, że przez cały czas kręciła mi się w 
głowie piosenka „Tyle słońca w całym mie-
ście”...

***
Nasza podróż zaczęła się 31 lipca desz-

czowym porankiem na abakańskim lotnisku 
–spotkałyśmy dzieci, policzyłyśmy się, za-
wiązałyśmy wszystkim żółte chusteczki – i 
od razu stało się jasno, że jesteśmy grupą – 
wesołą, hałaśliwą, ciekawą, która wyrusza w 
swoją wspaniałą upragnioną podróż. Zaczął 
się najdłuższy dzień w roku. Czekały na nas: 
przelot do Moskwy (dla niektórych osób to 
był pierwszy lot samolotem); wycieczka po 
Moskwie (i Kreml był, i McDonald); przelot 
do Warszawy ze spóźnieniem o dwie godzi-
ny (zepsuty samolot) i stratą bagaży; spotka-
nie z Romkiem i wszystkimi, którzy na nas, 
zmęczonych, czekali w Warszawie; czte-
ry godziny autobusem do Czarnego i – na-
reszcie! – ciepły, gościnny, zaciszny domek, 
gdzie gospodarze nawet nie położyli się spać 
– tak długo na nas czekali! Potem – cisza 

nocna (nie bardzo cicha i nie taka nocna – 
raczej poranna) i nastąpiły polskie wakacje!

***
Czekało na nas wiele wspaniałych prze-

żyć. 
Zwiedziliśmy DinoPark pełny rusza-

jących się dinozaurów i różnych atrakcji i 
Muzeum zamkowe w Malborku, posłucha-
liśmy wspaniałej lekcji o historii tego zam-
ku. Zobaczyliśmy Gdynię i wojenny okręt-
muzeum „Błyskawica”. Mieliśmy wspania-
łą podróż statkiem po morzu do nadmor-
skiego kurortu Jastarnia, gdzie spotykał nas 
Burmistrz miasta. Właśnie dzięki temu sza-
nownemu Panu zostaliśmy w tym cudow-
nym mieście na dwa dni (zakwaterowaliśmy 
się w szkole), spróbowaliśmy najsmaczniej-
szych lodów na tarasie „Domu Zdrojowego” 
i zabawiliśmy się w Parku atrakcji. Ale naj-
główniejszym zdarzeniem naszego pobytu w 
słonecznej Jastarni była kąpiel, dużo kąpieli 
na otwartym morzu! 

Zobaczyliśmy Starogard Gdański, gdzie 
zapoznaliśmy się z Bractwem Kurkowym 
(liczy ponad 600 lat!), krawiec wziął mia-
rę z wszystkich dzieci i opiekunek i na ko-
niec wakacji dostaliśmy ciepłe zimowe kurt-
ki. Dzięki dwom miłym aktorkom wprost na 
świeżym powietrzu zapoznaliśmy się z twór-
czością Juliana Tuwima – takiego emocjo-
nalnego wystąpienia wg wierszy poety nie 
oczekiwaliśmy! Brawo!

Mieliśmy prawdziwy mecz piłki noż-
nej: Syberia (drużyna „Śnieżne pantery”) i 
cała Polska! O, to było zbyt trudne! Ale zwy-
cięski puchar zdobyliśmy! Mimo, że mecz 
skończył się remisem, gościnni gospodarze 
przyznali nam zwycięstwo!

Przez cały dzień płynęliśmy kajakami po 
rzece Wda przez Bory Tucholskie, opalili-
śmy się jak morskie wilki, zmęczyliśmy się 
strasznie, ale teraz każdy może powiedzieć, 
że to było wspaniałe przeżycie jakie nigdy 
nam się nie zdarzyło!

Trafiliśmy do Katedry Oliwskiej na kon-
cert organowy – niektóre z dzieciaków po 
raz pierwszy w życiu zobaczyły prawdziwą 
gotycką Katedrę i słuchały dźwięków orga-
nów.

Spacerowaliśmy uliczkami Gdańska i 
Sopotu, zwiedziliśmy Kościół Mariacki, 
Ośrodek Kultury Morskiej, zobaczyliśmy 
molo im. Jana Pawła II – najdłuższy pomost 
nad Morzem Bałtyckim! 

Mieliśmy „Wakacje z duchami” – naj-
straszniejsze przedstawienie o historii Zam-
ku w Gniewie. Kąpaliśmy się w Aquaparku 
w Kościerzynie i nawet moglibyśmy zostać 
tam na zawsze, ale niestety, nie pozwolono 
nam...

Dostaliśmy od tych ludzi, którzy mie-
li takie pragnienie i możliwość pomóc dzie-
ciom z Syberii, tyle prezentów, że do końca 

nie mogliśmy uwierzyć, że to wszystko zda-
rzyło się  nam w rzeczywistości...

No i na koniec – jak mogliśmy podzię-
kować tym wszystkim ludziom? Zrobiliśmy 
niewielki, nie zawodowy koncert z wiersza-
mi i piosenkami, ale był on z całego serca 
– od rodaków z Syberii, pamiętających swo-
je korzenie – rodakom, udzielającym im w 
tym poparcia i wzmacniającym te rodzinne 
więzi.

P.S. Oddzielnie w imieniu całej na-
szej grupy chciałabym podziękować gospo-
darzom najgościnniejszego w całym świe-
cie domu w Czarnym – Panu Najgłówniej-
szemu Leśniczemu Bronisławowi Sznejdero-
wi i leśniczym – państwu Piotrowi i Bogu-
si, oraz wszystkim którzy pomagali im w co-
dziennej pracy! Dziękujemy za to, że zawsze 
dla nas gotowaliście, sprzątaliście, czekali-
ście na nas, tęskniliście za nami, wybaczali-
ście nam nasze psoty i hałaśliwość, byliście 
dla nas wyrozumiali, że płakaliście, gdy wy-
jeżdżaliśmy do domu. Na zawsze zostaniecie 
w naszych sercach!

P.P.S. A właśnie na mnie największe 
wrażenie zrobiło spotkanie z polskimi przy-
jaciółmi, którzy mimo to, że wcześniej zoba-
czyliśmy się tylko jeden raz w życiu, a ostat-
nio podtrzymywaliśmy kontakt przy pomocy 
e-mailów, znaleźli czas i pokonując kilkaset 
kilometrów przyjechali do nas. Serdecznie 
dziękuję Jackowi Podoskiemu, Waldemarowi 
Hillowi i ich miłym rodzinom, oraz Romual-
dowi Koperskiemu, dzięki któremu poznali-
śmy się z tymi wspaniałymi ludźmi.

Olga SEDYCH, opiekunka grupy,  
nauczycielka języka polskiego

dzieci o wakacjach zorganizowanych 
przez Fundację romualda 

Koperskiego w Polsce

artemij rOMaNOwicz, 
13 lat, m. Abakan.

Byłem w Polsce kilka razy – w Łodzi, na 
Mazurach, ale wakacje tego roku zrobiły na 
mnie największe wrażenie! Z grupą dzieci z 
syberyjskiego miasteczka Abakan i wsi Zna-
mienka, byliśmy nad Bałtykiem, w Gdańsku, 
Gdyni, Sopocie, różnych wspaniałych miej-
scowościach. Mieszkaliśmy w leśnictwie 
Czarnym. Codziennie mieliśmy ciekawy i 
bogaty program dnia, który przygotowała 
dla nas Fundacja Romualda Koperskiego.

Najbardziej mi się spodobała wyciecz-
ka do Ośrodka Kultury Morskiej w Gdań-
sku. Było tam dużo zabaw interaktywnych, 
m.in. „Symulator statkowy”, gdzie mieliśmy 
możliwość kierować modelami statków jak 
w rzeczywistości. Bardzo mi się spodobała 
podróż statkiem do Jastarni, gdzie zamiesz-



25№ 3 (63) 2014

ŚwiętO NarOdOwOŚciOwe  
Na zieMi chaKaSKieJ

3 listopada w związku z Dniem narodowej jedności w Rosji, we wsi Bograd (Rep. Cha-
kasja) odbył się VI tradycyjny festiwal twórczości ludowej „Wielogłosowość ziemi cha-
kaskiej”. W festiwalu wzięły udział kulturalno-narodowe organizacje Republiki Chakasji:   
Górno-Ałtajska Młodzieżowa Organizacja, Czuwaszskie Centrum „Pielesh”  
Ust-Abakańskiego rejonu, Centrum Chakaskiej Kultury, Centrum Niemieckiej Kultury 
im.H.Batsa i inne. Polską kulturę przedstawiały polskie stowarzyszenia „Nadzieja” ze Zna-
mienki i nasza Kulturalno-narodowa organizacja „Polonia” m. Abakan Republiki Chakasja. 
Każda organizacja zorganizowała wystawę, na której zostały zaprezentowane kuchnia ludowa 
i rękodzielnicze przedmioty twórczości oraz  wzięła udział w uroczystym koncercie.

Abakańska „Polonia ” przygotowała na koncert 4 numery: pokaz polskich strojów lu-
dowych (najmłodsza modelka miała 3 lata), wokalna grupa najmłodszych dziewczynek  
„Słowianoczka” zaśpiewała piosenkę „Miała baba koguta”, wokalna grupa „Karolinka” wy-
stąpiła z piosenką ”Czerwony jabłuszko” i na koniec soliści zespołu „Syberyjski krakowiak” 
zatańczyli kujawiaka z oberkiem.

Olga SEDYCH, foto autora
Na zdjęciach: Polonijni uczestnicy festiwalu z ministrem narodowej i terytorialnej polityki 

Dmitrijem Todyszewym; Nasza najmłodsza uczestniczka w stroju łowickim.

kaliśmy w polskiej szkole. Została tam zor-
ganizowana wojenna zabawa z terrorystami i 
wyzwoleniem zakładników, było to podobne 
do gry komputerowej „Counter strike”! Ser-
decznie chcę podziękować Panu Romualdo-
wi za wspaniale zorganizowane wakacje!

włodzimierz SPiwaK, 
12 lat, w. Znamienka

Tym latem po raz pierwszy zobaczyłem 
Polskę. Bardzo mi się spodobała ta podróż! 
Na zawsze pozostanie w mojej pamięci Mo-
rze Bałtyckie! Nigdy w swoim życiu nie wi-
działem tyle wody! Dech mi zapierało, gdy 
nurkowałem do wody! Bardzo chcę podzię-
kować panu Romualdowi i wszystkim lu-
dziom, dzięki staraniom których mieliśmy ta-
kie wspaniałe wakacje w Polsce! W tej podró-
ży przejechałem się prawie wszystkimi środ-
kami komunikacji – samolotem, pociągiem 
elektrycznym, autobusem, statkiem! I moje 
największe podziękowania za cierpliwość dla 
rodziny Piotra i Bogusi z Czarnego – miej-
sca, gdzie mieszkaliśmy, bawiliśmy się, ką-
paliśmy.

anna izaKOwa, 
11 lat, m. Abakan

W tym lecie po raz pierwszy byłam w 
Polsce. Wcześniej o tym tylko marzyłam! 
Polska, mimo że jest małą krainą, jest bar-
dzo piękna, mieszkają w tym kraju bardzo go-
ścinni, dobrzy ludzie. Razem z grupą byłam w 
Trójmieście, Malborku, Gniewie. Najbardziej 
spodobała mi się podróż statkiem przez mo-
rze do Jastarni. To takie niewielkie turystycz-
ne miasto. Mieszkaliśmy tam prawie dwa dni 
i dobrze spędzaliśmy czas. Serdeczne dzięku-
ję panu Romualdowi i Gdańskim leśnikom – 
pani Bogusi i panu Piotrowi!

Ksenia wOLF,
11 lat, w. Znamienka

Bardzo mi się spodobało w Polsce! Mieli-
śmy najróżniejsze wycieczki, wiele kąpaliśmy 
się w rzece, jeziorze, w morzu. Bardzo spodo-
bał mi się spływ kajakami po rzece Wda, a 
w akwaparku w Kościerzynie była taka wiel-
ka wodna góra! Serdecznie dziękuję Panu Ro-
mualdowi i wszystkim, którzy mu pomagali 
w organizacji naszych wakacji – za opiekę, za 
troskę, za wycieczki, prezenty! Bardzo bym 
chciała jeszcze raz zobaczyć Polskę!

anna Sedych,
9 lat, m. Abakan

To była niesamowita podróż! Mieszkali-
śmy nad jeziorem obok lasu, codziennie ką-
paliśmy się! To było cudowne, jak w bajce! 
Bardzo mi się spodobały akwapark i dino-
park! Po raz pierwszy zobaczyłam prawdzi-
wego kangura!

alona SzteRMeR,
10 lat, w. Znamienka

Podróż do Polski i te sierpniowe wakacje 
zrobiły na mnie wielkie wrażenie! Wszędzie 
była taka piękna przyroda, taka czystość i do-
broć! Bardzo mi się spodobały podróż po mo-
rzu, Malbork – największy w Europie zamek 
z cegły, i domek w Czarnym, gdzie mieszka-
liśmy całą grupą. Największe podziękowa-
nia Panu Romualdowi, jego żonie Katarzynie, 
Panu Piotrowi, Pani Bogusieńce, wszystkim 
sponsorom! Serdecznie dziękuję za gościn-
ność i opiekę! Życzę wam zdrowia, szczęścia 
i nowego spotkania z nami!

Fotoreportaż o koloniach dzieci 
z Chakasji w kolorowej wklejce: Fundacja 

Koperskiego dzieciom z Syberii.
Foto autora.

LiSt dO KierOwNiKów SzKół 
POLONiNych, NauczycieLi

Serdecznie pozdrawiam z małej wiej-
skiej szkoły w zachodniej Polsce.  Pra-
gniemy nawiązać kontakt z Polonią na 
wschodzie.

Jeżeli są dzieci lub dorośli którzy 
pragną nawiązać z nami kontakt serdecz-
nie zapraszam.

Serdecznie pozdrawiam
Violetta SOKOŁOWSKA,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Siemowie

Tel. +48 604 194 687
E-mail: dyrsiemowo@onet.pl

www.spsiemowo.edu.pl
znajdziecie nas: www.zumi.pl

LiSt iNFOrMacyJNy

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 20 
września br. odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze 

Polskiego Stowarzyszenia Kultural-
no-Oświatowego “Dom Polski” w No-
wosybirsku. Rezultatem 

spotkania była rezygnacja na własną 
prośbę Ludmiły Duplińskiej ze stanowi-
ska Prezesa. Nową 

Prezes Stowarzyszenia Kulutralno-
Oświatowego „Dom Polski” w Nowosy-
birsku została wybrana 

Pani Zofia Judanowa (z domu Malec-
ka), wiceprezesem został wybrany Pan 
Aleksej Żurawkow.

 „Dom Polski” nowosybirsk

Listy do redakcji
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JeSieNNe FOruM POLONiJNe  
w OBwOdzie KaLiNiNGradzKiM

W dniach 24-25 października 
już po raz ósmy w Czerniachow-
sku odbyło się Forum Organiza-
cji Polonijnych Obwodu Kalinin-
gradzkiego, którego pomysłodaw-
cą i organizatorem jest Stowarzy-
szenie Polonijne „Dom Polski” im. 
F. Chopina. Forum rozpoczęło się 
od otwarcia w bibliotece w Czer-
niachowsku wystawy o Janie Kar-
skim, kurierze Polskiego Państwa 
Podziemnego. Warto w tym miej-
scu przypomnieć jego zasługi dla 
relacji polsko – żydowskich. To on 
podczas II wojny Światowej prze-
kazywał na zachód z narażeniem 
życia informacje o zagładzie Ży-
dów. 

Forum tradycyjnie było podzielone na 
część naukową i część kulturalną. 

Dla Konferencji (części naukowej) orga-
nizatorzy wybrali temat “Dziedzictwo Kul-
turowe Polaków w obwodzie Kaliningradz-
kim», temat bardzo wartościowy dla Polaków, 
mieszkających w obwodzie Kaliningradzkim. 
W tym roku dalej kontynuują ten temat, po-
szukują, poznają historię i kulturę Polaków, 
mieszkających na terenie obwodu i przedsta-
wiają te materiały na konferencji Forum. 

W części naukowej zaproszeni prelegenci 
wygłosili referaty: 

Jerzy Sikorski (profesor Ośrodka Badań 
Naukowych w Olsztynie) – „Mikołaj Koper-
nik i polskie tradycje jego czasów”; 

Krystyna Jarosz (historyk Muzeum Kultu-
ry Ludowej w Węgorzewie) – „Upamiętnienie 
polskich miejsc pamięci. Stalag 1A”; 

Irina Treń (członek Stowarzyszenia „Dom 
Polski” im. F.Chopina w Czerniachowsku) – 
„Korporacja MASOVIA i Insterburg”; 

Jarosław Andrukajtis (etnograf Muzeum 
Kultury Ludowej w Węgorzewie) „Dziedzic-
two historyczne i jego postrzeganie w Obwo-
dzie Kaliningradzkim i województwie War-
mińsko-mazurskim”;

Swietłana Kożewnikowa, Historyk, Dy-
rektor NP Centrum Międzynarodowych ko-
munikacji i projektów “Dialog” w Czernia-
chowsku.

„Więź historyczna czasów i terytorium. 
Symbolika”.

W części kulturalnej zaprezentowa-
ne zostały umiejętności artystyczne człon-
ków organizacji polonijnych z Kaliningra-
du, Bałtyjska, Oziorska, Polesska, Znamień-
ska i Czerniachowska. Występowały zarówno 
dzieci w wieku 2-3 lat jak i osoby w kwiecie 
wieku. Na szczególną uwagę zasługuje wy-
stęp ponad 80-cio letniej pani Haliny Szende-
rowej z Polonii  Znamieńska.

Jaskrawym i na wysokim poziomie był 
przedstawiony program artystyczny SP «Dom 
Polski” z Czerniachowska, z udziałem twór-
czych zespołów „Strumyk” i „Krakowiak” i 
zespołu maluchów „Kukułeczka”. Zostały za-
prezentowane wiersze poetów polskich, pol-
skie pieśni, walc F. Chopina, ludowe polskie 
tańce – polka, krakowiak, trojak i kujawiak.

Forum zbiegło się z jubileuszem 10.le-
cia swojej oficjalnej działalności Stowarzy-
szenia „Dom Polski” im. F. Chopina, którą 
budują na rzecz kultury i tradycji polskich. 
Była to doskonała okazja do podsumowania 
bogatej działalności stowarzyszenia, podsta-
wą działalności jest zachowanie tradycji pol-
skich i kultury, nauka języka polskiego, or-
ganizowanie konferencji naukowych, obcho-
dów świąt religijnych i państwowych, wie-
czorów poezji czy też zajęć dla drużyny har-
cerzy i zuchów.  W ramach obchodów 10-le-
cia naszej działalności i kolejnego Forum 
Polonijnego organizowało w październiku 
przedsięwzięcia kulturalne:

7. Festiwal polskich filmów „Wisła”, 
Wieczór poezji i muzyki „Romantyczny  
F. Chopin”.

Otwarta lekcja języka polskiego „ Świat 
pełen przygód Jana Brzechwy”.

Wernisaż wystawy rysunków dziecię-
cych „Legendy i bajki polskie”.
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Spacer śladami polskich pamiątek w 
Czerniachowsku. 

Prezentacja wystawy, poświęconej Ja-
nowi Karskiemu, Patronowi Roku 2014.

VIII Forum Polonijne organizacji pol-
skiej kultury obwodu Kaliningradzkiego. 

Konferencja naukowa. „Dziedzictwo 
kulturowe Polaków w Obwodzie Kalinin-
gradzkim”.

Najważniejszą jednak imprezą organi-
zowaną przez stowarzyszenie są Forum Po-
lonijne i Dni Kultury Polskiej. Stowarzy-
szenie Polonijne „Dom Polski” im. F. Cho-
pina już od 11 lat kieruje Irena Korol, która 
jednocześnie pełni obowiązki Prezesa Rady 
Polonijnej Obwodu Kaliningradzkiego. 
Działalność Stowarzyszenia i jego człon-
ków docenili Marszałek Senatu RP Bogdan 
Borusewicz i Prezes Zarządu Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” Longin Komołow-
ski przysyłając gratulacje i życzenia.

Jak co roku w Forum uczestniczyli 
przedstawiciele władz Czerniachowska – 
Mer miasta Anatolij Wachonin, Mer miasta 
Stanisław Pretko, Naczelnik Wydziału kul-
tury Regionu Tamara Szatskaja, mieszkań-
cy miasta oraz liczni goście z Polski.

Delegacja z Olsztyna: Zbigniew Pie-
trzak, Przewodniczący Komisji Współ-
pracy Międzynarodowej Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, Aneta 
Brzyska, Zastępca Dyrektora Departamen-
tu Współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Monika Chmiel-Szefowa Biura Chorągwi, 
Dorota Jeżowska-Olszewska, Komendant 
Związku Harcerzy, Mieczysław Jackiewicz 
i Jerzy Sikorski, Profesor z Ośrodka Badań 
Naukowych.

Delegacja z Węgorzewa: Krzysztof Ko-
laszewski, Wice Starosta Powiatu, Barbara 

Dawcewicz, Pełnomocnik Starosty ds. Pro-
mocji i Kontaktów Zagranicznych, Justy-
na Żolnierowicz-Jewuła, Dyrektor Muzeum 
Kultury Ludowej z delegacją.  Elżbieta Bu-
czek, Prezes Koła Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” w Węgorzewie. Z Gdańska 
przybyli na Forum – Wioletta Dymarska, 
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa, Adam Hlebowicz, Dyrektor 
Radio, Prezes Wydziału Pomorskiego „ Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”. Uczest-
niczyli w Forum Krzysztof Gąsiorek, Dy-
rektor Międzynarodowego Festiwalu Folk-
lorystycznego „Warsfolk» z Warszawy i Pa-
weł Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu 
Zarządzania Odpadami  z Giżycka.                   

Nie zabrakło także pani konsul Graży-
ny Kostusiak, która aktywnie włączyła się 
w organizację Forum. 

Podsumowanie Forum Polonijnego 
przeprowadził Zbigniew Pietrzak, Prze-
wodniczący Komisji Współpracy Między-
narodowej Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego.

Na zakończenie Forum publiczność  
cieszyła się koncertem regionalnego zespo-
łu wokalnego z Olsztyna «Węgojska Struż-
ka”, który uświetnił niedzielną Mszę Świętą 
w intencji Polaków obwodu Kaliningradz-
kiego. 

Wszyscy z niecierpliwością czekają na 
kolejne przyszłoroczne Forum. 

Wioletta DYMARSKA
Na zdjęciach: Na konferencji naukowej; 

Profesor Jerzy Sikorski z referatem; Zespół 
„Strumyk” Polonii Czerniachowska. Foto 
Aleksandra Korola.

O reLacJach  
POLSKO-rOSyJSKich

9-10 października 2014 r. na  
Wydziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistyczne-
go w Siedlcach odbyło się Międzyna-
rodowe Seminarium naukowe pod 
honorowym patronatem szefa Biura  
Bezpieczeństwa narodowego „Polska-
Rosja. Stosunki sąsiedzkie: stan obec-
ny i perspektywy”. 

Na początku sesji naukowców i studen-
tów przywitali główni organizatorzy semina-
rium: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach Prof. dr hab. Ta-
mara Zacharuk , Dziekan Wydziału Huma-
nistycznego UPH w Siedlcach Prof. dr hab. 
Stanisław Jaczyński oraz Dyrektor Instytu-
tu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH 
w Siedlcach Prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Oprócz przedstawicieli nauki polskiej 
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdań-
ski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Wro-
cławski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Akademia Obrony Narodowej w 
Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie) byli również przed-
stawiciele nauki rosyjskiej – Doc. Aleksiej 
Gavrilienkov (Uniwersytet w Smoleńsku), 
Doc. Denis Iroshnikov (Uniwersytet w Ria-
zaniu). W seminarium uczestniczyli również 
naukowcy z National Intelligence Universi-
ty (NIU) w Stanach Zjednoczonych dr Susan 
Studds oraz dr Joel Shapiro.

W seminarium z referatem „Polonia ro-
syjska – 25 lat odrodzenia (1989-2014). Sy-
tuacja obecna i perspektywy rozwoju” wziął 
udział Adiunkt Instytutu Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dr 
Sergiusz Leończyk. We wstępie do prezen-
tacji referatu zaznaczył on, że ten temat to 
nie tylko analiza naukowa historii współcze-
snej Polonii rosyjskiej, ale również i osobi-
ste zaangażowanie, ponieważ Sergiusz Le-
ończyk w ruchu polonijnym jest od 1992 r.  
W latach 2007-2012 był Wice Przewodniczą-
cym FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”, je-
dynej ogólnorosyjskiej organizacji polonij-
nej. Sergiusz Leończyk jest założycielem w 
1993 r. Kulturalno-Narodowej Organizacji 
Społecznej „Polonia” Republiki Chakasji i jej 
Prezesem do czasu obecnego. 

Prezentacja dr Sergiusza Leończyka uka-
zała w skrócie burzliwe dzieje Polonii rosyj-
skiej i etapy odrodzenia w latach 1989-1995 
oraz inicjatywy Polonii rosyjskiej w latach jej 
najbardziej sprzyjającego okresu 1995-2005. 
Obecnie Polonia rosyjska ma sporo proble-
mów prawnych i finansowych i tu niemałe zna-
czenie mają obecne relacje polsko-rosyjskie. 

Materiały seminarium zostaną wydane w 
specjalnej monografii opracowywanej przez 
Zespół Instytutu Nauk Społecznych i Bezpie-
czeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach.

Inf. wł.
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POMNiK PaPieża POLaKa
w Sercu Paryża

Pomnik Jana Pawła II odsło-
nięto w sobotę 25 października przy 
paryskiej katedrze notre Dame.  
W uroczystości uczestniczyli m.in. 
mer stolicy Francji Anne Hidalgo, 
arcybiskup Paryża, kardynał An-
dre Vingt-Trois i metropolita łódz-
ki, abp Marek Jędraszewski.

Statua z brązu ma 3,6 metra wysokości i 
waży 1,5 tony. Jest dziełem rosyjskiego rzeź-
biarza gruzińskiego pochodzenia Zuraba Ce-
reteliego. Artysta podarował pomnik Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji. W ten sposób 
chciał wyrazić swoją „wdzięczność za rolę 
odegraną przez Jana Pawła II w obaleniu ra-
dzieckiego totalitaryzmu”.

Pomnik czekał cztery lata na znalezienie 
dla siebie właściwego miejsca w Paryżu. Z 
początku rektor Polskiej Misji Katolickiej we 
Francji, ksiądz infułat Stanisław Jeż propo-
nował instalację pomnika na placu przed pol-
skim kościołem pod wezwaniem Matki Bo-
skiej Wniebowziętej w centrum Paryża.

W kwietniu 2012 r. władze miasta nie wy-
raziły jednak zgody na ten projekt zwracając 
uwagę na niedopasowanie estetyki pomnika 
do architektury i stylu kościoła.

 Ostatecznie w lipcu 2014 r. wydane zo-
stało pozwolenie na postawienie pomnika Ka-
rola Wojtyły na skwerze Jana XXIII przy ka-
tedrze Notre Dame.

 „To musi być owoc cudu Jana XXIII, gdy 
spotkał się on w niebie z Janem Pawłem II po 
wspólnej kanonizacji” – żartuje Paweł Kostka 
de Sztemberg, odpowiedzialny za projekt w 
ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

„Nie mogliśmy znaleźć lepszego miejsca 
na uhonorowanie pamięci Jana Pawła II, któ-
ry stał na czele Kościoła katolickiego od 1978 
do 2005 roku, aniżeli skwer noszący imię 
Jana XXIII, papieża w latach 1958-63” – do-
daje Paweł Kostka de Sztemberg.

Powołana do życia w 1836 roku w Paryżu 
z inicjatywy m.in. Adama Mickiewicza Pol-
ska Misja Katolicka miała za zadanie organi-
zację życia duchowego, kulturalnego i spo-
łecznego Polaków, którzy po Powstaniu Li-
stopadowym wyemigrowali do Francji. Li-
cząca obecnie 120 księży Misja, kierowana 
przez ks. Stanisława Jeża, spełnia wciąż po-
dobne funkcje przy francuskiej Polonii.

W uroczystej ceremonii otwarcia wzię-
li udział również działacze Polonii rosyjskiej 
członkowie redakcji RODACY Sergiusz Le-
ończyk i Artiom Czernyszew.

W dniach 23-25.10 w Paryżu odbywa-
ły się Dni A.P.A.J.T.E. – Asocjacji Polonij-
nych Autorów, Tłumaczy i Dziennikarzy w 
Europie. W naradach i odczytach poświęco-
nych 20-leciu organizacji wziął udział Redak-
tor Sergiusz Leończyk, który jest  członkiem 
APAJETE od roku 2000.

Relacje radiowe z obchodów 20-lecia 
A.P.A.J.T.E. dostępne są na stronie interneto-
wej www.rodacynasyberii.pl w zakładce RO-
DACY-RADIO rok 2014.

Red.
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W dniach 27-28 sierpnia w et-
nograficznym Muzeum-rezerwa-
cie „Szuszeńskoje” w miejscowo-
ści o tej samej nazwie na połu-
dniu Kraju Krasnojarskiego odby-
ła się dwudniowa konferencja na-
ukowo-praktyczna „Polacy na Sy-
berii: w historii i kulturze”. Konfe-
rencja została poświęcona temato-
wi oświaty polonijnej na przestrze-
ni ostatnich 150 lat.

Podczas obrad konferencji naukowcy i 
działacze polonijni z Abakanu i Szuszeńsko-
je zaprezentowali swoje referaty poświęco-
ne historii i dzisiejszej sytuacji z zachowa-
niem kultury i oświaty polonijnej na Syberii.

Jako pierwszy swój referat wygłosił 
główny organizator konferencji – dr Ser-
giusz Leończyk, Prezes „Polonii” Chaka-

li. W sierpniu tego roku Fundacja Romual-
da Koperskiego zorganizowała dla 20 naj-
lepszych uczniów Szkoły polonijnej w Aba-
kanie i Szkoły polonijnej w Znamience bez-
płatny wyjazd i odpoczynek w Polsce. 

O planach na przyszłość opowiedziała 
kierowniczka Szkoły Helena Władimirowa.

Obecnie w sobotnio-niedzielnej Szkole 
przy Republikańskim Centrum dodatkowego 
nauczania w Abakanie języka polskiego uczy 
się około 90 dzieci w wieku 6-17 lat, nauczanie 
odbywa się w soboty, niedziele i dni powsze-
dnie wieczorami. Oprócz języka polskiego 
(Olga Siedych i Helena Iwanowa) są zajęcia z 
muzyki i folkloru polskiego (Helena Władimi-
rowa), polskiej sztuki ludowej (Wiktoria Simo-
nowa) oraz zajęcia katechetyczne prowadzone 
przez ks. Radosława Kwarczyńskiego.

W imieniu Komitetu rodzicielskiego 
Szkoły głos zabrała Tatjana Izakowa, któ-
ra podziękowała nauczycielom za wielolet-
ni trud i osiągnięcia.

Dyrektor Republikańskiego Centrum do-
datkowego nauczania dr Tatjana Feoktistowa 
przedstawiła uczestnikom konferencji dzia-
łalność Centrum oraz obiecała, że w następ-
nym 2015/2016 r. będzie odremontowana i 
wyposażona sala choreograficzna, gdzie pla-
nowane są zajęcia dziecięcego zespołu folk-
lorystycznego „Syberyjski Krakowiaczek”. 
Obecnie Centrum z funduszy Ministerstwa 
Oświaty i Nauki Chakasji pokrywa wyna-
grodzenia 2 nauczycieli Szkoły Polonijnej. 

Dyrektor Instytutu Historii i Języka Cha-
kasji Profesor Walentyna Tugużekowa w 
swoim referacie mówiła o 20-letniej dzia-
łalności Kulturalno-Narodowej Organizacji 
„Polonia” w Chakasji, przyjaznych kontak-
tach z Polonią rdzennych mieszkańców repu-
bliki – Chakasów oraz o konieczności kom-

pletowania już istniejącego przy organiza-
cji archiwum. Profesor Tugużekowa zazna-
czyła, że dzisiejsi historycy mają problem z 
dotarciem do dokumentów organizacji spo-
łecznych powstałych na początku lat 90. XX 
w., A wtedy właśnie najwięcej powstało or-
ganizacji narodowościowych oraz organiza-
cji osób represjonowanych w czasach ZSSR. 
„Polonia” w Chakasji powstała dzięki inicja-
tywie działaczy „Memoriału” w Chakasji i 
ta właśnie organizacja zorganizowała Zjazd 
Założycielski „Polonii” w Abakanie.

Redaktor pisma polonijnego „Rodacy” 
Ludmiła Poleżajewa zapoznała uczestników 
konferencji z nowym numerem pisma „Ro-
dacy”. Po 2 latach niepewności z wydawa-
niem pisma (w 2012 roku wydano tylko 1 
numer, w 2013 r – 2 numery) – pismo ma 
już stałe roczne dofinasowanie od Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”(ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych w ramach 
projektu konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za grani-
cą w 2014 r.”). W kwietniu tego roku pismo 
„Rodacy” otrzymało w Gdyni nagrodę im. 
Macieja Płażyńskiego w nominacji „Redak-
cja pisma polonijnego”. Redaktor Poleżaje-
wa zwróciła się do uczestników konferencji 
o nadsyłanie do redakcji materiałów doty-
czących losów Polaków na Syberii oraz ży-
cia współczesnego Polonii. W tym roku jest 
zaplanowane wydanie numeru poświęcone-
go 20-leciu Szkoły Polonijnej w Abakanie. 
Redaktor poinformowała również, że dzięki 
poszukiwaniom redakcji w ciągu ostatnich 
10 lat udało się odnaleźć ślady ponad 30 za-
ginionych rodzin. Nierzadko były to spotka-
nia rodzinne, zainicjowane przez Redakcję o 
czym także jest informacja na stronie www.
rodacynasyberii.pl

KONFereNcJa „POLacy Na SyBerii: w hiStOrii i 
KuLturze” w SzuSzeńSKOJe KraJu KraSNOJarSKieGO
sji. Od kilkunastu lat zajmuje się on dzieja-
mi oświaty polskiej na Syberii w I połowie 
XX w. Szkoły polskie powstały na ziemi sy-
beryjskiej jeszcze na przełomie XIX-XX w. 
W większości były to szkoły parafialne, jed-
nak dopiero po 1905 r. w takich miastach jak 
Tomsk, Krasnojarsk, Irkuck zaczęto otwie-
rać biblioteki, kółka polskie. Największe-
go rozwoju oświaty polonijnej Polonia sy-
beryjska doczekała w latach I wojny świa-
towej 1915-1916. Najczęściej nowe szkoły 
były zakładane przez jeńców i uchodźców 
polskich, łącznie z wcześniej zamieszkały-
mi Polakami szacowano w roku 1917 r. na 
około 600 tys. Paradoksalne to jest, że szkoły 
świeckie finansowane przez państwo zaczęły 
powstawać jak na Syberii po tym gdy władzę 
objęli bolszewicy. W Rosji Radzieckiej po-
wstały polskie 4 klasowe szkoły, biblioteki, 
izby-czytelnie. Po repatriacji 1921-1923 r. 
większość tych szkół została zamknięta. Ale 
w takich miastach jak Tomsk, Nowonikoła-
jewsk, Omsk polskie szkoły działały do 1934 
r. W Irkucku funkcjonował nawet sierociniec 
dla dzieci syberyjskich Polaków. Zmiany po-
lityki narodowościowej i represje po 1935 r. 
doprowadziły do całkowitego zakazu uży-
wania języka polskiego, a więc i jego na-
uczania. Dopiero po 1989 r. na Syberii za-
częto otwierać polskie społeczne szkoły oraz 
wprowadzać do programów szkół rosyjskich 
język polski jako przedmiot dodatkowy.

Takim przykładem może być szkoła po-
lonijna w Abakanie, która w tym roku ob-
chodzi swoje 20-lecie.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z 
dorobkiem tej Szkoły. W prezentacji, któ-
rą przedstawiła nauczycielka języka pol-
skiego Olga Siedych zostały przedstawio-
ne ostatnie osiągnięcia uczniów i nauczycie-
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Czytała dyktando pani konsul Dorota Mamaj, która mogła po-
czuć się w ten dzień w roli nauczycielki! Mam nadzieję, że klasa nie 
zawiodła! Ale najlepszymi tego dnia okazali się:

Marina Pruszkowskaja, która zdobyła I miejsce
Iwan Miedwiediew, który zdobył II miejsce
Nina Smolnikowa, która zdobyła III miejsce
Wyróżnieni zostali:
Paweł Kazimacki
Tadeusz Giczan 
Jurek Sawateew
Aleksy Jegurcow
Jerzy Szuszko (10 lat)
Gratulacje! Miejmy nadzieję ,że nagrody zwycięzcom się spodo-

bały!
Dla jednych z uczestników Polska jest Ojczyzną, dla innych kra-

jem przyjaznym z ciekawymi miastami i miejscami, kulturą, trady-
cjami i ludźmi. Czy to jest tak ważne, gdy chodzi o miłość, o pasję? 
Wszyscy na tej sali byli tą pasją połączeni. 

Po dyktandzie była przerwa na kawę, gdzie wszyscy rozmawia-
li i wymieniali się wrażeniami o dyktandzie. Wydawało się, że wszy-
scy się znają. 

Dalej była Olimpiada „W Kraju nad Wisłą”. Pytania o Polsce, 
o polskich wybitnych ludziach, „o daniach i śniadaniach” tradycyj-
nych, polskich. Nawet ten, kto w niej nie uczestniczył lecz był tyl-
ko widzem, mógł sprawdzić swoją wiedzę o Polsce i uzyskać nową.

Dobrze jest zachowywać stare tradycje, oraz tworzyć nowe, 
wspaniałe, jak np. Ogólnorosyjskie Dyktando z Języ-
ka Polskiego. To naprawdę jest fajne!

Irina nELYUKHInA
Zdjęcia Anatola Mielnikowa-Czajkowskiego

OGóLNOrOSyJSKie dyKtaNdO
z JęzyKa POLSKieGO 2014. wyNiKi

11 października 2014 roku odbyło się Ogólnoro-
syjskie Dyktando z Języka Polskiego, zorganizowane 
przez FPAnK „Kongres Polaków w Rosji” przy wspar-
ciu Ministerstwa Spraw zagranicznych RP, Ambasady 
RP w Federacji Rosyjskiej, Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” oraz Rosyjskiego Państwowego Uniwersy-
tetu Humanistycznego (RGGU) (przed 1918 r. – Wolny 
Uniwersytet im. Alfonsa Szaniawskiego).

Impreza składała się z dwóch części: Dyktanda i Olimpiady  
„W Kraju nad Wisłą”. Wzięło w niej udział ponad 200 osób. 

A więc mimo że był dzień wolny i weekendowy, sala była peł-
na ludzi. Osoby w różnym wieku, z różnych miast, tych, których łą-
czy język polski!

Przy wejściu od razu była odczuwalna niezwykle gościnna at-
mosfera, słychać było rozmowy w dwóch językach – dwóch NIE ob-
cych językach. 

Jak to było? Szczerze mówiąc – nie łatwo! Ale bardzo przyjem-
nie! Czasem trzeba robić sobie takie sprawdzanie własnej wiedzy, 
znajomości języka. Bo od razu ujawniają się „dziurki”, a wiec już 
wiadomo czego trzeba się douczyć, aby pisać prawidłowo.

Jako pierwsza przemówiła prezes Kongresu Polaków w Ro-
sji pani Halina Subotowicz-Romanowa, która przedstawiła prorek-
tor RGGU panią Wierę Zabotkiną, kierownika wydziału konsularne-
go Ambasady RP w Moskwie panią Dorotę Mamaj, przedstawicie-
la władz Moskwy Pana Wagrama Karapietiana, konsula RP do spraw 
polonijnych Rafała Kosibę oraz innych wspaniałych gości.

Z referatem poświęconym życiu co-
dziennemu polskich zesłańców wystąpiła 
starszy naukowy referent Muzeum w Szu-
szeńskoje Natalia Skorobogatowa. 

Tatjana Kikiłowa, wieloletni pracownik 
muzealny wystąpiła z referatem na temat bi-
blioteki zesłańca Józefa Bruszewskiego, któ-
ry odbywał zesłanie w Kaptyriewie. W ścia-
nie tego budynku, gdzie obecnie znajduje się 
biblioteka w 2001 r. odsłonięto tablicę pa-
miątkową. 

Pierwszy dzień konferencji zakończo-
no prezentacją nowej monografii naukowej 
„Polacy na Syberii: od powstańców 1863 
roku do nowoczesnej Polonii”.

Zbiór naukowy zaprezentowała Dyrek-
tor Muzeum Halina Bugajewa.

Jest to monografia zbiorowa pod red.  
S. Leończyka. Wydana została ona w Kra-
snojarsku, w sierpniu 2014.

Kolektywna monografia licząca 266 
stron zawiera artykuły polskich i rosyjskich 
naukowców, w tym teksty referatów uczest-
ników Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej „Problemy syberyjsko-polskiej hi-
storii i dialog kultur”, która odbyła się w 
Szuszeńskoje Kraju Krasnojarskiego 5-6 
września 2013 r.

Artykuły rozpatrują różne aspekty dzie-
jów syberyjsko-polskich kontaktów, historii 
pobytu Polaków na Syberii od zesłań po Po-
wstaniu Styczniowym 1863 r. do dobrowol-
nych migracji początku XX w., udział Pola-
ków w wojnie domowej i wydarzeniach re-
wolucyjnych na Syberii do deportacji ludno-

ści polskiej podczas II wojny światowej oraz 
współczesnej Polonii XX-XXI w. 

Materiały zbioru mogą być wykorzy-
stane przez historyków, filologów, kulturo-
znawców, wykładowców, pracowników mu-
zeów i bibliotek oraz studentów.

Projekt publikacji jest finansowany w 
ramach funduszy polonijnych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

W drugim dniu konferencji 28 sierpnia 
nauczyciele Szkoły Polonijnej z Abakanu 
przedstawili prezentację swojej Szkoły pod-
czas dorocznego spotkania nauczycieli Kra-
ju Krasnojarskiego, a po południu uczestni-
cy konferencji wzięli udział w inscenizowa-
nej lekturze „Śladami polskich zesłańców», 
przygotowanej przez zespół naukowy Mu-
zeum w Szuszeńskoje pod kierownictwem 
Natalii Skorobogatowej i Tatjany Kikiłowej.

Materiały konferencji zostały przekaza-
ne do wydania zbioru pokonferencyjnego.

Projekt został współfinansowany ze 
środków finansowych otrzymanych od Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach 
konkursu na realizację zadania „Współpraca 
z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

Inf. wł.

KONFereNcJa „POLacy Na SyBerii...”
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