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2 ŻYCIE POLONIJNE 

ЛЕКЦИИ ПО НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
ПОЛЬШИ В КРАСНОДАРЕ

П
ÎÑËÅ ïàäåíèÿ â Ïîëü-
øå êîììóíèñòè÷åñêîãî 
ðåæèìà âîçíèêëà ïî-

òðåáíîñòü â èññëåäîâàíèè ñî-
áûòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåïðåññèÿìè 
â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Ïîëüñêîé 
îáúåäèí¸ííîé ðàáî÷åé ïàðòèè, 
òî åñòü ñ ïîñëåâîåííîãî ïåðèîäà 
è äî êîíöà 1980-õ ãã. Â 1990-õ ãã. 
âîçíèê íåêîòîðûé èñòîðè÷åñêèé âà-
êóóì è áîëåçíåííûå ñîáûòèÿ XX â. 
íå èññëåäîâàëèñü íàäëåæàùèì 
îáðàçîì. Ïîñëå ñîçäàíèÿ ÈÍÏ, 
öåëüþ êîòîðîãî áûëî èçó÷èòü, 
äîêóìåíòèðîâàòü è àðõèâèðîâàòü 
âñå ñâèäåòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ 
ýòèì ïåðèîäîì èñòîðèè, íà÷àëèñü 
èíòåíñèâíûå èññëåäîâàíèÿ, ïîÿâè-
ëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèà-
ëîâ è ñâèäåòåëüñòâ êàê èç àðõèâîâ 
áûâøèõ ñïåöñëóæá è ÌÂÄ, òàê è íà 
îñíîâå âîñïîìèíàíèé ñâèäåòåëåé. 
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî 
ñàìîñîçíàíèÿ ïîëüñêîãî íàðîäà, 
êàê ïîëÿêîâ â ñòðàíå, òàê è ýò-
íè÷åñêèõ ïîëÿêîâ ïî âñåìó ìèðó, 
êðàéíå âàæíî ïîìíèòü òÿæ¸ëûå 
èñïûòàíèÿ, âûïàâøèå íà äîëþ 
Ïîëüøè â XX ñòîëåòèè.

Êðîìå òîãî, ñîáûòèÿ ïîëüñêîé 
èñòîðèè âòîðîé ïîëîâèíû XX â. 
äîâîëüíî ñëàáî è òåíäåíöèîçíî 

îñâåùåíû â 
ðîññèéñêîé 

ñðåäíåé øêîëå, à ìíîãèå àñïåêòû 
èñòîðèè ñîâåðøåííî íå ðàññìà-
òðèâàþòñÿ è,  êàê ñëåäñòâèå, ëèáî 
íåèçâåñòíû, ëèáî êðàéíå èäåîëîãè-
çèðîâàíû è ïîäàþòñÿ îäíîáîêî.

Öåëüþ äàííûõ ëåêöèé ÿâëÿåòñÿ 
æåëàíèå äîíåñòè äî ýòíè÷åñêèõ ïî-
ëÿêîâ, æèâóùèõ â Ðîññèè, ïîëüñêèé 
âçãëÿä íà èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ. Ìà-
òåðèàëû, íà êîòîðûõ ñòðîÿòñÿ ëåêöèè, 
ïðåäîñòàâëåíû ÈÍÏ, êîòîðûé àêòèâ-
íî çàíèìàåòñÿ ðàññëåäîâàíèåì ïðå-
ñòóïëåíèé êàê íåìåöêèõ îêêóïàíòîâ 
âðåì¸í Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, òàê 
è ðåïðåññèÿìè  êîììóíèñòè÷åñêèõ 
âëàñòåé â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä.

Íà ëåêöèÿõ ðàññìàòðèâàþòñÿ 
òàêèå ïðîáëåìû êàê: «Ñóäüáû ïîëü-
ñêèõ åâðååâ â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû», «Àïïàðàò ðåïðåññèé â ïî-
ñëåâîåííîé Ïîëüøå», «Ñóäüáû ïîëÿ-
êîâ, âûñëàííûõ â ãëóáü Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà», ñóäüáû ãåðîåâ ïîëüñêîãî 
íàðîäà òàêèõ êàê Âèòîëüä Ïèëåö-
êèé, ãåíåðàë «Íèë», èìåíà êîòîðûõ 
áûëè íåèçâåñòíû èëè íàìåðåííî 
çàìàë÷èâàëèñü, à ñóäüáà ñëîæèëàñü 
òðàãè÷åñêè. Ðàññìàòðèâàëèñü òàêæå 
àñïåêòû âçàèìîîòíîøåíèé ãîñóäàð-
ñòâà è Êàòîëè÷åñêîé öåðêâè â Ïîëü-
ñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè â ðàçíûå 
ïåðèîäû, à òàêæå ðîëüþ, êîòîðóþ 
ñûãðàëà Öåðêîâü â âîññòàíîâëåíèè 
èñòîðè÷åñêîé ïðàâäû.

Âî âðåìÿ ëåêöèé îðãàíèçîâû-
âàþòñÿ ïðîñìîòðû èñòîðè÷åñêèõ 
ôèëüìîâ. Òàê, â ôèëüìå «Èíêà 1946» 
ðàññêàçûâàåòñÿ î ñóäüáå ñàíèòàðêè 
ïîëüñêîãî ïîäïîëüÿ, êîòîðàÿ ïî-
ãèáëà îò ðóê ôóíêöèîíåðîâ àïïà-
ðàòà ðåïðåññèé. Ôèëüì «Èñòîðèÿ 
Êîâàëüñêèõ» ïîâåñòâóåò î ïîëüñêîé 
ñåìüå, êîòîðàÿ ïîìîãàëà åâðåÿì âî 
âðåìÿ âîéíû è áûëà óíè÷òîæåíà 
ôàøèñòàìè. Ýòè ôèëüìû ïîêàçû-
âàþò òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ èñòîðèè 
ñòðàíû, ïîñëå ïðîñìîòðà êîòîðûõ 
îòíîøåíèå ê ñîáûòèÿì òîãî âðåìåíè 
ìåíÿåòñÿ.

Íà çàíÿòèÿõ òàêæå ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ êàðòàìè äîâîåííîé è âîåííîé 
Ïîëüøè, óçíàòü êàê èçìåíèëàñü Åâ-
ðîïà ïîñëå âîéíû, êàê èçìåíèëàñü 
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Åâðîïû.

Íà çàíÿòèÿõ ïî èñòîðèè Ïîëüøè 
èíîãäà âîçíèêàåò ïðîáëåìà ïîëíîãî 
íåçíàíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé 
ñîâñåì íåäàâíåãî ïðîøëîãî. Áîëü-
øèíñòâî çíàþò òîëüêî, ÷òî â 1941 ã. 
íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 
âîéíà, êîãäà Ãèòëåð íàïàë íà Ñîâåò-
ñêèé Ñîþç, è ÷òî âîéíà îêîí÷èëàñü 
â 1945 ã. ïîáåäîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 
À êàêèå ñîáûòèÿ ïðåäøåñòâîâàëè 
âîéíå, ÷òî áûëî ïîñëå å¸ îêîí÷àíèÿ, 
êàêàÿ öåíà áûëà çàïëà÷åíà íàðîäàìè 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû çà âîçìîæíîñòü 
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Moskwa, 22.12.2010 r.
Szanowni Państwo!

Wydział Konsularny Ambasady 
RP w Moskwie informuje, że został 
rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w 
maju 2010 r. na dokumentację obiektów 
architektonicznych nieruchomych oraz 
ruchomych związanych z życiem i 
działalnością Polaków w Rosji. 

Jury pod przewodnictwem Pana 
Ambasadora Wojciecha Zajączkowskiego 
po zapoznaniu się z regulaminem 
konkursu oraz zawartością merytoryczną 
nadesłanych opracowań, postanowiło 
przyznać jedną nagrodę finansową, 
autorowi opracowania o smoleńskim 
kościele rzymsko-katolickim Panu 
Aleksiejowi Gurzowowi. Jury nie 
przyznało drugiej i trzeciej nagrody.

Jury wyróżniło upominkami (albumy, 
dyplomy):

1. „Centrum Kultury Polskiej”  
Władymir

 Autor opracowania: 
 Pan Aleksander Masłow 
 „Historia katolickiej parafii we 

Władymirze”
2. Omska Obwodowa Organizacja 

Społeczna Polskie Centrum Kulturalno-
Oświatowe «Polonez» 

 Autor opracowania:
 Sekcja krajoznawcza organizacji 

– praca zbiorowa 
 „ C m e n t a r z  w s i  D e s p o t -

Zenowicz”
3. „Związek Polaków na Kaukaskich 

Wodach Mineralnych”  Piatigorsk  
 Autor opracowania:
 Pan Aleksander Bogolubow 
 Kościół katolicki w Piatigorsku
4. Polskie Kulturalno-Oświatowe 

Centrum «Czerwone Maki» Orenburg
 Autorzy opracowania:
 - E. Titorenko; pomnik nagrobny 

M. Paszkowskiego,
 - E. Titorenko; pomnik poświęcony 

przesiedleńcom we wsi Braiłowka,
 - L. Kostenko; pomnik poświęcony 

Armii Andersa,
Nagrodę fi nansową Panu Aleksiejowi 

Gurzowowi wręczył Pan Ambasador 
Wojciech Zajączkowski podczas wizyty 
w Smoleńsku 22 grudnia 2010 roku. 

N a g r o d y  r z e c z o w e  a u t o r o m 
pozostałych wyróżnionych wyżej prac 
Wydział Konsularny Ambasady RP w 
Moskwie prześle pocztą.

Michał GRECZYŁO
Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasady RP w Federacji 
Rosyjskiej

Radca Minister

ñâîáîäíîãî ðàçâèòèÿ óæå â íàøå 
âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå âñå çíàþò, 
à  òåì áîëåå, êàêóþ ñòðàøíóþ öåíó 
çàïëàòèëè ïîëÿêè, ïîòåðÿâ øåñòü 
ìèëëèîíîâ ñâîèõ ãðàæäàí è ïîëî-
âèíó òåððèòîðèè. Âåäü èìåííî íà 
òåððèòîðèè Ïîëüøè áûëè ñîçäàíû 
êîíöåíòðàöèîííûå ëàãåðÿ, êîòîðûå 
íàçûâàëèñü «ôàáðèêàìè ñìåðòè», âñåì 
èçâåñòíûé Îñâåíöèì, Ìàéäàíåê è ðÿä 
äðóãèõ, è â êîòîðûõ áûëî óáèòî ñàìîå 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî åâðååâ.

Ýòíè÷åñêèì ïîëÿêàì î÷åíü âàæ-
íî çíàòü è ïîíèìàòü ïîëüñêóþ 
èñòîðèþ òàê, êàê å¸ âîñïðèíèìà-
þò ïîëÿêè, æèâóùèå â Ïîëüøå. 

ПОЛЬСКИЙ ДИКТАНТ 
В КРАСНОДАРЕ

20 -�"!=�  2011 �%�= " o%�
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Ïðèìåðîì äëÿ íàøåãî äèêòàíòà, ïðîâîäÿùåãîñÿ â Êðàñíîäàðå âïåðâûå, 
ïîñëóæèë îïûò «Ïîëüñêîãî äîìà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Öåëüþ äèêòàíòà 
ÿâèëîñü ñòðåìëåíèå ê ïîääåðæêå ïîëüñêîãî ÿçûêà íà Êóáàíè. Ïðîâåäåíèå 
äèêòàíòà èìåííî 20 ôåâðàëÿ ñòàëî íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì ïîëüñêîãî ÿçû-
êà, ÷òî îñîáåííî âàæíî â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ðîäíîãî ÿçûêà 
(International Mother Language Day), êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 21 ôåâðàëÿ ñ öåëüþ 
ñîäåéñòâèÿ ÿçûêîâîìó è êóëüòóðíîìó ðàçíîîáðàçèþ è ìíîãîÿçû÷èþ.

Äèêòàíò – ýòî îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ïðîâåðêè ñîáñòâåííûõ çíàíèé 
ðîäíîãî ÿçûêà. Â äèêòàíòå ìîã ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàæäûé, êòî ñ÷èòàåò ñâîèì 
ðîäíûì ÿçûêîì ïîëüñêèé, èëè ïðîñòî èíòåðåñóåòñÿ ïîëüñêèì ÿçûêîì è 
ïîëüñêîé êóëüòóðîé.

Ëó÷øèå ðàáîòû áûëè îòìå÷åíû äèïëîìàìè òð¸õ ñòåïåíåé è ïàìÿòíûìè 
ïîäàðêàìè. Òàêæå âñåì ó÷àñòíèêàì äèêòàíòà áûëè âðó÷åíû ïàìÿòíûå ñâè-
äåòåëüñòâà îá ó÷àñòèè è ìàòåðèàëû î ñàìîì ìåðîïðèÿòèè (áèîãðàôèÿ ïîýòà 
è åãî ñòèõè). Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå íàãðàä ïðîèñõîäèëî â ïðàçäíè÷íîé 
îáñòàíîâêå. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ïîëüñêîãî ÿçûêà ñòàíåò 
òðàäèöèîííûì.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÒÓÒÛÃÈÍÀ

.....Ïî îêîí÷àíèè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû Çàïàäíàÿ Åâðîïà áûëà îñâî-
áîæäåíà îò íàöèñòêîé îêêóïàöèè, 
ïîëó÷èâ âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî 
ðàçâèòèÿ, ñòðàíû æå Öåíòðàëüíîé 
è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, à â èõ ÷èñëå 
è  Ïîëüøà, åù¸ ïî÷òè ïîëâåêà íàõî-
äèëèñü â ñîâåòñêîé «çîíå âëèÿíèÿ», 
ñâÿçàííûå ãëóáîêî ÷óæäûìè òðàäè-
öèîííûì öåííîñòÿì ýòèõ íàðîäîâ 
èäåîëîãè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè. Èç-
áàâèòüñÿ îò ýòîé «îïåêè» óäàëîñü 
ëèøü â 1990 ã. Â 2004 ã. Ïîëüøà 
âîøëà â Åâðîïåéñêèé Ñîþç. Ñ ýòîãî 
âðåìåíè íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ èñòîðèÿ 
Ïîëüøè. 
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M I JA sto lat od narodzin 
C z e s ł a w a  M i ł o s z a 
p i e r w o r o d n e g o  s y n a 

Aleksandra Miłosza herbu Lubicz (1883–
1959) i Weroniki Miłoszowej z Kunatów 
herbu Topór (1887–1945) – matki chrzestnej 
mojego ojca Zygmunta. Urodził się 30 
czerwca 1911 roku na Litwie na Auksztocie, 
w Szetejniach, dziedzicznym majątku 
matki położonym nad Niewiażą, niedaleko 
Kiejdan, w ówczesnej guberni kowieńskiej, 
w powiecie kowieńskim, w parafi i Opitołoki, 
gdzie został ochrzczony w kościele 
Przemienienia Pańskiego w Świętobrości. 
Rodzina Miłoszów, pieczętująca się herbem 
Lubicz, cieszyła się starym szlacheckim 
pochodzeniem. 

Młode lata wywarły wpływ na jego 
twórczość. Odwoływał się do wspomnień z 
dzieciństwa w Dolinie Issy (notabene bardzo 
krytykowanej przez tutejsze ziemiaństwo 
za nadanie imion, nawet ich zdrobnień, 
znajomych i przyjaciół (mój Dziadek 
Waluczek), przez co był nie przyjmowany 
przez postacie, które często przedstawiał 
w złym świetle). Inspirację stanowiło dla 
niego zarówno spokojne życie na wsi, 
jak i szalone podróże z ojcem. Ogromny 
wpływ na poetę wywarły także wydarzenia 
historyczne, których był świadkiem: 
rewolucja Październikowa i wojna Polsko-
bolszewicka. W tym samym czasie, 19 
września 1917 roku urodził się jego młodszy 
brat, Andrzej Miłosz, późniejszy reżyser 
dokumentalista, publicysta i tłumacz. 

Miłosz studiował na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie, najpierw 
polonistykę na Wydziale Humanistycznym, 
po krótkim czasie przeniósł się na Wydział 
Nauk Społecznych, by studiować prawo. 
Zadebiutował w 1930 roku na łamach 
uniwersyteckiego pisma „Alma Mater 
Vilnensis” wierszami Kompozycja i Podróż. 
Był członkiem grupy poetów Żagary i 
współtwórcą pisma o tej samej nazwie. 
Pracował w Polskim Radiu Wilno. Został 
zwolniony po oskarżeniach o lewicowe 
poglądy i wspieranie dążeń Litwinów do 
przejęcia Wilna oraz działalność na rzecz 
kultury białoruskiej.

Po rozpoczętej 1 września 1939 roku 
niemieckiej agresji na Polskę, Miłosz udał 
się na południe kraju. Kiedy 17 września na 
mocy paktu Ribbentrop-Mołotow wojska 
Armii Czerwonej rozpoczęły inwazję na 
wschodniej granicy Rzeczypospolitej, 
poeta znajdował się już w Rumunii. Wojska 
ZSRR zajęły Wilno a potem przekazały je 
Litwinom. Miłosz powrócił do rodzinnego 
miasta, okazując obywatelstwo litewskie. 
Jednak już 14 czerwca 1940 roku 150 tys. 
żołnierzy ZSRR wkroczyło na teren Litwy 
i rozpoczęła się sowiecka okupacja. Poetą 
bardzo wstrząsnęły te wydarzenia, co 
miało odzwierciedlenie w jego poezji. 

Opuścił Wilno 
i  p r z e n i ó s ł 

Sejm Rzeczypospolitej PolskiejSejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok  ustanowił rok 20112011 Rokiem Miłosza.  Rokiem Miłosza. 
Na program obchodów 100. rocznicy urodzin pisarza złożyły Na program obchodów 100. rocznicy urodzin pisarza złożyły 

się nowe wydania książkowe, konferencje, dyskusje i wystawy, się nowe wydania książkowe, konferencje, dyskusje i wystawy, 
organizowane w Polsce i za granicą.organizowane w Polsce i za granicą.

się do okupowanej przez Niemców 
Warszawy, gdzie pracował jako woźny w 
Bibliotece Uniwersyteckiej. Uczestniczył 
w podziemnym życiu literackim, pod 
pseudonimem Jan Syruć opublikował w 1940 
roku tom Wiersze. Po upadku 2 października 
1944 roku powstania Warszawskiego 
wyjechał do Krakowa, w którym pozostał 
do końca 1945 roku.

Po II wojnie światowej aktywnie wspierał 
system stalinowski w Polsce. Podjął m.in. 
pracę w dyplomacji komunistycznego rządu 
Polski w Stanach Zjednoczonych oraz Paryżu, 
jako attaché kulturalny. W 1951 roku poprosił 
o azyl polityczny we Francji, kiedy w trakcie 
pobytu w Paryżu zdecydował się nagle 
pojechać do redaktora „Kultury”, Jerzego 
Giedroycia, prosząc o ukrycie, i zabezpieczenie 
jego rzeczy do czasu, gdy otrzyma azyl 
polityczny. Obawiano się bowiem porwania, 
lub innej formy sabotażu ze strony polskich 
komunistów. Miłosz mieszkał przez pewien 
czas w Maisons-Laffi tte, co doprowadziło do 

jego wieloletniej współpracy z „Kulturą”. Było 
to jednak powodem skandalu w całej polskiej 
emigracji – przeciwko przyjęciu byłego 
komunisty protestowała nie tylko redakcja 
Wiadomości Mieczysława Grydzewskiego, ale 
nawet mieszkający w Maisons-Laffi tte Józef 
Czapski, grożąc, że zerwie współpracę z tym 
pismem. Już dwa lata później Instytut Literacki 
Giedroycia wydał Zniewolony umysł – książkę 
skierowaną do polskiej emigracji, mającą 
wyrazić mechanizm myślenia człowieka w 
demokracjach ludowych. Józef Mackiewicz 
nazwał ją w londyńskich Wiadomościach 
„wielkim odpompatycznieniem myśli 
emigracyjnej”, jak podaje Witold Gombrowicz. 
W następnych latach Instytut Literacki wydał 
większość dzieł Miłosza, a sam Jerzy Giedroyc 
nominował go do otrzymania Nagrody 
Nobla.

W 1960 roku Miłosz przeprowadził 
się do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
wykładał  l i te ra turę  s łowiańską  na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, 

CZESŁAWCZESŁAW
KULTURA POLSKA – BLIŻEJ



П
О

Л
ЬС

К
И

Е
   В

Е
Д

О
М

О
С

Т
И

, К
раснодар, 2011, №

 1 (30) 
5

MIŁOSZ NOBLISTA
oraz na Harvardzie. Za granicą tworzył 
głównie poezję, bardzo różnorodną, choć 
największe uznanie zyskały jego wiersze 
polityczne (m.in. Który skrzywdziłeś). 
W PRL oficjalnie uznany za zdrajcę i 
renegata, został uroczyście potępiony 
przez Związek Literatów Polskich oraz 
niektórych autorów (Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Kazimierza Brandysa, 
Jarosława Iwaszkiewicza i Antoniego 
Słonimskiego). Do 1980 roku istniał zapis 
cenzorski, nie tylko zakazujący publikacji 
jego utworów, ale nawet wymieniania 
jego nazwiska (w sytuacjach koniecznych 
używano np. eufemizmu „autor Ocalenia”; 
pod nazwiskiem publikowano dokonane 
przezeń tłumaczenia, m.in. w antologii Poeci 
języka angielskiego [1969-1974]). Książki 
Miłosza były drukowane w podziemiu, 
przemycane z zagranicy, a dla nielicznych 
dostępne w działach prohibitów bibliotek 
uniwersyteckich. Miłosza odrzucała również 
część polskiej emigracji, zarzucającej mu 
początkowe poparcie dla przemian w Polsce 
i „bolszewizm”.

W 1978 roku  Mi łosz  o t rzymał 
Międzynarodową Nagrodę Literacką 
Neustadt zwaną „Małym Noblem”.

S t o s u n e k  w ł a d z  i  ś r o d o w i s k a 
emigracyjnego do Miłosza zaczął się 

zmieniać po 1980 roku, kiedy poeta otrzymał 
literacką nagrodę Nobla za całokształt 
twórczości. Rok później przyjechał do kraju, 
gdzie jego utwory zostały już oficjalnie 
wydane (choć część z nich ocenzurowano, 
a część mogła się nadal ukazywać tylko 
w wydaniach podziemnych). Stały się one 
natchnieniem dla rozwijającej się opozycji 
politycznej. W 1981 roku, w czasie pobytu 
w kraju otrzymał doktorat honoris causa 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
(promotorka: I. Sławińska), a w 1989 roku 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1990 roku Miłosz został członkiem 
Polskiej Akademii Umiejętności. Był 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
(otrzymał legitymację nr 1).

Miłosz był też autorem przekładów na 
język polski:

W. Szekspira, J. Miltona, Ziemi jałowej 
Eliota, poezji Yeatsa;

wybranych ksiąg Biblii: Księga Psalmów, 
Księga Hioba, Księgi pięciu megilot, Księga 
Mądrości, Ewangelia Marka, Apokalipsa 
świętego Jana; zobacz: Przekłady biblijne 
Czesława Miłosza

Przekładał także polską poezję na język 
angielski.

W 1993 roku poeta definitywnie 
przeprowadził się do Polski, gdzie jako 

miejsce pobytu wybrał Kraków, jak twierdził 
„najbardziej zbliżony do Wilna”. Wciąż 
uważał się za Litwina i Bauta, chociaż jego 
korzenie były silnie związane ze szlachtą 
polską, która dostała majatek na Litwie. W 
uznaniu zasług dla kultury polskiej w 1993 
roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo 
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 
W czerwcu 1996 roku za książkę Legendy 
współczesności uhonorowany został Nagrodą 
Krakowska Książka Miesiąca. Dwa lata 
później za tom Piesek przydrożny otrzymał 
Nagrodę Nike.

W 1994 roku Czesław Miłosz został 
odznaczony Orderem Orła Białego.

W 1996 roku Polskie Radio przyznało 
mu nagrodę Diamentowy Mikrofon. 

Miłosz po zerwaniu swoich związków z 
komunistycznymi władzami wyrażał w swej 
twórczości niechęć i krytykę w stosunku do 
PRL, często piętnował polski nacjonalizm, 
krytykował tradycyjny polski katolicyzm – 
określając go ciemnogrodem. Przed śmiercią       
nieco zmienił zdanie przynajmniej co do 
katolicyzmu.

Miłosz zmarł 14 sierpnia 2004 roku w 
Krakowie, przeżywszy 93 lata. Został pochowany 
w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

(Dokończenie na str. 6-7)

KULTURA POLSKA – BLIŻEJ
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(Dokończenie. Początek na str. 4)

POSTAĆ Czesława Miłosza 
niezwykle barwna. Zmieniał 
poglądy, jak dama rękawiczki 

Z tego powodu nie był przez środowiska 
konserwatywne i ziemiańskie szanowany. 
Niewątpliwie bardzo utalentowany poeta i 
pisarz – wystarczy przeanalizować całokształt 
twórczości w stulecie od jego narodzin.

Wiersze Czesława Miłosza są intelektualne, 
a metafory jakich używa – sugestywne. Jego 

twórczość z lat 30., przed II wojną światową 
jest przesycona katastrofi zmem. Dominuje w 
niej rozmach, metaforyczność, rytmiczność, 
wizje apokalipsy.

Wiersze  p i sane  podczas  wojny 
nie mają już w sobie tyle patosu. Są 
znacznie mniej ozdobne. Poeta stawia 
na  komunikatywność wiersza  –  na 
zrozumiałość zawartych w nim treści 
filozoficznych i intelektualnych. Część z 
tych wierszy poświęca Miłosz okupowanej 
Warszawie (Miasto, Błądząc), w której 
spędz i ł  p rawie  ca ły  ok res  wo jny. 
W twórczości Miłosza, przypadającej na 
okres wojny, da się również zauważyć 
świadome odchodzenie od tematyki 
wojennej. Znajdziemy wiersze opisujące 
zwykłe piękno świata, który – mogłoby 
się wydawać – nigdy nie zaznał wojny. 
Tak jest w wierszach Piosenka pasterska, 
czy Świat – poema naiwne z 1943 roku.

Po wojnie poeta podjął tematykę bardziej 
fi lozofi czną. Szczególnie upodobał sobie formę 
traktatu. W wydanym w tomie Światło dzienne 
Traktacie moralnym piętnuje zanik wartości, 
krytykuje brak moralności i wskazuje na to, co 
jego zdaniem, należałoby zmienić w ludzkiej 
mentalności. W 1957 roku napisał Traktat 
poetycki pokazujący polską historię, kulturę i 
mentalność ludzi z czasów Młodej Polski. W 
tomie Druga przestrzeń (2002 r.) znalazł się 
Traktat teologiczny, w którym Miłosz rozważa 
problem tajemnicy wiary.

Oprócz wielu poezji Czesław Miłosz 
napisał także eseje, najważniejszy z nich 
to Zniewolony umysł – do dziś uważana za 
wybitną próbę naukowej analizy działania 
propagandy komunistycznej. (inne eseje 
to Rodzinna Europa, Ziemia Ulro, Ogród 
nauk), powieści (Dolina Issy) oraz dziennik 
(Rok myśliwego).

Iwona ZAWISZA-CHRZANOWSKA

CZESŁAW

W MOJEJ OJCZYŹNIE
W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, 
Jest takie leśne jezioro ogromne, 
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne 
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. 
I płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym,
I dno, na którym są trawy cierniste,
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień,
Cyranek świsty w górze porywiste.
Śpi w niebie moim to jezioro cierni.
Pochylam się i widzę tam na dnie
Blask mego życia. I to, co straszy mnie,
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni
Alkoholik wstępuje w bramę niebios
Jaki będę, Ty wiedziałeś od początku.
I od początku każdego żywego stworzenia.
To musi być okropne, mieć taką świadomość,
w której są równoczesne jest, będzie i było.
Żyć zaczynałem ufny i szczęśliwy,
pewny, że dla mnie co dzień wschodzi słońce,
i dla mnie otwierają się poranne kwiaty.
Od rana do wieczora biegałem w zaczarowanym ogrodzie.
Nic a nic nie wiedząc, że Ty z Księgi Genów
wybierasz mnie na nowy eksperyment,
jakbyś nie dosyć miał na to dowodów,
że tak zwana wolna wola
nic nie poradzi wbrew przeznaczeniu.
Pod twoim ubawionym spojrzeniem cierpiałem
jak liszka żywcem wbita na kolec tarniny.
Otwierała się przede mną straszność tego świata.
Czyż mogłem nie uciekać od niej w urojenie?
w trunek, po którym ustaje szczękanie zębami,
topnieje gniotąca pierś rozpalona kula
i można myśleć, że jeszcze będę żyć jak inni?
Aż zrozumiałem, że tylko błądzę od nadziei do nadziei

i zapytałem Ciebie, Wszechwiedzący, czemu
udręczasz mnie. Czy to próba, jak u Hioba,
aż uznam moją wiarę za ułudę
i powiem: nie ma Ciebie ni twoich wyroków,
a rządzi tu na ziemi tylko przypadek?
Jak możesz patrzeć
na równoczesny, miliardokrotny ból?
Myślę, że ludzie, jeżeli z tego powodu nie mogą uwierzyć,
że jesteś, zasługują w Twoich oczach na pochwałę.
Ale może dlatego, że litowałeś się bez miary, 
zstąpiłeś na ziemię, żeby doznać tego, co czują śmiertelne istoty.
Znosząc ból ukrzyżowania za grzech, ale czyj?
Oto ja modlę się do Ciebie, ponieważ nie modlić się nie umiem.
Bo moje serce Ciebie pożąda, choć wiem, że nie uleczysz mnie.
I tak ma być, żeby ci, którzy cierpią, dalej cierpieli, wysławiając
Twoje Imię.

KONIEC ŚWIATA
W dzień końca świata Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, 
Rybak naprawia błyszczącą sieć. 
Skaczą w morzu wesołe delfi ny,
Młode wróble czepiają się rynny 
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. 

KULTURA POLSKA – BLIŻEJ
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MIŁOSZ NOBLISTA
W dzień końca świata 
Kobiety idą polem pod parasolkami,
Pijak zasypia na brzegu trawnika, 
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, 
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 
I noc gwiaździstą odmyka. 
A którzy czekali błyskawic i gromów, 
Są zawiedzeni. 
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, 
Nie wierzą, że staje się już. 
Dopóki słońce i księżyc są w górze, 
Dopóki trzmiel nawiedza różę, 
Dopóki dzieci różowe się rodzą, 
Nikt nie wierzy, że staje się już. 
Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, 
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, 
Powiada przewiązując pomidory: 
Innego końca świata nie będzie, 
Innego końca świata nie będzie.

Czasem wiatr z domów płonących
Przynosił czarne latawce,
Łapali skrawki w powietrzu
Jadący na karuzeli.
Rozwiewał suknie dziewczynom
Ten wiatr od domów płonących,
śmiały się tłumy wesołe
W czas pięknej warszawskiej niedzieli.
Morał ktoś może wyczyta,
że lud warszawski czy rzymski
Handluje, bawi się, kocha
Mijając męczeńskie stosy.
Inny ktoś morał wyczyta
O rzeczy ludzkich mijaniu,
O zapomnieniu, co rośnie,
Nim jeszcze płomień przygasnął.
Ja jednak wtedy myślałem
O samotności ginących.
O tym, że kiedy Giordano
Wstępował na rusztowanie,
Nie znalazł w ludzkim języku
Ani jednego wyrazu,
Aby nim ludzkość pożegnać,
Tę ludzkość, która zostaje.
Już biegli wychylać wino,
Sprzedawać białe rozgwiazdy,
Kosze oliwek i cytryn
Nieśli w wesołym gwarze.
I był już od nich odległy,
Jakby minęły wieki,
A oni chwilę czekali
Na jego odlot w pożarze.
I ci ginący, samotni,
Już zapomniani od świata,

Język nasz stał się im obcy
Jak język dawnej planety.
Aż wszystko będzie legendą
I wtedy po wielu latach
Na nowym Campo di Fiori
Bunt wznieci słowo poety.

Warszawa – Wielkanoc, 1943

*  *  *

Co było wielkie
Aleksandrowi i Oli Watom

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

Montgeron, 1959

POST SCRIPTUM
Biografi a, czyli zmyślenie 

albo wielki sen.
Obłoki ułożone warstwami
na skrawku nieba między jasnością brzóz.
Żółte i rdzawe winnice pod wieczór.
Na krótko byłem sługą i wędrowcem.
Odpuszczony, wracam drogą niebyłą.

Szetejnie - Napa Valley, 
jesień 1997

CAMPO DI FIORI
W Rzymie na Campo di Fiori
Kosze oliwek i cytryn,
Bruk opryskany winem
I odłamkami kwiatów.
Różowe owoce morza
Sypią na stoły przekupnie,
Naręcza ciemnych winogron
Padają na puch brzoskwini.
Tu na tym właśnie placu
Spalono Giordana Bruna,
Kat płomień stosu zażegnął
W kole ciekawej gawiedzi.
A ledwo płomień przygasnął,
Znów pełne były tawerny,
Kosze oliwek i cytryn
Nieśli przekupnie na głowach.
Wspomniałem Campo di Fiori
W Warszawie przy karuzeli,
W pogodny wieczór wiosenny,
Przy dźwiękach skocznej muzyki.
Salwy za murem getta
Głuszyła skoczna melodia
I wzlatywały pary
Wysoko w pogodne niebo.

KULTURA POLSKA – BLIŻEJ
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Na miarę największych twórców wtopił 
emocję i intelekt w strukturę brzmienia. 

Muzyka  Chopina  odznacza  s ię 
różnorodnością gatunków i kolorytu 
ekspresji. Jego polonezy tchną heroizmem, 
walce: blaskiem i wirtuozerią, mazurki: 
raz nutą melancholii ,  raz wigorem. 
Nokturny piętnem zmysłowości – dla 

jednych, sublimacją 
uczuć – dla drugich. 
Etiudy, przykłady 
formy ewolucyjnej tj. 
p r z e k s z t a ł c a n i a 

jednego motywu przechodzącego przez 
najrozmaitsze rejestry brzmień i nastrojów, 
należą do kategorii krystalicznej konstrukcji, 
zarazem – czystej muzyki. Fraza Chopina 
jakkolwiek śpiewna i komunikatywna, 
p o z o s t a j e  r ó w n o c z e ś n i e  j a k b y 
“przefi ltrowana”. Romantyczna i poetycka – 
nie popada w sentymentalizm. Pełna sugestii 
– stroni od efektów ilustracyjnych. 

Jego preludia, ballady, scherza i sonaty, 
obok Kwintetu Schuberta czy arcydzieł Bacha, 
Mozarta, Beethovena i Brahmsa, wzbiły się 
na szczyty natchnienia i intensywności 
wyrazu. Niektóre brzmienia przekraczają tu 
granice najbardziej wyrafi nowanej estetyki. 

W ułamku sekundy rozświetlają jaźń i już 
na wyższych stopniach percepcji, z dala 
od powszedniości – przenoszą czucie poza 
wymiar czysto dźwiękowy, prowadząc ku 
znaczeniu, prawdzie, ku innemu rodzajowi 
poznania. W tych chwilach wyjątkowej 
kulminacji muzyka Chopina zdaje się coś 
objawiać, nieść, obwieszczać. Chopin, aktor 
swej wyjątkowej epoki, świadek promiennych 
strof Mickiewicza i Słowackiego, jakkolwiek 
przekazem odmiennej mowy, stał się 
podobnie jak i oni – wieszczem.

Powrócę do pojęcia syntezy. Przy 
tworzeniu dzieła, inspiracji wielkiego 
kompozytora, temu trudnemu do opisania 
zrywowi ducha towarzyszy uświadomiony 
zmysł konstrukcji: gry napięć, spadków 
i kontrastów, wsparty “szlifi erską” niemal 
pracą nadającą kompozycji jasność rysunku 
i przejrzystość faktury. Arcydzieła muzyki 
rodzą się przy tym w sferze intuicji 
wewnętrznego słuchu. Wyobrażonym 
dźwiękom towarzyszy  akus tyczna 
zgodność i spójność drgań w ich planach, 
spiętrzeniach i wybrzmieniu. 

Wspomnijmy na marginesie, że Chopin 
czując nadchodzący kres kazał zniszczyć 
szkice swych niedokończonych utworów – 

Poniższy szkic o twórczości Wielkiego Chopina 
pochodzi spod pióra naszego przyjaciela i kolegi z 
Brukseli – świetnego muzyka i znanego krzewiciela 
kultury polskiej Pana Bolesława Bieniasza, z którym 
czynnie współpracujemy i któremu nie po raz pierwszy 
z ogromną przyjemnością udostępniamy łamy 
„Wiadomości Polskich”.

Redakcja

PISANIE o wybitnych postaciach 
nie jest łatwym zadaniem. Tyle już 
powiedziano na ich temat! Czy w 

obecnym przypadku nie powstanie nowa 
trudność, zważywszy na fakt, że młodość 
piszącego ubiegła w atmosferze kultu 
wielkiego Rodaka? Zapewne nie. Jestem 
przekonany, że w znalezieniu obiektywizmu 
i koniecznego dystansu wobec przedmiotu 
pomogą mi: wykonywany od tylu lat zawód 
muzyka, oraz “powroty do lektur”, ściślej 
mówiąc nieprzerwane wsłuchiwanie się w 
arcydzieła sztuki muzycznej, tym samym w 
spuściznę naszego genialnego twórcy.

Co stanowi o is tocie  wielkości 
Chopina?

Jego utwory o przejmujących frazach, 
rozbrzmiewające od przeszło 180 lat, 
poruszają serca – bardziej lub mniej 
osłuchanych – melomanów, którzy w 
czymś się z nimi utożsamiają. Wchodzą 
– chyba bez wyjątku – do repertuaru 
wszystkich uczących się i koncertujących 
pianistów. Oparły 
s i ę  n a j s u r o w s z e j 
ocen ie  t j .  p rób ie 
czasu. Świadczy to 
zatem nie tylko o 
wartości i uni-wersalności, ale także o 
wielowarstwowości jego muzyki zrodzonej 
z szeroko pojętej syntezy. 

Chopin-dziecko odznaczał się niezwykłą 
wrażliwością i niepospolitymi zdolnościami. 
W przededniu dwudziestego roku życia 
wykazał niemalże przedwczesną dojrzałość 
przejawiającą się świadomością twórczą i 
doskonałym poczuciem formy. Dodać należy, 
że Chopin melodysta, Chopin innowator 
struktur harmonicznych stworzył własny 
styl – jego muzyka jest ”rozpoznawalna”. 
Dzięki swej osobowości i  niemalże 
«alchemicznemu» zmysłowi proporcji 
ukazał nieznane dotąd możliwości wyrazu. 

Rodem warszawianin, sercem Polak
a talentem świata obywatel…
                                         C. Norwid

Kościół Św. Krzyża, 
gdzie pochowano 

serce Chopina

Instalacja Chopinowska w Krakowie, 2010 r.

DZIEŁO CHOPINADZIEŁO CHOPINA
w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora

KULTURA POLSKA – BLIŻEJ
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motywy iberyjskie. Chopin czerpał ekspresję 
z echa poloneza, z zaśpiewu kolędy i rytmu 
mazurka. Odnoszę wrażenie, że nie tylko znany 
w sztuce polskiej klimat heroizmu, czy jakby 
czytany w pejzażu ˝powiew przedwiośnia˝ 
i ˝smutek jesieni˝, lecz również brzmienie 
polszczyzny, jej intonacja – już przetworzone, 
stopione z innymi – złożyły sie na grunt, na 
którym wyrosła Etiuda Rewolucyjna i Polonez-
Fantazja.

Bolesław BIENIASZ

Bolantchivadze, Krystian Zimerman, Evgeny 
Kissin, w końcu beniaminek estrady – Rafał 
Blechacz.

Nie ma powodu przemilczenia innej 
kwestii, jeszcze niekiedy spotykanej. 

Czy Chopin – «noszący francuskie 
nazwisko», którego utwory «odznaczają 
się ‘francuską finezją’» – byłby polskim 
kompozytorem nie pisząc polonezów 
i mazurków? Proponuję następującą odpowiedź: 
muzyka Chopina, jakkolwiek uniwersalna i 
wyrosła z tradycji europejskich, dzieło syntezy: 
osobowości, natchnienia, kontekstu dziejów 
i stylu epoki tchnie polskością, nosi znamię 

po l sk ie j  ku l tu ry. 
Ravel poszukując 
w z m o ż o n e j 

intensywności 
w y r a z u 

sięgał po 

pianistycznej. Międzynarodowy Konkurs 
imienia Fryderyka Chopina, jeden z 
najstarszych, wciąż trwający, dopingujący 
coraz to nowe pokolenia muzyków z 
coraz to innych części świata, stanowi 
kolejny niezbity argument świadczący 
o wyjątkowości, oraz aktualności dzieła 
naszego rodaka. 

Od nazwiska Chopina – zapewne na 
wzór pojęcia beethovenisty – powstało 
nowe słowo: «chopinista», oznaczające 
pianistę specjalizującego się w wykonywaniu 
jego utworów. Chopiniści rekrutowali się 
spośród najwybitniejszych wirtuozów gry 
fortepianowej. Nie sposób wymienić 
wszystkich, których wkład w 
sztukę wykonawczą okazał 
się znaczny. Zadanie 
to przekroczyłoby niepełnych, bo nie do końca wyważonych; 

a jaką wagę przywiązywał do szczegółu 
świadczyć mogą jego kaligrafi czne rękopisy, 
w których – dla uwypuklenia roli dynamiki 
– oznaczenia słowne wpisane są w kontekst 
nut czerwonym tuszem. 

Zajmijmy się pokrótce problemem 
pewnego rodzaju polemiki.

Dzieło Chopina dotyczy głównie 
utworów fortepianowych. Czy pisał on 
“tylko” na fortepian? Czy można mu zarzucić, 
że nie tworzył symfonii i oper? Szczytem 
twórczości Beethovena pozostają jego 
kwartety smyczkowe. Czy są uboższe przez 
“brak” innych instrumentów? Raczej – dzięki 
ich jednolitości – bogatsze. Orkiestracja 
jest sztuką barw dźwiękowych. Chopin 
zachwycił nieznaną dotąd kolorystyką 
brzmień, przekształcając tym samym dźwięk 
fortepianu. Mało kto mu dorównał.

Koncerty stanowią kojejną pożywkę 
krytyki. Dlaczego nie poszedł śladem 
Beethovena piszącego swe koncerty w 
formie dialogu pomiędzy instumentem 
soloistycznym i orkiestrą? Jedna jedyna 
odpowiedź wydaje się właściwa: znając 
spuściznę wielkiego wiedeńczyka, ceniąc 
go i wykonując jego utwory, pisał po prostu 
“inaczej”. Jego obydwa koncerty należą 
do żelaznego repertuaru największych 
pianistów. Wciąż grywane, przyjmowane są 
przez publiczność z entuzjazmem. 

Chopin, tak jak i każdy artysta wyrósł 
na gruncie wielkich tradycji. Jako bezcenne 
ogniwo złotego łańcucha sztuki, korzystając 
z osiągnięć swych poprzedników sam stał 
się modelem. Jego mazurki, czy to dzięki 
ich formie, czy oryginalności klimatu, 
za inspirowały nie 
ty lko Skr iabina o 
subtelnym smaku, ale 
– już na rodzimym 
g r u n c i e  –  w i e l u 
polskich kompozytorów XX wieku. Tradycja 
pisania mazurków stała się udziałem Karola 
Szymanowskiego oraz jego następców: m. 
i. Romana Maciejewskiego, Aleksandra 
Tansmana i Artura Malawskiego. Chopinowi 
zawdzięczamy ponadto rozwój techniki 

ramy niniejszego eseju. Niech więc garść 
nazwisk posłuży za symbol epok i stylów 

gry. Oto one, wybrane 
pośród wielu: 

I gnacy  Pade -
r e w s k i ,  M o r i z 
Rosenthal, Ferruccio 

Busoni, Josef i Rosina Lhevine, Józef Hofmann, 
Ignacy Friedman, Siergiej Rachmaninow, Alfred 
Cortot, Mieczysław Horszowski, Vladimir 
Horowitz, Artur Rubinstein, Claudio Arrau, 
Dinu Lipatti, Arturo Benedetti-Michelangeli, 
Maurizio Pollini, Marta Argerich, Djardji 

Armaty ukryte w kwiatach
                                      R. Schumann

KULTURA POLSKA – BLIŻEJ



W
IA

D
O

M
O

ŚC
I  

 P
O

L
SK

IE
, K

ra
sn

od
ar

, 2
01

1,
 N

r 
1 

(3
0)

 
10 ŻYCIE POLONIJNE 

Z całego serca zaofi arowała się ułatwić 
swoim rodakom drogę do opanowania 
języka, przyswojenia kultury i tradycji 
swoich przodków.

Jej inicjatywa spotkała się z wdzięcznym 
uznaniem i w ten sposób powstał u nas 
„Damski Klub”, w którym według zamysłu 
pani Jolanty damy mogłyby w sposób 
naturalny i niekrępujący nabierać wprawy 
mówienia po polsku. Nasze spotkania 
toczyły się w atmosferze prawie rodzinnej 
– przy dobrej kawie i ciastkach, które 
częstokroć ona sama wypiekała.

W ciągu trzech lat poznaliśmy wiele 
ciekawych i nieznanych nam dotąd rzeczy. 
Nauczyła nas dobrze czytać i pisać po polsku. 
Obejrzeliśmy kilkadziesiąt polskich fi lmów 
fabularnych, które prezentowały cały koloryt 
życia powszedniego w Kraju, oraz odsłoniły 
przed nami urzekające piękno polszczyzny 
mówionej.

Dzięki pani Joli nauczyliśmy się 
orientować w skomplikowanych interpretacjach 
polszczyzny potocznej, co jest bardzo ważnym 
warunkiem w poznawaniu języka. Podręczniki 
zwykle zaszczepiają nam wyłącznie język 
literacki, bardzo daleki od konwersacyjnej 
gwary miejskiej.

Dużo czasu pani Jolanta poświęcała 
literaturze pięknej i szczególnie poezji. 
Pomagała nam w przygotowaniu wieczorów 
poetyckich. Szczególne wrażenie sprawiła na 
nas twórczość Jana Twardowskiego. Jego miła, 
dobra i mądra książka „Elementarz Księdza 
Twardowskiego” pełna ciepła i humoru znalazła 
uznanie wśród osób dorosłych, młodzieży i 
dzieci. Nauczony przez doświadczenie życiowe 
autor przystępnie opowiada nam o rzeczach 
ogólnie wiadomych, lecz nie przemyślanych 
przez nas głęboko. Niby z bajką zaznajamia 
nas ze świętami i tradycjami religijnymi. 
Naucza miłości do Pana Boga, do przyrody. 
Objaśnia, co to jest prawdziwa miłość. Przecież 
częstokroć zakochani nie potrafi ą zachować 
miłości dlatego tylko, że każde z nich choruje 
na egoizm i nie jest zdolne iść na ustępstwa. 

Ni z tego, ni z owego w życiu Polonii z naszego miasta zjawiła się pewnego dnia pani 
Jolanta Elżbieta Griffon. Jej wejście do naszego towarzystwa nie zostało niezauważone 
i wkrótce ona zajęła poczesne miejsce w naszych sercach.

O TOBIE, JOLU! Zaś ksiądz Twardowski dobitnie i wyraźnie 
sugeruje, że musisz zapomnieć o swoim 
istnieniu, gdy wyznajesz, że kochasz. Kiedy 
spotykają nas trudne sytuacje życiowe często 
pogrążamy się w rozpaczy, tracimy sens życia. 
Lecz ksiądz Twardowski przypomina nam, iż 
nie ma sytuacji bez wyjścia i kiedy Bóg drzwi 
zamyka – otwiera okno. 

Dzięki pani Jolancie pewnego razu książka 
księdza Twardowskiego trafiła również 
do moich rąk. Kiedy czytałam wiązanki 
dobrych morałów wielkiego polskiego poety 
zrozumiałam, że w moim życiu zjawił się 
przyjaciel jak najbardziej dobry i niezastąpiony. 
Lecz książka była w jednym egzemplarzu, zaś 
chętnych do jej przeczytania – mnóstwo. Z 
bólem w sercu zwracałam tomik poezji do rąk 
pani Jolanty. Cicho i niezauważalnie upływał 
czas – od jednej lekcji polskiego do drugiej. 
Mijały dnie, tygodnie, miesiące i lata. Wielka 
szkoda, że wszystko, co jest dobre, nie trwa w 
nieskończoność.

Wreszcie nadszedł czas odjazdu pani 
Jolanty do innego kraju. Z żalem i smutkiem 
przyjęłyśmy tę wiadomość. Porzucała 
nas nasza kochana nauczycielka języka 
polskiego, nasza fi ligranowa dziewczyna 
Jołoczka (‘choineczka’), jak zwykle 
zwracałam się do niej przez lata naszej 
przyjaźni. Dziewczyna, która potrafiła 
nauczyć nas, osoby w pełni wieku, czegoś 
nowego i bardzo pożytecznego. 

Na ostatniej naszej prywatce podeszła 
do mnie i podała do moich rąk „Elementarz 
Księdza Twardowskiego” mówiąc:

 – Masz, Lora, w prezencie ode mnie 
twoją ulubioną książkę twojego ulubionego 
księdza Twardowskiego…

Jej wielkie i dobre oczy promieniowały 
ciepłem i światłem. Z okładki mądrze patrzył 
na mnie wielki Jan Twardowski.

 Dziękuję Ci, Jołoczko, że byłaś w moim 
życiu, że pozostałaś w sercach wszystkich 
członków naszego ośrodka polonijnego! 
Życzę Ci wszelkiej pomyślności!

Lora GOŁOWKOWA

NIEWIELKIEGO wzrostu, o 
ciemnych włosach i modrych 
promienistych oczach, ona 

natychmiast zwróciła na siebie uwagę 
otoczenia i wnet wzbudziła ogólną sympatię 
przez swoją zdumiewająco życzliwą 
postawę życiową, która pozwalała z całą 
przyjemnością obdarzać ją zaufaniem.

 Pani Jolanta urodziła się i wyrosła w 
pięknym nadmorskim mieście Sopocie. 
Wykształcenie wyższe zdobyła w naszym 
kraju. Do Krasnodaru zawitała na okres kilku 
lat z obowiązków służbowych swojego męża, 
wytwornego Francuza Toniego Griffona. 

Żeby bezużytecznie nie tkwić w 
domu, kiedy jej mąż wykonuje swoje 
obowiązki fachowe, pani Jolanta odszukała 
nasz ośrodek polonijny i zaproponowała 
wszystkim chętnym swoją bezinteresowną 
pomoc w nauczaniu języka polskiego. 
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À ëó÷øå – çàïèñàòü 
íà Ìëå÷íûé Ïóòü!

È ïóñòü, ïîêà Çåìëÿ 
êðóæèòüñÿ áóäåò,

Çâó÷èò âñåãäà 
è ñîñòðàäàíüå áóäèò.

Îí äîëåòèò, íå èçìåí¸í íè÷óòü,
È âî äâîðåö âûñîêèé, 

è â ñòîðîæêó;
Îí áóäåò íóæåí è çèìå, è ëåòó,
Îí áóäåò âå÷åí, 

îí íå êàíåò â Ëåòó…
Òâîé ãîëîñ 

ìàëî çàïèñàòü íà ëåíòó!»
Ñâåòëîìó òàëàíòó ïåâèöû ïî-

ñâÿòèëà ñâî¸ âûñòóïëåíèå Ñâåòëàíà 
Ñàâèöêàÿ. Èìåÿ ìóçûêàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå è áîëüøîé îïûò îáùåíèÿ 
ñ ëþäüìè, âåäóùàÿ ýòîé ñòðàíèöû 
ëåãêî ñìîãëà çàèíòåðåñîâàòü ñëóøà-
òåëåé è ïðîâåëà âñþ ÷àñòü íà îäíîì 
äûõàíèè. Ðàññêàç î æèçíè ïåâèöû 
ñîïðîâîæäàëñÿ çàïèñÿìè ïåñåí â å¸ 
èñïîëíåíèè è ïîêàçîì ñëàéäîâ íà 
áîëüøîì ýêðàíå. Óíèêàëüíîñòüþ 
ñâîåãî ãîëîñà ïåâèöà çàâîðîæèëà 
âñåõ, ìíîãèå òèõîíüêî ïîäïåâàëè 
åé, à ïîòîì âåñü çàë ñïåë «Íàäåæäó» 
À. Ïàõìóòîâîé, âìåñòå ñ çàïèñüþ 
ëþáèìîé ïåâèöû.

Çàë áûë ïîëîí, íåñìîòðÿ íà 
òðåâîæíóþ îáñòàíîâêó â ãîðîäå. 
Ïðèñóòñòâîâàëè è ïðåäñòàâèòåëè 
âñåõ 19 íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ 
öåíòðîâ ïðè ôîíäå. Äåéñòâèòåëüíî, 
ìóçûêà îáúåäèíÿåò ëþäåé! Óäèâè-
òåëüíàÿ, ò¸ïëàÿ è äîáðîæåëàòåëüíàÿ 
ñîçäàëàñü àòìîñôåðà. Ìíîãèå áëà-
ãîäàðèëè àêòèâ ïîëüñêîãî öåíòðà 
çà äîñòàâëåííóþ ðàäîñòü îáùåíèÿ 
ñ âûñîêîé ìóçûêîé. Â çàêëþ÷åíèå 
îñîáî õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü çà ïî-
ñòîÿííóþ ïîìîùü â îðãàíèçàöèè 
âå÷åðîâ çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî ôîíäà êóëüòóðû 
Àãíåññó Õàáàñîâíó Õàìáàçàðîâó.

Ëþäìèëà ÂÀÄÀÑ-ÑÀÐÀÒÎÂÖÅÂÀ

«ЕСТЬ МУЗЫКА, КОТОРАЯ К НАМ ИДЁТ, И ДРУГАЯ, 

КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ МЫ К НЕЙ ШЛИ»

П ÅÐÂÓÞ ñòðàíèöó ïðîâåëà 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïîëüñêîãî öåíòðà Ëþäìè-

ëà Âàäàñ-Ñàðàòîâöåâà, íà÷àâ ñâîé 
ðàññêàç ñ ïîýòè÷åñêèõ ñòðîê Â. Õ. 
Âîðîêîâà, ïîñâÿù¸ííûõ Ôðèäåðèêó 
Øîïåíó:

«À ìóçûêà íåèñòîâî çâó÷àëà,
Êàê áóäòî êðîâü 

ðâàëàñü ïî ðóñëàì âåí.
È, ðàçäàâàÿñü çâîíêî, ëèêîâàëà…
Òàê ñ ìèðîì ðàçãîâàðèâàë Øîïåí».

b *%…� 2010 �%�= C%�
“*,L …=,%…=�
…%-*3�
23!…/L �…2! &d!3›K=[ C!%"‘� "���!, 
C%“" ?‘……/L 200-��2,$ “% �…  !%›��…,  *�=““,*= C%�
“*%L �3ƒ/*, t!,��!,*= x%C�…=, 
= 27 -�"!=�  2011 �%�= " p�“C3K�,*=…“*%� t%…�� *3�
23!/ “%“2% �“  "���! …= 2��3 
&q2!=…,/ C%�
“*%L �3ƒ/*,[, “%“2% ?,L ,ƒ ��2/!�. �=“2�L: t!,��!,* x%C�…, q2=…,“�=" 
l%…$�*%, l,.=� n�,…“*,L , `……= c�!�=….

Ñ. Ìîíþøêî, îòêðûëà âåäóùàÿ 
Èðèíà Àõèäîâà. Îíà âåëèêîëåïíî 
âëàäååò ëèòåðàòóðíîé ðå÷üþ è ïîäî-
áðàëà èíòåðåñíûé ìàòåðèàë èç æèçíè 
êîìïîçèòîðà. Íà ïîëüñêîì è ðóññêîì 
ÿçûêàõ ïðîçâó÷àëî ñòèõîòâîðåíèå 
Àäàìà Ìèöêåâè÷à «Ìîé êðàé» ïîä 
ôîðòåïèàííóþ ìóçûêó Ñ. Ìîíþøêî 
(â èñïîëíåíèè Çèíàèäû Àõèäîâîé è 
Èðèíû Áóëàòíèêîâîé). Ë. Ñàðàòîâ-
öåâà ñïåëà îòðûâêè èç îïåðû «Ãàëüêà» 
è ïåñíþ «Çîëîòàÿ Ðûáêà».

Â èñïîëíåíèè ïðåêðàñíîé ïèà-
íèñòêè Èðèíû Áóëàòíèêîâîé ïðî-
çâó÷àë ñåäüìîé âàëüñ Øîïåíà. 
À Ñâåòëàíà Ñàâèöêàÿ èíòåðåñíî è 
âûðàçèòåëüíî ðàññêàçàëà î âàëüñàõ 
êîìïîçèòîðà. Ãîñòü âå÷åðà Àñòåìèð 
Òõàêàõîâ ñäåëàë âñåì ïîäàðîê, îò-
ëè÷íî èñïîëíèâ íîêòþðí Øîïåíà. 
Äâå ïåñíè êîìïîçèòîðà «Æåëàíèå» 
è «Ãðóñòü» áûëè èñïîëíåíû Ë. Ñà-
ðàòîâöåâîé íà ðóññêîì è ïîëüñêîì 
ÿçûêàõ ïîä àêêîìïàíåìåíò Èðèíû 
Áóëàòíèêîâîé. Ïðåäñåäàòåëü ïîëü-
ñêîãî öåíòðà Âèòàëèé Ô¸äîðîâè÷ 
Ãîðåöêèé èñïîëíèë ïåñíþ «Ñåðäöå 
Øîïåíà» íà ñòèõè ßíà Áåðíàðäà, 
êîòîðûå ñàì ïîëîæèë íà ìóçûêó.

«ß íå ñîçäàþ íè÷åãî íîâîãî! 
Ñòðàíñòâóÿ ïî ïîëüñêèì çåìëÿì, ÿ íà-
ïîëíÿþñü äóõîì íàðîäíûõ ïåñåí. Èç 
íèõ, ïîìèìî ìîåé âîëè, âäîõíîâåíèå 
ïåðåëèâàåòñÿ âî âñå ìîè ñî÷èíåíèÿ», – 
ýòè ñëîâà Ñòàíèñëàâà Ìîíþøêî 
êàê íåëüçÿ ëó÷øå õàðàêòåðèçóþò åãî 
òâîð÷åñòâî. Äåéñòâèòåëüíî, âîêàëüíàÿ 
ìóçûêà ñòàëà âåðøèíîé òâîð÷åñòâà 
êîìïîçèòîðà, â íåé ïðîÿâèëîñü åãî 
ðåäêîå ìåëîäè÷åñêîå äàðîâàíèå. 
Âòîðóþ ñòðàíèöó, ïîñâÿù¸ííóþ 

Òðåòüÿ ñòðàíèöà – Ìèõàë Êëåîôàñ 
Îãèíñêèé. Î æèçíè êîìïîçèòîðà î÷åíü 
õîðîøî ðàññêàçàë Ëåâ Þðüåâè÷ Ñåëèö-
êèé. Èðèíà Áóëàòíèêîâà âèðòóîçíî èñ-
ïîëíèëà ìàëîèçâåñòíûå ïðîèçâåäåíèÿ 
Îãèíñêîãî – ìåíóýò è êàäðèëü. Ôèíà-
ëîì ñòðàíèöû ÿâèëñÿ âñåì èçâåñòíûé 
ïîëîíåç «Ïðîùàíèå ñ Ðîäèíîé» â 
çàïèñè áåëîðóññêîãî àíñàìáëÿ «Ïåñíÿ-
ðû» – â îðèãèíàëüíîé èíòåðïðåòàöèè 
íà ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ.

Àïîôåîçîì ìóçûêàëüíîãî âå÷åðà 
ñòàëà ÷åòâ¸ðòàÿ ñòðàíèöà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
çàìå÷àòåëüíîé ïîëüñêîé ïåâèöû 
Àííû Ãåðìàí. Èçâåñòíûé ïîýò Âàäèì 
Ñåìåðíèí ïîñâÿòèë óäèâèòåëüíîìó ïî 
êðàñîòå ãîëîñó ïåâèöû òàêèå ñòðîêè:

«Òâîé ãîëîñ ìàëî çàïèñàòü 
íà ëåíòó

– ß çàïèøó íà ëóííóþ äîðîæêó.

ŻYCIE POLONIJNE 
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В ÀÂÃÓÑÒÅ 1914 ã. â Ïå-
òðîãðàäå áûëî îðãàíèçî-
âàíî Ïîëüñêîå îáùåñòâî 

âñïîìîùåñòâîâàíèÿ æåðòâàì âîéíû 
(ÏÎÂÆÂ). Ñêîðåå âñåãî, åãî ïåðâîå 
îòäåëåíèå íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå 
îòêðûëîñü â Íîâîðîññèéñêå. Èç àð-
õèâíûõ ìàòåðèàëîâ, îáíàðóæåííûõ â 
ýòîì ãîðîäå, ñëåäóåò, ÷òî óæå 19 ÿí-
âàðÿ 1915 ã. îòäåëåíèå ÏÎÂÆÂ â 
ýòîì ãîðîäå íà÷àëî ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü. Â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå 1915 ã. 
ÏÎÂÆÂ ïðåäïðèíÿëî øàãè ñ öåëüþ 
ñîçäàíèÿ îòäåëåíèÿ âî Âëàäèêàâêàçå. 
Â äåêàáðå òîãî æå ãîäà ÏÎÂÆÂ çà-
ïëàíèðîâàëî îòêðûòü ñâî¸ îòäåëåíèå 
â Ïÿòèãîðñêå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ãîðîä-
ñêîé ãîëîâà íàïðàâèë ïèñüìî â ïðàâ-
ëåíèå Òåðñêîé îáëàñòè, â îòäåë ïî 
äåëàì îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 
×ëåíàìè ïÿòèãîðñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÏÎÂÆÂ ñòàëè: ñâÿùåííèê Ôðàíöè-
øåê Ðóòêîâñêèé, Þçåô è Ñòàíèñëàâ 
Âûæíÿêåâè÷è, Þçåô è Ýóãåíèÿ 
Äîáêåâè÷, Ãæåãîæ Êèáèðêøòèñ, 
Àëåêñàíäð Êëèìîâè÷, Âëàäèñëàâ 
Öåòíàðîâè÷, Ñòàíèñëàâ Êîâàëü è 
ñâÿùåííèê Èîãàíí Ðîò. Ïðåäñåäà-
òåëåì Ïÿòèãîðñêîãî îòäåëåíèÿ ñòàëà 
ïàíè Âûæíÿêåâè÷, ñóïðóãà íà÷àëü-
íèêà ñòàíöèè. Å¸ çàìåñòèòåëåì ñòàë 
ñòàòñêèé ñîâåòíèê Â. Öåòíàðîâè÷, 
èíñïåêòîð ìåñòíîé ãèìíàçèè. Â ñå-
ðåäèíå 1916 ã. îí ñòàë ïðåäñåäàòå-
ëåì îòäåëåíèÿ. Åãî ñåêðåòàð¸ì ñòàë 
Ñòåôàí Áàíàùèê. Àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â äåÿòåëüíîñòè îòäåëåíèÿ ïðèíèìàë 
äîêòîð Ò. Èîäêåâè÷. Îòäåëåíèå 

Ï Î Â Æ Â 
çàíèìàëîñü 

â Ïÿòèãîðñêå â 1916 ã., ïðåæäå âñåãî, 
ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ: â 
ìàå òîãî ãîäà áûëà îòêðûòà øêîëà 
íà 30 ÷åë., êîòîðàÿ, ê ñîæàëåíèþ, 
îñåíüþ òîãî æå ãîäà ïðåêðàòèëà 
ñóùåñòâîâàíèå èç-çà îòñóòñòâèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Â èþíå 1916 ã .  îòäåëåíèå 
ÏÎÂÆÂ âîçíèêëî è â Êèñëîâîä-
ñêå. Â ñîñòàâ åãî ïðàâëåíèÿ âîøëè: 
Ñòàíèñëàâ è Õàëèíà ßñåíñêèå. 
Ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ ñòàë 
âëàäåëåö îäíîãî èç ãîðîäñêèõ 
ìàãàçèíîâ Ôåëèêñ Äçåðæàíîâ-
ñêèé. Êàçíà÷ååì îòäåëåíèÿ ñòàë 
Âëàäèìèð Çàêøåâñêèé. ×ëåíàìè 
ïðàâëåíèÿ ñòàëè: ìåöåíàò èç Âàð-
øàâû Ñòàíèñëàâ Ïíåâñêèé, Òîìàø 
Ìîíüêåâè÷, Ìàðèÿ Âîéöåõîâñêàÿ, 
Õåëåíà Ðàäçèøåâñêàÿ, Ìàðèÿ Ýä-
âàðäîâíà Ìîæàðîâñêàÿ è Âåðîíèêà 

Àäàìîíèñ. Ïðè îòäåëåíèè íàõîäèë-
ñÿ ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Öåí-
òðàëüíîãî Ãðàæäàíñêîãî Êîìèòåòà 
ãóáåðíèé Öàðñòâà Ïîëüñêîãî (âíà-
÷àëå – Öåíòðàëüíûé Ãðàæäàíñêèé 
Êîìèòåò ïðè Âàðøàâñêîì ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðñòâå), îáðàçîâàííîãî 
â ñåíòÿáðå 1914 ã. è ñòàâèâøåãî 
ñâîåé öåëüþ îêàçàíèå ïîìîùè 
æèòåëÿì ðåãèîíà, ïîñòðàäàâøèì îò 
áîåâûõ äåéñòâèé. Ïîñëå ýâàêóàöèè 
Öàðñòâà Ïîëüñêîãî â 1915 ã. îðãà-
íèçàöèÿ ïðîäîëæèëà ñâîþ ðàáîòó 
â Ðîññèè. Èìåííî îò÷¸òû ýòîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ, ÷üÿ ôàìèëèÿ áûëà 
Ìóðàíîâè÷, ïîçâîëÿþò ñóäèòü î 
ðàñïðåäåëåíèè îáÿçàííîñòåé ìåæäó 
÷ëåíàìè ïðàâëåíèÿ. Ïðåäñåäàòåëåì 
äîëæåí áûë áûòü Ñ. Ïíåâñêèé, 
åãî çàìåñòèòåëÿìè – ßñåíñêèå, à 
êàçíà÷ååì – Ô. Äçåðæàíîâñêèé. 
Ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó 
îñòàëüíûìè ÷ëåíàìè ïðàâëåíèÿ 
áûëî ñëåäóþùèì: Ò. Ìîíüêåâè÷ 
äîëæåí áûë êóðèðîâàòü ïðèþòû, 
âîïðîñàìè ðåãèñòðàöèè çàíè-
ìàëñÿ Ñ. Ïíåâñêèé, âûäåëåíèåì 
äåíåæíîé ïîìîùè è êðåäèòîâ – 
Â. Çàêøåâñêèé, øêîëàìè – Õ. ßñåí-
ñêàÿ, ðàáî÷èì äîìîì èíâàëèäîâ – Ì. 
Âîéöåõîâñêàÿ, çàùèòîé – Õ. Ðàä-
çèøåâñêàÿ, ñîçäàíèåì ïîñòîÿííîãî 

ПОЛЬСКИЕ БЕЖЕНЦЫ 
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ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
ôîíäà ïðèçûâíîé êîìèññèè – 
Ô. Äçåðæàíîâñêèé, ñáîðîì îäåæäû – 
Àäàìîâè÷, èíîñòðàíöàìè – Ì.Ý. 
Ìîæàðîâñêàÿ. 

Âíîâü îòêðûòîå îòäåëåíèå â 
Êèñëîâîäñêå âûñëàëî òåëåãðàììó 
Ñîâåòó ñúåçäîâ ÏÎÂÆÂ ñ ïðîñüáîé 
âûäåëèòü îòäåëåíèþ 4000 ð.

3 ìàÿ 1916 ãîäà ïîëÿêè Êèñ-
ëîâîäñêà, â òîì ÷èñëå è áåæåí-
öû, òîðæåñòâåííî îòìåòèëè Äåíü 
ïîëüñêîé Êîíñòèòóöèè. Âî âðåìÿ 
ïðàçäíîâàíèÿ àêòðèñà âàðøàâñêèõ 
òåàòðîâ ïàíè Êàìèíüñêàÿ äåêëàìè-
ðîâàëà ôðàãìåíòû èç ïîýìû «Ïàí 
Òàäåóø».

Òàêàÿ àêòèâíîñòü ïîëüñêîãî 
îáùåñòâà â Êèñëîâîäñêå âûçûâàëà 
áåñïîêîéñòâî ìåñòíûõ æàíäàðìîâ, ñ 
òðåâîãîé äîêëàäûâàâøèõ íà÷àëüñòâó, 
÷òî òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòü ìåøàåò 
ðàáîòå êóðîðòà. Ïî èõ ïðåäñòàâëåíè-
ÿì Êèñëîâîäñêîå îòäåëåíèå ÏÎÂÆÂ 

ëåì Áåëîé àðìèè. Ïîëíîìàñøòàáíàÿ 
ðåïàòðèàöèÿ íà÷àëàñü, îäíàêî, ïî-
ñëå òîãî, êàê, ñ îäíîé ñòîðîíû íàä 
ýòèì ðåãèîíîì óñòàíîâèëà êîíòðîëü 
Êðàñíàÿ àðìèÿ, à ñ äðóãîé – áûëà 
çàâåðøåíà â ìàðòå 1921 ãîäà âîéíà 
Ñîâåòñêîé Ðîññèè ñ Ïîëüøåé. Òîã-
äà, ñ 1921 ïî 1923 ã., èç ðåãèîíà 
Êàâìèíâîä â Ïîëüøó âûåõàëî òðè 
ýøåëîíà ñ ðåïàòðèàíòàìè. Ïðè ýòîì 
òîëüêî â Êèñëîâîäñêå îñòàâàëîñü 
åù¸, ïî êðàéíåé ìåðå, 24 ÷åëîâåêà, 
êîòîðûå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå 
âûåõàëè, íî ïðîäîëæàëè çàÿâëÿòü î 
ñâî¸ì æåëàíèè ðåïàòðèèðîâàòüñÿ â 
Ïîëüøó. Ñðåäè íèõ áûëà, íàïðèìåð, 
âàðøàâÿíêà Õåëåíà Ñîñíîâñêàÿ, ðà-
áîòàâøàÿ ó÷èòåëüíèöåé ðèñîâàíèÿ â 
îäíîé èç øêîë Êèñëîâîäñêà.

Â äàëüíåéøåì, ñ ó÷¸òîì òåõ 
èçìåíåíèé, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè 
â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû, 
ïðîñëåäèòü ñóäüáó ýòèõ ëþäåé íå 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîé. Çäåñü, 
îäíàêî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 
òðóäíûé äëÿ Ïîëüøè ÷àñ íåìåöêîé 
îêêóïàöèè ðåãèîí Êàâìèíâîä ïðåäî-
ñòàâèë ïðèþò ñîòíÿì è äàæå òûñÿ÷àì 
áåæåíöåâ èç Öàðñòâà Ïîëüñêîãî, 
ñîçäàâ èì óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ 
è äàæå àêòèâíîé êóëüòóðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè. 

Àëåêñàíäð ÁÎÃÎËÞÁÎÂ
ã. Ïÿòèãîðñê

âñåãî â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. Òðóä-
íîñòüþ äëÿ èññëåäîâàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ 
òî, ÷òî â äîêóìåíòàõ òîãî âðåìåíè 
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî îòäåëèòü 
ïîëüñêèõ áåæåíöåâ îò òåõ ïîëÿêîâ, 
êòî ïåðåñåëèëñÿ â ýòîò ðåãèîí äî 
íà÷àëà âîéíû. 

Çäåñü ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïî-
ïûòêè îðãàíèçîâàòü ðåïàòðèàöèþ 
ïîëÿêîâ íà ðîäèíó èç ðåãèîíà 
Êàâìèíâîä ïðåäïðèíèìàëèñü åù¸ â 
ïåðèîä åãî íàõîæäåíèÿ ïîä êîíòðî-

áûëî çàêðûòî 5 äåêàáðÿ 1916 ã. 
Ðåøåíèå î çàêðûòèè áûëî ïðèíÿòî 
âëàñòÿìè åù¸ 13 îêòÿáðÿ.

Â Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ, ïî äàí-
íûì âàðøàâñêîãî Àðõèâà íîâûõ 
àêòîâ, â òîò ïåðèîä íàõîäèëîñü 
117 âçðîñëûõ ïîëüñêèõ áåæåíöåâ, à 
òàêæå 111 äåòåé.

Â 1917–1918 ãã. íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå âîîáùå è Êàâìèíâîäàõ â 
÷àñòíîñòè ïðîñëåæèâàåòñÿ áóðíûé 
ðîñò àêòèâíîñòè ïîëÿêîâ, ïðåæäå 

o 2,�%!“*. o!%"=�.
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P
O M Y S Ł  z o r g a n i z o w a n i a 
podobnej imprezy od dawna 
powstał w Polskim Centrum 

Narodowo-Kulturalnym „Jedność”, gdyż 
w Polsce kultura cygańska jest tak samo 
popularna i kochana, jak w Rosji. Wreszcie 
postanowiono urządzić tę świąteczną imprezę 
za kilka dni przed rozpoczęciem się postu 
Wielkanocnego.

W części pierwszej widzowie mogli 
rozkoszować się spektaklem muzycznym „My, 
Cyganie”, którego scenarzystą i reżyserem 
była pani Jadwiga Grzelak, kierownik 
artystyczny Zespołu Folklorystyczno-
Etnograficznego „Skowronek”. Pod jej 
kierunkiem uczestnicy polskiego zespołu 
wykonali ponad tuzin polskich piosenek 
o Cyganach, w tym z repertuaru znanej 
polskiej śpiewaczki Maryli Rodowicz:

– Jadą wozy kolorowe,
– My, Cyganie,
– Hej tam pod lasem,
– Zielony dzban,

– Graj, piękny Cyganie!,
– Cyganeczka Janeczka,
– Gdybym miał gitarę,
– To były piękne dni,
– Oj, mamo, mamo,
– Stary Cygan,
– Moja Cyganko,
– Dziś prawdziwych Cyganów…,
– Ostatni tabor.
 Według fabuły spektaklu koczujący 

tabor cygański zatrzymał się na polskiej 

POLACY WITAJĄ CYGA ÓW
6 marca 2011 r. w Krasnodarze na sali 

aktowej Urzędu Municypalnego „Centrum 
Społeczno-Informacyjne” odbyła się 
międzynarodowościowa impreza „Polacy 
witają Cyganów”, zorganizowana przez 
Krasnodarską Organizację Regionalną 
Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne 
„Jedność” przy udziale Krasnodarskiej 
Regionalnej Narodowościowo-Kulturalnej 
Autonomii „Cygan”. Obie organizacje 
należą do Krasnodarskiego Centrum 
Kultur Narodowych.

ziemi. Cyganie poznają przedstawicieli 
różnych  reg ionów Polsk i :  Góra l i , 
Krakowiaków, Łowiczan i Rzeszowian. 
Cyganie prezentują piękno swojego 
tradycyjnego folkloru, zaś Polacy okazują 
wielkie zainteresowanie i biorą udział 
w tańcach cygańskich, podchwytują ich 
piosenki. Historia kończy się miłością 
Polki i Cygana. Tabor wyrusza razem z 
polską dziewczyną…

W części drugiej występy taneczne 
prezentowała pani Karolina Bajkaszowa 
oraz członkowie licznej rodziny Prezesa 
au tonomi i  „Cygan”  Włodz imie rza 
Smaiłowa. 

Poznanie piękna tradycyjnej kultury 
cygańskiej  przez pryzmat języka 
polskiego oraz muzyki polskiej stało się 
jaskrawym przykładem przyjaznych 
stosunków międzynarodowościowych 
w naszym mieście oraz w regionie oraz 
ilustracją zbliżania się do siebie nawet tak 
odmiennych grup etnicznych jak Polacy 
i Cyganie.

J
UŻ NA WIELKANOC 2001 roku 
powstał pomysł założenia zespołu, 
którego stałym kierownikiem 

artystycznym została pani Jadwiga Garlińska-
Grzelak, lwowianka, która przez zrządzenie 
losu osiadła na Kubaniu pół wieku temu. Pani 
Jadwiga wychowana była w polskiej rodzinie, 
ukończyła polską szkołę, więc jest naturalną 
nosicielką polskich tradycji i obyczajów. 

JUBILEUSZ „SKOWRONKA”

Rok 2011 stał się jubileuszowym dla polonijnego Zespołu Folklorystyczno- 
Etnografi cznego „Skowronek”, który istnieje od dziesięciu lat.

Jasińskich, Kozłowskich, Kwaśniewskich, 
Lińskich, Litunowskich, Łebkowskich, 
Matkowskich, Mietelica, Michajłowskich, 
Piotrowskich, Powszednych, Przylepskich, 
Riabczykowów, Sielickich, Szafrańskich, 
Szerszukowów, Sztowchań, Szułupa, 
Telickich, Ustinowów (Rozmysłowiczowie), 
Wojtkiewiczów, Worobjowów (Ozolińscy), 
Zaria, Zienkiewiczów, Żełnowaczów i wielu 
innych.

Staraniom pani Jadwigi Garlińskiej-
Grzelak uszyto kilkadziesiąt wspaniałych 
tradycyjnych strojów ludowych z różnych 
regionów Polski, które odznaczają się 
posiadaniem najdrobniejszych właściwych 
im szczegółów.

Przez długie lata Zespół „Skowronek” 
współpracował z Wydziałem Filologicznym 
Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego. 
Szczególne dzięki należą się pani dr Annie 
Bolszowej, która wykłada na Uniwersytecie 
język polski. To jej studenci poznawali 
polszczyznę nie tylko na wykładach, 
lecz również przez kulturę polską, przez 
polskie piosenki i tańce, tradycje i obyczaje 
ludowe.

Należy nadmienić, że zespół „Skowronek” 
jest doskonale znany szerokiej publiczności, 
gdyż bierze udział we wszystkich bez wyjątku 
imprezach Krasnodarskiego Centrum Kultur 
Narodowych. 

W ramach obchodów dziesiątej rocznicy 
zespołu „Skowronek” zorganizowano 
zakrojoną na wielką skalę widowisko 
muzyczne 

Jej główne oparcie stanowiła córka Dorota 
Szapoczka, wnuki Antoni i Paweł oraz 
uczestnicy zespołu, do którego w różnych 
latach należeli członkowie wielu rodzin: 
Bajkaszowów (Pachałowiczowie), Berezenko 
(Zakrzewscy), Bezprozwannych (Ezengert), 
Borysewiczów, Darewiczów, Dołgich, 
Dołmatowów (Karwaccy), Dymitryjewów, 
Gajtynów, Gwoździeckich, Hannoczka, 

N
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WIECZÓR WIECZÓR ««MY, CYGAMY, CYGA IE!IE!»»NN
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18 NASŻE RODOWODY

Herb Bończa podobno pochodzi z Włoch. W polu błękitnym 
srebrny wspięty jednorożec – temat bardzo popularny w heraldyce 
zachodniej. 

Jego nazwę niektórzy wywodzą od włoskiego bonus tempus, 
czyli ‘dobry czas’. Herbem tym pieczętowało się około stu rodów, 
w tym Strebejkowie, ród mojej babci macierzystej.

HERBY WŁAŚCIWE MOIM PRZODKOM

Nazwa herbu Jelita oznacza tyle, co wnętrzności, trzewia. 
Herbem owym pieczętuje się około 150 rodów, w tym Skokowscy, 
moi przodkowie po mieczu.

W roku 1331 król Władysław Łokietek pod Płowcami pobił na 
głowę Krzyżaków. Jeden z jego przybliżonych Florian podczas bitwy 
został trzykrotnie trafi ony do brzucha przez włócznie, lecz zdołał 
w końcu powrócić do zdrowia. Na pamiątkę tego zdarzenia król 
nadał mu nowy herb rycerski: trzy wyzłocone włócznie na tarczy z 
klejnotem w postaci wspiętego kozła. 

Herb Abdank, (Awdaniec) którym pieczętowało się około 170 
rodów, w tym Wygowscy, ród mojej babci ojczystej, na tarczy ma 
złoty pas rycerski ułożony na kształt litery W. 

Nazwa rzekomo pochodzi od niemieckiego podziękowania 
Habedank. Tak podobno powiedział Henryk V, kiedy poseł polski Jan 
Skarbek wrzucił mu do skrzyni z kosztownościami  swój pierścień 
ze słowami: „Idź złoto do złota”.

Herb Sas należał do licznego rodu rycerskiego z Rusi Halickiej. 
Pieczętowało się nim około 240 rodów, w tym Kłodniccy, moi 
przodkowie po kądzieli, którzy używali go w postaci odmiennej.
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(Dokończenie na str. 20)

J
A, Romuald Karol Paweł Skokowski, 
urodziłem się w dniu 28 maja 
1935 roku w miasteczku Uszomir, 

położonym w rejonie Korosteńskim na 
Żytomierszczyźnie. Miasto Korosteń niegdyś 
miało nazwę Iskorość, ponieważ zasieki 
wokół niego robiono z zaostrzonych kloców 
nieoczyszczonych z kory. Osuwająca się 
pod ciężarem napastników kora utrudniała 
im wspinanie się. Niedaleko tego miasta 
został stracony książę kijowski Oleg, 
który powrócił tu po dodatkową daninę. 
Uwiązano go do dwóch nagiętych do ziemi 
wierzchołków brzóz.

Ojciec mój Franciszek syn Pawła 
Skokowski urodził się w dniu 28 lipca 1911 
roku na futorze Brzozowskim leżącym 
niedaleko kolei Korosteń – Nowogród 
Wołyński. Dom stanowił obszerną polską 
myzę, gdzie wszystko mieściło się pod 
jednym dachem wykonanym z tarcicy. 
Myza miała tylko jedną izbę mieszkalną. 
Mój dziadek Paweł i jego małżonka Aniela 

z domu Wygowska mieli pięcioro dzieci: 
Franciszka, Marynię, Anatola, Kamelię 
oraz Rafalinę. Na początku XX wieku 
dziadek zbudował w wólce Żupanówka 
wielki dom, który stał się osobliwością tego 
osiedla. Żupanówka nie znała pańszczyzny 
i mieściła się tutaj siedziba przełożonego 
gminy – Żupana. 

Moja matka Stanisława Kłodnicka w 
poszukiwaniu pracy przyjechała do Korostenia 
z Żytomierza i została tu zatrudniona w 
Radzie ds. Kobiet w Miejskim Komitecie 
Wykonawczym. Do jej obowiązków należało 
zorganizowanie żłobków oraz przedszkoli 
w pobliskich wsiach. Było to w okresie 
okrutnego głodu na początku lat 30., znanego 
jako „głodomór”. Po chatach leżeli spuchnięci 
na skutek głodu ludzie i o żadnych żłobkach 
czy przedszkolach mowy być nie mogło. 
Stanisława rozdawała wieśniakom własną 
rację żywnościową i wracała do miasta. W tej 
beznadziejnej sytuacji władze oddelegowały 
Stanisławę na studia do Polskiej Uczelni 
Pedagogicznej w Kijowie. Po roku studiów 
skierowano ją do pracy w polskiej szkole 
podstawowej w Żupanówce. Właśnie wtedy, 
w sierpniu 1932 roku Stasia dostała telegram 
o śmierci swojej matki Joanny Kłodnickiej z 
domu Strebejko.

Ród Wawrzyńca Kłodnickiego, który 
miał dwóch synów – Feliksa (1835–1911) 
i Jana (1844?), należał do starożytnej 
szlachty polskiej i w Rosji został wpisany 
do zaszczytnej 6. części Gubernialnej Księgi 
Genealogicznej. W roku 1849 Rządzący Senat 
nie zweryfi kował szlachectwa Kłodnickich 
i obaj synowie nie zostali wpisani do księgi 
szlacheckiej. W roku 1865, tuż po powstaniu 
Styczniowym ród Kłodnickich pozbawiono 

szlachectwa rosyjskiego, zaś Feliksa 
Kłodnickiego administracyjnie zesłano na 
okres 30 lat na Syberię. Nie miał prawa 
opuszczać miasta Czyta, lecz nie zabroniono 
mu służby państwowej. Po ukończeniu 
Uniwersytetu w Kijowie dysponował 
dyplomem prawnika, więc zaczął karierę 
od posady sędziego rozjemczego. W roku 
1895, po upływie terminu zsyłki, kiedy 
Feliks Kłodnicki mógł już opuścić Syberię, 
posiadał wysoką rangę urzędniczą – był 
Radcą Stanu (V klasa). Już kolejny awans 
na Rzeczywistego Radcę Stanu (IV klasa, 
co odpowiadało stopniowi generalskiemu 
w wojsku), uprawniałby go do szlachectwa 
dziedzicznego. Wymarzone przywileje 
obowiązywałyby również na skutek nadania 
Orderu Świętego Włodzimierza IV klasy, 
co zwyczajnie następowało po 35 latach 
nienagannej cywilnej służby urzędniczej.

W tym samym domu, co Kłodnicki, 
który był trzykrotnym wdowcem, mieszkał 
Edmund Strebejko (urodzony 19 czerwca 
1869 roku). Strebejko po ukończeniu uczelni 
komunikacji drogowych pracował na kolei 
i kierował wtedy budową Zabajkalskiego 
odcinka kolei Bajkalsko-Amurskiej oraz 
był jej akcjonariuszem. Powiadomił on 
swego ojca Piotra Strebejko o nadarzającej 
się w Czycie świetnej okazji dla wydania za 
mąż obu swoich sióstr: Joanny Katarzyny 
(urodzonej 8 marca 1867 roku) i Amelii 
(urodzonej 9 stycznia 1872 roku). Piotr 
Strebejko, pod pozorem sporządzenia 
dokumentów dla Wileńskiej Deputacji 
Wywodowej celem dołączenia do rodu 
syna Edmunda, wyjechał do Czyty i zabrał 
ze sobą obie córki. Podróż trwała trzy 
miesiące. Kiedy ojciec przedstawił Joannie 

wyglądały pomyślnie, zatem postanowił 
przenieść się do Żytomierza, miasta gdzie 
się urodził. Wynajął tu dla rodziny piętro 
w domu przy ulicy Rudnieńskiej. Lecz i 
w tym mieście również nie miał szczęścia 
do awansu. Pojechał więc do Charkowa do 
jednego ze swych synów z poprzedniego 
małżeństwa, gdzie w roku 1911 nagle zmarł na 
wrzód żołądka. Pochowano go na cmentarzu 
katolickim w Charkowie, zniszczonym 
później przez działania bojowe.

Joanna Kłodnicka po śmierci męża 
kupiła w 1912 roku ogromny – o dziesięciu 
pokojach – dom w Żytomierzu. Niestety 
jej ojciec nie zechciał z nią zamieszkać. 
Jedynie młodsza siostra Amelia, już będąca 
wdową, wyraziła na to zgodę. Z tego właśnie 
domu Stanisława Kłodnicka wyjechała do 
Korostenia celem poszukiwania pracy i, 
jak już wiemy, osiadła w Żupanówce jako 
nauczycielka w polskiej szkole. Ona pięknie 
grała na pianinie i gdy zakochany w niej 
Franciszek Skokowski zdobył dla szkoły 
fi sharmonię, zorganizowała chór dziecięcy.

W 1934 roku Franciszek Skokowski i 
Stanisława Kłodnicka wzięli ślub w Kościele 
Katedralnym w Żytomierzu. Młodzi dostali 
od szkoły domek służbowy i rozpoczęli 
szczęśliwe życie. 

W styczniu następnego 1935 roku 
rodziców Franciszka Skokowskiego razem z 
domownikami represjonowano – osaczono w 
domu i po czterech godzinach wywieziono do 
Karelii na wyrąb lasu. Zdążono jedynie wypiec 
chleb, pokroić go i nasuszyć sucharów. Nikomu 
nie zezwolono na pożegnanie się z nimi.

WĄTKI RODZINNE

jej przyszłego męża Feliksa Kłodnickiego 
ona zemdlała, gdyż w majątku pod Grodnem 
czekał na nią kochany młody kawaler. Lecz 
postanowienie ojca nie podlegało dyskusji.

W roku 1898 Joanna Kłodnicka z domu 
Strebejko urodziła córkę Marię Helenę.  Już 
na Litwie urodził się jej syn Feliks (1900 
r.), córka Adela (1906 r.) oraz moja przyszła 
matka Stanisława (1907 r.). 

Niestety skorzystać z uprawnień 
należącego się Feliksowi Kłodniuckiemu 
po długiej służbie Orderu Świętego 
Włodzimierza IV klasy, nie udało się, 
gdyż na mocy Ukazu Najwyższego z dnia 
28 maja 1900 roku rygory zaostrzono i 
szlachectwo dziedziczne mogło być nadane 
jedynie na skutek dekoracji wyższą – III 
klasą wymienionego orderu. Więc Kłodnicki 
nie podał się do dymisji i postanowił nie 
rezygnować z ewentualnego awansu na 
dalszej służbie. On przeniósł się na Litwę, 
wynajął dla rodziny dom w Święcanach i 
zaczął pracować w Wilnie. Perspektywy nie Pan Romuald Skokowski
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Pismo z lzby Skarbowej w Żytomierzu o nieprzynależności 
Skokowskich do stanów obciążonych podatkiem podusznym. 1854 r.

NASŻE RODOWODY
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Pani Stanisława Skokowska – pierwsza od prawej

(Dokończenie. Początek na str. 19)

P
O MOIM urodzeniu rodzice, 
czując się niepewnie, postanowili 
zmienić miejsce zamieszkania. 

Ojciec nawet wyjeżdżał na rekonesans do 
krewnych, osiadłych na Kaukazie Północnym. 
Ostatecznie zdecydowano się przenieść do 
Żytomierza, do domu, w którym niegdyś 
mieszkała moja babcia Joanna. Udało się 
odzyskać tylko jeden z dziesięciu pokoi. W 
1937 roku urodziła się moja siostra Lilia. 
Ojciec w charakterze kasjera był zatrudniony 
w bazie paliwowej niedaleko dworca. 
W nocy z 8 na 9 września ojciec został 
aresztowany. Do dnia 24 września więzienie 
przyjmowało paczki dla niego, a nawet 
dostała matka kartkę o treści: „Nie turbuj się, 
Stasiu, wszystko będzie dobrze!” Dwa dni 
później oświadczono, że jej mąż, jako wróg 
ludu, został skazany na 10 lat „bez prawa 
do korespondowania”. Nie wiedzieliśmy 
wtedy, że w ten perfi dny sposób ukrywano 
skazanie na zagładę. Mama zdecydowanie 
odrzuciła propozycję zaocznego rozwodu 
z mężem przestępcą. Powiedziała na to, 
że nie jest to możliwe, gdyż są po ślubie 
kościelnym. Na skutek tego dostała w 
dowodzie osobistym czerwony stempelek, 
który uniemożliwiał dla niej jakąkolwiek 

lecz przez oszklone drzwi graniczył z ciepłą 
kuchnią – i to nas ratowało. 

Szczęśliwym trafem matka znalazła 
nieetatową pracę w aptece przy sortowaniu 
ziół leczniczych, zbieranych przez ludność. 
Siostrę moją przydzielono do kuchni dla 
niemowląt, skąd codziennie odbierałem 
buteleczkę mleka, które gotowaliśmy w 
starym miedzianym czajniku. To stało się 
przyczyną zatrucia niemowlęcia. Zawezwany 
lekarz zjawił się w asyście funkcjonariusza 
bezpieczeństwa, który oskarżył matkę o 

próbę umyślnego otrucia dzieci. Lekarz 
zlecił hospitalizację w szpitalu odległym o 
35 kilometrów, lecz enkawudzista twierdził, 
że to nie jest w jego gestii i ma złożyć 
odpowiedni wniosek. Decyzja zapadła 
dopiero po dwu dniach. Matka dotarła do 
szpitala już o zmroku, lecz pomoc lekarska 
była już poniewczasie, gdyż w nocy dziecko 
zmarło. Po tym zdarzeniu matce zezwolono 
powrócić do Żytomierza, gdzie ona znalazła 
zatrudnienie w charakterze sanitariuszki nocnej. 
Uczęszczałem do żłobka i przedszkola.

W dniu 4 lipca 1941 roku Armia 
Czerwona opuściła miasto. Przez cztery 
dni, zanim wkroczyły wojska niemieckie, 
trwało w Żytomierzu szabrowanie. Tej 
jesieni zacząłem chodzić do otwartej przez 
Niemców szkoły. Każdy uczeń musiał 
przynosić na zajęcia polano na opał. Lekcje 
trwały do początku marca 1942 roku, kiedy 
pomieszczenia szkolne zostały zajęte przez 
Kozaków Dońskich.

Na Nowy 1944 rok do Żytomierza 
wkroczyły jednostki regularnych wojsk 
radzieckich. Lekarze wojskowi zbadali 
uczniów i już 11 stycznia rozpoczęły się 
zajęcia w szkole. U mnie stwierdzono stan 
skrajnego wycieńczenia. Dostałem przydział 
do specjalistycznej stołówki, gdzie karmiono 
mnie obiadem.

Romuald SKOKOWSKI

pracę. Jednocześnie oświadczono jej, że w 
razie, jeśli do następnego rana nie wyniesie 
się z Żytomierza, zostanie uwięziona w 
obozie. Zaś opiekę nad dziećmi przejmie 
państwo. 

Tego samego dnia matka wynajęła 
furmankę. Załadowano do niej szafę 
po zdjęciu drzwiczek, łóżko i bieliznę 
pościelową. Woźnica zawiózł nas do 
Korostyszowa. Przygarnęła nas jego znajoma 
Żydówka. Pokoik, jaki nam udostępniono, 
miał glinianą podłogę i nie był ogrzewany, 

WĄTKI RODZINNE

Pan Romuald Skokowski

NASŻE RODOWODY
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П
åðåõîä ïîëÿêîâ íà ñòîðîíó 
âîññòàâøèõ ãîðöåâ â îñíîâ-
íîé ñâîåé ìàññå áûë âûçâàí 

òÿæ¸ëûìè óñëîâèÿìè ñëóæáû â 
öàðñêîé àðìèè, æåñòîêîé ïàëî÷íîé 
äèñöèïëèíîé, à òàêæå ïîëèòè÷åñêè-
ìè ìîòèâàìè. Ñàìè îôèöåðû Ãåíå-
ðàëüíîãî Øòàáà îáúÿñíÿëè ÷àñòîå 
äåçåðòèðñòâî òåì, ÷òî «â Êàâêàçñêîì 
êîðïóñå ìíîãî ïîëÿêîâ, äëÿ êîòî-
ðûõ íàøà âîéíà ñ ãîðöàìè – äåëî 
÷óæîå».

Ïåðâûå ñëó÷àè ïîáåãîâ ñîëäàò èç 
ðÿäîâ öàðñêèõ âîéñê îòíîñÿòñÿ åù¸ 
ê íà÷àëó 20-õ ãîäîâ XIX âåêà. Èç-
âåñòíî, ÷òî ïåðâûé èìàì Ãàìçàò-Áåê 
ïðè ñåáå äàë ïðèáåæèùå ðóññêèì è 
ïîëüñêèì ïåðåáåæ÷èêàì, èç êîòîðûõ 
ñîçäàë ðîòó ñâîèõ òåëîõðàíèòåëåé, 
îáìóíäèðîâàë è âîîðóæèë ïîäîáíî 
ðóññêîé ïåõîòå. 

Ñ ñåðåäèíû 30-õ ãîäîâ XIX âåêà 
ïîáåãè ñîëäàò ñòàëè äîâîëüíî ÷à-
ñòûì ÿâëåíèåì, ÷òî îáóñëîâëåíî 
áûëî òåì ôàêòîì, ÷òî ïîñëå óñìè-
ðåíèÿ Ïîëüñêîãî ìÿòåæà â 1831 ãîäó 
îñòàòêè õîðîøî îðãàíèçîâàííûõ 
ïîëüñêèõ âîéñê áûëè ñîñëàíû â Îò-
äåëüíûé Êàâêàçñêèé êîðïóñ. Ñ òåõ 
ïîð, ïî ñâèäåòåëüñòâó èñòî÷íèêîâ, 
«ýòè ðåãåíòû ñòàëè ìíîãî ïîÿâëÿòüñÿ 
â ãîðàõ».

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîáåãîâ â 
ãîðû áûëè ïðåäïðèíÿòû ýíåðãè÷íûå 
ìåðû ïî óñèëåíèþ íàäçîðà è ñëåæêè 
çà ññûëüíûìè ïîëüñêèìè ñîëäàòàìè 
è îôèöåðàìè. Âîåííûé ãóáåðíàòîð 
Àñòðàõàíè â îáðàùåíèè 1834 ã. ê 
êîìàíäóþùåìó öàðñêèìè âîéñêàìè 
íà Êàâêàçå äîíîñèë, ÷òî íåêîòîðûå 
èç íàõîäÿùèõñÿ â Àñòðàõàíè ïîëÿ-
êîâ èìåëè íàìåðåíèå ïðîèçâåñòè â 
ãîðîäå âîçìóùåíèå è íàïàäåíèå, à 
ïîòîì áåæàòü ê ÷åðêåñàì. Êîìåíäàíò 
Âëàäèêàâêàçà Àðàíñêèé ñîîáùàåò, 
÷òî èì «óñòàíîâëåíî ñòðîãîå íà-
áëþäåíèå çà ñëóæàùèìè íèæíèõ 
÷èíîâ ïîëüñêîé àðìèè». Íåñìîòðÿ 
íà ñòðîæàéøèå ìåðû, ïðåäïðèíÿòûå 
êîìàíäîâàíèåì äëÿ óñèëåíèÿ êîí-
òðîëÿ ïî ëèêâèäàöèè ïîáåãîâ, îíè 
ïðîäîëæàëèñü. 

Â íà÷àëå 40-õ ãîäîâ XIX âåêà âî âçà-
èìîîòíîøåíèÿõ áåãëûõ ñîëäàò è ãîðöåâ 
ïðîèçîøëè êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ. 
Íà÷àëî 40-õ ãîäîâ XIX âåêà îçíàìåíî-
âàëîñü íàèáîëüøèì ïîäú¸ìîì áîðüáû 
ãîðöåâ Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî Êàâêàçà, 

âêëþ÷åíèåì 
â íå¸ íîâûõ 

ñèë, ðàñøèðåíèåì å¸ ýòíè÷åñêîé è 
ñîöèàëüíîé áàçû. Ýòîò ïåðèîä çíàìå-
íàòåëåí åù¸ òåì, ÷òî öàðñêèå âîéñêà 
ïîòåðïåëè ðÿä êðóïíûõ ïîðàæåíèé â 
áîðüáå ñ ãîðöàìè Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî 
Êàâêàçà. Íåîäíîêðàòíûå ñîîáùåíèÿ 
êîìàíäèðà Îòäåëüíîãî Êàâêàçñêîãî 
êîðïóñà À. È. Íåéäãàðäòà ÿâëÿþòñÿ 
ëèøíèì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî 
ýòî îáñòîÿòåëüñòâî â îïðåäåë¸ííîé 
ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ 
ïîáåãîâ ñîëäàò èç ÷èñëà ïîëÿêîâ â 
ãîðû. 

Ê òîìó æå, â ðàññìàòðèâàåìûé 
ïåðèîä îòíîøåíèå ê ïåðåáåæ÷è-
êàì óëó÷øèëîñü. Â 40-õ ãîäàõ XIX 
â. Øàìèëü ïðèíÿë ñàìûå ñòðîãèå 
ìåðû ê îãðàæäåíèþ áåãëûõ îò ìà-
ëåéøèõ ïðèòåñíåíèé è ïðåäîñòàâèë 
èì òå æå ïðàâà, ÷òî è ãîðöàì è äàæå 
áîëüøå. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò 
ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ Øàìèëÿ 
ê ñâîèì íàèáàì, ãäå îí â òðåáîâà-
òåëüíîé ôîðìå ïðèçûâàåò èõ ñîçäàòü 
ïåðåáåæ÷èêàì âñå óñëîâèÿ è âîç-
ìîæíîñòè äëÿ æèçíè. Âñå áåãëûå â 
Èìàìàòå, à ñðåäè íèõ è ïîëüñêîé 
íàöèîíàëüíîñòè, ìîãëè ñâîáîäíî 
èñïîâåäîâàòü ñâîþ ðåëèãèþ. Â «Ðóñ-

ñêîé ñëîáîäêå» â Âåäåíî èìåëàñü 
äàæå öåðêîâü. Äàòû ïèñüìåííûõ 
âîççâàíèé ïîçâîëÿþò íàì ñäåëàòü 
âûâîä î òîì, ÷òî óæå ñ 40-õ ãîäîâ 
XIX âåêà íà òåððèòîðèè Èìàìàòà 
íàõîäèëîñü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî 
áåãëûõ ñîëäàò ðóññêîé, ïîëüñêîé è 
äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé. Èç íèõ áûë 
ñîñòàâëåí ñïåöèàëüíûé áàòàëüîí. 
Ýòî, íåñîìíåííî, îáëîìîê ïî÷¸òíîé 
ãâàðäèè, ñôîðìèðîâàííîé Ãàìçàò-
áåêîì. 

Äàííûå î êîëè÷åñòâå ñîëäàò, 
ïåðåøåäøèõ íà ñòîðîíó ãîðöåâ, 
ïðîòèâîðå÷àò äðóã äðóãó. Êîõ çàÿâ-
ëÿåò, ÷òî «÷èñëî ïîëüñêèõ ïåðåáåæ-
÷èêîâ íå òàê âåëèêî, êàê äóìàþò». 
Ñõîäíûì ÿâëÿåòñÿ è ìíåíèå Âàð-
íåðà. Ïî ñâåäåíèÿì Øàìñóäèíà è 
Ìàêñèìîâà, òîëüêî â ìåñòå÷êå Äàðãî 
íàõîäèëèñü ñîîòâåòñòâåííî 400-500 
ðóññêèõ ñîëäàò èç ÷èñëà ïåðåáå-
æàâøèõ íà ñòîðîíó ìÿòåæíèêîâ. 
Ãàñàí-Àëêàäàðè óêàçûâàåò, ÷òî â 
ðàñïîðÿæåíèè Øàìèëÿ ñîáðàëîñü 
äî 300 ÷åëîâåê, ïåðåáåæàâøèõ ñ 
ðóññêîé ñëóæáû.

Êîìàíäîâàíèå Îòäåëüíûì Êàâ-
êàçñêèì êîðïóñîì âûíóæäåíî áûëî 

ОБ УЧАСТИИ ПОЛЯКОВ В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ

НА СТОРОНЕ ВОССТАВШИХ ГОРЦЕВ
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ïðåäïðèíèìàòü ðàçëè÷íûå ìåðû, 
äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåêðàòèòü ïîáåãè 
ñîëäàò. Áîëåå òîãî, â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ îñòàâëÿëè ñïåöèàëüíûå 
âîççâàíèÿ ê ïåðåáåæ÷èêàì, îáå-
ùàâøèìè ïîìèëîâàíèå. Â 1842 
ãîäó óêàçîì Íèêîëàÿ I îò 6 ñåí-
òÿáðÿ áûëî ïðåäïèñàíî âûêóïàòü 
âîåííûõ äåçåðòèðîâ çà ñîëü, ïî-

ПОЛЬСКИЙ СЛЕД НА КИЗЛЯРЩИНЕ
для военнопленных поляков собранно 
750 рублей». 

В 1994 году в Кизлярский филиал 
ГАРД из Российского государственно-
го военно-исторического архива были 
переданы дела Кизлярского полицейского 
управления «Об обворовывании Кизляр-
ской католической церкви за 1862 год».

В конце первой половины XIX века 
в городе была построена католическая 
церковь. Объясняется это тем, что в го-
роде проживало значительное количество 
поляков. Обращает на себя внимание 
документ с перечнем украденного: «Че-
тыре иконы в рамках красного дерева с 
серебряными и золотыми ризами, шесть 
подсвечников польского серебра, один 
крест напрестольный, […] сделанный из 
польского серебра, на котором находилось 
распятие спасителя, выложенного из 
червонного золота, лампада серебряная, 
дарохранительница, восемь штук сере-
бряных жертвоприношений...»  

Исследование документов, быть 
может, даст возможность более точно 
определить местонахождение этой не-
сохранившейся ныне церкви: на краю 
города, около так называемых Николь-
ских ворот. Указывается что церковь 
была часто посещаемой, следовательно 
польское население проживало здесь 
длительно. Эти дела продолжительный 
период времени находились в архиве 
невостребованными, возможно вскоре 
их станет трудно прочесть из-за грибка, 
которым поражены. Вспомнить об этом, 
это попытка сохранить кусочек истори-
ческой памяти.

Кто были эти поляки, сколько их было, 
как сложилась их дальнейшая судьба – не-
известно. Это всё – тема специального ис-
следования учёных, которые ищут следы 
пребывания поляков на Кавказе.

Нина ГАРУНОВА

Несмотря на то, что Кизляр выполнял в XVIII веке функции «русской столицы на Кав-
казе», ярких контактов взаимодействия этого региона с польскими территориями тогда не 
наблюдалось. Географическая отдалённость Польши от южной окраины Российского государ-
ства в XIX веке тоже вполне очевидна. Здесь не было поляков-переселенцев, а в материалах 
кизлярской таможни нет данных о поляках, занимающихся коммерческой деятельностью. 
Тем более неожиданными стали для автора находки нескольких архивных документов, по 
которым можно обнаружить польский след на Кизлярщине.

òðåáíîñòü â êîòîðîé â ãîðàõ áûëà 
äîâîëüíî-òàêè âûñîêà. 

Â 50-å ãîäû XIX âåêà âñòðå÷àåòñÿ 
ãîðàçäî ìåíüøå ôàêòîâ, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèõ î ïîáåãàõ ñîëäàò â ãîðû, ÷åì 
â 40-å ãîäû XIX âåêà, íî ÷èñëåííîñòü èõ 
ñðåäè ãîðöåâ ïî-ïðåæíåìó îñòàâàëàñü 
âûñîêîé äî îêîí÷àíèÿ áîðüáû.

Ïîëüñêèå è ðóññêèå ïåðåáåæ÷èêè 
ïîìîãàëè Øàìèëþ â ïîñòðîåíèè ëè-
òåéíîãî çàâîäà, ãäå îòëèâàëèñü ÿäðà 
äëÿ ïóøåê, à òàêæå â èçãîòîâëåíèè 
äðóãèõ âèäîâ îðóæèÿ. Îíè îáó÷àëè 
âîéñêî Øàìèëÿ èñêóññòâó ïðèìåíå-
íèÿ âîåííîé òåõíèêè. Ñ ïîìîùüþ 
ïåðåáåæ÷èêîâ Øàìèëü íà÷àë ëèòüå 
ïóøåê. Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî 
«ïîëÿêè ââåëè ñðåäè ãîðöåâ è íîâîå 
îðóæèå â ýòîé ìåñòíîñòè – äëèííûé 
øåñò, ê îäíîìó êîíöó êîòîðîãî ïðè-
êðåïëÿåòñÿ êîñà, ÷òîáû êîëîòü è ðó-
áèòü, à […] ê äðóãîìó – êðþ÷üÿ, ÷òîá 
âëåçàòü íà êðåïîñòíûå âåðåâêè».

Ó÷èòûâàÿ äîâîëüíî áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ñîëäàò-ïåðåáåæ÷èêîâ, 
Øàìèëü ñîçäàë ñïåöèàëüíûé áà-
òàëüîí èç ÷èñëà áåãëûõ. Âûñîêóþ 
ýôôåêòèâíîñòü â àðìèè Øàìèëÿ 
ïîêàçûâàëè «Ðóññêèé áàòàëüîí» è 
«Ïîëüñêàÿ ñîòíÿ». Ýòè ïîäðàçäå-

x=�,�


ëåíèÿ ó÷àñòâîâàëè âî âñåõ áèòâàõ, 
êîòîðûå ïðèíåñëè ñëàâó èìàìàò-
ñêîé àðìèè. Îòëè÷èâøèåñÿ â áîÿõ 
ðóññêèå è ïîëÿêè íàãðàæäàëèñü 
èìàìàòñêèìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. 
«Ñâîèõ ðóññêèõ» Øàìèëü îòìå÷àë 
è íàãðàæäàë íå òîëüêî çà ðàòíûå 
ïîäâèãè, íî è çà ó÷àñòèå â âîåííîì 
ñòðîèòåëüñòâå, ïðîèçâîäñòâå îðóæèÿ 
è ò.ä.

Íåêîòîðûå èç áåãëûõ ñîëäàò 
ñòàíîâèëèñü èçâåñòíûìè ëþäüìè 
â ãîðàõ. Â ÷àñòíîñòè, â àïðåëå 1840 
ãîäà Ãðàááå äîíîñèë ×åðíûøåâó, 
÷òî ìåæäó ãîðöàìè «îñîáåííî îò-
ëè÷àþòñÿ ñâîåé ïðåäïðèèì÷èâîñòüþ 
óíòåð-îôèöåð îäíîãî èç ×åðíîìîð-
ñêèõ ëèíåéíûõ áàòàëüîíîâ, ñëóæèâ-
øèé êàïèòàíîì Ïîëüñêîé àðìèè âî 
âðåìÿ ìÿòåæà 1831 ãîäà. Íåèçâåñòíî 
åù¸ íàñòîÿùåå èìÿ åãî, íî â ãîðàõ 
îí ïðèíÿë äðóãîå ÷åðêåññêîå ïðî-
çâèùå». 

Òàêèì îáðàçîì, ïðèâåä¸ííûé 
ìàòåðèàë ïîêàçûâàåò, ÷òî íåìàëî 
ïîëÿêîâ – áûâøèõ ñîëäàò öàðñêîé 
àðìèè îáðåëè â ãîðàõ Äàãåñòàíà è 
×å÷íè ñâîþ âòîðóþ ðîäèíó. 

Ðàìèñ ÃÀØÈÌÎÂ 

НЕБЕЗЫНТЕРЕСНО привести 
малоизвестный факт, что в годы 
Отечественной войны 1812 г. 

на общественные работы по удержа нию 
«Терека в нужных пределах» снарядили 
пленных поляков из армии Наполеона. 
Они же на выезде из Кизляра засаживали 
тогда Багратионовскую рощу. К августу 
1814 года все работы по укреплению 
Кизлярской береговой линии были за-
вершены. Окончить их рассчиты вали в 
сентябре. Для этого полковник Апухтин, 
управляющий 4-м округом путей со-
общения, просил главнокомандующего 
генерала-от-инфантерии Н. Ф. Ртищева 
задержать отправление «военнопленных 
поляков с Кавказской линии» с тем, 
чтобы ис пользовать их для завершения 
названных работ. 

Местные жители к пленным отно-
сились доброжелательно. «В ведомости 
сборов за 1814 год» записано, что в Киз-
ляре на квартирные и другие потреб ности 
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I. Ïîëüñêèå ôîðìèðîâàíèÿ 
â ñîñòàâå âîîðóæ¸ííûõ ñèë Ôðàíöèè

Â ñåíòÿáðå–îêòÿáðå 1939 ã. ÷àñòü 
ïîëüñêèõ âîéñê îòñòóïèëà èç Ïîëü-
øè íà òåððèòîðèþ Âåíãðèè, Ëàòâèè, 
Ëèòâû è Ðóìûíèè, ãäå îíè áûëè 
èíòåðíèðîâàíû. Âëàñòè ýòèõ ñòðàí 
íå ïðåïÿòñòâîâàëè ïîëüñêèì âî-
åííîñëóæàùèì âûåçæàòü â ÷àñòíîì 
ïîðÿäêå âî Ôðàíöèþ è íà Áëèæíèé 
Âîñòîê, ãäå âñêîðå íà÷àëîñü âîçðîæ-
äåíèå ïîëüñêèõ âîîðóæ¸ííûõ ñèë. 

 Ïîëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî â èç-
ãíàíèè, ðàçìåñòèâøååñÿ â Ïàðèæå, 
à â êîíöå íîÿáðÿ ïåðååõàâøåå â 
ã. Àíæå, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îò 
21 ñåíòÿáðÿ 1939 ã. ïðèñòóïèëî ê 
ôîðìèðîâàíèþ ïîëüñêîé ïåõîòíîé 
äèâèçèè ïîä îïåðàòèâíûì óïðàâëå-
íèåì ôðàíöóçñêîãî êîìàíäîâàíèÿ. 
29 ñåíòÿáðÿ 1939 ã. êîìàíäóþùèì 
Ïîëüñêîé àðìèè âî Ôðàíöèè áûë 
íàçíà÷åí ãåíåðàë Âëàäèñëàâ Ñèêîð-
ñêèé. Ëè÷íûé ñîñòàâ ïîëüñêèõ ÷àñòåé 
ïðåäïîëàãàëîñü íàáèðàòü èç âîåííîñ-
ëóæàùèõ Âîéñêà Ïîëüñêîãî, ïðèçûâ-
íèêîâ èç ÷èñëà ïîëüñêèõ ãðàæäàí, 
ïðîæèâàâøèõ âî Ôðàíöèè, à òàêæå 
äîáðîâîëüöåâ èç Áåëüãèè, Ãîëëàí-
äèè, Ëþêñåìáóðãà, Âåëèêîáðèòàíèè 
è äàæå Àìåðèêè. Ïëàíàìè ïðåäóñìà-
òðèâàëîñü ñîçäàíèå äâóõ ïåõîòíûõ 
êîðïóñîâ, îäíîé áðîíåòàíêîâîé äèâè-
çèè è 15–20 àâèàöèîííûõ ýñêàäðèëèé. 
Åñëè â îêòÿáðå 1939 ã. ïîëüñêèå ôîðìè-
ðîâàíèÿ âî Ôðàíöèè íàñ÷èòûâàëè äâå 
òûñÿ÷è ÷åëîâåê, òî ê ñåðåäèíå èþíÿ 
1940 ã. èõ áûëî óæå 82 264 ÷åëîâåêà 

â ò.÷. 7661 
îôèöåð. 

ÏÎËÜÑÊÈÅ ÂÎÎÐÓÆ¨ÍÍÛÅ ÑÈËÛ
ïîëüñêèõ ãðåíàäåð èì. Áîëåñëàâà 
Õðîáðîãî, Òðåòèé ïîëê Ñèëåçñêèõ 
ãðåíàäåð, Ïåðâûé ðàçâåäûâàòåëüíûé 
äèâèçèîí (äðóãîå íàèìåíîâàíèå ÷à-
ñòè – Âîñüìîé ïîëê óëàí èì. êíÿçÿ 
Þçåôà Ïîíÿòîâñêîãî), Ïåðâûé 
Âèëåíñêèé ïîëê ë¸ãêîé àðòèëëåðèè 
èì. ãåíåðàëà Þçåôà Áåìà, Ïåðâûé 
Ïîìîðñêèé ïîëê òÿæ¸ëîé àðòèëëå-
ðèè, ïðîòèâîòàíêîâàÿ ðîòà, ïðîòèâî-
òàíêîâàÿ àðòèëëåðèéñêàÿ áàòàðåÿ, 
Ïåðâûé Ìîäëèíñêèé áàòàëüîí ñàï¸ð 
èì. Òàäåóøà Êîñòþøêî, ðîòà ïèî-
íåðîâ, Ïåðâûé Ãäàíüñêèé áàòàëüîí 
ñâÿçè, àâòîðîòà, âçâîä æàíäàðìåðèè, 
àðòèëëåðèéñêèé ïàðê, ñàíèòàðíûé 
îòðÿä à òàêæå äð. ïîäðàçäåëåíèÿ è 
ñëóæáû. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ñîåäè-
íåíèÿ – 16,3 òûñ. ÷åë.;

Âòîðàÿ äèâèçèÿ ïåøèõ ñòðåëêîâ 
íà÷àëà ôîðìèðîâàíèå â ôåâðàëå 
1940 ãîäà ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíå-
ðàëà Áðîíèñëàâà Ïðóãàð-Êåòëèíãà. 
Â ñîñòàâ äèâèçèè âõîäèëè: ×åòâ¸ð-
òûé Âàðøàâñêèé ïîëê ïåøèõ ñòðåë-
êîâ, Ïÿòûé Ìàëîïîëüñêèé ïîëê 
ïåøèõ ñòðåëêîâ, Øåñòîé Êðåñîâûé 
ïîëê ïåøèõ ñòðåëêîâ, Âòîðîé Âàð-
øàâñêèé ïîëê ë¸ãêîé àðòèëëåðèè è 
Âòîðîé Ìîäëèíñêèé ïîëê òÿæ¸ëîé 
àðòèëëåðèè, Âòîðîé Âèëåíñêèé ðàç-
âåäûâàòåëüíûé äèâèçèîí, Âòîðîé 
Êàíåâñêèé áàòàëüîí ñàï¸ð, ðîòà ïèî-
íåðîâ, ïðîòèâîòàíêîâàÿ áàòàðåÿ, òå-
ëåôîííàÿ ðîòà, ðàäèîðîòà, àâòîðîòà, 
àðòèëëåðèéñêèé ïàðê, ñàíèòàðíûé 
îòðÿä à òàêæå äð. ïîäðàçäåëåíèÿ è 
ñëóæáû. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ñîåäè-
íåíèÿ ñîñòàâèëà 15,8 òûñ. ÷åë.; 

è äâå îòäåëüíûå áðèãàäû:
Îòäåëüíàÿ áðèãàäà Ïîäãàëüñêèõ 

c�…�!=� a!%…,“�=" d3.

c�…�!=� b�=�,“�=" q,*%!“*,L

(ñ 3 ìàÿ 1940 ã. ãåíåðàë) Ñòàíèñëà-
âà Êîïàíüñêîãî, ôîðìèðîâàëàñü ñ 
12 àïðåëÿ 1940 ã. â óïðàâëÿåìîé 
Ôðàíöèåé Ñèðèè. Â ñîñòàâ áðèãà-
äû âõîäèëè äâà ïåõîòíûõ ïîëêà, 
äèâèçèîí óëàí, äèâèçèîí ãîðíîé 
àðòèëëåðèè è äðóãèå ïîäðàçäåëåíèÿ. 
Øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâëÿëà 
áîëåå 7 òûñ., à ôàêòè÷åñêàÿ – 
3,8 òûñ. ÷åë.  Ïîñëå ïàäåíèÿ Ôðàí-
öèè áðèãàäà íå äàëà ñåáÿ ðàçîðóæèòü 
è 27-30 èþíÿ 1940 ã. ïåðåøëà â Ïà-
ëåñòèíó, à çàòåì â Åãèïåò, ïîñòóïèâ 
ïîä àíãëèéñêîå êîìàíäîâàíèå.

Òðè äèâèçèè ê êîíöó ôðàíöóç-
ñêîé êàìïàíèè 1940 ã. òàê è íå 
çàâåðøèëè ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ:

ñòðåëêîâ ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðà-
ëà Çûãìóíòà Øèøêî-Áîãóøà, áûëà 
ñîçäàíà íà ñòûêå ôåâðàëÿ-ìàðòà 
1940 ãîäà èç ÷åòûð¸õ áàòàëüîíîâ, 
âûäåëåííûõ èç ñîñòàâà Ïåðâîé (ïî 
îäíîìó áàòàëüîíó èç êàæäîãî ïîëêà) 
è Âòîðîé (îäèí áàòàëüîí èç ×åòâ¸ð-
òîãî ïîëêà) äèâèçèé, ñïåöèàëüíî 
äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ýêñïåäèöèîííûé 
êîðïóñ, êîòîðûé àíãëî-ôðàíöóçñêèå 
ñîþçíèêè íàìåðåâàëèñü îòïðàâèòü 
íà ôèíëÿíäñêî-ñîâåòñêèé ôðîíò. 
Áîåâîå çíàìÿ âðó÷åíî ãåíåðàëîì Ñè-
êîðñêèì 10 àïðåëÿ 1940 ã. Ñîñòîÿëà 
èç äâóõ ïîëóáðèãàä äâóõáàòàëüîííîãî 
ñîñòàâà, ðîòû ñâÿçè, àâòîðîòû è äð. 
ïîäðàçäåëåíèé è ñëóæá. Ëè÷íûé 
ñîñòàâ 4,8 òûñ. ÷åë.;

Êàðïàòñêàÿ ñòðåëêîâàÿ áðèãàäà 
ïîä êîìàíäîâàíèåì ïîëêîâíèêà 

4 ÿíâàðÿ 1940 ã. ìåæäó ïîëüñêèì 
è ôðàíöóçñêèì ïðàâèòåëüñòâàìè 
áûëî çàêëþ÷åíî âîåííîå ñîãëàøå-
íèå î ñîçäàíèè âî Ôðàíöèè Âîéñêà 
Ïîëüñêîãî ïîä ïîëüñêèì êîìàí-
äîâàíèåì. Ê ìîìåíòó íàïàäåíèÿ 
ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè íà Ôðàíöèþ 
óäàëîñü ñôîðìèðîâàòü ïîëíîñòüþ 
äâå äèâèçèè:

Ïåðâàÿ äèâèçèÿ ãðåíàäåð (äî 
3 ìàÿ 1940 ã. – Ïåðâàÿ ïåõîòíàÿ) 
íà÷àëà ôîðìèðîâàíèå 13 íîÿáðÿ 
1939 ã. ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà 
Ñòàíèñëàâà Ìà÷åêà, ñ ÿíâàðÿ 1940 ã. 
åþ êîìàíäîâàë ïîëêîâíèê Ãåíåðàëü-
íîãî øòàáà (ñ 3 ìàÿ 1940 ã. ãåíåðàë) 
Áðîíèñëàâ Äóõ. Ñîëäàòû ïðèíÿëè 
ïðèñÿãó 25 ìàÿ 1940 ã. Â ñîñòàâ äèâè-
çèè âõîäèëè: Ïåðâûé ïîëê ãðåíàäåð 
Âàðøàâû, Âòîðîé ïîëê Âåëèêî-
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è ñëóæáû. Íà 12 èþíÿ ëè÷íûé ñî-
ñòàâ – 7,8 òûñ. ÷åë.

×åòâ¸ðòàÿ ïåõîòíàÿ äèâèçèÿ 
ôîðìèðîâàëàñü ñ 15 ìàÿ 1940 ã. ïîä 
êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà Ðóäîëüôà 
Äðåøåðà â ñîñòàâå òð¸õ ïåõîòíûõ 
ïîëêîâ (¹¹ 10, 11, 12), ×åòâ¸ðòîãî 
ïîëêà ë¸ãêîé àðòèëëåðèè, ×åòâ¸ðòî-
ãî ïîëêà òÿæ¸ëîé àðòèëëåðèè, ðàçâå-
äûâàòåëüíîãî äèâèçèîíà, ñàï¸ðíîãî 
áàòàëüîíà, ðîòû ñâÿçè, ïðîòèâî-
òàíêîâîé ðîòû, ïðîòèâîòàíêîâîé 
áàòàðåè, äð. ïîäðàçäåëåíèé è ñëóæá. 
Ñ 4 èþíÿ 1940 ã. áûëà ïåðåâåäåíà 
íà øòàò «ë¸ãêîé» äèâèçèè – èç äâóõ 
ïåõîòíûõ è îäíîãî àðòèëëåðèéñêîãî 
ïîëêà, êîòîðûå åù¸ ñ 20 ìàÿ ñðî÷íî 
ôîðìèðîâàëèñü íà áàçå ñòðóêòóð 
Âòîðîé ïåõîòíîé äèâèçèè. Ê 16 èþ-
íÿ èç 11 òûñ. ïðèçûâíèêîâ óäàëîñü 
âîîðóæèòü ëèøü 3,1 òûñ. ÷åë.

Ïåðâàÿ ë¸ãêàÿ ìåõàíèçèðîâàííàÿ 
äèâèçèÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíå-
ðàëà Ñòàíèñëàâà Ìà÷åêà, ôîðìèðî-
âàâøàÿñÿ ñ íà÷àëà ìàðòà 1940 ã. íà 
îñíîâå ëè÷íîãî ñîñòàâà Äåñÿòîé áðè-
ãàäû ìåõàíèçèðîâàííîé êàâàëåðèè 
Âîéñêà Ïîëüñêîãî, ïðèíèìàâøåé 
ó÷àñòèå â ñåíòÿáðüñêîé êàìïàíèè 
1939 ã., ñîñòîÿëà èç äâóõ ë¸ãêèõ ìåõà-
íèçèðîâàííûõ áðèãàä, äâóõ òàíêîâûõ 
ïîëêîâ äâóõáàòàëüîííîãî ñîñòàâà 
(ïî 47 òàíêîâ â áàòàëüîíå), ïîëêà 
ðàçâåäêè, àðòèëëåðèè (4 äèâèçèîíà 
è 1 áàòàðåÿ ÏÂÎ), áàòàëüîíà ñàï¸ð è 
äð. ïîäðàçäåëåíèé è ñëóæá. Ëè÷íûé 
ñîñòàâ – 5,3 òûñ. ÷åë.;

Âîçðîæäåíèå Ïîëüñêèõ ÂÂÑ 
ïðîèñõîäèëî ñ îêòÿáðÿ 1940 ã. îäíî-
âðåìåííî â íåñêîëüêèõ ôðàíöóçñêèõ 
öåíòðàõ, ãäå ïåðåîáó÷àëèñü ñîòíè 

ïîëüñêèõ ïèëîòîâ èñòðåáèòåëüíîé, 
áîìáàðäèðîâî÷íîé è ðàçâåäûâà-
òåëüíîé àâèàöèè. 6 àïðåëÿ 1940 ã. 
èç ïîëüñêèõ ë¸ò÷èêîâ ïåðâûì áûë 
ñôîðìèðîâàí I/145 Âàðøàâñêèé 
àâèàöèîííûé äèâèçèîí ïîä êîìàí-
äîâàíèåì ìàéîðà Þçåôà Êýìïèíü-
ñêîãî. Âñåãî óñïåëè ñôîðìèðîâàòü 
÷åòûðå èñòðåáèòåëüíûõ äèâèçèîíà 
(ýñêàäðèëüè), îäèí áîìáàðäèðîâî÷-
íûé è äâà ðàçâåäûâàòåëüíûõ. Åù¸ 
îêîëî ïîëóòîðà äåñÿòêîâ ôðîíòî-
âûõ çâåíüåâ ïîëüñêèõ ë¸ò÷èêîâ-
èñòðåáèòåëåé äåéñòâîâàëî â äðóãèõ 
ôîðìèðîâàíèÿõ. Âñåãî â Ïîëüñêèõ 
ÂÂÑ âî Ôðàíöèè ñëóæèëî ïî÷òè 
7 òûñ. ÷åë., â ò.÷. 557 ïèëîòîâ. 

Ïîëüñêèå ñîåäèíåíèÿ è ÷à-
ñòè ôîðìèðîâàëèñü ïî øòàòàì 
ôðàíöóçñêèõ âîîðóæ¸ííûõ ñèë, 
îñíàùàëèñü ôðàíöóçñêèì îðó-
æèåì (èíîãäà àðõàè÷íûì), à èõ 
ëè÷íûé ñîñòàâ îáìóíäèðîâûâàëñÿ 
âî ôðàíöóçñêóþ ôîðìó (äî âåñíû 
1940 ã. ýòî çà÷àñòóþ áûëè ãîëóáûå 
ìóíäèðû âðåì¸í I ìèðîâîé âîéíû). 
Ïîëüñêèìè îñòàâàëèñü ëèøü âî-
èíñêèå óñòàâû, êîêàðäû è çíàêè 

ðàçëè÷èÿ. Äàæå áîåâûìè çíàì¸íàìè 
áîëüøèíñòâî ïîëüñêèõ âîèíñêèõ ÷à-
ñòåé íå ðàñïîëàãàëî. Áûëî èçãîòîâ-
ëåíî è âðó÷åíî ëèøü 1 áðèãàäíîå è 
2 ïîëêîâûõ çíàìåíè. Èñïîëüçîâàëèñü 
òàêæå 4 çíàìåíè, ñïàñ¸ííûå â ñåí-
òÿáðüñêîé êàìïàíèè 1939 ã. Ýòèì è 
îáúÿñíÿåòñÿ âñòðå÷àþùååñÿ äâîéíîå 
íàèìåíîâàíèå íåêîòîðûõ ÷àñòåé.

1. Íîðâåæñêàÿ êàìïàíèÿ 1940 ã.
9 àïðåëÿ 1940 ã. Ãåðìàíèÿ íà-

ïàëà íà Äàíèþ è Íîðâåãèþ. Ïåð-
âîíà÷àëüíî àíãëî-ôðàíöóçñêèå 
ñîþçíèêè äåéñòâîâàëè ïðîòèâ Ãåð-
ìàíèè òîëüêî íà ìîðå. Â ñîñòà-
âå áðèòàíñêîãî ôëîòà ó÷àñòèå â 
íîðâåæñêîé êàìïàíèè ïðèíÿëè è 
ïîëüñêèå êîðàáëè: ïîäâîäíàÿ ëîäêà 
«Îæåë», òîðïåäèðîâàâøàÿ íåìåöêèé 

ÍÀ ÇÀÏÀÄÅ â 1939–1947 ãã.
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Òðåòüÿ ïåõîòíàÿ äèâèçèÿ ñîçäàâà-
ëàñü ïîä êîìàíäîâàíèåì ïîëêîâíèêà 
Òàäåóøà Çåëåíåâñêîãî â ñîñòàâå 
òð¸õ ïåõîòíûõ ïîëêîâ (¹¹ 7, 8, 9), 
Òðåòüåãî ïîëêà ë¸ãêîé àðòèëëåðèè, 
Òðåòüåãî ïîëêà òÿæ¸ëîé àðòèëëå-
ðèè, ðàçâåäûâàòåëüíîãî äèâèçèîíà, 
ñàï¸ðíîãî áàòàëüîíà, ðîòû ñâÿçè, 
ïðîòèâîòàíêîâîé ðîòû, ïðîòèâî-
òàíêîâîé áàòàðåè, äð. ïîäðàçäåëå-
íèé è ñëóæá. 27 ìàÿ 1940 ã. èç å¸ 
ñîñòàâà áûë âûäåëåí ñòðåëêîâûé 
áàòàëüîí, ïðèäàííûé Îòäåëüíîé 
áðèãàäå Ïîäãàëüñêèõ ñòðåëêîâ. Çàòåì 
10 èþíÿ 1940 ã. ñîåäèíåíèå áûëî 
ïðåîáðàçîâàíî â «ë¸ãêóþ» äèâèçèþ 
äâóõïîëêîâîãî ñîñòàâà. Áûë ðàñ-
ôîðìèðîâàí Äåâÿòûé ïåõîòíûé è 
Òðåòèé ïîëê òÿæ¸ëîé àðòèëëåðèè, 
ñîêðàùåíû äðóãèå ïîäðàçäåëåíèÿ 

òðàíñïîðò «Ðèî-äå-Æàíåéðî», è 
Ïåðâûé äèâèçèîí ýñêàäðåííûõ ìè-
íîíîñöåâ â ñîñòàâå òð¸õ êîðàáëåé: 
«Áëûñêàâèöà», «Áóæà» è «Ãðîì». 4 ìàÿ 
«Ãðîì» áûë ïîòîïëåí íåìåöêîé 
àâèàöèåé. Òðè íîâåéøèõ ïîëüñêèõ 
òðàíñàòëàíòè÷åñêèõ ïàññàæèðñêèõ 
ëàéíåðà: «Áàòîðèé», «Ñîáåñêèé» è 
«Õðîáðûé»  ó÷àñòâîâàëè â äåñàíòíîé 
îïåðàöèè â êà÷åñòâå âîéñêîâûõ òðàíñ-
ïîðòîâ. «Õðîáðûé» ïîãèá îò áîìáî-
âûõ óäàðîâ íåìåöêîé àâèàöèè. 

Îòäåëüíàÿ áðèãàäà Ïîäãàëüñêèõ 
ñòðåëêîâ â íî÷ü íà 8 ìàÿ áûëà âû-
ñàæåíà â ïîðòó Ãàðñòàä è â òå÷åíèå 
ìåñÿöà ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â èíòåíñèâíûõ áîÿõ çà Íàðâèê. 
14 èþíÿ áðèãàäà, ëèø¸ííàÿ òÿæ¸-
ëîãî âîîðóæåíèÿ, ìîðñêèì ïóò¸ì 
âåðíóëàñü âî Ôðàíöèþ, ãäå ÷åòûðå 
äíÿ ñïóñòÿ ïîíåñëà òÿæ¸ëûå ïîòåðè 
â áîÿõ ñ íåìåöêèìè òàíêîâûìè 
êîëîííàìè. 
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ðàë Ñòàíèñëàâ Ìà÷åê, ó÷àñòâîâàëà â 
áîÿõ ñ íåìöàìè â Áóðãóíäèè è ïðè-
êðûâàëà ôðàíöóçñêèå âîéñêà, îòñòó-
ïàþùèå â Øàìïàíü. 16 èþíÿ áðèãàäà 
óäà÷íî àòàêîâàëà íåìåöêèå ïîçèöèè ó 

ãîðîäà Ìîíòáàðäà è îòáèëà 
åãî. Ê 18 èþíÿ, êîãäà ãåíå-
ðàë Ìà÷åê å¸ ðàñôîðìèðî-
âàë, áðèãàäà ïîòåðÿëà âñå 
ñâîè òàíêè è 1200 ÷åëîâåê 
ëè÷íîãî ñîñòàâà. Ïîñëå êà-
ïèòóëÿöèè Ôðàíöèè áîëåå 
500 òàíêèñòîâ èç ñîñòàâà 
áðèãàäû ñàìîñòîÿòåëüíî 
äîáðàëèñü äî Àíãëèè, åäèí-
ñòâåííîé ñòðàíû 
åù¸ ïðîäîëæàâ-
øåé ñðàæàòüñÿ ñ 
Ãåðìàíèåé.

Òðå ò üÿ  ï å -
õîòíàÿ äèâèçèÿ, 
í å ñ ì î ò ð ÿ  í à 
îãðîìíóþ íåäî-
óêîìïëåêòîâàí-
íîñòü, âûäåëèëà 

áîåâóþ ãðóïïó, ïðèäàí-
íóþ Áðèãàäå Ïîäãàëüñêèõ 
ñòðåëêîâ. Ñàìà äèâèçèÿ 
ïðåêðàòèëà ñâî¸ ñóùåñòâî-
âàíèå, à å¸ ëè÷íûé ñîñòàâ 
áûë ðàñïóùåí.  

×åòâ¸ðòàÿ ïåõîòíàÿ äè-
âèçèÿ ïðàêòè÷åñêè íå ó÷à-
ñòâîâàëà â áîÿõ, áóäó÷è 
íåäîóêîìïëåêòîâàííîé è 
íå ïðîøåäøåé îáó÷åíèÿ. 
16 èþíÿ 1940 ã. ãåíåðàë Äðåøåð âû-
øåë èç-ïîä ôðàíöóçñêîãî êîìàíäîâà-
íèÿ è ïåøèì ìàðøåì íàïðàâèë äèâè-

ÏÎËÜÑÊÈÅ ÂÎÎÐÓÆ¨ÍÍÛÅ ÑÈËÛ
ÍÀ ÇÀÏÀÄÅ â 1939–1947 ãã.

10-  K!%…�2=…*%"=  K!,�=�= …= �=!��

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 24-é ñòð.)

Z DZIEJÓW WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA

2. Ôðàíöóçñêàÿ êàìïàíèÿ 1940 ã.
Ê íà÷àëó àêòèâíûõ áîåâûõ äåé-

ñòâèé (10 ìàÿ 1940 ã.) Ïåðâàÿ äèâè-
çèÿ ãðåíàäåð, êîòîðîé êîìàíäîâàë 
ãåíåðàë Áðîíèñëàâ Äóõ, çàíèìàëà ñà-
àðñêèé ó÷àñòîê ôðàíêî-ãåðìàíñêîãî 
ôðîíòà. Ñ 26 ìàÿ îíà ïðèíèìàëà 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â áîÿõ ñ ãåðìàí-
ñêèìè âîéñêàìè â ñîñòàâå ôðàíöóç-
ñêîãî ÕÕ Êîðïóñà, îáîðîíÿâøåãî 
ëèíèþ Ìàæèíî. Îòñòóïàÿ âãëóáü 
ôðàíöóçñêîé òåððèòîðèè äèâèçèÿ 
ó÷àñòâîâàëà â îæåñòî÷¸ííûõ áîÿõ 
16 èþíÿ ó ãîðîäà Âàëóà, 17–18 èþíÿ – 
ïîä Ëåãàðäîì ïîòåðÿâ óáèòûìè 
900 ÷åë., ðàíåííûìè 2,8 òûñ. ÷åë. è 
áåç âåñòè ïðîïàâøèìè 1,5 òûñ. ÷åë. 
21 èþíÿ ãåíåðàë Äóõ îãëàñèë ïðèêàç 
î ðàñôîðìèðîâàíèè äèâèçèè. 

Âòîðàÿ äèâèçèÿ ïåøèõ ñòðåëêîâ, 
êîòîðîé êîìàíäîâàë ãåíåðàë Áðîíèñ-
ëàâ Ïðóãàð-Êåòëèíã, ðàçìåùàëàñü â 
Ýëüçàñå, íà øâåéöàðñêîé ãðàíèöå. 
Îíà ïîïàëà â îêðóæåíèå è 
20 èþíÿ áûëà âûíóæäåíà 
óéòè â Øâåéöàðèþ, ãäå 
ïîäâåðãëàñü èíòåðíèðî-
âàíèþ. Ïîòåðè äèâèçèè 
ñîñòàâèëè 41 ïîãèáøèé, 
134 ðàíåíûõ è 2544 áåç 
âåñòè ïðîïàâøèõ. Íåêî-
òîðûå å¸ ñîëäàòû ÷àñòíûì 
ïîðÿäêîì ñóìåëè äîáðàòüñÿ 
äî Àíãëèè.

Îòäåëüíîé áðèãàäå Ïîä-
ãàëüñêèõ ñòðåëêîâ è óñêî-
ðåííî ñôîðìèðîâàííîé 
27 ìàÿ â Òðåòüåé ïåõîòíîé 
äèâèçèè áîåâîé ãðóïïå 
áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à 
îáîðîíÿòü Áðåòàíñêèé ðå-
äóò. Â áîÿõ çà ðåäóò áðèãàäà 
áûëà ïîëíîñòüþ ðàçáèòà 
íåìåöêèìè òàíêàìè. Ðàññåÿííûé 
ëè÷íûé ñîñòàâ ñàìîñòîÿòåëüíî äî-
áèðàëñÿ äî ìîðñêèõ ïîðòîâ ñ öåëüþ 
ýâàêóàöèè â Âåëèêîáðèòàíèþ.

Èç ñîñòàâà ôîðìèðóþùåéñÿ Ïåð-
âîé ë¸ãêîé ìåõàíèçèðîâàííîé äèâèçèè 
ïî òðåáîâàíèþ ôðàíöóçñêîãî êîìàí-
äîâàíèÿ áûëà âûäåëåíà áîåñïîñîáíàÿ 
ìåõàíèçèðîâàííàÿ ãðóïïà, ïðèíÿâøàÿ 
íàçâàíèå Äåñÿòîé áðîíåòàíêîâîé êà-
âàëåðèéñêîé áðèãàäû. Áðèãàäà ÷èñëåí-
íîñòüþ îêîëî 1700 ÷åëîâåê, êîòîðóþ 

âîçãëàâèë 
ëè÷íî ãåíå-

çèþ âäîëü àòëàíòè÷åñêîãî ïîáåðåæüÿ ñ 
öåëüþ ýâàêóàöèè èç Ôðàíöèè. Ñ 19 ïî 
21 èþíÿ 9 òûñ. ëè÷íîãî ñîñòàâà áûëî 
âûâåçåíî íà ñóäàõ òîðãîâîãî ôëîòà. 
Åù¸ îäíà òûñÿ÷à ñîëäàò, îòïðàâëåí-
íûõ 18 èþíÿ ïî æåëåçíîé äîðîãå, ñ 
äèâèçèåé ðàçìèíóëàñü è äîáèðàëàñü 
äî Àíãëèè îêîëüíûìè ïóòÿìè. 

Çà ïåðèîä ôðàíöóçñêîé êàìïàíèè 
ïèëîòû Ïîëüñêèõ ÂÂÑ ñîâåðøèëè 
714 âûëåòîâ, ñáèëè 52 íåïðèÿòåëü-
ñêèõ ñàìîë¸òà è 6 ïîâðåäèëè ïðè 
ñîáñòâåííûõ ïîòåðÿõ â 44 ìàøèíû, 
11 ïîãèáøèõ ïèëîòîâ è 5 áåç âåñòè 
ïðîïàâøèõ.

Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷à-
ñòèå â îáîðîíå Ôðàíöèè 
ïðèíÿëè îêîëî 55 òûñ. 
ïîëüñêèõ ñîëäàò. Èç íèõ 
â íåìåöêèé ïëåí ïîïàëî 
16 òûñ. ÷åë., áûëî èíòåðíè-
ðîâàíî 13 òûñ. ÷åë. Áîåâûå 
ïîòåðè ñîñòàâèëè îêîëî 
6 òûñ. ÷åë.

Ïåðåä ëèöîì êàïèòó-
ëÿöèè Ôðàíöèè ãåíåðàë 
Âëàäèñëàâ Ñèêîðñêèé îòïðà-
âèëñÿ â Àíãëèþ, ãäå ñîãëà-
ñîâàë ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì 
Óèíñòîíîì ×åð÷èëëåì ýâà-
êóàöèþ â Âåëèêîáðèòàíèþ 
ïîëüñêèõ âëàñòåé è âîîðó-
æ¸ííûõ ñèë. Âñåãî óäàëîñü 
âûâåçòè ìîðñêèì ïóò¸ì îêîëî 
20,5 òûñ. ñîëäàò. Â ýâàêóà-
öèè ó÷àñòâîâàëè êîðàáëè 

è ñóäà ïîëüñêîãî âîåííî-ìîðñêîãî 
è òîðãîâîãî ôëîòîâ. 

Àëåêñåé ÀÍÄÐÅÅÂ
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Spotkanie z Redka

NA TARASIE wylegiwał się leniwie na słońcu duży pies.
– Redka, Redka, – zawołała uradowana Gosia, – 

wróciłaś z dziadkiem z polowania.
– Zobacz, mam nowego misiaczka Zyzia. – I dziewczynka 

pokazała suczce niedźwiadka.
Przerażony niedźwiadek skulił się i mocno przytulił do 

opiekunki. 
– Gosiu, nie, nie, nie. Ten wielki pies mnie zje, ja nie chcę, boję 

się, – piszczał. 
– Nie bój się, malutki. Ona naprawdę nie zrobi ci krzywdy, jest 

bardzo łagodna i kochana. 
Zyzio zamknął oko. – A niech się dzieje, co chce. – I czekał z 

bijącym serduszkiem, jak seter irlandzki rozszarpie go na kawałki. 
Nagle poczuł jak ciepły, wilgotny język psa polizał go raz i drugi. 
Niedźwiadek otworzył oko i zdumiony zobaczył, jak wielki pies 
merda ogonem. 

– Witaj, misiaczku, jesteś taki miluśki, – suka zaszczekała 
radośnie. – Zostaniemy przyjaciółmi. Zawsze przyjdę ci z pomocą, 
gdybyś jej potrzebował. Wystarczy mnie zawołać. 

Urodziny Małgosi

DZISIAJ wielkie święto – urodziny Małgosi.
– Wiesz, misiaczku, – powiedziała dziewczynka zaraz po 

przebudzeniu. – Dzisiaj kończę pięć lat, a to jest tyle: jeden, 
dwa, trzy, cztery, pięć. – I pokazała Zyziowi całą rączkę. – Jestem 
dużą, dużą, dużą, – zaśpiewała radośnie, wyskakując z łóżeczka. 

– Witaj duża panno, – 
w drzwiach pojawili się 
rodzice z Grażynką i 
dziadkowie.

–  W s z y s t k i e g o 
najlepszego, jubilatko! 
A tu prezenty. 

– Ojej, – zawołała 
dziewczynka. – Niebieska 
p a r a s o l k a  i  k o ł y s k a 
z  różową kołderką  i 
poduszeczką. Dziękuję, – 
cieszyła się.

– A tu masz książeczkę 
„Nowe przygody misia 
Uszatka”, – powiedział 
tata. 

– A od nas sweterek 
i sukienkę, – dziadkowie 
lubili praktyczne prezenty.

– A ja namalowałam ci kwiatki, – powiedziała Grażynka. 
Małgosia za każdy prezent dziękowała. Tak, żeby nie 

sprawić przykrości ofiarodawcom. Chociaż sweterek 
był taki sobie i niezbyt jej się podobał. Pamiętała, jak 

w tamtym roku grymasiła przy upominku od babci. 
I starszej pani było przykro, że haftowana bluzeczka 

nie przypadła do gustu wnuczce. Mama wówczas 
zwróciła jej uwagę, że tak zachowywać się nie 
należy.

Iwona DOWGIAŁŁO-ZAWISZA

,

Na podwórku i w ogrodzie 

POGODA pomimo tego, że był to już wrzesień, ustaliła 
się przepiękna. Słonko przygrzewało i nie było czuć w 
powietrzu zbliżającą się jesień. Dziewczynka założyła na 

siebie niebieski sweterek, wzięła misia i wybiegła na dwór. 
– To jest nasze podwórko, – powiedziała. – Widzisz, jakie 

piękne róże na klombach, niektóre jeszcze kwitną. Ja lubię te białe 
i żółte, bo one ślicznie pachną. Powąchaj, ale uważaj byś nie ukłuł 
się w łapkę, bo to bardzo boli. Mnie, jak byłam mała, weszła igłą od 
agrestu. Wiesz, to taki słodki owoc, niestety z kolcami, – wyjaśniła 
Gosia, – i wyjmowali mi ją w szpitalu. Bardzo mnie bolał paluszek. 
O, widzisz, mam tu bliznę. Wtedy tatuś kupił mi bobasa Jasia i 
książeczki z wierszykami, ale więcej nie chcę takiej przygody.

– A tu, widzisz, rosły takie piękne irysy, teraz już przekwitły. 
A tu są takie żółte i fi oletowe kwiaty – jesienne. Mamusia mówi, 
że kwitną bardzo długo. Aż do zimy.

– Zobacz, to jest piaskownica. Tutaj Grażynka bawi się ze mną. 
Robimy domki, piaskowego ludka albo jakieś pałace.

– Pokażę ci kurnik z drobiem, – mówiła dziewczynka, – ale 
z daleka, bo ich podwóreczko ogrodzone jest siatką tak, aby nie 
pouciekały i nie brudziły reszty placu. A gdyby wydostały się, to 
Redka by je pogoniła, ona jest psem myśliwskim, takim do polowań. 
A ja, – dodała dziewczynka, – przyznam ci się, że nie przepadam 
za drobiem. Boję się gęsi i kogutów.

– Teraz pójdziemy do ogrodu, – mówiła. – Rosną tu z brzegu 
kwiaty. A dalej warzywa. Teraz już ich nie ma, wszystko zebrane. 
Widzisz, ale są jeszcze owoce.

Na jabłonce czerwieniły się jabłuszka. Opodal były gruszki i 
śliwy. 

– Jabłka są już dojrzałe i trzeba będzie je zbierać. O zobacz, 
spada jabłko, te można już zjeść, – powiedziała Małgosia podnosząc 
z ziemi owoc, – ale najpierw trzeba je umyć. Można się pochorować, 
tak mówi babcia. Choć, wrócimy do domu i umyjemy jabłko.

I dziewczynka z misiem ruszyła w stronę furtki.
– Ten domek to altanka, jemy tu, gdy jest ciepło, 

podwieczorki. 
Altanka była stara drewniana otulona 

bluszczem, który przybierał czerwony 
jesienny kolor.

Przygody misia Zyzia
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175 lat – Zamach na agenta carskiej policji spowodował wkroczenie
  wojsk zaborczych i okupację Wolnego Miasta Krakowa 
  (dnia 17 marca 1836 roku).
165 lat – W Galicji wybuchło powstanie chłopskie Jakuba Szeli.
  Tego samego dnia do Wolnego Miasta Krakowa wkroczyły
  wojska austriackie (dnia 18 lutego 1846 roku).
165 lat – Wybuchło powstanie Krakowskie. Oddział wojsk
  austriackich po krótkotrwałych walkach wycofał się 
  z miasta (dnia 20/21 lutego 1846 roku).
165 lat – W Krakowie powstał Rząd Narodowy Rzeczypospolitej
  Polskiej (dnia 22 lutego 1846 roku).
160 lat – Zniesiona została granica celna między Królestwem
  Polskim a Cesarstwem Rosyjskim (dnia 1 stycznia 1851 roku).
155 lat – W Dublanach koło Lwowa powstała Szkoła Rolnicza, 
  k t ó r e j  f u n d a t o r e m  b y ł  L e o n  S a p i e h a 
  (dnia 9 stycznia 1856 roku).
150 lat – W Austrii został wydany Patent Ludowy, który wprowadzał
  autonomię w krajach monarchii  habsburskiej 
  (dnia 28 lutego 1861 roku).
150 lat – W Królestwie Polskim przywrócono Radę Stanu i Komisję
  Rządową Wyznań  Religijnych i Oświecenia Publicznego
  (dnia 27 marca 1861 roku).
145 lat – W gimnazjach Królestwa Polskiego wprowadzono jako
  wykładowy język rosyjski (dnia 5 stycznia 1866 roku).
125 lat – Na stokach Cytadeli warszawskiej powieszono 4 działaczy
  I Proletariatu: Piotra Bardowskiego, Stanisława
  Kunickiego, Michała Ossowskiego i Jana Piertusińskiego
  (dnia 26 stycznia 1886 roku).
110 lat – Urodził się Julian Przyboś (†6.10.1970), poeta, eseista 
  (dnia 5 marca 1901 roku).
110 lat – Z m a r ł  m a l a r z  A l e k s a n d e r  G i e r y m s k i 
  (dnia 8 marca 1901 roku).
105 lat – W wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej Polacy
  zdobyli 53 mandaty (marzec 1906 roku).
 90 lat – Sejm postanowił o powołaniu Senatu jako wyższej izby 
   parlamentu (dnia 27 stycznia 1921 roku). 
 90 lat – Sejm ustanowił Order Odrodzenia Polski (Polonia
   Restituta) (dnia 3 lutego 1921 roku).
 90 lat – Polska i Francja zawarły umowę o współpracy politycznej,
   a dwa dni później podpisano  t a jny  uk ł ad  ob ronny 
   o wzajemnej pomocy na wypadek agresji niemieckiej 
   lub sowieckiej (dnia 19 lutego 1921 roku).
 90 lat – W Bukareszcie zawarto polsko-rumuńskie przymierze
   obronne uzupełnione o tajny  układ o wzajemnej pomocy 
   w razie ataku sowieckiego (dnia 3 marca 1921 roku).
 90 lat – Se jm  Us t awodawczy  uchwa l i ł  Kons ty tuc j ę
   Rzeczypospolitej Polskiej (dnia 17 marca 1921 roku). 
 90 lat – W Rydze po pięciomiesięcznych rokowaniach został
   podpisany traktat pokojowy między Rzecząpospolitą
   Polską a Rosją Radziecką i Ukrainą (dnia 18 marca 1921 roku).
 85 lat – Zmarł prymas Polski kardynał Edmund Dalbor 
   (dnia 13 lutego 1926 roku).
 70 lat – We Lwowie Wanda Wasilewska zaczęła wydawać
   m i e s i ę c z n i k  l i t e r a c k i  „ N o w e  Wi d n o k r ę g i ” 
   (styczeń 1941 roku). 
 65 lat – W Warszawie uruchomiono pierwszą linię trolejbusową
   (dnia 5 stycznia 1946 roku).
 65 lat – Pierwszy powojenny spis ludności w Polsce wykazał 
   23 929 737 osób (dnia 14 lutego 1946 roku).
 65 lat – Rozwiązano Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
   (marzec 1946 roku).
 60 lat – Powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
   (dni 11-12 marca 1951 roku).
 55 lat – W Moskwie po zakończeniu obrad XX Zjazdu KPZR zmarł
   Bolesław Bierut, I sekretarz PZPR (dnia 12 lutego 1956 roku).
 50 lat – Telewizja zaczęła nadawać we wszystkie dni tygodnia – 
   po kilka godzin (dnia 1 lutego 1961 roku).
 30 lat – Generał Wojciech Jaruzelski stanął na czele rządu 
   (dnia 11 lutego 1981 roku).
 20 lat – W Moskwie podjęto decyzję o likwidacji Układu
   Warszawskiego (dnia 31 marca 1991 roku).

715 lat – Po siedmiu miesiącach panowania został zamordowany
  król Przemysł II (dnia 8 lutego 1296 roku).
625 lat – W Lublinie na zjeździe szlachty książę litewski Jagiełło
  został wybrany na króla polskiego (dnia 2 lutego 1386 roku).
625 lat – Chrzest Jagiełły i nadanie mu imienia Władysław 
  (15 lutego 1386 roku).
625 lat – Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski 
  (dnia 4 marca 1386 roku).
600 lat – W Toruniu został zawarty traktat pokojowy Polski i Litwy
  z Zakonem Krzyżackim (dnia 1 lutego 1411 roku).
455 lat – Polskę opuściła królowa Bona, wywożąc różne dobra 
  i ogromne sumy pieniężne (dnia 1 lutego 1556 roku).
440 lat – Zmarł Jan Zygmunt Zapolya, siostrzeniec króla polskiego
  (dnia 14 marca 1571 roku).
415 lat – Król Zygmunt III Waza przeniósł rezydencję królewską 
  z Krakowa do Warszawy (dnia 18 marca 1596 roku).
365 lat – Ślub Władysława IV z Francuzką, Marią Ludwiką
  Gonzagą de Nevers (dnia 10 marca 1646 roku).
355 lat – Karol Gustaw skłonił księcia pruskiego Fryderyka
  Wilhelma I do poddania Prus Książęcych zwierzchności
  szwedzkiej i zerwania związków lennych z Polską 
  (dnia17 stycznia 1656 roku).
355 lat – Nieliczne siły polskie pod dowództwem Stefana
  Czarnieckiego poniosły pod Gołębiem porażkę 
  od Szwedów. Wkrótce jednak wojska polsko-litewskie
  osaczyły  Szwedów w widłach Wisły  i  Sanu 
  (dnia 19 lutego 1656 roku).
320 lat – Ślub królewicza Jakuba Sobieskiego z księżniczką
  neuburską Jadwigą Elżbietą (dnia 25 lutego 1691 roku).
310 lat – W czasie spotkań cara Piotra I z Augustem II w Birżach 
  Rzeczpospolita zdecydowanie odmówiła udziału w wojnie
  ze Szwecją (luty 1701 roku).
275 lat – Pokonany król polski Stanisław Leszcztński abdykował 
  (dnia 27 stycznia 1736 roku).
245 lat – W Lotaryngii zmarł w wieku 89 lat król Polski Stanisław
  Leszczyński (dnia 23 lutego 1766 roku).
220 lat – Na scenie Narodowego Teatru Polskiego wystawiono
  Powrót  pos ła  Ju l i ana  Ursyna  Niemcewicza 
  (dnia 15 stycznia 1791 roku).
220 lat – Uchwalenie prawa o sejmikach – ustalenie organizacji 
  i kompetencji oraz wykluczenie z nich szlachty
  nieposesjonatów, czyli hołoty (dnia 24 marca 1791 roku).
215 lat – Zawiązanie w Krakowie aktu konfederacji dążącej 
  do odbudowy Polski z ziem zaboru pruskiego 
  (dnia 6 stycznia 1796 roku).
210 lat – W układzie pokojowym francusko-austriackim
  Napoleon pominął milczeniem sprawę polską. Na znak
  protestu demonstracyjnie podał się do dymisji generał
  Karol Kniaziewicz i wielu ofi cerów (dnia 9 lutego 1801 roku).
195 lat – Z inicjatywy Stanisława Staszica powstała w Kielcach
  Szkoła Akademiczno-Górnicza (dnia 16 lutego 1816 roku).
185 lat – Zmarł Stanisław Staszic, wybitny mąż stanu, pisarz,
  filozof, przyrodnik, organizator życia naukowego 
  (dnia 20 stycznia 1826 roku).
180 lat – Sejm powołał Rząd Narodowy, na czele którego stanął 
  książę Adam Jerzy Czartoryski (dnia 29 stycznia 1831 roku).
180 lat – Armia rosyjska pod wodzą feldmarszałka Iwana Dybicza 
  wkroczyła do Królestwa Polskiego (dni 5-6 lutego 1831 roku).
180 lat – Generał Józef Dwernicki pokonał pod Stoczkiem dywizję
  generała Fiodora Gejsmara (dnia 14 lutego 1831 roku).
180 lat – Zwycięstwo pod Dobrem generała Jana Skrzyneckiego 
  i Piotra Szembeka (dnia 17 lutego 1831 roku).
180 lat – Bitwa pod Grochowem, stoczona przez generała Józefa
  Chłopickiego w obronie Warszawy, mimo olbrzymich strat
  z obu stron nie rozstrzygnęła sytuacji (dnia 25 lutego 1831 roku).
180 lat – Wodzem naczelnym mianowany został generał Jan
  Skrzynecki (dnia 26 lutego 1831 roku).
180 lat – Wybuch powstania na Litwie (dnia 26 marca 1831 roku).
180 lat – Zwycięska kontrofensywa wojsk polskich pod dowództwem 

generała Ignacego Prądzyńskiego 
(dnia 31 marca 1831 roku).
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29TUZIN PRZYSŁÓW

Kto w niebo pluje, na głowę mu spada.
 m� C�$L " *%�%��, C!,�%�,2“  "%�/ …=C,2
“ .

Kto się kładzie z psami, ten wstaje z pchłami.
 q *�� C%"��‘�
“ , %2 2%�% , …=K�!‘�
“ .

Co ma wisieć, nie utonie.
 j%�3 K/2
 C%"���……/�, 2%2 …� 32%…�2.

Kto się wiele pyta, ten się wiele uczy. 
 Язык до Киева доведёт.

Jaka mać, taka nać.
 j=*%"% “�� , 2=*%"% , C��� .

I w bajce bywa trochę prawdy.
 b *=›�%L �32*� �“2
 �%�  C!="�/.

Małych ptaków, małe gniazdo.
 o% q�…
*� , �=C*=.

Podróże kształcą.
 )3›=  “2%!%…= C!,K=",2 , 3�=.

Źle nabyte w korzyść się nie obraca.
 )3›%� �%K!% "C!%* …� ,�‘2. 

Trafi ł frant na franta.
 m=��= *%“= …= *=��…
.

Dla spóźnionych gości pozostają kości.
 j2% C%ƒ�…% C!,�‘�, 2%�
*% *%“2, …=�‘�.

Siła złego na jednego.
 n�,… " C%�� …� "%,….

Ðåäàêòèðóåò êîëëåãèÿ
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J
EŻELI Polacy wtedy 
rozpraszają się po całym 
świecie, no to i do Belgii 

też trafiają, lecz jednostki, 
nieliczne rodziny, zwłaszcza 
szlachta i panowie. 

W początkowych latach 
XX wieku przemysł belgijski 
i francuski gwałtownie się 
rozwija, wzrasta popyt na węgiel 
i kopalnie szukają górników. 
Będą ich sprowadzać z całej 
Europy, z Maroka, z Algierii, z 
Syrii a nawet z Chin. Bardzo dużo 
Polaków, którzy mieli wprawę w 
wydobyciu węgla, sprowadzano 
z Westfalii (Rhurgebied w 
okolicach Kolonii).

W l a t a c h  1 9 2 0 .  c a ł e 
nowo zbudowane osiedla są 
zamieszkałe przez młode rodziny 
Polaków, którzy przyjechali tu z 
Niemiec, lecz jeszcze nie z Polski. 
W dziejach Polonii belgijskiej 
(i francuskiej) był to tak zwany 
„okres Westfaliaków”. 

W latach poprzedzających 
II wojnę światową kopalnie 
sprowadzają górników już prosto z 
Polski. Uważano nawet, że Polska 
ich po prostu sprzedawała. Wtedy 
w Belgii i Francji mieszka łącznie 
ponad 300 tysięcy Polaków. 
Od roku 1936 niektóre kopalnie 
we Francji i Belgii są zamykane i 
Polaków wywozi się z powrotem 
do Polski. 

W  l a t a c h  o k u p a c j i 
niemieckiej Polacy pracują w 
kopalniach razem z jeńcami 
rosyjskimi.

Tuż po wojnie dookoła 
Gandawy osiadła pewna ilość 
młodych żołnierzy z Pierwszej 
Dywizji Pancernej generała 
Maczka, którzy ożenili się 
z Belgijkami i tu pozostali na 
stałe. W tym samym okresie 
do Belgii i  Francji ściąga 
m ł o d z i e ż  z w o l n i o n a  z 
niemieckich obozów i fabryk. Są 
to ochotnicy, którzy zdecydowali 
się nie wracać do Kraju, lecz 
dalej wałęsać się po świecie 
w poszukiwaniu lepszej doli. 
Zamierzali ostatecznie osiedlić 
się w Stanach Zjednoczonych, 

POLACY Z BELGIIPOLACY Z BELGII
Belgia powstała w 1830 roku i już wtedy polscy żołnierze pomagają przy tworzeniu nowego 

belgijskiego wojska. Wiemy, że Joachim Lelewel od 1835 roku przebywa w Brukseli. 

Kanadzie lub Australii. Niektórym 
to się udało, lecz znakomita 
większość wyzwolonych z 
niewoli Polaków wróciła do 
Polski w latach 1945–1947.

Polonia ze starej emigracji 
„przedwojennej” i nowszej 
„powojennej” nadal się rozwija. 
Polaków było dużo, zaś ich 
dzieci i wnuków dziś jest jeszcze 
więcej. Mimo, że nie są urodzeni 
w Polsce i nigdy tam nie byli i 
chociaż nie mówią po polsku, 
czują się Polakami.

Polska o nas zapomniała, 
ale to nic. Jesteśmy tu, za 

granicą, już ponad sto lat i 
niestety nadal będziemy tu 
trwali, jednak wciąż będziemy 
się czuli Polakami. To jest 
jak najbardziej żywa Polonia, 
która ma prawdziwe związki i 
rzetelnych działaczy.

W okresie „zimnej” wojny, 
aż do zmian poli tycznych 
w Polsce, niektórzy Polacy 
p o  p o b y c i e  z a  g r a n i c ą 
postanawial i  pozostać  tu . 
Tworzyli jedyną „polityczną” 
emigrację .  Ale  tak  samo, 
jak  przed wojną,  wracają 
Polacy do Polski. Nawet ci, 

którzy urodzili  się tutaj – 
w Belgii czy we Francji.

Po  roku  1980  Po lacy 
przyjeżdżają tu osobiście celem 
podjęcia wybranej pracy i to 
nie tylko na budowie – są to 
często lekarze, sportowcy… Na 
święta wracają do swoich rodzin 
w Polsce. Jesteśmy dla nich 
niespodziewanym odkryciem. 
Z nami współdziałają i bawią się.

W odróżnieniu od nich polscy 
urzędnicy zatrudnieni w Unii 
Europejskiej nic nie chcą wiedzieć 
o obecności w Belgii starego 
wychodźstwa. Bo, po co? Wracają 
w piątek do Polski i są w biurze w 
poniedziałek rano. Nie wszyscy 
też mieszkają w Brukseli. Władze 
brukselskie bardzo ich szanują, 
bo pięknie piszą i ładnie mówią 
po polsku i w językach obcych. 
Lecz nie ma w Brukseli żadnych 
związków polonijnych. 

Do Brukseli sprowadza 
się mnóstwo wydawnictw 
promujących polską kulturę, lecz 
ani kropli z tych bogactw do nas 
nie dociera. Bo, po co?

Zaczynają jednak stopniowo 
zwracać na nas uwagę:

– Skąd jesteście?
– My? Polacy! 

Aleksander KOZŁOWSKI
z Belgii

Polscy górnicy w Belgii

Polskie spotkania w Bois du Luc (1954 r.)

ŻYCIE POLONIJNE 
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Afi sz zespółu „Spotkanie” 

Pomnik polskich lotników na cmentarzu Charleroi Nord 
(ustawiony w 1947 r.) 

Podczas imprezy
Polskie fi rmy na wysawie w Belgii

Polskie spotkania w Bois du Luc 
(2010 r.)

Na spotkaniu polonijnym

Aleksander Kozłowski

Na cmientarzu wojskowym polskich żołnierzy 
w Lommel (prowincja Limburg)

Polskie produkty 
w Belgii

W Polskiej Misji Katolickiej 
w Liège

ŻYCIE POLONIJNE 
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