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ÛÍÅØÍÞÞ äåëåãà-
öèþ ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû 
êóáàíñêîãî ïàðëàìåíòà 

âîçãëàâèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ÇÑÊ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, äåëàì 
ñåìüè è ìîëîä¸æè Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ 
×åðíÿâñêèé. Âìåñòå ñ íèì íà îïîëü-
ñêîé çåìëå ïîáûâàëè ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ÇÑÊ ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
Àíàòîëèé Äîìèíèêîâè÷ Áàøèíñêèé, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî 
âîïðîñàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Õîáëåíêî 
è ñåêðåòàðü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî êîìïëåêñà è 
òóðèçìà Åëåíà Âàñèëüåâíà Êàïöîâà. 
Â ñîñòàâ êóáàíñêîé äåëåãàöèè òàêæå 
âîøëè ïåðâûé ïðîðåêòîð Êóáàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïðî-
ôåññîð Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Èâàíîâ 

âîåâîäñòâà. Àãðîïðîìûøëåííûé 
êîìïëåêñ è òóðèçì – ýòî òå ñôåðû, 
ãäå óñïåõîâ äîáèâàåòñÿ è Êóáàíü, ýòî 
îáúåäèíÿåò íàøè ðåãèîíû.

Ó Îïîëüñêîãî âîåâîäñòâà óñòà-
íîâëåíû øèðîêèå ìåæäóíàðîäíûå 
êîíòàêòû. Â ñïèñêå ïàðòí¸ðîâ 
ðàçëè÷íûå ðåãèîíû ×åõèè, Ãåðìà-
íèè, Âåíãðèè, Ôðàíöèè, Óêðàèíû. 
Òåïåðü ê íèì äîáàâèëñÿ Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé. È æèòåëè, è âëàñòè 
Îïîëüÿ ðàñöåíèâàþò ýòî êàê óäà÷ó. 
Êóáàíü è å¸ âîçìîæíîñòè îïðåäå-
ë¸ííî ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ. Íî 
åñëè î ïîòåíöèàëå ðàçëè÷íûõ îò-
ðàñëåé ýêîíîìèêè Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ïîëÿêè ïîêà çíàëè íåìíîãî, òî 
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çèìíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ Èãð 2014 ãîäà èçâåñòíî âñåì. 
Îäèí èç ïåðâûõ âîïðîñîâ, êîòîðûé 
âñþäó çàäàâàëè ÷ëåíàì êóáàíñêîé 
äåëåãàöèè: äàëåêî ëè îò Êðàñíîäàðà 
ðàñïîëîæåí Ñî÷è?

Çà ïîëòîðà äíÿ äåïóòàòû Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïðîåõàëè 
ïî òåððèòîðèè âîåâîäñòâà ñîòíè 
êèëîìåòðîâ. Êàê ïîòîì, ïðè íå-
ôîðìàëüíîì îáùåíèè, îòìåòèëè 
ïîëÿêè, íè îäíà äåëåãàöèÿ, êîòîðàÿ 
ïðèåçæàëà â âîåâîäñòâî ïðåæäå, íå 
áûëà òàêîé àêòèâíîé. 

Ïåðâîé â îôèöèàëüíîé ïðîãðàì-
ìå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ìàðøàëîì è 
Ïðàâëåíèåì Îïîëüñêîãî âîåâîäñòâà, 
ïðåäñåäàòåëåì è äåïóòàòàìè Ñåéìè-
êà. Ìàðøàë Îïîëüñêîãî âîåâîäñòâà 
ïàí Þçåô Ñåáåñòà îáðàòèëñÿ ê 
ãîñòÿì ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì. 
Îí îòìåòèë, ÷òî âèçèò ïðîõîäèò â 
çíàìåíàòåëüíîå âðåìÿ – íàêàíóíå 
â Ïîëüøå çàâåðøèëñÿ âòîðîé òóð 
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ, áûëè 
ñôîðìèðîâàíû âñå îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êðîìå òîãî, ïðèåçä 
êóáàíñêèõ äåïóòàòîâ ñîâïàë ñ âèçèòîì 
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КУБАНЬ КУБАНЬ # ОПОЛЕ ОПОЛЕ
è ïðåäñåäàòåëü Êðàñíîäàðñêîé ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé 
öåíòð «Åäèíñòâî» ïàí Àëåêñàíäð 
Ñåëèöêèé.

Îïîëüñêîå âîåâîäñòâî – ñàìîå 
ìàëåíüêîå ïî ïëîùàäè è íàñåëåíèþ 
èç 16 âîåâîäñòâ Ïîëüøè. Íåñìîòðÿ 
íà ðàçìåðû, òåððèòîðèÿ äåìîíñòðè-
ðóåò ýêîíîìè÷åñêèå óñïåõè. Â àãðî-
êîìïëåêñå ïðèìåíÿþò ïåðåäîâûå 
òåõíîëîãèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó äîáèâà-
þòñÿ âåñüìà âûñîêèõ óðîæàåâ. Çäåñü 
ñàìàÿ âûñîêàÿ â Ïîëüøå ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, òàê 
÷òî â ýòîé ñôåðå âîåâîäñòâî ÿâëÿåòñÿ 
áåçóñëîâíûì ëèäåðîì. Çàðàáàòûâà-
þò çäåñü è íà òóðèçìå. Òóò åñòü, ãäå 
îòäûõàòü è ÷òî ïîêàçàòü ãîñòÿì: òðè 
ïðèðîäíûõ ïàðêà, îêîëî 160 äâîð-
öîâ è ñòàðèííûõ çàìêîâ, åæåãîäíî 
ïðîâîäèòñÿ ôåñòèâàëü ïîëüñêîé 
ïåñíè. Äî äåâÿòè òûñÿ÷ òóðèñòîâ 
ìîãóò ðàçìåñòèòüñÿ â ìåñòàõ îòäûõà 
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Ä.À. Ìåäâåäåâà, ê êîòîðîìó áûëî 
ïðèêîâàíî âíèìàíèå âñåõ ïîëÿêîâ.

Íà âñòðå÷å ñ Ïðàâëåíèåì âî-
åâîäñòâà è äåïóòàòàìè Ñåéìèêà 
÷ëåíîâ êóáàíñêîé äåëåãàöèè ïî-
çíàêîìèëè ñî ñòðóêòóðîé ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ïîëüøå. 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑÊ 
Â.Â. ×åðíÿâñêèé ðàññêàçàë îá ýêî-
íîìè÷åñêîì ïîòåíöèàëå Êóáàíè, 
àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëü-
íîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ñîñòîÿëñÿ 
çàèíòåðåñîâàííûé ðàçãîâîð, â õîäå 
êîòîðîãî ñòîðîíû ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü çàäàòü èíòåðåñóþùèå 

âîïðîñû, îáñóäèòü ñõåìû ðåøåíèÿ 
òåõ èëè èíûõ ïðîáëåì íà óðîâíå 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè 
è Ïîëüøå. Çàòåì Â.Â. ×åðíÿâñêèé è 
ïðåäñåäàòåëü Ñåéìèêà Îïîëüñêîãî 
âîåâîäñòâà ïàí Áîãóñëàâ Âåðäàê 
ïîäïèñàëè ïðîòîêîë î íàìåðåíèÿõ 
ìåæäó Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíè-
åì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è Ñåéìè-
êîì Îïîëüñêîãî âîåâîäñòâà. Ýòî 
ñîãëàøåíèå ñòàëî ïåðâûì øàãîì 
ê çàêëþ÷åíèþ ïîëíîìàñøòàáíîãî 
äîãîâîðà ìåæäó íàøèìè ðåãèîíà-
ìè, â êîòîðîì áóäóò îãîâàðèâàòüñÿ 
âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàçíûõ 
ñôåðàõ è íàïðàâëåíèÿõ.

Âïðî÷åì, ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà 
óæå âåä¸òñÿ. Íàïðèìåð, íà òîé æå 
âñòðå÷å ïîëüñêàÿ ñòîðîíà ïðåäñòàâè-
ëà äåïóòàòàì ÇÑÊ èíâåñòèöèîííûé 
ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà â Êðûìñêîì 
ðàéîíå êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî 
ïðîèçâîäñòâó ìÿñîïðîäóêòîâ. Ýòî 
áóäåò öåëûé êîìïëåêñ, êîòîðûé 
îáúåäèíèò ôåðìû ïî âûðàùèâàíèþ 
ïëåìåííîãî ïîãîëîâüÿ, îòêîðìó 
äâóõñîò òûñÿ÷ ñâèíåé, ïðåäïðèÿòèÿ 
ïî ïðîèçâîäñòâó êîìáèêîðìîâ è ìÿ-
ñîïðîäóêòîâ, à òàêæå ïî óòèëèçàöèè 
îòõîäîâ æèâîòíûõ. Ñòðîÿò òàêîé 

Êîíòàêòàìè â ñôåðå ýêîíîìè-
êè îòíîøåíèÿ ìåæäó Ïîëüøåé 
è Ðîññèåé íå îãðàíè÷èâàþòñÿ. Â 
Îïîëüñêîì âîåâîäñòâå çàâåðøàåòñÿ 
Ãîä Ðîññèè, êîòîðûé ïðîâîäèëî 
ìåñòíîå îòäåëåíèå îáùåñòâà ñî-
òðóäíè÷åñòâà Ïîëüøà–Âîñòîê ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïàíà Ýóãåíèóøà 
Áðóäêåâè÷à. Â åãî ðàìêàõ ñîñòîÿëèñü 
âûñòàâêè è êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-
ù¸ííûå À.Ï. ×åõîâó, Í.Â. Ãîãîëþ, 
Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷ó, ñåìèíàðû äëÿ 
õóäîæíèêîâ, ôåñòèâàëü ôèëüìîâ, 
äåíü ðîññèéñêîé êíèãè. Ìîæíî óâå-
ðåííî ñêàçàòü, ÷òî â Ïîëüøå ñíîâà 
åñòü ñïðîñ íà ðîññèéñêîå. Ðóêîâî-
äèòåëü îáùåñòâà Ïîëüøà–Âîñòîê 
ïàí Òàäåóø Ñàìáîðñêèé íà âñòðå÷å 
ñ äåïóòàòàìè ÇÑÊ â Âàðøàâå ñêàçàë, 
÷òî íå ñîãëàñåí ñ æóðíàëèñòàìè, 
êîòîðûå çàÿâëÿþò: â îòíîøåíèÿõ 
ìåæäó Ðîññèåé è Ïîëüøåé íàñòóïè-
ëà îòòåïåëü. Ïî åãî ìíåíèþ, ìåæäó 
ïîëÿêàìè è ðîññèÿíàìè íèêîãäà íå 
áûëî õîëîäíîñòè, ãðàæäàíå íàøèõ 
ñòðàí âñåãäà èíòåðåñîâàëèñü æèçíüþ 
äðóã äðóãà. Çäåñü ñ íîñòàëüãèåé ïîþò 
ïåñíè èç íàøåãî îáùåãî ñîâåòñêî-
ãî ïðîøëîãî, ó÷àò ðóññêèé ÿçûê. 

êîìïëåêñ ñ ïðèöåëîì íà ñî÷èíñêóþ 
Îëèìïèàäó, à âïîñëåäñòâèè ïðîäóê-
öèÿ áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ â ðàçëè÷íûå 
ðåãèîíû ñòðàíû. Â ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà ó÷àñòâóþò êîìïàíèè èç ïÿòè 
ñòðàí ìèðà.

Äåïóòàòû ÇÑÊ ïîñåòèëè ìÿñî-
ïåðåðàáàòûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå 
Ìðî÷åê â ìåñòå÷êå Òàðíóâ, íåäàëåêî 
îò ãîðîäà Îïîëå. Çäåøíèå ìàñøòàáû 
íå ñðàâíèòü ñ òåìè, íà êîòîðûå ïî-
ëÿêè çàìàõíóëèñü ïîä Êðûìñêîì, íî 
ïîäõîä òàêîé æå îñíîâàòåëüíûé. Íà 
ïðåäïðèÿòèè ïðîèçâîäÿò äî 25 òîíí 
ìÿñîïðîäóêòîâ â íåäåëþ, ðûíîê 
ñáûòà – ìàãàçèíû áëèçëåæàùèõ íà-
ñ¸ëåííûõ ïóíêòîâ â ðàäèóñå 10 êì. 

(Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.)
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Ýòî äèêòóåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèìè 
òåíäåíöèÿìè – êîíòàêòû ñ Ðîññèåé 
â ñôåðå òîðãîâëè, ïðîèçâîäñòâà ðàñ-
øèðÿþòñÿ. 

Âî âðåìÿ âèçèòà ïåðâûé ïðî-
ðåêòîð Êóáàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà À.Ã. Èâàíîâ ïîäïèñàë 
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ÊóáÃÓ 
ñ Îïîëüñêèì óíèâåðñèòåòîì. Âóçû 
áóäóò îáìåíèâàòüñÿ èíôîðìàöèåé, 
ñòóäåíòû ïîåäóò íà ñòàæèðîâêè.

Ñ îãðîìíûì èíòåðåñîì â Ïîëüøå 
ñëóøàëè è ÷èòàëè èíòåðâüþ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè Ä.À. Ìåäâåäåâà ïîëü-
ñêèì ÑÌÈ. Êàê íà îäíîé èç âñòðå÷ 
îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Ñåéìèêà 
Îïîëüñêîãî âîåâîäñòâà ïàí Áîãóñëàâ 
Âåðäàê, â îòâåòàõ ðîññèéñêîãî Ïðå-
çèäåíòà îí óñëûøàë ÷åñòíûå îòâåòû 
íà ñëîæíûå âîïðîñû, êîòîðûå âîç-
íèêàëè â îòíîøåíèÿõ ìåæäó íàøèìè 
ñòðàíàìè.

Ñâèäåòåëüñòâîì óâàæèòåëüíîãî 
îòíîøåíèÿ ïîëÿêîâ ê ïðîøëîìó, ê 
ïàìÿòè ñîâåòñêèõ ñîëäàò ÿâëÿþòñÿ 
êëàäáèùà, íà êîòîðûõ ïîõîðîíå-
íû íàøè âîèíû, ïîãèáøèå ïðè 
îñâîáîæäåíèè Ïîëüøè îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Åñòü òàêîå 
è â Îïîëå. Êàê è íà äðóãèõ êëàä-
áèùàõ Ïîëüøè, çäåñü ÷èñòîòà è 
ïîðÿäîê, íè÷òî íå íàðóøàåò ïîêîé 
òåõ, êòî çàõîðîíåí íà ýòîì ïîãîñòå. 
Ê ìåìîðèàëó, âîçâûøàþùåìóñÿ 
ñðåäè áðàòñêèõ è èìåííûõ ìîãèë 
íàøèõ âîèíîâ, ÷ëåíû êóáàíñêîé 
äåëåãàöèè âîçëîæèëè öâåòû è ïî-
ñòàâèëè ñâå÷è.

Ïîáûâàëà äåëåãàöèÿ è â ãîðîäå 
Áæåã, ïîñåòèëà çàìîê ïîëüñêîé 
êíÿæåñêîé äèíàñòèè Ïÿñòîâ. Ñåé÷àñ 
ýòî ìóçåé, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñâîå-

îáðàçíûì 
êóëüòóðíûì 

öåíòðîì. Çäåñü ïðîõîäÿò ìíîãî-
÷èñëåííûå ñåìèíàðû ìóçûêàíòîâ 
è õóäîæíèêîâ. Òðàäèöèîííûì ñòàë 
ïîýòè÷åñêèé ôåñòèâàëü «Ìèñòåðèÿ 
õëåáà», íà êîòîðûé ïîëÿêè ïðè-
ãëàñèëè è êóáàíöåâ. Ðóêîâîäèòåëü 
äåëåãàöèè Â.Â. ×åðíÿâñêèé â ñâîþ 
î÷åðåäü ïðåäëîæèë îïîëüñêèì ìó-
çûêàëüíûì êîëëåêòèâàì ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå 
ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, êîòîðûé åæå-
ãîäíî ïðîõîäèò â Ñëàâÿíñêå-íà-
Êóáàíè.

Â íåáîëüøîì ãîðîäêå Îòìóõîâ 
äåïóòàòû ÇÑÊ âñòðåòèëèñü ñ ðóêî-
âîäñòâîì Íûñêîãî ïîâÿòà è ãìèíû 
Îòìóõîâ. Ñòàðîñòà ïîâÿòà ïàí Àäàì 
Ôóÿð÷óê è áóðìèñòð ãîðîäà ïàí ßí 
Âîçíÿê ðàññêàçàëè, êàê ôîðìèðó-
þòñÿ áþäæåòû, ðåøàþòñÿ âîïðîñû 
ðàçâèòèÿ øêîë, ñòðîèòåëüñòâà è 
ñîäåðæàíèÿ äîðîã. Âåëèêà ðîëü 
íàñåëåíèÿ â ðåøåíèè âîïðîñîâ 

– Áóäåì ó÷èòüñÿ äðóã ó äðóãà, – 
ñêàçàë Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, – â 
äàëüíåéøåì ìû ïðåäóñìîòðèì âîç-
ìîæíîñòü êîíòàêòîâ ïðåäñòàâèòåëåé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, íóæ-
íî óñòàíîâèòü îòíîøåíèÿ íà óðîâíå 
ðóêîâîäèòåëåé ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Âèçèò êóáàíñêîé äåëåãàöèè â 
Îïîëüñêîå âîåâîäñòâî ïîñëóæèò 
óêðåïëåíèþ äðóæåñêèõ îòíîøåíèé 
è ðàçâèòèþ ñâÿçåé, êàê äåëîâûõ, 
òàê è êóëüòóðíûõ, ìåæäó íàøèìè 
ðåãèîíàìè è íàøèìè ñòðàíàìè. 
Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑÊ 
Â.À. Áåêåòîâà êóáàíñêèå ïàðëàìåí-
òàðèè ïðèãëàñèëè ïîëüñêèõ êîëëåã 
ïîñåòèòü Êóáàíü â 2011 ã. Â ðàìêàõ 
ýòîãî âèçèòà ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîäïè-
ñàíèå ïîëíîìàñøòàáíîãî äîãîâîðà î 
ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ðåãèîíàìè.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Äåïóòàòû ÇÑÊ 
çàèíòåðåñîâàëèñü îïûòîì ïðîâåäå-
íèÿ ñîðåâíîâàíèé ìåæäó ãìèíàìè 
íà ñàìûé êðàñèâûé íàñåë¸ííûé 
ïóíêò. Æèòåëè íà ñîáñòâåííûå 
ñðåäñòâà áëàãîóñòðàèâàþò ãîðîäêè, 
âîçâîäÿò ôîíòàí÷èêè, âûñàæèâàþò 
öâåòû, ïîäðåçàþò äåðåâüÿ, ñòðå-
ìÿòñÿ âîïëîòèòü íà ñâîåé óëèöå 
íåäîðîãóþ, íî îðèãèíàëüíóþ èäåþ, 
êîòîðàÿ áóäåò âûäåëÿòü èõ íà-
ñåë¸ííûé ïóíêò, îòëè÷àòü åãî îò 
ñîñåäåé.

Ïîäâîäÿ èòîãè âèçèòà, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑÊ Â.Â. ×åð-
íÿâñêèé ïîä÷åðêíóë, ÷òî îáùåíèå, 
êîòîðîå íà÷àëîñü âî âðåìÿ ýòîé 
ïîåçäêè, áóäåò ïðîäîëæåíî.

КУБАНЬ КУБАНЬ # ОПОЛЕ ОПОЛЕ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2-é ñòð.)
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5ŻYCIE POLONIJNE 

III Posiedzenie Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej przy Marszałku 

Senatu VII kadencji

WSPIERANIE organizacji 
Polonii i Polaków za granicą 
w nowej rzeczywistości, 

znalezienie nowych form współpracy z 
młodą generacją emigracji oraz kształtowanie 
nowoczesnego wizerunku Polski poza 
granicami zdominowały dwudniowe obrady 
Polonijnej Rady Konsultacyjnej, które 
zakończyły się 19 października 2010 r. w 
Senacie.

Podczas obrad przedstawiciele polskiej 
administracji zaprezentowali nowe narzędzia, 
które mogą służyć do unowocześnienia 
współpracy z Polonią. Dyrektor Departamentu 
Współpracy z Polonią w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Maciej Szymański zapowiedział 
utworzenie interaktywnego portalu – atlasu 
Polonii, który będzie bazą polskiej obecności 
za granicą, będzie umożliwiać kontakty między 
osobami i organizacjami oraz dostarczać 
różnorodnych informacji. Zwrócił uwagę 
na potrzebę nawiązania współpracy z liczną 
Polonią niezorganizowaną i rozproszoną, 
mówiącą silnym głosem, ale nie polskim, 
rozszerzenia współpracy z Polakami na 
Wschodzie i pomocy w budowaniu pozycji 
Polonii w krajach zamieszkania. Ze strony 
Polonii oczekuje się zrozumienia i poparcia 
polskiej polityki zagranicznej i udziału w 
promocji Polski.

Wiceminister edukacji narodowej 
Mirosław Sielatycki omówił nowy model 
oświaty polskiej za granicą, którego celem jest 
upodmiotowienie szkolnictwa społecznego 

p r zy  wykorzys t an iu 
nowych technologii . 
W s z y s t k i e  s z k o ł y 
zostaną przekształcone w 
szkoły tzw. uzupełniające, 
k t ó r e  w y d a w a ć  b ę d ą 
cer tyf ikaty  znajomości 
języka polskiego. Dostępna 
jest już szkoła internetowa, 
czyli nauczanie online, oraz 
kursy internetowe dla nauczycieli, 
powstaje podręcznik internetowy. 
Przy ministrze edukacji  narodowej 
powołana została Rada Oświaty Polonijnej.
Polonijna Rada Konsultacyjna omawiała 
też ofertę programową Telewizji Polonia. 
Zdaniem Jana Mokrzyckiego, wiceprezesa 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, 
jeśli TV Polonia ma przetrwać, musi być inna 
niż stacje komercyjne. Dyrektor stacji Witold 
Laskowski zapowiedział wzbogacenie oferty 
programowej dla młodych ludzi i zerwanie 
z nudną formułą programów polonijnych. 
Według niego, TV Polonia powinna być 
multi aktywna, aby sprostać obecnym 
wyzwaniom. Oprócz wykonywania zadań 
misyjnych musi też zarabiać na siebie. 
Te plany wzbudziły kontrowersje wśród 
członków Rady. Laskowski poinformował, że 
trwają prace nad stworzeniem niezależnego 
od innych anten kanału TVP, który byłby 
poświęcony promocji Polski i przeznaczony 
dla Polaków za granicą.

Podczas posiedzenia mówiono też 

W dniach 18–19 października 2010 r. odbyło się doroczne 
spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku 
Senatu RP. Od 2008 roku członkiem Rady jest pan 
Aleksander Sielicki z Krasnodaru.

o zniekształcaniu wizerunku Polski za 
granicą, co często nie wynika ze złej woli, 
ale z niewiedzy. Jak wskazał marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz, obrady były poświęcone 
wielu tematom, ale też wizerunek naszego 
kraju jest budowany na wielu obszarach - 
kultury, historii, tradycji, edukacji, turystyki, 
sportu.

Kończąc obrady Bogdan Borusewicz 
ocenił ,  że każde nowe posiedzenie 
Rady przynosi coraz lepsze efekty.
„Chciałbym podziękować Radzie za 
aktywność, przygotowanie do interesującej 
dyskusji i bardzo duży wkład merytoryczny” - 
powiedział.

P i e r w s z e g o  d n i a  p o s i e d z e n i a 
marszałek Senatu i członkowie Polonijnej 
Rady Konsultacyjnej uczestniczyli w 

obchodach 20-lecia Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. W siedzibie 
Stowarzyszenia B. Borusewicz odsłonił 

tablice pamiątkowe poświęcone 
pamięci prezesów Stowarzyszenia: 

śp. marszałka Senatu I kadencji, 
prof. Andrzeja Stelmachowskiego 
o raz  marsza łka  Se jmu I I I 
kadenc j i  i  w icemar sza łka 
S e n a t u  V I  k a d e n c j i ,  ś p . 

M a c i e j a  P ł a ż y ń s k i e g o .
„Wszyscy mamy w pamięci prof. 
Andrzeja Stelmachowskiego i 

Macieja Płażyńskiego; są wśród 
nas, bo o nich pamiętamy. Tablice są 

materialnym dowodem tej pamięci”  – 
powiedział B. Borusewicz. Podziękował 
władzom Stowarzyszenia za utrwalenie 
tej pamięci. Longin Komołowski prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
przypomniał o dokonaniach Stowarzyszenia w 
ciągu minionych 20 lat: remonty i budowa ok. 
100 placówek szkolno-oświatowych, 100 tys. 
dzieci ze Wschodu może spędzać wakacje 
w Macierzy. Według L. Komołowskiego nie 
byłoby tych osiągnięć, gdyby nie pierwszy 
prezes „Wspólnoty” A. Stelmachowski i jego 
następca M. Płażyński.

Polonijna Rada Konsultacyjna powstała 
w 2002 r. Powoływana jest na czas kadencji. 
To organ doradczy marszałka Senatu w 
sprawach Polonii i Polaków za granicą. 
Stanowi ofi cjalne forum współpracy między 
Senatem a przedstawicielami największych 
organizacj i  i  środowisk polskich i 
polonijnych na świecie. Rada wypowiada 
się w najważniejszych sprawach związanych 
z kierunkami działań Senatu na rzecz polskiej 
diaspory.
www.senat.pl 
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18 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â Êðàñíîäàðå ñî-
ñòîÿëîñü îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ÊÐÎÎ Ïîëüñêèé 
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð «Åäèíñòâî», íà 
êîòîðîì áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ïðåäûäóùåãî ïî-
ëóãîäèÿ, îáñóæäåíû ïðåäñòîÿùèå ìåðîïðèÿòèÿ è 
îáúÿâëåíî îá îòêðûòèè î÷åðåäíîãî ó÷åáíîãî ãîäà 
â ñóááîòíå-âîñêðåñíîé øêîëå ïîëüñêîãî ÿçûêà è 
êóëüòóðû. 

25–26 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â Êðàñíîäàðå 
ïðîøëè òîðæåñòâà, ïîñâÿù¸ííûå Äíþ ãîðîäà. 
Ïîëüñêàÿ äèàñïîðà ïðèíÿëà òðàäèöèîííîå ó÷à-
ñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, â òîì ÷èñëå øåñòâèè 
â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ ïî öåíòðàëüíîé óëèöå 
è âûñòóïëåíèè ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ íà Ïóø-
êèíñêîé ïëîùàäè. 

27–28 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. ñîñòîÿëñÿ âèçèò â 
Êðàñíîäàð ïîëüñêîãî êîíñóëà ïî äåëàì Ïîëîíèè è 
Êàðòå Ïîëÿêà ïàíè Äèàíû Ãðà÷èê. Âî âðåìÿ äðóæå-
ñêîé âñòðå÷è ñ ÷ëåíàìè Ïîëüñêîãî öåíòðà è êóáàíñêîé îáùåñòâåííîñòüþ, êîíñóë âðó÷èëà áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
âñåì, ïðèíèìàâøèì ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Îò ñåðäöà – ê ñåðäöó», îðãàíèçîâàííîé â àâãóñòå 2010 ã. 
Ïîëüñêèì öåíòðîì «Åäèíñòâî». Íàïîìíèì, ÷òî òîãäà äåòè èç íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò íàâîäíåíèÿ ðàéîíîâ 
Ïîëüøè ñìîãëè îòäîõíóòü íà êóðîðòàõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ (îá ýòîé àêöèè ìû óæå ïèñàëè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî 
èçäàíèÿ, ¹ 3 çà 2010 ã.). Ïàíè Äèàíà Ãðà÷èê òàêæå âñòðåòèëàñü ñ ðóêîâîäèòåëåì Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÌÈÄ ÐÔ â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå Ñåðãååì Àíàòîëüåâè÷åì Ìàíüêî. 

10 îêòÿáðÿ 2010 ã. â Êðàñíîäàðñêîì ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîì ïðèõîäå Ðîçàðèÿ Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè è 
Ñâ. Âàðâàðû ñîñòîÿëîñü ïðàçäíîâàíèå äâîéíîãî þáèëåÿ: 10-ëåòèÿ îñâåùåíèÿ íîâîãî (íûíåøíåãî) õðàìà Ñâ. 
Ëèáîðèÿ è 130-ëåòèÿ íà÷àëà îðãàíèçàöèîííûõ øàãîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó ñòàðîãî õðàìà Ðîçàðèÿ Ïðåñâÿòîé 
Äåâû Ìàðèè è Ñâ. Âàðâàðû. Óòðîì òîðæåñòâåííóþ Ñâ. Ìåññó ïðîâåëè: Åãî Ïðåîñâÿùåíñòâî Åïèñêîï Êëåìåíñ 
Ïèêêåëü – îðäèíàðèé åïàðõèè Ñâ. Êëèìåíòà â Ñàðàòîâå, ìîíñåíüîð Âèñâàëüäàñ Êóëüáîêàñ – ïåðâûé ñåêðå-
òàðü Àïîñòîëüñêîé Íóíöèàòóðû â ÐÔ, îòåö Äàíèèë Ðàäçèøåâñêèé – âèêàðíûé ñâÿùåííèê ïðèõîäà Àíàïû, 
îòåö Ìàðèàí Ãóðñêè – âèêàðíûé ñâÿùåííèê ïðèõîäà â Êðàñíîäàðå è îòåö Ñåðãåé Áàáàäæàíÿí – íàñòîÿòåëü 
ïðèõîäà â Êðàñíîäàðå. Ïîñëå ñëóæáû ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ âûñëóøàëè ëåêöèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ïîëüñêîãî 
öåíòðà «Åäèíñòâî» ïàíà Àëåêñàíäðà Ñåëèöêîãî íà òåìó: «Èñòîðèÿ êàòîëèöèçìà íà Ñåâåðî-Çàïàäíîì Êàâêàçå». 
Â òîò æå äåíü ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à âûñîêèõ ãîñòåé ñ ïðåäñòàâèòåëåì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè íà Êóáà-
íè – àðõèìàíäðèòîì Òðèôîíîì. 

24 îêòÿáðÿ 2010 ã. â Êðàñíîäàðñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîì 
ìóçåå-çàïîâåäíèêå èì. Å. Ä. Ôåëèöûíà â ðàì-
êàõ öèêëà âñòðå÷ íà òåìó: «Îáðàç æåíùèíû 
â êóëüòóðå íàðîäîâ Êóáàíè» ïðîø¸ë âå÷åð 
ïàìÿòè çíàìåíèòîé ïîëüñêîé ïèñàòåëüíèöû, 
ïîýòåññû, íîâåëëèñòêè, ëèòåðàòóðíîãî êðèòèêà 
è ïóáëèöèñòà, àâòîðà ïðîèçâåäåíèé äëÿ äåòåé è 
þíîøåñòâà Ìàðèè Êîíîïíèöêîé (1842–1910). 
Ó÷àñòíèêè ïðàçäíèêà ñìîãëè ïðèêîñíóòüñÿ ê 
ìíîãîãðàííîìó òâîð÷åñòâó Âåëèêîé Ïîëüêè, 
íàñëàäèòüñÿ ìóçûêàëüíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè 
íà ñòèõè ïîýòåññû, ïîñìîòðåòü âûñòóïëåíèå 
ó÷åíèêîâ øêîëû ïîëüñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû 
(ïðåïîäàâàòåëü – ïàíè Íàòàëüÿ Òóòûãèíà). 

29 îêòÿáðÿ 2010 ã. â àêòîâîì çàëå 
Îáùåñòâåííî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Êðàñ-
íîäàðà ñîñòîÿëñÿ IX Êðàñíîäàðñêèé ãîðîäñêîé 
ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Êðàñíîäàð – 

ãîðîä ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà». Â ôåñòèâàëå òðàäèöèîííîå ó÷àñòèå ïðèíÿë ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèé 
àíñàìáëü «Ñêîâðîíýê» (ðóêîâîäèòåëü – ïàíè ßäâèãà Ãæåëÿê).

30 îêòÿáðÿ 2010 ã. â Äîìå Ïîëüñêîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîøëî åæåãîäíîå ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïðåäñåäà-
òåëåé îðãàíèçàöèé, âõîäÿùèõ â Ôåäåðàëüíóþ ïîëüñêóþ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíóþ àâòîíîìèþ «Êîíãðåññ ïîëÿêîâ 
â Ðîññèè» (ïðåäñåäàòåëü – ïàíè Õàëèíà Ñóáîòîâè÷-Ðîìàíîâà). Â ñîâåùàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Ïîëü-
ñêîãî öåíòðà «Åäèíñòâî» ïàí Àëåêñàíäð Ñåëèöêèé. Ïî÷¸òíûìè ãîñòÿìè ñîâåùàíèÿ ñòàëè ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè 
«Âñïóëüíîòà Ïîëüñêà» ïàí Ëîíãèí Êîìîëîâñêèé, ðóêîâîäèòåëü Êîíñóëüñêîãî îòäåëà Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà 
â Ìîñêâå ïàí Ìèõàë Ãðå÷èëî è êîíñóë Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïàíè 
Îëüãà Êàöïýð÷ûê. 

1 íîÿáðÿ 2010 ã. â êðàñíîäàðñêîì Äâîðöå èñêóññòâ «Ïðåìüåðà» ñîñòîÿëñÿ ïðàçä-
íè÷íîå ìåðîïðèÿòèå «Â äðóæáå íàðîäîâ – ñèëà Êóáàíè!», ïîñâÿù¸ííîå Äíþ íàðîäíîãî 

24 %*2 K! 

10 %*2 K! 
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7ŻYCIE POLONIJNE 

Postulaty i wnioski III posiedzenia

Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej

przy Marszałku Senatu VII kadencji

1. Analiza stanu i perspektyw wzajemnych 
relacji pomiędzy Polską a Polonią i Polakami 
za granicą – wskazauje, że zarówno po stronie 
Macierzy jak i po stronie środowisk polskich 
za granicą, istnieje pilna potrzeba określenia 
wzajemnych relacji i oczekiwań oraz stałego ich 
monitorowania. Dostrzegamy potrzebę powstania 
dokumentu który określałby w sposób kompleksowy 
cele i zadania polityki Polski wobec Polonii.

2.  Apelujemy о zakończenie procesu 
legislacyjnego z dawna oczekiwanych przez Polonię 
ustaw о obywatelstwie i repatriacji oraz nowelizacji 
i rozszerzenia zakresu na cały świat ustawy 
«O Karcie Polaka».

3. Apelujemy również о stałe monitorowanie 
zjawisk związanych z nową emigracją zarobkową 
i podjęcie wszelkich właściwych kroków z tym 
związanych.

4. Określenie kierunków i priorytetów we 
wzajemnych relacjach powinno się odpowiadać 
oczekiwaniom środowisk, szczególnie młodego 
pokolenia Polaków mieszkających za granicą.

5. Pragniemy wyrazić poparcie dla niezależnego 
Związku Polaków na Białorusi. Oczekujemy 
zdecydowanego wspierania tego Związku oraz 
telewizji Biełsat przez władze i instytucje polskie.

6. Wyrażamy poparcie i podziękowanie 
dla Ministerstwa Edukacji  Narodowej za 
przeprowadzane reformy i nowatorskie rozwiązania 
w zakresie oświaty polonijnej. Godny uwagi jest 
konsultacyjny i ewolucyjny sposób przeprowadzania 
tych zmian.

7. W ocenie Rady wizerunek Polski i Polaków w 
mediach kraju zamieszkania uległ znacznej poprawie 
w ostatnim okresie. Chluby nie przysparzają Polsce 
zaostrzone konfl ikty polityczne. Nowa emigracja 
zarobkowa swą pracowitością i solidnoscią 
wpłynęła na poprawę wizerunku.

8. Widzimy potrzebę zwoływania со cztery lata 
światowych Zjazdów Poionii i Polaków zza Granicy. 
Proponujemy jako termin najbliższego Zjazdu 
pierwszą połowę września 2011 r. Organizacja i 
zasady przeprowadzenia zjazdu winny być oparte na 
wcześniej ustalonym i ogłoszonym regulaminie.

9. Podkreślamy wagę międzyorganizacyjnej 
współpracy młodzieżowej.

10. Organizacje polonijne podejmą w 
najbliższym czasie właściwe kroki w sprawie 
przyszłości Rady Polonii Świata.

11. Wypełniając misję publiczną TVP Polonia 
zobowiązana jest do obszernego przekazywania 
informacji о życiu, działalności i osiągnięciach 
Polonii i Polaków na całym świecie.

12. Z zadowoleniem przyjmujemy tematykę 
turystyki i sportu oraz zaangażowanie się resortu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawy turystyki 
polonijnej. Współpraca z Ministerstwem będzie 
dotyczyć udziału Polonii w Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich 2012 w Londynie i Mistrzostwach 
Europy w Piłce Nożnej w tym samym roku.

Warszawa, dnia 19.10.2010 r.

åäèíñòâà. Ïîëüñêóþ äèàñïîðó ïðåäñòàâèë ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèé 
àíñàìáëü «Ñêîâðîíýê» (ðóêîâîäèòåëü – ïàíè ßäâèãà Ãæåëÿê). 

5–7 íîÿáðÿ 2010 ã. â Êðàñíîäàðå ïðîøëè Ïîëüñêèå äíè, 
âêëþ÷àâøèå Ôåñòèâàëü ïîëüñêîé êóëüòóðû, âñòðå÷ó ðóêîâîäèòåëåé 
ïîëüñêèõ îðãàíèçàöèé Þãà Ðîññèè è V Ìåæäóíàðîäíóþ íàó÷íóþ 
êîíôåðåíöèþ «Ïîëÿêè â Ðîññèè». Îò ïîëüñêîé ñòîðîíû â ìåðî-
ïðèÿòèÿõ ïðèíÿë ó÷àñòèå ïàí Ëîíãèí Êîìîëîâñêèé – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ êðóïíåéøåé ïîëüñêîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
Àññîöèàöèÿ «Âñïóëüíîòà Ïîëüñêà», ïðåäñåäàòåëü Ïîëüñêîãî Ïàðà-
ëèìïèéñêîãî êîìèòåòà, â ïðîøëîì ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè, âèöå-ïðåìüåð Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà. 

5 íîÿáðÿ â àêòîâîì çàëå Îáùåñòâåííî-èíôîðìàöèîííîãî 
öåíòðà Êðàñíîäàðà ïðîø¸ë Ïåðâûé ôåñòèâàëü ïîëîíèéíûõ àíñàì-
áëåé Þãà Ðîññèè. Âïåðâûå â Êðàñíîäàðå ñîáðàëèñü êîëëåêòèâû è 
îòäåëüíûå èñïîëíèòåëè èç ïîëüñêèõ îðãàíèçàöèé Âëàäèêàâêàçà, 
Æåëåçíîâîäñêà, Êðàñíîäàðà, Íàçðàíè, Íàëü÷èêà è Ïÿòèãîðñêà. 

6 íîÿáðÿ ïðîøëî Âòîðîå ñîâåùàíèå ïðåäñåäàòåëåé ïîëü-
ñêèõ îðãàíèçàöèé Þãà Ðîññèè, íà êîòîðîì îáñóæäàëèñü âîïðîñû 
èíòåãðàöèè ïî-
ëîíèéíîãî äâè-
æåíèÿ Ðîññèè 
è óêðåïëåíèå 
äîáðîãî îáðàçà 
ïîëÿêà. 

Â  ý ò î  æ å 
äåíü ñîñòîÿëñÿ 
êðóãëûé ñòîë ïî 
èòîãàì V Ìåæ-
ä ó í à ð î ä í î é 
íàó÷íîé êîí-
ôåðåíöèè «Ïî-
ëÿêè â Ðîññèè», 
ïðèóðî÷åííîé 
ê 90-ëåòèþ Êó-
áàíñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà. Âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ áûëè çàñëóøàíû äîêëàäû, 
ïîñâÿù¸ííûå ðîëè ïîëÿêîâ â èñòîðèè Ðîññèè. 

Çàâåðøèëèñü Ïîëüñêèå äíè 7 íîÿáðÿ Ñâ. Ìåññîé â Êðàñíîäàð-
ñêîì ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîì õðàìå Ñâÿòîãî Ëèáîðèÿ.

Ôîòîðåïîðòàæ î Ïîëüñêèõ äíÿõ ñìîòðèòå íà ñòð. 16–18 íàøåãî 
æóðíàëà. 

27 íîÿáðÿ 2010 ã. â Êðàñíîäàðå ñîñòîÿëñÿ VII êðàåâîé ôå-
ñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Âåíîê äðóæáû íàðîäîâ Êóáàíè», â 
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 600 êîëëåêòèâîâ è èñïîëíèòåëåé. 
Àíñàìáëü «Ñêîâðîíýê» ïðåäñòàâèë ðÿä ïîëüñêèõ íàðîäíûõ ïåñåí.

28 íîÿáðÿ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 200-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîãî êîìïîçèòîðà Ôðèäåðèêà Øîïåíà â àêòîâîì çàëå 
Îáùåñòâåííî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Êðàñíîäàðà Ïîëüñêèé 
öåíòð «Åäèíñòâî» îðãàíèçîâàë Âå÷åð ïàìÿòè âûäàþùåãîñÿ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêà. Ñîáðàâøèåñÿ âñïîìíèëè ñòðàíèöû æèçíè è òâîð÷åñòâà 
Ìàñòåðà, ïîñëóøàëè åãî ïðîèçâåäåíèÿ â èñïîëíåíèè êðàñíîäàðñêèõ 
ìóçûêàíòîâ, à òàêæå ïîýòè÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ ó÷àùèõñÿ øêîëû 
ïîëüñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû (ñöåíàðèñò è ðåæèññ¸ð-ïîñòàíîâ-
ùèê – ïàíè ßäâèãà Ãæåëÿê). Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ çà÷èòàëè ïèñüìî 
ñåíàòîðà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà ïàíè Áàðáàðû Áîðûñ-Äàìåíöêîé, àäðå-
ñîâàííîå Ïîëîíèè Þãà Ðîññèè è ïîñâÿù¸ííîå çíà÷åíèþ òâîð÷åñòâà 
Øîïåíà äëÿ ïîëüñêîé êóëüòóðû. 

25 äåêàáðÿ 2010 ã. â àêòîâîì çàëå Îáùåñòâåííî-
èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà Êðàñíîäàðà ñîñòîÿëîñü ïðàçäíîâàíèå 
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, îðãàíèçîâàííîå Ïîëüñêèì öåíòðîì «Åäèí-
ñòâî». Çðèòåëè ñìîãëè íàñëàäèòüñÿ «Ðîæäåñòâåíñêîé ñêàçêîé» 
(ñöåíàðèñò è ðåæèññ¸ð-ïîñòàíîâùèê – ïàíè ßäâèãà Ãæåëÿê) è 
ñïåòü òðàäèöèîííûå ïîëüñêèå êîëåíäû, ïîäåëèâøèñü ñ äðóçüÿìè 
è áëèçêèìè íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè â Íîâîì ãîäó.

27 …% K! 
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8 SPRAWY SZLACHECKIE

Gertruda z Komorowskich Potocka

K OMOROWSCY to znana 
polska rodzina arystokratyczna 
pieczętująca się herbem 

Korczak, której gniazdem rodowym był 
Komorów w Księstwie Bełskim, w regionie 
nazywanym Grodami Czerwieńskimi za 
czasów Bolesława Chrobrego, a potem Rusią 
Czerwoną za czasów królowej Jadwigi. 
Pierwsze wzmianki o rodzie Komorowskich 
pochodzą z XIV wieku.

Jego protoplastą miał być rycerz Dymitr 
Komorowski z Komorowa. Od czasów 
panowania Władysława III Warneńczyka 
Komorowscy obecni  byl i  w życiu 
politycznym Królestwa Węgier, Królestwa 
Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
a w wiekach późniejszych Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Komorowscy od 1440 
roku władali Spiszem, Liptowem i Orawą. 
Posiadali też dobra ziemskie w Małopolsce 
i na Litwie.

Ród ma trzy znane gałęzie: Kasztelańską, 
Prymasowską i Litewską.

W 1477 roku, w związku ze sprzyjaniem 
przez Komorowskich Maciejowi Korwinowi, 
który sprzymierzył  s ię  z  zakonem 
krzyżackim przeciwko Polsce, Kazimierz 
Jagiellończyk podjął przeciwko nim akcję 
zbrojną. Zniszczono wówczas zamek w 
Barwałdzie oraz średniowieczny zamek 
w Żywcu. Wojska królewskie opanowały 
także zamek w Szaflarach, poprzednio 
dzierżawiony przez Piotra Komorowskiego. 
W późniejszym okresie Komorowscy 
uzyskali przebaczenie królewskie i odzyskali 
skonfi skowane dobra. Państwo Żywieckie 
pozostało w rękach rodziny Komorowskich 
do 1624 roku, przez ok. 150 lat. Zbudowano 
zamek i kościół parafi alny w 1480 r., gdzie 
znajduje się kaplica Komorowskich. W 
kościele spoczywają 23 osoby, począwszy 
od fundatora Piotra Komorowskiego, a 
skończywszy na Elżbiecie, zmarłej w 1616 
roku, córce Mikołaja, który w 1624 r. majątek 
sprzedał.

Z n a c z n a 
c z ę ś ć  r o d u 

pozostała w ziemi bełskiej. Prawnuk Dymitra, 
Kasper Komorowski był pisarzem ziemskim 
w Bełzie w połowie XVI w., zaś jego wnuk 
Jan – podczaszym i podkomorzym w Bełzie 
oraz sędzią grodzkim i podstarościm w 
Krakowie w XVII w. Stefan był burgrabią 
w Krakowie i rotmistrzem na dworze 
królewskim Wazów.

Dalsze pokolenia Komorowskich 
zamieszkiwały również na Litwie. Jan, 
jeden z wnuków Stefana, był stolnikiem 
w Nowogródku na początku XVIII w. 
Miał on dwie córki i dziewięciu synów. 
Spośród nich najwyższą godność kościelną 
osiągnął, urodzony w 1699 r., Adam Ignacy 
Komorowski, którego August III Sas 
mianował arcybiskupem gnieźnieńskim 
i prymasem Polski w latach 1748–1759. 
Pochowany jest w katedrze Łowickiej.

Wnuk Stefana Komorowskiego, Michał, 
miał majątek ziemski w Susznie pod 
Lwowem. Jego syn Jakub, poseł na sejm i 
generał, adiutant buławy polnej koronnej miał 
cztery córki i czterech synów. Najstarsza, 
Gertruda, bardzo piękna, wykształcona w 
Wiedniu, w wieku lat szesnastu poznała 
młodego osiemnastoletniego starostę 
bełskiego Szczęsnego Potockiego. Był 
on jedynym synem właściciela ogromnej 
fortuny, wojewody kijowskiego Franciszka 

Salezego Potockiego. Młodzi zakochali się 
w sobie, a kiedy okazało się, że Gertruda 
jest w ciąży, Szczęsny bez porozumienia 
z rodzicami poprosił Komorowskich o jej 
rękę. Biskup dał dyspensę od zapowiedzi i 
odbył się szybki ślub 26 grudnia 1770 r. w 
cerkiewce unickiej.

Rodzice Szczęsnego uważali związek 
z Gertrudą za straszliwy mezalians. 
Zmusili syna do podpisania wniosku o 
rozwód kościelny. Następnie na majątek 
Komorowskich napadł w nocy oddział 
Kozaków wysłanych przez Potockich. 
Gertruda została brutalnie porwana, 
prawdopodobnie uduszona i po śmierci 
utopiona w przerębli. Komorowscy jeszcze 2 
lata szukali córki wierząc, że żyje. Zagrozili 
też procesem o napad i porwanie, do którego 
nie doszło. Szczęsny wiedząc, że Gertruda 
nie żyje, postanowił przede wszystkim 
ratować dobre imię rodziców i proponował 
Jakubowi Komorowskiemu majątki ziemskie 
o astronomicznej wartości miliona złotych 
polskich w zamian za rezygnację z dalszych 
dochodzeń.

Tragiczna historia nieszczęsnej Gertrudy 
była inspiracją poematów „Maria” Antoniego 
Malczewskiego, „Wacław” Juliusza 
Słowackiego, dramatów „Córka miecznika” 

KOMORWSCY 
HERBU KORCZAK

Primas Adam Ignacy Komorowski

Bronisław Komorowski wygrał wybory prezydenckie 4 lipca 2010 roku. 
Cztery dni później zrezygnował on z urzędu Marszałka Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, który sprawował od 5 listopada 2007 roku. W dniu 6 sierpnia 2010 roku 
złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, stając się piątym z kolei 
Prezydentem III Rzeczypospolitej po tragicznie zmarłym Lechu Kaczyńskim.

Przedstawiamy naszym czytelnikom dzieje starożytnego polskiego rodu 
szlacheckiego Komorowskich herbu Korczak, do którego należy obecny 
Prezydent Rzeczypospolitej.
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Konstantego Majeranowskiego, „Dymitr 
i Maria” Józefa Korzeniowskiego, a także 
powieści „Gertruda Komorowska” Marii 
Pomezańskiej i „Starościna bełska” Józefa 
Ignacego Kraszewskiego.

W tej linii Komorowskich mamy wielu 
bohaterów wojennych. Prawnuk innego z 
braci prymasa – Michał Ignacy Komorowski 
(1803–1845), był porucznikiem ułanów 
podczas Powstania Listopadowego i 
odznaczony został złotym orderem Virtuti 
Militari. Jego prawnuk, Tadeusz Bór-
Komorowski (1895–1966) dowódca pułku 
ułanów w wojnie z bolszewikami, podczas 

O b e c n i e  p r z e d s t a w i c i e l e  r o d u 
Komorowskich żyją w rożnych zakątkach 
świata i Polski. Utrzymują jednak więź 
i co kilka lat spotykają się na Zjazdach 
Rodzinnych w Żywcu. Jedno takie spotkanie 
odbyło się w 2010 r. na Litwie. Brał w nich 
udział Bronisław Maria Karol Komorowski 
obecny prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Iwona DOWGIAŁŁO-ZAWISZA

Prezydent Bronisław Komorowski

II wojny światowej był generałem dywizji, 
dowódcą Armii Krajowej (od 1943 r.) i 
Powstania Warszawskiego. Po wojnie 
był premierem rządu na uchodźstwie. 
Poczwórnie został odznaczony orderem 
Virtuti Militari.

Z linii Prymasowskiej pochodzi Michał 
Leon (1875–1950), wybitny przedsiębiorca. 

Generał Tadeusz Bór-Komorowski

Miał własną stadninę koni i w 1930 r. został 
prezesem Towarzystwa Zachęty do Hodowli 
Koni w Polsce, które zakupiło tereny na 
Służewcu w Warszawie. W ciągu kilku lat 
wybudował nowoczesny tor wyścigowy i 
w czerwcu 1939 r. odbyły się tam pierwsze 
wyścigi.

Mężem jednej z wnuczek Michała Leo-
na – Anny Marii (ur. w 1946 r.), był belgijski 
hrabia Patryk d’Udeken d’Acos (1936–
2008). Ich córka Matylda (ur. w 1973 r.) 
jest żoną następcy tronu belgijskiego Filipa 
Leopolda Wettina (ur. 1960 r.) i nosi tytuł 
księżnej Brabancji. Księżna jest matką 
czwórki dzieci, ma doktorat z psychologii, 
mówi w pięciu językach. Natomiast jej 
małżonek jest potomkiem, w dziesiątym 
pokoleniu, króla Polski Augusta II Mocnego 
Wettina.

Inna gałąź rodu Komorowskich – 
Litewska, znalazła się w Wiłkomierzu, 
mieście oddalonym 60 km na północ od 
Wilna. Bartłomiej był tam w XVIII w. 
podczaszym, a jego syn Franciszek pełnił 
funkcję strażnika. Córka Bartłomieja 
Mariancella wyszła w 1759 r. za mąż 
za Franciszka Piłsudskiego – marszałka 
Trybunału Litewskiego. 

Syn Bartłomieja – Franciszek (1723–
1800) – ożenił się z kurlandzką baronówną 
Franciszką von Lüdingshausen-Wolff, która 
wniosła w posagu stanowiący ordynację 
majątek ziemski Kurmen, liczący 15 tys. ha 
znajdujący się na terenie obecnej Łotwy. Od 
tego czasu pierworodni Komorowscy byli 
ordynatami Kurmen, aż do reformy rolnej 
przeprowadzonej w niepodległej Łotwie 
w 1922 r.

Z kolei  w północno-wschodniej 
części Litwy Franciszek kupił majątek 
o powierzchni ok. 2 tys. ha o nazwie 
Kowal i szk i  (okręg  pon iewie r sk i ) . 
Znajdował się tam 27-pokojowy dwór 
zbudowany na początku XVIII w., zburzony 
pod koniec XX w. Antoni Komorowski 
(1790–1846), wnuk Franciszka, drugi 
ordynat na Kurmen, miał syna Piotra 
(1838–1905), który objął Kowaliszki. Od 
tego czasu wychowało się w nim kilka 
pokoleń rodu Komorowskich, a ostatnim 
urodzonym w Kowaliszkach był ojciec 
współczesnego nam Bronisława Marii 
Karola, prezydenta Polski – Zygmunt 
Leon ur. w 1925 r. (linia Zabiełłowie, 
Litewska).

Ród Komorowskich spokrewniony był z 
wieloma rodzinami, takimi jak Zabiełłowie, 
Dowgiałłowie, Potoccy, Piłsudscy, Woyscy, 
Wolff, Staszewscy, Borowscy, Zybert-
Platerowie.

Przeds tawic ie le  Komorowskich 
tytułowali się w XV wieku hrabiami na 
Liptowie i Orawie. Tytuł ten został im nadany 
w 1469 roku przez króla węgierskiego, 
Macieja Korwina. Wygasł on po odebraniu 
Komorowskim ich dóbr na Słowacji, był 
jednak przez niektórych przedstawicieli 

Księżna Belgii Matylda

Aktorka Maja Komorowska

SPRAWY SZLACHECKIE
rodziny  używany zwyczajowo dla 
podkreślenia pozycji rodu.

W 1780 roku Jakub Komorowski 
otrzymał potwierdzenie tytułu szlacheckiego 
od króla polskiego Stanisława Augusta 
Poniatowskiego; w 1793 roku Komorowscy 
o t r z y m a l i  p o t w i e r d z e n i e  t y t u ł u 
hrabiowskiego w Austrii; w 1803 roku – w 
Galicji i Lodomerii; w 1824 i 1834 roku – w 
Królestwie Polskim; w 1844 roku – w Rosji, 
a w 1894 roku – w Austro-Węgrzech.
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profilu konserwatywno-ziemiańsko-
s z l a c h e c k o - h i s t o r y c z n y m .  C e l e m 
spotkania było bliższe poznanie się 
p rzeds tawic ie l i  tych  o rgan izac j i  i 
wybadanie możliwości zacieśnienia 
wzajemnej współpracy.

W dniu 27 listopada w Białymstoku 
odbył się koncert galowy na zakończenie 
X Festiwalu Moniuszkowskiego Podlasia. 
Patronem medialnym był Związek Szlachty 
Polskiej

Związek Szlachty Polskiej objął 
pa t ronat  media lny nad konkursem 
“Sarmatia” im. Karola Levittoux. A także 
w konferencji  http://www.szlachta.org.pl/
pl/zapowiedzi/wirtualna-kultura-prawne-
aspekty-rozpowszechniania-tresci-w-
cyberprzestrzeni.html.

Ponadto w Oddziałach odbywają się 
ciekawe prelekcje czy odczyty z dziedziny 
genealogii i historii.

Iwona DOWGIAŁŁO-ZAWISZA 

W dniach 16–17 pażdziernika 
2010 r. w Warszawie w siedzibie 

Muzeum Niepodległości – 
dawnym pałacu Przebendowskich 

i Radziwiłłów odbył się Walny 
Zjazd Związku Szlachty Polskiej. 

Brało w nim udział 40 osób. 

ZJAZD odbył  s ię  w celu  
dokonania zmian w Statucie 
Związku. I tak w myśl nowego 

prawa do ZSzP mogą być przyjmowane żony 
szlachciców nieszlacheckiego pochodzenia. 
Powołano także sąd koleżeński .nowy 
statut pozwoli ubiegać się o członkostwo 
w CILANE, miedzynarodowej organizacji 
zrzeszającej szlacheckie organizacje na 
świecie.

Obrady trwały przez dwa dni. Drugiego 
dnia w niedzielę delegaci a także członkowie 
ZSzP. Oddzialu Warszawskiego wraz z 

rodzinami uczestniczyli we Mszy św. w 
archikatedrze św. Jana.

Dnia 8 listopada 2010 r. w auli Wyższej 
Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w 
Krakowie odbyła się sesja naukowa 
poświęcona historii rodu Rostworowskich, 
której towarzyszyła wystawa – “Bóg i 
Ojczyzna – Rostworowscy”. W uroczystości 
uczestniczyła Pani Norberta Tendera-
Mocarska h. Łada – Prezes Krakowskiego 
Oddziału ZSzP.

Dnia 11 listopada 2010 r. w Narodowe 

Ś w i ę t o  N i e p o d l e g ł o ś c i  d e l e g a c j a 
Związku Szlachty Polskiej złożyła w 
imieniu Związku symboliczną wiązankę 
na Grobie Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie. 

W dniu  20  l i s topada  2010 r.  w 
Warszawie z inicjatywy Pana Michała 
Kwileckiego – członka ZSzP a także 
W i c e p r z e w o d n i c z ą c e g o  S e n a t u 
S towarzyszen i a  Po tomków Se jmu 
Wi e l k i e g o  o d b y ł o  s i ę  s p o t k a n i e 
przedstawicieli  władz organizacji  o 

KRONIKA SZLACHECKA
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êîíñòðóêòîð íà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ â Îñòðîâöå Ñâåíòîê-
øèñêîì. Â 1907–1914 ãã. ðóêîâîäèë 
ðàáîòàìè ïî ýëåêòðèôèêàöèè Âàð-
øàâû. Ðåäàêòèðîâàë òåõíè÷åñêèå 
æóðíàëû. 

Â 1915–1918 ãã. áûë òåõíè÷åñêèì 
äèðåêòîðîì ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî 
çàâîäà «Êóáàíîëü» (ñîêðàùåíèå 
«Kuban Oil» ïðîèñõîäèò îò íàçâàíèÿ 
ñîçäàííîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«The Russian Kuban Industrial and 
Petroleum Company Ltd.»), îñíîâàí-
íîãî â Åêàòåðèíîäàðå â 1911 ã. íà 
äåíüãè áðèòàíñêèõ íåôòåïðîìûø-
ëåííèêîâ è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ ìåõàíèçìîâ è ìàøèí 
äëÿ ãëóáîêîãî áóðåíèÿ (íûíå Êðàñ-
íîäàðñêèé ñòàíêîñòðîèòåëüíûé çà-
âîä èì. Ã.Ì. Ñåäèíà). 

Â 1915–1918 ãã. ïðåäñåäàòåëü 
Åêàòåðèíîäàðñêîãî îòäåëåíèÿ Ïîëü-
ñêîãî îáùåñòâà âñïîìîùåñòâîâàíèÿ 
æåðòâàì âîéíû. 26 ìàðòà 1917 ã. 
áûë ïðåäñåäàòåëåì ïîëüñêîãî ìè-
òèíãà â Åêàòåðèíîäàðå, íà êîòîðîì 
ïðèñóòñòâîâàëî îê. 500 ÷åë. è áûëè 
èçáðàíû ïðåäñòàâèòåëè îò ïîëÿêîâ 
â Åêàòåðèíîäàðñêèé ãðàæäàíñêèé 
êîìèòåò, èãðàâøèé â òîò ìîìåíò 
ðîëü ãëàâíîãî âëàñòíîãî îðãàíà Êó-
áàíñêîé îáëàñòè.

Â 1916 ã. ïðîæèâàë â Åêàòåðè-
íîäàðå ïî àäðåñó: óë. Áîðçèêîâñêàÿ 
¹ 8 (íûíå óë. Êîììóíàðîâ). 

Â ÿíâàðå 1919 ã. âìåñòå ñ ñåìü¸é 
ïåðååõàë â Ïîëüøó. Ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ ðóêîâîäñòâîì «Êóáàíîëü» 
ñòàë äèðåêòîðîì ôàáðèêè áóðèëüíûõ 
ìàøèí Ãàëèöèéñêî-Êàðïàòñêîãî 
íåôòÿíîãî îáùåñòâà â Ãëèííèêå 
Ìàðèàìïîëüñêîì, ãäå ðàáîòàë äî 
1925 ã. 

Â 1926–1932 ãã. ãëàâíûé äè-
ðåêòîð Ïîäëÿññêîãî àâèàçàâîäà â 
Áÿëîé Ïîäëÿñêå. Ïàðàëëåëüíî çà-
íèìàëñÿ îáùåñòâåííîé è ïîëèòè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, â òîì ÷èñëå 
áûë ïðåäñåäàòåëåì ìåñòíîãî îòäåëà 
Ñòðåëêîâîãî Ñîþçà. 

Â 1930–1935 ãã. – ñåíàòîð Ðå-
ñïóáëèêè Ïîëüøà. Èçáèðàëñÿ ïî 
Ëþáëèíñêîìó âîåâîäñòâó îò Áåñ-
ïàðòèéíîãî áëîêà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 
ïðàâèòåëüñòâîì. Â Ñåíàòå ðóêîâîäèë 

ãðóïïîé êîìèññèé ïî ðàçâèòèþ 
ýêîíîìèêè. Ñ 1933 ã. ÷ëåí ýëèòàð-
íîãî Âàðøàâñêîãî îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîãî êëóáà. Â 1935–1938 ãã. 
áûë ïîìîùíèêîì ñåíàòîðà â Ëþá-
ëèíñêîì âîåâîäñòâå. 

Â ñâÿçè ñ ýêîíîìè÷åñêèì êðèçè-
ñîì â Ïîëüøå è ñâÿçàííûì ñ ýòèì 
óõóäøåíèåì ñîñòîÿíèÿ Ïîäëÿññêîãî 
àâèàçàâîäà, â ìàðòå 1932 ã. áûë îòî-
çâàí ñ ïîñòà äèðåêòîðà. Âíà÷àëå 
ïðîæèâàë â Ïóëàâàõ, à ñ 1933 ã. – 
â Ëþáëèíå, ãäå áûë ñîâåòíèêîì 
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû è 
ïðåäñåäàòåëåì îòäåëåíèÿ Ìîðñêîé 
è êîëîíèàëüíîé ëèãè. 

Ñ 1935 ïî 1950 ã. âîçãëàâëÿë 
ðàáîòû ïî ýëåêòðèôèêàöèè Ëþáåëü-
ùèçíû. Â 1936–1939 è 1944–1950 ãã. 
äèðåêòîð Ëþáëèíñêîãî ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî ýëåêòðèôèêàöèîííîãî 
ñîþçà (ñ 1948 ã. – Ýíåðãåòè÷åñêîå 
îáúåäèíåíèå Ëþáëèíñêîãî îêðóãà). 
Â ïåðèîä íåìåöêîé îêêóïàöèè ïåðå-
ñòàë âûïîëíÿòü ôóíêöèè äèðåêòîðà, 
íî îñòàëñÿ â ôèðìå è ïðîäîëæàë ïðî-
âîäèòü ðàáîòû ïî ýëåêòðèôèêàöèè. 
Â òå÷åíèè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû 
æèë â Ëþáëèíå â Äåñÿòîì ðàéîíå ïî 
óë. ×åñêîé ¹ 6. Â åãî êâàðòèðå áûëî 
ìåñòî êîíñïèðàòèâíûõ âñòðå÷ Àðìèè 
Êðàéîâîé (ïîêà â íîÿáðå 1944 ã. ñî-
òðóäíèêè ÍÊÂÄ íå àðåñòîâàëè çäåñü 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëèö, ñîñëàííûõ 
çàòåì âãëóáü ÑÑÑÐ). 

Â 1950 ã. áûë óâîëåí èç Ýíåðãå-
òè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ êàê èäåî-
ëîãè÷åñêè ñîìíèòåëüíûé äåÿòåëü, 
èìåþùèé ò¸ìíîå ïðîøëîå è ñâÿçè 
ñ Àðìèåé Êðàéîâîé. Ïîñëå ýòîãî 
îñòàòîê ñâîåé æèçíè îí ðàáîòàë 
â Âîåâîäñêîì îáúåäèíåíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ìåñòíîé 
ïðîìûøëåííîñòè, âûïîëíÿÿ ôóíê-
öèè ñòàðøåãî èíæåíåðà ìàñòåðñêîé 
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. 

ß.-Ì. ×åðâèíñêèé áûë äâàæäû 
íàãðàæä¸í Çîëîòûì Êðåñòîì Çàñëóãè 
(â 1938 è 1949 ãã.). Îí óìåð â Ëþ-
áëèíå è áûë ïîõîðîíåí íà ìåñòíîì 
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîì êëàäáèùå ïî 
óë. Ëèïîâàÿ. 

q3C!3
=: Ìàðèÿ Óðøóëÿ, óðîæä. 
Îïîëüñêàÿ (1889–1965) – â 1915–
1918 ãã. ÷ëåí êîìèòåòà Åêàòåðèíîäàð-

ðåëÿ 1917 ã. â ìåñòíîì êîñò¸ëå, 
åãî âîñïðèåìíèêàìè áûëè Ýóãåíèóø 
Èâàíîâñêèé è ßíèíà Îïîëüñêàÿ. 
Â îêòÿáðå 1939 ã. ïðè ïîïûòêå ïåðå-
ñå÷ü âåíãåðñêóþ ãðàíèöó áûë àðåñòî-
âàí ñîòðóäíèêàìè ÍÊÂÄ è ñîñëàí íà 
25 ëåò â Ñèáèðü. Íî â 1942 ã. âûøåë 
èç ÑÑÑÐ êàê ñîëäàò Ïîëüñêîé àðìèè 
ãåíåðàëà Â. Àíäåðñà. Îáó÷èâøèñü 
â Âåëèêîáðèòàíèè, ñòàë ïèëîòîì 
318-ãî ðàçâåäûâàòåëüíî-èñòðåáè-
òåëüíîãî «ãäàíüñêîãî» äèâèçèîíà. Ïî-
ñëå âîéíû ïîñåëèëñÿ â Àðãåíòèíå. 

ßíèíà (1919 ã.ð.) – ïî ìóæó 
Êàðùíèöêàÿ. 

Òàäåóø (1921–1944) – ðîäèëñÿ â 
Ãëèííèêå Ìàðèàìïîëüñêîì. Ñòóäåíò-
ýëåêòðèê Ëüâîâñêîé ïîëèòåõíèêè, 
à òàêæå ïîäïîëüíîãî Âàðøàâñêîãî 
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïîä-
ïîðó÷íèê 2-é ðîòû áàòàëüîíà «Êè-
ëèíüñêèé» Àðìèè Êðàéîâîé (ïñåâäîíèì 
«Ïåíòêà»). Ïîãèá â Âàðøàâñêîì âîñ-
ñòàíèè 1944 ã. 

Ìàãäàëåíà (1923–2004) – õàðöåð 
ïîäïîëüíîé îðãàíèçàöèè «Ñåðûå øå-
ðåíãè». Â çàìóæåñòâå Êðàâ÷ûê. 

Âîé÷åõ (1925 ã.ð.) – ñ 1942 ã. õàðöåð 
ïîäïîëüíîé îðãàíèçàöèè «Ñåðûå øå-
ðåíãè» è ïîäõîðóíæèé îòðÿäà Àðìèè 
Êðàéîâîé «Íåíàñòüå». Â 1944–1946 ãã. 
ñîäåðæàëñÿ âìåñòå ñ ñîëäàòàìè 
Àðìèè Êðàéîâîé â ëàãåðå ÍÊÂÄ â 
Áîðîâè÷àõ (Íîâãîðîäñêàÿ îáë.). Âû-
ïóñêíèê þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Âðîöëàâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 

n2��: Ï¸òð Òàäåóø ×åðâèí-
ñêèé (1844–1902) – èíæåíåð-ñòðî-
èòåëü (â òîì ÷èñëå â Ñåäëüöàõ), 
ó÷àñòíèê ßíâàðñêîãî âîññòàíèÿ 
1863 ã.

l=2�: Ìàðèÿ Íàòàëüÿ, óðîæä. 
Âåðíåð (Vernier) (1842–1912) – äî÷ü 
ñàäîâíèêà-áîòàíèêà, ó÷èòåëÿ, ïó-
áëèöèñòà è ðèñîâàëüùèêà Ïåòðà 
(Ïüåðà Ôðàíñóà Äåíè) Âåðíåðà (1803–
1890), ïðîèñõîäèâøåãî èç ôðàíöóçñêî-
ýëüçàññêîé ñåìüè, êîòîðûé âí¸ñ 
áîëüøîé âêëàä â ñîçäàíèå Ñàêñîíñêîãî 
ñàäà â Ëþáëèíå è ðàçâèòèå ñàäîâî-
ïàðêîâîãî àíñàìáëÿ â Ïóëàâàõ. 

Àëåêñàíäð ÑÅËÈÖÊÈÉ

ßí Ìàðüÿí (ßí Ïåòðîâè÷) ×åð-
âèíñêèé ðîäèëñÿ â ßíîâå Ïîäÿñêîì.

Â 1897 ã. îí îêîí÷èë ôèëîëî-
ãè÷åñêèé ëèöåé â Ñåäëüöàõ, ïîñëå 
÷åãî ãîä ó÷èëñÿ íà ìàòåìàòè÷åñêîì 
ôàêóëüòåòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
óíèâåðñèòåòà. Â 1898 ã. ïåðååõàë 
ó÷èòüñÿ íà ìåõàíè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
â ñîçäàííûé Âàðøàâñêèé ïîëè-
òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò èìïåðàòîðà 
Íèêîëàÿ II, êîòîðûé îêîí÷èë â 
1904 ã., ïîëó÷èâ äèïëîì èíæåíåðà-
òåõíîëîãà. Îí áûë ó÷àñòíèêîì òàé-
íûõ ñòóäåí÷åñêèõ îáùåñòâ áîðüáû 
çà íåçàâèñèìîñòü Ïîëüøè. Â 1905 ã. 
ìåñÿö íàõîäèëñÿ â çàêëþ÷åíèè çà 
ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ñòóäåí÷åñêèõ 
çàáàñòîâîê. 

Â 1905–1907 ãã .  èíæåíåð-

ñêîãî îòäåëåíèÿ Ïîëüñêîãî îáùåñòâà 
âñïîìîùåñòâîâàíèÿ æåðòâàì âîéíû. 
Ñåñòðà Êàðîëèíû Îïîëüñêîé, ñóïðó-
ãè Àíòîíè Ïîíèêîâñêîãî (ïðåìüåð-
ìèíèñòðà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà â 1918 
è 1921–1922 ãã., äðóæèâøåãî ñ ß.-Ì. 
×åðâèíñêèì ñî âðåì¸í ó÷¸áû â ôèëî-
ëîãè÷åñêîì ëèöåå â Ñåäëüöàõ). 

d�2, (âñå ïîëó÷èëè âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå): 

Ìå÷èñëàâ (1912–1935) – ñòóäåíò 
Ëüâîâñêîé ïîëèòåõíèêè. Õàðöåð. 

Ìàðèÿ Êðûñòûíà (1914–1944) – 
ìàãèñòð áèîëîãèè, ñîëäàò-ñàíèòàðêà 
Àðìèè Êðàéîâîé. Ïîãèáëà â Âàðøàâ-
ñêîì âîññòàíèè 1944 ã. 

Âèòîëüä Áîëåñëàâ (1917 ã.ð.) – 
ðîäèëñÿ â Åêàòåðèíîäàðå 31 äåêàáðÿ 
1916 ã. ïî ñò.ñò. è êðåù¸í 18 àï-

ÿÍ ÌÀÐÜßÍ ×ÅÐÂÈÍÑÊÈÉ
(1878–1962)
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О
Ò ÝÒÎÃÎ ñîáûòèÿ ó ìåíÿ 
îñòàëèñü ñàìûå ò¸ïëûå 
âïå÷àòëåíèÿ. Ìíå áðîñè-

ëîñü â ãëàçà, êàê ïîìåíÿëàñü ïðè-
ðîäà ïðè âúåçäå â Ïîëüøó: øèðîêèå 
ïîëÿ, äîìà ñðåäè ïîëåé ñìåíèëèñü 
óçêîé äîðîãîé, ñ âïëîòíóþ ê íåé 
ïðèìûêàþùèì ëåñîì, ïîñ¸ëêè ñ 
äîìàìè ó ñàìîé îáî÷èíû – âñ¸ ýòî 
ïðîèçâîäèëî âïå÷àòëåíèå ìàëåíüêîé 
è óþòíîé ñòðàíû, â êîòîðîé íåêóäà 
ñïåøèòü. Ñîáûòèÿ ôåñòèâàëÿ, ïðå-
ëåñòè ïðèðîäû, ãîñòåïðèèìñòâî ëþ-
äåé – âñ¸ ýòî îòðàæàëîñü íà íàøåì 
âîñïðèÿòèè Ïîëüøè.

Â àíñàìáëå «Êàçà÷àòà» ÿ – ñ åãî 
îñíîâàíèÿ. Îáúåçäèëà ìíîæåñòâî 
ãîðîäîâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ. Ìû íå-
îäíîêðàòíî áûâàëè â Áåëîðóññèè, 
Ãåðìàíèè, Ïîëüøå, Óêðàèíå è, 
êîíå÷íî æå, èñêîëåñèëè ïî÷òè âñþ 
íàøó îãðîìíóþ Ðîññèþ. Íî, îäíî 
äåëî áûòü â êîëëåêòèâå â êà÷åñòâå 
åãî ó÷àñòíèêà, ðåá¸íêà, à äðóãîå 
äåëî, óæå ñïóñòÿ ìíîãèå ãîäû, ïîëó-
÷èâ ïðîôåññèîíàëüíîå ìóçûêàëüíîå 
îáðàçîâàíèå – ïðèéòè ñþäà æå ðàáî-
òàòü. Ñàìîå èíòåðåñíîå – çàìå÷àòü 
â ñåáå ñàìîé ðàçíèöó â îòíîøåíèè 
ê îêðóæàþùåìó ìèðó. Âåäü ãëàçàìè 
ðåá¸íêà è âçðîñëîãî ÷åëîâåêà îäíó 
è òó æå èíôîðìàöèþ ìû âîñïðè-
íèìàåì ïî-ðàçíîìó. Òàê è â ýòîò, â 
øåñòîé óæå ðàç, ïðèåõàâ â Ïîëüøó, 
ÿ óâèäåëà åù¸ îäíó å¸ èíòåðåñíóþ 
ãðàíü – ïîëíîöåííóþ æèçíü Ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè! Âåäü âñå ìû çíàåì, 
÷òî Ïîëüøà –  êàòîëè÷åñêàÿ ñòðàíà, 
íî êîëè÷åñòâî ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ 

ìåíÿ ïðîñòî 
ïîðàçèëî.

áîãàòîå óáðàíñòâî, ïðåêðàñíîå ïåíèå 
õîðà, ÷óäåñíàÿ âîäà èç èñòî÷íèêà íà 
òåððèòîðèè õðàìà – îñòàâèëè íåèç-
ãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå.

Ïîñëå ôåñòèâàëÿ, ïåðåä âîçâðà-
ùåíèåì èç Ïîëüøè, äëÿ âñåõ íàñ, à â 
ïåðâóþ î÷åðåäü â áëàãîäàðíîñòü äåòÿì, 
ïî èíèöèàòèâå íàøèõ ðóêîâîäèòåëåé, 
áûëà ïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ ïî óíèêàëü-
íîìó ìóçåþ èêîí â ãîðîäå Ñóïðàñëü. 
Òàì ìû óçíàëè, ÷òî Ñóïðàëüñêèé 
Áëàãîâåùåíñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ðàç-
ìåùàåòñÿ ìóçåé, áûë îñíîâàí â 1498 
ã. âîåâîäîé íîâîãðóäñêèì è ìàðøàëîì 
Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî Àëåê-
ñàíäðîì Õîäêåâè÷åì. Â íîâîñîçäàííóþ 
îáèòåëü ïðèáûëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ìîíàõîâ èç êèåâñêèõ ìîíàñòûðåé. Â  
ãîäû ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ìî-
íàñòûðü áûë ðàçðóøåí ïî÷òè äî îñíî-
âàíèÿ, íî ñåé÷àñ ìû âèäèì åãî âî âñ¸ì 
ñâî¸ì âåëè÷èè. Â ìóçåå õðàíÿòñÿ èêîíû 
XVI–XIX âåêîâ. Ìóçåé ñïðîåêòèðîâàí 
ñîâåðøåííî íåîáû÷íûì îáðàçîì: ïðî-
õîäÿ â êàæäóþ èç êîìíàò, ãäå íàõîäÿòñÿ 
èêîíû, òû ñëîâíî ïîïàäàåøü â äðóãóþ 
ýïîõó – â äðåâíþþ Âèçàíòèþ. Ñ ïî-
ìîùüþ çâóêîâûõ è ñâåòîâûõ ýôôåêòîâ 
ñîçäà¸òñÿ ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå: òîëüêî 
òû ñòóïàåøü â ò¸ìíóþ êîìíàòó, êàê 
âäðóã èç íèîòêóäà ðàçäà¸òñÿ çíàìåííîå 
ïåíèå, çàïîëíÿÿ âñ¸ ïðîñòðàíñòâî, è 
ëó÷è ñâåòà ìåäëåííî ïåðåõîäÿò ñ îäíîé 
èêîíû íà äðóãóþ, ïîçâîëÿÿ âñìîòðåòü-
ñÿ è ãëóáîêî ïåðåæèòü âñ¸ óâèäåííîå. 
Êàæäûé ãîä ñþäà ïðèõîäÿò ïàëîìíèêè 
îáùèì êðåñòíûì õîäîì. Îíè ïðîõîäÿò 
çà øåñòü äíåé îêîëî ïîëóòîðà ñîòåí êè-
ëîìåòðîâ, íåñÿ êðåñòû, êîòîðûå ïîòîì 
óñòàíàâëèâàþò îêîëî ìîíàñòûðñêîé 
öåðêâè. Òàì ñòîèò óæå ëåñ êðåñòîâ. 

k�2%� .2%
% 
%�= �…� C%“#=“2,",%“� “A�ƒ�,2� k�2%� .2%
% 
%�= �…� C%“#=“2,",%“� “A�ƒ�,2� 
" o%��3. }2% K/= …� C!%“2% 23!,“2,#�“*=  C%�ƒ�-" o%��3. }2% K/= …� C!%“2% 23!,“2,#�“*=  C%�ƒ�-
*=, = "/�ƒ� …= ��›�3…=!%�…/L -�“2,"=� *3�23!/ *=, = "/�ƒ� …= ��›�3…=!%�…/L -�“2,"=� *3�23!/ 
, ,“*3““2"= " 
. a�%“2%*�., ,“*3““2"= " 
. a�%“2%*�.

Ìíå çàïîìíèëèñü ìíîæåñòâî 
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ, ìèìî êîòîðûõ 
ïðîåçæàëè. Ìíîãèå èç íèõ áûëè 
íåîáû÷íîé ôîðìû, ñîâðåìåííîé 
àðõèòåêòóðû â êîòîðîé, âèäèìî, âû-
ðàæàåòñÿ îñîáåííîñòü ïðàâîñëàâèÿ â 
Ïîëüøå. Òàê, íàïðèìåð, çàìå÷àòåëü-
íûé õðàì â ÷åñòü Ñâÿòîãî Äóõà â Áåëî-
ñòîêå. Ñîáîð ïîñòðîåí â âèäå ÿçûêîâ 
ïëàìåíè, ÷òî ñèìâîëèçèðóåò Ñâÿòîãî 
Äóõà. Çäåñü ìîæíî âñïîìíèòü ñîáûòèå 
èç Äåÿíèé Ñâÿòûõ Àïîñòîëîâ, êîãäà 
Ñâÿòîé Äóõ ñîø¸ë íà Àïîñòîëîâ â 
âèäå ÿçûêîâ ïëàìåíè.

Âäîëü äîðîã ó ÷àñòíûõ äîìîâ – 
äåðåâÿííûå êðåñòû, óêðàøåííûå 
öâåòíûìè ëåíòî÷êàìè, ñêóëüïòóðíûå 
êîìïîçèöèè Áîãîðîäèöû ñ Ìëà-

äåíöåì, Ñïàñèòåëÿ, íà ïåðåêð¸ñòêàõ 
äîðîã – êðåñòû ïîìåíüøå, òàêæå 
óõîæåííûå è óêðàøåííûå. Çàïîì-
íèëîñü êëàäáèùå, ìèìî êîòîðîãî 
âîçâðàùàëèñü ñ êîíöåðòà, – â âå÷åð-
íèõ ñóìåðêàõ îçàð¸ííîå ìíîæåñòâîì 
ñâå÷åé. À êàêîâ áåëîêàìåííûé õðàì 
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà â Áåëîñòîêå! Ìû 
ñëó÷àéíî çàøëè â íåãî â âîñêðåñåíüå, 
è ïîïàëè íà âåí÷àíèå. Âíóòðåííåå 

МОЕ МОЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЁ МОЁ 
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ìèëûé ïîëüñêèé ãîðîäîê ñ ïåâó÷èì 
íàçâàíèåì Ãàéíîâêà, ÷òî â Ïîäëÿñ-
ñêîì âîåâîäñòâå, íåäàëåêî îò Áåëî-
ñòîêà. Ñ 1982 ãîäà Ãàéíîâêà ñòàëà 
öåíòðîì ôåñòèâàëÿ ïðàâîñëàâíîé 
öåðêîâíîé ìóçûêè. Óæå ìíîãèå 
ãîäû îí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå 
èçâåñòíûõ è ïðåñòèæíûõ ôîðóìîâ 
öåðêîâíîé ìóçûêè â ìèðå.

Íî, íà ìîé âçãëÿä, ñàìàÿ áîëü-
øàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü ýòîãî 
ìàëåíüêîãî ãîðîäêà – íåîáû÷íûé 
ïðàâîñëàâíûé õðàì. Õðàì Ñâÿòîé 
Òðîèöû âûïîëíåí â ñòèëå ïðàâî-
ñëàâíîãî ìîäåðíà. Ôîðìà çäàíèÿ 
îñíîâûâàåòñÿ íà ñî÷åòàíèè ñòðóê-
òóðû ñâîäîâ è êîíóñîâ, ñ íåîáû÷íîé 
êðûøåé – «ðþøå÷êîé». À ñïåöè-
ôè÷åñêàÿ êîëîêîëüíÿ íàïîìèíàåò 
ïàñõàëüíîå ÿéöî â ðàçðåçå. Âíóòðè 
õðàìà îòñóòñòâóåò òðàäèöèîííîå 
êóïîëüíîå âåí÷àíèå. Èêîíîñòàñ 
âûïîëíåí â ñòèëå âèçàíòèéñêîé 

ñîñåäñòâî êîñò¸ëîâ è ïðàâîñëàâíûõ 
õðàìîâ.

Ïðàâîñëàâíàÿ æèçíü â Ïîëüøå 
íå çàìèðàåò, êàæåòñÿ, íè íà ìèíóòó. 
Ïðèÿòíî áûëî âèäåòü ìíîæåñòâî 
âåëîñèïåäîâ è àâòîìàøèí âîêðóã 
õðàìîâ. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü åù¸ è àê-
òèâíîñòü è ïðèõîæàí è äóõîâåíñòâà 
Ïîëüñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. 
Ïîòîìó ÷òî áåç èõ äåÿòåëüíîãî ó÷à-
ñòèÿ è ïîääåðæêè íåìûñëèìî áûëî 
áû è ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé. Ïîîáùàâøèñü ñ ìåñòíûìè 
æèòåëÿìè, ìû óçíàëè, ÷òî â òå÷åíèå 
ãîäà óñòðàèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñáîðû, 
âñòðå÷è ìîëîä¸æè ñ ëþäüìè ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ. Ýòî, ðàçóìååòñÿ, î÷åíü 
âàæíî, ïîñêîëüêó ìîëîäûå ëþäè 
ïîääåðæèâàþò îáùåíèå ñ òàêèìè æå, 
êàê è îíè, âåðóþùèìè, îáñóæäàþò 
ïðîáëåìû è íå îùóùàþò ñåáÿ ïî-
òåðÿííûìè â îêðóæàþùåì èõ ìèðå. 
Äëÿ âíåöåðêîâíîãî æå ÷åëîâåêà, 
ñòàâøåãî ñâèäåòåëåì ïîäîáíûõ ñî-
áðàíèé, î÷åâèäåí, ïî êðàéíåé ìåðå, 
òîò ôàêò, ÷òî ïðàâîñëàâèå – ýòî 
áóðëÿùàÿ æèçíü, ýòî ñâîáîäà òâîð-
÷åñòâà, íåçàâèñèìî îò òîãî, â êàêîé 
ñòðàíå áû ýòî íè ïðîèñõîäèëî.

Ìàðèÿ ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ 

Â êàæäîì õðàìå ïî ïóòè ñëóæàòñÿ 
ìîëåáíû. Äåíü íà÷èíàåòñÿ ëèòóð-
ãèåé, à çàêàí÷èâàåòñÿ âå÷åðíåé 
ñëóæáîé. Íî÷óþò â äîìàõ ó ìåñòíûõ 
æèòåëåé.

Ñâåòîâûå è çâóêîâûå ýôôåêòû ó 
äðåâíèõ ôðåñîê è èêîí, íàòåëüíûå, 
íàïåðñíûå êðåñòû ìîíàõîâ XIII 
âåêà, ìíîæåñòâî îãðîìíûõ äåðåâÿí-
íûõ êðåñòîâ çà àëòàð¸ì Áëàãîâåùåí-
ñêîãî õðàìà âî âñ¸ì ñâî¸ì âåëè÷èè è 
êðàñîòå íå îñòàâèëè íèêîãî ðàâíî-
äóøíûì. Âñå – è äåòè, è âçðîñëûå – 
õîòåëè áû ïîáûâàòü òàì ñíîâà.

Ñäåëàâ íåáîëüøîé «êðþê» îò 
ìîíàñòûðÿ, ìû çàåõàëè â ìàëåíüêèé 

Íî âîò ïîäîøëà ê êîíöó íàøà 
çàìå÷àòåëüíàÿ ïîåçäêà. È âîç-
âðàùàÿñü â Ðîññèþ, ïðîåçæàÿ åù¸ 
ïî òåððèòîðèè Ïîëüøè, ìû ìîãëè 
âèäåòü ñîþç äâóõ ðåëèãèé – ìèðíîå 

ìîçàèêè. Â ýòîì æå ñîáîðå – îðè-
ãèíàëüíîå ïî çàìûñëó ïàíèêàäèëî 
â âèäå âèòðàæíîãî êðåñòà – ñíå-
æèíêè ñ èçîáðàæåíèÿìè ñâÿòûõ. 
Ñ êàêîé ñòîðîíû íè ïîñìîòðåòü, 
âñåãäà âèäåí ïðîïîðöèîíàëüíûé 
êðåñò. Êðàñîòà è óáðàíñòâî ýòîãî 
íåîáû÷íîãî è îäíîâðåìåííî òðà-
äèöèîííîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìà 
âûçûâàëà ìîðå ýìîöèé, êàê ó äåòåé, 
òàê è ó âçðîñëûõ. Ïî áëàãîñëîâåíèþ 
íàñòîÿòåëÿ õðàìà, íàì ðàçðåøèëè 
ñïåòü. È, êîãäà çàçâó÷àëî «Îé, òû 
Áîæå ìûëîñýðäíûé», âåñü õðàì 
íàïîëíèëñÿ íåîáû÷àéíîé êðàñîòû 
çâóêàìè äóõîâíîãî ïåñíîïåíèÿ.

ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ
ПОЛЬШИПОЛЬШИ
ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ
ПОЛЬШИПОЛЬШИ
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14 POLACY NA KUBANIU

Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” od lat pieczołowicie gromadzi 
wiadomości o życiu i działalności Polaków na Kubaniu. W związku z tym każdy nowy 
zdobyty szczegół stanowi dla nas bezcenną informację. 

Niedawno, dzięki uprzejmości pana Stanisława Kozłowa-Strucińskiego, stała się nam 
znana publikacja niegdyś popularnego warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” (nr 
48 z 1906 roku), poświęcona Polonii z naszego miasta. Niezwykle cenne są cztery zdjęcia 
fotografi czne, z których przypatrują się nam Polacy sprzed 100 (!) lat i które pozwalają 
nam ujrzeć nieistniejące już podwórko kościelne z gmachem szkoły polskiej.

Obok zamieszczamy podobiznę strony „Tygodnika Ilustrowanego”, zaś poniżej 
odtwarzamy tekst tej publikacji.

KOLONIA POLSKA 
W EKATERYNODARZE

J
AKO dopełnienie wiadomości, 
podanych już w naszem piśmie o 
kolonii polskiej w Ekaterynodarze, 

podajemy poniższe informacje, zaczerpnięte 
u źródła.

Okazuje się z nich, że,  chociaż 
n iepodobna  śc i ś le  ob l iczyć  i lośc i 
zamieszkałych tam Polaków, to jednak 
wiadomo, że spowiadających się osób liczy 
tamtejsza kolonia polska 2000. Parafię 
katolicką miejscową składają Ormianie, 
Czesi, Niemcy, Litwini i Polacy, których 
ilość jest przeważająca.

Na ogół powiedzieć można, że warunki 
bytu kolonii zmieniają się na coraz 
bardziej lepsze. Staraniem Polaków 
wymurowano obszerny kościół, skromny, 
lecz estetyczny. Obok stanęła kamienica, 
mieszcząca szkołę na dole, probostwo na 
piętrze. Domek stary zajęto pod bibliotekę. 
Na podwórzu i dokoła kościoła założono 
ogródek. Parę domków w dawnej posesji 
odrestaurowano. Obecnie kolonia nosi 
się z myślą urządzenia w jednym z nich 
przytułku dla starców i kalek, w drugim 
– internat dla młodzieży, rozrzuconej po 
różnych zakładach naukowych.

Drugi rok istnieje już w Ekaterynodarze 
Towarzystwo Dobroczynności, którego 
działalność, z powodu ograniczonych środków, 
nie może jeszcze być wielka. Kapitalik 
zakładowy powstał z ofi ary jednostki.

Niezbyt szybko rozwija się otwarta przed 
rokiem biblioteka-czytelnia, zawierająca koło 
tysiąca tomów, przeważnie beletrystyki oraz 
nieco historyi. Przysporzyła ona kłopotów: 
nie opłaca się nawet lokal. Pomimo to 
uważana jest za zło konieczne; o zwinięciu 
nie ma mowy.

Ale za to chór amatorski śpiewaków 
kościelnych pod dyrekcyą muzyka z 
konserwatoryum warszawskiego rozbrzmiał 
podczas ostatnich Świąt Bożego Narodzenia 
takiemi kolendami, że choć chwilowo 
zapominało się o obczyźnie, jednocząc się 
swojskiemi nuty z życiem ojczystem.

Szkoła mieszana parafialna o kursie 
trzyletnim z wykładowym językiem polskim 
przyjmuje dziatwę sześcioletnią, by ją 
utwierdzić w wierze i mowie ojczystej, w 
obyczajach ojczystych, a zarazem przygotować 
bądź do życia praktycznego, bądź do szkół 
rządowych w okresie szkolnym. Ubogą 
dziatwę kształci ona bezpłatnie, a jej jest 
połowa. Szkoła niedzielna bezpłatna uczy 
języka polskiego, począwszy od analfabetów, 
kończąc na młodzieży szkolnej i rzemieślniczej. 
Uczą one przeszło sto uczniów.

Ryciny nasze przedstawiają właśnie 
chwilę podczas przerwanej lekcyi śpiewu 
w szkole parafi alnej. Dzieci, zgrupowane 
koło harmonium, zdają się mieć jeszcze na 
ustach „Kiedy ranne wstają zorze”, „Kto się 
w opiekę” i t. p.; obok widzimy starannie 
utrzymane podwórze do gier dziecinnych. 
Inna wreszcie fotografi a wyobraża młodzież 
polską tamtejszą ze sztandarem na majówce 
w pięknej miejscowości nad Kubaniem.

Widać z powyższych faktów, że w 
Ekaterynodarze robi się co się może. Ludzie 
dobrej woli obłożyli siebie podatkami i 
pracują dla wspólnego dobra.

META 

R z y m s k o - K a t o l i c k i e 
Towarzystwo Pomocy Biednym 
w Jekaterynodarze powstało w 
1904 roku i w roku 1906 liczyło 
70 osób. Statut  Towarzystwa 
dosłownie kopiował statut wzorcowy, 
opracowany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych oraz Statut 
Towarzystwa Pomocy Biednym 
w Jejsku, zatwierdzony w 1901 
roku. Jego pierwszym prezesem 
(w latach 1904–1906) został 
proboszcz kościoła w Jekaterynodarze 
Piotr Gaas, którego następcą został 
proboszcz Johan Roth (w latach 
1906–1915),  potem prezesem 
został członek Sądu Okręgowego 
w Jekaterynodarze Jan Venordin. 
Wiceprezesem przez czas dłuższy 
był jeden z najbardziej czynnych 
działaczy wspólnoty katolickiej 
Jekaterynodaru – wiceprezes Sądu 
Okręgowego w Jekaterynodarze 
Jakub Mordmiłłowicz (zm. 1916 r.). 
W roku 1905 przy Towarzystwie 
otwarto bibl iotekę-czytelnię , 
kierowniczką której została Justyna 
Reutt. Statut biblioteki-czytelni 
został sporządzony według wzoru 
statutu biblioteki przy Parafi alnym 
Towarzystwie Dobroczynności w 
Rostowie nad Donem. Towarzystwo 
w Jekaterynodarze udzielało pomocy 
finansowej dla niezamożnych 
współwyznawców,  urządzało 
wieczorki na cele dobroczynne, 
Bożonarodzeniowe uroczystości 
choinkowe, stoły Wielkanocne dla 
biednych, nieodpłatne prelekcje 
niedzielne, zorganizowało bezpłatną 
pomoc lekarską, założyło przytułek 
dla starców, internat dla dzieci itp. 
Różnorodna działalność Towarzystwa 
stanowiła w mieście wzorzec dla 
organizacji narodowo-wyznaniowych 
w zakresie niesienia pomocy dla 
potrzebujących.  Działalność 
Towarzystwa zawsze cechowana była 
polskością: odtwarzano spektakle 
w języku polskim, utrzymywano 
łączność z polskimi ośrodkami 
religijnymi w Warszawie, Wilnie, 
Lublinie i in. Jest charakterystyczne, 
że w prasie lokalnej  oraz w 
niektórych dokumentach płatniczych 
wieczorki dobroczynne Towarzystwa 
mianowano jako „polskie bale lub 
polskie wieczorki”, zaś Towarzy-
stwo – jako „Polskie Towarzystwo 
Dobroczynności”.
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POLACY NA KUBANIU

Tygodnik Illustrowany. 
1906. Nr. 48. Str. 1061.
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16 ŻYCIE POLONIJNE 

I FESTIWAL ZESPOLOW POLONIJNYCH
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POLUDNIOWEJ ROSJI
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BAKU, listopad 1970 roku. Na 
Bulwarze Nadmorskim odbywa 
się wystawa „Polskiego Fiata”. 

Sukces oszałamiający, tłumy ludzi. W Baku, 
w tamtych czasach samochód produkcji 
zagranicznej można było ujrzeć wyłącznie 
chyba u konsula irańskiego. Więc „Fiat” 
z polskim proporczykiem błyskawicznie 
stał się rozpoznawalnym i popularnym. 
Kierownikiem wystawy i całej delegacji był 
pan Jan Majewski, zaś głównym inżynierem 
– pan Jerzy. Sprawy umów ekonomicznych 
były w gestii dwu miłych pań: Basi-starszej 
– Barbary Tkaczyk, oraz Basi-młodszej 
– Barbary Krekory. Obecni byli również 
inżynierowie z FSO i z Zakładów „Ursus”. 
Samochodem pieczołowicie się opiekował 
i naprawiał go pan Jerzy. On również 
przedstawiał auto gościom wystawy i 
demonstrował jego zalety techniczne. 
Prowadził wóz osobiście. Wszyscy inni 
jeździli mikrobusem „Nysa”. W szklanym 
przytulnym pawilonie, gdzie rozlokowano 
delegację, i przed którym ustawiono „Fiata”, 
była wspólna sala gościnna z długim stołem, 
krzesłami i fotelami. Przepierzenie oddzielało 
od niej „żeńską połowę”. Tam krzątały się 
obie panie Basie, przyrządzając kanapki i 
napełniając naczynia herbatą, kawą oraz 

niezrównanym „Wawelem” – miodowym 
koniakiem. Dziś mało kto pamięta ten pyszny 
polski trunek. Wszystkich gości witano 
serdecznie i częstowano „Wawelem”. 

Zaradny, przedsiębiorczy i rzutki 
pan Jerzy – przedstawiciel handlowy w 
ZSRR, świetnie się orientował w każdej 
sprawie, w odpowiednim momencie udzielał 
niezbędnych wskazówek organizacyjnych i 
działalność wystawy przebiegała w sposób 
nie tylko pomyślny i zharmonizowany, lecz 
również spokojny – w atmosferze ciepłej 
i przyjaznej. Nie zabrakło czasu nawet na 
pogaduszki, kiedy panowie inżynierowie 
opowiadali pełne wdzięku polskie dowcipy. 
Przed zakończeniem wystawy do Baku 
przyjechał słynny zespół „Czerwone 
Gitary”. Sukces, odniesiony przez grupę, był 
imponujący! Sami oni potwierdzali, że tak 
serdecznego i emocjonalnego przyjęcia przez 
publiczność nigdzie jeszcze nie spotykali! 
Oczywiście, że spotkanie rodaków odbyło się 
w pawilonie wystawowym i zostało radośnie 
oblane „Wawelem”. Ciepła pogodna jesień. 
Morze. Bulwar. Zalany przez światła Baku. 
Kolorowe fontanny… I wszędzie muzyka! 
Mam nadzieję, że wszyscy zachowali w 
pamięci to wspaniałe miasto. Ja również, ma 
się rozumieć, pamiętam każdego z was…

W tej chwili wkroczył pan Jerzy z 
zabandażowaną ręką. Uprosiłam go o zdjęcie 
opatrunku z ręki i oceniłam jej stan jako 
zagrażający. Nie tylko do Warszawy, a nawet 
do Moskwy nie potrafi  dojechać…

– A więc razem z panem Jerzym 
niezwłocznie udajemy się do chirurga, i 
tam załatwimy te nasze sprawy. I nie będzie 
potrzeby wracać przedwcześnie! Baku to 
nie tylko ogromne, lecz stołeczne miasto! 
Zatem nie ma tu problemu z uzyskaniem 
wykwalifi kowanej pomocy lekarskiej!

Pan Majewski zaaprobował moje racje. 
Wsiedliśmy do „Fiata” i najkrótszą drogą 
podążyliśmy do mojej przychodni w dzielnicy 
Narymanowskiej. Pan Jerzy prowadził auto 
za pomocą jednej tylko ręki. Podczas jazdy 
rozbawiłam go propozycją skrócić czas jazdy 
przez ignorowanie znaków drogowych, gdyż 
w Baku gościom wszystko jest dozwolone!

Chirurg, uśmiechnięty Ormianin, po 
zbadaniu ręki oświadczył: „Wypadek jest 
poważny. Będziemy odrzynać!” Wyglądało 
na to, że cieszy się z możliwości pogadać z 
gościem z Polski, pożartować i pośmiać się. 
Wybiegłam na korytarz, żeby nie asystować 
męczarni pana Jerzego…

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW

Jana MATIWIECKA

POLSKIE SPOTKANIA – 
ABSOLUTNIE REALNE ZDARZENIA

„POLSKI FIAT”

«Nasze Kalendarium» (Wiadomości Polskie, nr 4 z 2007 r.) przypomniało o czterdziestej 
rocznicy uruchomienia produkcji „Fiata-125p” przez Warszawską Fabrykę Samochodów 
Osobowych na Żeraniu (FSO).

Wskrzesiłam w pamięci osobiste przeżycie, związane właśnie z tym samochodem.

Pewnego razu zastałam wszystkich w 
stanie zaniepokojenia i o przygnębionym 
nastroju. Pan Majewski był zdenerwowany. 
Pani Basia-starsza gorączkowo przeglądała 
swoje papiery przygadując przy tym: 
„Mam tak wymagającego szefa! Nie 
powinnam popełnić żadnych nieścisłości”. 
Niewzruszoną pozostawała sama tylko pani 
Basia-młodsza. Pan Jerzy był nieobecny. 
Dowiedziałam się, że w przededniu w trakcie 
reperacji wozu zranił sobie rękę. Obecnie 
rana zaogniła się, ręka zaś obrzękła. Miał już 
problemy nie tylko z prowadzeniem wozu, 
a nawet z każdą inną czynnością. Tej nocy 
z powodu silnego bólu nie potrafi ł zasnąć. 
Nie spali również inni – podawali mu środki 
znieczulające, pan Majewski telefonował 
do Warszawy i do ambasady. Nadeszło 
rozporządzenie o przygotowywaniu się do 
odjazdu, gdyż bez pana Jerzego nikt tu nic nie 
miał do roboty. Żona pana Jerzego, adiunkt w 
klinice, również była zaniepokojona i żądała 
jak najrychlejszego powrotu… Wypadało 
zamykać wystawę przedwcześnie, mimo, że 
sprawy toczyły się pomyślnie…

Fiat-125p

(Dokończenie 
na str. 20-21)
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Wyszed ł  on  zacze rwien iony  z 
podniecenia, a przez zakłopotanie i przejęcie 
próbował poruszać zabandażowaną ręką. 
Bólu już nie odczuwał. Zapytałam ze 
współczuciem: „Czy chociażby pół ręki 
pozostawiono?” Pan Jerzy z ulgą roześmiał 
się: „Wszystko w porządku! Zaprosiłem 
lekarza na wystawę – pozostajemy w 
Baku”.

Wracaliśmy bez pośpiechu po centralnych 
ulicach. Bakijczycy na widok „Fiata” z 
polskim proporczykiem witali nas przez 
emocjonalne machanie rękami.      

* * *
– Czesław, nie będzie mnie przez tydzień 

– goście z Polski. Będę zajęta.
– Przez goście? A mnie nie zapraszasz?
– Nie, muszę być sama.
– Dobra. Za tydzień zatelefonuj…
Schodzimy przez Nagornyj Park w 

kierunku bulwaru. Pochłaniają mnie własne 
myśli i prawie wcale go nie słyszę. Jutro 
będę rozkoszowała się brzmieniem polskiej 
mowy, dostanę wiadomości z Warszawy – 
niczym odwiedzę swój dom!.. Będzie to małe 
święto w moim przepełnionym do reszty 
życiu! W myślach odczytuję ostatnie listy, 
słyszę głosy bliskich mi osób i uśmiecham 
się: Adam tęskni, Ewa pyta się o mój urlop, 
Wojtek przysłał podobiznę „dla miłej Janki”. 
Matka przypomina o zbliżającym się Bożym 
Narodzeniu i pisze: „Chcemy widzieć Cię w 
rodzinnym gronie”. A pani Regina zazdrości, 
że w Baku jest morze, na bulwarze zielenią 
się palmy i kwitną róże. W Polsce jest już 
zimno i oni wszyscy chorują na grypę.

– Jana, gdzie się w myślach unosisz?  
Mówię ci, że się wkrótce przeniesiemy 
do Kijowa. Czeka na nas nowe życie, i 
masz się do tego przygotować. Jestem 
zaproszony do Instytutu Cybernetyki i 
Maszyn Matematycznych. Będę prowadził 
działalność naukową. Czy nie jesteś w 
humorze? Chcesz abym cię rozweselił? Czy 
wierzysz, że język ukraiński jest podobny do 
francuskiego? Więc posłuchaj: „Pip sil tre, 
pan tela pase”. Nie zrozumiałaś? „Pop sól 
trze, pan cielęcia pasie”!

On się śmieje, całuje mnie i mówi, że 
jestem jego polską wiedźmą, dlatego iż 
mam zielone oczy, którym nie można dawać 

wiary…
– Kocham 

cię niczym Romeo Julię… Lecz przeczuwam, 
że zajdzie pomiędzy nami coś okropnego… 
Czy nie odczuwasz tego? W takim razie 
przysięgnij, że mnie kochasz i zawsze 
będziesz mnie pamiętała…

Przysięgam raczej dla jego uspokojenia, 
gdyż już nie mam wątpliwości, że przeczucia 
go nie mylą, że jestem w jego życiu zjawą, 
która wkrótce zniknie, pozostawiając po 
sobie niewypowiedziany ból… 

* * *
Zatem wróciliśmy z panem Jerzym 

od lekarza… Stałam w środku, będąc 
zaabsorbowana ogólną uwagą. Nagle 
wszyscy obecni skierowali swój wzrok 
ku wejściu. Również się obróciłam – do 
pawilonu wkraczał Czesław. Poszłam mu 
naprzeciw.

– Przecież prosi łam,  żebyś nie 
przychodził!

– Chciałem po prostu ujrzeć, w jaki 
sposób moja narzeczona spędza swój wolny 
czas –  gdyż pół miasta widziało już cię w 
„Polskim Fiacie”…

– Ujrzałeś? W takim razie bardzo cię 
proszę – odejdź!

Do nas dołączył pan Majewski:
– Jana, czy jeszcze go do nas nie 

zaprosiłaś? W takim razie prawem pana 
domu ja to robię – niech wchodzi, a ty dołącz 
do pań Baś.

Mężczyźni otoczyli Czesława, a kiedy 

pani Basia-młodsza wyniosła „Wawel”, 
potoczyła się ożywiona rozmowa. Pan 
Majewski natychmiast zapytał:

– Słyszałem, że ona jest twoją narzeczoną 
– opowiedz nam o tym, oraz również o sobie. 
To jest bardzo ciekawe…

Pani Basia wróciła, zamknęła za sobą 
drzwi i cicho powiedziała: „Nie złość się, 
Jana. Pan Majewski wie, co robi. Po prostu 
wygląda na to, że nie kochasz Czesława”… 
Zaś pani Basia-starsza rozpłakała się: 
„Gdyby moja córka mieszkała tak daleko, 
ja bym nie wytrzymała. Musisz ufać panu 
Majewskiemu. To mądry człowiek”. 

Wreszcie pan Majewski zawołał na mnie. 
Wszyscy, nie wyłączając pana Majewskiego, 
z zachwytem patrzyli na Czesława. Czesław, 
już zamierzając nas opuścić, zwrócił się do 
mnie:

– Jana, czy idziesz ze mną?
– Nie, pozostaję tutaj!
– Dobra. Wieczorem będę czekał na 

ciebie.
Mężczyźni po przyjacielsku odprowadzili 

Czesława. Pan Majewski wtenczas 
zaproponował mi porozmawiać w jego 
miniaturowym gabinecie, usytuowanym blisko 
wejścia, przy którym bez przerwy siedział 
ochroniarz, nieustannie pilnujący „Fiata”.

– Wszystko zrozumiałem. Nie chciałaś 
go ujawniać, lecz się zjawił nieproszony… 
Więc wysłuchaj mnie i zrób co ci powiem. To 
wspaniały chłopak i ma świetne perspektywy! 
Oraz  jest w tobie zakochany – wobec tego 
musisz pójść za niego za mąż! Innego takiego 
w swoim życiu już nie spotkasz – to ja ci 
mówię. I póki ja pracuję – możesz nie marzyć 
o polskiej wizie bez niego.

Już nieco złagodzonym tonem dorzucił: 
„No i co cię niepokoi? Przywieziesz go do 
Polski, nauczysz mowy. Wszystko będzie 
w porządku!”

Próbowałam oponować, że to niweczy 
moje plany, że jestem rozmiłowana w Baku 
i Polsce, że mam dopiero 19 lat i w ogóle nie 
życzę sobie zamążpójścia.

– Kiedy pobraliśmy się z Basią – byliśmy 
osiemnastolatkami. Córka jest już w wieku 
dojrzałym i mieszka osobno. Natomiast 
my z Basią wciąż się wzajemnie kochamy. 
Już się za nią stęskniłem i marzę o jak 
najszybszym powrocie do domu. U ciebie 
również wszystko dobrze się ułoży, uwierz 
mi. Wysławialiśmy się po polsku bardzo 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW

(Dokończenie. Początek na str. 19)

Jana MATIWIECKA

POLSKIE SPOTKANIA – 
ABSOLUTNIE REALNE ZDARZENIA

„POLSKI FIAT”
Czesław
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żywo i głośno i wcale nie krępowała nas 
obecność za przepierzeniem obu pań Baś. 
Kiedy powróciłam do nich, pani Krekora 
powiedziała: „Jana, jeżeli go nie kochasz, to 
nie słuchaj pana Majewskiego. To jest twoje 
życie – zatem decyzja należy do ciebie!” 
Po chwili dodała: „Administracja Baku 
zaprosiła nas wszystkich do restauracji na 
uroczystą kolację. Czy pójdziesz razem z 
nami? Odpoczniesz tam, odzyskasz pogodę 
ducha po dzisiejszych przeżyciach”.

– Ja bym z największą chęcią, lecz 
wieczorem na mnie będzie czekał Czesław… 
– Po pewnych wahaniach przyjęłam jednak 
propozycję, gdyż z Czesławem jeszcze 
się nie raz spotkam, zaś Polacy wkrótce 
odjadą.

Pan Jerzy zaproponował paniom jechać 
z nim „Fiatem”, natomiast wszyscy inni 
mieli docierać do celu mikrobusem „Nysa”. 
Lecz „Fiat” uporczywie nie dawał się 
uruchomić! Wtedy pan Jerzy zadecydował, 
że wszyscy jadą „Nysą”, i czekają na niego 
przy wejściu do restauracji. Postanowił, że 
jednak spróbuje usunąć usterkę, zaś w razie 
niepowodzenia – skorzysta z taksówki. 

Kiedy pan Jerzy zajechał przed 
restaurację, to pogadał o czymś najpierw z 
panem Majewskim, zaś później na uboczu 
z obiema paniami Basiami. Panie Basie 
podeszły do mnie, i usłyszałam, że dla mnie 
najlepiej byłoby, zamiast pójścia z nimi do 
lokalu, spotkać się z Czesławem. Pan Jerzy 
zawiezie mnie „Fiatem” i w drodze objaśni 
powstałą sytuację.

Szybko jedziemy po zalanych przez 
wieczorowe światła ulicach Baku. Już 
widzę tę samą kawiarnię naprzeciwko 
Politechniki, gdzie się śmiałam do rozpuku 
podczas pierwszej randki z Czesławem. A oto 
on – stoi na tym samym miejscu i czeka na 
mnie. Nie chciałam, żeby Czesław widział, 
że przyjechałam „Fiatem”, więc poprosiłam 
pana Jerzego zatrzymać auto…

Przejdę się trochę na piechotę, przekroczę 
jezdnię, podejdę do Czesława i on znów 
się zdziwi – skąd się wzięłam… Później 
odwrócę go plecami do drogi, by pan Jerzy 
mógł odjechać niepostrzeżenie. Ma się 

rozumieć, że mógłby wyruszyć natychmiast, 
lecz chciał się upewnić, czy wszystko jest 
w porządku, bo w razie niepowodzenia 
potrafi łby zabrać mnie z powrotem. Gdyby 
wszystko ułożyło się pomyślnie, nam z 
Czesławem zaproponowano jutrzejszą 
przejażdżkę „Fiatem” po ulicach miasta.

Odchodzę, zaś pan Jerzy obserwuje z 
auta jak podeszłam do Czesława, objęłam go, 
odwróciłam plecami do jezdni i machnęłam 
ręką. Biały „Fiat” zawraca i znika.

Czesław patrzy na mnie ze zdumieniem: 
„Skąd się pani wzięła? Według moich 
informacji powinna pani być obecna w 
restauracji…” Wygląda na to, że naprawdę 
nie wierzy swoim oczom.

– Przepraszam, że jak zawsze trochę się 
spóźniłam.

–  O d w i e d z i ł e m  p a w i l o n  i  s i ę 
dowiedziałem od ochroniarza, żeś razem ze 
wszystkimi pojechała do restauracji.

– A skąd ochroniarz mógł wiedzieć gdzie 
pojechałam? – Już się orientuję o co mnie 
zapyta i uprzedzam go. – Pan Majewski na 
jutro zaprasza nas z tobą na przejażdżkę 
„Fiatem” po mieście. Bardzo wszystkim 
przypadłeś do serca…

– Dziękuję! Czy to jest wszystko, co 
chciałaś mi powiedzieć?

Wzdycham i myślę, że dzień dzisiejszy 
był tak treściwy, i że Czesław nigdy się nie 
dowie jak wszystko wyglądało naprawdę...

* * *
Stało się tak, że silnik „Fiata” nie zapalił, 

i wszyscy musieli jechać „Nysą”. Ochroniarz 
doszedł do wniosku, że porzuciliśmy 
uszkodzony wóz i nie zwrócił uwagi na to, że 
pan Jerzy, po odprowadzeniu nas, wrócił…

Już ściemniało, kiedy pan Jerzy 
zauważył Czesława, który podszedł do 
pawilonu i zadzwonił. Pojawił się ochroniarz 
i oświadczył mu, że razem ze wszystkimi 
pojechałam do restauracji, oraz zaczął 
szczegółowo przekazywać mu treść mojej 
rozmowy z panem Majewskim. Pan Jerzy, 
zaskoczony przez tak drobiazgowe wyznanie, 
przykucnął za samochodem.

Ochroniarz dorzucił, że jego zdaniem 
wszystkie Polki są ladacznice i sprzedajne. 

– Czy ci swoich brakuje? Przecież z 
ciebie taki fajny chłopak, każdą możesz sobie 
pozyskać, lecz wybrałeś tę Polkę i uwijasz 
się za nią… A ona cię ani wspomina. A 
nawet, jeśli zostanie twoją żoną, to niebawem 
rzuci i zbiegnie do swoich… Wszystkie są 
podobne… Tutaj i bez ciebie świetnie się czuje. 
Czy zauważyłeś jej niezadowolenie z twojej 
dzisiejszej wizyty? Słyszałem osobiście jak 
ona powiedziała Majewskiemu, że ciebie nie 
kocha. I w ogóle mówili o kimś w Warszawie… 
Zapytaj się jej, niech ci opowie… Dziś na 
nią nie czekaj, ona nie przyjdzie – prawdę ci 
mówię. Najlepiej byś ją rzucił – z naszymi 
miałbyś mniej problemów…

Pan Jerzy połapał się, że nasz ochroniarz 
jest funkcjonariuszem KGB, i wszystkie 

rozmowy w pawilonie są podsłuchiwane… 
Czesław, odchodząc, pożegnał się i powiedział, 
że mi wierzy i będzie dziś na mnie czekał. 
Ochroniarz uśmiechnął się: „Zobaczymy, jak 
to będzie…” Po ich rozstaniu się samochód dał 
się łatwo uruchomić i pan Jerzy cicho odjechał 
od pawilonu.

Po tej relacji pan Majewski postanowił, 
że nie powinnam iść do lokalu. To pomoże 
nie tylko uniknąć kłótni z Czesławem, lecz 
podważy słowa ochroniarza. W tym  celu on 
polecił niezwłocznie dowieźć mnie „Fiatem” 
na miejsce randki. W drodze pan Jerzy 
zauważył: „Widzisz, Jano, dziś udzieliłaś 
pomocy mi i tego samego dnia zdążyłem 
dopomóc tobie…”

– Nie, Jerzy, to nie było twoją zasługą – 
samochód się zepsuł!

Następnego dnia wszelkie istotne 
rozmowy prowadzono już nie w pawilonie, 
lecz na bulwarze. Zjawiłam się razem z 
Czesławem, bez cienia emocji minęłam 
ochroniarza, ostentacyjnie go nie zauważając, 
i ku przyjemności Czesława odjechałam 
„Fiatem” na przejażdżkę po mieście. Na 
pożegnanie uśmiechnęliśmy się z panem 
Jerzym i on westchnął: „Klęską są te nasze 
dziewczyny…” 

* * *
W lecie następnego 1971 roku w sklepie 

jubilerskim kupiłam sobie oryginalny egipski 
pierścionek. Nagle ktoś dotknął mego 
ramienia. Obróciłam się – przede mną stał 
ten sam „ochroniarz”. On się uśmiechnął, 
wziął mnie pod rękę, i wyszliśmy na ulicę. 
Widocznie sądził, że jego rozmowa z 
Czesławem miała jakieś fatalne następstwa 
i na pewno nas rozłączyła.

– A pani mi się spodobała. Może zajrzymy 
do mnie? Pogadamy… – i wskazał ręką na 
lewo, w kierunku gmachu KGB. Ale zwróciłam 
jego wzrok w prawo, na wejście do metra, i 
powiedziałam: „Mamy różne drogi…” 

– W takim razie żegnam panią…
Rysunki autorki

Czesław

Razem z CzesławemRazem z Czesławem

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW
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F
RÉDÉRIC Nepelet Cambue 
mieszkał w Górnej Wolcie. Obecnie 
kraj ten nazywa się Burkina Faso, 

co znaczy Kraj Ludzi Czcigodnych. Zresztą 
nie jest to naprawdę ważne.

Cambue był  taki  sobie .  Zdolny 
obdarować dzieciarnię cukierkami za 
ostatnie pieniądze i tuż po tym bez litości 
kopnąć bezdomnego kotka, wypłynąć 
podczas sztormu na swoim wątłym 
stateczku na ocean z nadzieją uratować 
ludzi ze swojej wsi, którzy znaleźli się 
w tarapatach oraz nie pożyczyć swojego 
wysłużonego motoru dla sprowadzenia do 
konającego sąsiada lekarza z miasta. 

W pracy Cambue też był ni taki ni owaki. 
Czasami udawało mu się pomyślnie trudnić 
łowieniem ryb na swoim nieużytecznym 
wraku, zaś niekiedy z podatnego piaskowca, 
skorupy kokosowej oraz skóry antylopy 
wytwarzał niezgorsze wyroby. Nawet dość 
zręcznie kopiował posążki Dogonów, co, jak 
wiadomo, wcale nie jest takie proste. Jednak 
wszystko to robił zależnie od humoru i na 
łapu capu. 

* * *
Okres deszczowy już minął. Ustaliła 

się łagodna i bezwietrzna pogoda. Cambue 
leżał w cieniu palmy i napawał się rozkoszą, 
pokrzykując niekiedy na małżonkę, zahukaną 
Cambue, która od rana tłukła sorgo w 
kamiennym moździerzu.

Nagle przypomniał sobie dzisiejszy sen. 
Przyśnił mu się nieboszczyk dziadek Alidza. 
Dziadek był właśnie takim, jakim zachowała 
go pamięć Cambuego. Młodociany nicpoń 
Cambue miał akurat szesnaście lat, kiedy 
dziadek dokonał żywota. 

Podczas snu ujrzał wciąż takie same 
mądre oczy dziadka oraz jego pełen 
wyrzutu szyderczy uśmieszek. Milcząco 
przypatrywał się wnuczkowi. Cambue już 
prawie otworzył gębę, aby się zapytać: „Jak 
zdrowie, kochany dziadku?” (Chociaż jakie 
zdrowie może mieć nieboszczyk!), lecz 
zaciął się, gdyż przypomniał sobie, iż nie 
odwiedza zaniedbanej mogiły dziadka, zaś 
ofi ary składa wyłącznie wtedy, kiedy nie ma 
wyboru pod presją spojrzeń stojących z tyłu 
współwieśniaków. 

Dziadek ni z tego ni z owego pogroził 
Cambuemu palcem i powoli, niby obłoczek 
dymu tytoniowego, zniknął w otaczającej 
go półmgiełce.

„Wstrętna stara małpa” – wycedził 
Cambue i strzyknął ślinę przez perłowe 
zęby. Dziadka on nigdy nie kochał, gdyż 
dobrze pamiętał jego metody wychowawcze, 
podstawę których stanowił rzemień i rózgi.

* * *
Po odpędzeniu myśli o nieprzyjemnym 

śnie, Cambue przypomniał sobie, że od 
dawna nie widział swego przyrodniego brata 
Yaya, który słynął jako wielki fachowiec od 
wyrobu wina palmowego. To go orzeźwiło.

–  H e j , 
b y d l ę !  – 

Cambue sprężystym krokiem, aby 
we własnych oczach wyglądać zgrabnie, 
co zresztą odpowiadało rzeczywistości, 
podążył w kierunku niewielkiego lotniska, 
usytuowanego tuż u skraju wsi.

„Przecież nikt mi nie zabrania raz w 
roku odbyć podróż z wiatrem w zawody”, – 
podjudzał on siebie samego. 

* * *
Pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa, 

zaś niektórzy, nie wyłączając Cambuego, 
pomodlili się w głębi ducha. Samolot powoli 
wykołował na gruntowy pas startowy, a 
gdy silnik strzelił mu parę razy i zawył, 
żwawo popędził do przodu, podskakując na 
nierównościach oraz wzbił się do jasnego 
błękitnego nieba. 

Cambue odchylił oparcie fotela, zamknął 
oczy i spróbował się rozprężyć. Wyobraził 
sobie własny dom i leniwie pomyślał, że 
należałoby zreperować dziurawy dach 
– podczas silnej ulewy do bungalowu 
zaczynała przeciekać woda. Następnie 
zdecydował, że niezgorzej byłoby załatać 
żagiel na barkasie, i jeszcze – zagrodę dla 
kóz. Do zwierząt, w odróżnieniu od żony, 
żywił on ciepłe uczucia. W zagrodzie 
powstała dziura, przez którą już parę razy 
uciekało pstre koźlątko. Owe koźlątko 
już wkrótce ma trafi ć do stada. Poproszę 
pastucha, by w okresie początkowym 
szczególnie uważał na maleństwo. 

Pastuch... Ciekawy typek, nieźle 
wykonuje swoje obowiązki, mimo że jest 
prostakiem. Chociaż robi to nie bez pomocy 
czternastoletniej córki... Jak ona ma na imię? 
Aha, przypominam sobie. Mała ma na imię 
Igonia.

Cambue mocniej zmrużył oczy, by 
obraz córki pastucha stał się wyraźniejszy. 
Dziewczę to samo przypominało kózkę, 
być może dlatego, że pod jej wypłowiałą 
sukieneczką tak samo wyraźnie sterczały 
okazałe sutki. „Gdyby tak je uścisnąć”, 
– rozmarzył się Cambue. „No cóż, – 
kontynuował on fantazje, – jeżeli wziąć butlę 
wina palmowego... Nie, to nie do rzeczy... 

mogło stać, gdyby dziewczę prezent wzięło. 
Zaszło to, co się w ogóle zdarzać nie 

powinno. Zmęczenie metalu – to rzecz 
podstępna. Najpierw w miejscu mocowania 
skrzydła do kadłuba powstało pęknięcie. 
Następnie skrzydło ruszyło ku górze i 
odpadło. Samolot szybko popędził w 
kierunku ziemi. 

We wnętrzu salonu latały torby, kufry 
oraz drobne przedmioty. Oszaleli ze strachu 
ludzie rzucali się w fotelach na wszystkie 
strony.

Cambuego szarpnęło do góry, i nastąpiła 
ciemność...

* * *
W ciemności nieprzeniknionej ktoś 

mocno uchwycił Cambuego za rękę.
– Oj, – wydał okrzyk Cambue.
– Nie bój się, – rozległ się obok władczy, 

z lekka drżący głos. „Więc żyję”, – pomyślał 
Cambue.

– Odpręż się i leć, – rozkazał ten sam 
głos.

– Przepraszam, lecz w jaki sposób ja... – 
Cambue próbował machać rękoma.

– Nie szarp rękami, tylko po prostu 
całym swym jestestwem dąż naprzód. Reszta 
to moja sprawa. – Cambue poczuł w głosie 
coś znajomego.

Postąpił według zalecenia i odczuł, że 
oni pomknęli naprzód.

– Jednak, kim pan jest i gdzie się 
znajduję? – Zapytał Cambue ciemnicę. 

– Wkrótce się dowiesz, – zachichotał głos 
i zmilkł, jak gdyby dawał do zrozumienia, że 
rozmowa skończona.

* * *
Trudno było określić, jak długo lecieli, 

lecz w pewnym momencie Cambuemu, który 
już był porządnie zmęczony, wydało się, że 
przed nimi zaczęło dnieć. 

Minęło trochę czasu i powinszował 
sobie, że miał rację... Najpierw wszystko 
wokół upodobniło się do wczesnego świtu, 
lecz wkrótce widoczność polepszyła się i 
Cambue zauważył, że lecą ponad zieloną 
równiną.

Dziewczę nie pije, za mała jeszcze. To 
znaczy, że muszę kupić w mieście prezencik. 
Na przykład, paciorki. Tak, właśnie paciorki, 
i znaleźć moment, kiedy tatusia nie będzie 
w pobliżu. 

Samolotem gwałtownie targnęło kiedy 
Cambue do reszty się rozprężył i spróbował 
sobie wyobrazić w szczegółach, co by się 

krzyknął on do żony, – nie będzie mnie 
kilka dni, a może i dłużej.

Żona  nawet  n ie  sk inę ła  g łową 
i kontynuowała monotonną pracę. Jej 
obwisłe piersi pohuśtywały w rytmie ruchów 
kamiennego tłuczka. Owszem, piękność 
kobieca przekwita szybko. Szczególnie przy 
odpowiednim jej traktowaniu. 

TRZY SEKUNDYTRZY SEKUNDY

Igor JASIŃSKI

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW
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(Dokończenie na str. 24)

– Co „tym nie mniej”, kochany wnuczku? 
Gadaj, nie krępuj się. Tu są sami swoi, ty oraz ja.

– Ależ… Nasze spotkanie jest tak 
niespodziewane!

– Nie mów, – odezwał się dziadek.
Wtenczas Cambue przypomniał sobie 

swój sen. 
– Czyli, dziadek jeszcze wczoraj 

wiedział, że wydarzy się katastrofa? I mnie 
nie uprzedził?! – obraził się Cambue i 
pożałował utraconej możliwości sięgnąć pod 
sukienkę Igonii. 

– A po co miałbym uprzedzać ciebie, 
gówniarzu jeden? – rzekł dziadek.

Cambue skulił się.
– Czyżbyś chociaż raz odwiedził moją 

mogiłę?

– Ależ, owszem… 
– Wiem, wiem, – przerwał mu dziadek, 

– kiedy jeszcze byłeś smarkaczem, zaraz 
jak odrzuciłem kitę, kijem cię tam zapędzał 
ojciec, który zresztą także był porządnym 

łajdakiem. Później podrosłeś i noga twoja 
tu nie postała!

– Ależ ja…

– Cóż to za facet wczepił się we mnie 
niby rak? – Pomyślał Cambue, obrócił się i 
omal nie wrzasnął: obok lekko kołysała się 
uśmiechnięta gęba dziadka Alidzy. 

– Czy widzę dziadka? – Cambue postarał 
się nadać głosowi uprzejmości.

– Ma się rozumieć,  – zjadliwie 
odpowiedział dziadek, stopniowo wytracając 
wysokość. – Od dawna myśmy się nie 
widzieli.

– Aha, od dawna, – nie wiedział, co 
odpowiedzieć do niemożliwości zdziwiony 
Cambue. – Tym nie mniej...

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW

Rysowała Ludm
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– Oczywiście, wcale się nie spodziewałeś, 
że po życiu pięknie tu egzystujemy. 
Rozumiem, że nasłuchałeś się tych ohydnych 
bajd europejskich!

To była istna prawda. Cambue nie 
wierzył ani w życie w niebie, ani w duchy.

– Ależ, nie wiedziałem! – wydusił on.
– A czy to mnie obchodzi?! – pisnął 

dziadek. – Za każdego czcigodnego 
nieboszczyka modlą się i ofi ary mu składają! 
Wtedy humor ulega poprawie i otoczenie 
bardziej cię szanuje. Zaś ty… I w ogóle 
cała wasza rodzinka… – dziadek nie 
dopowiedział.

Cambue leciał i zastanawiał się, jakim 
bokiem może wyjść mu ten brak szacunku do 
dziadka. À propos, dokąd ten go wlecze?

– Dokąd podążamy?– spytał niewinnym 
głosem. 

– Wkrótce się dowiesz, – burknął 
dziadek.

– Przecież nie zmarłem? – Cambue 
zadał pytanie, które przez cały czas miał na 
końcu języka.

– To zależy od punktu widzenia, – uchylił 
się dziadek.

Cambue poczuł się bardziej przytulnie. 
Czyli, to wszystko wcale nie są bzdury. 
Czyli, życie po śmierci ma ciąg dalszy. 
Chociażby w jakiejś postaci, więc ono, jak 
się okazuje, istnieje! „Stopniowo otrzaskam 
się, nabiorę ogłady – pomyślał sobie. – I 
jakoś to będzie”. 

* * *
Dziadek z wnukiem wylądowali u stóp 

niewielkiego wzgórza, które porośnięte było 
przez bujną szorstką trawę. Dziadek bez 
problemów odnalazł ledwo widoczną ścieżkę 
i wreszcie uwolnił rękę wnuka.

– Dalej mamy iść na piechotę, – wyjaśnił 
on. 

Droga omijała wzniesienie. Dziadek 
człapał bosymi stopami i pewnie prowadził 
Cambuego.

 Początkowo Cambue starannie 
chronił nogi od uszkodzeń przez roślinność, 
lecz wkrótce zrozumiał, że nie ma czego się 
obawiać – jego ciało stało się prawie nie 
ważące, i zetknięcia się z kolcami niemalże 
nie odczuwał. 

* * *
Ścieżka była coraz szersza. Widocznie 

tu chodzono częściej, niż na początku drogi. 
Rzeczywiście, wkrótce Cambue potrafił 
odgadnąć w pyle ślady bosych stóp. Z nich 
wnioskował, że piesi podążają wyłącznie w 
jednym kierunku.

– Czyżby tą drogą nikt nie wracał?
Dziadek już zamierzał mu odpowiedzieć, 

kiedy spoza sterty głazów, niby zrzuconych 
obok drogi przez czyjąś gigantyczną rękę, 
wynurzyła się para: kobieta w podeszłym 
wieku,  k tórą  t roskl iwie  prowadzi ł 

młodzieniec, 
p r a w i e 

Wprawdzie już będąc dzieckiem stanowiłeś 
szczyt nieuprzejmości.

– Czy popełniłem jakiś nietakt? – speszył 
się Cambue.

– A owszem! – ściągnął brwi dziadek. – 
Kiedy nieboszczyków prowadzą do punktu 
rozdzielczego, w żadnym razie nie wolno do 
nich się zwracać. 

– A w razie, gdyby…
– Proszę! – dziadek przystanął oraz 

uczynił szeroki gest ręką. – Proszę! Mnie 
kara nie dosięgnie. Nie masz chęci stosować 
się do zwyczajów – łam je. Żebyś tylko nie 
miał do mnie pretensji.

S łowa  dz i adka  zawie r a ły  t y l e 
przekonania, że Cambue już nie ośmielił się 
wołać do postaci nieznajomych.

– Ma się rozumieć, dziadku, uczynię 
jak dziadek powie, – odrzekł ze skruszoną 
miną. – À propos…

– Co?
– Chciałem się zapytać, – Cambue 

zaciął się, formułując pytanie w sposób jak 
najbardziej taktowny. – Przecież dziadek, 
mam nadzieję, przebywa w raju? Więc chyba 
do raju podążamy? 

zauważył, że ci, co szli przodem, mieli 
krok pewny i stanowczy, zaś ci, których 
prowadzono, kręcili głowami w prawo – 
w lewo, stale rozglądali się i byli jawnie 
zlęknieni lub, co najmniej, przejęci.

Kolejka posuwała się wzdłuż wzgórza, 
porośniętego krzakami. Cambue zauważył 
malowniczą zieloną polanę, w centrum 
której stało coś, przypominające stół. Za 
stołem zasiadała istota o połowę większa 
od zwykłego człowieka. Jego ciało 
porośnięte było przez gęste ciemne włosy, 
zaś nieprzenikliwą twarz odróżniały od 
ludzkiej małe ostre uszy, małżowiny których 
wywrócone były do przodu.

„Ależ, to jest we własnej osobie Mari, 
dystrybutor wuri, czyli dusz nieboszczyków!” 
– Domyślał się Cambue i zadrżał.

Z lewej strony od bóstwa znajdowała się 
podniszczona skrzypiąca furtka, z prawej 
zaś – skała z ciemnym otworem, obok 
którego dreptały zaopatrzone w haki istoty 
o ohydnym wyglądzie.

Osoba towarzysząca odchodziła na 
bok i przychylała głowę. Mari zaś zadawał 
nowicjuszowi jakieś pytanie lub po prostu 
coś do niego cicho mówił patrząc mu 
w oczy. Następnie podskakiwały istoty, 
przypominające hybrydę małpy i byka, i 
za pomocą haków wlokły wrzeszczącego 
biedaka do ciemnego otworu.

Zresztą, niekiedy Mari wskazywał 
ręką na lewo, i nowy razem ze swoim 
przewodnikiem niewymownie szczęśliwi 
czmychali przez furtkę.

– Żegnaj, wnuczku, na zawsze. Miałem 
przyjemność poobcować, – zaskrzeczał 
dziadek Alidza, kiedy zbliżyli się do 
bóstwa, i natychmiast się wycofał skromnie 
spuściwszy wzrok. 

Cambuemu wydało się, że świat wokół 
niego zmierzchał.

– Podejdź tu, – szorstko wyszeptał 
Mari.

Cambue podporządkował się.
– Spójrz mi w oczy, – rozkazało 

bóstwo.

(Dokończenie. Początek na str. 22)

TRZY SEKUNDYTRZY SEKUNDY

Igor JASIŃSKI

dziecko, ubrany w samą tylko przepaskę 
na biodra. 

– Hej, moi drodzy, cześć! – zawołał 
do nich z oddali Cambue. – Dołączajcie 
do nas.

– Zamilknij, ośli łbie! – dziadek, który 
szedł przodem, odwrócił się do Cambuego. 
– Po co się pchasz gdzie cię nie proszą?! 

trafi sz do tego samego towarzystwa, co twój 
ojczulek.

Cambue struchlał i pytania, które 
zamierzał skierować do dziadka, ugrzęzły 
mu w gardle.

N a  ś c i e ż c e ,  k t ó r a  s t o p n i o w o 
przeistaczała się w szeroką drogę, zjawiały 
się coraz to nowe i nowe pary. Cambue 

D z i a d e k 
zakrztusił się.

– Jeśli chodzi 
o mnie, to tak, – 
odpowiedział po 
tym, jak wykaszlał 
s i ę .  –  Co  s ię 
tyczy ciebie, to 
mam nadzieję, że 
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Cambue wykonał  to  bez  s łowa 
sprzeciwu. 

Wydawać się mogło, że spojrzenie 
bóstwa przebiło Cambuego na wskroś, 
przeszło się po całym jego życiu i wyłoniło 
zeń wszystkie uczynki dobre i karygodne.

„Chwała Bogu, że nie doszło do czynu z 
maleńką Igonią”, – zląkł się Cambue.

Mari przez dłuższy czas – w stosunku 
do innych – przyglądał się Cambuemu i 
przez to spojrzenie wywracało mu się na 
zewnątrz całe jestestwo. Wreszcie oderwał 
swój przenikliwy na wylot wzrok i cicho 
wyszeptał: „Raj”.

Cambue znieruchomiał niby bałwan, lecz 
na niego naparli od tyłu czekający w kolejce 
i odrzucili go do pokornie stojącego dziadka. 
Ten ze zdumieniem oglądał wnuka. Zresztą, 
dziadek błyskawicznie się opanował i 
powlókł wstrząśniętego Cambue do furtki.

– Prędzej, prędzej, tu nie wolno się 
zatrzymywać, – szepnął wnukowi.

Skrzypiąca furtka pozostała z tyłu, i 
wreszcie obaj razem z kilkoma wybrańcami 
losu podążyli… Dokąd?

– Nigdy bym nie pomyślał, że sądzone 
ci będzie przebywać w raju, – kiwał głową 
dziadek. – Widocznie dokonałeś więcej 
dobrych uczynków, niż złych.

– Czyli, kierujemy się do raju, dziadku? 
– Cambue drżał z przejęcia.

– Tam, właśnie tam, – głos dziadka 
stawał się cieplejszy z każdą chwilą. 

* * *
Uschnięta roślinność i szorstka trawa 

ustąpiły miejsca majestatycznym drzewom, 
zapewniającym obfi ty cień. Zewsząd zwisały 
dojrzałe owoce.

– Nie miałem racji w stosunku do ciebie, 
Cambue, – dziadek po raz pierwszy zwrócił 
się do niego po imieniu. – Nie warto się 
przejmować, – beztrosko odpowiedział 
Cambue. Był przepełniony radością. 

– Tym nie mniej, Mari jakoś za długo 
ważył wszystkie pozytywne i ujemne 
dowody w stosunku do ciebie, – dziadek 
dorzucił jednak łyżkę dziegciu do beczki 
miodu, lecz ukontentowany Cambue nie 
zwrócił uwagi na replikę dziadka.

– A dlaczego właściwie dziadek przyleciał 
po mnie, kiedy samolot uległ katastrofi e? – 
wtrącił Cambue.

– Ależ, zawsze kieruje się kogoś z 
najbliższych krewnych, jeżeli nie przebywa 
w piekle, ma się rozumieć. Nasi zaś, oprócz 
mnie, wszyscy tam są. I słusznie! Kiedy 
zaś nieboszczyk jest zupełnie samotny, taką 
misję powierza się byle komu.

– Ależ, jakie tu jest życie?
– Jak ci wytłumaczyć? Nie potrafisz 

zrozumieć. Będziesz musiał długo, bardzo 
długo uczyć się i uczyć na nowo, jak 
dziecko. 

– Ogólny stan rzeczy, dziadku, już chyba 
jest mi wiadomy. 

– A więc…
– Tak, dziadku.

wolno. Tak się stało, że dopuściłem się 
drobnego oszustwa. 

– W jaki sposób? – nie połapał się 
Cambue. – Przecież dziadek w obecności 
Mariego ani słówka nie wyrzekł.

– Wyciągnąłem duszę z twego ciała o 
trzy sekundy przed terminem, – z dumą 
oznajmił dziadek.

– Ależ, po co?!
– Pomyślałem, że w piekle będzie ci 

za gorąco, więc postanowiłem chociażby 
troszeczkę ci przedtem ulżyć.

– W jaki sposób ulżyć? – Nic nie 
rozumiał Cambue.

– Nieskomplikowany.  Po trzech 
sekundach miałeś się obrócić w płonącą 
pochodnię. Doznanie nie lada, mam rację? 
W ten zaś sposób niczego nie odczułeś. 
Kiedy ogień wybuchł, ciało już było 
nieżywe.

Cambue gwałtownie zatrzymał się obok 
drzewa, gęsto usianego owocami, które niby 
namawiały: „Zjedz nas!”

– Czyli, dziadek skradł mi aż trzy 
sekundy, bo o tyle skrócił moje życie?

– Można powiedzieć, że tak, – rzekł 
zadowolony z siebie dziadek. – Na twoją 
przecież korzyść.

„Właśn ie  tu  c ię  p rzyc i snę!”  – 
z satysfakcją pomyślał Cambue i przypomniał 
sobie wszystkie razem krzywdy, doznane od 
dziadka.

– A więc, żądam zwrotu tych moich 
trzech sekund! – powiedział stanowczo.

– Co?
– To, co dziadek usłyszał. Natychmiast!
– Czy jesteś niespełna rozumu, wnuczku? 

– dziadek już jakoś przygasł.
– Bynajmniej, a nawet mam go więcej, 

niż kiedykolwiek.
– Przecież nie jestem w stanie tego 

dokonać.
– Nic mnie to nie obchodzi. W takim 

razie wracam do Mariego i opowiem mu 
całą prawdę.

– Ależ zostanę ukarany! – wykrzyknął 
dziadek.

– Czy dziadka wrzucą do piekła?
– Nie, lecz…
– Jeżeli dziadek zostanie ukarany, to 

raczej słusznie, – Cambue natychmiast 
złagodniał, gwałtownie się obrócił i popędził 
z powrotem. Dziadek ledwo nadążał za nim, 
próbując coś mówić, lecz Cambue nie chciał 
go słyszeć.

„Nie było po co mądralę udawać, – 
myślał sobie. – Najpierw ukarzą, później 
wybaczą. Dostanie stary pryk nauczkę, za 
znęcanie się nad wnukiem! Jakiż wątek 
rozmyślań urwał mi w samolocie? Aha, 
na temat Igonii. Uciął w najciekawszym 
momencie…”

Cambue przemknął przez furtkę 
niby wicher i znalazł się nieco z tyłu od 
ogromnego Mariego w momencie, kiedy od 
niego odciągano za pomocą haków kolejnego 
delikwenta.

– Przepraszam, – kaszlnął Cambue.
– No? – wymówił Mari, nie odwracając 

się.
– Nieporozumienie zaszło. Kiedy 

samolot, którym leciałem, uległ katastrofi e, 
należało mi się jeszcze trzy sekundy, lecz 
dziadek Alidza…

– Dość ględzenia, – zazgrzytało bóstwo. 
Mari się odwrócił i z oczu Cambuego 
wyczytał wszystko. Zanim Cambue zdążył się 
połapać, ujęła go ręka Mariego o bestialskiej 
potędze, i cisnęła w ciemność.

* * *
We wnętrzu salonu latały torby, kufry 

oraz drobne przedmioty. Oszaleli ze strachu 
ludzie rzucali się w fotelach na wszystkie 
strony.

Cambue, który dopiero co zdążył w 
myślach włożyć rękę pod sukienkę Igonii, 
pomyślał: „Oto już kres”. Samolot werżnął 
się w ziemię. Cambue odczuł głuche 
uderzenie i trzask pękającego metalu, kiedy 
zauważył, że pękło i wyleciało z kadłuba 
szkło. Zmobilizował resztki męstwa i 
sił, nogą odepchnął grubą kobietę, która 
usiłowała zatkać sobą zbawczy otwór, i… 
I, objęty przez płomienie z rozsadzonego 
baku paliwowego, zawrzeszczał tak 
przenikliwie, jak nigdy mu się jeszcze to 
nie zdarzało. 

* * *
Tym razem Cambue razem z dziadkiem 

Alidzą żwawo przelecieli całą drogę i 
wylądowali na polanie, gdzie stanęli w 
kolejce.

Tak samo, jak poprzednio, przenikliwy 
wzrok długo, bardzo długo badał go, niby 
coś ważył.

– Piekło! – wreszcie rzekło bóstwo.
– Ależ, dlaczego? – zdążył wykrzyknąć 

Cambue, kiedy go wlekli na hakach do 
piekła.

Nie potrafił zrozumieć, że istocie 
ludzkiej wystarcza niekiedy trzy sekundy, 
aby wszystko zniweczyć. 

– Powiem ci o pewnej 
rzeczy. Teraz chyba już 
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ (2)

DLA DZIECI

KOCHANI,  zapraszam do 
misiolotu. Wyruszamy w 
podróż  na  południe ,  do 

Małopolski. Odwiedzimy królewski 
Kraków. Legenda mówi, że założył 
go legendarny król Krak w państwie 
Wiślech, dawno temu w rozlewisku 
rzeki Wisły. Tam na przełomie VII i 
VIII wieku powstały prawdopodobnie 
dwa kopce Kraka i jego córki Wandy, 
co nie chciała za męża Niemca. W X 
wieku książę Mieszko włączył gród w 
granice swego państwa, a Kazimierz 
Odnowiciel uczynił w 1038 roku 
stolicą Polski. 

Za czasów Kazimierza Wielkiego 
miasto bardzo się rozbudowało. 
K r ó l  z a ł o ż y ł  A k a d e m i ę 
K r a k o w s k ą ,  p ó ź n i e j s z y 
Uniwersytet Jagielloński, do 
którego rozkwitu przyczyniła 
się królowa Jadwiga darowując 
na jego rozwój i utrzymanie 
własne klejnoty. 

Tutaj znajduje się zamek – 
Wawel – siedziba królów Polski. 
W kaplicy Zygmuntowskiej 
na zamku jest największy 
dzwon Zygmunt. Bije tylko 
w ważnych chwilach w życiu 
narodu. 

Pod wawelskim wzgórzem 
widać jamę. Dawno, dawno 
temu siedział w niej smok 
i niepokoił mieszkańców. 
S z e w c z y k  D r a t e w k a 
p o c z ę s t o w a ł  p o t w o r a 
owieczką wypełnioną siarką 
i zwierzę dostało takiego 
pragnienia, że piło wodę z 
Wisły, aż pękło.

A teraz mały spacer na 
rynek. Ta okazała świąty-
nia – to bazylika Mariacka. 
W niej jest najpiękniejszy 
o ł t a r z  Wi t a  S t w o s z a 

Kochane Dzieci!
To ja, Wasz nowy przyjaciel, ciekawski miś Zyzio. Dzisiaj opowiem Wam o początkach 

państwa polskiego i zwiedzimy Kraków. Opowiem Wam także ciąg dalszy mojej historii. 
Zapraszam Was do fascynującej przygody.

Podróze w czasie
DAWNO,  dawno  t emu  w 

VI wieku na obecne ziemie 
polsk ie  przybyl i  z  Azj i 

Słowianie. Stworzyli plemiona – 
państwa Polan i Wiślan i Mazowszan. 
Kronikarz Gal Anonim wspomina 
l e g e n d a r n e g o  w ł a d c ę  P o l a n  – 
złego Popiela (zjadły go myszy 
w wieży Kruszwicy), po którym 
przejął  władzę Piast  i  jego syn 
Siemowit dając początek dynastii 
piastowiców. W 960 roku książę 
Polan  Mieszko  I  by ł  n ie  ty lko 
władcą ziemi gnieźnieńskiej, Kujaw, 
ziemi Sieradzko-Łęczyckiej, części 
Mazowsza i Pomorza, ale włączył 
do swojego państwa tereny, należące 
do Wiślan z Krakowem, oraz Śląsk. 
Umocnił swoją władzę przez ślub 
z księżniczką czeską Dobrawą i w 
966 roku przyjęcie chrztu. 

Jego syn Bolesław Chrobry, 
powiększył terytorium państwa i 
koronował się w Gnieźnie w 1025 roku 
na pierwszego króla Polski. 

W Gnieźnie powstała też,  po 
męczeńskiej śmierci św. Wojciecha 
pierwsza polska metropolia (to 
takie wielkie biskupstwo z rodzimą 
hierarchią, własnymi biskupami 
i  ks iężmi)  z  biskupstwami w 
K r a k o w i e ,  W r o c ł a w i u  i 
Kołobrzegu.

Od tego czasu Polska zaczęła 
się liczyć w Europie.

Wycieczka misiolotemprzedstawiający zaśnięcie Najświętszej 
Marii Panny. Słyszycie hejnał trąbki z 
wieży?

Na rynku znajdują się sukiennice, to 
takie dawne sklepy, możemy tu kupić 
pamiątki. 

A to, kto to? Pół koń, pół człowiek – 
to lajkonik – upamiętniający obronę 
miasta w XIII wieku przed Tatarami.

Pomnik na rynku przedstawia 
poetę Adama Mickiewicza – wieszcza 
narodowego. 

A teraz jeszcze wpadniemy na ulicę 
Franciszkańską. Widzicie to okno? 
Z tego okna błogosławił zebranych 
błogosławiony Jan Paweł II, papież 
Polak, wcześniej kardynał krakowski.

Bardzo piękny jest Kraków, oj 
chciałoby się zostać tu n a 

dłużej .

óze 
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ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ (2)

DLA DZIECI

Najszcesliwszy dzien
Stałby miś bardzo długo, gdyby 

nie  zainteresowała  s ię  nim pewna 
dziewczynka. 

Małgosia chodziła do przedszkola 
razem z niewiele młodszą siostrą. Rano na 
zajęcia prowadziła je mama, a po południu 
odbierał tata.

Pewnego razu Grażynka zachorowała i 
Małgosia sama wracała do domu.

– Wiesz, Małgosiu, – powiedział tata, – 
po drodze zajdziemy po gazety. 

Kiedy tata kupował, dziewczynka 
przyglądała się zabawkom.

– O, zobacz, tatusiu, jaki piękny 
niedźwiadek, żółciutki jak kaczuszka, i jaki 
smutny. Śliczny, prawda?

 – Pewnie mnie naciągniesz. Proszę mi 
pokazać tego misia, – powiedział.

– Ale on jest bez oka. Ten drugi brunatny 
miś jest o wiele ładniejszy i niewiele droższy, 
– zaproponowała pani Regina.

– Tatusiu, ale ja wolę tego biedaka, ten 
drugi może być dla Grażynki, albo piesek. 
Lepiej piesek. 

– No widzę, że zdecydowałaś, – zauważył 
ojciec. 

– Tatusiu, jesteś kochany, dziękuję, – 
powiedziała uradowana dziewczynka.

– Oj, kosztowna jesteś, mała damo. 
Dostałem trochę grosza za tłumaczenie, 
kupię te zabawki. Wejdziemy jeszcze do 
księgarni po zamówione książki, ale dość 
naciągania, moja panno, – dodał.

Małgosia przytuliła misiaczka i ucałowała 
go w mordkę.  

I tak niedźwiadek znalazł opiekunkę i 
‘’mamusię’’.

Nowy dom misia i nowe imie
Droga do domu Małgosi nie była zbyt 

daleka. Na niewielkim wzgórzu wznosił się 
śliczny dom, z starym gankiem opartym na 
dwóch kolumnach. Otoczony był drzewami, 
wokół których znajdowały się klomby pełne 
kolorowych kwiatów.

– Tu jest twój nowy dom – powiedziała 
do misia Małgosia.

– Och, jaki piękny, – westchnął 
uszczęśliwiony niedźwiadek.

– Nazwę cię Zyziem, podoba ci się? – 
zaproponowała.

Po obiedzie dziewczynka zabrała misia 
do swego pokoju. Był on nieduży i mieścił 
się na piętrze. Przy oknie stało biurko z 
kolorowymi półkami, na których były książki 
i zabawki. Znajdował się też tekturowy 
domek dla lalek, wózek i kołyska w której 
leżał bobas – murzynek w beciku. Było tam 
też łóżeczko dziewczynki okryte kapą w 
tulipany i irysy. Leżały na nim kolorowe 
poduszeczki. Pod łóżeczkiem rozłożono 

Przygody misia Zyzia
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– O jakże mi przykro, ale może kiedyś 
powróci, – pocieszał ją niedźwiadek.

– Niestety muszę szanowną panią 
pożegnać. Służę sąsiedzką pomocą. – I miś 
wyszedł z gościnnego domku lalki. Wyruszył 
teraz  w kierunku półki.

– Halo, halo, jestem niedźwiadek Zyzio, 
a ty jak się nazywasz? – zawołał. 

– Jestem zajączek Hop-Hop. Mistrz w 
skakaniu. O zobacz, umiem podskakiwać 

tak wysoko, aż do lampy i zajączek 
skoczył najwyżej jak potrafi ł, ale do 

lampy było jeszcze bardzo daleko.
– Oj, coś mi nie wyszło, muszę 

poćwiczyć, – zauważył zajączek.  
– A ty jesteś kto? – spytał miś 

pluszowego zwierzaka z bujną 
grzywą. 

– Jestem Złocisty – rumak 
lalki Hortensji i z nikim się 
nie zadaję. Wożę tylko moja 
panią, – odparł dumnie konik. 
– O, już Idzie.

Podeszła do nich strojna 
dama w kapeluszu i zwiewnej 

koronkowej sukni. 
– Czas na poranną przejażdżkę, – rzekła 

wsiadając do bryczki.
–  A t y  t o  p e w n i e  c h c e s z  s i ę 

przejechać? – spytała.
– Jestem Zyzio, – ukłonił się grzecznie 

niedźwiadek. – O, bardzo chętnie.
– Nic z tego. Pognieciesz mi nową 

kreację. Może innym razem. Zyzio, co za 
dziecinne imię zaśmiała się ironicznie lalka 
i dodała: „Ruszamy”.

–  Jaka  p iękna ,  a le  t rochę  zbyt 
zarozumiała, – pomyślał niedźwiadek.

– Oj tak, tak, – odezwał się zaspany głos 
gdzieś z kąta. –  Obudziłeś mnie z zimowego 
snu, a jestem stary i muszę pospać dłużej.

– Przepraszam, panie niedźwiedziu, – 
powiedział zmartwiony Zyzio.

– Nie martw się o Hortensję. Twoje 
imię jest w porządku. Ja nazywam się 
Ignacy, ale mówią do mnie Stary Miś, 
bo jestem najstarszy w tej gromadzie. 
Małgosia dostała mnie od tatusia w dniu 
swoich narodzin.

– Witam krewniaka. – Zyzio ukłonił się 
grzecznie.  

– Widzisz, a to pies Chrupek. Marzy by 
być wilkiem. A w wózku leży bobas Jaś. On 
jest bardzo mały i jeszcze nie umie mówić, 
co najwyżej płacze lub gaworzy.

– Jak miło było was poznać, ale teraz 
czas do łóżka, nim Małgosia się obudzi.

Niestety dziewczynka już się obudziła.
– Gdzie jesteś, Zyzio? Oj, spadłeś 

na dywanik, biedaku, czy aby się nie 
potłukłeś – powiedziała zaniepokojona 
dziewczynka i ucałowała misia w nosek.

Cdn...
Iwona ZAWISZA-CHRZANOWSKA
Rysował Tomasz CHRZANOWSKI

brązowy dywan ze śmiesznymi frędzlami. 
Na ścianie wisiały kolorowe obrazki. 
Najbardziej spodobał się misiowi Anioł 
w błękitnej szacie, którego podobizna 
znajdowała się tuż nad łóżkiem 
dziewczynki.

– To mój anioł stróż wyjaśniła 
misiowi Małgosia, opiekuje się nami. 
Na razie nie masz łóżeczka i będziesz 
spał ze mną na tej poduszeczce. Na 
pewno jesteś zmęczony, – powiedziała 
dziewczynka, – ułożyła niedźwiadka na 
kolorowej poduszce, owinęła kocykiem 
i zaczęła śpiewać kołysankę:

A, a, a, kotki dwa
nic nie będą robiły
tylko misia bawiły.
Miś nie słyszał dalszych 

zwrotek piosenki, bo zmęczony 
przeżyciami zamknął oko i 
usnął w ramionach opiekunki.

Zyzio poznaje lokatorów 
pokoiku Małgosi

Rano słonko zajrzało przez różowe 
zasłonki do pokoju Małgosi i zawołało 
radośnie: – Już poranek, wstawajcie śpiochy, 
czas do zajęć.

– Och, nie budź słoneczko, dziś sobota i 
można dłużej pospać, – odpowiedziała senna 
dziewczynka.

Miś otworzył zaspane oko. Przyjrzał się 
jeszcze dokładniej nowemu mieszkanku. 

– Wypada przedstawić się sąsiadom, – 
pomyślał i wyskoczył z łóżka  na puszysty 
dywanik. 

– Najpierw pójdę do tego eleganckiego 
domku. Niedźwiadek zapukał łapką do 
drzwi.

– Kto tam? – spytał cienki głosik.
– To ja, niedźwiadek – nowy sąsiad, – 

przedstawił się miś.
– Proszę do środka, – usłyszał.
 Otworzono drzwi i miś znalazł się w 

mieszkaniu porcelanowej lalki.
– Witam nowego sąsiada, nazywam się 

Gryzelda, – rzekła gospodyni podając rękę.
– A ja Zyzio. – Niedźwiadek skłonił 

się głęboko i szarmancko ucałował damę 
w rękę.

– Proszę bardzo na poranną kawę z 
mlekiem lub kakao, – zaproponowała pani 
domu. 

– Poproszę o kakao, jeśli to pani nie 
sprawi kłopotu, – powiedział miś.

– Sama piekłam, – i Gryzelda postawiła 
na stole talerz z ciastkami i fi liżankę kakao. 

– Przepyszne,– pochwalił. – Pani jest 
bardzo dobrą gospodynią.

– Muszę sobie radzić odkąd jestem sama. 
Mąż wypłynął w rejs po dalekich oceanach i 
nie powrócił, – powiedziała smutno lalka.
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130 lat – Urodził się Tytus Czyżewski (†1945), poeta, prozaik, 
  krytyk i teoretyk sztuki, artysta malarz 
  (dnia 28 grudnia 1880 roku). 
110 lat – Urodziła się Halina Konopacka (†1989), lekkoatletka,
  mistrzyni olimpijska roku 1928 w rzucie dyskiem 
  (dnia 11 listopada 1900 roku). 
110 lat – W Warszawie otwarto gmach Zachęty Sztuk Pięknych
  (dnia 15 grudnia 1900 roku). 
105 lat – Urodził się Adam Ważyk (†1982), poeta, prozaik, eseista, 
  autor sztuk scenicznych, tłumacz 
  (dnia 17 listopada 1905 roku). 
100 lat – Zmarła Maria Konopnicka (*1842), poetka, prozaik,
   autorka utworów dla dzieci 
   (dnia 8 października 1910 roku). 
100 lat – Urodził się Jerzy Putrament (†1986), poeta, prozaik, 
   seista, felietonista (dnia 14 listopada 1910 roku).
 95 lat – Z I Legionu Puławskiego i II Legionu Lubelskiego
   sformowano Brygadę Strzelców Polskich pod dowództwem
   generała Piotra Szymanowskiego (listopad 1915 roku).
 90 lat – W Suwałkach Polska i Litwa podpisały umowę o przebiegu 
   granicy. Wilno pozostało po stronie litewskiej 
   (dnia 7 października 1920 roku).
 90 lat – W związku z decyzją o pozostawieniu Wilna przy Litwie
   generał Lucjan Żeligowski na czele 14-tysięcznej grupy
   wojsk zajął miasto i ogłosił powstanie Litwy Środkowej 
   (dnia 9 października 1920 roku).
 90 lat – W Tczewie uroczyście otwarto Szkołę Morską 
   (dnia 8 grudnia 1920 roku).
 85 lat – W Warszawie w mauzoleum urządzonym pod arkadami 
   pałacu Saskiego złożono prochy Nieznanego Żołnierza –
   obrońcy Lwowa z 1918 roku (dnia 2 listopada 1925 roku).
 85 lat – Zmarł Stefan Żeromski (*1864), prozaik, dramaturg, 
   publicysta (dnia 20 listopada 1925 roku).
 85 lat – Zmarł Władysław Stanisław Reymont (właściwie 
   Rejment) (*7.05.1867), prozaik, laureata Nagrody Nobla 
   (dnia 5 grudnia 1925 roku).
 80 lat – Zmarł Włodzimierz Pierzyński (*1877), prozaik,
   komediopisarz (dnia 21 października 1930 roku).
 80 lat – W Gdyni powstała Liga Morska i  Kolonialna 
   (dnia 27 października 1930 roku). 
 80 lat – Inauguracja Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
   w Warszawie (dnia 7 listopada 1930 roku).
 80 lat – Polski samolot myśliwski PZL P-6 został uznany 
   za najlepszy w Paryskim Międzynarodowym Salonie 
   Lotniczym (dnia 22 grudnia 1930 roku).
 75 lat – Na Ukrainie rozwiązano polski rejon narodowościowy
   tzw. „Marchlewszczyznę” (październik 1935 roku). 
 75 lat – Córka Marii Skłodowskiej-Curie Irena otrzymała wraz 
   z mężem Fryderykiem Joliot Nagrodę Nobla w dziedzinie
   chemii (dnia 10 grudnia 1935 roku).
 75 lat – Państwową Nagrodę Literacką otrzymała Zofi a Nałkowska 
   dnia 29 grudnia 1935 roku).
 70 lat – Zmarła Olga Boznańska (*15.04.1865), malarka 
   (dnia 26 października 1940 roku).
 65 lat – W Krakowie zmarł polityk Wincenty Witos 
   (dnia 31 października 1945 roku).
 60 lat – W Polsce przeprowadzono reformę systemu pieniężnego.
   100 złotych wymieniano na 3 złote 
   (dnia 28 października 1950 roku).
 55 lat – W Stoczni Gdańskiej zwodowano drobnicowiec „Marceli
   Nowotko” – pierwszy polski statek o tonażu 10 tysięcy
   ton (dnia 15 listopada 1955 roku).
 40 lat – Zmarł Julian Przyboś (*5.03.1901), poeta, eseista 
   (dnia 6 października 1970 roku).
 40 lat – Podpisano układ O podstawach normalizacji wzajemnych
   stosunków między PRL i RFN, który zawierał uznanie 
   ranicy na Odrze i Nysie Łużyckiej 
   (7 grudnia 1970 roku).
 40 lat – Masakra w Gdyni. Na skutek ognia otworzonego przez
   wojsko zginęło kilkanaście robotników 
   (dnia 17 grudnia 1970 roku).
 30 lat – Literacką ńagrodę Nobla otrzymał Czesław Miłosz 
   (9 października 1980 roku).
 20 lat – Polska i zjednoczone Niemcy podpisały traktat
   potwierdzający granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej 
   (dnia 14 listopada 1990 roku).
 20 lat – Zmarł Adolf Rudnicki (*19.02.1912), prozaik, eseista. 
   felietonista (dnia 14 listopada 1990 roku).
 20 lat – Zmarł Tadeusz Kantor (*16.04.1915), reżyser teatralny,
   twórca teatru „Cricot 2” (dnia 8 grudnia 1990 roku)
 20 lat – Lech Wałęsa zwyciężył w drugiej turze wyborów
   prezydenckich (dnia 9 grudnia 1990 roku).

985 lat – Koronacja Mieszka II Lamberta na króla Polski 
  (dnia 25 grudnia 1025 roku). 
935 lat – Bolesław Chrobry koronował się w Gnieźnie na króla
  Polski (25 grudnia 1075 roku). 
640 lat – Śmierć na Wawelu Kazimierza Wielkiego, ostatniego
  władcy z rodu Piastów na tronie polskim 
  (5 listopada 1370 roku).
640 lat – Koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski 
  (dnia 17 listopada 1370 roku). 
600 lat – Pokonanie krzyżaków przez wojska polsko-litewskie 
  w bitwie pod Koronowem 
  (dnia 10 października 1410 roku). 
575 lat – Pokój wieczysty zawarto w Brześciu Kujawskim między
  Polską a Zakonem Krzyżackim
  (dnia 31 grudnia 1435 roku). 
495 lat – Śmierć Barbary Zapolyi, królowej polskiej, żony
   Zygmunta I Starego (2 października 1515 roku).
435 lat – Odbyła się druga wolna elekcja we wsi Wola pod
  Warszawą (dni 7 listopada – 15 grudnia 1575 roku).
355 lat – Szwedzi pod Wojniczem pokonali armię polską dowodzoną
  przez hetmana polnego koronnego Stanisława
  Lanckorońskiego (dnia 3 października 1655 roku).
355 lat – Król Jan II Kazimierz opuścił kraj 
  (dnia 17 października 1655 roku).
355 lat – Stefan Czarniecki po trzytygodniowym oblężeniu poddał 
  Kraków (dnia 19 października 1655 roku).
355 lat – Bracia Janusz i Bogusław Radziwiłłowie zawarli 
  w Kiejdanach formalny traktat ze Szwecją, uznając Karola
   X Gustawa królem Polski 
  (dnia 20 października 1655 roku).
355 lat – Władzę Karola X Gustawa ofi cjalnie uznali przedstawiciele
  szlachty z województw: bełskiego, kijowskiego,
  krakowskiego, lubelskiego, ruskiego, sandomierskiego 
  i wołyńskiego (dnia 21 października 1655 roku).
355 lat – Tatarzy pokonali Kozaków dowodzonych przez
  Chmielnickiego pod Jezierną, a następnie otoczyli ich 
  w obozie pod Założcami i zmusili do bezwarunkowej 
  kapitulacji dnia 10 listopada 1655 roku).
355 lat – Oblężenie warownego klasztoru ojców paulinów na Jasnej 
  Górze w Częstochowie. Bohaterska obrona urosła do rangi 
  symbolu i stała się punktem zwrotnym w wojnie 
  (dni 19 listopada – 27 grudnia 1655 roku).
355 lat – Jan II Kazimierz wydał w Opolu uniwersał wzywający
  mieszkańców Rzeczypospolitej do walki ze Szwedami 
  dnia 20 listopada 1655 roku).
355 lat – W Tyszowcach nad Bugiem zawiązała się konfederacja 
  wojsk koronnych w obronie wiary i ojczyzny. Regimentarzem
  mianowano Stefana Czarnieckiego 
  (dnia 29 grudnia 1655 roku).
350 lat – Stanisław Lubomirski zmusił do kapitulacji rosyjskie 
  wojska Wasyla Szeremietiewa pod Cudnowem 
  (dnia 3 listopada 1660 roku).
305 lat – Koronacja Stanisława Leszczyńskiego i jego żony 
  Katarzyny z Opalińskich w katedrze warszawskiej 
  (dnia 4 października 1705 roku). 
305 lat – Król August II ustanowił Order Orła Białego 
  (listopad 1705 roku).
245 lat – W Warszawie powstał Teatr Narodowy 
  (dnia 19 listopada 1765 roku).
215 lat – Dokonano III rozbioru Rzeczypospolitej 
  (dnia 24 października 1795 roku).
215 lat – Na wieść o III rozbiorze Rzeczypospolitej król Stanisław
  August Poniatowski abdykował 
  (dnia 25 listopada 1795 roku). 
210 lat – W Warszawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  (dnia 1 listopada 1800 roku).
205 lat – W Krzemieńcu powstało Gimnazjum Wołyńskie, które
  stało się centralnym ośrodkiem polskiej nauki i życia 
  kulturalnego na Ukrainie (dnia 13 października 1805 roku).
180 lat – Noc Listopadowa. Sprzysiężenie Wysockiego rozpoczęło
  w Warszawie akcję, która zapoczątkowała powstanie
  listopadowe (dni 29/30 listopada 1830 roku). 
180 lat – Dyktatorem powstania został generał Józef Chłopicki
  (dnia 5 grudnia 1830 roku).
180 lat – Sejm Królestwa Polskiego uznał powstanie za narodowe 
  (dnia 18 grudnia 1830 roku).
155 lat – W Stambule zmarł na cholerę Adam Mickiewicz, 
  najwybitniejszy polski poeta 26 listopada 1855 roku). 
150 lat – Urodził się Ignacy Paderewski (†1941), pianista, 
  kompozytor, polityk (6 listopada 1860 roku). 

150 lat – Urodził się Jan Kasprowicz 
( † 1 9 2 6 ) ,  p o e t a ,  d r a m a t u r g 
(12 grudnia 1860 roku). 
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TUZIN PRZYSŁÓW
Czego nie masz dokończyć, lepiej nie zaczynaj.
 bƒ “  ƒ= 
3›, …� 
%"%!,, #2% …� �;›.

Kijem tego, co nie pilnuje swego.
 m� �%
 �,�� %*%�, 2=* ƒ=C=2,�� K%*%�.

Siła przed prawem chodzi.
 q “,�…/� …� ��!,“�, “ K%
=2/� …� “3�,“�.

Kto się rano śmieje, wieczorem płacze.
 m� ",�="�, "�#�!= , ."=,2�“  …�#�
%.

Na głupie pytanie nie ma odpowiedzi.
 m= 
3C/L "%C!%“ �=�…%L %2"�2.

Kto się zwierza boi, niech do lasu nie chodzi.
 b%*%" K% 2�“ , " �“ …� .%�,2�.

Kto wiele rzeczy zaczyna, żadnej dobrze nie zrobi.
 l…%
% "%ƒ��‘��, �=% 3…�“‘��.

Rozumu z laty przybywa.
 b%ƒ!=“2 3�= C!,K=" �2.

Długie włosy, krótki rozum.
 b%%“ �%%
, �= 3� *%!%2%*.

Jaki grzech, taka pokuta.
 o% ��=� "%!3 , �3*=.

Wilka natura ciągnie do lasu.
 q*%�*% "%*= …� *%!�,, %… "“‘ " �“ “�%2!,2.

Złe towarzystwo na złe wychodzi.
 d3!…%L C!,��! ƒ=!=ƒ,2��….

ÍÀÂÑÅÃÄÀ ÏÎÊÈÍÓË ÍÀÑ
12 íîÿáðÿ 2010 ã. íà 80-ì ãîäó æèçíè 

ïàí Âèòàëèñ Áàðäàäûì 
(ðîäèëñÿ 24 èþíÿ 1931 ã.), 

âûäàþùèéñÿ êóáàíñêèé êðàåâåä, 
ïîòîìîê ïîëüñêîãî ðîäà Ìàçóðîê

ÑÂÅÒËÀß ÅÌÓ ÏÀÌßÒÜ!

1 îêòÿáðÿ 2010 ã. â ðàìêàõ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Ïåäàãîã èñêóññòâ Êðàñíî-
äàðà 2010 ãîäà» ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå àêòèâèñòà Ïîëüñêîãî íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîãî öåíòðà «Åäèíñòâî» ïàíè Ëþäìèëû Øåðøóêîâîé, çàíÿâøåé ïðèçîâîå 
ìåñòî â íîìèíàöèè «Ïåäàãîã-èññëåäîâàòåëü». Ïàíè Ëþäìèëà ÿâëÿåòñÿ ïðåïî-
äàâàòåëåì õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ Äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû ¹ 5 
èì. Â.Ä. Ïîíîìàð¸âà. 

Ïðàâëåíèå Ïîëüñêîãî öåíòðà «Åäèíñòâî» è ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ïîëüñêèå 
âåäîìîñòè» âûðàæàåò ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëü-
íèöå è æåëàåò íîâûõ òâîð÷åñêèõ ïîáåä!

ÍÀÂÑÅÃÄÀ ÏÎÊÈÍÓËÀ ÍÀÑ 
29 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. íà 81-ì ãîäó 

æèçíè ïàíè Õàëèíà, 
óðîæä¸ííàÿ Áîãäàí, Êàäóøêèíà 
(ðîäèëàñü 16 àâãóñòà 1930 ã.), 

ïîòîìîê ïîëüñêîãî ðîäà Êîçëîâñêèõ

ÑÂÅÒËÀß ÅÉ ÏÀÌßÒÜ!
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Ðåäàêòèðóåò êîëëåãèÿ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
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Èçäàíèå Êðàñíîäàðñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð “Åäèíñòâî”
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Pismo Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej 
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Pismo ukazuję się dzięki poparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 4 ï. ë. Çàêàç 1074. 
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Èçäàòåëüñòâî Åêàòåðèíîäàð”: ã. Êðàñíîäàð, Âîñòî÷íàÿ ïðîìçîíà, óë. Áåðøàíñêîé, 353/2. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.12.2010 ã.

XX-летие Ассоциации «Вспульнота Польска»
16–18 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 

Âàðøàâå ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå äâàäöà-
òèëåòèþ Àññîöèàöèè «Âñïóëüíîòà 
Ïîëüñêà». Íà íèõ ïðèáûëè ïðåä-
ñòàâèòåëè Ïîëîíèè âñåãî ìèðà, â 
òîì ÷èñëå ïðåäñåäàòåëü Ïîëüñêîãî 
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî öåíòðà 
«Åäèíñòâî», ÷ëåí Ïîëîíèéíîãî êîí-
ñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïðè ìàðøàëå 
Ñåíàòà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà ïàí 
Àëåêñàíäð Ñåëèöêèé.

Àññîöèàöèÿ «Âñïóëüíîòà Ïîëü-
ñêà» âîçíèêëà â ôåâðàëå 1990 ã. 
êàê íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ïîä ïàòðîíàòîì Ñåíàòà. 
Èíèöèàòîðîì å¸ ñîçäàíèÿ è ïåð-
âûì ïðåäñåäàòåëåì áûë ìàðøàë 
Ñåíàòà ïåðâîé êàäåíöèè ïðîôåññîð 
Àíäæåé Ñòåëüìàõîâñêèé. Âòîðûì 
ïðåäñåäàòåëåì ñ 10 ìàÿ 2008 ã. 
äî òðàãåäèè ïîä Ñìîëåíñêîì 10 
àïðåëÿ 2010 ã. áûë ìàðøàë Ñåéìà 
Ìàöåé Ïëàæûíüñêèé. Íûíåøíèì 
ïðåäñåäàòåëåì ñ èþíÿ 2010 ã. ÿâëÿ-
åòñÿ ïàí Ëîíãèí Êîìîëîâñêèé.

Ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëèñü 16 îêòÿ-
áðÿ â Âàðøàâñêîì àðõèêàôåäðàëüíîì 
ñîáîðå ñ ìîëèòâ çà ðàçâèòèå «Âñïóëü-
íîòû Ïîëüñêîé» è óïîêîåíèÿ äóø äâóõ 
ïåðâûõ ïðåäñåäàòåëåé Àññîöèàöèè. 
Ñâ. Ìåññó ïðîâ¸ë ïðèìàñ êàðäèíàë 
Þçåô Ãëåìï. Çàòåì â Äîìå Ïîëîíèè 

ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè, ïî-
ñâÿù¸ííîé XX-ëåòèþ Àññîöèàöèè. 
Ïðåäñåäàòåëü Ëîíãèí Êîìîëîâñêèé 
ïðèâåòñòâîâàë ñîáðàâøèõñÿ ãîñòåé, 
ñðåäè êîòîðûõ áûëè âûñøèå öåðêîâ-
íûå èåðàðõè, ïðåäñòàâèòåëè Ñåíàòà, 
Ñåéìà è Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Ïîëüøà, à òîæå äåÿòåëè ïîëüñêèõ è 
ïîëîíèéíûõ îðãàíèçàöèé ñî âñåãî 
ìèðà. Â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ïàí Êî-
ìîëîâñêèé îòìåòèë, ÷òî Àññîöèàöèÿ – 
ýòî îðãàíèçàöèÿ, ñìûñë ñóùåñòâî-
âàíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñëóæåíèå 
òîé ÷àñòè ïîëüñêîãî íàðîäà, êîòîðàÿ 
îêàçàëàñü çà ïðåäåëàìè Îò÷èçíû. Îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî çàäà÷è Àññîöèàöèè 
íå ìåíÿþòñÿ, à ïàðòí¸ðû çà ãðàíèöåé 
ïî-ïðåæíåìó îæèäàþò ñîòðóäíè-
÷åñòâà è ïîìîùè. Äàëåå Êîìîëîâ-
ñêèé âðó÷èë çîëîòûå, ñåðåáðÿíûå 
è áðîíçîâûå ìåäàëè Àññîöèàöèè 
«Âñïóëüíîòà Ïîëüñêà» (â ÷àñòíîñòè 
ñåðåáðÿíûå ìåäàëè ïîëó÷èëè ïðåä-
ñåäàòåëü ÔÏÍÊÀ «Êîíãðåññ ïîëÿêîâ 
â Ðîññèè» ïàíè Õàëèíà Ñóáîòîâè÷-
Ðîìàíîâà è ìíîãîëåòíèé êóðàòîð ñî-
âìåñòíûõ êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ 
ïðîåêòîâ Àññîöèàöèè è ïîëîíèéíûõ 
îðãàíèçàöèé ïîñòñîâåòñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà ïàíè Èðåíà Øèðêîâåö). 
Ïîñëå ýòîãî â Ïðåçèäåíòñêîì äâîðöå 
ãîñóäàðñòâåííûé ñåêðåòàðü ìèíèñòð 
Îëüãåðä Äçåêîíüñêèé îò èìåíè Ïðå-

çèäåíòà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà âðó÷èë 
âûñîêèå ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû 
ïðåäñòàâèòåëÿì Ïîëîíèè, â òîì ÷èñëå 
÷ëåíàì Ïîëîíèéíîãî êîíñóëüòàòèâ-
íîãî ñîâåòà ïðè Ìàðøàëå Ñåíàòà 
ñåäüìîé êàäåíöèè: ïàíó Âëàäèñëàâó 
Çàõàðÿùåâè÷ó – êîìàíäîðñêèé êðåñò 
ñî çâåçäîé Îðäåíà Çàñëóãè Ðåñïóáëèêè 
Ïîëüøà, ïàíó Þçåôó Êâÿòêîâñêîìó è 
ïàíó Òàäåóøó Ïèëÿòó – êîìàíäîðñêèå 
êðåñòû Îðäåíà Çàñëóãè. Â çàâåðøåíèå 
ïåðâîãî äíÿ òîðæåñòâ â Êîðîëåâñêîì 
çàìêå ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò è âðó÷å-

íèå ñîâìåñòíûõ íàãðàä Àññîöèàöèè 
«Âñïóëüíîòà Ïîëüñêà» è ÒÂ Ïîëîíèÿ. 
Çàòåì ãîñòè îòïðàâèëèñü íà íî÷ëåã â 
Äîì Ïîëîíèè â Ïóëòóñêå.

17 îêòÿáðÿ ïðàçäíè÷íûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ íà÷àëèñü ñî Ñâ. Ìåññû â êà-
ôåäðàëüíîì ñîáîðå Ïóëòóñêà, ïîñëå 
÷åãî áûëà âñòðå÷à ïðåäñòàâèòåëåé 
ìèðîâîé Ïîëîíèè ñ ðóêîâîäñòâîì 
«Âñïóëüíîòû Ïîëüñêà» è îáìåí 
ìíåíèÿìè â ãðóïïàõ. Çàòåì óæå â 
âàðøàâñêîì Äîìå Ïîëîíèè ïðîø¸ë 
êîíöåðò ïèàíèñòêè èç Óêðàèíû ïàíè 
Àííû Ô¸äîðîâîé, ó÷àñòíèöà âòîðîãî 
ýòàïà XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà ïèàíèñòîâ èì. Ô. Øîïåíà.

18 îêòÿáðÿ â Äîìå Ïîëîíèè â 
Âàðøàâå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìå-
ìîðèàëüíûõ äîñîê, ïîñâÿù¸ííûõ 
ïåðâûì ïðåäñåäàòåëÿìè Àññîöèàöèè 
Àíäæåþ Ñòåëüìàõîâñêîìó è Ìàöåþ 
Ïëàæûíüñêîìó. Îòêðûòèå äîñîê ïðî-
â¸ë ìàðøàë Ñåíàòà Áîãäàí Áîðóñýâè÷ 
â ïðèñóòñòâèè ñûíîâåé ïðîôåññîðà 
Ñòåëüìàõîâñêîãî, à òàêæå æåíû è 
ñûíà ìàðøàëà Ïëàæèíüñêîãî.

Ìû èñêðåííå æåëàåì Àññîöèà-
öèè «Âñïóëüíîòà Ïîëüñêà» äàëüíåé-
øåé ìíîãîãðàííîé è ïëîäîòâîðíîé 
äåÿòåëüíîñòè â äåëå ïîääåðæàíèÿ 
ïîëüñêîé êóëüòóðû è å¸ íîñèòåëåé 
ïî âñåìó ìèðó!

                     Ñîá. èíô.
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