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 2 ŻYCIE POLONIJNE 
26 ÿíâàðÿ 2008 ã. íà÷àë ðàáîòó Äàìñêèé êëóá Ïîëüñêîãî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî öåíòðà «Åäèíñòâî», 

âäîõíîâèòåëåì êîòîðîãî ñòàëà ïðåïîäàâàòåëü ïîëüñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû ïàíè Èîëàíòà Ýëüæáåòà Ãðèôôîí.

27 ÿíâàðÿ 2008 ã. â Êðàñíîäàðå ïðîø¸ë âå÷åð ïàìÿòè æåðòâ Õîëîêîñòà, îðãàíèçîâàííûé Åâðåéñêîé 
îáùèíîé ãîðîäà Êðàñíîäàðà (ïðåäñåäàòåëü – Þðèé Òåéòåëüáàóì). Ïðîçâó÷àëè ðàññêàçû î Ìàðøå ìèðà â ëàãåðÿõ 
ñìåðòè, î Ïðàâåäíèêàõ ìèðà – ëþäÿõ, êîòîðûå, ðèñêóÿ æèçíüþ âñåõ ñâîèõ áëèçêèõ, ñïàñàëè åâðååâ íà êðàþ ìî-
ãèëû.  Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð «Åäèíñòâî» ïðåäñòàâèë ïàí Èãîðü ßñèíñêèé, êîòîðûé âñïîìíèë 
ïå÷àëüíûå ñòðàíèöû èñòîðèè Ïîëüøè âðåì¸í ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè.  Âå÷åð ïàìÿòè çàâåðøèëñÿ ïðîñìîòðîì 
ôèëüìà Ïàâëà ×óõðàÿ «Äåòè èç áåçäíû».

14 ôåâðàëÿ 2008 ã. ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êðàñíîäàð Âëàäèìèðà 
Åâëàíîâà ñ ëèäåðàìè íàöèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé, âõîäÿùèõ â Êðàñíîäàðñêóþ êðàåâóþ îáùåñòâåííóþ îðãàíè-
çàöèþ «Öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð». Ìýð îòìåòèë çàñëóãè Öåíòðà â ïîääåðæàíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà â 
Êðàñíîäàðå.   Ñòàáèëüíîñòü è îòñóòñòâèå êîíôëèêòîâ âî ìíîãîì îáóñëîâèëè è èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
ãîðîäà.   Ó÷àñòèå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Öåíòðà óêðàøàåò ëþáîå ãîðîäñêîå ìåðîïðèÿòèå, âûçûâàåò íåïîääåëüíûé 
èíòåðåñ ó æèòåëåé ãîðîäà è åãî ãîñòåé.

Íà  âñòðå÷å áûëè íàìå÷åíû ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî ïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïî ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû íà 2008–2010 ãã. «Êðàñíîäàð – ãîðîä ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà», áûë 
ïðåäñòàâëåí íîâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Àëåêñàíäð Êîëîíòàåâñêèé, êîòîðûé òåïåðü áóäåò êóðèðîâàòü âîïðîñû 
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â êðàåâîé ñòîëèöå. 

15 ôåâðàëÿ 2008 ã. â Êðàñíîäàðå ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ «Ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ â ìîëîä¸æ-
íîé ñðåäå».  Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè àêòóàëüíûå âîïðîñû, ïîñâÿù¸ííûå ñîõðàíåíèþ ìåæíàöèîíàëüíîãî 
ìèðà íà Êóáàíè â óñëîâèÿõ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè.  Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð «Åäèíñòâî» íà 
êîíôåðåíöèè ïðåäñòàâèëè ïàíè Òàòüÿíà Áåðåçåíêî-Çàêøåâñêàÿ è ïàí Àëåêñàíäð Ñåëèöêèé.

24 ôåâðàëÿ 2008 ã. â Êðàñíîäàð-
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîì 
ìóçåå-çàïîâåäíèêå èì. Å.Ä.  Ôåëèöûíà ñîñòîÿëñÿ 
Òîðæåñòâåííûé âå÷åð, ïîñâÿù¸ííûé 160-é ãîäîâ-
ùèíå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü Íàêàçíîãî Àòà-
ìàíà Êàâêàçñêîãî ëèíåéíîãî êàçà÷üåãî âîéñêà 
(1848 ã.) ïîëüñêîãî øëÿõòè÷à Ôåëèêñà Àíòîíîâè÷à 
Êðóêîâñêîãî (1804–1852). Îðãàíèçàòîðàìè âå÷åðà âû-
ñòóïèë êàê ìóçåé, òàê è ÊÐÎÎ Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûé öåíòð «Åäèíñòâî».

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ êðàñíîäàðñêàÿ îáùåñòâåí-
íîñòü âñïîìíèëà èìåíà âåëèêèõ ïîëÿêîâ, âí¸ñøèõ 
ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå Êóáàíè. Ïðîçâó÷àëè 
âûñòóïëåíèÿ êðàñíîäàðñêèõ ó÷¸íûõ è îáùåñòâåííûõ 
äåÿòåëåé (Âëàäèìèð Êîëåñîâ, Àëåêñàíäð Ñåëèöêèé, Äìè-
òðèé Ñåíü, Áîðèñ Ôðîëîâ, Èãîðü ßñèíñêèé).

15 ìàðòà 2008 ã. â ðàìêàõ ðàáîòû Äàìñêîãî 
êëóáà Ïîëüñêîãî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî öåíòðà 
«Åäèíñòâî» ïðîøëà âñòðå÷à ïàìÿòè Ïàïû Èîàííà 
Ïàâëà Âòîðîãî. Ó÷àñòíèêè ñìîãëè ïîñìîòðåòü ôèëüì 
î æèçíè è ñëóæåíèè Âåëèêîãî Ïîëÿêà. 

Â òîò æå äåíü ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìåæäó-
íàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Øåâ-
÷åíêîâñêèå ÷òåíèÿ-2008.    Èñòîðèêî-êóëüòóðíûå ñâÿçè 
Êóáàíè è Óêðàèíû: ê 70-ëåòèþ Â.Ã.   Çàõàð÷åíêî», 
îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîé âûñòóïèëè ÊÊÎÎ «Ñîäðó-
æåñòâî Êóáàíü-Óêðàèíà» (ïðåäñåäàòåëü – ïàíè Èðè-
íà Ñêèáèöêàÿ) è ÃÍÒÓ «Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð». Â 
ðàìêàõ îòêðûòèÿ êîíôåðåíöèè ñ ïðèâåòñòâåííûì 
ñëîâîì âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Ïîëüñêîãî öåíòðà 
«Åäèíñòâî» ïàí Àëåêñàíäð Ñåëèöêèé, ïîäãîòîâèâøèé 
âûñòóïëåíèå î ñâÿçÿõ Òàðàñà Øåâ÷åíêî ñ ó÷àñò-
íèêàìè ïîëüñêîãî íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî 
äâèæåíèÿ. 

23 ìàðòà 2008 ã. â Êðàñíîäàðå ïðîø¸ë Ïàñõàëüíûé êîíöåðò, îðãàíèçîâàííûé ÊÐÎÎ Ïîëüñêèé 
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð «Åäèíñòâî».

Â èñïîëíåíèè ó÷åíèêîâ Øêîëû ïîëüñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû (ïðåïîäàâàòåëü – ïàíè Èîëàíòà Ýëüæáåòà 
Ãðèôôîí) ïðîçâó÷àëè ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå ïîëüñêèì òðàäèöèÿì ïðàçä-
íîâàíèÿ Ïàñõè. Íåçàáûâàåìûìè îêàçàëèñü âûñòóïëåíèÿ çàñëóæåííîãî àðòèñòà Êóáàíè ïàíà Àëåêñàíäðà 

t��,*“ `…2%…%",� j!3*%"“*,L

Õóäîæíèê Î. Ì. Ãàâðèëîâ
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c%�="/,  .3�%›�“2"�……%	% !3*%"%�,2�  o%�“*%-
	% ��…2!= &e�,…“2"%[ C=…, “�",�, c=!,…�“*%L-
c›� *,  “%,“2= C=…= q�!��  c=……%�*=,  = 2=*›� 
ƒ=›,	=2��…%L -%�*-!%*-	!3CC/ &l�…�“2!�,[ 
(`�*“�L j%!%‘", Š=�=!= , c�!�=… p/�“*,�).

a%��,� C%�=!*%� �  3�=“2…,*%" , 	%“2�L 
"���!= “2=% �=“2�!“*%� "/“23C�…,� %�…%L ,ƒ 
3��,. 3��…,� j!=“…%�=!“*%	% �3ƒ/*=�…%-
C��=	%	,��“*%	% *%��›= e�…/ j%ƒ�…*%,  ,“-
C%…,"��L …%*2!!…/ t!,��!,*= x%C�…=. 

g="�!�,“  "���! ��	3“2=�,�L 2!=�,�,%……/. 
C=“.=�…/. K!�. 

23 =C!��  2008 �. " !=�*=. !=K%2/ 
j!=“…%�=!“*%	% *3K= 	!=›�=…“*%	% %K!=ƒ%-
"=…,  ,�. b“�"%%�= Š,.%�,!%"= “%“2% “  
*!3	/L “2%  &o=� 2� �%›…= 	%"%!,2�[,  
%!	=…,ƒ%"=……/L j!=“…%�=!“*%L *!=�"%L 
%K?�“2"�……%L %!	=…,ƒ=�,�L &~›…=  "%…=[ , 
j!=“…%�=!“*,� *!=�"/� %2���…,�� p%““,L-
“*%	% %K?�“2"= &l��%!,=[.   m= "“2!��� C!%�= 
C!�ƒ�…2=�,  �"3. *%�C=*2-�,“*%": &f�!2"/ C%-
,2,��“*%	% 2�!!%!= " qqqp[ (K%�� 2 600 000 
,�‘…)  , &o=� 2� % K�“C!=",,[ ("%“C%�,…=…,  
% crk`c� , ,. ="2%!/,  C=� 2…,*, , C=� 2…/� 
ƒ…=*, ›�!2"=� C%,2,��“*,. !�C!�““,L …= 2�!-
!,2%!,, K/"��	% qqqp). 

b   !=K%2� *!3	%	% “2%= C!,…  3�=“2,� 
C!��“��=2�� jpnn o%�“*,L …=�,%…=�…%-
*3�23!…/L ��…2! &e�,…“2"%[,  ƒ=��“2,2�� 
C!��“��=2�  jjnn &0�…2! …=�,%…=�…/. 
*3�23![ C=… `�*“=…�! q�,�*,L. 

q 3 C% 25 �=  2008 �. j!=“…%-
�=!“*=  !�	,%…=�…=  %K?�“2"�……=  %!	=…,-
ƒ=�,  o%�“*,L …=�,%…=�…%-*3�23!…/L 
��…2! &e�,…“2"%[ C!, C%���!›*� o%�“*%	% 
*3�23!…%	% ��…2!= " l%“*"�,  d�C=!2=��…2= 
*3�23!/ j!=“…%�=!“*%	% *!= ,  j%…“3�“*%-
	% %2��= o%“%�“2"= p�“C3K,*, o%��= 
" pt  , =��,…,“2!=�,, �3…,�,C=�…%	% 
%K!=ƒ%"=…,  	%!%� j!=“…%�=! %!	=…,ƒ%"=-
= 2!=�,�,%……/� d…, C%�“*%L *3�23!/ 
…= j3K=…,.

t%��*-!%*-�!3CC= &l�…�“2!��,[

O NASZEJ MIŁEJ MENTORCE 
PANI JOLI

Czy może istnieć coś piękniejszego od szczerości i ciepła, jakie 
potrafi  stwarzać obcowanie międzyludzkie, od dobrego słowa 
oraz niesienia bezinteresownej pomocy? Stosunki międzyludzkie 
można porównywać do domu, który budujemy samodzielnie. 
Może powstać jako zimny i niekomfortowy lub jako przytulny 
i ciepły. Wszystko właściwie zależy od nas. Polskie Centrum 
Narodowo-Kulturalne „Jedność” udzieliło nam możliwości 
stworzenia właśnie takiego światłego przytułku. 

Ileż w naszym Ośrodku polonijnym jest ciekawych, 
utalentowanych, dobrych ludzi! Wśród nich – jak najbardziej urocza 
i miła pani Jolanta Griffon. Ona przyjechała do naszego miasta, 
gdzie pracuje na kontrakcie jej mąż, z polskiego Sopotu, i zyskała tu 
mnóstwo szczerych przyjaciół. Pani Jolanta studiowała w Moskwie, 
pięknie mówi po rosyjsku, lubi kulturę rosyjską, uwielbia malarstwo. 
Razem z mężem zawsze korzysta z możliwości odwiedzania wystaw 
artystycznych czy muzeów. Pozatym kocha ona przyrodę i zwierzęta 
domowe.

Z wykształcenia pani Jola jest ekonomistą, lecz jeszcze od 
dzieciństwa pragnęła zostać pedagogiem. Wreszcie to jej marzenie 
w jakimś stopniu urzeczywistniło się. I trzeba przyznać, że dla nas 
– bardzo pomyślnie. Już w pierwszym dniu naszej znajomości pani 
Jola zaproponowała nam założyć kółko miłośników języka polskiego 
celem doskonalenia nawyków konwersacji w tym języku. Atmosferę 
zajęć w tym klubie cechuje niewymuszona serdeczność. Nauka 
języka polskiego połączona została z dyskusjami, poruszającymi 
nairozmaitsze tematy, problemy i wydarzenia. Obszerne komentarze 
towarzyszą oglądaniu polskich filmów. Uczymy się polskich 
piosenek i słuchamy muzyki polskiej. Wywołuje to ogólny zachwyt 
i poparcie. 

Kiedy zaś z przyczyn obiektywnych nauczyciel języka polskiego 
pan Dariusz Sas opuścił Krasnodar, właśnie bezinteresowna pomoc 
od strony pani Joli pozwoliła uczestnikom kursu języka polskiego 
nie przerywać swojej praktyki językowej.

Wdzięczni uczniowie ofi arowali pani Jolancie na pamiątkę 
kopię znanego obrazu Matki Boskiej autorstwa ponoć Apostoła 
Łukasza, oraz kopię światowej sławy dzieła Andrzeja Rublowa 
„Zbawiciel”. 

Natalia WIERZBICKA
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o%�“*,� �…, %2*!/,“� 3 �=  C!=ƒ�…,�…/� *%…��!2%� " =*2%"%� ƒ=� nK?�“2"�……%-,…-%!�=�,%……%	% 

��…2!= 	. j!=“…%�=!=.
n2*!/2,� d…�L C%�“*%L *3�23!/ …� “3�=L…% “%“2% %“� 3 �= .  j=* ,ƒ"�“2…%,  2 �=  C% *, "“�	% �,!= 

%2���=!2 d�…� o%%…,, (C% *%" ƒ= 	!=…,�=�, o%��,)  , d�"/ l=!,, j%!%�"/ o%��,,  = 3 �=  # d�…� 
o%�“*%L j%…“2,23�,, 1791 	. (C�!"%L *%…“2,23�,, " e"!%C�,  "2%!%L " �,!� C%“� =��!,*=…“*%L). 

b  C!%	!=��� C!=ƒ�…%"=…, : -%�*%!…%-.2…%	!=-,��“*%� ƒ!�,?� &b 	%“2 . " l=ƒ%",,[ (!�›,““�!-C%“2=…%"?,* # 
C=…, “�",�= c=!,…�“*= -c›� *),  C%.2,��“*,� …%��!= 3��…,*%" x*%/ C%�“*%	%  ƒ/*= , *3�23!/,  "/“23C�…,  
=…“=�K�L &q*%"%!%….*[ (*%…��!2��L“2�! # ƒ=“3›�……/L !=K%2…,* *3�23!/ j3K=…, C=… c�……=�,L l=2*%"“*,L),  
&l�…�“2!�,[ (c�!�=… , Š=�=!= p/�“*,�, `�*“�L j%!%‘"),  = 2=*›� C=…= q�!��  c=……%�*,.

7 �=  " j!=“…%�=!“*%� 	%“3�=!“2"�……%� ,“2%!,*%-=!.�%%	,��“*%� �3ƒ��-ƒ=C%"��…,*� ,�. e.d. t�,-
�/…= C!%�‘ *!3	/L “2% &j3K=…“*,� C% *,: ,“2%!,  , “%"!���……%“2�[. o!%ƒ"3�=, …=3�…/� "/“23C�…,  
b.h. j%�“%"=,  n.`. k�3“ …, `.h. q�,�*%�%, a.e. t!%%"=,  C!%�= ›,"=  �,“*3““, . r�=“2…,*, *!3	%	% “2%= 
C%�2"�!�,, 2�ƒ,“ % C%,.2…,�…%“2, , C%,*%…-�““,%…=�…%“2, *3K=…“*%L “2%,�/. 

9 �=  " !=�*=. C!=ƒ�…%"=…,  d…  o%K��/ …=� -=�,ƒ�%� , %*%…�=…,  b2%!%L �,!%"%L "%L…/ “%“2% “  
*%…��!2 *%�*2,"%" , ,“C%…,2��L jjnn &0�…2! …=�,%…=�…/. *3�23![. o%�“*,L ��…2! &e�,…“2"%[ K/ 
C!��“2="�…,,  !*,� "/“23C�…,�� C=…= q�!��  c=……%�*=. 

11 �=  " 0�…2!=�…%L 	%!%�“*%L K,K,%2�*� ,�.  ̀ .m.   m�*!=“%"= C!%-
�‘ "���!,  C%“" ?‘……/L 170-L 	%�%"?,…� “% �…  !%›��…,  “…= l=2�L*% 
(1838#1893). c%“2, "���!= “�%	, C%ƒ…=*%�,2�“  “ ›,ƒ…�! , 2"%!��“2"%� 
"�,*%	% C%�“*%	% ›,"%C,“�=,  !=““�%2!�2� !�C!%�3*�,, “=�/. ƒ…=��…,-
2/. !=K%2 �=“2�!=. b��3?,� "���!= # C=…, “�",�= c=!,…�“*= -c›� * , C=… 
`�*“=…�! q�,�*,L. 

17 �=  " …=�,%…=�…%L 	%“2,…%L nK?�“2"�……%-,…-%!�=�,%……%	% 
��…2!= 	. j!=“…%�=!= “%“2% =“� ���%…“2!=�,  C%�“*%	% -,��= &g="2!= 
�/ ,�‘� " *,…%[ (!�›,““�!-C%“2=…%"?,* # l,.= j"��,…�“*,L),  C!��%-
“2="�……%	% o%�“*%L …=�,%…=�…%L -,��%2�*%L C!, C%“!��…,��“2"� 
o%�“*%	% *3�23!…%	% ��…2!= " l%“*"�.

18 �=  " 0�…2!=�…%L 	%!%�“*%L K,K,%2�*� ,�.  `.m. m�*!=“%"= C!%-
�‘ �"3 ƒ/�…/L 2�=2!=�…%-C%.2,��“*,L "���! C=� 2, gK,	…�"= c�!K�!2= 
(1924#1998). q�L� p�“C3K,*, o%��= %KA ", 2008 	%� # c%�%� c�!K�!-
2=. 

b���! K/ C%�	%2%"�… C!�C%�="=2��� C%�“*%	%  ƒ/*= , *3�23!/ C=-
…%� d=!,3&�� ~ƒ�-%� q=“%� C!, 3�=“2,, K�“2 ?�	% C�!�"%��,*=,  �%��…2= 
j3K=…“*%	% 	%“3…,"�!“,2�2= C=…= q2=…,“="= )3�=*%"=,  ��…%" o%�“*%	% 
��…2!= &e�,…“2"%[ , “23��…2%" j3K=…“*%	% 	%“3…,"�!“,2�2=.  q��…=!,L 
"���!= , C�!�"%�/ C!%,ƒ"���…,L ƒ…=��…,2%	% C%�“*%	% C%.2= C%��?�…/ 
" �=……%� "/C3“*�. 

19 �=  " *!=“…%�=!“*%� *,…%2�=2!� &j"=!2=[ “%“2% %“� 2%!›�“2"�……%� %2*!/2,� d…�L C%�“*%	% *,…%,  
" *%2%!%� C!,… = 3�=“2,� …=�=�…,* %2��= *,…��=2%	!=-,, d�C=!2=��…2= *3�23!/ j!=“…%�=!“*%	% *!=  
Š=2� …= ̀ 2!=&�",�.  o%*=ƒ C%�“*,. -,��%" C!%�‘ " !=�*=. 3›� C%C3 !…%	% …= j3K=…, &t�“2,"=  �"!%C�L-
“*%	% *,…%[ (!=“C%! �,2�� # �%��…2,  *=…�,�=2 
,“2%!,��“*,. …=3* ~!,L a%�/!�"). o�!�� …=�=%� 
C%*=ƒ= ƒ!,2��L "“2!��=, !…%�, , ��"3�*, " 
…=�,%…=�…/. C%�“*,. *%“2!�=.,  = ƒ=2�� “ ƒ=-
›,	=2��…%L …=!%�…%L C�“…�L "/“23C, C%�“*,L 
-%�*%!…%-.2…%	!=-,��“*%	% =…“=�K  &q*%"!%-
….*[ (.3�%›�“2"�……/L !3*%"%�,2�� # C=…, “�",�= 
c=!,…�“*= -c›� *). 

o%�“*,L *,…%-�=!=-%… %2*!/ -,�� &n�,-
…%��“2"% " “�2,[ (!�›,““�! # b,2%�� ̀ �=��*),  C% 
�%2,"=� !%�=…= C%C3 !…%	% C%�“*%	% C,“=2�  
“…3�= b,�…�"“*%	%.

b C%“��3!?,� �…, *3K=…“*,� ƒ!,2�, “�%	, 
3",��2� C%�“*,� -,��/ &l=““%"*=[ (!�›,““�!-
C%“2=…%"?,* # l,.= j"��,…�“*,L)  (20 �= ),  
&Persona non grata[ (!�›,““�! # j�,�2%- g=…3““,)  
(21 �= )  , &o%?=�� qC=“,2� [ (!�›,““�!/-
C%“2=…%"?,*, # h%=……= j%“-j!=3ƒ� , j�,�2%-  
j!=3ƒ�)  (23 �= ). b“� -,��/ K/, C!��%“2="�…/ 
o%�“*%L …=�,%…=�…%L -,��%2�*%L C!, C%“!��-
…,��“2"� o%�“*%	% *3�23!…%	% ��…2!= " l%“*"�.

ŻYCIE POLONIJNE 

“… l=2�L*%

`"2%C%!2!�2.

t%��*�%!…%-.2…%�!=-,��“*,L =…“=�K�� &q*%"!%….*[
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25 �=  “%“2% %“� 2%!›�“2"�……%� ƒ=*!/2,� d…�L C%�“*%L *3�23!/ …= j3K=…,,  " *%2%!%� C!,…  3�=“2,� 
o�!"/L q%"�2…,* o%“%�“2"= p�“C3K,*, o%��=,  �,!�*2%! o%�“*%	% *3�23!…%	% ��…2!= " l%“*"� �%*2%! 
u�!%…,� c!= . 

b  j!=“…%�=!“*%� *!=�"%� "/“2="%�…%� ƒ=� C!%�% …=	!=›��…,� 3�=“2…,*%" IV l�›�3…=!%�…%	% *%…*3!“= 
��2“*%	% ,ƒ%K!=ƒ,2��…%	% 2"%!��“2"= &p%““, #o%��=,  j!=“…%�=!#j!=*%"[ , .*“C%ƒ,�,  ,. !=K%2. c!=…-C!, 
C%3�,= !=K%2= 3��…,�/ d�2“*%L .3�%›�“2"�……%L �*%%L ,�.  b.`.  o2=�,…“*%	% e*=2�!,…/ a%L��…*% # &b="��[ 
(C!�C%�="=2�� # `…›�= j%&�"= ). n2!=�…% %2��2,2�,  �2% " .2%� 	%�3 3�=“2…,*%� C%�“*%	% *%…*3!“= “2== 
�%�� 	3K�!…=2%!= j!=“…%�=!“*%	% *!=  k/K%"� Š*=�‘"=,  ��  !=K%2= &o%�%"*= 3 "%!%2 q". t%!,=…=[ ƒ=… = …= 
*%…*3!“� C�!"%� ��“2% (C!�C%�="=2�� # f=……= o%…%�=!‘"=). 

o!, 2…/� “!!C!,ƒ%� �  3�=“2…,*%" ��!%C!, 2,  “2=% "/-
“23C�…,� ��…= q%!ƒ= *%�C%ƒ,2%!%" p%““,, C=…= q�!��  a=.=!�"=-
d%K!%"%�“*%�% (	. m%"%!%““,L“*),  C%�	%2%","��	% “C��,=�…% �  
.2%	% C!=ƒ�…,*= �3ƒ/*=�…%� !�"! &o!%	3*, C% j!=*%"3[.

g="�!�,“  C!=ƒ�…,* " “2�…=. j!=“…%�=!“*%	% �3ƒ/*=�…%-
	% *%��›= ,�. m.`. p,�“*%	%-j%!“=*%"= "�,*%�C…/� -%!-
2�C� ……/� *%…��!2%� ƒ=“3›�……%L =!2,“2*, p%““,, C=…, 
o%,…/ t��%2%"%L (	.   l%“*"=). b   C!%	!=��� *%…��!2= C!%ƒ"3�=-
, C!%,ƒ"���…,  l. x,�=…%"“*%L,  j. j3!C,…�“*%	% , *%…��…% 
t. x%C�…=. 

14 ,…  2008 �. jpnn o%�-
“*,L …=�,%…=�…%-*3�23!…/L ��…2! 
&e�,…“2"%[ “%"��“2…% “ !3*%"%�“2"%� 
d�2“*%L *!=�"%L *,…,��“*%L K%�-
…,�/ d�C=!2=��…2= ƒ�!="%%.!=…�…,  
j!=“…%�=!“*%	% *!=  (	="…/L "!=� 
#e�…= j�?�…*%)  C!%"�, 2%!›�-
“2"�……%� “%K!=…,� C% “3�=! 130-
�2,  “% �…  !%›��…,  "/�=!?�	%“  
!%““,L“*%	% %-2=��%%	=,  C!%-�“-
“%!=,  �%*2%!= ���,�,…“*,.  …=3* 
q2=…,“="= n�=C%"“*%	% (1878#1945),  
“  1909 	. , �% *%…�= “"%,. �…�L C!%›,"="��	% " e*=2�!,…%�=!�-j!=“…%�=!�. }2= 
"=›…=  �=2= K/= "…�“�…= " &j=�…�=!� C!=ƒ�…,�…/. �…�L,  C=� 2…/. �=2 , ƒ…=-
��…=2��…/. “%K/2,L j!=“…%�=!“*%	% *!=  " 2008 	.[

b“2!��= “%“2% =“� " d�2“*%L *!=�"%L *,…,��“*%L K%�…,��,  …= 2�!!,2%!,, 
*%2%!%L …=.%�,2“  �%	,= C!%-�““%!=. q%K!="�,�“  "“C%�…,, ›,ƒ…�……/L 
C32� , "!=��K…/L C%�",	 q2=…,“="= b=�,�,!%",�=. o!%ƒ"3�=, "/“23C�…,  
C!��“��=2�  o%�“*%	% ��…2!= &e�,…“2"%[ C=…= ̀ �*“=…�!= q�,�*%�%,  C,“=2� -
C3K,�,“2= 
C=…= h�%!  
““,…“*%�% ,  
. ! = … , 2 �    
…=3�…%	% …=-

“��,  C!%-�““%!= q.b.  n�=C%"“*%	% C=…, 
b�!/ j=,…,�. b…3�*= C!%-�““%!= q.b. n�=C%"-
“*%	% # ��… o%�“*%	% ��…2!= &e�,…“2"%[ 
# C=…, l=!,  k%�%"=-n�=C%"“*=  C%��,=“� 
“���L…/�, "%“C%�,…=…,L�,.

b  2%!›�“2"�……%� “%K!=…,, C!,…  
3�=“2,� =*=���,* l�›�3…=!%�…%L =*=��-
�,, ,�C=…2=…2%",  =*=���,* p`e,  ��…-
*%!!�“C%…��…2 p`em,  ƒ="��3!?,L *=-��!%L 
	=ƒ…/. K%�ƒ…�L j3K=…“*%	% 	%“3�=!“2"�…-
…%	% ���,�,…“*%	% 3…,"�!“,2�2=,  C!%-�““%! 
`�*“=…�! e!‘��…*%. 

26 ,…  2008 �. " j!=“…%�=!� " 
!=�*=. VI l�›�3…=!%�…%	% �3ƒ/*=�…%	% 
-�“2,"=  &b!���…= 	%�=[ (25#29 ,!… )  “%“2% %“� -%!2�C� ……%� "/“23C�…,� ƒ=“3›�……%L =!2,“2*, p%““,,,  
��L“2",2��…%	% =*=���,*= l�›�3…=!%�…%L o�2!%"“*%L =*=���,, …=3* , ,“*3““2" C=…, o%,…/ t��%2%"%L. m= 
.2%2 !=ƒ 2��%L -�“2,"=  “2== &l3ƒ/*= k=2,…“*%L `��!,*, , p%““,,[. 

b/“23C�…,� o%,…/ b,*2%!%"…/ “ %“%K/� …�2�!C�…,�� ›�=, ��…/ o%�“*%	% ��…2!= &e�,…“2"%[,  *%2%!/� 
K=	%�=!  2!=�,�,%……/� d… � C%�“*%L *3�23!/ …= j3K=…, 3›� �"=›�/ (2006 , 2008 	.)  �%	, …=“=�,2�“  
…�%K/*…%"�……/� 2==…2%� ƒ=“3›�……%L ,“C%…,2��…,�/.

b l3…,�,C=�…%� %!	=……%� ƒ=� C!%ƒ"3�=, C!%,ƒ"���…,  l. a!%……�!=,  e. a323ƒ%"%L,  `. c=ƒ3…%"=,  
`.  l=!*�“=,  `. o� ��%=,  `. r,� �“= , d. x%“2=*%",�=.

q2=…,“�=" n�=C%"“*,L

l=!,  k%�%"=-n�=C%"“*= 

r C=� 2…,*= q. b. n�=C%"“*%�3
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 6 ŻYCIE POLONIJNE 

ÊÎÌÓ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÀ 
ÊÀÐÒÀ ÏÎËßÊÀ?

j=!2/ C% *= �%›�2 3�%“2%,2�“  
,�%,  ,��!?�� …= ��…� C%�=�, ƒ=-
 "�…,  	!=›�=…“2"% p%““,L“*%L 
t���!=�,, ,, �!3	,. 	%“3�=!“2",  
"%ƒ…,*�,. " !�ƒ3�2=2� !=“C=�= 
q%"�2“*%	% q%!ƒ=,  *%2%!%� " “%"%-
*3C…%“2, “%%2"�2“2"3�2 “��3!?,� 
2!�K%"=…, �:

1. o!% ",2 “"%! “" ƒ� “ C%�“*,� 
�3.%�,  *=* �,…,�3�,  " ",�� .���…-
2=!…%	% ƒ…=…,  C%�“*%	%  ƒ/*=,  
*%2%!/L “�,2=�2 !%�…/�,  = 2=*›� 
ƒ…=*%�“2"= “ C%�“*,�, 2!=�,�, �, 
, %K/�= �,,  *%2%!/� *3�2,",!3�2.

2. b C!,“32“2",, *%…“3= o%�-
“*%L p�“C3K,*, C,“���……% ƒ= ",2 
% “"%�L C!,…=��›…%“2, * o%�-
“*%�3 …=!%�3.

3. d%*=›�2,  �2%,  *=* �,…,�3�,  
%�,… ,ƒ �	% !%�,2��L,  ���3��*,  
K=K3��* ,, �"%� ,ƒ C!=���3-
��* , C!=K=K3��* C!,…=��›=-
, * C%�“*%L …=�,%…=�…%“2, 
,, ,��, C%�“*%� 	!=›�=…“2"% 
(C!��%“2=",2 %!,	,…=/ “%%2"�2-
“2"3!?,. �%*3��…2%" , ,. *%C,,). 
g= ",2�� �%›�2 " *=��“2"� =�-
2�!…=2,"/ C!��“2=",2� “C!="*3 
%2 3C%…%�%��……%L C%%…,L…%L 
%!	=…,ƒ=�,, " p%““,L“*%L t���-
!=�,,,  C%�2"�!›�=!?3! =*2,"…3! 
�� 2��…%“2� " 2���…,� …� ��…�� 
2!‘. C%“��…,. �2 C% %*=ƒ=…,! 
C%���!›*, C%�“*%�3  ƒ/*3 , 
*3�23!� ,, C%�“*%�3 …=�,%-
…=�…%�3 ��…��,…“2"3. 

o�!���…� C%%…,L…/. %!	=…,-
ƒ=�,L,  3C%…%�%��……/. "/�="=2� 
“C!="*,,  C%�2"�!›�=!?,� =*2,"-
…3! �� 2��…%“2� C% %*=ƒ=…,! 
C%���!›*, C%�“*%�3  ƒ/*3 , 
*3�23!� ,, C%�“*%�3 …=�,%…=�-
…%�3 ��…��,…“2"3 " l%“*%"“*%� 
*%…“3�“*%� %*!3	�: 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
Î ÊÀÐÒÅ ÏÎËßÊÀ

1.  b=�,"%“2%*“*=  %K?�“2"�…-
…=  %!	=…,ƒ=�,  &d%� o%�“*,L[ 

2. j3�23!…%-…=�,%…=�…=  %K-
?�“2"�……=  %!	=…,ƒ=�,  &o%%…, [ 
p�“C3K,*, u=*=“,  

3. o%�“*,L *3�23!…%-C!%“"�-
2,2��“*,L ��…2! p�“C3K,*, a=�-
*%!2%“2=… " r-� 

4. j!=“…%�=!“*=  !�	,%…=�…=  
%K?�“2"�……=  %!	=…,ƒ=�,  o%�-
“*,L …=�,%…=�…%-*3�23!…/L 
��…2! &e�,…“2"%[

5. nK?�“2"�……=  %!	=…,ƒ=�,  
&d%� o%�“*,L[ " q�%�…“*�

6. m=�,%…=�…%-*3�23!…=  ="-
2%…%�,  C% *%" " l%“*"� &d%� 
o%�“*,L[ 

7. o%�“*%� %KA��,…�…,� &o%-
 !%“[ " e*=2�!,…K3!	�. 

j=!2= C% *= �%›�2 K/2� "!3��…= 
2=*›� ,�3,  ,��!?��3 	!=›�=…-
“2"% %�…%	% ,ƒ 	%“3�=!“2" K/"��	% 
qqqp,  C%�“*%� C!%,“.%›��…,� 
*%2%!%	% C%�2"�!›��…% " “%%2"�2-
“2",, “  C%%›�…, �, ƒ=*%…= %2 
9.11.2000 	. % !�C=2!,=�,, (Dz. U. z 
2004 r., nr 53, poz. 532, “ C%“��3!?,�, 
,ƒ��…�…, �,).

m�“%"�!��……%�2…,� �% 18 �2 
�%	32 C%3�,2� j=!23 C% *= ,“-
*!�,2��…% C% ƒ= "�…,! !%�,-
2��L,  3›� ,��!?,. j=!23 C% *=. 
e“, ›� j=!23 C% *= ,���2 ,�� 
%�,… ,ƒ !%�,2��L,  "2%!%L �%›�2 
" C!,“32“2",, *%…“3= "/!=ƒ,2� 
“%	=“,� …= "/�=�3 …�“%"�!��……%-

�2…��3 j=!2/ C% *= (“%	=“,� …� 
2!�K3�2“ ,  �“, "2%!%L ,ƒ !%�,2��L 
,�‘… !%�,2��“*,. C!=").  o!��%-
“2="�…,� j=!2/ C% *= …�“%"�!-
��……%�2…��3,  �%“2,	���3 16 �2,  
�%›�2 K/2� %“3?�“2"�…% ,�� C% 
�	% “%	=“,!. 

ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ 
ÊÀÐÒÛ ÏÎËßÊÀ 

ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ:
u%�=2=L“2"% % K�“C=2…%� C%-

3��…,, �%	%“!%�…%L ",ƒ/ …= 
�…%	%*!=2…%� C�!�“���…,� 	!=…,� 
o%�“*%L p�“C3K,*, ,, % "%ƒ��-
?�…,, “2%,�%“2, �‘ %-%!��…, ;

n“"%K%›��…,� %2 %K ƒ=……%“2, 
,��2� !=ƒ!���…,� …= !=K%23 …= 2�!-
!,2%!,, o%�“*%L p�“C3K,*,; 

o!��C!,…,�=2��“2"% , %“3?�“2-
"�…,� .%ƒ L“2"�……%L �� 2��…%“2, 
…= 2�. ›� 3“%", .,  �2% , C%�“*,� 
	!=›�=…�; 

o%“23C�…,� …= 3�‘K3 " brg,  
=“C,!=…23!3 , ,…/� ",�/ %K!=ƒ%"=-
…, ,  = 2=*›� 3�=“2,� " …=3�…/. ,““�-
�%"=…, . , "…��!�…��“*,. !=K%2=.; 

o%�ƒ%"=…,� "“��, ",�=�, %K-
!=ƒ%"=…,  …= %“…%"=.,  %C!���‘…-
…/. ƒ=*%…%� %2 7 “�…2 K!  1991	. 
% “,“2��� %K!=ƒ%"=…,  (Dz.U. 2004r. 
Nr 256, poz.2572, (“  C%“��3!?,� 
,ƒ��…�…,�� 5))  , C%3��…,� C!, 
.2%� “2,C�…�,, , C%�%?, …= 3�‘K3,  
C!��…=ƒ…=��……/. �  ,…%“2!=…��",  
3�=?,.“  " o%���; 

28 �=!2= 2008 �%#= "“23C,� " “,�3 ƒ=*%… %2 7.09.2007 �. % j=!2� C%� *= 
(Dz.U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280).

j=!2= C%� *=  "� �2“  #%*3��…2%�, C%#2"�!›#=$?,� C!,…=#��›…%“2� 
�‘ "�=#���&= * o%��“*%�3 …=!%#3.

b=!(="=
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o%�ƒ%"=…,� " o%��� " …�-
%2%›…/. “3�= . K�“C=2…/� ��-
�,�,…“*,� %K“3›,"=…,�� …= 
2�. ›� 3“%", .,  �2% , C%�“*,� 
	!=›�=…�; 

o%�ƒ%"=…,� 37-C!%��…2…%L 
“*,�*%L …= C%�ƒ�*, C% ›��ƒ…%L 
�%!%	� …= 2�!!,2%!,, o%��,;

a�“C=2…%� C%“�?�…,� 	%“3�=!-
“2"�……/. �3ƒ��" " o%���; 

m= %K!=?�…,� ƒ= C%3��…,�� " 
C�!"%%��!��…%� C%! �*� -,…=…“%-
"/. “!��“2" ,ƒ K!�›�2= C%�“*%	% 
	%“3�=!“2"= ,, ,ƒ K!�›�2= ��“2…%-
	% “=�%3C!="�…,  (	�,…),  C!��…=-
ƒ…=��……/.  �  C%���!›*, C% *%" 
ƒ= 	!=…,��L. 

ÊÀÊÈÅ ØÀÃÈ ÑËÅÄÓÅÒ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍßÒÜ 

ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß 
ÊÀÐÒÛ ÏÎËßÊÀ?

o%�=�= ƒ= "��…,  % C!��%“2="��-
…,, j=!2/ C%� *= 

a=…*, ƒ= "�…,  �%›…% C%3-
�,2� " !K%� C%�“*%� *%…“3�“2"�,  
" C%%…,L…/. %!	=…,ƒ=�, . , ��!�ƒ 
h…2�!…�2. 

a=…* …=��›,2 ƒ=C%…,2� " “%-
%2"�2“2",, “ &%KA “…�…, �,[ * …��3 
C!,%›�……/�,. m= %K%ƒ…=��……%� 
��“2% ƒ= "�…,  …3›…% "*�,2� %�…3 
…��="…!! -%2%	!=-,! ƒ= ",2� ,  
“%%2"�2“2"3!?3! 2!�K%"=…, �,  
,ƒ%›�……/� …= .2%� K=…*�.  g=C%-
…�……%� ƒ= "�…,� “��3�2 C%�C,“=2� 
" %2"��‘……%� ��“2�.  o%�C,“� …� 
�%›…= "/.%�,2� ƒ= C!���/ C%��-
?‘……%L …= K=…*� !=�*,. 

j%�C��*2%"=…,� �%*3��…2%" 
o%�K�!,2� �%*3��…2/, C%�2"�!›-

�=!?,� b=�3 C%�“*3! …=�,%…=�-
…%“2�; "/K�!,2�, C%›=3L“2=, ,�� 2� 
�%*3��…2/, *%2%!/� %�…%ƒ…=�…% .2% 
C%�2"�!›�=!2, …=C!,��!, �“, %�,… ,ƒ 
!%�,2��L ƒ= ",2�   " �2“  C% *%�,  
�%“2=2%�…% ,�� %�…%	% �%*3��…2=, * 
C!,��!3,  “",��2��“2"= % !%›��…,, 
ƒ= ",2�  “ ƒ=C,“�! % C%�“*%L …=-
�,%…=�…%“2, �	% !%�,2� . 

q*%C,!3L2� ƒ=	!=…C=“C%!2 (“2!=-
…,�/ “% “…,�*%�)  , "…32!�……,L 

C=“C%!2 (“2!=…,�/ “% “…,�*%� , 
“2!=…,�3 “ C!%C,“*%L). 

o%›=3L“2=,  “��=L2� *%C,, 
%!,	,…=�…/.   �%*3��…2%",  *%2%!/� 
"��“2� “ %!,	,…==�, “��3�2 C!��-
“2=",2� *%…“33 (*%C,, %“2=!2“  " 
*%…“3�“2"�,  = %!,	,…=/ "%ƒ"!=-
?=!2“  "=����3). 

g= "�…,  % C!��%“2="�…,, 
j=!2/ C% *= "��“2� “  �%*3��…-
2=�, C!,…,�=!2“  ,“*!�,2��…% 
*%…“3%�,  “%%2"�2“2"3!?,� ��“23 
C!%›,"=…,  ƒ= ",2�  (l%“*%"“*,L 
*%…“3�“*,L %*!3	)

o%›=3L“2=,  “%ƒ"%…,2�“� “ j%…-
“3�“*,� %2��%� " l%“*"� , 
�%	%"%!,2�“� “ *%…“3%� % “%K�“�-
�%"=…,,,  2�.: 2311553,  2311559.

m= “%K�“��%"=…,� “ *%…“3%� " 
…=ƒ…=��……/L ��…� , �=“ "%ƒ��,2�,  
C%›=3L“2=,  “  “%K%L: 

# ƒ=C%…�……/L K=…* ƒ= "�…,  
“% “…,�*%�;

# %!,	,…=/ , *“�!%*%C,, �%-
*3��…2%";

# %!,	,…=/ , *“�!%*%C,, ƒ=	!=-
…,�…%	% , "…32!�……�	% C=“C%!2%".

j%…“3 K3��2 "�“2, “%K�“��%"=…,� 
,“*!�,2��…% C%-C%�“*,,  �2%K/ 
3K��,2�“  " 2%�,  �2% C!�2�…��…2 “%-
%2"�2“2"3!?,� %K!=ƒ%� !�=	,!3�2 …= 
C!%“2/� "%C!%“/,  C!%“�K3,  ,…-%!-
�=�,!; “ C%�%?�! C!%“2/. C!��%-
›�…,L 	%"%!,2 % “�K�,  “����,  ��“2=. 
��3 K,ƒ*,.,  % o%���; C%…,�=�2 
C!%“23! C,“���……3! ,…-%!�=�,!; 
�%›�2 ƒ=C,“=2� “"%, ,�…/� �=……/�. 
j%…“3 C!��%›,2 C%�C,“=2� ��*=-
!=�,! % C!,…=��›…%“2, ƒ= ",2�  * 
o%�“*%�3 …=!%�3.

g= "�…,� “��3�2 %-%!�,2� 
%��…� “2=!=2��…%,  K�ƒ *=*,. ,K% 
,“C!="�…,L , ƒ=�‘!*,"=…,L. m= 
��“2� …� K3��2 "%ƒ�%›…%“2, "…�“2, 
*=*,�-…,K3�� C%C!="*, , �%C%…�-
…, . b “3�=� …�C!=",�…% ƒ=C%-
…�……%	% ƒ= "�…,  # %K ƒ=2��…% 
C!,�‘2“  …=�=2� "“! C!%���3!3 “ 
…=�== # " …%"/L “!%*. 

×ÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÑËÓÆÈÒÜ 
ÏÎÂÎÄÎÌ ÄËß ÎÒÊÀÇÀ 
Â ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ 

ÊÀÐÒÛ ÏÎËßÊÀ
g= ",2�� …� “%%2"�2“2"3�2 %“…%"-

…/� 2!�K%"=…, � C!��%“2="�…,  
j=!2/ C% *= (C!,…=��›…%“2� * 
o%�“*%�3 …=!%�3,  .���…2=!…%� 
ƒ…=…,� C%�“*%	%  ƒ/*=,  ƒ…=…,� , 

C%���!›=…,� C%�“*,. 2!=�,�,L , 
%K/�=�").

g= ",2�� C%�= ƒ= "�…,� ,, 
C!,%›, * …��3 �%*3��…2/,  “%-
��!›=?,� …� “%%2"�2“2"3!?,� ��L-
“2",2��…%“2, ,�…/� �=……/� ,, 
-=�“,-,�,!%"=……3! ,…-%!�=�,!.

g= ",2�� "% "!��  “%K�“��%"=-
…,  “ *%…“3%� “%	=,  ,, 32=, 
C!="�3,  ,, "%“C%�ƒ%"=“  -=�“,-
-,�,!%"=……/�, �%*3��…2=�,.

g= ",2�� !�C=2!,,!%"=“  ,ƒ 
o%��, …= %“…%"=…,, �%	%"%!%", ƒ=-
*!�‘……/.   o%���L " 1944#1957 	%�=. 
“ “%"�2“*,�, !�“C3K,*=�, a�%!3“-
“,,, r*!=,…/, k,2"/ ,, “ K/"�,� 
qqqp, " %�…% ,ƒ .2,.   	%“3�=!“2". 

g= ",2�� C!,%K!‘  C%�“*%� 
	!=›�=…“2"% ,, !=ƒ!���…,� …= C%-
“2% ……%� ›,2��“2"% " o%��� (2.�. 
",� …= ›,2��“2"%). 

Š!�K3!2 .2%	% “%%K!=›�…,  %K%-
!%…%“C%“%K…%“2,,  K�ƒ%C=“…%“2, ,, 
%K?�“2"�……%	% C%! �*= o%�“*%L 
p�“C3K,*,.

g= ",2�� ��L“2"3�2 ,, ��L“2"%-
"= "% "!�� ,…2�!�“=� o%�“*%L 
p�“C3K,*,.

n2!,�=2��…%� !���…,� *%…“3= 
�%›�2 K/2� %K›=%"=…% " q%"�2 C% 
��=� C% *%" …= b%“2%*� " 2���-
…,� 30 �…�L “% �…  "!3��…,  .2%	% 
!���…, . 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
nK�=�=2��� j=!2/ C%� *= …� C%�3�=�2 C%��“*%�% �!=›�=…“2"=, …� ,���2 

C!="= %“�“2� " o%���� …= C%“2% ……%� ›,2���“2"%. j=!2= C%� *= …� ƒ=��… �2 
",ƒ3 , …�  "� �2“  %“…%"=…,�� ��  C�!�“���…,  �!=…,�/. o!��%“2="� ��=  
",ƒ= ��  "A�ƒ�= " o%���3 …�  "� �2“  %“…%"=…,�� ��  "A�ƒ�= " �!3�,� 
“2!=…/ x�…��…“*%L ƒ%…/. g= ",2��� …� …�“‘2 …,*=*,. !=“.%�%", “" ƒ=……/. 
“ C!%���3!%L C!��%“2="��…,  j=!2/ C%� *=.

j!=*%"

o%ƒ…=…�
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 8 ŻYCIE POLONIJNE 

o%%…,L…/L 
*%…“3�2=2,"…/L 
“%"�2 K/ “%ƒ�=… 
o%“2=…%"�…,�� 
q�…=2= p�“C3K,*, 
o%��= %2 21 ,!…  
2002 	. b  �	% ƒ=�=�, 
".%�,2: "/!=›=2� 

“"%‘ �…�…,� C% “3?�“2"�……/� �  
C%�“*%L �,=“C%!/ "%C!%“=�,  " 
2%� �,“� C% C!%�*2=� C%�“*,. 
…%!�=2,"…%-C!="%"/.   =*2%",  *=-
“=!?,.“  "%C!%“%" o%%…,, , 
C% *%" ƒ= 	!=…,��L,  = 2=*›� C% 
"%C!%“3 % …=C!="�…, . �� 2��…%-
“2, q�…=2= , �	% %!	=…%" C% ��=� 
o%%…,,. q%“2=" q%"�2= …� �%›�… 
C!�"/�=2� 12 ��%"�*,  “!%* ,. C%-
…%�%�,L %	!=…,��… “!%*%� C%…%-
�%�,L “�…=2%!%".   l=!�=.* q�…=2= 
“%ƒ/"=�2 q%"�2 �,…,�3� !=ƒ " 	%� , 
"%ƒ	=" �2 �	% ƒ=“��=…, .   l=!�=-
.* �%›�2 ƒ=C!%“,2� �…�…,� ��…%" 
q%"�2= C% "=›…/� "%C!%“=�,  " 2%� 
�,“� ��!�ƒ .�*2!%……3! C%�23. 

b “%“2=" …/…��…��% q%"�2= 
"C�!"/� " ,“2%!,, .2%�% %!�=…= K/� 
C!,��=�‘… C!��“2=",2��� o%�%…,, 
p%““,L“*%L t���!=�,, $ C!��“�-
�=2��� j!=“…%�=!“*%L !��,%…=��…%L 
%K?�“2"�……%L %!�=…,ƒ=�,, o%��-
“*,L …=�,%…=��…%-*3��23!…/L ��…2! 
&e�,…“2"%[ `��*“=…�! q��,�*,L. 

j!%�� …�	%,  " “%“2=" q%"�2= 
"%�, �?‘ 10 ��%"�*:

1)  `…�›�L `�"=“2 # C!��“��=-
2�� c="…%	% q%"�2= ̀ "“2!=,L“*%L 
, m%"%ƒ�=…�“*%L o%%…,,,

2)  j=ƒ,�,! `….=�2 # *%%!-
�,…=2%! C% "%C!%“3 !=ƒ",2,  t�-
��!=�,, C%�“*,. %!	=…,ƒ=�,L " 
h!=…�,,,

23$24 ,$…  2008 �. " b=!(="� C!%(�% 2%!›�“2"�……%� ƒ=“�#=…,� o%�%…,L…%�% *%…-
“3��2=2,"…%�% “%"�2= C!, �=!(=�.*� q�…=2= p�“C3K�,*, o%��(= a%�#=…� a%!3“.",��. 
j�$��"=  2��= ƒ=“�#=…, : &o%��(= $ o%�%…,  , C%� *, " �,!�. b/ƒ%"/ XXI "�*=[.

3)  ̀ …›�,*= a%!/“ # C!��“��=-
2�� q%!ƒ= C% *%" " a�=!3“,,

4)  }�,,  u��‘"= # C!��“��=-
2�� t���!=�,, C%�“*,. %!	=…,ƒ=-
�,L " r*!=,…�,

5)  `…�!. u=�.!“*,L # C!��“��=-
2�� 0�…2!=�…%	% C!��“2=",2��“2"= 
a!=ƒ,�“*%-C%�“*%	% “%�!3›�“2"= 
&ap`qonk|[ " c"=!=…, �=“ l,““‘-
�“,  �2=2 p,% c!=…�. �% q3�,

6)  ~ƒ�-  j" 2*%"“*,L # C!��-
“��=2�� =““%�,=�,, C%�“*,. 3�,2�-
�L " k,2"� &x*%�…=  n2�,ƒ…=[,

7)  b=�,“=" k,ƒ%…� # C!��-
“��=2�� j%…	!�““= j=…=�“*%L o%-
%…,,,

8)  “… l%*�,�*,L # C!��“�-
�=2�� o%�“*%	% %KA��,…�…,  " 
b�,*%K!,2=…,,,

9)  Š=��3� `. o, 2 # C!�ƒ,��…2 
o%%…,L…/. %KA��,…�…,L e"!%C�L-
“*%	% q%!ƒ=,

10)  b=�,“=" g=.=! “�",� # "�2�-
!=… C%%…,L…%	% �",›�…,  " qx`.

j!%�� 2%	%,  " ƒ=“��=…, .  q%"�2=,  
" *=��“2"� C%�‘2…%	% 	%“2 ,  C!,…,�=-
= 3�=“2,� u��…= l,ƒ,… * # ��-  
	!3CC/ “%"�2…,*%" C% "%C!%“=� 
.*%…%�,��“*%L �,	!=�,, C%�“*,. 
	!=›�=… " “2!=…/-��…/ e"!%C�L-
“*%	% q%!ƒ=.

n2*!/"=  2%!›�“2"�……%� ƒ=-
“��=…,� �=!�=.* q�…=2= a%	�=… 
a%!3“.",� %2��2,,  �2% “%ƒ/" 
o%%…,L…%	% *%…“3�2=2,"…%	% 
“%"�2= # .2% !�ƒ3�2=2 %“%K%L 
ƒ=K%2/ %K 33���…,, “%“2% …,  
C%�“*,. ��  , C% *%" "% "“‘� 
�,!�. o% �…�…,! �=!�=.*=,  �  
!���…,  C!%K�� o%%…,, 2=*›� 
"=›…/�  " �2“  *%%!�,…=�,  
�� 2��…%“2, "“�. 	%“3�=!“2"�……/. 
,…“2,232%",  *%2%!/� ƒ=…,�=!2“  
C!%K��=�, o%%…,, , C% *%" ƒ= 
	!=…,��L.  l=!�=.* a%!3“.",� %K-
!=2, "…,�=…,� …= 2� ,ƒ��…�…, ,  
*%2%!/� C!%,“.%� 2 " o%���,  
e"!%C�L“*%� q%!ƒ� , C%%…,L…%L 
“!���,  …= …%"%�  "�…,�,  *=*,� 
 " �2“  .*%…%�,��“*=  �,	!=�,  
" “2!=…/ e"!%C�L“*%	% q%!ƒ=. 
o%%›�…,� C% *%" , o%%…,, 
C!=*2,��“*, " *=›�%� 	%“3�=!“2"� 
 " �2“  %“%K�……/�. o%%…,L…/L 
*%…“3�2=2,"…/L “%"�2 �%›�… 
K/2� C!��“2=",2��“2"%� o%%-
…,, "“�	% �,!=. e	% %K ƒ=……%“2�! 
 " �2“  *%…2!%� ƒ= …%"/�,  "-
�…, �,,  = 2=*›� C%*%�……/�, 
,ƒ��…�…, �,,  C!%,“.%� ?,�, " 
C%%…,L…/. %!	=…,ƒ=�, .,  C!, 
ƒ=K%2� % “%.!=…�…,, 2!=�,�,L , 
“"�!��…,L,  �%“2,	…32/.  o%%…,-
�L * …=“2% ?��3 "!���…,. 

l=!�=.* a%!3“.",� C%�-
��!*…3,  �2% …/…��…   o%��= 
 " �2“  “2!=…%L 3“C�.=,  *%-
2%!%L o%%…,  3›� …� �%›…= 
“2/�,2�“ .
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olonijna Rada Konsultacyjna przy 
marszałku Senatu VII kadencji 
pracowała w trzech zespołach 

tematycznych: ds. Polaków na Wschodzie, 
ds. Polonii Europejskiej, oraz ds. Polonii i 
Polaków na pozostałych kontynentach. 

W obradach uczestniczyli eksperci, 
przedstawiciele ministerstw, organizacji 
pozarządowych. 

Zespół ds. Polaków na Wschodzie, 
któremu przewodniczył senator Łukasz 
Abgarowicz najwięcej uwagi poświecił  
t r zem sp rawom:  Karc i e  Po laka , 
przestrzeganiu praw mniejszości polskiej 
oraz problemom nauczania języka 
polskiego. Wskazywano na niewydolność 
systemu przyznawania Karty i potrzebę 
zmian organizacyjnych oraz konieczność 
szerszego upowszechniania wiedzy o 
Karcie.  Apelowano o większy nacisk 
władz polskich na rządy Białorusi i Litwy 
o poszanowanie praw mniejszości polskiej. 
Wskazywano też potrzebę konkretnych 
działań umożliwiających rozwój edukacji 
i nauczania języka polskiego.

Zespół ds. Polonii Europejskiej, 
któremu przewodniczył senator Andrzej 
Person zwrócił uwagę, iż działania 

Rady Europy o ujednolicenie standardów 
w poszczegó lnych  p rzedmio tach 
nauczania w szkołach powszechnych i 
gimnazjach.

Zespół  ds .  Poloni i  i  Polaków 
na pozostałych kontynentach pod 
przewodnictwem senatora Sławomira 
Kowalskiego zgłosił, między innymi, 
wnioski o: utworzenie planu promocji 
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków 
w świecie, stworzenie ponadregionalnej 
s z k o ł y  l i d e r ó w  p o l o n i j n y c h , 

M.P.z 2002 r. Nr 27, poz. 446

U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ
z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej 

Art. 1.
1. Przy urzędzie Marszałka Senatu 

tworzy się Polonijną Radę Konsultacyjną.
2 .  Zadaniem Poloni jnej  Rady 

Konsultacyjnej, zwanej dalej «Radą», 
jest wyrażanie opinii: 

1) w sprawach istotnych dla Polonii i 
Polaków za granicą,

2)  na  temat  projektów aktów 
normatywnych dotyczących Polonii i 
Polaków za granicą,

3) o kierunkach działań Senatu i jego 
organów w sprawach Polonii i Polaków 
za granicą. 

3. Wyniki prac Rady Marszałek 
Senatu przedstawia Prezydium Senatu i 
właściwym komisjom senackim. 

Art. 2.
1. Członków Rady, w liczbie nie 

większej niż dwunastu, powołuje i 
odwołuje Marszałek Senatu spośród 
kandydatów zgłoszonych przez organizacje 
i środowiska polonijne. Marszałek Senatu 
może powoływać w skład Rady również 
inne osoby ze środowisk polonijnych. 

2. Kadencja Rady odpowiada okresowi 
kadencji Senatu.

Art. 3.
1.  Marsza łek  Senatu  zwołuje 

przynajmniej raz w roku posiedzenia Rady 
i przewodniczy ich obradom.

2. Marszałek Senatu może zasięgać 
opinii członków Rady przy wykorzystaniu 
dowolnych nośników informacji, w tym 
poczty elektronicznej. 

Art. 4.
1. Członkowie Rady pełnią swe 

obowiązki honorowo.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem 

Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w 
Polsce jej członków, pokrywane są z budżetu 
Kancelarii Senatu.

3. Obsługę techniczno-organizacyjną 
zapewnia Radzie Kancelaria Senatu.

Art. 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej «Monitor Polski».

Art. 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.
MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

(Dokończenie na str. 31)

P

władz polskich w zakresie  nowej 
emigracji nie są wystarczające. W ocenie 
zespołu istnieje potrzeba monitorowania 
tego zjawiska także w mniejszych 
środowiskach, w takich krajach, jak: 
Norwegia, Włochy, Austria, Holandia, 
czy Hiszpania. Wyjeżdżający Polacy 
powinni być informowani o zasadach 
życia obowiązujących w kraju emigracji. 
Zg ł a szano  po t r zebę  posze rzen i a 
edukacji dzieci i młodzieży polonijnej 
o przedmioty ojczyste. Apelowano o 
utrzymanie instytutów kultury polskiej na 
terenie Europy. Postulowano partnerskie 
traktowanie organizacji polonijnych w 
rozstrzyganiu ważnych dla Polonii spraw. 
Uznano iż władze polskie powinny 
rozpocząć działania w ramach UE i 

rozszerzenie ustawy Karta Polaka o 
pozostałe kraje świata.

Podsumowując zgłaszane przez 
Zespoły wnioski marszałek Bogdan 
Borusewicz podkreślił ,  że formuła 
zespołowej pracy Rady przyniosła duże 
efekty. Wysoko też ocenił zaangażowanie 
w prace Rady przedstawicieli ministerstw 
i organizacji pozarządowych. Marszałek 
z aprobatą przyjął nakreślone przez 
Radę kierunki  działań,  zwłaszcza 
postulaty dotyczące propagowania 
nauczania języka polskiego Podczas 
plenarnego posiedzenia Rady, któremu 
przewodniczyła wicemarszałek Krystyna 
Bochenek przyjęto następujące wnioski 
końcowe:
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Prolog (na scenę wchodzą uczestnicy 
wydarzenia i w języku rosyjskim mówią 
wiersz „Prolog” z podziałem na role. Po 
wierszu siadają w półokręgu.)

Część właściwa:
Po „Prologu” ludzie z chóru siadają 

na krzesłach ustawionych w półokrąg 
wokół stołu za którym siedzi człowiek. 
Człowiek (Redaktor) siedzi na krześle 
przy stoliku, pisze list do Herberta. 
Obok ma zdjęcie na podstawce, mały 
bukiecik (np. konwalii), za zdjęciem na 
razie schowana świeczka urodzinowa 
albo bardzo cienka i zapałki. Bierze 
kartkę, pióro i zaczyna pisać – mówi na 
głos to, co pisze.

Redaktor: - Krasnodar osiemnastego 
maja (podaje datę wieczoru) dwa tysiące 
ósmego roku. Szanowny…

(w tym miejscu odrywa rękę od 
kartki i mówi jakby do siebie)

Jak go nazwać? Jak? Szanowny 
panie? Czy może panie Cogito? Przecież 
tak podpisał się pod swoim listem do 
wydawnictwa. „Cogito ergo sum”. Co 
to za głupi pomysł by przywoływać 
słynne aforyzmy. „Myślę więc jestem”. 
Pan Cogito bohater z tomu wierszy 
Zbigniewa Herberta - to znaczy „Pan 
Myślę”. Idiotyczne i nie pasujące do 
naszych czasów nawiązanie. Ech co za 
dziwny Polak o niemieckim nazwisku.

Pisze i mówi na głos to, co pisze.
Panie Cogito. 

Wysyłam z powrotem
To, co lat temu sto się ukazało.
Dziś słowo pisać 

to rozwalić młotem 
Posąg Erato czy choćby Kaliope 
I z prochu tego stworzyć 

słowem ciało, 
By z ciała tchnęło robotnika 

potem. (…)
Z Chóru wstaje jedna postać, 

przerywa pisanie Redaktorowi, ten jakby 
na chwilę się zamyślił i zasłuchał.

Postać 1 mówi po polsku wiersz 
„Pan Cogito obserwuje swoją twarz”. 
Gdy postać z boku czyta wiersz po 
rosyjsku, Postać 1 trzyma w ręku 
lusterko i dotyka tego o czym mowa.

Redaktor drapie się po głowie. 
Wykręca numer w swoim telefonie 
k o m ó r k o w y m .  Te l e f o n  d z w o n i 
odbiera go Postać 2, siedząca w 
półokręgu.

Postać 2: (nie wstając, odbiera 
telefon) – Halo? 

Redaktor: - Poszukajcie jakiś 

U C H W A Ł A 
SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

z dnia 10 lipca 2007 roku
w sprawie ustanowienia roku 2008 

Rokiem Zbigniewa Herberta
W dziesiątą rocznicę śmierci 

poety Zbigniewa Herberta, jednego 
z najwybitniejszych pisarzy naszych 
czasów,  Se jm Rzeczypospol i te j 
Polskiej  postanawia oddać hołd 
artyście, który twórczo nawiązując 
do wielkiej tradycji europejskiej 
kultury, wzbogacił ją i wzmocnił.
W  d o b i e  k r y z y s u  w a r t o ś c i  i 
bolesnego zwątpienia stał twardo 
po stronie zasad: w sztuce - kanonu 
piękna, hierarchii i rzemiosła, w 
życiu - kodeksów etycznych, jasno 
odróżniających pojęcia dobra i zła. 
Dla wielu był pisarzem tragicznym 
i  n i e z ł o m n y m ,  u o s o b i e n i e m 
wierności - samemu sobie i słowu.
Odważny i niezależny, wyrażał w 
swej poezji umiłowanie wolności, 
wiarę w godność jednostki  i  jej 
moralną siłę. Patriotyzm rozumiał 
jako miłość surową, nieidealizującą, 
wymagającą  od  tych ,  k tórzy  ją 
deklarują, nie tylko poświęcenia, ale i 
światłej krytyki, nie tylko wzniosłych 
gestów, lecz przede wszystkim pracy 
i odpowiedzialności.

Wprowadzi ł  do  polszczyzny 
formułę-przykazanie - słowa «Bądź 
wierny Idź».

Głęboko przekonany o wyjątkowej 
war tośc i  j ego  l i t e ra tu ry,  Se jm 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 
2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.

MARSZAŁEK SEJMU
Ludwik DORN

SCENARIUSZ 
wieczorku poezji czytanej Zbigniewa Herberta z okazji uchwalenia przez Sejm 
RP roku 2008 rokiem tego poety, w wykonaniu członków PCNK „Jedność” 

i zaproszonych gości, przygotowany na dzień 18 maja 2008 roku

BYŁ IDIOTĄ
informacji o Zbigniewie Herbercie, poecie 
z Polski cenionym w kręgach inteligencji 
i w szkołach średnich, w których młodym 
Polakom każą czytać jego wiersze i 
pisać rozprawki o wyższości honoru 
nad konformizmem, wartości słowa nad 
dyplomatyczną manipulacją. 

(chwila przerwy – Postać 2 śmieje 
się do telefonu, Redaktor ze śmiechem 
do słuchawki) 

Tak, tak, o tym o czym już dawno 
nawet nie śniliście. Oczekuję nie tylko 
tych ofi cjalnych, znajdźcie też coś z 
plotek, coś od zawistnych ludzi o jego 
wadach. 

(Po rozmowie wraca do pisania 
listu, zastyga nad kartką.)

Postać 3 mówi wiersz „Co myśli Pan 
Cogito o piekle”

Po wierszu Redaktor pisze dalej i 
mówi na głos to, co pisze.

Redaktor: - Panie Cogito. 
Wysyłam z powrotem

To, co lat temu sto się ukazało.
Dziś słowo pisać 

to rozwalić młotem 
Posąg Erato czy choćby Kaliope 
I z prochu tego stworzyć 

słowem ciało, 
By z ciała tchnęło 

robotnika potem. 
To, żeś pan chodził 

po Polu Marsowym 
Nie widać z wierszy, 

które kroplę małą, 
Co to się waha czy błyszczeć 

na nowym 
Liściu, czy stoczyć się kiedy 

wschód krwawy 
W głębinę ziemi wraz 

z pogańską chwałą, 
Opisywać chcą 

rytmem nieciekawym.
(Redaktor pisze dalej, Postać 4 mówi 

wiersz „Apollo i Marsjasz” i „W drodze 
do Delf”)

Dzwoni komórka Redaktora
Redaktor: - To co tam macie?
Postać 2: (do swojej komórki) - 

Redaktorze, to jakiś idiota! Był zauważony 
już na starcie kariery literackiej. Po 
śmierci Józefa Wasirionowicza, kiedy to 
nasi ludzie w Polsce pozwolili pisarzom 
na zerwanie z jedyną słuszną formą 
sztuki, jaką był socrealizm, na fali 
odwilży politycznej, ukazał się jego 
pierwszy tom „Struna światła”. Były tam 
wiersze inspirowane kulturą starożytnej 
Grecji i Rzymu, które nasi krytycy 
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nazwali neoklasycznymi. Podkreślano 
erudycję debiutującego historyka sztuki, 
chwalono uniwersalizm, nawiązującym 
d o  w i e l k i e j  t r a d y c j i  k u l t u r y 
europejskiej…

W tym momencie Postać 2 ucisza się. 
Obaj rozmówcy dalej trzymają komórki 
i gestykulują, jakby rozmowa toczyła 
się dalej. Postać 5 mówi wiersz „Wit 
Stwosz. Uśnięcie NMP”

Po wierszu Postać 2 zaczyna mówić 
głośno i wyraźnie.

Postać 2: - A on po krótkim okresie 
tryumfu przestał przyjmować nagrody 
i zaproszenia na konferencje i zaczął 
krytykować system władzy państwowej. 
Zupełnie jak mały chłopiec był wierny 
przestarzałym zasadom etycznym, tak 
odległym od linii partyjnej. Co więcej żądał 
takiej wierności od innych kolegów po 
piórze, wytykał im dwulicowosć. To…

R e d a k t o r :  ( p r z e r y w a 
zniecierpliwiony) – Najpierw konkrety 
a potem opinie! Zawsze to powtarzam. 
Fakty, fakty a opinie przyjdą same. 

Postać 2: - Zbigniew Herbert 
urodził  się we Lwowie w 1924 
roku, w rodzinie inteligenckiej. Za 
młody, aby uczestniczyć w walkach 
rozpoczynających Drugą wojnę 
światową. Za wątły, za chorowity, aby 
czynnie walczyć w późniejszych latach 
wojny. W czasie okupacji sowieckiej i 
niemieckiej zdobywał wykształcenie. I 
życie spędzane pod opieką troskliwych 
rodziców miał różowe, jak rzeźnia o 
poranku. Nie był zdolnym uczniem, za 
to bardzo interesował się żołnierskim 
rzemiosłem. Lubił czytać Tukidydesa, 
lubił historyczne opisy bitew u Herodota. 
Uwielbiał wprost swego wuja – Edwarda 
Herberta, który w stopniu kapitana został 
zamordowany przez przedstawicieli 
NKWD w Katyniu (…)

W tym momencie Postać 2 ucisza się. 
Obaj rozmówcy dalej trzymają komórki 
i gestykulują, jakby rozmowa toczyła się 
dalej. Postać 6 mówi wiersz „Guziki”.

Po wierszu Postać 2 zaczyna mówić 
głośno i wyraźnie.

Postać 2: - W latach siedemdziesiątych 
już przesadził z politykowaniem, 
dlatego nasi koledzy redaktorzy z Polski 
zakazali wydawać jego utwory. Wtedy 
też zaczął współpracować z krajowym 
środowiskiem opozycji i nawiązał 
twórczy kontakt z emigracją, głównie 
z paryską „Kulturą” i „Zeszytami 
literackimi” (…)

Postać 2 rozmawia z Redaktorem 
bezgłośnie. Wychodzi Postać 7 i mówi 
wiersz „Mur”.

Po wierszu Postać 2 zaczyna mówić 
głośno i wyraźnie.

Postać 2: - Miał jakby wrodzoną 

nienawiść do przedstawicieli władzy 
radzieckiej i Rosjan. Tak jak Dostojewski 
nie znosił Polaków, Herbert nie cierpiał 
Rosjan. Ta cecha na emigracji i w 
środowisku opozycyjnym przynosiła 
mu raczej  korzyści .  W okresie 
bojkotowania jego twórczości przez 
polskie wydawnictwa zaczął pić. Lubił się 
upijać i rozpoczynać awantury polityczne 
z kolegami literatami. I choć nie był 
siłaczem, ludzie opuszczali go, uznając 
za furiata. Nie lubiano go za wybuchy tej 
pijackiej agresji. Zaczęli unikać go prawie 
wszyscy.

Postać 2 rozmawia z Redaktorem 
bezgłośnie. Wychodzi Postać 8 i mówi 
wiersz „Pijacy”.

Po wierszu Redaktor głośno do 
telefonu.

Redaktor: - A to ciekawe, zadzwońcie 
później ,  muszę coś  sprawdzić . 
Szuka na stole książki, otwiera ją i czyta 
na głos.

Redaktor: - Gdzie ja to zaznaczyłem 
u Clémenta Rosset’a, w jego „Traktacie o 
idiocji”. (kartkuje) O! Mam! We wstępie. 
„Dla Rosseta tylko trzy typy ludzkie 
dotykają sedna rzeczywistości: pijak, 
zakochany i artysta!”. Ciekawe, wszak 

takie osoby są ucieleśnieniem pojęcia 
„idiota”. (kartkuje i czyta dalej). „Idiota, 
znaczy prosty, wyjątkowy, jedyny; jak 
rownież oznacza osobę pozbawioną 
inteligencji, byt pozbawiony rozsadku. 
Każda rzecz, każda osoba staje się w tym 
sensie idiotą skoro istnieje poprzez samą 
siebie, to znaczy niezdolna jest pojawić 
się gdzie indziej i pod inną postacią.” 
A! mam cię Panie Cogito!, mam cię 
Książę Myszkinie! W czasie waszego 
istnienia byliście pozbawieni zdrowego 
rozsądku, który zrozumieniem życia 
doczesnego nazywamy! 

Postać 9 mówi wiersz „Testament”.
Po wierszu zamyślony Redaktor na głos.
Redaktor: - Herbert, Herbert! Ty nie 

pasujesz do mojej praktycznej polityki 

obiegu książek na rynku wydawniczym. 
Sam kiedyś zaczynałem od pisania 
wierszy, zanim nie ustatkowałem się. 
Pamiętam, jakim smutkiem napawał 
mnie brak odpowiedzi redakcji i po 
kilku latach, ta cisza przyniosła mi 
cierpienie, zaś cierpienie zmieniło mnie 
w wydawcę, władcę piszących. 

Odzywa się postać 10
Postać 10: - Hej! Posłuchaj co o tym 

Pan Cogito sądzi. Mówi wiersz „Pan 
Cogito rozmyśla o cierpieniu”

Redaktor (do Postaci 10): - Ale ja nie 
mogę pozwolić sobie na wpuszczenie 
do rosyjskiej kultury jeszcze jednego 
idioty. (Kończy swój list). 

List w nas umrze.
Milczenie będzie trwało.
Dlatego odsyłam nieocalony
Wiersze – od siebie gorzałkę i składam 

ukłony 
Redaktor Konowałow
Podczas składania kartki wbiega 

(spoza krzeseł) Postać 2 z aparatem 
fotografi cznym i wymachując trzymaną 
kartką, zwraca się do Redaktora.
Postać 2: - Redaktorze Konowałow, 
niech Pan posłucha, ostatnie wiadomości 
z Polski.

Czyta z kartki „Uchwałę Sejmu RP”
Redaktor w trakcie czytania wyciąga 
świeczkę i zapala ją przed zdjęciem 
Zbigniewa Herberta.

Wstaje Chór i każdy mówi część 
wiersza „Przesłanie Pana Cogito” 
po rosyjsku trzy ostatnie części – 
zwrotki na koniec są powiedziane.
Po ukłonach ktoś wychodzi i mówi:

- Na język rosyjski przetłumaczono 
do tej pory około stu najpopularniejszych 
utworów Zbigniewa Herberta. Polskiego 
poetę tłumaczyli między innymi: 
Andrzej Bazylewski, Marja Pawłowa, 
Świętosław Swjacki ,  Stanisław 
Czumakow.

(Dokończenie na str. 13)
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, “�,%“2,",2“  …=� …,�,
…% *=* 2�=� 

"%“*!�“…32� �‘!2"/�
�2% “2=, �=“2�! ,C*%L 	,…/

�2 2 , %K=*= , C2,�/
,“2 %C=�=�2 " !,2�� !"=…%�
C%� …�K%� 2,�,…= 2=,2“ 
�/�,2 *=2/…�“*,L �“ 23�=…%�

,�� C3	%",�/ …�“%�,�/ 
*=* 	%%“ �‘!2"/. *%�=…�,!%"
,�� C3	%",�/ …�“%�,�/
%2 ,. �,…��L , �3…�,!%"

*!/% “�“2!/ “%››�……%L 232
, 3��!�,L C��=�…/L �3K

*   *   *

q2�…=
q2%,� �/ C%� “2�…%L.  q …=“ 
�%%�%“2� “%�!=,,
“%"…% !3K=.3 
“ 2� C!,	%"%!‘……/..
n›,�=��. o%*= 3›=,2 
C3  ›,!…=  " ƒ=2/%*,
C!%L��2 �2 ��“ 2�,  
�%›�2 # �"=��=2� �2.
q2�…= "/“%*=  , C!%�…= . 
g= …�L # ƒ"�ƒ�= , ��!�"%.
d�!�"% “2�…3 *%!…�� C%�!/"=�2. 
g"�ƒ�= 	!/ƒ‘2 �‘,  *=* �/��.
k�2 ��!�ƒ “2% ,� �"�“2, 
ƒ��“� "%ƒ…,*…�2 %*%�*% �=%�

o=… j%�,2% 
!=ƒ�/�� �2 % “2!=�=…,,

b“� C%C/2*, %2“!%�,2�
2=* …=ƒ/"=��3! 	%!�*3! �=�3
C32�� !=ƒ�/��…,L

h. …=�% "/"�“2, …= “3�3,
�=2� %*%…�=2��…/L C!,!2.
b�“…= “%	!��2 .2, �3�,,
�"�2/ ,. “=�*% %K%"�!2.

` 	%!%� -  
u%!
c�� 2/ ",�,�� 	%!%�?
r›� �="…% %… C%� ƒ���L.

n…
d= …�2 ›�,  %… �?‘ “, �2!

u%!
r"/,  - 	…,3�*%! �“…%LS....

n…
d=,  C3“2%S...
m% �!%›,2 ƒ��“� "%ƒ�3.,  -
..% 2!=	��,, K/%L.

*   *   *
p%" �,……/L “ b,“%!-!�*%!
�/ " “�!��� “%.!=…,2� “3����:
!K%"�! �/ K%�…/ 2=*%!,
2=*%! !%�,…%L K%���

*   *   *

b,2 q2"%�: r“C�…,� 
o!�“" 2%L d�"/ l=!,,

q%"…% �=2!/ C!�� K3!�L,
�%!?=2“  !,ƒ/ ƒ=2/�,
C3!C3! C%� "�2!%� "ƒ�/�=�2“ ,
“2%C/ , 	!3�� %K…=›=�2,
2 ›*,� 	="/ =C%“2%%"
" “*%!K…%� “�,!�…�� ƒ=“2/,
,,  *=* 2%C%!,  " C!%“2!=…“2"�
K%›�  K!=�= …=",“=�2.

q" 2/ 2%��…/� C=��/,
�3�% # …�3%",�%,
C=��/ “2!�� 2“  " "%ƒ�3. # 
"%ƒ�3. �!%›,2 “2!3…%!.
l�!*…32 …= …�K� ƒ"�ƒ�/,  
“"�2=  	!3“2� ,. ƒ!,�=,
	!�ƒ,2“  2,.=  �3ƒ/*= 
��›�3 ƒ���L , 3…%!.

d�"= l=!,  �!���2. 
eL 3�,"�…�� “…,2“ .
n…= %*32=…= -‘!%�,  
“%2*=……/� "ƒ%!%� "!K‘……/�.
o=�=�2 "/�� , "/��,  

ŻYCIE POLONIJNE 
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Epilog: (Zupełnie nieoczekiwanie 
tę pompatyczną atmosferę zakłóca 
muzyka  taneczna  boossa- jazz ) 
Postacie ubrane w długie, zwiewne szaty, 
odrzucają je i z zupełną radością tańczą 
wyrafi nowanie, piją wino. Tak, jakby 
nie pamiętały w czym przed chwilą 
uczestniczyły. Zamiast poważnych 
i raczej smutnych twarzy, pojawiają 
się uśmiechy, słowem zamieszanie na 
całego.

Na pomysł scenariusza wpadł 
Dariusz Sas, który też dokonał wyboru 
wierszy Zbigniewa Herberta. 

Z języka polskiego na język rosyjski 
scenariusz, Uchwałę Sejmu RP z dnia 
10 lipca 2007r., fragment z książki 
Clémenta Rosset i wiersze: „Pan Cogito 
rozmyśla o cierpieniu”, „Testament”, 
„Mur”, Guziki”, „Wit Stwosz: Uśnięcie 
NMP”, „W drodze do Delf”, „Pan 
Cogito obserwuje w lustrze swoją 
twarz”, „Prolog” - tłumaczył Stanisław 
Czumakow.

Ponadto z języka polskiego na język 
rosyjski wiersze: - „Co myśli Pan Cogito 
o piekle” i „Pijacy” – tłumaczył Andrzej 
Bazylewski, 

- „Apollo i Marsjasz” – tłumaczyła 
Marija Pawłowa, 

- „Przesłanie Pana Cogito” – 
tłumaczył Świętosław Swjacki. 

Z języka franuskiego na język 
polski tekst z książki Clémenta Rosset 
„Traktakt o idiocji” przetłumaczyła 
Wioletta Tilly.

W języku rosyjskim tekst na 
komputerze napisała Natalia Czałaja. 
Występują:

Redaktor: Witalis Mingazow-
Litunowski,

Postać 1: Anna Bałakiriewa, 
Postać 2 : Dymitriusz Dołmatow, 
Postać 3: Jana Bezprozwannaja, 
Postać 4: Tamara Rylska,
Postać 5: Anastazja Fisun, 
Postać 6: Julia,
P o s t a ć  7 :  K a t a r z y n a 

Bezprozwannaja, 
Postać 8: Roman Grozykin, 
Postać 9: Bart, z Belgii,
Postać 10: Robert, z Belgii.
Jako translator: Andrzej Miegeria.

K�ƒ3�…/. =*�,L " C%�ƒ3 
K�ƒ�%�…/. *%2%"
�/.=…�  	3K%*%	%
C%	!3›�…�  " !�,	,!  -
…� C!,"�, …, * ���3

…�%K.%�,�% “�,!,2�“ 
“*%…,2� !=““=K�……% 	%%"3
…� %2�=,"=2�“ 
" ��!3 C%�ƒ%"=2�“  “2!=�=…���
“%"…% C!%2�ƒ%�
K�ƒ %›…%	% “2/�=
…% , K�ƒ …�…3›…%L 	%!�/…,

…� !=ƒ�=.,"=2� “"%�L *3�2‘L
…=� 	%%"=�, �!3	,.
…� “23�=2� K�%L 2!%“2�!
" %*…= “/2/.

C,2� .*“2!=*2 	%!�*,. 2!="
…% …� �% �…=
%“2=",2� C!��3“�%2!,2��…%
C=!3 	%2*%" …= K3�3?��

C!,… 2�
…% %�…%"!���……%
%K%“%K,2� " “�K�
, �“, .2% "%ƒ�%›…%
“%ƒ�=2� ,ƒ �=2�!,== “2!=�=…, 
C!����2 ,, ,�…%“2�

,	!=2�
“ …,�
!=ƒ3���2“ 
,	!=2�

!=ƒ"�*=2� �	%
%“2%!%›…% *%…��…%
“%"…% K%�…%	% !�K�…*=
"/ƒ/"=  " *%…�� *%…�%"
3›,�*=�, 	3C/�,
“=K�…�*3!
3/K*3

*   *   *
o=… j%�,2% !=““�=2!,"=�2 

" ƒ�!*=�� “"%‘ �,�%
j2% …=�, ,�= !=“C,“= 

…="�!…% %“C=
*=,	!=-,��“*, C!%“2="," 

“"%, &%[
…% %2 *%	% ›� C%�K%!%�%* 

�%L �"%L…%L
*2% 2%2 %K›%!= 

"��� �3�= �%  “2!��,=“�
* =“*�ƒ� “2!%	%L  C%���3 	=ƒ=
C%“=›�…/ 2=* K,ƒ*%   "…% %…
“��, ,ƒ �=?, 

ƒ= …=K�	=�, "�…��%"
�= 3�, %22%C/!�…/ …��C% 
*=* “2"%!*, !=*%",… ,ƒ *%›, , 3"/
…="�!… *= %", �%L C!��%* ..%
C%“23C, �=�%…2%" 

“!��, “2�C…%L 2!="/
%K …�"/“%* , �/“�L *!=L…� �=%
- K=K/ , ƒ%%2% �= …� 3C=“2� “ *%…  -
ƒ= …,. "“‘ *… ƒ� C!%�3�/"= 3“2=%
= C!=?3!/ “"=,, …= ��… 

(Dokończenie. Początek na str. 10)

ŻYCIE POLONIJNE 
SCENARIUSZ 

wieczorku poezji czytanej Zbigniewa 
Herberta z okazji uchwalenia przez 

Sejm RP roku 2008 rokiem tego poety, w 
wykonaniu członków PCNK „Jedność” 
i zaproszonych gości, przygotowany na 

dzień 18 maja 2008 roku

BYŁ IDIOTĄ

…%“, ,. K3L…/L "�2�! C% �%!%	=�
K%� K,, " “2�…/  	,…3, " =�3
C%2%�*=� C�!��=, “"%, 	�…/
…� ƒ…=   �2% 2=* 	3C% C%C=�3
=   "��� " �%�…/. C%*3C= “=%…=.
C3�!/  �,*“23!/  �=ƒ, , 2.C.
	!,� K=	%!%�“2"=  ƒ��…� b�!%…�ƒ�
, l%�=!2%�   3�, …=2,!=
, ƒ=C=.%� “2=!,……/. -%,=…2%"
  %K%… …�� “%"�!��…“2"%"= “"%‘
= …/…� ",›3 " ƒ�!*=� ,�%
*%2%!%� " …=“��“2"% �…� �%“2=%“�
���%* %K!!ƒ	�,L 

" *%�� C!��*%" C%2�
“!��…�"�*%"/� 	!�., , “2!=“2,
C=�%,2= 	%%� , *%��=!
"���  K%*% %2  K%…, # , ƒ�!=“�2�
��C�! …=“��“2"�……%“2, 

  %K",2 “2=�…%!
23!…,! “  �%,� ,�%� C!%,	!=… 
�…%!

*   *   *

g="�?=…,�
)�2/!‘� “2,., � ƒ="�?=!
��� "=�� …��%	% …= C!%?=…��

�/“� # %	…!
�= ƒ�!="“2"3�2 %	%…�

�%�L C%2, “*3�…%� ƒ�!…%
" ƒ��!  ›�2 *=* ƒ="���…%

"%ƒ�3.3 �=!! 2%“*3 , !3*,
, “2,., *=* K�“C%�ƒ…/� …=3*,

*=C��*= "%�/
ƒ=K/2= �…%L
C3“2� *!3›,2“ 
��› …�K%� , ƒ��‘L

C3“2� C!%�‘2“  �%›�,*%� 
C!%ƒ!=�…/�

��,…*%L “2=…�2 ,� “…�›,…*%!
 …�"ƒ!=�…%L

C3“2� …� "%“C=! �2 " …�K�“=
…% * ƒ��� "�!…‘2“  *=* !%“=

C3“2� "�!…‘2“  �,“2%L , “" 2%L
C%�"3 %!%�=  " �2…,L ƒ…%L

  %2�=� “2,., � ��2/!‘�
��� "=��   …= C32, ƒ��…%�

…= "=��…�  �%›�2 %K�!…3“� -
“=� " ,“2%* C%*%  …� "�!…3“�
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b 13 �2 %…= “2== =3-
!�=2%� ��›�3…=!%�…%-
	% !…%��“*%	% *%…*3!“= 

&j%…��!2,…%-o!=	=[,  %*%…�,= 
l%“*%"“*3! *%…“�!"=2%!,!. `*-
2,"…% 3�=“2"%"== " !=ƒ,�…/. 
*%…*3!“=. # ,�. q. b. p=.�=…,…%"= " 
l%“*"�,  &Musica di camera» " h2=,, 
(III C!��, ). 

o%�,�% “%�…%L *%…��!2…%L 
�� 2��…%“2,,  %“3?�“2",,“� , 
,…2�!�“…/� “%"��“2…/� C!%�*2/ “% 
�…%	,�, �,!,›‘!=�,. q!��, …,.: 
b. d3�=!%"=,  b. m��“%…,  b. o%…�*,…,  
b. q,…=L“*,L,  b. t��%2%" , �!3	,�.

j%…��!2 .2%L ƒ=���=2��…%L 
C,=…,“2*, , C��=	%	= l%“*%"“*%L 
*%…“�!"=2%!,, ,�. o. h. )=L*%"“*%	% 
“%“2% “  " *%…��!2…%� ƒ=� j!=“-
…%�=!“*%	% �3ƒ/*=�…%	% *%��›= 
,�. m. `. p,�“*%	%-j%!“=*%"= " “=-
�%� *%…�� �= ,  " !=�*=. d…�L C%�-
“*%L *3�23!/ …= j3K=…,. }2% “2=% 
"%ƒ�%›…/� K=	%�=!  C%���!›*� 
d�C=!2=��…2= *3�23!/ j!=“…%�=!-
“*%	% *!= ,  o%�“*%	% *3�23!…%-
	% ��…2!= " l%“*"� , o%�“*%	% 
…=�,%…=�…%-*3�23!…%	% ��…2!= 
&e�,…“2"%[ (	. j!=“…%�=!). o�!�� 
*%…��!2%� “% “"%,� “%"%� * !K,-

g"3�,2 �3ƒ/*= t!,#�!,*= x%C�…=. q2!3,2“  C%�%"%-
#�� ƒ"3*%", 3"��*=�2 ƒ= “%K%L “�3(=2���L " �,! �=!�%…,,. 
h C!%,“.%#,2 �3#% $ …=(= #3(= , �3ƒ/*= “2=…%" 2“  
�#,…/� &��/�. c=!�%…,  �3ƒ/*, “%ƒ#=‘2 �=!�%…,$ , " 
…=(�L #3(�?. o%#=!,�= “�3(=2�� � .2, …�ƒ=K/"=��/� 
��…%"�…,  ƒ=“�3›�……=  =!2,“2*= p%““,,, �=3!�=2 
��›#3…=!%#…/. *%…*3!“%", “%�,“2*= l%“*%"“*%L -,-
�=!�%…,, $ onkhm` tednŠnb`.

2� � �3ƒ/*, %K-
!=2,“  o�!"/L 
q%"�2…,* o%-
“%�“2"= p�“C3-
K,*, o%��=,  
�%*2%! u,�!%…,� 
c!= ,  *%2%!/L 
%*=ƒ=  K%��3! 
C%���!›*3 C!, 
C%�	%2%"*� d…�L 
C%�“*%L *3�-
23!/ …= j3K=…,. 
q  2‘C/�, “%-
"=�, %K!=2,“  
*  “  3�=2� � 
, C!��“��=2�� 
o%�“*%	% …=�,%-

…=�…%-*3�23!…%	% ��…2!=,  *=…�,-
�=2 ,“2%!,��“*,. …=3* # `�*“=…�! 
h	%!�",� q�,�*,L.

o!%	!=��= *%…��!2= C%ƒ…=*%-
�,= *!=“…%�=!��" “  2"%!��“2"%� 
C%�“*,. *%�C%ƒ,2%!%" , K/= "�“�-
�= …=“/?�…=. j%…��!2 %2*!/, �,"-
…=  &q�!�…=�=[ , 12 ,“*!%�‘2…/.,  
…=C%…�……/. .*“C!�““,�L �=ƒ3!%* 
l. x,�=…%"“*%L,  = ƒ=2�� C!%ƒ"3�= 
2%!›�“2"�……/L , 	!=�,%ƒ…/L C%-
%…�ƒ *%�C%ƒ,2%!= j. j!3C,…�“*%	%. 
m�“%�…�……%,  �  �…%	,. …=�,. 
“3�=2��L C!%,ƒ"���…,  .2,. C%�-
“*,. *%�C%ƒ,2%!%" “2=, C!, 2…/�,  
�=!3!?,� %2*!/2,��. 

m% 	="…%L �%�,…=…2%L *%…��!2= 
K/= �3ƒ/*= t!,��!,*= x%C�…=. o% 
“%"=� “=�%L C,=…,“2*,,  .2% %�,… ,ƒ 
“=�/. !K,�/. �‘ *%�C%ƒ,2%!%". m� 
“3�=L…%,  �2% �?‘ " 1992 	%�3 " h“-
C=…,, (o=��= �� l=L%!*=)  o%,…= 
t��%2%"= C%3�,= I C!��,! , ƒ%%-
23! ���=� …= l�›�3…=!%�…%� *%…-
*3!“� C,=…,“2%" &t!,��!,* x%C�…[. 
m= *%…��!2� C!%ƒ"3�=, ƒ…=��…,2/� 
C%%…�ƒ/ *%�C%ƒ,2%!= #   �,…%! , 
�% �=›%!,  *%2%!/� "%“C!,…,�=!2“  
*=* ��/� .C,��“*,� C%.�/,  " *%-
2%!/. "%“*!�“=�2 C!%�%� o%��,,  
“*%!K�,  !=�%“2�,  …=��›�= �‘ …=!%�=. 
u%!%�% “*=ƒ= %K .2%� t�!�…� k,“2: 

&b  …�*%2%!/. C%%…�ƒ=. x%C�…= 
“/�,2“  *=* K/ 2"‘!�=  C%“23C�,  2 -
›‘=  C%“23C�  !��L,  "/“23C=!?,. 
“ �%K�“2…%L %2"=	%L C!%2," "“�	% 
“=�%	% …=	%	% , …�“C!="��,"%	% 
" “3��K� ��%"�*=... S[.  q3�=  .23 
�3ƒ/*3,    "“C%�,…== .C,��“*,� C%-
%2…= C%�“*%	% .3�%›…,*=-*=““,*= 
“…= l=2�L*%,  	�� C�!�� ƒ!,2� �, 
C!��“2=!2 *=!2,…/ ,“2%!,��“*%	% 
C!%�%	% o%��,. 

b ,“C%…�…,, o%,…/ t��%2%-
"%L C!%ƒ"3�=, �,"…/� …%*2!!…/ 
x%C�…=.  b  …,. # ,ƒ ?�“2"%,  “"�2-
=  ,!,�…%“2�,  = ,…%	�= ?�� ?=  
	!3“2�. m= �	…%"�…,  *=ƒ=%“�,  �2% 
ƒ"3�,2 …� !% �,  = ��%"���“*,L 	%-
%“.  }2% C�“…  ��%"���“*%L �3�,,  
*%2%!=  ��,2“  “% “3�=2� �, 
“=�/�, “%*!%"�……/�, �3"“2"=�,. 
` �3�= “3�=2�  3…%“,=“� " �,! 
	!‘ƒ,  %�=!%"=……=  "%��K…/�, .*“-
C!%�2=�, *%�C%ƒ,2%!=. q !=�%“2�! 
3ƒ…="== %…= �% K%, ƒ…=*%�/� 
“=" …“*,� …=,	!/�, " �	% �=ƒ3!*=. 
, "=�“=..

b   %��!��…%L !=ƒ,  “3�=  �3ƒ/*3 
t!,��!,*= x%C�…=,  …� C�!�“2=‘�� 
3�," 2�“  2%L K%	=2%L C=,2!� 
"/!=ƒ,2��…/. “!��“2",  *%2%!3! 
,“C%�ƒ%"=  " “"%,. C!%,ƒ"���-
…, . 	�…,=�…/L *%�C%ƒ,2%!. q%-
%2���“2"�……,* x%C�…= C%�“*,L 
C,“=2��,  .3�%›…,*,  “*3�C2%! 
0,C!,=… j=�,� m%!",� C,“= % 
…‘�: &n… ƒ=%›, " .2%L �3ƒ/*� 
�/“,,  *%2%!/� �?‘ …� C%*=ƒ=-
,“� …= 	%!,ƒ%…2� , 2%�*% ,ƒ�=, 
�3� 2 *!/� �,... S hK% …=!%�…/L 
.3�%›…,* %!	=…,ƒ3�2 "%%K!=›�…,� 
C%�%K…% 2%�3,  *=* 	%“3�=!“2"�……/L 
�� 2�� %!	=…,ƒ3�2 “,/ “2!=…/S[. 
` t�!�…� k,“2 C%“" 2, ��3 *…,-
	3,  " *%2%!%L �“2� 2=*,� “2!%*,: 
œx%C�…! m�›…/L 	�…,L 	=!�%…,,!!! 
Š%�*% C%“��3!?�� C%*%�…,� 
C%L�‘2 �	% �/“�,  �	% �3"“2"%...S[. 
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= " ="	3“2� 1992 	. "C�!"/� “%�,…“*,� C!,.%›=…� “%-
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“2=�, C!,�ƒ›=2� …= q". l�““/ ,ƒ% "“�. !=L%…%" …=(��% 
K%��(%�% �%!%#=.

“2!%,� …=�3 �=“%"…! , C!,.%� " %��…�   2!3�…/� "!���…=. 
m3,  = "��“2� “% q" 2/� h3�%L t=����� " *=2%,��“*%L 
��!*", "“�	�= "“C%�,…=!2 q" 2%	% q,�%…= j=…%…,2=. 
j  2%�3 ›�,  C% C!��=…,!,  q,�%… j=…%…,2 C!%C%-
"��%"=  .!,“2,=…“2"% …= j="*=ƒ� (" !=L%…� 	%!%�= 
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24 ,!  1994 	. =!.,�C,“*%C Š=��3� j%…�!3“�",� 
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17 “�…2 K!  # C!%�% %“" ?�…,� , ƒ=%›�…,� *!=�3-
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ze sobą jedynie trzodę chlewną, gdyż 
muzulmanie nie jedzą wieprzowiny, oraz 
to, co potrafi ą udźwigać na własnych 
plecach. W kraju panował chaos i nie 
było gdzie szukać sprawiedliwości i 
ratunku. Inguszowie dopięli swego. 
Konie, krowy, owce oraz całe mienie 
uległy konfiskacie. Domy i kościół 
zostały zburzone na oczach tych, kto 
je zbudował. Mieszkańcy polskiego 
osiedla nie byli w stanie oprzeć się 
przemocy wrogiego narodu i opuścili 
futor. Nawet małe dzieci szły na piechotę, 
gdyż rodzice targali to wszystko, co 
Inguszowie miłościwie zezwolili im 
zabrać ze sobą.

Cała  ludność  byłego fu toru 
Falmanowa schroniła się w Kabardzie 
i przejściowo rozlokowała się w pobliżu 
stacji Murtazowo Władykaukaskiej kolei 
żelaznej. Wykopano tu prowizoryczne 
ziemianki. Egzystowali w strasznej 
nędzy. Zeby nie umrzeć z głodu, musieli 
parobkować i uprawiać cudzą rolę. W 
ten sposób Polacy stopniowo rozprószyli 
się po pobliskich stanicach kozackich: 
Aleksandrowskaja, Georgijewskaja, 
K o t l a r e w s k a j a ,  M a r j a ń s k a j a , 
Pryszybskaja, Prochładnaja, Sołdatskaja 
i innych. 

Kiedy rozpoczęła się Wojna Domowa 
niektórzy wzięli w niej udział nie z 
przekonań politycznych, lecz dla żołdu, 
który też stanowił sposób uratować 
rodzinę od śmierci głodowej. Pozatym 
wojna stwarzała doskonałą okazję, żeby 
wystarać się o własne konie.

Zakończenie Wojny Domowej i 
ustanowienie władzy radzieckiej nie 
doprowadziły do odczuwalnych zmian, 
gdyż nadal nie było ani pracy, ani ziemi, 
ani dachu nad głową. Polacy starannie 
dbali o utrzymanie własnej gminy, gdyż 
ona ułatwiała im zachowanie wiary 
i kultury. Na wiecu postanowiono 
zwrócić się do władz Kabardy z prośbą 
o przyznanie gminie własnej ziemi. 
Mój pradziadek Damian Daszkiewicz 
stał na czele delegacji, wysłanej do 
przewodniczącego Obwodowego 
Komitetu Wykonawczego Kabardino-
Kałkarii Betala Kałmykowa.

Na skutek tych starań w roku 1924 
Polacy po raz drugi zaczęli budować 

Pradziadek mój, Damian syn Ignacego Daszkiewicz urodził 
się w roku 1893 w guberni Mińskiej na Białorusi, w miasteczku 
Osipowicze, dokąd jego przodków przesiedlono po trzecim rozbiorze 
Rzeczypospolitej. Według podań rodzinnych ród Daszkiewiczów 
wywodził się z Krakowa i należał do starożytnej szlachty polskiej. 
Przyczyny, dla których przodkowie opuścili Kraków, nie są mi na 
razie znane. 

N i e s a m o w i t e 
trudności sprawiało 
zagospodarowanie oraz 
sąsiedztwo z dopiero co 
podbitymi narodami, 
lecz przesiedleńcy 
z d o ł a l i  w y t r w a ć , 
zachować język, wiarę 
i tradycje. Wspólnym 
wysiłkiem wzniesiono 
k o ś c i ó ł  k a t o l i c k i 
przy którym działała 
szkółka parafialna. 
Nauczano tu w języku 
polskim i rosyjskim. 
Mój pradziadek po 
u k o ń c z e n i u  o w e j 
s z k o ł y  w y r ó ż n i a ł 
się spośród kolegów 

p o p r a w n o ś c i ą  g r a m a t y c z n ą  i 
kaligrafi cznym charakterem pisma. 

Kiedy Damian  Daszkiewicz 
przekroczył dwudziesty pierwszy 
rok życia, wybuchła Pierwsza Wojna 
Światowa, i  on razem z innymi 
mieszkańcami osiedla został powołany 
do wojska oraz skierowany był na front 
do Iranu.

Ciekaw byłem wypadków tej wojny, 
lecz niestety nie zdolałem nic odszukać 
na ten temat, prócz tego, że Iran 
wówczas stanowił strefę interesów Rosji 
i Wielkiej Brytanii. Przez jakiś okres 
był faktycznie podzielony przez owe 
mocarstwa i na wpół skolonizowany. 
Tak się stało, że Rosja, zagrożona 
przez rewolucję, musiała z tej wojny i 
z Iranu się wycofać. Po upływie czasu 
zapomniano jej szczegółów, nazwisk 
dowódców i poległych żołnierzy... 

Nie wszyscy mieszkańcy Falmanowa 
powrócili po wojnie do domu. Pradziadek 
mój dostał na froncie ciężkiego zranienia 
nogi. Rana owa przez długi czas nie 
chciała mu się goić i doskwierała przez 
resztę życia. 

Wkrótce po rewolucji bolszewickiej 
futor Falmanów odwiedzili głowy rodów 
ludności inguskiej. Zgromadzonym 
mieszkańcom osiedla obwieszczono, 
że pod groźbą krwawej rozprawy 
ze strony tubylców, Polacy mają 
niezwłocznie opuścić zajęte przez siebie 
dobra ziemskie. Zezwolono zabrać 

TOKU Wojny Kaukaskiej 
z lat 1817–1864 Cesarstwo 
Rosyjskie wzbogaciło się 

między inymi o obszary Czeczenii, 
Dagestanu Górskiego oraz Kaukazu 
Północno-Zachodniego. W owym 
okresie rząd rosyjski zainicjował 
proces zaludniania owych, tak zwanych 
„wolnych ziem”, przez wyznawców religii 
chrześciańskich, których zapraszano 
zewsząd, przeważnie jednak z gubernii 
wewnętrznych. Dotyczyło to również 
kresów byłej Rzeczypospolitej. 

Z  m i a s t e c z k a  O s i p o w i c z e 
na Kaukaz wyjechało czterdzieści 
rodzin. Wszyscy trafili do obwodu 
Tereckiego i zostali osiedleni na terenie 
dzisiejszej Inguszetii niedaleko futoru 
Churykau na ziemiach należących 
do księcia góralskiego Bazorkina. 
Kierował akcją porucznik Falmanow, 
który za młodych lat był adiutantem 
generała Aleksego Jermołowa, dowódcy 
Korpusu Kaukaskiego w okresie Wojny 
Kaukaskiej. Osiedle, zbudowane przez 
Polaków i nazwane Falmanów, istniało 
niedługo – do upadku Cesarstwa 
Rosyjskiego. Pradziadek mój Damian 
Daszkiewicz trafił na Kaukaz będąc 
jeszcze małym dzieckiem, a moja 
prababcia Franciszka córka Floriana z 
domu Żdanowicz ujrzała świat już na 
ziemi kaukaskiej.

Mój pradziadek Damian syn Ignacego Daszkiewicz 
(siedzi od prawej) w Iranie, 1915 rok

Z KRAKOWA
NA

W
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(Dokończenie na str. 22)

na Kaukazie własny futor, który tym 
razem otrzymał nazwę Miński dla 
upamiętnienia ziemi, skąd tu trafi li. Na 
osiedle tak samo składało się równo 
czterdzieści podwórzy. Starsi wiekiem 
rozmawiali jeszcze po polsku, nieco 
młodsi używali mowy mieszanej, 
natomiast dzieci wysławiały się już 
przeważnie po rosyjsku. Przesiedleńcy 
wciąż cierpieli skrajną nędzę i nadal 
mieszkali w ziemiankach. Brakło 
budulcu dla wzniesienia domów, 
narzędzi dla uprawy roli, a nawet 
odzieży i obuwia. 

 Zwykle się sądzi ,  że okres 
kolektywizacji rolnictwa radzieckiego 
był poprostu próbą socjalistycznego 
ucisku ludności wiejskiej celem 
skuteczniejszego odejmowania rolnikom 
plonów ich ciężkiej pracy. Co się tyczy 
mieszkańców futoru Mińskiego – 
nie mieli wyboru i swój ratunek od 
śmierci głodowej widzieli wyłącznie 
w założeniu kołchozu – gospodarstwa 
kolektywnego. W roku 1929 Damian 
Daszkiewicz został wybrany na prezesa 
nowo powstałego kołchozu. Życie w 
Mińskim stopniowo zmieniało się na 
coraz lepsze. Państwo przydzielało 
kołchozowi narzędzia rolnicze i materiał 
siewy. Już w 1931 roku wybudowano 
szkołę, przedszkole oraz żłobek, gdzie 
dzieci karmiono nieodpłatnie. Mój 
dziadek Ignacy Daszkiewicz, który 
urodził się w 1929 roku, później z 
rzewnością będzie wspominał światłe 
lata swojego dzieciństwa i młodości, 

które upłynęły na futorze Mińskim i 
kojarzyły mu się właśnie z kołchozem.

Jak wiadomo, polityka rolnicza 
kierownictwa radzieckiego w skali 
ogólnokrajowej doprowadziła do 
kryzysu. Usilnie więc odszukiwano 
winnych w „szkodnictwie”, których 
niezwłocznie represjonowano. W 
roku 1934 mój pradziadek został 
zaaresztowany i skazany na 10 lat 
pozbawienia wolności za „naumyślne 
zakażenie  koni ,  należących do 
kołchozu, groźną chorobą – nosacizną”. 
Na cały powiat był jedyny felczer 
weterynaryjny Grzegorz Gołowko 
(nb. ojciec znanego admirała Arsenia 
Gołowko), który wystąpił w obronie 
Damiana Daszkiewicza i dowiódł, że 
w kołchozie żaden z koni nie padł z 
powodu nosacizny. Polacy zwracali 
się do wszystkich możliwych urzędów, 
lecz sprawa przez długi czas nie ulegała 
ponownemu rozpatrzeniu. Wreszcie po 
czterech latach pradziadka uniewiniono, 
tym nie mniej uzyskał on wolność 
dopiero w roku 1940, kiedy przebywał 
w obwodzie Czytyjskim na stacji 
kolejowej o dziwnej nazwie Jerofiej 
Pawłowicz.

Pewnego dnia od dawna już 
z a p o m n i a n y c h  p r z e z  r o d a k ó w 
mieszkańców polskiego futoru na 
Kaukazie odwiedziła znana polska 
pisarka Wanda Wasilewska. Ona 
objęła patronat nad szkołą, wystarała 
się o podręczniki i pomoce naukowe 
dla niej. Najlepsi uczniowie zostali 

przez nią skierowani do Leningradu na 
przyśpieszone kursy przygotowawcze 
i  d a l s z e  s t u d i a :  B r o n i s ł a w a 
Konstantynowicz powróciła jako 
nauczycielka matematyki ,  Hela 
Witkowska – jako nauczycielka 
w klasach dla najmłodszych, zaś 
Nelli Komińska – jako pielęgniarka. 
Dla tych dziewcząt Wasilewska 
wyznaczyła stypendia z własnych 
środków. Również za własne pieniądze 
Wanda Wasilewska wybudowała 
niewielki klub, który stał się ulubionym 
miejscem dla młodzieży. 

Po wybuchu Wielkiej  Wojny 
Ojczyźnianej wszyscy mężczyźni z 
osiedla zostali zmobilizowani do wojska. 
Jedynie Damian Daszkiewicz pozostał 
w domu, gdyż pobyt w więzieniu 
znacznie pogorszył stan jego zdrowia i 
dawała się we znaki stara rana z frontu 
irańskiego.

Kiedy wojska niemieckie szybko 
zbliżały się do Kaukazu, Damian 
Daszkiewicz w obawie o wspólny 
m a j ą t e k  p o s t a n o w i ł  z a w c z a s u 
zabezpieczyć mienie kołchozu. Zwolał 
on na naradę starszych wiekiem 
mieszkańców czterech osiedli, które 
wtedy stanowiły części składowe 
kołchozu. Działać należało szybko 
i rezolutnie. Z Zolskich pastwisk 
niezwłocznie sprowadzono koni i bydło 
rogate, które oddano do gospodarstw 
indywidualnych. Maszyny rolnicze 
zostały zatopione w bagnach, zaś 
przywiązane do nich liny stalowe 
starannie zamaskowano w trzcinach. 
Dzięki temu po okupacji wszystko 
zos ta ło  szczęś l iwie  wydobyte . 
Mniejsze narzędzia zostały zakopane 
w lesie. Polacy działali zgodnie jako 
jedna wspólna rodzina.

Okupacja nastąpiła w dniu 2 sierpnia 
1942 roku i trwała przez pół roku. 
Wiadomo było, że Niemcy niszczą 
podczas odwrotu co najcenniejsze 
obiekty budowlane. W skali futoru 
podobnym obiektem był oczywiście 
młyn. Wysadzić go w powietrze nie 
dali Niemcom kobiety, starcy i dzieci, 
którzy zbitym tłumem okrążyli obiekt. 
Młyn ocalał.

Muszę powiedzieć i o tych, którzy 
z wojny nie powrócili. Siostra mojego 
dziadka Janina Daszkiewicz opowiadała 
mi, że prawie wszyscy z nich polegli 
w walkach o wyzwolenie Polski. 
Kiedy słyszę, że Armia Radziecka 
nie wyzwolała,  lecz okupowała 
Polskę, wspominam właśnie owych 
poległych Polaków z futoru na dalekim 
Kaukazie. Jestem pewien, że walczyli 
o swoją historyczną Ojczyznę, za 
którą oddali własne młode życia. 
Nie można rozciągać winy rządów 
czy poszczególnych polityków na 
zwykłych żołnierzy – Rosjanów czy 
Polaków.

Polacy z futoru Mińskiego, 1931 rok

PRZEZ KRESY
KAUKAZ

POLACY  NA  KAUKAZIE
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(Dokończenie. Początek na str. 20)
ODZINA mojego dziadka nawet 
po wojnie nie żyła spokojnie. 
W kra ju  t rwa ły  r ep res j e 

stalinowskie, bo państwo na gwałt 
potrzebowało darmowej siły roboczej 
celem odbudowy zruinowanej przez 
wojnę gospodarki narodowej. Brat mojej 
prababci Florian Żdanowicz został 
zaaresztowany następnego dnia po 
własnym weselu, na którym ponoć 
brzmiały przyśpiewki szkalujące 
imię Stalina. Wrócił po siedmiu 
la tach  komple tn ie  pozbawiony 
zdrowia. Motywem przewodnim 
dla niego stała się piosenka „Nie 
dla mnie nastąpi wiosna”. Małżonka 
doczekała się jego i urodziła mu 
trzy piękne córki, które obecnie 
mieszkają w Kraju Stawropolskim. 
Mojemu pradziadkowi Damianowi 
Daszkiewiczowi władze wielokrotnie 
z a r z u c a ł y,  ż e  p o d c z a s  w o j n y 
znajdował się nie na froncie, lecz 
w okupowanym przez wroga swoim 
futorze .  Opini i  lekarskie j  było 
za mało. Żeby uratować prezesa 
kołchozu, Polacy nawet odnaleźli w 
Leningradzie i sprowadzili na Kaukaz 
rodzinę żydowską, którą Damian 
Daszkiewicz ukrywał u siebie w ciągu 

całej okupacji. Działał z ryzykiem dla 
życia, gdyż w każdej chwili Niemcy 
mogli wstąpić do domu i Żydów 
złapać. Jednak wszystko skończyło 
się pomyślnie. Rodzina żydowska z 
trojgiem dzieci ocalała od niechybnej 
zagłady, zaś Damian Daszkiewicz 
tym razem uniknął zaliczenia do stanu 
„wrogów ludu” i represji. 

Moi pradziadkowie mieli trudne, lecz 
godne naśladowania życie. Wszystkim 
swoim czterem dzieciom zapewnili 
wyższe wykształcenie. Mój dziadek 
Ignacy Daszkiewicz po ukończeniu 
Wydziału Matematyczno-Fizycznego na 
Uniwersytecie Kabardino-Bałkarskim 
w Nalczyku dostał  skierowanie 
do pracy w osiedlu Łuknowo w 
obwodzie Władimirskim. Po roku on 
ożenił się z Rosjanką Poliną córką 
Stiepana z domu Kakiczewej, byłą 
koleżanką z uniwersytetu. Jeszcze 
po roku urodziła im się córka Larysa, 
moja przyszła matka. Po trzech 
obowiązkowych po studiach latach 
pracy, dziadkowi zaproponowano 
objęcie stanowiska na Uniwersytecie 
Państwowym w mieście Władimir, 
gdyż wykazał się on jako zdolny i 
rzetelny fachowiec. Tym nie mniej 
dziadek nie zechciał pozostawać 
zdala od swoich krewnych i bliskich, 
więc powrócił do Kabardino-Bałkarii. 
Tam urodziła mu się druga córka 
Halina. 

 Ignacy Daszkiewicz pracował 
najpierw jako nauczyciel w mieście 
Majskim, później w charakterze starszego 
inspektora w Rejonowym Wydziale 
Edukacji Narodowej oraz wreszcie jako 
dyrektor Szkoły Zawodowej. Posiada 
tytuł „Zasłużonego Nauczyciela” oraz 
mnóstwo innych odznaczeń i wyróżnień 
za owocną działalność pedagogiczną. 

R

Dla mnie zawsze będzie stanowił 
wzorzec osoby, która przez całe życie 
dążyła do doskonalenia swojej wiedzy 
i sprawności umysłowej.

Dziadek Ignacy pięknie śpiewał. 
Posiadał absolutny słuch oraz tenor o 
rzadkiej cudownej barwie. Pamiętam, 
że on zawsze stanowił ozdobę każdego 
ze świąt nie tylko rodzinnych. Po 
mistrzowsku wykonywał zarówno 
piosenki ludowe, a tak samo arie 
operowe i partie operetkowe. 

W  r u b r y c e  „ n a r o d o w o ś ć ” 
dokumen tów u rzędowych  mój 
pradziadek, dziadek, matka i jej siostra 
mieli wpisane: „polska”. Moja matka 
Larysa, tak samo jak jej siostra Halina, 
po polsku już nie mówiły, lecz zawsze 
miały sentyment do swej polskiej 
ojczyzny. One często odwiedzały futor 
Miński, śpiewały polskie piosenki, 
obchodziły święta katolickie. Matka 
moja ukończyła Wydział Historyczny 
na Akademii Pedagogicznej w Pskowie 
i pracuje obecnie jako nauczycielka 
w szkole. Dzięki dziadkowi i mamie 
poznałem dzieje mojego rodu i jestem 
dumny z moich wspaniałych, nieugiętych 
i silnych polskich przodków.

Futor zaś, który został założony 
przez polskich przesiedleńców, 
obecnie jest  wielkim osiedlem. 
Z a m i e s z k u j ą  g o  R o s j a n i e , 
Kabardyńczycy, Osetyńczycy oraz, 
oczywiście, potomkowie tych, dzięki 
którym osiedle powstało. Dziś nosi 
miano Błagowieszczenka. Na jego 
skraju mieści  s ię  cmentarz.  Na 
nieskomplikowanych nagróbkach 
widnieją same polskie nazwiska 
pisane po rosyjsku. 

Sergiusz HANNOCZKA
Krasnodar

Moja prababcia Franciszka córka 
Floriana Daszkiewicz (stoi od prawej) 

razem ze swoim bratem Florianem 
Żdanowiczem i córką Janiną

Ignacy, Halina, Larysa i Polina Daszkiewiczowie

Z KRAKOWA PRZEZ KRESY
NA KAUKAZ

POLACY  NA  KAUKAZIE
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…� XVI ". , “�,2= ,. !�,*2=�, 
	=,�*%-,2%"“*%L *%%…,ƒ=�,, 
o%�%� . j  2%�3 ›�,  %“…%"%C%-
%›…,*= !%�= ƒ"=, `=*2,"%…%� 
(c==*2,%…%�)  k �*%. n… �%›�… 
K/ 3“23C,2� “"%‘ ,��…,� o%C%"-
�/ *%!%�"� a%…� (1494#1557),  
%K%“…%"="��L“  " a=!�,  = "ƒ=��… 
C!,%K!�“2, " &���,�…%�[ "=��…,� 
o%“*,!%"�/. m% 232,  *=* C,��2 
c!3��"“*,L,  k �*% “2%*…3“  “ 
!=ƒ,�…/�, C!�C%…=�,,  ,K% C%-
…=�=3 “�% o%“*,!%"�/ "/C!%-
“, “�K� K=!“*,L C%�“2=!%“2=,  = 
C%2%� , “=� “2=!%“2=. o!,�,…= " 
2%�,  �2% k �*% K/ C!="%“="…/� 
,2",…%�. n2“!�= , "“� �	% …�3�=�, 
" %2…%��…, . “ ��“2…%L K!!%*!=-
2,��“*%L "�!.3�*%L,  “%“2% "��L 
3›� C%�2, “C%�� ,ƒ C% *%"-
*=2%,*%" ,, &“C%�?,"�,.“ [ 
!3“,…%",  C!,… "�,. *=2%,�,ƒ�. 
n2 `=*2,"%…= k �*%-o%C%"“*%	% 
"��32 “"%‘ C!%,“.%›��…,� %*%% 
“%!%*= � .�2“*%-*=ƒ=�*,.,  = 2=*›� 
��?=…“*,. , *!�“2� …“*,. (%�…%-
�"%!��“*,.)  -=�,,L " %*%,�� 
a=!“*%	% ƒ=�*=,  " 2%� �,“�: `=-
2/ …/,  k �*, (k �*% , k �%*),  
n›,	=���…*,,  o=…2�…*,,  o=“23-
��…*,,  o%C%",3“/,  o%C%"“*,�,  
o%C%"��…*,,  Š*=��…*,,  Š%!%*=…/ 
, �!. m� “��3�2 C32=2� *%!�……3! 
3*!=,…“*%-C%�%�“*3! -=�,,! 
o%C%"“*,. “ C%�“*,�, %�…%,�‘…-
…/�, � .�2“*,�, !%�=�,,  C!,-
…=��›=?,�, * ��“2, !=ƒ,�…/� 
	�!K=�. 

o%›=3L,  "C�!"/� �%, C! �/� 
C!��*,,  �="�,� …=�=% ��!…%-
�%!“*%�3 *=ƒ=����3 !%�3 y�!K,-
…%"“*%	% *3!�…  "“2!��=!2“  " 
�%*3��…2�,  C%�“*,L %!,	,…= 
*%2%!%	% "%“C!%,ƒ"%�,2 &`!.," 
~	%-g=C=�…%L p%““,,[: &f=%K= 
" 	!%�� k�2,��"“*%� b=“,,  `=-
2/ …= o%C%"“*%	% …= …�ƒ=*%……/L 
, …=“,�“2"�……/L ""%� n›,	=�-
��…*%",  o=…2�…*%" , �!.  o%C%"“*,. 

"% "=��…,  “C%!…/�, ƒ�� �, " 
“. o%C%"�/,  C!,�‘� 3C%�,…=�2“  
%K 3�=“2,, C!��*%" n›,	=���…*%" 
" *=ƒ=�*,. "%L…=.,  = “=�,. ,. " "%“-
“2=…,, b�!=…=. 15 ,!…  1740 	%�=[. 
b   …‘� " C�!��…� -=�,,L (%��",�…%,  
3›� !=ƒ…%	% “%�,=�…%	% “2=23“=,  
…%,  2�� …� ��…��,  C!,…=��›=?,. 
* !%�3 o%C%"“*,.)  …=.%�,� , �%,. 
C!��*%",  ›,"�,. 3›� " XVIII ". " 
%*!�“2…%“2, ,, “=�,. o%C%"�=.: 
«...Tkaczenki Petro, Iwan, Iwan - par-
entem...». r›� …=,��…%"=…,� …=��L 
"�2", 	%"%!,2 “=�% C% “�K� % 2%�,  
�2% �‘ C!��“2=",2�, C% *=*%L-2% 
C!,�,…� (= “*%!�� ,ƒ-ƒ= …�›�=…,  
��… 2� C!="%“="…3! "�!3 …= C!,-
",�	,!%"=……3! " p��, o%“C%,2%L 
*=2%,��“*3!)  %K��…�,,  C!�"!=2,-
,“� " &K�“C!="…/. ��!›="��"[ ,,  
%��?=…,"�,“�,  K/, "/…3›��…/ 
ƒ=…,�=2�“  2*=��“2"%�. o%�%K…% 
"“�� ,“*%……%-�=%!%““,L“*,� 
-=�,, �,  o%C%"“*,� %2C!=" , 
“"%,. “/…%"�L " g=C%!%›“*3! q���,  
C!,…,�=, 3�=“2,� " ƒ…=��…,2%L 
u���…,��,…� , “%ƒ�="=, "��“2� “ 

�!3	,�, C!��“2=",2� �, !3“,…“*%L 
� .2/ *=ƒ=��, C%*, …= o!="%-
K�!�›�� , k�"%K�!�›�� d…�C!=.  
r›� " XVIII ". o%C%"“*,� “!��, 
	=L�=�=*%",  %2“2=,"=!?,. ,…2�!�“/ 
C!="%K�!�›…%	% *=ƒ=��“2"= , "“�	% 
3*!=,…“*%	% C%“C%�“2"=. Š!=�,-
�,%……% -=�,,  C!,…=��›== 
* b�,�*%"“*%�3 , j%!“3…“*%�3 
*3!�… � m,ƒ%"%	% "%L“*=. 

n�…=*% …�%K.%�,�% “*=ƒ=2�,  �2% 
�=“2� -=�,,,,  �=K/ “%.!=…,2� C%-
%›�…,� , “2=23“ " p��, o%“C%,2%L,  
C�!��= " *=2%,�,ƒ� , %C% �,-
=“�. )2% *=“=�2“  "�2", o%C%"“*,.,  
,��…3��/. o%“*,!%"“*,�,,  2% %…, 
ƒ=… , C!%��›32%�…%� C%%›�…,�,  
3L�  " 3…,=2“2"%. m�*%2%!/� ,ƒ …,. 
%“�, " c=,�,, ,,  *%…*!�2…%,  "% 
k�"%"�. m% �…%	%�,“�……/� o%C%-
"“*,� " o%�%,, , ƒ= �‘ C!���=�,,  
%*=ƒ=�,"�,“�,  %��?=…,"�,“�,  
%*!�“2� …,"�,“�,  C!%�%›=, “%-
.!=… 2� "�!…%“2� "%“2%�…%L 	!�*%-
C!="%“="…%L "�!� , C%�…,, % “"%‘� 
…�*%	�= ƒ…=2…%� !3“,…“*%-,2%"“*%� 
C!%,“.%›��…,,. 

äâà ÷åðíîìîðñêèõ 
êàçà÷üèõ ðîäà Òêà÷åíêî – 

ïîòîìêè øëÿõåòñêèõ ôàìèëèé 
Ðå÷è Ïîñïîëèòîé
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(o!%�%›�…,� …= 26-L “2!.)

b p��“2!� m%"%L q��, %2 
1756  	 . �/ "“2!��=�� 3›� "/-
��…=ƒ"=……%	% o�2!% Š*=��…*%-
o%C%"“*%	% (Š*=�=)  “!��, *=ƒ=*%" 
j%!“3…“*%	% *3!�… ,  = �	% %2�= 
h"=…= , �=���	% K!=2= t‘�%!= 
" “%“2="� b�,�*%"“*%	% *3!�… . 
“*,� (n*/�)  Š*=��…*% (1761 	. !.),  
“/… o�2!= Š*=��…*%-o%C%"“*%	%,  
C�!�“�,“  …= j3K=…� “ b%L“*%� 
"�!…/. *=ƒ=*%" ��!…%�%!“*,. , 
" p�",ƒ“*%L C�!�C,“, ƒ= ��*=K!� 
1811 	.  ƒ…=�,“  “ “���L“2"%� " �,“-
� “2=!%›,/. ��!…%�%!“*,. *=ƒ=*%" 
y�!K,…%"“*%	% *3!�… . b 23 C%!3 
“*,�3 3›� K/% ƒ= C 2���“ 2 �2,  
= �	% ›�…� l�=…,, t%�,…,�…� 
(3!%›�‘……%L a=!�=*)  # 2!,��=2� 
�2. 31 ,!  1828 	. %2“2="…%L *=ƒ=* 
`*,� o�2!%",� Š*=��…*% (o%C%-
"“*,L)  K/ ƒ=!3K�… ��!*�“=�, " 
e*=2�!,…%�=!�,  	�� * 2%�3 "!���-
…, C!%›,"=. hƒ �	% “/…%"�L …=� 
,ƒ"�“2…/: C%�C%*%"…,* `…�!�L 
Š*=��…*% (1799 	. !.),  �“=3 m,*,2= 
Š*=��…*% (1808 	. !.),  .%!3…›,L 
e�"-�!,L Š*=��…*% (1814 	. !.); *=-
ƒ=*,: q�,"‘!“2 (%*. 1791/1794 	.  !.),  
h"=… (1797 	. !.; �% 1817 	. …=.%-
�,“  " e*=2�!,…%�=!�,  %2*3�= 
�	% C�!�"�, “3›,2� " r�=…“*,L 
*3!�…�), l=!2,… (1809 	. !.), `!“�…2,L 
(1826 	. !.), o="� (›, " e*=2�!,-
…%�=!�)  , “*%" (1810 	. !.). h�� 
“*,� , ��,…“2"�……3! �%�� Š=2� …3 
(1805 	. !.). q3�  C% "“��3,  ,��……% 
" 1840-� 		. ��2"�!% “/…%"�L “*,�= 
Š*=��…*% (o%C%"“*%	%): m,*,2=,  
e�"-�!,L,  `!“�…2,L , l=!2,… 

C�!�K!=,“� ,ƒ q2=!%?�!K,…%"“*%-
	% " m%"%��!�" …*%"“*,L *3!�…�. 
d"%� C�!"/.,  *=* %-,��!/,  “2=…32 
ƒ=2�� "=����=�, …=“��“2"�……%L 
ƒ��, " !!2� m%"%��!�" …*%"-
“*%L “2=…,�/. j“2=2,,  3 .%!3…›�	% 
e�"-�!,  `*,�%",�= Š*=��…*% " 
1878 	. " “2=…,�� m%"%��!�" …*%"-
“*%L !%�,“  “/… l,.=, e�"-�-
!��",�,  *%2%!/L " K3�3?�� “2=…�2 
"/�=!?,�“  “%"�2“*,� 3�‘…/� , 
%�…,� ,ƒ %“…%"%C%%›…,*%" %2���-
“2"�……%	% �“%"%�“2"= (%… # ="2%! 
3��K…,*= &nK?�� �“%"%�“2"%[,  
1939 	.). r��! l,.=,  e�"-�-
!��",� Š*=��…*% " k�…,…	!=�� " 
1950 	. " ƒ"=…,, C!%-�““%!= ƒ…=��-
…,2%L k�“…%L =*=���,,.

Š!%-,� (o="�)  l=*“,�%",� 
Š*=��…*% (1756 	. !.),  �"%!!%�…/L 
K!=2 “*,�= o�2!%",�= Š*=��…*%,  
C%%›, …=�=% �*=2�!,…%�=!“*%L 
"�2", …=��L -=�,,,. f�…,“  %… 
�%"%�…% C%ƒ�…%,  "ƒ " "�%"3 *=ƒ=*= 
p=���…*% “ 2!��  “/…%"� �,: o,-
�%…%�,  h	…=2%� , t‘�%!%�. o%ƒ›� 3 
…,. !%�,,“� “%"��“2…/� ��2,. n�,… 
,ƒ …,. # “*%" Š*=��…*% (1835 	. !.). 
bC%2� �% n*2 K!�“*%L !�"%!�,, 
C!��“2=",2�, .2%L "�2", ›,, …= 
j3K=…%-m=K�!�›…%L 3,��,  	�� …�-
*%	�= !=“C%=	==“� “2=…,�= e*=2�-
!,…%�=!“*= .

b “=�%� !=……�� “C,“*� ��!…%-
�%!��",  *="=�!%" g…=*= %2,�,  
"%�……%	% %!��…= q". c�%!	,  o%-
K��%…%“�= (“ 1913 	. C�!�,��…%"=… " 
c�%!	,�"“*,L *!�“2),  “%“2="�……%� " 
1832 	.,  …=.%�,� , %�…%	% C!��“2=",-

2�  -=�,,, o%C%"“*,.-Š*=��…*%,  
= ,��……% “2=!%?�!K,…%"“*%	% 3!%-
›�…�= .%!3…›�	% 5-	% )�!…%�%!“*%-
	% *%……%	% C%*= ̀ …�!�  “*,�%",�= 
(`*,�%",�=)  Š*=��…*%,  ,��"��	% 
3›� C%…/. 30 �2. j=* “*=ƒ=…% " 
“C,“*�,  %… &!%““,L“*%L 	!=�%2/ 
�,2=2� , C,“=2� ƒ…=�2[. q3›K3 
`…�!�L Š*=��…*% …=�= 6 -�"!=  
1820 	.  …= C%	!=…,�…%� *%!�%…� 
C!%“2/� *=ƒ=*%�. 14 ��*=K!  1825 	. 
K/ C!%,ƒ"��‘… " 3! �…,*,. 1 �=  
1827 	. %… %*=ƒ=“  ƒ= C!���=�, )�!-
…%�%!,,,  K3�3�, *%�=…�,!%"=……/� 
" �,“� ��›3!…%L *%�=…�/ ��!…%-
�%!��" * *%�=…�3!?��3 j="*=ƒ“*%L 
,…,, , )�!…%�%!,, " 	. q2="!%C%�. 
m% 3›� 7 �=  1828 	. 3! �…,* ̀ …�!�L 
Š*=��…*% " %2! �� …=*=ƒ…%	% =2=�=-
…= )�!…%�%!“*%	% *=ƒ=���	% "%L“*= 
`.d. a�ƒ*!%"…%	% 3�=“2"%"= " %“=�� 
23!��*%L *!�C%“2, ̀ …=C=. Š%	�= �= 
4-  p3““*%-Š3!��*=  "%L…= (1828#
1829 		.). o%“� "ƒ 2,  `…=C/ `…-
�!�L Š*=��…*% %2C!=",“  “% “"%,� 
C%*%� " ��L“2"3!?3! =!�,! …= 
a=*=…/. g= �3›�“2"% , .!=K!%“2�,  
%*=ƒ=……/� 5 �=  1829 	.  C%� 23!��-
*%L *!�C%“2�! q,,“2!, ,  C%3�, 
g…=* %2,�,  %!��…= q".  c�%!	,  
C%� 1 53391. g= %2,�,� ›� C!, 
"ƒ 2,, *!�C%“2, q,,“2!,  29 ,!…  
1829 	.   `…�!�L “*,�%",� Š*=��…*% 
K/ C!%,ƒ"��‘… b/“%�=L�,� o!,-
*=ƒ%� " .%!3…›,�. 

m= “�"�!…%L “2%!%…� a=*=…“*,. 
	%! %… 3 ,!  1829 	. 3�=“2"%"= " 
�23!�� *!�C%“2, q3�,,  = " …=-
�=� ="	3“2= 2%	% ›� 	%�= " “%“2="� 
2-	% C�.%2…%	% *%!C3“= C�!��‘ 
a=*=…/,  	�� C!,…,�=  3�=“2,� 
" �23!�� 	%!%�%" p�“,“=,  `…�!%-
“=,  l%…�-a3!	=“=,  = 26 ="	3“2= 
1829 	.,  …=*=…3…� C%�C,“=…,  ̀ �!,-
=…%C%�“*%	% �,!=,  "% "ƒ 2,, 	%!%-
�= )%!…3. o% "%ƒ"!=?�…,, “ a=*=… 
C!%�%›, “3›K3 …= C%	!=…,�…%� 
*%!�%…�.

12 =C!�  1833 	. ̀ …�!�L Š*=��…-
*% K/ C!%,ƒ"��‘… " “%2…,*,.  q 4 C% 
21 ,!…  1835 	. “  %2! �%� 	�…�!=-
�L2�…=…2= l=,…%"“*%	% “2!%, 
C%2,…3 (�=�K3)  ��!�ƒ `3���“*,� 
Š=2=*=-,›“*,� K%%2=. o%2%� �% 
8 …% K!  2%	% ›� 	%�= 3�=“2"%"= " 
“2!%,2��“2"� 3*!�C‘……%L ,…,, 
%2 n�	,…“*%	% &2��-��-C%…=[ �% 
c��…�›,*=. d=�� "…%"� “3›K= 
…= C%	!=…,�…%� *%!�%…�. b�“…%L 
, �2%� 1840 	. C!,…,�= 3�=“2,� 
" “2!%,2��“2"� m%"%-b3=…“*%	% 
3*!�C�…, ,  "ƒ=��… !=ƒ%!‘……%	% 
	%!�=�, " �=!2� 2%	% ›� 	%�=. 
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(o!%�%›�…,�. m=�=% …= 24-L “2!.)
22 “�…2 K!  %… “ %2! �%� "/“23C, 
* 3*!�C�…,! q" 2%	% d3.= (…/…� 
`��!),  = 8 %*2 K!  …=.%�,“  " %2-
! ��,  "/�",…3"�,�“  “3.,� C32‘� 
" 3*!�C�…,� m="=	,…“*%� (2�C�!� # 
	.  q%�,). 10 %*2 K!  `…�!�L Š*=-
��…*% K/ !=…�… 	%!�=�, " �"%� 
C��% …="/�2. 

m���! C!%�›=  " =ƒ=!�2�,  
= 18 %*2 K!  �	% "/"�ƒ, " t=-
…=	%!,L“*,L 	%“C,2=�,  	�� %… 
��,“  �% 20 …% K!  1840 	. 17 
�=!2= 1841 	. C%3�, �,… �“=3=. b 
.2%� ›� 	%�3 %… "…%"� …=.%�,“  
…= ��!…%�%!“*%� C%K�!�›�� " %2-
! �� 	�…�!=-�L2�…=…2= `…!�C=,  
*%2%!/L C��,� C%! �*%� C!,K/ 
,ƒ 3*!�C�…,  q" 2%	% d3.= " m=-
"=	,…“*%� 3*!�C�…,�. g��“� �“=3 
Š*=��…*% 3�=“2"%"= " “2!%,2��-
“2"� *=��……%L K=�…,. g= %2,�,  " 
K%�"/. ��L“2", . %… 7 ,!…  1841 	. 
K/ C!%,ƒ"��‘… " "%L“*%"/� “2=!-
�,…/. j  .2%�3 "!���…, 3›� ,�� 
“/…%"�L: ̀ -=…=“, ,  h"=…= , Š,.%…=. 
a/ ›�…=2 …= �%��!, %-,��!= e�…� 
l,.=L%"…� k . (x=…�*�,  x=…�-
*%"“*%L). o%�%K…% o%C%"“*,�,  .2= 
-=�,,  "��‘2 “"%‘ C!%,“.%›��…,� 
,ƒ %*%,�…%L � .2/ q2=…,“="%"-
?,…/ (c=,�, ). b 1791 	. " b%L“*� 
"�!…/. *=ƒ=*%" ��!…%�%!“*,. " 
o!,�…�“2!%"�� “3›,,: c!,	%!,L 
x=…*=,  C%*%"%L �“=3 , =!�,, C%-
!3�,*,  j%!…,,L x=…�*=,  C%*%-
"%L .%!3…›,L , =!�,, C!=C%!?,*,  
, l,.=L% x=…*=,  “2=!�,…=,  …� 
,��"�,L =!��L“*%	% �,…=. n2 C%-
“��…�	%,  “2="��	% …= j3K=…, "%-
L“*%"/� “2=!�,…%L,  , C!%,“.%� 2 
“2=!%?�!K,…%"“*,� k ., (x=…�*,). 
Š=*,  ƒ= 1835 	. C% q2=!%?�!K,…%"-
“*%�3 *3!�…! …=.%�,� �=%�2%* 
o!%*%-,  l,.=L%",�= (14 �2)  , 
o�2!= l,.=L%",�= k .%" (x=…�*). 
b 1863 	. " “2=…,�� q2=!%?�!K,…%"-
“*%L C!%›,"== ��",�= l=	�=,…= 
l,.=L%"…= k . (46 �2),  �%�� 3��!-
��	% "%L“*%"%	% “2=!�,…/. 

o%�C%*%"…,* ̀ …�!�L ̀ *,�%",� 
Š*=��…*% C�!"/� C%�C,��2 !=C%!2 
q2=!%?�!K,…%"“*%	% “2=…,�…%	% 
C!="�…,  j3K=…“*%	% *=ƒ=���	% 
"%L“*= %2 28 -�"!=  1861 	.,  =�!�“%-
"=……/L 	�…�!=--����=!�=3 *… -
ƒ! a=! 2,…“*%�3 %2 *=ƒ=*%" “2=…,� 
q2=!%?�!K,…%"“*%L (450 “���L)  , 
j%…�%"“*%L (320 “���L),  …=ƒ…=-
��……/. * C�!�“��…,! " C!��	%!�  
g=C=�…%	% j="*=ƒ=.  b   !=C%!2� *=ƒ=*, 

(1 680)  " 1858 	.   hƒ 9-	% K=2=�%…= 
K/ C�!�"��‘… " 1858 	. " k�LK-
	"=!�,, )�!…%�%!“*,L *=ƒ=�,L 
�,",ƒ,%… “  C�!�,��…%"=…,�� " 
!…*�!=. o!%,ƒ"��‘… " *%!…�2/ " 
1860 	. , " 2%� ›� 	%�3,  C�!�"�� “� 
" )�!…%�%!“*%� *=ƒ=��� "%L“*%,  
“2= “%2…,*%�. a/ ƒ=�,“�… " 3-L 
j%……/L C%* " 1861 	.,  = " 1862 	. 
*%�=…�,!%"=…,  C% !=“C%! ›�…,! 
…=�=�“2"=,  " K/"�,L 25-L j%…-
…/L C%* 8-L K!,	=�/ j3K=…“*%	% 
*=ƒ=���	% "%L“*=,  *3�= C�!��,“�… 
…= ›,2��“2"% " 1865 	. “  …=ƒ…=��-
…,�� 20 ,!  2%	% ›� 	%�= " …=-
�=�…,*, “2=…,�/ e	�!3.=�"“*%L 
(…/…� C%“. Š3�“*,L). g=2�� “3›, 
" 23-� C%*3,  “  !=“-%!�,!%"=…,�� 
*%2%!%	%,  C%“23C, C% ›,2��“2"3 
" l=L*%C“*,L %2��. 

o%“� K/ ƒ=�,“�… " 1871 	. " 
r!3C“*,L *%……/L C%* �	%2…%	% 
“%“2="= , …=ƒ…=��… *%�=…�,!%� 5-L 
“%2…,. g= %2,�,� C% “3›K� 3�%“2%-
,“  �,…= "%L“*%"%	% “2=!�,…/ " 
1872 	.  b  1874 	.,  C% !=“C%! ›�…,! 
…=�=�“2"=,  K/ *%�=…�,!%"=… " 
��L“2"3!?,L r!3C“*,L C%* “ …=-
ƒ…=��…,�� *%�=…�,!%� 4-L “%2…,,  
= " 1875 	. # 6-L “%2…,.

q 1854 	 . C!,…,�=  3�=“2,� 
"% �…%	,. K% . “  	%!�=�, …= 

äâà ÷åðíîìîðñêèõ 
êàçà÷üèõ ðîäà Òêà÷åíêî – 

ïîòîìêè øëÿõåòñêèõ ôàìèëèé 
Ðå÷è Ïîñïîëèòîé

NASZE RODOWODY

C!%“,,,  �“, …� %2��…,2�,  2% .%2  
K/ “� 	�,2� 3“%",  ,. "%�"%!�…,  
" �%“�� �,*,� ƒ��, g=*3K=…� ,  	�� 
C%�,�% "“�. &C!��“2�L[ “%“��“2"= 
“ ��!*�“=�, �?‘ , “",!�C“2"%"== 
,.%!=�*=. Š%	�= ›� C% C%!3��…,! 
*=ƒ=���	% “.%�= C%�C%*%"…,* `…-
�!�L Š*=��…*% �ƒ�, " e*=2�!,…%�=! 
…= C!,‘� * =2=�=…3 , …=�=�…,*3 
j3K=…“*%L %K=“2,.

b   *%…�� *%…�%",  *=ƒ=*, �%K,,“� 
“"%�	% # 2%2=�…%� 3C!=ƒ�…�…,� .2,. 
“2=…,� K/% %2��…�…% , “3?�“2"�…-
…% “� 	��…/ 3“%",  C�!�“��…,  " 
C!��	%!�  g=C=�…%	% j="*=ƒ=.

o%�C%*%"…,* Š*=��…*% 3��! 
8 �=!2= 1870 	. , K/ C%.%!%…�… …= 
.32%!“*%� *=�K,?� o!�%K!=›�…-
“*%L ��!*", “2=…,�/ q2=!%?�!K,-
…%"“*%L.

hƒ �	% “/…%"�L …=,K%�� C!%-
“=",“  h"=… 1-L. p%�,“  %… 
25 �=  1835 	. , C!%,“.%�, ,ƒ �"%-
! … q2=!%?�!K,…%"“*%L “2=…,�/ 
)�!…%�%!“*%	% "%L“*=. b “3›K3 
"“23C,  *=ƒ=*%� " 9-L o��,L 
C=“23…“*,L K=2=�%… " 1850 	. 
b 1851 	. C%3�,  �,… 3! �…,*=. 
g= %2,�,� " K% . C!%2," 	%!��" 
K/ …=	!=›�‘… g…=*=�, %2,�,  
%!��…= q". c�%!	,  4-L “2�C�…, 
(1 102519)  " 1854 	. , 3-L “2�C�…, 

ÃÅÍÅÀËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅÃÅÍÅÀËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
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",� Š*=��…*%,  �!3	%L “/… C%�-
C%*%"…,*= `…�!�  “*,�%",�= 
Š*=��…*% (o%C%"“*%	%),  1844 	. !.,  
“3›,  3! �…,*%� " 9-� j%…-
…%� C%*3 j3K=…“*%	% *=ƒ=���	% 
"%L“*= , K/  …=	!=›�‘… 12 �=  
1863 	.  g…=*%� %2,�,  %!��…= q". 
c�%!	,  4-L “2�C�…, ƒ= 3�=“2,� " 
C%�="�…,, %�=	%" “%C!%2,"�…,  
	%!��".  o�!�“�,“  " “2=…,�3 
a=!=*=�"“*3! l=L*%C“*%	% %2��-
= j3K=…“*%L %K=“2,.  o%“2% ……% 
…="�?=  “"%�	% “2=!��	% K!=2= 
C%*%"…,*= h"=…= `…�!��",�= 
Š*=��…*%,  ›,"��	% …�C%�=‘*3 - 
" “2=…,�� Š3�“*%L l=L*%C“*%	% 
%2��=. 

b 1903 	. l=2"�L Š*=��…*% %2-
C!=",“  “% “"%,� “���L“2"%� " 
`�3!“*%� *=ƒ=��� "%L“*%,  	�� �%	%� 
"!��  " C%“. c!,K“*%� (ƒ=2�� “2=…,-
��)  ƒ=…,�= �%›…%“2, *=…�,�=2= 
" “2=…,�…/� =2=�=…/ , “2=…,�…%	% 
“3��,. e	% "…3* ̀ …=2%,L q�!	��",� 
Š*=��…*% (1926 	. !.),  “/… *=ƒ=*= 
q�!	�  l=2"��",�= Š*=��…*% , �%L 
%2��,   " �2“  ,ƒ"�“2…/� !3““*,� 
C,“=2��� , =3!�=2%� c%“3�=!-
“2"�……%L C!��,, p%““,,. n2��2,�,  
�2% ›�…%L q�!	�  l=2"��",�= 
Š*=��…*% K/= l=!,  h"=…%"…=,  
3!%›�‘……=  x=!�…*% (x=!= ),  
�%  K=K3�*=,  C!%,“.%�,"�=  ,ƒ 
“2=!,……%L ƒ=C%!%›“*%L -=�,,,,  
2=*›� ,��!?�L C%�“*%-,2%"“*,� 
*%!…,.

II
d!3	=  ��!…%�%!“*=  *=ƒ=��  , 

%-,��!“*=  -=�,,  Š*=��…*% C!%-
,“.%�,= ,ƒ C%�“*%	% !%�= o�!*=. 
b�“��= �…%	%�,“�……/L � .�2“*,L 
!%� o�!*= (C%ƒ�…�� �…%	,� o�!*, 
“2=, ,��…%"=2�“  o�!*%"“*,�,,  
o�!*%",�=�, , o�!*�",�=�,)  "��‘2 
“"%‘ C!%,“.%›��…,� ,ƒ o%� “� . 

q".  `……/ III “2�C�…, “  ���=�, 
, K=…2%�[.

h"=… `…�!��",� Š*=��…*% K/ 
›�…=2 …= ��",�� `� t‘�%!%"…� 
(n!�“2%"…�)  j!="�%"%L,  �%��!, 
“" ?�……,*= ,ƒ “2=…,�/ m%"%�%…��-
*%L j="*=ƒ“*%	% %2��=. g=*%……/. 
��2�L …� ,��,  …% C!,›, “/…= ̀ …-
�!�  (?)  “% “"%�L 	%!…,�…%L.   f, 
" “2=…,�� Š3�“*%L l=L*%C“*%	% 
%2��= j3K=…“*%L %K=“2,. b=�� 
"%� …%L ���…,��L ! �%� “% “2=-
…,��L , 3�=“2*%� ƒ��, …= “�"�! 
%2 l=L*%C= (.32%! Š*=��…*%,  …/…� 
c!=›�=…“*,L). r��! C%“� 1913 	.

j!%�� 3C%� …32/. "/�� g…=*%" 
%2,�,  %!��…= q".  c�%!	, ,  C%-
*%"…,* h"=… Š*=��…*% K/ …=	!=›-
�‘… %!��…%� q".  ̀ ……/ III “2�C�…, “ 
���=�, , K=…2%�,  *!�“2%� &g= “3›-
K3 …= j="*=ƒ�[,  = 2=*›� ���= �,: 
&b C=� 2� b%L…/ 1853#1856 		.[,  
“�!�K! …%L &g= C%*%!�…,� g=C=�…%-
	% j="*=ƒ=[ , K!%…ƒ%"%L &b C=� 2� 
“2%�2…�	% !K,�  %!��…= q" 2%	% 
b�,*%�3��…,*= , o%K��%…%“�= 
c�%!	, [.

l=2"�L (l=2-�L)  `…�!��-

(n*%…�=…,� …= 28-L “2!.)

NASZE RODOWODY

)�!…%�%!“*%L K�!�	%"%L ,…,,,  
= " 1857 	.  …‘“  “3›K3 …= C!="%� 
*!/� j="*=ƒ“*%L ,…,, " “%-
“2="� `�=	3�“*%	% %2! �=,  &“%-
K!=……%	% �  ��L“2",  " �%,…� 
`�=	3�= , C%“2!%L*, " …,ƒ%"� . 
.2%L �%,…/ 3*!�C�…, ,  …=-
ƒ"=……%	% m,›…�-`�=	3�“*,�[ . 
r�=“2"%"=  " *=ƒ=��,. …=K�	=. 
…= 	%!��",  " �=“2…%“2, " ="	3“2� 
1857 	. …= =3  u=.%-u3*%-u=K� 
…= !. o“�K=C“�.  8 …% K!  2%	% ›� 
	%�= …=.%�,“  &C!, ,“2!�K�…,, 
=3%",  !=“C%%›�……/. " !	%-
ƒ=C=�…%� …=C!="�…,, %2 =	�! [,  
= 30 …% K!  # &C!, ,“2!�K�…,, 
=3%" �=C“3	%" " …,ƒ%"� . !�*, 
`�=	3�= , x=C“=...[. 

b …=	!=�…%� ,“2� "%L“*%"%	% 
“2=!�,…/ 2-	% r!3C“*%	% C%*= 
h"=…= `…�!��",�= Š*=��…*% %2 
30 ="	3“2= 1877 	. 	�…�!=-�=L%! 
x�*%"…,*%" C,“=: &qC%“%K�… 
, "C%…� K%�"%L �2=K-%-,��!. 
b ��� c=	!,…“*%� , …= "/“%2=. 
c=	!,C�= b%L“*%"%L q2=!�,…= 
Š*=��…*% "‘  “�K  C!�"%“.%�…%. 
o%=	=  K/ …=	!=�,2� %!��…%� 

ýòþäûýòþäû
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(n*%…�=…,�. m=�=% …= 24-L “2!.)

Š=*,  " a��“*%� C%"�2� o%� ““*%	% 
"%�"%�“2"= “3?�“2"%"=, �=�…�*,� 
�"%! …“*,� C%“��…,  (%*%,�/,  
.32%!=),  …=ƒ/"="�,�“  C% ,��…=� 
,. .%ƒ �" , %K,2=2��L: o�!*,-
a3�…*,,  o�!*,-l=ƒ%"��,  o�!*,-
k .,,  o�!*,-t!=…*,,  o�!*%",�,. 
d% “,. C%! �…%	,� ,ƒ .2,. .32%!%" 
�/ �%›�� …=L2, …= C%�!%K…%L *=!2� 
o%� ““*%	% "%�"%�“2"= o%��,. 
b %2,�,� %2 �…%	,. !%�%" C%� “-
“*%L %*%,�…%L � .2/,  ,��!?�L 
="2%.2%……/� !3“,…“*,� (,…%	�= 
,2%"“*,�)  ,“2%*,,  o�!*,,  “3�  
C% "“��3 # C%�“*%	% ,ƒ"%�=,  % 
�‘� “",��2��“2"3!2 “"%�%K!=ƒ…/� 
C!��,*=2/ " …=ƒ"=…, . ,. ,��…,L,  
C! �% 3*=ƒ/"=!?,� …= .2…,��“*3! 
C!,…=��›…%“2� O l=ƒ%"�� (�=-
ƒ%"�=…�),  k ., (C% *,). d=›� …=-
ƒ"=…,� o�!*,-t!=…*, 	%"%!,2 …=� 
% o�!*=.,  3 *%2%!/. -!=…�3ƒ“*,� 
,, 	�!�=…“*,� (-!=…*%…“*,�)  
*%!…,. o% "�…,� !%�= o�!*= …= 
!3“,…“*%� o%� “�� �%›…% %2-
…�“2, * *%…�3 XV , …=�=3 XVI ".,  
*%	�= .2%2 *!=L,  !=“C%%›�……/L 
…= C%	!=…,��� o%��,,  k,2"/ , 
g=C=�…%L p3“,,  “2= “,“2��=2,��-
“*, …=“� 2�“  C!��“2=",2� �, 
C%�“*%	% "%�……%-“3›,"%	% “%-
“%", ,  *%2%!/� C%2�“…,, *=““ 
C!="%“="…/. !3“,…“*%-,2%"“*,. 
&ƒ�� …[ (ƒ����…%L "=��2��…%L 
� .2/,  "%“.%� ?�L *% "!���…=� 
j,�"“*%L p3“,). Š%	�= ›� , "%ƒ…,*-
, …= o%� “�� �…%	%�,“�……/� 
�"%! …“*,� ƒ=“2�…*, , %*%,�/,  
%C!���‘……/� %K!=ƒ%� …=C%�,…="-
�,� "%�……/� C%“��…, ,  %C%!…/� 
C3…*2/  �“*%	% C!%�",›�…,  …= 
C!="%“="…/L "%“2%*.

p%� o�!*= 	�!K= q�C%"!%… ,ƒ-
"�“2�… " o%��� “ 1480 	. t=�,,  
C!%,“.%�,2 %2 …=ƒ"=…,  !%�%"%	% 
	…�ƒ�= # ��!�"…, o�!*= (Perka # 
4o.!*=’)  “  C!,…=��›…%“2 �,: 
j!*%"%,  t!=…*,,  c=L*, , �!. …= 
o%� “��.  bC%“��“2",, o�!*, 
“2=, ,��…%"=2�“  o�!*%"“*,�, 
(1500 	.),  = 	�!K “��…,, …= o�!�-
2� 2*%",� (1659 	.).  n�…= ,ƒ ,. "�2"�L 
�?‘ " XVI ". C�!�K!==“� " k,2"3. r 
C%��?,*= o�!%* l=��  (1596 	.)  
“/…= c›�	%›= %2 ›�…/ j=2=›,…/ 
j�›*%"“*%L K/, “/…%"� : ̀ …�›�L,  
l,.=,  o‘2! , q2�-=… (1661 	.). 
b 1699 	. C%��?,*%� j!*%"%-o�!%* 
K/ `�*“=…�! o�!*%"“*,L.   l…%-

	,� ,. C%2%�*, C%�2"�!�,, “"%‘ 
�"%! …“2"% , K/, "C,“=…/ " !%�%“-
%"…/� *…,	, b,�…“*%L,  j,�"“*%L 
, j%"�…“*%L 	3K�!…,L.

n�…% ,ƒ C�!"/. 3C%�,…=…,L % 
!%�� o�!*= C!,"%�,2 j=“C�! m�-
“��*,L " “"%‘� &o%�“*%� !%�%“-
%"…,*�[,  *%2%!/L “%%K?=�2 …=� 
% K!=2� . q2=…,“="� , `�=�� o�!-
*=.,  , ,. C�� ……,*� q2=…,“="�,  
3C%� …32/. " 1502 	. " ƒ����…/. 
=*2=. k�"%"=. b 1582 	. 3C%�,…=�2“  
~ƒ�-  “/… b="›,…�= # C%��?,* " 
o�!*=.,  = " 1654 	. o�!*=�, "=�� 
e›, o�!*=.

n2����…/ o�!*, , o�!*%",�, 
“"%�	% “%K“2"�……%	% 	�!K= o�!*= 
(o��.=). j  …,� %2…%“,“  Š%�=� 
o�!*%",� (1652#1720),  C!�C%�=-
"=2�� -,%“%-,, , K%	%“%",  " 
,�ƒ3,2“*,. *%�	, .. n…  " “  
="2%!%� &h“2%!,, 	!���“*%L “.,ƒ-
�/[ (g=�%“2��,  1696)  , &hƒK!=……/. 
“*=ƒ%* -!=…�3ƒ“*,. “*=ƒ%�…,*%"[ 
(o%ƒ…=…�,  1764#1767). “… “/… Š=-
��3�= “  “/…%� }��3…�%� , �	% 
K!=2 ~,=… “ “/…%"� �, 0�ƒ=!�� 
, o�2!%� " 1860 	. C%�2"�!�,, “"%‘ 

�"%! …“2"% , K/, "C,“=…/ " !%�%“-
%"…3! *…,	3 j,�"“*%L 	3K�!…,,.

j!%�� 2%	%,  o�!*%"“*,� C%�-
ƒ%"=,“� 	�!K=�, o��.== (p%.),  
= o�!*%",�, # 	�!K%� j%“����= 
(1500 	.).   o�!*%"“*,� 	�!K= o��.== 
"=��, ��!�"…�L o�!*, , o�!*,-
j3!C� " k%�›,…“*%� C%"�2�. o%�-
2"�!�,, “"%‘ �"%! …“2"%.

j  XVIII ". o�!*, (o�!*%"“*,�)  
!=“C!%“2!=…,,“� C!=*2,��“*, "% 
"“�. ƒ�� .,  	!=…,�=?,. “  o%�-
 ““*,� "%�"%�“2"%�,  = ,��……% 
" b�,*%� *… ›�“2"� k,2%"“*%�,  
…= b%/…,,  3*!=,…“*%� o%�“�� 
, �=›� o%�%,,. q .2%	% "!���…, 
�/ "“2!��=�� o�!*%"“*,. “!��, 
ƒ=“2�…*%"%L � .2/ Š!%*“*%	% C%-
"�2= , ��“2��*= b%%›,… " k,2"�. 
u%2  C%-C!�›…��3 	="…=  "�2"� 
-=�,,, C!�K/"== …= o%� “��. 
n2��2,�,  �2% %…= …� ,ƒ��…,=“�,  
K=	%�=!  “3--,*“3,  " o�!*%"“*,.,  
= %“2="==“�,  *=* �"= "�*= 2%�3 
…=ƒ=�,  " ,“*%……%L -%!�� o�!*=. 
b ��!*%"…/. ��2!,*=. ��“2��*= 
a=!	%"=-j%“���…%	% …= o%� “�� 
ƒ…=�=2“  %2 1771 	.   2!%� o�!%* # “…,  

NASZE RODOWODY

äâà ÷åðíîìîðñêèõ 
êàçà÷üèõ ðîäà Òêà÷åíêî – 

ïîòîìêè øëÿõåòñêèõ ôàìèëèé 
Ðå÷è Ïîñïîëèòîé
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j�,�2%-  (%K= ,ƒ “�= Š=L…%)  , 
l=��L (,ƒ “�= a=!	%"*,).

o%-",�,�%�3,  %�,… ,ƒ o�!%* 
3�‘ " g=C%!%›“*3! q��� , “��-
…,,  " “%%2"�2“2",, “  “���"/�, 
C%! �*=�,,  “"%‘ "�!%,“C%"��=…,� 
…= C!="%“="…%�,  = 2=*›� “"%! -=-
�,,! …= -=�,,! Š*=� (Š*=��…*%). 
j=* , " “3�=� “ o%C%"“*,�,,  %…,  
“*%!�� "“�	%,  ƒ=…,�=“  2*=��“2"%�,  
,K% K/ “/…%� 2*=�=,  C%���3 , 
C%3�,  " q��, 2=*%� C!%ƒ",?� 
(C!��“2=",2�, �…%	,. � .�2“*,. 
-=�,,L,  …�“�%2!  …= “%“%"…/� 
%	!=…,��…, ,  " XVIII#XIX "".  K/, 
"/…3›��…/ C�!�K,!=2�“  " 	%!%�= 
, �=K/ C!%*%!�,2�“  # ƒ=…,�=2�“  
��?=…“*,�, !��‘“=�,). o%*= 3�=-
%“� 3“2=…%",2�,  �2% C�!"/� C!��-
“2=",2��� C%� ““*%L -=�,,,,  
…=ƒ"="��L“  Š*=��…*%,   " “  
q2�C=… (q2�-=…)  o�!*=. b 1789 	. 
%… “3›, " “%“2="� b%L“*= "�!…/. 
*=ƒ=*%" ��!…%�%!“*,. " q%K%�ƒ��,  
K3�3�, =2=�=…%� j,“ *%"“*%	% *3-
!�… ,   " "��	%“ ,  C% “32,,  %.!=…-
…/� 	"=!��L“*,� C%�!=ƒ���…,�� 
*%��"%	% =2=�=…=. n2 �	% “/…%"�L 
d�,2!,  , ̀ -=…=“,  Š*=��…*% ,�32 
%�…%,�‘……/� *=ƒ=��, -=�,,, " 
e*=2�!,…%�=!�,  q2=!%�,…“*%� , 
n�	,…“*%� *3!�… . )�!…%�%!“*%	% 
*=ƒ=���	% "%L“*=. b 1817 	. ›,2�! 
e*=2�!,…%�=!= 3! �…,*3 d�,2!,! 
q2�C=…%",�3 Š*=��…*% (%… ›� o�!-
*= # 2=* 	=“,2 C�!�C,“� "%L“*%"%	% 
	!=�= e*=2�!,…%�=!= ƒ= 2%2 ›� 	%�)  
,“C%…,%“� “�����“ 2 “��� �2 
(ƒ��“� %�,K*=,  C%“*%�*3 d�,2!,! 
Š*=��…*% K/% 2%	�= …� K%�� 47 �2). 
o%ƒ�…�� %…,  C%3�," �,… .%!3…›�-
	%,  C�!�“�,“  " eL“*3! %*!3	3. 
j“2=2,,  …= �=!2 1794 	. d�,2!,L 
Š*=��…*% ƒ…=�,“  C% d›�!�,-
�"“*%�3 *3!�…! “!��, *=ƒ=*%" 
C!, e*=2�!,…%�=!“*%L C%*%"%L 
C==…*� , K/ ƒ=C,“=…,  *=* d,-
�,2!,L o�!*= , …= 2%2 �%��…2 ��3 
,“C%…,%“� 23 	%�=. q2=!�,L “/… 
d�,2!,  o�!*, b=“,,L Š*=��…*% 
�%“3›,“  �% C%�C%*%"…,*= , 
"%L“*%"%	% =“�““%!= )�!…%�%!“*%	% 
*=ƒ=���	% "%L“*=. e	% �%�� j=C,2%-
,…= b=“,��"…= Š*=��…*% "=��= 
"% "2%!%L C%%",…� XIX ".  *!3C…/� 
ƒ����…/� 3�=“2*%� " !!2� q2=!%-
�,…“*%L “2=…,�/,  �%“2="�,�“  %2 
%2�=. h	…=2,  "2%!%L “/… d�,2!,  
o�!*,,  "/�� " %2“2="*3 �“=3%� 
, C%3�,  K%��%L 3�=“2%* …=-
“��“2"�……%L ƒ��, " !!2� “2=…,�/ 
q2=!%�/�=“2%"“*%L.  e	% 2!�2,L “/… 

o‘2!, *%2%!%�3 " 1842 	.  K/% 22 	%�=,  
“3›, *=ƒ=*%� " 6-� j%……%� C%*3 
)�!…%�%!“*%	% *=ƒ=���	% "%L“*=.

hƒ"�“2…% 2=*›�,  �2% " 1823 	. 
C 2,��“ 2,�2…,L *=ƒ=* `-=…=“,L 
q2�C=…%",� Š*=��…*% (1773 	. !.),  
!%�…%L K!=2 d,�,2!,  o�!*,,  C�!�-
“�,“  "��“2� “ “/…%� h%“,-%� 
(23 �2)  , �	% ›�…%L o�=	��L ,ƒ 
l,…“*%	% (q2=!%�,…“*%	%)  *3!�…  
" n�	,…“*,L *3!�…� )�!…%�%!-
“*%	% *=ƒ=���	% "%L“*=. `-=…=“,  
Š*=��…*% (o�!*3)  …� “2%,2 C32=2� 
“  ̀ -=…=“,�� h"=…%",��� Š*=��…*% 
(1765 	. !.),  C!��“2=",2��� �!3	%	% 
*=ƒ=���	% !%�=,  C!%›,"="��	% …= 
2%2 �%��…2 " l,…“*%� (q2=!%�,…-
“*%�)  *3!�…�.

o!%�% 3›� K%�� �"3.“%2 �2,  
*=* Š*=��…*%,  C!%,“.%� ?,� %2 
�"3. � .�2“*,. !%�%" p��, o%-
“C%,2%L,  C% ",,“� …= j3K=…, " 
“%“2="� )�!…%�%!“*%	% *=ƒ=���	% 
"%L“*=,  .%2  �% 2%L C%!/ %…, C!�-
K/"=, *2% …= o%�%,,,  *2% …= 
o%� “��. r›� " p%““,L“*%L h�-
C�!,, 3 “�K  …= !%�,…� o%C%"“*,� 
C!%�%›=, C%C%… 2�,  " %“…%"…%�,  
*=““/ ��?=…-!���“�……,*%",  C!,-
.%�“*,. “" ?�……,*%",  *!�“2� …-
“%K“2"�……,*%" (%�…%�"%!��"),  .%2  
…�*%2%!/� ,ƒ …,.,  *=* Š%!%*=-
…=�,  3�=%“� 3��!›=2�“  " “!��� 

…%"%	% !%““,L“*%	% �"%! …“2"=. 
)2% ›� *=“=�2“  o�!%*,  2% “!��, 
“3›=?,. " 0=!“2"� o%�“*%� …= 
1913 	.   ,�� %�,… �,…%"…,* …%“, 
-=�,,! o�!*=,  �!3	,� ��“ 2� 
�,…%"…,*%" C% p%““,, , o%��� 
ƒ"=,“� o�!*%"“*,�, , �?‘ %�,… # 
o�!*%",���. m= 1990 	.  " o%��� 
C!%›,"=% 5264 …%“,2�  -=�,,, 
o�!*%"“*,L,  = "%2 “%K“2"�……% o�-
!%* " “%"!���……%L o%��� ��,…,�/. 
m/…� -=�,,  " -%!�� o�!*%"-
“*,L …=,K%�� !=“C!%“2!=…�…= " 
!=L%…=. a�%“2%*= (1235 …%“,2��L),  
k%�›, (959 …%“,2��L)  , q3"=%* 
(272 …%“,2� ),  ,…/�, “%"=�,,  " 
“�"�!%-"%“2%�…%L o%��� …= 	!=…,-
�� “ k,2"%L , a�%!3““,�L. f,"32 
C!��“2=",2�, -=�,,, o�!*%"“*,. 
" f,2%�,!“*%L %K=“2, r*!=,…/ , 
" “�� n*2 K!�“*%� (!=…�� o!��-
2���…“*%�)  hC=2%"“*%	% !=L%…= 
q2="!%C%�“*%	% *!= . 

m3,  = ,“2%!,  !%�%" o%C%"“*,. , 
o�!%* …= r*!=,…� , j3K=…, 2%�*% 
,�…,L !=ƒ C%�2"�!›�=�2 �="…!! 
*!%"…3! “" ƒ� g=C%!%›“*%L q��, “ 
o%�%,�L , o%� “���,  "%“2%�…/-
�, 2�!!,2%!, �, p��, o%“C%,2%L,  
	�� “C=" ,“� "%��,…% *3�23!/ , 
“3��K/ !3“,…%" (3*!=,…��"),  ,2%"-
��" , C% *%".

o%�C%�*%"…,* 
b�=�,�,! Šj`)emjn-

chk|deap`mdŠ
(ononbqjhi)

�. l%“*"=

NASZE RODOWODY

ýòþäûýòþäû



W
IA

D
O

M
O

ŚC
I  

PO
L

SK
IE

, K
ra

sn
od

ar
, 2

00
8,

 N
r 

1–
2 

(2
0)

 30

TUZIN PRZYSŁÓW
Gdzie ochota, tam robota a�ƒ %.%2/ …�“C%!% 3 !=K%2/

Co będzie, to będzie c�� …=&� …� C!%C=�=%

Czym chata bogata, tym gościowi rada )�� K%�=2/,  2�� , !=�/

Głód najlepszy kucharz c%%�…%�3 t��%23 , !�C= " %.%23

Jaki pan, taki kram j=*%" .%ƒ ,…,  2=*%" , “3�=

Jeden świat, ale nie jedni ludzie b �“3 �“ …� !%"�…,  " �,!3 # /�,

Każdy sobie rzepkę skrobie h �/&� " “"%/ …%!*3 2=?,2 .�K= *%!*3

Lepszy grosz dany, niż złoty obiecany a,›…   *%C���*= �%!%›� �=�…��% !3K 

Ludzi słuchaj, ale swój rozum miej b“ * e!���L C!% “�K  !=ƒ3��L

Nic gorszego od czekania m�2 …,���% .3›� # ›�=2� �= �%�%… 2�

Powiedziałbym coś, ale słucha ktoś q*=ƒ= K/ “%"��*%,  �= "%* …��=��*%

Używaj świata, póki służą lata d"=›�/ �%%�3 …� K/"=2�

 950 lat – Zmarł w Poznaniu król Polski Kazimierz I Odnowiciel   
   (dnia 19 marca 1058 roku)
 695 lat – Pierwsza wzmianka o Warszawie – książę Siemowit użył tytułu  
   „pana warszawskiego” (dnia 23 kwietnia 1313 roku)
 675 lat – Śmierć Władysława Łokietka (dnia 2 marca 1333 roku)
 675 lat – Koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski   
   (dnia 24 kwietnia 1333 roku)
 665 lat – W Poznaniu został zawarty sojusz antykrzyżacki króla   
   polskiego z książętami Pomorza Zachodniego 
   (dnia 29 lutego 1343 roku)
 640 lat – Kazimierz Wielki wszedł w układy z margrabią branderburskim  
   Ottonem V i za jego zgodą przyłączył do Polski Wałcz,   
   Czaplinek i Drahim, uzyskując bezpośrednie połączenie 
   z Pomorzem Zachodnim (dnia 15 lutego 1368 roku) 
 535 lat – W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik 
   (dnia 19 lutego 1473 roku)
 490 lat – Ślub Zygmunta I z Boną Sforzą d`Aragona, córką księcia   
   Mediolanu (dnia 18 kwietnia 1518 roku)
 475 lat – Zawarto pokój wieczysty (trwał prawie 90 lat) między sułtanem 
   tureckim Sulejmanem Wspaniałym a królem polskim   
   Zygmuntem I Starym (dnia 1maja 1533 roku)
 460 lat – Zgon króla Zygmunta I w Krakowie (dnia 1 kwietnia 1548 roku)
 440 lat – Utworzenie przez Zygmunta II Augusta Komisji Morskiej 
   pod przewodnictwem Jana Kostki (dnia 24 marca 1568 roku)
 435 lat – Sejm konwokacyjny uchwalił wieczysty pokój między  
   różniącymi się w wierze. Był to pierwszy w Europie akt  
   tolerancji religijnej (dnia 28 stycznia 1573 roku)
 435 lat – Szlachta wybrała królem polskim Henryka Walezego   
   (dnia 20 maja 1573 roku)
 430 lat – Na scenie zamku w Ujazdowie wystawiono „Odprawę posłów 
   greckich” Jana Kochanowskiego (dnia 12 stycznia 1578 roku)
 375 lat – Koronacja Władysława IV Wazy przez prymasa Jana Wężyka 
    (dnia 6 lutego 1633 roku)
 360 lat – Zmarł król Władysław IV Waza (dnia 20 maja 1648 roku)
 275 lat – Zmarł w Warszawie były król Rzeczypospolitej August II Mocny 
   (dnia 1 lutego 1733 roku)
 240 lat – W Barze na Podolu została zawiązana konfederacja w obronie  
   „Złotej wolności” i Niepodległości (dnia 29 lutego 1768)
 215 lat – Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru ziem polskich 
   (dnia 23 stycznia 1793 roku)
 210 lat – W Petersburgu zmarł ostatni król polski Stanisław August  
   Poniatowski (dnia 12 lutego 1798 roku)
 205 lat – Utworzono Wileński Okręg Naukowy, kuraterem którego został  
   książę Adam Jerzy Czartoryski (dnia 24 stycznia 1803 roku)
 205 lat – W Wilnie na nowo został otwarty polski uniwersytet, którego  
   rektorem został Jędżej Śniadecki (dnia 30 maja 1803 roku)

 195 lat – Wojska rosyjskie zajęły Warszawę, car Aleksander I ustanowił  
   Tymczasową Radę Najwyższą Księstwa Warszawskiego 
   (dnia 8 lutego 1813 roku)
 195 lat – Wojska polskie opuściły Kraków, aby przyłączyć się do armii  
   Napoleona (dnia 3 maja 1813 roku)
 190 lat – W Winnigórze zmarł generał Jan Henryk Dąbrowski   
   (dnia 6 czerwca 1818 roku)
 180 lat – Utworzenie Banku Polskiego w Warszawie, który emitował  
   banknoty i udzielał kredytów (dnia 28 stycznia 1828 roku)
 175 lat – W Paryżu powstał tajny Związek Jedności Narodowej, który  
   później nazywano Hotelem Lambert (dnia 21 stycznia 1833 roku)
 160 lat – Generał Józef Dwernicki zainicjował w Paryżu utworzenie  
   Komitetu Emigracji Polskiej (dnia 27 marca 1848 roku)
 150 lat – Odbyła się prapremiera opery Stanisłwa Moniuszki „Halka” 
   w Teatrze Wielkim w Warszawie (dnia 1 stycznia 1858 roku)
 145 lat – Wybuch Powstania Styczniowego w Królestwie Polskim 
   (dnia 22 stycznia 1863 roku)
 125 lat – Warszawski dziennik „Słowo” zaczął drukować fragmenty  
   powieści historycznej Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”  
   (dnia 2 maja 1883 roku)
 125 lat – W Paryżu zmarł w zapomnieniu i nędzy Cyprian Kamil Norwid,  
   poeta, dramatopisarz i plastyk (dnia 23 maja 1883 roku)
 100 lat – W Warszawie uruchomiono komunikację tramwajową 
   (dnia 26 maja 1908 roku)
 80 lat – Prezydent podjął decyzję o powołaniu w Warszawie Biblioteki  
   Narodowej (dnia 24 lutego 1928 roku)
 70 lat – Polska i Litwa po 20-letniej przerwie nawiązały stosunki   
   dyplomatyczne (dnia 31 marca 1938 roku)
 70 lat – W Paryżu zmarł Stefan Drzewiecki, wynalazca, pioner żeglugi  
   powietrznej i podwodnej (dnia 23 kwietnia 1938 roku)
 65 lat – Niemcy podjęli akcję rozkopywania masowych grobów   
   katyńskich, wiadomość o tym została podana przez radio 
   13 kwietnia (dnia 18 lutego 1943 roku) 
 65 lat – W Moskwie założono Związek Patriotów Polskich 
   (dnia 1 marca 1943 roku)
 65 lat – W Sielcach nad Oką rozpoczęto formowanie I Dywizji   
   Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (dnia 15 maja 1943 roku)
 45 lat – Zmarł Stanisław Grzesiuk, prozaik, wykonawca popularnych  
   piosenek warszawskiej ulicy (dnia 21 stycznia 1963 roku)
 45 lat – Zmarł Stanisław Hryniewiecki, jeden z najwybitniejszych  
   botaników polskich (dnia 13 lutego 1963 roku)
 40 lat – Zmarła Zofi a Kossak-Szczucka, pisarka 
   (dnia 9 kwietnia 1968 roku)
 25 lat – Zmarła poetka Kazimiera Iłłakiewiczówna, była sekretarka  
   Józefa Piłsudskiego (dnia 16 lutego 1983 roku)
 25 lat – Zmarł Jerzy Andrzejewski, pisarz (dnia 19 kwietnia 1983 roku) 



31П
О

Л
ЬС

К
И

Е
 В

Е
Д

О
М

О
С

Т
И

, К
раснодар, 2008, №

 1–2 (20) 

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Îáúåì 4 ï. ë. Çàêàç 1427. 
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Òèïîãðàôèÿ “Êðàñíîäàðñêèå èçâåñòèÿ”: ã. Êðàñíîäàð, Âîñòî÷íàÿ ïðîìçîíà, óë. Áåðøàíñêîé, 353/2. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.06.2008 ã.

Ðåäàêòèðóåò êîëëåãèÿ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Àëåêñàíäð ÑÅËÈÖÊÈÉ

Èçäàíèå Êðàñíîäàðñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
Ïîëüñêèé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð “Åäèíñòâî”

Àäðåñ ðåäàêöèè: 350040, ã. Êðàñíîäàð, óë. Ñòàâðîïîëüñêàÿ, 149. ÊóáÃÓ. 
ÔÈÑÌÎ. Êîìí. 253. Òåë.: +7-918-217-90-77, ôàêñ 007 (861) 219-95-20. 

e-mail: poloniakubania@mail.ru http://www.kubanetnos.ru Òèðàæ 999 ýêç.

Pismo Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej 
Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne “Jedność” 

Adres redakcji: 350040, m. Krasnodar, ul. Stawropolskaja, 149. KubGU. 
FISMO. Pok. 253. Tel.: +7-918-217-90-77, faks 007 (861) 219-95-20.

e-mail: poloniakubania@mail.ru http://www.kubanetnos.ru Nakіad 999 egz.

Redaguje kolegium.

Redaktor naczelny 
Aleksander SIELICKI

ÍÀÂÑÅÃÄÀ ÏÎÊÈÍÓËÈ 
ÍÀÑ, ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ:

6 ÿíâàðÿ 2008 ã. íà 37-ì ãîäó 
æèçíè ïàíè Îëüãà Áðèäíÿ (ðîäè-
ëàñü  2 íîÿáðÿ 1970 ã.)

31 ìàðòà 2008 ã. íà 62-ì ãîäó 
æèçíè ïàí Àíàòîëèé Íàçàðîâ 
(ðîäèëñÿ 7 èþëÿ 1946 ã. )

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì!

Pismo ukazuję się dzięki poparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

ŻYCIE POLONIJNE 

Sprawą dla nas 
p o d s t a w o w ą  j e s t 
dalsze utrzymanie 
zarówno opieki Senatu 
Rzeczypospo l i t e j 
Polskiej nad Polonią 
jak i dotychczasowego 
modelu fi nansowania 
naszej działalności. 
Rozumiemy, że wolą 
polskich władz częścią 
środków dla Polonii 

dysponuje MSZ i MEN a w praktyce 
wiele organizacji korzysta z tych funduszy. 
Pragniemy jednak podkreślić, że jest dla 
nas ważne aby finansowanie poprzez 
organizacje pozarządowe pozostało 
podstawową drogą wspierania naszej 
działalności. 

P r a g n i e m y  p o d k r e ś l i ć  n a s z e 
niezachwiane poparcie dla Związku 
Polaków na Białorusi kierowanego przez 
Andżelikę Borys. Pragniemy podziękować 
władzom polskim za udzielone Związkowi 
dotychczasowe poparcie i prosimy o dalsze 
konsekwentne stanowisko i działania w 
tej sprawie. 

Rozumiemy trudności związane z 
egzekwowaniem umów międzynarodowych 
wobec najbliższych sąsiadów. Znamy też 
dotychczasowe działania władz polskich. 
Pragniemy jednak przypomnieć i prosić o 
jak najrychlejsze i zdecydowane działania 
w dwóch sprawach szczególnej wagi: 

pisowni nazwisk polskich na Litwie, 
jak również używanie języka polskiego 
(ojczystego) w miejscach zwartego 
zamieszkania ludności, która to sprawa 
pozostaje w jaskrawej sprzeczności z 
obowiązującymi w Europie standardami. 

R e a l i z a c j i  Tr a k t a t u  P o l s k o -
N i e m i e c k i e g o  z e  s z c z e g ó l n y m 
uwzględnieniem fi nansowania organizacji 
polonijnych i edukacji polonijnej. Trudności 
związane z edukacją w Niemczech 
podkreślane są na wszystkich konferencjach 
i sympozjach oświatowych.

Poprzedni rząd rozbudził duże nadzieje 
rozpoczynając prace nad szerokim 

programem wspierania edukacji 
polonijnej. Pragniemy jedynie 
przypomnieć tę sprawę prosząc 
o kontynuację działań w tym 
zakresie. 

Młodzież jest przyszłością 
zarówno Polski, jak i Polonii. 
Ważne są dalsze działania 
wszystkich zainteresowanych 
stron na rzecz zwiększenia 
integracji młodzieży polskiej 
i polonijnej. Konieczna jest 
zmiana polityki wobec młodzieży zarówno 
Polonii jak i władz polskich. Zadania 
skierowane do młodzieży i dla młodzieży 
winny być naszym zdaniem priorytetowo 
traktowane, przez wszystkie podmioty 
wspierające działalność polonijną. 

J e s t  n a s  w  ś w i e c i e  m i l i o n y. 
Niejednokrotnie pokazaliśmy, jak wiele 
możemy dla Polski zrobić. Możemy i 
chcemy Polsce dalej pomagać. Zawracamy 
się z kolejnym apelem o partnerskie 
traktowanie, o korzystanie z naszej wiedzy 
i możliwości. Skoordynowane działania 
polskich placówek dyplomatycznych i 
organizacji polonijnych z pewnością będą 
korzystne dla Polski. 

W y r a ż a m y  n a s z e  p o p a r c i e 
i wdzięczność za uchwalenie przez 
Sejm Ustawy o Karcie Polaka. Dla 
naszych Rodaków zza wschodniej 
granicy Schengen była to sprawa wielkiej 
wagi. Ważna jest dalsza nowelizacja tej 
ustawy obejmująca bezpaństwowców, 
kraje bałkańskie i pozostałe środowiska 
polonijne na świecie. Równie ważne jest 
zapewnienie powszechnego dostępu do 
Kart Polaka w szczególności na Ukrainie 
i Białorusi. Podstawowa część ustawy 
potwierdzająca honor przynależności 
do narodu polskiego winna naszym 
zdaniem jednakowo traktować wszystkich 
Polaków poza granicami kraju. 

Zbliża się 20-lecie zmiany ustrojowej w 
Polsce. Uważamy, że nadszedł najwyższy 
czas na uchwalenie nowej i nowoczesnej 
Ustawy o Obywatelstwie. Najwyższy 
też czas aby przestały obowiązywać 
przepisy z «głębokiego» PRL-u. Są tu 

dwie grupy osób w imieniu których 
prosimy o właściwe ujęcie w projekcie 
ustawy: Pierwsza, to osoby, którym 
władze PRL-u odebrały obywatelstwo 
w sposób bezprawny. Uważamy, że ze 
względu na godność osób tak poniżonych i 
pokrzywdzonych inicjatywa winna należeć 
do władz polskich. Druga to grupa, to 
osoby, które zmuszone były do zrzeczenia 
się obywatelstwa ze względu na przepisy 
państw zamieszkania. 

P r a g n i e m y  p o d k r e ś l i ć  w a g ę 
konsultowania ustaw z zainteresowanymi, 
co jest na co dzień praktykowane w 
demokracjach zachodnich. Prosimy o 
konsultowanie ustaw i raportów nas 
dotyczących przynajmniej z ważniejszymi 
organizacjami polonijnymi. 

Wnioskujemy o utworzenie wspólnego 
i spójnego planu promocji pozytywnego 
wizerunku Polski i Polaka w świecie.

(Dokończenie. Początek na str. 9)
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