
WIADOMOŚCI
P O L S K I E

nr 1-2 ( 1 4 )  
5TYCZCM - 
CZERWIEC 

2 0 0 6  r. 
KRASnODAR

П О Л Ь С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ

MS 1-2 ( 1 4 )  
ЯНВАРЬ - 

ПЮПЬ 
2 0 0 6  г. 

КРАСНОДАР

Pismo Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego “Jedność” na Kubaniu 
Издание Польскою Национально-Культурного Центра “Единство”

DNI KULTURY POLSKIEJ 
" NA KUBANIU

Obraz “Festyn ludowy w Krakowie'' pędzla  laureatki 
kon ku rsu  a r ty s ty c zn eg o  dla  d z ie c i ‘‘R osja  - P olska , 
Krasnodar - K raków” Nelli Szczygarewej.

SENAT Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanowił rok 
2006 Rokiem Języka  

Polskiego. W uchwale napisano 
m. in., że Senat zwraca się 
do władz publicznycli i Polaków
0 ochronę, otaczanie opieką
1 kultywowanie polszczyzny. 
„W Roku Języka Polskiego  
należy pokazywać polszczyznę 
w jej bogactw ie i w całej 
różnorodnoci - od języka  
ogólnego do odmian  
regionalnych i gwar ludowych, 
w których często wyraża  
się kultura małych ojczyzn” - 
czytam y w uchwale.
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ŻYCIE POLONIJNE
4 февраля 2006 г. в Литературном музее Кубани прошла 

встреча, организованная Польским центром «Единство» и по
свящ ённая зимним  календарны м  праздникам  поляков. Гости 
вечера смогли больше узнать о польских народных обычаях и об
рядах, а также рассказать о праздничных традициях своих семей.

Наиболее запоминаю щ имися стали народные обряды, гада
ния, колядования и приметы, приуроченные ко дням св. Анд
рея Апостола (30 ноября), св. М иколая (6 декабря), св. Люции 
(13 декабря, у поляков именно этот день считается началом зимы); 
св. Томаша, т. е. Ф омы (21 декабря), св. Степана (26 декабря; 
его считали покровителем лош адей), св. Сильвестра (31 декаб
ря), а также Трёх Волхвов (6 января), св. Блажея, т.е. Власия (3 
февраля), св. Агаты (5 февраля). Примечательно, что к после
днему празднику участники встречи стали готовится все вместе, 
вспоминая особенности его празднования на Кубани.

5 февраля 2006 г. в Краснодарском рим ско-католи
ческом костёле прошла Святая М есса, во время которой отец- 
настоятель Кшиштоф Гоик провёл освящение воды и хлеба, свя
занное с днём памяти св. Агаты (мученицы III в.).

Святая Агата происходила из богатого рода в Катании (С и
цилия). За отказ стать женой городского начальника она была 
осуждена на пребывание в публичном доме, после чего её бро
сили в тюрьму и там отсекли обе груди. Излеченная явивш им 
ся ей в видении апостолом Петром, она была приговорена гони
телями к смертной казни и сожжена на костре. Агату почитают 
как покровительницу Катании (по преданию , она неоднократ
но спасала город от изверж ения вулкана Э тны ), а такж е как 
защ итницу от пожаров и покровительницу литейщ иков. Д ень 
памяти Агаты (Агафии) — 5 февраля — совпадает в Католической 
и Русской Православной Церквях.

В Польше строго соблюдают обычай святить в этот день воду, 
соль и хлеб. О ни хранят дом а от несчастий. Т ак, во время 
пожара освящ ённые продукты нужно было бросить в огонь, что
бы он быстрее угас.

2 0 -2 6  февраля 2006 г. в Краснодаре прош ли Дни 
польского кино, организованные Польским центром «Единство» 
совместно с ГУК КК «Кубанькино» и Краснодарским государ
ственным университетом культуры и искусств.

20 февраля состоялось торжественное открытие Дней польско
го кино, начавшееся с выступления ансамбля «Сковронэк». В 
этот день был продемонстрирован фильм «Барышни из Вилько» 
(режиссёр А. Вайда). 21 ф евраля прош ёл показ ф ильм а «Де
вушка из банка* (режиссёр Я. Насфетер), 22 февраля — «Я про
тив» (режиссёр А. Т ос-Растовицкий), 23 февраля -  «Кто этот 
человек* (режиссёры Э. и Ч. Петельские), 24 февраля -  «Де
вочка никто» (режиссёр А. Вайда), 25 февраля — «Защ итны е 
цвета» (режиссёр К. Занусси) и, наконец, 26 февраля — «П о
езд в Голливуд* (режиссёр Р. Пивоварский).

В рамках Дней польского кино 24 февраля был организован 
вечер, посвящённый польскому кинематофафу. На вечере от имени 
руководства «Кубанькино» собравшихся приветствовала Елена Мак
симовна Сухачёва, один из наиболее активны х организаторов 
польских кинодней. С интересным сообщением выступил извест
ный киновед Юрий Анатольевич Бмдырев, а председатель Польско
го центра «Единство» пан Александр Селицкий поделился с гостя
ми рассказом о жизни и творчестве вьшающегося поляка Даниэля 
Ольбрыхского. Подробнее о Днях польского кино см. статью пана 
Ясинского на четвёртой и пятой страницах нашего выпуска.

14 марта 2006 г. в краснодарском Центре национальных 
культур состоялась встреча делегации Консультативного комите
та Рамочной конвенции по национальны м меньш инствам С о
вета Европы с представителям и национальны х объединений  
Краснодарского края. В составе делегации были; г-ж а Асана-

сия Спилиопулу-Окермарк (Ш веция), второй вице-президент Кон
сультативного комитета; г-ж а Лидия Баста-Фляйнер (С ербия- 
Ч ер н о го р и я ), в и ц е -п р е зи д ен т  К о н су л ьтати вн о го  ком итета; 
г-ж а Мирьяна Домини  (Х орватия), член Консультативного ко 
митета; г-н  Джерги Синани (А лбания), член Консультативного 
комитета и г-жа Элена Хурадо, секретарь комитета.

Были обсуждены результаты реализации Рамочной конвен
ции о защите национальных меньш инств на Кубани. Перед чле
нами Комитета Совета Европы выступили все присутствующие 
руководители национальных объединений Крас}юдарского края. 
П ольский национально-культурный центр «Единство» представ
лял председатель пан Александр Селицкий, который ответил на 
вопросы о  финансировании польской организации и положе
нии католиков в Краснодарском крае.

По итогам встречи делегация подготовит доклад, который 
будет направлен в адрес правительства РФ  для комментирова
ния, после чего доклад будет опубликован.

19 марта 2006 г. в крас»юдарском Цен
тре национальных культур состоялся вечер памя
ти Тадеуша Костюшко и Иоахи.ма Лелевеля. В 
этом  году исполняется  260 лет 
Т. Костю ш ко (родился 4 февраля 1746 г.) и 
220 лет И. Лелевелю (родился 27 марта 1786 г.)
— со дня прихода на свет двух выдающихся 
сы нов польского народа, принимавш их ак 
тивное участие в борьбе за независимость 
Польши: первый — в восстании 1794 г., вто
рой -  в Ноябрьском восстании 1830-1831 гг. 

По традиции вечер 
начался с исполнения польского националь
ного гимна, история которого тесно связана 
с эпохой борьбы за восстановление польской 
независимости. Затем прозвучали выступле
ния (пан Ромуальд Скоковский, пани Ядвига 
Гжеляк, пан Александр Селицкий, панна Та
тьяна Березенко) на польском и русском язы
ках, посвящённые жизненному пути обоих 
героев. Панна Халина Скоркина познакомила 
собравшихся с молитвой Тадеуша Костюшко 
перед решающи.м и победным сражением с царскими войсками под 
Рацлавицами (деревни в 40 км от Кракова). В наши дни величе
ственная панорама этой битвы выставлена во Вроцлаве.

Собравшиеся смогли познакомиться с польскими патриотичес
кими песнями, прозвучавшими в исполнении фольклорно-этног
рафического ансамбля «Сковронэк» (аккомпаниатор — пан Генна
дий Матковский), а также с тематической книжной выставкой.

В заклю чение перед гостями и участниками вечера высту
пили заслуженный артист Кубани г-н  Александр Гогава, напи
савший ряд песен на слова польских поэтов, и лауреат всерос
сийского конкурса гитаристов г-н  Вадим Кермасов, исполнив
ший вариации на музыку Ф ридерика Ш опена.

16 апреля 2006 г. в Краснодарском римско-католическом 
костёле Святого Либория прошли торжественные Святые Мессы, 
посвящённые великому празднику — Святой Пасхе (Zmartwychwstanie 
Pańskie). Кубанские поляки вместе со всем католическим миром 
с искренней радостью вновь встретили Воскресение Спасителя.

23 апреля 2006 г, в краснодарском Центре национальных 
культур прошло общее собрание Польского центра «Единство», 
на котором были обсуждены текущ ие вопросы, среди которых 
наиболее  важ ны м и стали: о р ган и зац и я  и проведении  Дней 
польской культуры в мае этого года, летние поездки в Польшу 
и паломничество на Ясную Гору к Чудотворному Образу Божь
ей Матери Ченстоховской.

25 апреля 2006 г. в Краснодарском государственном 
историко-археологическом м узее-заповеднике им. Е. Д. Ф ели- 
цына состоялась региональная научная конференция «Арме)1ия и 
армяне в контексте мировой культуры». С докладом об ар.мяно- 
католиках на Северном Кавказе выступил председатель Польского 
центра «Единство» пан Александр Селицкий. Как известно, на 
протяжении веков именно армяне иф али  огромную роль в куль
турных и экономических контактах между Польским королевством 
и народами Кавказа, а армянское население было важным ком
понентом в многоэтничном Польско-литовском государстве, со
здавая его неповторимый культурный колорит. На Кавказе ар- 
мяно-католики становились частью многонациональных римско- 
католических приходов, сохраняя католическую  веру вместе с 
поляками, чехами, немцами и другими народами.
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NeUi Szczygarewa 
ze swym obrazem

Co 2 no 20 мая 2006 г. Краснодарская региональная 
общественная организация «Польский национально-культурный 
центр Единство» при поддержке Польского культурного центра 
в Москве и Консульского отдела Посольства Республики Польша 
в РФ провёл Дни польской культуры на Кубани.

Открылись дни 2 мая в День Полонии (поляков, живущих 
по всему миру) с праздничного концерта, состоявшегося в крас
нодарском Центре национальных культур. Зрителей порадовали 
выступления польского фольклорно-этнографического ансамбля 
«Сковронэк»; музыкальные номера на стихи польских поэтов зас
луженных артистов Кубани Виктора Ивановича Михайловского и 
Александра Георгиевича Гогавы; выступление лауреата международ
ных конкурсов гитаристов Вадима Кермасова, сыгравшего произ
ведение Ф. Ш опена.

Открытием вечера стала премьера молодёжного рок-коллек
тива «Белый Грифон» (вокалист -  пан Дмитрий Долматов), ис
полнивш его ряд песен знаменитого польского ансам бля «Чер- 
вонз гитары*. Рождение этого коллектива и его название (отра
жающее символику кубанских поляков) стало приятной неожи
данностью для всех членов Польского центра.

Кульминацией вечера было 
награж дение призёров меж ду
народного  к о н курса  детск о го  
и зо б р ази тел ьн о го  тво р ч ества  
«Россия — Польша, Краснодар — 
К раков» и эк сп о зи ц и я  их р а 
бот. Л учш ими стали картины: 
Нелли Щигаревой «Народные гу
ляния в Кракове», Вики Григо
р я н  « В а р ш а в ск а я  п л о щ ад ь» ,

I Виктории Дор-Задэ «П разднич
ный день в Кракове» и Галины 

Зубенко «М арш алковская улица 1930 г.». Ю ные дарования яв
ляются учениками преподавателей-профессионалов К раснодар
ской детской художественной ш колы им. В. А. П таш инского: 
Владимира Дмитриевича Мухина (директор ш колы ), Валентины  
Ильиничны Поляковой и Натальи Николаевны Беломыцевой.

Благодаря помощ и Консульского отдела Посольства Респуб
лики Польша в РФ  трое ребят-художников получили возмож 
ность отправится в Краков во время летних каникул.

В этот же день состоялась презентация книги члена нашего 
центра писателя и публициста Игоря Эдвардовича Ясинского — 
«Синдром бешенства» -  сборника, включившего повести и рас
сказы последних лет. В этой работе пан Ясинский вновь высту
пает как ироничный философ, мастер словесного пейзажа и пси
хологического портрета, писатель разноплановый и многогран
ный. Уверены, что книга найдёт своего благодарного читателя.

3 мая в День Польской Конституции 1791 г. в Муниципаль
ном концертном зале Краснодара состоялся незабываемый форте
пьянный концерт заслуженной артистки России, лауреата между
народных конкурсов пани Полины Федотовой (г. Москва), блестяще 
исполнившей произведения М. Огинского, М. Ш имановской и 
Ф. Шопена. Гастроли пани Федотовой стали возможны благодаря 
поддержки Польского культурного центра в Москве, директор ко
торого пан Иероним Граля лично поприветстювал гостей вечера.

4 мая в Кубанском государствен
ном университете состоялась лекция С о
ветника Посольства Республики Польша,
Директора Польского культурного цент
ра в Москве доктора Иеронима Граля на 
тему «Речь Посполитая и народы Кавка
за во второй половине XVI в.». Тема 
лекции вызвала большой интерес и ока
залась актуальной для краснодарского на
учного сообщества. Пан И ероним Гра
ля и пани Полина Федотова встретились 
с главным проректором университета Александром Гавриловичем 
Ивановым, а также с профессорско-преподавательским составом 
исторического факультета КубГУ.

8  м а я  в краснодарском Центре национальных культур были 
продемонстрированы два фильм а, приуроченные к празднова
нию Дня Победы над фашизмом. Первый фильм рассказывал о 
жизни польского генерала Владислава Андерса, второй был по
свящён вкладу польского народа в долгожданную Победу.

13 мая в Литературном музее Кубани состоялось открытие 
выставки, посвящённой жизни и творчеству вьшающегося деяте
ля польской культуры Ежи Гедройца и возглавляемому им Польско

му Литературному Институту в Париже. Сенат Республики Польша 
объявил нынешний год «Годом Гедройца». Выставка бьша предо
ставлена Польским культурным центром в Москве и стала для ку
банского зрителя важным источником новой информации.

14 мая в Краснодарской центральной городской библиотеке 
им. Н. А. Некрасова прошла демонстрация художественного филь
ма «Старое сказание. Когда солнце было богом» (режиссёр -  Ежи 
Гофман, 2003 г.), собравшая поклонников польского историчес
кого кино. Фильм снят по мотивам повести знаменитого писате
ля Ю. И. Крашевского и посвящён истории польского государ
ства в языческую эпоху, за сто лет до принятия христианства.

20 мая в краснодарском Центре национальных культур про
шёл торжественный концерт, закрывающий Дни польской куль
туры на Кубани. Особый статус празднику придали приветствия 
Советника Посольства Республики Польша в РФ пани Лонгины 
П утка  и Н ачальника управления по взаимодействию  с общ е
ственными объединениями, религиозными организациями и мо
ниторингу миграционных процессов администрации Краснодар
ского края Юрия Александровича Бурлачко. Гости вечера смогли 
насладиться новыми песнями в исполнении польских краснодар
ских ансамблей «Сковронэк» («Жаворонок») и «Белый Грифон». 
Следует заметить, что «Сковронэк» впервые подготовил танце
вальный номер -  польский (кашубский) народный танец «Джэк», 
т.е. «Вепрь» (хореография -  пан Павел Линский). Приятным сюр
призом стали выступления ансамбля адыгского танца «Ошхамас» 
и пение на польском языке председателя Центра адыгской куль
туры Сафиет Зауркановны Шамовой. Кульминацией вечера стала 
презентация песни Виктора Михайловского «Краснодар -  К ра
ков» (на слова поэтессы Елизаветы Демидовой): песня стала выра
жением чаяний многих краснодарцев, стремящихся к побратим
ству двух прекрасных городов. |

Ещё одной важмил частью 
ко нцерта  бы ла п резен тац и я  
книги «Эхо» знаменитого ку
банского поэта Кронида Алек
сандровича Обойи^икова. К н и 
га включает переводы произ
ведений поэтов разных наро
дов (из польских поэтов был 
представлен Тадеуш Гицгер, в 
былые годы приезжавший на Кубань). Завершился вечер приня
тием юных участников в члены Польского центра «Единство» и 
традиционной польской здравицей «Сто ляг».

Прошедшие Дни польской культуры были отмечены и неко
торой грустью, связанной с отъездом на Родину настоятеля рим 
ско-католических приходов в К раснодаре, Армавире и хуторе 
С ем ёновском  отца Кшиштофа Гоика, пять лет соверш авш его 
пастырское служение на Кубани.

Новым настоятелем стал замечательный человек -  отец Ште
фан Плитцнер, благодаря активности  польских прихожан уже 
начавший осваивать элементы польской речи.

,2 1 —23 мая 2006 г. продолжились встречи кубанских 
поляков с Советником П осольства Республики Польша в РФ 
пани Лонгиной Путка, посетивш ей Анапу и Сочи.

27 мая 2006 г. польские ансамбли «Сковронэк» и «Белый 
грифон» приняли участие в вечере Союза славян Кубани, состо
явшемся в Центре национальных культур. Вот уже пить лет славян
ские общины края регулярно проводят совместные мероприятия, 
посвящённые славянскому братству. Выступления польских кол
лективов заслуженно получили высокую оценку зрителей.

2 июня 2006 г. было опубликовано Постановление главы 
администрации Краснодарского края, по которому членом С о
вета при главе администрации Краснодарского края по содей
ствию развитию институтов фажданского общества и правам че
ловека стал Председатель Польского национально-культурного 
центра «Единство» пан Александр Селицкий. Эго явилось важным 
ф актом  признания общ ественной  значим ости работы наш его 
Польского центра, занимаю щего активную позицию в процессе 
гармонизации межнациональных отнош ений в крае.

2 ИЮНЯ 2006 Г. в малом зале КГНТУ «Кубанский каза
чий хор» состоялся показ ф ильм а А ндж ея Вайды «Ш ляхта* 
(«Месть»), снятый по одноимённой пьесе Александра Фредро.

16 ИЮНЯ 2006 г . закончился очередной учебный год 
на курсах польского языка, проводимых в краснодарском Ц ен
тре национальных культур. Слушателям успеш но окончивш им 
курсы были вручены свидетельства.
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ŻYCIE POLONIJNE

Kadr z film u  
„Czterej pancerni i pies”

ДНИ польского кино
Смем можш утверж0йть, что «в тюрой пмтине XX века cfw4u кш/татогрифов 

лбршских т р т - пояы'киЬ стоял несколько оаобнямт и Шл на порядок выше осталь
ных. ДсйстАит&иьт толыю не otkumme в вре/кттосш. и i башрсквх фильмов, 
кроме раш  «Что может ^ьтгь лучше гшхой aomthtf', венгерских -  * Капитана ТЬнке- 
«о» ши чешских ~ *Лимтт^ный ДжО'’ и ^//рвзрак тмка Моррисваяь», ничего не 
Шержаяось в памяти. ГДР-тская «ДЕФА* мома станете разве что т ^ш кве лес~ 
терны, да и та во .тогвм благодаря мужеетвешю-тотрашАю.му обаянию Гойко Мя~ 
тача. Румыния *разродшюсь» *1ксня.ш .моря» исключателыю лишь благодаря поддер
жке той же Налгарив и СССР {песян ю  неё пучат и по ееа день). Вот, пожалуй, и всё.

ПОЛЬШ А же ситуативно став 
для С С С Р некоей информа 
ционной отдушиной со сто
роны Европы, создала по мировым стан

дартам в количественном, а главное, в 
к ач ес тв е н н о м  о т н о ш е н и и , д о в о л ьн о  
мощный профессиональный, тематичес
ки разносторонний кинематограф. С ра
зу вспом инаю тся искром ётны е, порой 
несколько простодушные, но, вне вся
кого сомнения, после просмотра остав
ляющие у зрителя замечательное настро
ение комедии *Гангстеры и филантропы», 
«Ева хочет спать», * Человек с ордером на 
квартиру», приклю ченческо-сказочная 
феерия «Рукопись, найденная в Сараго
се». На историко-лирические («Графиня 
Коссель», «Марыся и Наполеон», «Кукла») 
и историко-приклю ченческие фильмы 
(«Огнём и мечем», «Пепел», «Лан Воло- 
дыёвский», «Фараон», «Крестоносцы») у 
кинотеатров выстраивались длиннющ ие 
очереди, а перед началом сеанса десятки 
страждущих пытались у входа «шибать* 
ли ш н и й  билетик. П одобны е ф ильм ы , 
как правило, отличались, по  крайней 
мере в преамбуле, исторической досто
верностью, зрелищ ностью , масш табно
стью, героической фабулой и эм оцио
нальны м  позитивом . К стати , и ны не, 
когда по телевизору повторяю т фильм 
«Крестоносцы», я ничего с собою не могу 
поделать — всё бросаю и смотрю его сно
ва и снова. А знам ениты е мелодрамы 
«Как стать любимой», «Парижанин в Вар
шаве», «Лекарство от любви» вызывали 
незаметно смахиваемые горючие слезин
ки не только у юных и неискушённых про
винциальны х бары ш ень, но и у более 
умудренных жизнью дамочек бальзаков
ского возраста.

Н о  о т д е л ь н о  х о ч ется  с к а за т ь  о 
польских многосерийных фильмах, на
звать которые «мыльками» по типу се
годняш него российского и латиноам е
риканского ш ирпотреба язы к не пово
рачивается. Прежде всего, это блиста
тельные «Четыре танкиста и собака». 
К онечно, мож но придираться к ан га 
ж ированности  этой работы , но с дру
гой стороны, иначе историю, какова бы 
она ни была, пришлось бы каждый раз 
заново переписывать. А фильм действи
тельно захватил и, можно сказать, пе
ревернул зрителя середины 60-х годов. 
Девчонки нашего класса поголовно по- 
в л ю б л я л и сь  в Я н ек а  (Я нуш  Г ай о с), 
мальчишки же бредили Гусликом (Ф ран
тиш ек Печка), ещё бы -  гвозди из де
рева руками вытаскивал. Не слабо?! Все 
восхищались бесхитростной наивностью 
Григория (Влодзимеж Пресс). Действи

тельно, грузины  в своей массе -  народ 
гостеприимный, открытый и добросердеч
ны й, о собен но  когда политики  воду не 
мутят Чуть позже мы стали свидетелями и 
«соучастниками» захватывающего действа 
«Капитан Сова шагает по следу» и художе
ственной драматургии «Барбара и Ян» — 
фильма о деятельности честных журналис
тов, в какой-то момент отказавшихся ра
ботать «по указанию» и, главное, обосно
вавших и отстоявших свою позицию — вот 
кого сейчас в России не хватает!

А потом прямо неким выстрелом, даже 
залпом показал себя в масштабах страны 
неповторимый сериал «Ставка больше, чем 
жизнь» с блистательным Станиславом М и
кульским в роли капитана Клосса. Теперь 
в героя втю р и вал и сь  уже не сопл и вы е  
ш кольницы , а студентки нашего Медика. 
Ещё бы , «танкистский» Я нек был бело
брысым обаятельным, но всё же мальчиш
кой. Клосс же представлял собой молодо
го сформировавш егося, с прекрасной ф и 
гурой и волевым лицом  мужчину. Эдако
го «польского Бельмондо» без промаха стре
ляю щ его, а когда надо, в дело с успехом 
пускающего и железный кулак. А ещё он -  
интеллектуал, стратег, просчиты ваю щ ий 
свои действия на несколько ходов вперёд. 
У одной очень известной сейчас на Куба
ни художницы (у какой -  не скажу, как- 
никак уже внуки подрастают), до замуже
ства над письменны м  столиком длитель
ное время висел портрет Микульского, вы
резанный как бы не из журнала «Огонёк».

«Ставку» мне довелось смотреть в Ге
лендж ике на даче семьи Очаповских. Во 
время просмотра у редких ещё в то время

телевизоров собирались десятки зрителей
— знаком ы х, соседей, соседей соседей и 
вообще непонятно кого, которые скучко- 
вывались будто шпроты в банке. Пляж тоже 
в мгновение ока пустел -  все «соскакива
ли» см о тр еть  «Ст авку». А потом у, что 
было на кого смотреть!

С 20 по 26 февраля 2006 года в Красно
даре с успехом прошли Дни Польского кино. 
Ф естиваль состоялся благодаря поддержке 
деп ар там ен та  культуры  адм ини страц ии  
края. Польского национально-культурного 
центра «Единство», ГУК К К  «Кубаньки- 
но». Краснодарского государственного >’ни- 
верситета культуры и искусств. Фильмогра
фию составлял киновед, член Союза кине
м атограф истов России Ю рий Болдырев, 
Перед зрителями выступил польский фоль
клорно-этнографический ансамбль «Сковро- 
нэк» («Жаворонок») под руководством Яд
виги Гж еляк, а приветствие Посольства 
Польской Республики зачитал московский 
кинорежиссёр Григорий Амнуэль.

В фильме «Барышни из Вилько» режис
сёр Анджей Вайда поднимает проблему от
ветственного отнош ения личности к сво
им поступкам . Герой ф ильма, привлека
тельны й , молож авы й холостой мужчина 
(Даниэль Ольбрыхский) проездом посещает 
своих давних знакомых — трёх сестёр, кото
рые лет пятнадцать назад, тогда ещё со
всем юные, были в него влюблены. П ри
чём герой так  и не узнал, что четвёртая 
сестра лиш ила себя ж изни из-за неразде
лённой любви к нему. С течением време
ни всё успокоилось, и повзрослевшие де
вушки как-то устраивают свои жизни. Но 
вот герой, заглянувш ий к ним вроде бы 
на момент, задерживается, и, желая того 
или нет, воскрешает у барышень прежние 
чувства и вновь вселяет забытые уже на
дежды. Он лом ает устоявшийся уклад их 
жизни, а племянницу одной из хозяек по
чти доводит до самоубийства. Он не заду
мывается над последствиями своего пове
дения, суть которого за прошедшие годы 
ни на йоту не изменилась.

Ю мористический детектив «Девушка из 
банка» (режиссёр Януш Насфстер) непло
хо зн а к о м  п р е д с та в и тел я м  п о к о л е н и я  
«кому за сорок». Грабят машину инкасса
тора. М олоденькая сотрудница запоминает 
налётчика и вкупе с обаятельным м или
ционером (Збигнев Цибульский) пытает
ся его опознать среди курортных отдыхаю
щих. Ну, как  тут не вспыхнуть лю бви? 
Даже в конце фильма непонятно, нашлись 
д ен ь ги , или нет? Д а и какая  разница! 
Главное — герои нашли друг друга. Вели
колепная пародия, гротеск и режиссёрс
кий приём доставили переполнешгаму залу 
истинное наслаждение.



ПОЛЬСКИЕ ВЕДОМОСТИ, Краснодар, 2006, № 1-2 (14) 5

В КРАСНОДАРЕ
в  фильме А. Тос-Растовицкого *Я про

тив» поднимается особенно актуальная се
годня проблем а подростковой  н ар к о м а
нии. Есть три пути: на кладбище, в тюрь
му или в сум асш едш ий  дом . В прочем , 
имеется ещё один путь — отступление на
зад, попытка вырваться из страшных пут. 
Но последнее под силу не всем: таким , 
как  прежде человек уже никогда не ста 
нет. П оследствия психологического над
лома могут длиться десятилетиями.

В фильме *Кто этот человек» (режис
сёры Эва и Чеслав П етельские) красной 
нитью проходит постулат, что спецслуж 
бы, особен но  в периоды , предш ествую 
щие войнам, могут с лёгкостью  изломать 
практически любую человеческую жизнь.

О подростковой жестокости и станов
лении детских душ -  фильм *Девочка Н ик
то» Анджея Вайды.

Глубочайшее впечатление произвела на 
зрителей работа Кш иш тофа Занусси *3а- 
щитные цвета». В ней п о к азан а  ж и зн ь  
студенческого лагеря, и, хотя канва ре 
жиссёром целенаправленно не прописана.

поражаешься силе драматургии и актерс
кому мастерству. Перед нами ректор, не
чистоплотная в научном и нравственном 
плане личность, и ему подобная семья. С 
другой стороны мы видим наивный, а от 
того особенно симпатичны й ю нош еский 
максим ализм  и нон кон ф орм изм  «свято
наивного» преподавателя, которы й вос
стаёт против бездушия зарвавш егося рек
тора, что придаёт зрителю уверенность: не 
всё в этом мире основано на лжи.

Подспудный смысл комедии *Поезд в 
Гомивуд» (режиссёр Р. Пивоварский) зак
лючён в том, что в мире помимо амери
канской «фабрики грёз» есть и другие, не 
менее достойные кинематографы, талант
ливые артисты и артистки (именно после
днее в фильме подчёркивается), которые 
могут на равных спорить даже с такими ми
ровыми звёздами, как М эрилин Монро.

Благодаря удачному подбору фильмов 
зрители не увидели культа наживы, при
сущего сегодня многим отечественным и 
западны м  ф ильм ам . И, главное, участ
ники и зрители Дней Польского кино уве
ренны , что им енно культура во многом  
является связующим звеном между наро
дам и, способствует  в заи м о п о н и м ан и ю , 
обоюдному уважению, добрососедству. И 
фестиваль — яркое тому подтверждение!

Игорь Я С И Н С К И Й

27 марта 2006 г. в Кракове на 84-м году 
жизни скончался выдающийся польский пи- 
сатель-фантаст, драматург, поэт, кри
тик, футуролог, литературовед и ориги
нальный философ Станислав ЛЕМ. Он был 
одним из самых известных и признанных в 
мире польских авторов, кавалером ордена 
Белого орла, почётным гражданином Кра
кова, доктором honoris causa Политехничес
кого института во Вроцлаве, Опольского 
университета, Львовского государственного медицинского 
университета и Ягеллонского университета.

Вечная светлая память его имени!

(^ n tr u m M z jo k f l  i

KURS JĘZYKOWY W LUBLINIE
w  lipcu zeszłego roku ziścito się moje 

najgłębsze marzenie -  odwiedziłam  Polskę. 
Zdarzało mi się bywać zagranicą, lecz ojczyznę 
moicłi przodków jurzałam po raz pierwszy.

Za oknem autokaru szybko przesuwają się 
widoki Białej Podlaskiej, Lublina -  piękny 
krajobraz polski, przypominający z wyglądu utulną 
kołdrę ze skrawków, uszytą przez troskliwe rączki 
miłej babuni. Nie ma typowo rosyjskich pól 
bezkresnych, natomiast masz do oglądania 
wymyślnie ciekawą zmianę odcieni koloru żółtego 
i zielonego -  pasemki pszenicy i żyta zmieniają 
się na „skrawki” truskawek lub chmielu. Pierwsze 
próby „niewymuszonego” gadania po polsku -  
odpowiadam na wypytywania kierowcy, dzielę się 
z nim pierwszymi wrażeniami -  i ochwyta mnie 
poczucie dziecięcego zachwytu z tego powodu, że 
ja  rozumiem oraz że jestem  rozumiana. 
Wyobrażam sobie ten cały potok błędów 
gramatycznych i stylistycznych, jakim bezlitośnie 
uraczam mojego rozmówcę. Jednak Lektorat 
Języka Polskiego oraz Nauka o współczesnym 
języku polskim czekają jeszcze na mnie.

Polonijne Lato 2005 roku Centrum Języka
i ICultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 
Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie 
obchodziło już po raz 15 z kolei, czyli było ono 
jubileuszowe. „To się zdarza tylko raz na 15 lat”
-  mówił dyrektor Centrum Języka i Kultury 
Polskiej profesor Jan Mazur podczas uroczystej 
ceremonii otwarcia Polonijnego Lata-2005, 
przedstawiając liczne osobistoście oficjalne i gości 
honorowych. Przedstawiciele Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda Lubelski 
Andrzej Kurowski, kierownicy Ministerstwa 
Edukacji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a 
także nazwany „symbolem współpracy Polski z 
Polonią”, który stał u źródeł tego ruchu, pan 
Andrzej Stelmachowski serdecznie witali słucłiaczy 
kursu. Mnóstwo ciepłych stów wypowiedziano 
tamtego wieczoru. Szczególnie utrwaliło w pamięci 
przemówienie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej 
pana Kazimierza Pawełka; „Przyjechaliście z 
różnych krajów świata. Wasi ojcowie i dziadkowie 
opuścili swą Ojczyznę z różnych przyczyn: 
politycznych, ekonomicznych lub jakichś 
innych. Wielu z nich, nie opuszczając Polski, 
znalazło się poza jej granicami. Lecz Polska o 
was nigdy nie zapominała oraz nie zapomni. Bez

względu na to, że posiadacie paszporty różnych 
krajów, przyjeżdżajcie do Ojczyzny swoich 
przodków celem nie tylko doskonalenia 
polszczyzny, lecz poznania kraju oraz jego 
obyczajów. Niech wasz pobyt tu będzie jak 
najbardziej przyjemny oraz pożyteczny”.

Wreszcie rozpoczęła się intensywna studencka 
codzienność. Nauka trwa od 9 rano do 5 po 
południu: zajęcia praktyczne z języka polskiego 
przeplatają się z kapitalnymi wykładami pana Jana 
Mazura, po nich następują wykłady z historii, 
współczesnej literatury polskiej, teatru... 
Prawdziwy szturm umysłowy. Porównując swe 
studia uniwersyteckie w Rosji muszę zauważyć, że 
nauka na kursie była o wiele intensywniejsza. 
Wydawać się miało, że organizatorzy programu 
spróbowali wypełnić owe trzy tygodnie przez 
maksymalnie możliwy zasób wiedzy z języka, 
historii Polski, kultury, folkloru i tradycji. Na tym 
kursie przedstawione zostały rozmaite aspekty 
poznania języka polskiego, włączając w to 
frazeologię, fonetykę a nawet tendencje jego 
rozwoju w przyszłości. Z miłością i czułością 
wspominam wielu z naszych wykładowców. 
Kierowniczka Radia Studenckiego urocza pani 
Grażyna Stachyra, posiadająca wzorową wymowę 
oraz zadziwiająco piękny głos, wshichiwała się do 
mowy każdego z nas, taktycznie prostując błędy 
naszej wymowy, oraz szczerze cieszyła z każdego 
prawidłowo twardego „cz”. A nasza troskliwa 
kierowniczka pani Monika Gabryś, która 
opiekowała się naszą grupą, odpowiadała na 
niezliczone nasze pytania i stanowczo zmuszała 
do mówienia wyłącznie po polsku, upewniając, że 
problemy znikną już po pierwszym tygodniu.

Ma się rozumieć, że skuteczna nauka nie 
je s t możliwa bez pełnow artościow ego 
odpoczynku. Nasz program  kulturalny był 
nadzwyczaj obszerny oraz różnoraki. Już w 
najbliższe dni wolne od zajęć wyruszyliśmy do 
zamku Zamoyskich w Kozłówku, który leży sto 
kilom etrów  od Lublina. Po obejrzeniu 
malowniczej okolicy majątku i pięknych wnętrz 
pałacowych skierowaliśmy się do Kazimierza 
Dolnego -  starożytnego miasteczka na brzegu 
Wisły. Po tygodniu zajęć czekała na nas nowa 
wycieczka - podróż do Krakowa, gdzie 
spędziliśmy trzy niezapomnialne dni.

Helena TELICKA
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ПРОФЕССОРЕ ПЕТРЕ ЭДМУНДООИЧЕ СТРЕБЕЙКО
Жаркое кубанское лето 1943 года. *Сейчас окунуться бы в море, u.tu хотя бы в 

Кубань!» — мечтлш я, студентка третьего курса Краснодарского химико-техно- 
логического института, готовясь к сдаче экзамена по гидравлике. А о каникулах, 
море и даже Кубани мы забыли с нача.1а войны. Сейчас перед нами, студентами, 
стояга задача — ликвидировать отставание в учёбе, вызванное оккупацией. Пяти
летка — в четыре с половиной года. При этом нужно 6bLW совмещать учёбу с 
работой по восстановлению разрушенных зданий, уборкой урожая в пригородных 
хозяйствах, дежурством в госпитлгях. Но всё это казалось лёгкой работой по срав
нению с рытьём противотанковых рвов лопатами в зиму 1941—1942 годов.

Но вот и экзамен. Всё было именно 
так, как  рассказы вали нам старш екурс
ники. На столе учебная и справочная л и 
тература. А весь секрет такой методики 
заключался в постановке вопросов. Если 
знаешь, где искать решение — справиш ь
ся. С праш ивал Пётр Эдмундович недо
лго , не стараясь «завалить». Н апротив, 
увидев какие-то  непринципиальны е по
греш ности, своим и наводящ им и вопро
сами стремился исправить положение. Но 
чаше дело кончалось тем, что студент сам 
понимал — «не справился» и тут же дого
варивался о  п ереэкзам еновке . Не буду 
скромничать. Я сдала физхимию  сразу и 
на отлично! И дело не в везении, хоро
ших вопросах в билете. Пётр Эдмундо
вич, педагог от  Бога, научил м еня п о 
н и м ать  эту  слож н ую , но  у ди ви тельн о  
интересную  ветвь химии. Он поделился 
секретом , как анализировать, обобщ ать 
сложные вопрюсы теории, применять их 
для реш ения задач.

О бщ аясь на лекциях, коллоквиумах, 
экзамене, отмечая неординарность наше
го проф ессора, м ы , оказы вается , вовсе 
ничего не знали о  других его незаурядных 
талантах. Мне повезло. На кафедре ф из- 
коллоидной химии было два профессора. 
Коллоидную  химию  читал Алексей Н и 
колаевич Харин. Я с подругой под его ру
ководством выполняла студенческую н а
учную работу. С лучилось так, что когда 
работа была закончена и уже 0({юрмлялась 
для сдачи, А лексей Н иколаевич при бо
лел. Мы отправились к нему домой полу
чать «добро* в виде его подписи. Профес
сор и его  супруга, М илада Ф ранцевна, 
встретили нас очень радушно. Угостили 
нас чаем с печеньем из кукурузной муки, 
испечённым хозяйкой. А главным угоще
нием  стала м узы ка. Вначале играла на 
рояле Милада Ф ранцевна — она профес
сиональная пианистка. Затем 
за рояль сел Алексей Никола
еви ч . Он сы гр ал  нам  этю д 
С к р яб и н а  и вальс Ш оп ена.
Удивлению и восхищению на
ш ему не бы ло предела. Вот 
тогда-то он и рассказал много ^  
удивительного для нас о Пет- ^  
ре Э дм ундовиче. О ни бы ли *¥ , 
друж ны . Их сближ ало  м н о -^ ^ |^ ч  
гое, не только музыка. Алек- _ ”  “'■'4 
сей Н иколаевич уверял, что 
Пётр Э дм ундович играет на 
рояле не как он , дилетант, а 
мастерски. Картины же писал 
так, что любой художник по
завидует. Оба лю били театр.
Далее рассказ перешёл в откро
вение. Речь шла о  той пози

САМ Ы М  трудным предметом 
на третьем  курсе считалась 
физическая химия. А нам это 
как раз предстояло. Ходила довоенная 

шутка: «Сдал ф изхимию  -  можно ж е
ниться!». Старш екурсники рассказы ва
ли о проф ессоре Петре Э дмундовиче 
С требейко, читавш ем эту самую  ф и з
химию , м ного необы чного. П розвали 
его Черчиллем. Читает, мол, хорош о, 
а вот приним ает экзам ен не как  все. 
Словом, сдавать ему очень трудно. С од
ного раза почти невозможно.

Первое знакомство с неординарным 
профессором — его первая лекция. Мы 
увидели среднего роста плотного муж
чину лет сорока, чем-то действительно 
отдалённо напом инаю щ его Черчилля. 
И з-под очков смотрели внимательные 
и, словно обращ ённы е только к тебе, 
глаза. Лёгкий прищур делал взгляд чуть- 
чуть ироничным. Нас, слышавших уже 
многих лекторов, Пётр Эдмундович по
разил тем, что при чтении всего курса 
н икогда не п ользовался  конспектом . 
Говорил он  неторопливо , в сдерж ан
ной манере, но как-то очень убедитель
но. И ной раз, осо бен н о  рассказы вая
об учёных, приводил курьёзные случаи 
из их ж и зн и  иди д ея тел ьн о сти , чем 
очень украшал лекцию.

Лабораторные работы проводили ас
систенты, а вот коллоквиумы -  сам про
фессор. Здесь он вёл себя иначе, чем 
на лекциях, демократичнее. Замечания 
к ответам студентов делались им часто 
с ю мором, что разряж ало обстановку, 
но никого не обижало.

ции, которую занял п р о ^ с с о р  Стребей
ко, заведующий кафедрой, по отношению 
к опальном у, бы вш ему под оккупацией 
профессору Харину: он не позволил его 
уволить, отстоял. Мы прекрасно п о н и 
м али, каки м и последствиями мог обер
нуться для самого защитника этот посту
пок, который мы оценили как героичес
кий. Мы осознали , что преподавал нам 
физическую химию не просто замечатель
ный учёный, прекрасны й педагог, но и, 
самое главное. Человек с большой буквы.

В ром анах, киноф ильм ах профессор
— это пожилой седовласый человек, книж 
ны й червь, ничего не желаю щ ий знать, 
кром е своей  науки. А на кафедре ф из- 
коллоидной химии работали и дружили 
м олоды е д о к то р а  н ау к , общ и тел ьн ы е, 
талантли вы е, лю бящ ие искусство. З н а 
ком ство с н и м и , не постесняю сь этого 
слова, бы ло судьбоносным. Оно опреде
лило лини ю  моей дальнейш ей ж изни -  
приверж енность к химической науке. Не 
будь этого -  проработала бы я сменным 
инж енером  на маслож ирком бинате, как 
лучшие мои сокурсницы.

Л етом 1945 года я получила диплом 
инженера-технолога и направление на ра
боту в Новосибирск. Не явиться на работу 
в те годы -  преступление. С помощ ью  
мужа, о ф иц ера  Войска П ольского, мне 
удалось через министерство получить «сво
бодный диплом», дававш ий право сам о
сто ятел ьн о го  трудоустройства. М естом 
моей работы стала кафедра химии Крас
нодарского пединститута, где химию в то 
время читал профессор А. Н. Харин. Моя 
диссертация, которую я защитила в 1950 
году, была по одному из разделов ф изи
ческой химии. При её подготовке я часто 
вспоминала Петра Эдмуиаовича Стребей
ко, привившего мне любовь к этому пред
мету и научившему меня преодолевать не
избежные в научной работе трудности.

Став доцентом, я 35 лет проработала 
в своей Alma Mater. Мне всегда хотелось 
при чтении лекций, проведении коллок
виумов, опросе на экзам енах следовать 
эталону учёного и педагога Петра Эдмун
довича С требейко. Я благодарна судьбе 
за встречу с этим замечательным челове
ком , человеком высочайш ей культуры и 
безупречного достоинства.

Л . М . ВОЙТКО
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PROFESOR
PIOTR

STREBEYKO
Piotr Strebeyko urodził sie w 

roku 1901 w rodzinie zarządcy 
Odcinka Zabajkalskiego  
Poludniowo-Syberyjskiej Kolei 
Żelaznej. Jego ojciec Edm und  
Strebeyko pochodził ze 
starożytnego polskiego rodu 
szlacheckiego herbu Bończa. Od 
roku 1918 Piotr Strebeyko  
zatrudniony je s t na budowie 
kolei, zaś od roku 1919 studiuje 
na Politechnice w Tomsku na 
Wydziale Chemiczno-Technolo- 
gicznym, który ukończył и> roku 
1924. W  roku 1920 na mocy 
specjalnego zezwolenia,
udzielonego mu przez biskupa 
rzymsko-katolickiego. Piotr 
Strebeyko bierze ślub ze  swij 
kuzynką Marią, córką Feliksa, 
Klodnicką. Wkrótce urodzili im 
się synowie E dm und oraz 
Romuald, którzy później polegli 
na froncie , oraz córka 
Małgorzata, której poszczęściło 
się całą i zdrową, wrócić z wojny 
w stopniu starszego lejtnanta  
służby medycznej.

W ciągu kilku lat Piotr 
Strebeyko w charakterze 
głównego inżyniera pracował na 
Fał)ryce Sylikatów w Kungaree, po 
czym z konkursu wybrany został 
na wykładowcę Politectiniki 
Uralskiej. Po uzyskaniu w roku 
1934 doktoratu Piotr Strebeyko 
kieruje najpierw katedrą chemii 
nieorganicznej, zaś od roku 1936
-  katedrą chemii fizyczno- 
koloidalnej na Wszechzwiązkowej 
Akademii Przemysłu Olejarsko- 
Margarynowego w Krasnodarze. 
Po uzyskaniu stopnia doktora 
habilitowanego nauk chemicznych 
Piotr Strebeyko mianowany 
zostaje profesorem.

Pasjonowała pana Piotra 
matematyka, on dobrze malował, 
był utalentowanym muzykiem i 
kompozytorem, skomponował 
dużo nokturnów, walców, 
preludiów. W roku 1937 stworzył 
on miniatury: „Pląsy w 
kajdankach”, „Żołnierzyki z 
drewna”, „Marsz ludożerców”. 
Przed Wielką Wojną Ojczyźnianą 
powstały większe utwory Piotra 
Strebeyki: uwertura „Fantazja”, 
libretto oraz muzyka do sztuki 
МоНёге ,Jv1onsieiir de Pursognac”.

W roku 1942 profesor 
Strebeyko kieruje ewakuacją 
Akademii. W tym samym roku 
wspólnie z profesorem 
Tiutiunikowcm skonstruował on 
aparat do kroplowej transfuzji 
krwi, który szeroko był 
stosowany w szpitalach 
wojskowych. Po powrocie do 
Krasnodaru w roku 1943 profesor 
Strebeyko znów kieruje katedrą 
na Akademii Przemysłu 
Spożywczego, zaś po kilku 
latach staje się dziekanem 
Wydziału Technologicznego. 
Zmarł Piotr Strebeyko w roku 
1950.

badania produktów żywnościowych”, 
„Higiena odżyw iania” , „Zasady 
higieniczne projektow ania oraz 
sanitarnego zagospodarowywania 
osiedli wiejskich” i „Kurs lekcji z 
higieny wojskowej”, liczne artykuły 
oraz trzy dziesiątki rozdziałów, 
poświęconych higienie, w 
specjalistycznych wydawnictwach 
książkowych. .Sześć haseł jego 
autorstwa zamieszczono w Wielkiej 
Encyklopedii Medycznej.

Dobrze są znane jego prace z 
dziedziny higieny kom unalnej, 
higieny pracy, higieny osiedli, 
higieny uzdrow isk, higieny

ultradźwięk, badaniu skurczu włókien 
mięśni a także oceny bytowych i 
p r o d u k c y j n y c h  
methemoglobinowytwarzaczy. Tu 
metoda Okołowa była wykorzystana 
pizy ł)adaniu składników hemoglobiny, 
a ticże białka w mleku i jajkach. W tej 
dziedzinie przez Okołowa i jego 
asystentów wykonano było ponad sto 
prac, w tym 18 prac doktoranckich (z 
czego 4 habilitacyjne).

Wiele sił i energii oddał Okołów 
pracy dydaktycznej: wychował 6 
doktorów habilitowanych, profesorów.

Był redaktorem działu higieny i 
sanitarii w czasopismie „Praktyka

PROFESOR FELIKS OKOŁOW
WYBITNY uczony, 

zasłużony naukowiec 
Kirgizji, profesor, doktor 
habilitowany Feliks syn Stanisława 

Okołów, u ro iił się w dniu 16 czerwca 
1895 roku na Litwie, lecz przez 
zrządzenie losu rzucony został w głąb 
Z w itk u  Radzieckiego. W roku 1918 
on ukończył Wojskową Akademię 
Medyczną. W czasie Wojny Domowej 
był starszym lekarzem pułkowym oraz 
komendantem oddziału medyczno- 
sanitarnego brygady, później dywizji 
oraz odcinku frontowego Armii 
Czerwonej. Po wojnie pracował w 
Stawropolskim i Rostowskim Instytucie 
Chemiczno-Bakteriologicznym oraz w 
Państwowym Instytucie Sanitamo- 
Higienicznym. Pogłębiał też wiedzę w 
Berlińskim Instytucie imienia Roberta 
Kocha. Następnie pracował w 
Instytucie Żywienia Akademii Nauk 
Medycznych ZSRR, wykładał na 
Pierwszej Moskiewskiej Akademii 
Medycznej, Kirgiskiej Akademii 
Medycznej oraz wreszcie na Kubańskiej 
Akademii Medycznej imienia Armii 
Czerwonej w Krasnodaize aż do roku 
1975, kiedy miał już lat 80.

Na jego doroliek naukowy składa 
się ponad półtorej setki 
opublikowanych prac, w tym pięć 
monografii: „Żywienie i higiena 
pożywienia” , „Praktyczne metody

odżywiania, bakteriologii i serologii.
Jako pierw szy sporządził 

klasyfikację zatruć pokarmowych, 
a wraz z N. Muserskim wprowadził 
metodę wykrycia związków azotu 
w produktach spożywczych.

Jednakże większą część swojego 
życia twórczego Okołów poświęcił 
opracowywaniu metodyki
rozpoznania działania na organizm 
szkodliwych czynników środowiska 
wewnętrznego i zewnętrznego.

Pierwsza praca w tym kierunku 
dotyczyła zmian, zachodzących w 
białkach surowiczych osocza krwi na 
skutek szkodliwego działania 
czynników środowiska. Metodyka 
polegała na badaniu termoczułosci 
białek, poddawanych dozowanej 
denaturacji cieplnej. Owa metodyka 
Feliksa Okołowa była wykor2ystana 
przez jego uczniów, późniejszych 
profesorów i kierowników katedr G. 
Gudzowskiego i S. Nikołowa, którzy, 
trzymając się tej zasady porowadzili 
dalsze badania na zwierzętach 
doświadczalnych by ustalić zmiany, 
zachodzące w żywych organizmach 
pod działaniem czynników 
szkodliwych środowiska w mi^niach i 
białkach osocza. Ustalenie 
termowrażliwości białek miało 
zastosowanie przy badaniu takich 
szkodliwych czynników jak wibracja i

laboratoryjna”, członkiem kolegium 
redakcyjnego czasopisma ,^agadnienia 
Odżywiania”, członkiem rady 
redakcyjnej czasopisma „Higiena i 
Sanitaria”, członkiem licznych komisji 
problemowych, uczonych rozpraw.

Feliks Okołów -  członek 
honorowy Naukowego
Towarzystwa Higienistów i Lekarzy 
Sanitarnych. Był jednym  z 
najbardziej cieszących się uznaniem 
uczonych higienistów w Związku 
Radzieckim.

W życiu prywatnym  był 
dobrym bezinteresownym
człowiekiem i przełożonym. Miał 
zawsze serdeczny stosunek do ludzi.

Przez prawie 60 lat służył 
ludziom  na niw ie m edycyny 
profilaktycznej. Urodził się 
Polakiem i był nim przez całe swe 
życie. Pięknie władał polszczyzną, 
posiadał bogaty księgozbiór polskiej 
literatury pięknej, brał aktywny 
udział w imprezach polonijnych. 
Był uzdolniony muzycznie. Grając 
dobrze na skrzypcach urządzał u 
siebie w domu koncerty przy 
akompanencie fortepianu.

Miał żonę Marię i jedynego syna 
Witolda.

Zmarł w wieku 90 lat na cukrzycę, 
na którą chorował przez 15 lat.

Jadwiga GRZELAK

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 
ВПАаПСПАВА ПОПОВА

15 марта 2006 г. ушёл из жизни замечательный человек и 
выдающийся учёный — доктор филологических наук, профессор 
Кубанского госуниверситета, член Союза писателей России Вла
дислав Павлович ПОПОВ.

Более 30 лет он занимался проблемой славянофильства, его 
связями с русской классической литературой и русской религиоз
ной философией.

В 1985-1988  гг. В ладислав П авлович преподавал историю  
русской литературы в университете им. М иколая К оперника (г.
Торунь). В этот период он участвовал во многих международных 
и всепольских конференциях, проходивших в Варшаве, Гданьс
ке, Грудзёндзе, Зелёной Гуре, Торуни. П рофессор Попов опуб
ликовал ряд научных статей; в Польше вышла его монография на 
русском языке «Славянофилы и русские писатели» (13,6 печатных 
листов).

Владислав Попов был главным редактором газеты «Казачьи вести» и зав. отделом истории 
журнала «Родная Кубань». Он четыре года руководил научным проектом «Северный Кавказ. 
Традиции и современность».

Блестяший исследователь славянофильства Владислав Павлович был одним из первых в со
ветское время заговоривших о глубинных истоках единения славян.

В июле 2005 г. профессор Попов участвовал в работе Второй международной научной кон
ф еренции  «П оляки в России», организованной  П ольским центром «Единство» совм естно с 
К убанским госуниверситетом. С им волично, что последней научной работой Владислава П ав
ловича стала статья «Польские мотивы в творчестве В.П. Астафьева», подготовленная для пуб
ликации в сборнике по итогом упомянутой конференции.

Светлая память его имени!
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Już w roku 1889 współczesny anonim 
notował, że w Armawirze wśród wnóstwa 
innych kolonii narodowościowycti 

istnieje „masa Polaków” . Ten sam autor, 
charakteryzując pokrótce nastroje, zamiłowania 
oraz factiowe interesy różnych narodowości, 
zbierających się w kółka na peronie miejscowego 
dworca, wnikliwie dostrzegł: „Polacy, zawsze będąc 
ostrożni i oględni, prowadzą w swej mowie ojczystej 
puste rozmowy na temat życia rodzinnego, nigdy 
nie zahaczając o nic innego, zwłaszcza o politykę”. 
Owe świadectwo służy pośrednim dowodem tego, 
że znaczna część Polaków znalazła się na Kaukazie 
Północnym, w tym również w Armawirze, w 
charakterze zesłańców rozdzielonych z ojczyzną 
za udział w rebelii i ruchu narodowo
wyzwoleńczym. Jest wytłumaczalne, że po 
represjach za udział w działalności antyrządowej, 
przedstawiciele tego ludu zachodniosłowiańskiego, 
co najmniej nie manifestowali swoich 
zainteresowań co do polityki.

Na przełom ie Х1Х-ХХ wieków Polacy 
osiedlali się w Armawirze przeważnie z powodów 
służbowych lub ekonomicznych w poszukiwaniu 
zarobku. Niewielka polska kolonia w Armawirze 
w ciągu całego tego okresu demonstrowała wolny, 
lecz stały wzrost liczebny. Według powszechnego 
spisu ludności z 1897 roku w osiedlu mieszkało 
122 Polaków (wg kryterium języka ojczystego), 
w roku 1908 było ich 192, zaś przed rokiem 1911
-  208 osób. W okresie Pierwszej wojny światowej 
w miastach i stanicach Kubania, tak samo jak na 
całym Kaukazie Północnym, znalazło się dużo 
uchodźców z terenów Królewstwa Polskiego, 
okupowanych przez wojska niem ieckie oraz 
ausriacko-węgerskie. W roku 1920, kiedy w 
Armawirze ustaliła się władza radziecka, z ogólnej 
liczby ludności, która wynosiła 64 051 osób, 
Polacy stanowili 1,5%, czyli było ich około 
tysiąca osób.

Jako najw ażniejsze z czynników, 
sprzyjających zachowaniu polskiej 
sam oidentyfikacji narodowej i kultrury 
samoistnej, występowały język ojczysty oraz 
religia katolicka. Z tym, że o ile w obcym 
środowisku etnicznym polszczyzna stopniowo 
była wycofywana z użycia i ulegała zapomnieniu 
(już na początku wieku XX prawie połowa 
potomków przesiedleńców  polskich przyjęła 
rosyjski w charakterze języka ojczystego), 
przynależność religijna pozostawała niezmienną. 
Członkowie miejscowej Polonii dążyli do ścisłego 
przestrzegania zaleceń i kanonów Kościoła 
rzymsko-katolickiego.

W okresie rozpatrywanym Armawir szybko 
przeistaczał się w jeden z ośrodków religijnych 
dla ludności katolickiej z regionów wschodnich 
obwodu Kubańskiego. W wydziale (powiecie) 
Łabińskim, zarząd adm inistracyjny którego 
znajdował się w Arm awirze, większość 
przedstawicieli tej konfesji stanowili właśnie 
Polacy. W dniu 9 maja 1902 roku atamanowi 
wydziału złożone zostało przez m iejscowych 
mieszkańców podanie o następującej treści: „W 
osiedlu Armawirze oraz w pobliskich futorach i 
na stacjach kolejowych zamieszkuje ponad pięćset 
osób o wyznaniu katolickim , którzy w celu 
wykonywania obrządków sakramentalnych oraz 
innych potrzeb religijnych ciągną ku osiedlowi 
Armawir, dokąd sporadycznie dojeżdża ksiądz 
katolicki; pr^ed przyjazdem księdza każdorazowo 
adaptowany jest dla nabożeństwa któryś z lokali 
prywatnych, lecz żaden z nich nie jest w stanie 
zmieścić wszystkich modlących się, szczególnie 
podczas postu, kiedy bywa wielu odbywających 
rekolekcje. Dlatego istnieje niezbędna potrzeba 
otwarcia w Armawirze stałego domu modlitewnego 
dla katolików, początkowo nabożeństwa w nim

POLACY NA KUB ANIU
'. Pierwsi Polacy wśród stałych mieszkańców Armawiru notowani są od końca 

X IX  wieku, kiedy przez osiedle pobiegła Władykaukaska kolej żelazna. IV tym 
okresie począł tu napływać potok przesiedłeńców z różnych zakątków Rosji i 
zagranicy. Na skutek tego były auł Czerkieso-Gajów (Orman czerkieskich, 
górskich) szybko przemienia się na duży ośrodek handłowo-przemysłowy 
Kaukazu Północnego, posiadający skom plikowany wieloetniczny skład  
mieszkańców.

POLONIA 
NA PRZEŁOMIE

będą odprawiane przez księdza dojeżdżającego, 
zaś w przyszłości do Arm awiru zostanie 
zaproszony ksiądz stały. Na podstawie 
przedstawionych treści mamy zaszczyt prosić 
Pana Generała o wstaw iennictw o przed 
odpowiednimi przełożonymi w celu otwarcia w 
osiedlu Armawirze domu modlitewnego dla osób
o wyznaniu rzym sko-katolickim ” . W dniu 11 
marca 1904 roku Minister do spraw wojskowych 
udzielił zezwolenia na wzniesienie w osiedlu 
wspomnianego domu modlitewnego według ,planu, 
zaaprobowanego przez W ydział Budownictwa 
Kubańskiego Zarządu Obwodowego”.

N iestety ani ścisłe daty, ani konkretne 
okoliczności budowy w Armawirze rzym sko
katolickiego domu modlitewnego na razie nie są 
znane. Brakuje również fotografii oraz materiałów 
obrazowych, które by przedstawiały jego widok 
pierwotny. Dla budowy kościoła katolickiego 
miejscowe stowarzyszenie wieśniaków ofiarowało 
parafianom po wsze czasy obszerną działkę ziemi
o powierzchni około 2 dziesięcin (ponad 2 ha) na 
zachodnim  krańcu Arm awiru, na rogu ulic 
Szerem etiewskiej (obecnie Engelsa) i Nowej 
(obecnie W oroszyłowa). Budowa trwała 
przypuszczalnie w latach 1904-1909. Kościół 
przedstawiał z siebie wydłużony prostokątny 
gmach z nicotynkowanej cegły. Posiadał rząd 
połcyrklowych otworów okiennych i drzwiowych

Gmach byłego Kościoła 
w latach 1980-ch

oraz mstykowane węgły. Gmach usytuowany był 
w zdłuż linii południow y zachód -  północny 
wschód. Według najstarszego z zachowanych 
planów z roku 1932 budynek posiadał następujące 
wymiary: długość 23,1 m, szerokość od strony 
południowej 6,2 m, od strony póhiocnej 10,2 m. 
W ysokość ścian pom iędzy fundamentem a 
gzymsem wynosiła 5,2 m. Ogólna powierzchnia 
użyteczna budynku stanowiła 160,34 m kw., zaś 
kubatura z pomiarów zewnętrznych -  1065,06 
m sześć. Gazeta „Odgłosy Kaukazu” pisała w roku 
1911, że armawirski kościół rzymsko-katolicki 
pod w ezw aniem  Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej posiada dzwonnicę z dzwonami, 
dostarczonymi z Warszawy. Podlegał kościół 
diecezji Tyraspolskiej, która znajdowała się w 
Saratowie. W kierunku zachodnim od granicy 
osiedla przy szosie, wiodącej do cegielni, 
urządzono w tamtych latach cmentarz katolicki.

Początkowo kościół nie posiadał własnego 
duchowieństwa. W roku 1909 miejscowa gazeta 
„Kraj Kaukaski” pisała, że „w dniu 18 października 
do Armawiru ma przyjechać nowomianowany 
ksiądz katolicki o. Mikołaj, który odprawi mszę 
w domu m odlitew nym  o godzinie 10 rano. 
Podobno w tamtym roku ksiądz do osiedla nie 
przyjechał, gdyż w dniu 15 listopada prasa 
m iejscowa zaw iadom iła czytelników, iź 
„wyznaczona na dzień dzisiejszy msza w kościele
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nie została odprawiona z powodu nieobecności 
księdza na skutek jego choroby”. Po tym w ciągu 
kilku kolejnych lat służby kościelne odprawiane 
były przez księży dojeżdżających, o czym 
regularnie informowała prasa armawirska. Tak, 
w jednym z podobnych zwykłych komunikatów 
z roku 1912 zapowiadano, że „w dniu II marca 
ma przyjechać z kolonii Rożdiestwieńskiej ksiądz 
katolicki na okres trzech, czterech dni celem

POLACY NA KUBANIU
przez parafię. Prace budowlane zakończono w 
roku 1916 i katolicy miejscowi posiedli własną 
szkołę kościelną oraz bibliotekę.

Przytłaczającą większość parafian stanowili 
Polacy. W śród m iejscow ych katolików  byli 
również Czesi, Litwini, niewielka grupa Niemców 
oraz Ormian. Kościół stanowił główne centrum 
duchowe dla Polonii arm aw irskiej. Tu 
obchodzono nie tylko religijne święta katolickie.

ARMAWIRSKA
WIEKÓW
odprawienia służby w kościele miejscowym z 
okazji Wielkiego Postu katolickiego”.

W reszcie syndyk I. R. Szafarew icz z 
ukontentowaniem zawiadomił paraflan osiedla, 
że dostał od rzym sko-katolickiego biskupa 
Tyraspolskiego pismo z dnia 2 października 1912 
roku w sprawie mianowania proboszczem kościoła 
armawirskiego księdza Romana Smolińskiego z 
metropolii kieleckiej. Po przyjeżdzie księdza już 
na początku listopada tego sam ego roku w 
kościele zaczęto codziennie odprawiać 
nabożeństwa i dokonywać obrządków 
sakramentalnych. W związku z tym w gazecie 
„Odgłosy Kaukazu" wydrukowano wiadomość, że 
ksiądz i syndykowie zamierzają zwrócić się do 
biskupa Saratowskiego celem „przekształcenia 
miejscowego domu modlitewnego na kościół oraz 
powołania oficjalnej parafii. Nie wiadomo, czy 
owa inicjatywa miała ciąg dalszy oraz jakieś 
konkretne skutki. Być może, że od przybycia do 
kościoła armawirskiego stałego księdza status jego 
w rzeczywistości uległ zmianie. W każdym razie 
w znakomitej większości źródeł z tamtego okresu 
świątynia mianowana jest kościołem.

Niestety los księdza Romana Smolińskiego 
był tragiczny. W spółcześni notowali, że „od 
samego zjawienia się w Armawirze on zaciągnął 
sobie sympatie biedaków i to nie tylko katolików. 
Udzielał pomocy każdemu bez wyjątku, pomimo, 
że środki posiadał ograniczone”. Tymczasem 
wśród parafian znaleźli się niechętni, starający 
się zeszkałować kapłana, rozsiewając oszczercze 
dla jego godności pogłoski. Ustalenie sedna tego 
konlliktu jest dzisiaj trudne, jeśli wręcz możliwe, 
lecz nie ulega w ątpliw ości, że to w szystko 
stanowiło nie lada ciężar dla księdza. Więc w dniu 
26 kwietnia 1913 roku o. Roman Sm oliński 
wyszedł niepostrzeżenie z domu, a kiedy znalazł 
się na brzegu Kubania, wystrzelił z rewolweru sobie 
do ust i wpadł do rzeki... Tym niemniej katolicy 
armawirscy wkrótce zyskali nowego duszpasterza 
-  według danych z roku 1914 byl nim ksiądz 
Mikołaj Fageret, za^ o rok później ksiądz Ignacy 
Łabanowski z diecezji żmudzkicj, którego z kolei 
w roku 1918 zmienił ksiądz Józef Janielunas z 
diecezji kowieńskiej.

W dniu 13 kwietnia 1914 roku na placu ołx>k 
kościoła przy ulicy Szeremetiewskiej po mszy 
uroczystej odbyło się założenie murowanego 
budynku, przeznaczonego na siedzibę szkoły 
pararialnej, biblioteki oraz arm aw irskiego 
Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa Niesienia 
Pomocy Biednym, które powstało w roku 1912. 
Prócz tego w budynku m iały się znajdować 
mieszkania dla księdza i nauczyciela. Koszt budowy 
wynosił około 6 lysięcy rubli, sfinansawanych

lecz odpraw iano nabożeństwa z okazji 
ważniejszych wydarzeń w życiu Rosji. Polacy 
stanow ili pełnopraw ną część obywateli 
rosyjskich, więc nadzieje na pomyślność własną 
wiązali ze stabilnością oraz rozkwitem całego 
państwa, o czym wznosili modły do Pana Boga.

W dniu 21 lutego 1913 roku w kościele 
armawirskim ksiądz Smoliński odprawił uroczyste 
nabożeństw o, którem u towarzyszyło wielkie 
zgrom adzenie się ludzi, dla uczczenia 300- 
letniego jubeliuszu  domu Romanowów. Po 
wybuchu latem  1914 roku Pierwszej wojny 
światowej we wszystkich świątyniach Armawiru 
wierzący w różnych językach wznosili modły o 
ofiarow anie zw ycięstw a dla swej wspólnej 
Ojczyzny -  Rosji. Między innymi prasa miejscowa 
notowała: „W dniu 10 sierpnia w armawirskim 
kościele rzym sko-katolickim  odbyło się 
uroczyste nabożeństwo o ofiarowanie zwycięstwa 
żołnierzom  rosyjskim  oraz o zdrowie Jego 
Cesarskiej Mości. Kościół udekorowany był przez 
flagi i girlandy z zielonych gałęzi z jagodami. 
Nabożeństwo poprzedzone zostało odegraniem 
hymnu przez muzykę, znajdującą się w kościele. 
Po nabożeństw ie odbyła się procesja wokół 
świątyni. Po jej zakończeniu orkiestra, znajdująca 
się w ogrodzeniu kościelnym , po raz drugi 
wykonała hymn, pokryty okrzykami „hura!” . 
W dniu 15 marca 1915 roku przez uroczyste 
nabożeństwo w kościele armawirskim uczczono 
zdobycie przez wojska rosyjskie mocnej twierdzy 
austriackiej Przemyśl.

Plan osiedla Armawir 
(1913 n)

Ma się rozum ieć, że m iejscowi Polacy 
uważnie śledzili wydarzenia w życiu i kulturze 
narodowej. W roku 1916 Polonia armawirska 
godnie uczciła pamięć wybitnego pisarza 
polskiego Henryka Sienkiewicza. Reporter 
miejski w ten sposób opisał ów ceremoniał: „W 
dniu 16 listopada o godzinie II rano kościół nie 
zmieścił tego wielkiego i w ielorakiego tłumu, 
który zebrał się na m odlitwę żałobną ku czci 
zmarłego niedawno pisarza polskiego Henryka 
Sienkiewicza, który uważany jest za pisarza nie 
tylko rodzimego, lecz także międzynarodowego. 
Fisharmonia brzmi bogatym akordem basowym, 
subtelnie leje się linia dźwiękowa skrzypiec, przez 
echo odbija się aksamitowa wiolonczela. Muzyka 
Griega. Modlitwy. Chopin. Pośrodku kościoła w 
wielkim srebrnym, ozdobionym zielenią wianku 
znajduje się podobizna pisarza...” .

Po ostatecznym ustaleniu się w Armawirze 
władzy radzieckiej los miejscowego kościoła stał 
się podobny do losów tysięcy innych świątyń 
różnych konfesji w naszym kraju. W roku 1923 
z biblioteki kokielnej skonfiskowano literaturę 
świecką. Na lemat tego zdarzenia dziennikarz w 
duchu tamtych czasów żwawo donosił: „Podczas 
przeglądu biblioteki kościoła Rzymsko- 
Katolickiego stało się jasne, że księża w czasie 
wolnym nie gardzą zamiast modlitwy delektować 
się lekturą św iecką. W szystkie takie książki 
(literatura piękna) w ilości 850 sztuk, jako nie 
odpow iadające godności kapłańskiej, 
skonfiskow ane zostały z b ib lioteki oraz 
skierowane do placówek oświaty politycznej. 
Skarbnica nauki jest godna miejsca lepszego, niż 
stęchła piwnica do otumaniania!” . Nabożeństwa 
w kościele trwały do końca lat I920-ch, kiedy 
budynek został zarekwirowany i przekazany 
Miejskiemu Wydziałowi Oświaty Ludowej. Po 
odpowiednich przeróbkach działały tu w ciągu 
kilku dzisięcioleci różne uczelnie średnie.

W jakiś cudowny sposób budynek kościelny 
oraz gmach byłej szkoły parafialnej i biblioteki 
ocalały do początku lat 1990-ch. Budynek 
kościoła katolickiego znajdował się w stanie 
opłakalnym oraz w znacznym stopniu pozbawiony 
został swego wyglądu pierwotnego. W latach 
ostatnich mieściła się tutaj filia szkoły średniej 
nr 10. W byłej szkole parafialnej działało kółko 
młodych techników oraz miłośników kartingu. 
Już prawie nikt z mieszkańców Armawiru nie 
pamiętał, że ten niepozorny gmach szkolny przy 
ulicy Engelsa nr 25 był niegdyś kościołem.

(Dokończenie na str. 12-13)
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Widok ogólny 
Armawiru (1913 r.)

(Dokończenie. Początek na str. 10)

N IC nie ocalało również z cmentarza 
katolickiego, na miejscu którego przy 
ulicy Szosejnej usytuowane są garaże 

gospodarstwa sam ochodowego, należące
go do Przedsiębiorstw a M unicypalnego 
„Zagospodarowanie Miasta”.

Sprzed roku 1990 klasy i kółka z pomieszczeń 
byłego kościoła i szkoły parafialnej zostały 
wyprowadzone. W ciągu kilku lat zabudowania 
kościelne stały puste i z Itraku żadnej konserwacji 
ulegały zniszczeniu. We wrześniu 1993 roku 
miejscowi mieszkańcy rozebrali gmachy świątyni
i szkoły na cegły. Na miejscu byłego kościoła stoi 
dziś biurowiec na parterze którego mieści się 
miniaturowa cerkiew prawosławna pod wezwaniem 
Świętego Jerzego Zwyciężcy.

Sprzed rewolucji 1917 roku w składzie 
miejscowej Polonii mieli przewagę urzędnicy, 
oficerowie, przedstawiciele inteligencji: 
nauczyciele, lekarze, prawnicy, inżynierowie. W 
ekonomice miejscowej Polacy większej roli nie 
odgrywali. Jedyną chyba zauważalną strefą ich 
działalności zawodowej było aptekarstwo. Wśród 
właścicieli i zarządców aptek w latach 1910-ch 
figurują Polacy; M. W. Bukowski, W. F. 
Śnieżewski, W. F. Gabrylewicz, M. A. Normancz, 
M. F. Lutostański, bracia Ongirscy oraz inni. Z 
działalności przedsiębiorczej w tym okresie byli 
znani: I. A. Rudkowski -  właściciel największej 
miejscowej szkółki drzew owocowych i roślin 
ozdobnych oraz kwiaciarni; A. Schwarzkopf i A. 
Pałęcki -  w łaściciele modnego salonu 
fryzjerskiego; J. F, Zalas i A. F. Lewandowski -  
handlowcy obuwiem; W. I. Kąkiel -  
współwłaściciel (razem z W. K. Wilde i G. B. 
Czelidze) huty szkła; B. N. Gołaszewski majstr 
otmwniczy; inżynier K. M. Pstrokoński -  właściciel 
biura budowlanego do sprzedaży różnego sprzętu 
technicznego oraz montażu wodociągów, stacji 
elektrycznych, ogrzewania centralnego itp.

Obecność Polaków w Armawirze 
przedradzieckim pośrednio poświadcza osobliwy 
„polski ślad” w mikrotoponimice miejscowej. 
Tak, w latach 1914-1915 tu istniał „Pierwszy 
Warszawski Zakład Gorseciarski”, „Uniwersalny 
Sklep Obuwniczy Składnicy Fabrycznej z 
W arszawy”, „W arszawskie W arsztaty 
Obuwnicze”, oraz numery hotelowe „Warszawa” 
Niestety przedstawić objektywnie udział Polaków 
w życiu handlow o-przem ysłow ym  oraz 
społeczno-politycznym i kulturalnym Armawiru 
przedradzieckiego nie jest łatwo, gdyż źródła z 
tamtego okresu tylko sporadtcznie wskazują 
przynależność etniczną przedstaw icieli 
miejscowego społeczeństwa.

notariusz z Polonii armawirskiej -  Adam syn 
Piotra Mazarek pochodził z rodziny 
mieszczańskiej i żadnych stopni urzędniczych nie 
posiadał. Tym nie mniej został on jednym  z 
przywódców miejscowej Polonii. Adam Mazarek 
urodził się w dniu 20 grudnia roku 1858. Po 
ukończeniu Rzymsko-Katolickiej Akademii 
Duchownej w Sankt Petersburgu z tytułem 
naukowym m agistra teologii w roku 1890 on 
rozpoczął pracę w charakterze pomocnika 
sekretarza w Sądzie Okręgowym w Jelisawetpolu. 
Po 7 latach służby w sądownictwie gubernii 
Jelisawetpolskiej Mazarek skierowany został na 
posadę śledczego sądownego wydziału ti^zeciego w 
powiecie Batałpaszyńskim obwodu Kubańskiego. 
W dniu 21 maja 1902 roku był on mianowany 
notariuszem w osiedlu Armawir. W ciągu całej swej 
kariery Masarek dostał tylko medal srebrny na 
wstążce Świętego Aleksandra Newskiego dla 
uczczenia królowania cesarza Aleksandra III.

Po przeniesieniu się do Armawiru Adam 
M azarek zostaje aktywnym członkiem 
najbardziej czynnych organizacji miejscowych: 
Towarzystwa Opieki nad Dziećmi i Towarzystwa

POLONIA
NA PRZEŁOMIE
Na przełomie wieków XIX i XX Armawir 

posiadał bardzo ścisłe i intensyw ne związki 
ekonom iczne z najw iększym i miastami 
K rólewstwa Polskiego. Najw iększy rynek 
eksportow y dla produkcji m iejscowych 
przedsiębiorstw  olejarskich i m łynarskich 
stanowiły Łódź i Warszawa. Wyprodukowane na 
fabrykach łódzkich tkaniny dostarczane były do 
m anufakturow ych składnic hurtownych w 
Armawirze, stamtąd zaś rozwożone były po całym 
Kaukazie. Gwoli ścisłości należy zauważyć, że 
owych operacji handlowych ze strony polskiej 
dokonyw ały przew ażnie osoby o wyznaniu 
m ojżeszow ym  w ystępujący w harakterze 
komiwojażerów i pośredników.

W latach przedrewolucyjnych w Armawirze 
z trzech czynnych notariuszy dwóch było Polaków 
(A. P. Mazarek i J. P. Pierzyński). Julian syn Piotra 
Pierzyński, który założył swój notariat w osiedlu 
w roku 1911, był wśrM Polaków armawirskich 
osobą niewątpliwie najwyżej tytułowaną. Urodził 
się on w dniu 20 grudnia roku 1844 w Wyszogrodzie 
w gubernii Płockiej. Pochodził z rodziny 
szlacheckiej. Po ukończeniu ”Wydziału Prawa 
W arszawskiej Szkoły Głównej z tytułem  
naukowym magistra prawa i administracji” w roku 
1869 dostał posadę aplikanta sądowego w 
W arszawskim Trybunale Cywilnym. Później 
Julian Pierzyński w ciągu wielu lat pehiił służbę w 
sądownictwie Królewstwa Polskiego i gubernii 
Czemihowskiej. W roku 1906 on dostał wysoką 
posadę wiceprzewodniczącego Sądu Okręgowego 
w Jekaterynodarze, z której dobrowolnie 
zrezygnował w grudniu 1910 roku. W momencie 
porzucenia służby państwowej Pierzyński posiadał 
tytuł rzeczywistego radcy stanu (odpowiedni 
generałowi majorowi w wojsku) oraz miał pensję 
roczną 4200 rubli. Był on kawalerem Orderu 
Świętego Włodzimierza 4 klasy. Świętej Anny 2 
klasy oraz Świętego Stanisława 2 i 3 klasy, był 
nagrodzony srebrnym medalem na wstążce 
Świętego Aleksandra Newskiego dla upamiętnienia 
królowania cesarza Aleksandra III. Julian 
Pierzyński był ojcem trzech synów i córki.

W odróżnieniu od Pierzyńskiego drugi

N iesienia Pomocy Biednym, oraz finansuje 
n iektóre akcje charytatywne. On oraz jego 
m ałżonka Teodozja, córka Antoniego 
Mazarkowa starali się o rozwiązanie istotnych 
potrzeb Polaków armawirskich. Oni byli wśród 
in icjatorów  budowy w osiedlu kościoła 
katolickiego oraz stale troszczyli się o załatwianie 
jego potrzeb. Adam Mazurek miał dwie córki 
oraz dwie córki z pierw sazego m ałżeństwa 
posiadała pani Teodozja. W szystkie dzieci 
mieszkały w rodzinie państwa Mazarków.

W dniu 22 października 1905 roku 
mieszkanie i biuro notarialne Adama Mazarka, 
zlokalizowane w domu braci Rudniewów na rogu 
prospektu Mikołajowskiego i ulicy Pocztowej 
(obecnie przy ulicy Kirowa 51 i Lenina 105) 
zostały zdem olowane przez tłum z „Czarnej 
Sotni”. Sam właściciel oraz jego rodzina zdążyli w 
ostatniej chwili niepostrzeżenie opuścić 
mieszkanie przez tylne wejście. Należy wyjaśnić, 
że akcja pogromowa w tym czasie w Armawirze 
nie miała zabarwienia narodowościowego, gniew 
monarchistów skierowany był przede wszystkim 
przeciwko inteligencji demokratycznej, którą 
oskarżano o udział w ruchu rewolucyjnym. 
Pomimo, że wśród tłumu bojówkarzy brzmiały 
okrzyki antypolskie, Adam Mazarek znalazł się 
na liście proskrypcyjnej na równi z innymi 
przedstawicielami społeczeństwa armawirskiego 
nie z powodów narodowościowych. Swoją rolę w 
tym smutnym zdarzeniu odegrało to, że notariusz 
był osobą raczej bardzo zamożną. Jeszcze w tym 
samym roku Mazarkowie wrócili do swego domu. 
Mieszkanie i biuro notarialne zostały odnowione.

W kwietniu 1912 roku w Armawirze zostało 
założone Rzym sko-K atolickie Towarzystwo 
Pomocy Biednym , celem którego 
proklam owano „dostarczenie środków oraz 
u lepszenie stanu m aterialnego i m oralnego 
biednych o wyznaniu chrześciańskim , 
m ieszkających w Armawirze, niezależnie od 
narodowości, płci, wieku i stanu”. Owe zrzeszenie 
charytatywne powstało w dużej mierze dzięki 
zabiegom państwa Mazarków, których w grudniu 
tego samego roku obrano na członków Zarządu
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Towarzystwa па równi z М. Е. i W. М. Edcistain,
Е. D. Zakrzewskiej oraz inżynierem  Н. А. 
Sadowskim, Po nadaniu w roku 1914 Armawirowi 
praw miejskich Adam Mazarek został obrany na 
posła pierwszej Rady Miejskiej.

l’o wybucłiu Pierwszej wojny światowej 
podstawową troską dla państwa Mazarków stało 
się niesienie pomocy przybyw ającym  do 
Armawiru ucliodźcom z Królewstwa Polskiego. 
Od listopada 1915 roku w Annawirze rozpoczyna 
działalność oddział Piotrogrodzkiego Komitetu 
Towarzystwa Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny. 
Ta organizacja, którą kierowała pani Teodozja 
Mazarek, w m iarę sił udzielała pomocy 
ucliodźcom z gubemii zacłiodnicłi, zbierając w 
tym celu środki pieniężne, żywność, odzież, 
poszukując dla nich pracy i dachu. Wedhig relacji 
gazety „Odgłosy Kaukazu” z 10 listopada 1916 
roku pod opieką Polskiego Kom itetu w 
Armawirze znajdowało się 683 osoby.

W kwietniu 1916 roku na skutek wysiłku tej 
organizacji charytatywnej w mieście zostało 
otwarte schronisko-żłobek oraz szkoła dla dzieci 
Polaków uchodźców. W reportażu dziennikarskim

domu Marii łwanowny Rimskiej-Korsakowej... oraz 
domu państwa Mazarków w Armawirze, który 
odźwierciedla sposób życia i oblicze Polonii 
armawirskiej, -  powiedział, że owe domy różnią się 
z tego, iż salon Marii łwanowny -  był domem 
Moskwy możnowładczej, natomiast dom państwa 
Mazarków -demokratycznej Polonii armawirskiej. 
Dom Adama Mazarka, zdemolowany podczas 
pogromu w 1905 roku, jak gdyby odradza się ideowo 
w obliczu otwartego przytułku, zaś prezeska 
Towarzystwa pani Teodozja Mazarek dostaje nową 
wielką rodzinę z bliskich sercu dzieci-uchodźców... 
Szkota, powstała dzięki staraniom miejscowego 
komitetu, liczy 52 uczniów, natomiast przedszkole 
dodatkowo mieści jeszcze 68 dzieci. Językiem 
wykładowym w szkole jest polski. Na czele 
miejscowego oddziału Piotrogrodzkiego 
Towarzystwa Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny 
stali: T. A. Mazarek (prezeska), o. Ignacy 
Łabanowski (wiceprezes), członkowie zarządu: E. 
Zakrzewska, E. Gano, A. Bukowska, E. Grzybowski, 
M. Bukowski, A. P, Mazarek, A. F. Świdziński, M.
F. Lutostański, S. Mańkowski i S. M. Gołoszewski.

Sądząc z tego tekstu żłobek i przytułek mogli

ARMA^RSKA
WIEKÓW
na temat owego wydarzenia komunikowano: 
„Skromna uroczystość rozpoczęła się od dziecęciego 
śpiewu modlitwy polskiej „Boże Ojcze”, po tym 
miejscowy ksiądz rzymsko-katolicki o. Ignacy 
Łabanowski przemówił do dziatwy przez słowa 
głęboko przepojone uczuciem... Po nalioźeństwie i 
święceniu szkoły i żłobka wygłosił krótkie, lecz 
barwne przemówienie członek zarządu oddziału 
miejscowego pan Adam Mazarek. Po mowie 
Mazarka dzieci wykonały „Boże, chroń cara” oraz 
hymn polski „Boże, Coś Polskę” . Następnie 
dzieciaki z wielkim uniesieniem i umiętnością 
recytowały wiersze polskie i rosyjskie... Tu, jak i w 
ogóle w całym nauczaniu i wychowaniu dzieci 
najgłówniejsza zashiga należy do nauczycielek pani 
W. I. Sudelik i pani J. K. Zawadskiej, które potrafiły 
w krótkim okresie tak wspaniale przygotować 
dzieci... Przedstawiciel prasy M. F. Doronowicz 
dokonując krótkiego porównania dwóch domów, 
jednego z tzw. okresu Moskwy Grzybojedowskiej -

Wiadukt kolejowy 
w Armawirze

mieścić się w tym samym domu, gdzie mieszkali 
państwo M azarkowie, jednak według książki 
telefonicznej z 1917 roku Polski Komitet 
lokalizow any był na rogu prospektu 
Mikołajowskiego i ulicy Bulwarnej (obecnie róg 
ul. Kirowa i Luksem burg). Więc miejsce 
usytuowania tego towarzystwa charytatywnego 
nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone.

Po rewolucji październikowej 1917 roku i 
krwawych wydarzeniach wojny domowej 
wiadomości na temat większości z zauważalnych 
osób, należących do Polonii armawirskiej, urywają 
się. Niestety nic nie wiadomo o losach rodziny 
Mazarków. Jednak można przypuszczać, że 
większość z Polaków armawirskich w okresie 
radzieckim brała czynny udział w budowie nowego 
społeczeństwa oraz w pełni doświadczyła całości 
losów państwa w tragicznym i heroicznym XX wieku.

S erg iusz  K TITO R O W  
Armawir

Численность
польского
населения

в муниципальных 
образованиях и районах 

Краснодарского края 
по данным 

Всероссийской 
переписи 2002 г.

М У Н И Ц И П А ЛЬН Ы Е ОБРАЗОВАНИЯ:
Город Краснодар 373
Город-курорт Анапа 126
Город Армавир 92
Город Белореченск 54
Город-курорт Геленджик 76
Город Горячий Ключ 48
Город Ейск 58
Город К ропоткин 51
Город Кры мск 87
Город Л абинск 47
Город Н овороссийск 168
Город С лавянск-на-К убани 45
Город-курорт Сочи 314
Город Тихорецк 25
Город Туапсе 53

РА ЙОН Ы :
А бинский 40
А пш еронский 45
Белоглинский 9
Брю ховецкий 49
Вы селковский 19
Гулькевичский 81
Д инской 37
Е йски й 16
К авказский 19
К али нин ский 14
К аневский 66
К ореновский 72
К расноарм ейский 49
К ры ловской 8
К урганинский 105
Кущ ёвский 29
Л енинградский 90
М остовской 34
Н овокубанский 82
Н овопокровский 16
О традненский 13
П авловский 18
При.морско-Ахтарский 30
Северский 51
С таром инский 14
Т билисский 27
Т ем рю кский 88
Т им аш евский 59
Т ихорецкий 28
Туапсинский 53
У спенский 15
У сть-Л абинский 52
Щ ербиновский 13

Всего в Краснодарском крае в 2002 году
проживало 2958 поляков (1213 мужчин и 
1745 женщин). Из них: горожан — 1695, 
а сельских ж ителей — 1263. Граждан 
Польши среди них не было. Русским язы
ком владели 2955 поляков, а польским  
владели 3310 жителей края.
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rsT A  S Z E  I C  A  L E T 4 I >  A  R I U I V X
1040 lat -  Mieszko I wraz z dworem przyjął chrzest, który dał 

początek cłirystianizacji Polski 
(dnia 14 kwietnia 966 roku)

765 lat -  Wielka bitwa z Mongołami pod Legnicą 
(dnia 9 kwietnia 1241 roku)

710 lat -  Zamordowano króla Przemysława II 
(dnia 8 lutego 1296 roku)

620 lat -  W Lublinie na zjezdzie szlacłity książę litewski 
Jagiełło został wybrany na króla polskiego 
(dnia 2 lutego 1386 roku)

595 lat -  W Toruniu zawarto pierwszy traktat pokojowy Polski 
i Litwy z Zakonem Krzyżackim 
(dnia 1 lutego 1411 roku)

430 lat -  Ślub i koronacja Stefana Batorego i Anny Jagiellonki 
(dnia 1 maja 1576 roku)

410 lat -  Król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa 
do Warszawy (dnia 18 marca 1596 roku)

395 lat -  Urodził się Jan Heweliusz, znakomity astronom 
(dnia 28 stycznia 1611 roku)

355 lat -  Znakomite zwycięstwo oręża polskiego w bitwie 
pod Beresteczkiem (dni 28-30 czerwca 1651 roku) 

350 lat -  Król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej złożył śluby 
przed obrazem Najświętszej Panny Łaskawej oraz 
ogłosił Maryję królową Korony Polskiej 
(dnia 1 kwietnia 1656 roku)

320 lat -  Podpisano w Moskwie pokój „wieczysty” z Rosją 
(dnia 6 maja 1686 roku)

310 lat -  Zmarł w Wilanowie król Polski Jan III Sobieski 
(dnia 17 czerwca 1696 roku)

270 lat -  Abdykował pokonany król Polski Stanisław 
Leszczyński (dnia 27 stycznia 1736 roku)

260 lat -  Urodził się Tadeusz Andrzej Bonawentura
Kościuszko (tl817), generał, N ajw yżs^ Naczelnik 
Narodowycłi Sił Zbrojnycłi w powstaniu 1794 r. 
(dnia 4 lutego 1746 roku)

245 lat -  Urodził się hrabia Jan Potocki, pisarz i historyk, 
archeolog i podróżnik (dnia 8 marca 1761 roku)

240 lat -  W Lotaryngii zmarł abdykowany król Poski Stanisław 
Leszczyński (dnia 23 lutego 1766 roku)

235 lat -  Urodził się Samuel Bogumił Linde, znakomity
leksykograf, autor sześciotomowego „Słownika 
języka polskiego”, wydanego w latach 1807-1814 
(dnia 11 kwietnia 1771 roku)

220 lat -  Urodził się Joachim Benedykt Lelewel, wybitny 
polityk i historyk (dnia 27 marca 1786 roku)

220 lat -  Urodził się major wojsk Księstwa Warszawskiego 
Walerian Łukasiński, działacz patriotyczny 
(dnia 15 kwietnia 1786 roku)

215 lat -  Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową, czyli
Konstytucję, tzw. „Trzeciomajową” -  pierwszą 
k onst^c ję  europejską (dnia 3 maja 1791 roku)

205 lat -  Zmarł prymas Polski arcybiskup gnieźnieński Ignacy 
Krasicki, najwybitniejszy pisarz polskiego 
oświecenia (dnia 14 marca 1801 roku)

180 lat -  Urodził się Romuald Traugutt, dyktator powstania 
Styczniowego (dnia 16 stycznia 1826 rolói)

180 lat -  Zmarł Stanisław Staszic, wybitny mąż stanu, pisarz, 
naukowiec (dnia 20 stycznia 1826 roku)

175 lat -  Sejm detronizuje cara Mikołaja I z tronu polskiego 
(dnia 25 stycznia 1831 roku)

175 lat -  Sejm f)odejmuje uchwałę o „kokardzie narodowej”. 
Biel i czerwień stały się formalnie barwami 
narodowymi (dnia 7 lutego 1831 roku)

165 lat -  Urodziła się Eliza Orzeszkowa, znana pisarka i 
publicystka (dnia 6 czerwca 1841 roku)

165 lat -  W Królestwie Polskim zaczął obowiązywać język 
rosyjski jako rownorzędny z polskim

160 lat -  Urodził się Karol Olszewski, wybitny chemik i fizyk, 
autor technologii skraplania gazów 
(dnia 29 stycznia 1846 roku)

160 lat -  Początek „rzezi galicyjskiej”, powstania chłopów pod 
przewodnictwem Jakuba Szeli 
(dnia 18 lutego 1846 roku)

160 lat -  Wybuch powstania krakowskiego 
(dnia 20 lutego 1846 roku)

160 lat -  Urodził się Henryk Sienkiewicz, jeden
z najwybitniejszych twórców prozy polskiej 
i światowej, laureat Nagrody Nobla 
(dnia 5 maja 1846 roku)

145 lat -  Urodził się Stefan Szolc-Rogoziński, podróżnik, 
odkrywca, etnograf (dnia 14 kwietnia 1861 roku)

145 lat -  Zmarł Joachim Benedykt Lelewel, wybitny polityk 
i historyk (dnia 29 maja 1861 roku)

105 lat -  W Krakowie odbyła się premiera „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego (dnia 16 marca 1901 roku)

100 lat -  W wyborach do rosyjskiej I Dumy Państwowej 
Polacy zdobyli 53 mandaty (marzec 1906 roku)

95 lat -  Urodził się Stefan Kisielewski, prozaik, publicysta i 
kompozytor (dnia 7 marca 1911 roku)

90 lat -  Zmarł rzeczywisty radca stanu Jakub Mordmiłłowicz, 
prezes Jekaterynodarskiego Rzymsko-Katolickiego 
Towarzystwa Pomocy Biednym 
(dnia 20 stycznia/3 lutego 1916 roku)

85 lat -  Podpisanie sojuszu polsko-francuskiego 
(dnia 19 lutego 1921 roku)

85 lat -  Uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
(tzw. „marcowej”) przez Sejm Ustawodawczy 
(dnia 17 marca 1921 roku)

85 lat -  Podpisanie traktatu Ryskiego z Rosją Radziecką i
Ukrainą Radziecką, regulującego granice wschodnie П 
Rzeczypospolitej (dnia 18 marca 1921 roku)

85 lat -  Na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, mający
roztrzygnąc przynależność państwową tych terenów 
(dnia 20 marca 1921 roku)

80 lat -  Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 
(dnia 12 maja 1926 roku)

70 lat -  Zakończenie budowy kolejki linowej na Kasprowy 
Wierch (dnia 21 lutego 1936 roku)

65 lat -  Początek zrzutów spadochronianty Polskich Sił
Zbrojnych z Anglii do okupowanej Polski -  tzw. akcja 
„cichociemni” (dnia 15 lutego 1941 roku)

65 lat -  Polscy lotnicy po raz pierwszy wzięli udział w nalocie 
na Berlin (dnia 23 marca 1941 roku)

65 lat -  W Nowym Jorku zmarł Ignacy Paderewski, wybitny 
pianista, kompo^tor, pedagog, mąż stanu, premier 
Rzeczypospolitej w 1919 roku 
(dnia 29 czerwca 1941 roku)

60 lat -  Uchwalenie u s t a ^  o nacjonalizacji kluczowych 
gałęzi gospodarki (dnia 3 stycznia 1946 roku)

60 lat -  Uchwalenie Małego Kodeksu Karnego 
(16 czerwca 1946 roku)

60 lat -  Odbyło się ogólnopolskie referendum, tzw. „3 x tak” 
(dnia 30 czerwca 1946 roku)

50 lat -  W Moskwie zmarł Bolesław Bierut, 1 sekretarz PZPR 
(dnia 12 marca 1956 roku)

50 lat -  Wybuch społeczny w Poznaniu tzw. „Strajk 
Poznański” (dnia 28 czerwca 1956 roku)

30 lat -  Wydarzenia „czerwcowe”, wywołane przez 
zapowiedzianą podwyżkę cen żywności 
(dnia 24 czerwca 1976 roku)

25 lat -  2^mach w I ^ m ie  na Jana Pawła II 
(dnia 13 maja 1981 roku)

15 lat -  W Moskwie podjęto decyzję o rozwiązaniu Układu 
Warszwskiego (dnia 31 marca 1991 roku)
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ROK JĘZYKA POLSKIEGO
(Dokończenie. P oczątek na str. I )

W 2006 roku m ija dw usetna rocznica  
rozpoczęcia edycji pierwszego słownika języka 
polsk iego  Sam uela  B ogum iła  Lindego. 
Według Senatu, powinniśmy nie tylko dbać o 
polszczyznę w kraju, ale i upowszechniać ją  

poza granicami Polski. „Polszczyzna nas łączy i niech to będzie język  
bogaty, poprawny i p iękny” - zaapelował Senat w uchwale.

Oficjalna inauguracja Roku Języka Polskiego odbyła się 21 lutego w 
Senacie. W trakcie uroczystości posłowie i senatorowie z poszczególnycti 
partii zasiadających w parlamencie poddali się dyktandu z języka polskiego. 
Tekst dyktanda pisał jeden odważny poseł lub senator reprezentujący Klub,

a kilkunastoosobowa reprezentacja Klubu pracowała wspólnie z nim nad 
tekstem. Tytuł «Bezbłędnego Klubu Parlamentarnego» otrzymał klub Prawa
i Sprawiedliwości, wszystkie pozostałe zdobyły drugie miejsca, które należą 
im się na pewno za odwagę, poczucie łiumoru i troskę o «ojczyznę - 
polszczyznę».

W Roku Języka Polskiego przewidziane są nastepujące imprezy: 
konkursy dla dziennikarzy, konkursy szkolne i międzyszkolne (pt. „Czy 
znasz język ojczysty”) oraz Dzień Bez Błędów w Prasie. W październiku w 
katowickim Spodku odbedzię się Festiwal Języka Polskiego - największe 
wydarzenie ołjchodów Roku Języka Polskiego. Wybrany zostanie tam mistrz 
polskiego słowa oraz mistrz ortografii.

Serw is „P o lsk a -P o lacy ”

3 TUZIN PRZYSŁÓW
Bicz rozumu nagania.

Mowa -  wiatr, a pismo -  grunt.

Chęć słodzi pracę.

Dla chcącego nic trudnego.

Gdzie ogon rządzi, tam głowa błądzi. 

Jednej matl<̂ i niejednakie dziatłd.

Палка нема, а придаст ума.

Что написано пером — не вырубить топором. 

Охоту тешить -  не беда платить.

Кто захочет, тот сможет.

Где хвост — начало, там голова — мочало. 

Из одной клетки, да не равны детки.

Nie jednako Pan Bóg daje, komuś kurę, komuś jaje. Кому полтина, а кому ни алтына. 

Nie pożyczaj -z ły  obyczaj. Nie oddają, jeszcze łają. В долг давать — дружбу терять.

Przed śłubem aniołek, zaś po ślubie djabełek. 

Raz tłusto, drugi raz pusto.

Skoro nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. 

Zrobił babci na złość i odmroził sobie uszy.

Красна девка до замужества. 

Разом пусто, разом густо.

Не в свои сани не садись.

Невестке в отместку.

Правление П Н К Ц  «Единство» выражает огромную благодарность 
Илье Витальевичу Рачкову (г. М осква) и Ромуальду Францевичу 
Скоковскому (г. Краснодар) , безвозмездно передавшим по несколь
ку десятков книг на польском и иных язы ках в Библиотеку нашего 
Центра.

D ru k  p is m a  f in a n s o w a n y  j e s t  p r ze z  S e n a t  R ze c zy p o sp o lite j P o lsk ie j  
ora z F u n d a c ję  “P o m o c  P o la ko m  n a  W s c h o d z ie ”

W I A D O M O Ś C I  K oleg ium  re d a k c y jn e :

P O L S K I E  A le k sa n d e r  K O R W IN  P IO T R O W S K I,
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Rrn^neHa у гл^»ого проректора
к уб а н ск о го  госуниеерситета 

А. г. Иванова (4 мая 200Ь г.)

IN STYTUT POLSKI 
W MOSKWIE

Весна 2006 г. принесла Польскому национально
культурному центру «Единство» приятное знакомство с 
Польским культурным центром в Москве, директором 

, которого является талантливый историк и дипломат док- 
I тор Иероним Граля.

Благодаря сотрудничеству с Польским культурным 
1 центом в Краснодаре были организованы и проведены 
I Дни польской культуры (2—20 мая с.г.)« сыгравшие по- 
[ложительную роль в расширении знаний жителей Ку- 
1 бани о Польше.

Члены ПИКЦ «Единство» от всей души благода- 
I рят сотрудников Польского культурного центра в Мос
кве и лично доктора Граля за помощь в организации 

мероприятий и информационной поддержке Полонии 
Краснодарского края.

(20 мая 2006 г.)

польскии
К У Л Ь ТУ Р Н Ы Й  ЦЕНТР 
в МОСКВЕ

Работает с 1988 г.
П К Ц  в е д ё т  ш и р о к у ю , р а з н о о б р а з н у ю  

и м ногосторонню ю  деятельн ость с целью  поп уляри зац ии  польской 
науки и культуры, которая вклю чает в себя:

♦  п р езен тац и и  сам ы х лучш их ф и л ьм о в  с переводом  на русский  
язы к (к ак  новы х, так  и ф и л ьм о в  преды душ их лет);

♦  п о к аз ф и л ьм о в  на я зы к е  о р и ги н ал а  (без перевода на русский  
я зы к );

♦  концерты (классическая музыка, джаз, молодежные ф уппы  и т.п.);
♦  худож ественны е вы ставки ;
♦  худож ественн ы е вечера и з ци клов ; «В еликие им ена польской  

культуры* и «П о л ьско -р о сси й ски е  культурны е связи»;
♦  встречи на темы : «П ольш а и ее истори я» , «П ольш а сегодня»,

«И скусство П ольш и в истори ко-культурном  контексте»;
♦  встречи с ведущ им и п о л ьск и м и  учен ы м и , ж урн ал и стам и , п и 

сателям и  и д еятел ям и  культуры .
В м ероп риятиях  П К Ц  пр и н и м али  участие такие  зн ам ениты е л и ч 

н о с ти  п о л ь ск о й  к у л ьту р ы , к а к  А. Д р а в и ч , Т . Р у ж еви ч , К. П е н д е - 
р е ц к и ,  X . Ч е р н ы - С т е ф а н ь с к а ,  Л . Г р ы х т о л у в н а ,  П . П а л е ч н ы ,
М , Ф о л т ы н ,  А . В а й д а , К . К е с ь л ё в с к и ,  К . З а н у с с и ,  К . К у ц ,
Д . О л ь б р ы х с к и , Е. Ш ту р , Б. Т ы ш к е в и ч , М. К о м о р о в с к а .

В Ц ентре о р ган и зо ван ы  курсы  польского  я зы к а  для начи наю щ их 
и курсы  у соверш ен ствован и я . Ц ентр  органи зует просм отры  польских
к иноф ильм ов  в лучш их кинозалах М осквы . ^

Фото Ежи Гедройца (1906  -И нт ернет -сайт  П КЦ: http://w w w .ipol.ru

http://www.ipol.ru

