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Szanowni Państwo
Za nami polonijne lato, w tym roku wyjątkowo wypełnione wielkimi imprezami, od
lat cieszącymi się uznaniem w polonijnym
świecie.
Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów
dopisali uczestnicy i towarzyszàce im rodziny. XV
Êwiatowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych zgromadził 42 zespoły z 16 krajów. Przed
rzeszowskà publicznoÊcià wystàpiło ponad 1400 tancerzy i muzyków. Takêe po raz pi´tnasty odbyły si´
w tym roku Âwiatowe Letnie Igrzyska Polonijne. Ponad
2 000 sportowców, toczàcych pojedynki w dwudziestu oÊmiu dyscyplinach, goÊcił tym razem Wrocław.
Nowe przedsi´wzi´cie „Wspólnoty Polskiej” – „Lato z Polskà” – z racji realizacji trzeciej juê
edycji staje si´ powoli tradycyjnà wakacyjnà ofertà
skierowanà do młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi. Ofert´, która łàczy letni wypoczynek w Polsce
z naukà j´zyka polskiego, kontaktami z rówieÊnikami
z Polski.

Do relacji z przebiegu tych imprez oraz całego polonijnego lata zapraszamy w nast´pnym numerze „Wspólnoty Polskiej”.
Teraz proponujemy Paƒstwu podsumowanie pierwszego półrocza,
w którym wydarzeniem dominujàcym było bez wàtpienia Êwiatowe
Spotkanie Polonii w Rzymie, towarzyszàce uroczystoÊciom beatyfikacyjnym Jana Pawła II.

W maju miałem okazj´ odwiedziç Poloni´ w Stanach
Zjednoczonych i odbyç szereg interesujàcych spotkaƒ
z liderami organizacji polonijnych oraz grupà nauczycielek i młodzieêy polonijnej w Chicago. W Berlinie
Êwi´towaliÊmy wspólnie 20-lecie dobrego sàsiedztwa
– jubileusz traktatu polsko-niemieckiego. Mimo podniosłej atmosfery  nie sposób uciec od refleksji nad
pozostawiajàcym wiele do êyczenia stanem oÊwiaty
polskiej w Niemczech.
W numerze znajdà Paƒstwo takêe relacj´ z pierwszej duêej
imprezy tegorocznego lata polonijnego -   XI Polonijnych Igrzysk
Młodzieêy Szkolnej w Łomêy, ciekawà rozmow´ z marszałkiem
Senatu RP Bogdanem Borusewiczem oraz relacje z wielu innych
interesujàcych wydarzeƒ.
Zapraszamy do lektury.

Światowe Spotkanie Polonii w Rzymie

- Wszystkie polskie drogi prowadzą do Rzymu, prowadzą z całego świata, z wszystkich krajów, gdzie
Polacy żyją, gdzie dają dowód swojego przywiązania
do polskich tradycji, kultury, języka, ale także do wiary
przodków - powiedział podczas spotkania z Polonią
prezydent RP Bronisław Komorowski.

W tegorocznym Âwiatowym Spotkaniu Polonii,
wspóΠorganizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ambasad´ RP przy Stolicy Apostolskiej,
Rad´ Polonii Âwiata, Kongres Polonii Amerykaƒskiej
i Europejskà Uni´ Wspólnot Polonijnych wzi´Πo udziaΠ
ponad trzy tysiàce Polaków przybyΠych z 30 krajów.
W dniach 1-2 maja spotkali si´ w Rzymie, by
uczestniczyç w historycznym wydarzeniu, jakim byΠa
beatyfikacja Ojca Âwi´tego Jana PawΠa II i zΠo˝enie
hoΠdu temu Wielkiemu Polakowi.
DwadzieÊcia lat temu, gdy rodziΠa si´ wolna
III Rzeczpospolita Polska wΠaÊnie z inicjatywy Jana
PawΠa II odbyΠo si´ 29 paêdziernika 1990 r. w Rzymie spotkanie „Kraj-Emigracja”, o znaczeniu którego
tak wówczas mówiΠ Ojciec Âwi´ty: „Z Polonià caΠego
Êwiata spotykaΠem si´ wiele razy: tu, w Rzymie i w innych miejscach, ale takiego spotkania jak dzisiejsze
jeszcze nie byΠo. Ma ono charakter wyjàtkowy. Razem
zgromadziΠa si´ Polonia, Polacy zamieszkali za granicà
oraz przedstawiciele z kraju (…) Dzi´kuj´ wam serdecznie za to spotkanie. Tak bardzo bym chciaΠ, aby
i ono przyczyniΠo si´ do umocnienia wi´zi z krajem,
któremu na imi´ Polska. Niech ono nas wspólnie
wzbogaci, niech sΠu˝y temu dobru wspólnemu, jakim
jest nasza Ojczyzna i ka˝dej wspólnocie ludzi, którzy
czujà si´ z nià zΠàczeni wi´zami krwi, ka˝demu Polakowi i ka˝dej Polce, gdziekolwiek ˝yjà”.
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Ka˝dy z Polaków przybyΠych na majowe uroczystoÊci do Rzymu miaΠ za co podzi´kowaç
BΠogosΠawionemu Janowi PawΠowi II, zarówno w wymiarze osobistym jak i wspólnotowym, narodowym.
Âwiatowe Spotkanie Polonii byΠo wyrazem tej narodowej wdzi´cznoÊci. PrzybyΠo nas tak wielu, bo wiele
zawdzi´czamy Janowi PawΠowi II.
Msza Êwi´ta beatyfikacyjna Jana PawΠa II to
jedno z najwa˝niejszych wydarzeƒ w historii naszej Ojczyzny. KardynaΠ Karol WojtyΠa byΠ pierwszym Polakiem,
pierwszym SΠowianinem wybranym nast´pcà Âwi´tego
Piotra w liczàcej dwa tysiàce lat historii KoÊcioΠa.
Trwajàcy blisko 27 lat pontyfikat Jana PawΠa II
nale˝y do najdΠu˝szych w dziejach. Rozpocz´ty 22
paêdziernika 1978 r. pami´tnym or´dziem Ojca
Âwi´tego ze sΠowami:„Nie l´kajcie si´…Otwórzcie na
oÊcie˝ drzwi Chrystusowi…” wpisaΠ si´ wa˝nymi wydarzeniami w dzieje KoÊcioΠa, naszej Ojczyzny i caΠego
Êwiata. Szczególnym symbolem tych wydarzeƒ jest rok
1989 i pokojowe przezwyci´˝enie trwajàcego blisko póΠ
wieku zimnowojennego podziaΠu Êwiata. Wiele paƒstw
i narodów, wÊród nich Polska, odzyskaΠo wówczas
wolnoÊç. WpΠyw Jana PawΠa II na wydarzenia, które
zapisaΠy si´ w najnowszej historii Êwiata jest bezsporny:
Jego sΠowa, otwartoÊç, szacunek dla ka˝dego czΠowieka
otwieraΠy granice i sprawiaΠy, ˝e zwaÊnione strony
wyciàgaΠy r´ce do zgody.
UroczystoÊç beatyfikacji wielkiego papie˝a
zgromadziΠa póΠtora miliona pielgrzymów z caΠego
Êwiata. Przybyli by podzi´kowaç za to, ˝e byΠ przyjacielem ka˝dego, nie dzieliΠ ludzi na lepszych i gorszych,
ka˝demu niósΠ Dobrà Nowin´ Ewangelii, jak pasterz
przemierzajàcy niestrudzenie szlaki wspóΠczesnego
Êwiata. Pami´tne transparenty z sΠowami „Santo Subito” tak widoczne w dniu pogrzebu Jana PawΠa II byΠy

Êwiadectwem powszechnego przekonania o Jego Êwi´toÊci. WystarczyΠo
szeÊç lat, by nast´pca Jana PawΠa II mógΠ z nieskrywanà radoÊcià ogΠosiç
Go BΠogosΠawionym. W dziejach KoÊcioΠa ostatni taki przypadek miaΠ
miejsce tysiàc lat temu. To te˝ Êwiadczy o historycznym wymiarze pontyfikatu wielkiego papie˝a jakim byΠ Jan PaweΠ II – syn polskiej ziemi,
jak sam cz´sto powtarzaΠ.

2 maja po porannej Mszy Êw. dzi´kczynnej za beatyfikacj´ Jana PawΠa II, którà na Placu Êw. Piotra sprawowaΠ
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kardynaΠ
Tarcisio Bertone, przedstawiciele organizacji polonijnych
uczestniczàcych w Âwiatowym Spotkaniu Polonii
przybyli do Ambasady RP przy Republice WΠoskiej.
Podczas spotkania z Prezydentem RP, BronisΠawem Komorowskim mówiono o znaczeniu pontyfikatu Jana PawΠa II dla Polski i Polonii, a tak˝e o wspóΠpracy Kraju i Emigracji. Prezydent RP
wr´czyΠ wysokie odznaczenia paƒstwowe trzem zasΠu˝onym Polkom,
wybitnym dziaΠaczkom organizacji polonijnych. Krzy˝e Oficerskie
Orderu ZasΠugi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaΠy: Helena Miziniak
i Emilia Chmielowa, a Krzy˝ Kawalerski Orderu ZasΠugi Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Podhorodecka.
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- Ka˝dy z nas czuje, ˝e w jakiejÊ mierze Jan PaweΠ II,
sΠu˝àc KoÊcioΠowi, Êwiatu, nie zapominaΠ o tym, co jest
tak wa˝ne - znajdywaniu we wΠasnym sercu tego, co
wià˝e z ziemià ojczystà. Jan PaweΠ II jest w jakiejÊ mierze
patronem wszystkich Polaków, rozproszonych po caΠym
Êwiecie - powiedziaΠ Prezydent RP.
Podczas spotkania w ambasadzie swoje wystàpienia mieli
m.in. ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, Gra˝yna Anna Sztark,
wicemarszaΠek Senatu RP, Longin KomoΠowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Helena Miziniak, przewodniczàca Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Joanna Heyman Salvade,
przewodniczàca Zwiàzku Polaków we WΠoszech, WΠadysΠaw Zachariasiewicz, jeden z najbardziej zasΠu˝onych dziaΠaczy polonijnych,
czΠonek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy MarszaΠku Senatu RP, Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
W spotkaniu uczestniczyΠo okoΠo stu osób, w tym gronie
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m.in. dΠugoletni sekretarz Ojca Âwi´tego Jana PawΠa II
ks. abp MieczysΠaw Mokrzycki, dΠugoletni delegat Prymasa Polski ds. Emigracji ks. abp Szczepan WesoΠy,
jego nast´pca ks. bp Wojciech Polak, ks. bp Józef Gozdek, Biskup Polowy WP, And˝elika Borys ze Zwiàzku
Polaków na BiaΠorusi, posΠowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie MichaΠ Mackiewicz i JarosΠaw Narkiewicz, Jadwiga Kaczorowska, córka ostatniego Prezydenta II RP oraz czΠonkowie polskiego parlamentu
i liczni przedstawiciele mediów.
Âwiatowe Spotkanie Polonii zakoƒczyΠ koncert galowy w rzymskiej Bazylice Êw. Ignacego. Skomponowana przez MichaΠa Lorenca „Missa Magna Beatificationis” to dzieΠo dedykowane BΠogosΠawionemu
Janowi PawΠowi II. 2 maja wieczorem zostaΠo wykonane po raz pierwszy publicznie. Wystàpili znakomici
artyÊci: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia w Katowicach, zespóΠ Des Orient, soliÊci: Pascal
Mebe Abah z Kamerunu i Mohammad Rasouli z Iranu, Chór „Cappella Corale Varsaviana”, Chór „Psalmodia” Uniwersytetu Papie˝a Jana PawΠa II i Akademicki Chór „Bel Canto”. Kierownictwo muzyczne
koncertu sprawowaΠ Tadeusz Karolak.
To niezwykΠe wydarzenie artystyczne
zgromadziΠo liczàce ponad dwa tysiàce osób audytorium. Przybyli dostojni goÊcie reprezentujàcy Stolic´ Apostolskà, dyplomaci przy niej akredytowani,
przedstawiciele polskiego parlamentu i organizacji
polonijnych, artyÊci i przedstawiciele organizatorów
Âwiatowego Spotkania Polonii.
Honorowy Patronat nad koncertem objàΠ ks.
kardynaΠ StanisΠaw Dziwisz.
Grzegorz Szuplewski
Foto: Grzegorz GaΠàzka, Grzegorz Szuplewski, Anna
SokoΠowski, CzesΠaw Rybicki
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Jana Pawła II kochał cały świat
I caΠy Êwiat przyjechaΠ oddaç mu hoΠd. To czas modlitwy, refleksji, troch´ zwiedzania i najwa˝niejszy moment – Msza Êw. beatyfikacyjna na placu Êw. Piotra w Rzymie
A wczeÊniej noc czuwania przed beatyfikacjà
w staro˝ytnym Circo Massimo to noc ÊwiatΠa, Êwiadectw
i modlitwy. SΠuchamy wspomnieƒ osób bliskich
Papie˝owi, a dzi´ki ΠàcznoÊci satelitarnej w modlitwie
uczestniczyliÊmy z ludêmi zebranymi w tym samym czasie w sanktuariach w Krakowie-¸agiewnikach, w portugalskiej Fatimie, w Kawekamo w Tanzanii, u Matki Bo˝ej
z Libanu w Harissie i w meksykaƒskim Guadalupe.
Beatyfikacja Jana PawΠa II byΠa pi´kna i niezwykle wzruszajàca, a kiedy obraz Papie˝a zostaΠ
odsΠoni´ty wyszΠo zza chmur sΠoƒce. ByΠo wiele ludzi
z ka˝dego zakamarka Êwiata: wiele kobiet, m´˝czyzn,
sióstr zakonnych, ksi´˝y, ale tak˝e dzieci, które Jan
PaweΠ II kochaΠ.
StaΠam koΠo telebimu i wpatrywaΠam si´
w niego, czekajàc na t´ chwil´, w której papie˝ Benedykt XVI wypowiedziaΠ te najwa˝niejsze sΠowa beatyfikacji, które byΠy wa˝ne dla nas Polaków. I w tym
momencie wszyscy podnieÊli polskie flagi..., a byΠo
ich tysiàce, lecz nie tylko polskich, ale te˝ francuskich,
hiszpaƒskich, kolumbijskich, niemieckich, brazylijskich i par´ ruskich... Po tych sΠowach tΠum zaczàΠ
wiwatowaç, krzyczeç „Jan PaweΠ II!” i klaskaç.

twarzach skupienie, radoÊç, wzruszenie i Πzy – te uczucia
towarzyszyΠy i nam wszystkim. Jana PawΠa II kochaΠ caΠy
Êwiat i to byΠo widaç. Wa˝ne i bardzo pi´kne jest równie˝
to, ˝e byΠo ogromnie du˝o ludzi mΠodych, którzy nie kryli
radoÊci i wzruszenia w tym dniu.
Po krótkim odpoczynku udaliÊmy si´ jeszcze raz na Plac Âw.
Piotra, by oddaç hoΠd Êwi´tym relikwiom naszego bΠogosΠawionego
Jana PawΠa II. Potem na spotkanie z Prezydentem Polski i na koncert.
3 maja w Bazylice Matki Bo˝ej Wi´kszej miaΠyÊmy okazj´
uczestniczyç we Mszy Êw. dzi´kczynnej za beatyfikacj´ Jana PawΠa
II, sprawowanej przez ks. KardynaΠa Dziwisza dla wszystkich Polaków w Rzymie. Zabieramy do domu caΠe to bogactwo prze˝yç, które
ka˝dy z nas powinien wykorzystaç na refleksj´ nad sobà samym, bez
wzgl´du na wiek, wyksztaΠcenie czy stan. Deo gratias.
Wanda Seliwanowska, Orenburskie Centrum
„Czerwone Maki”

Ka˝dy cieszyΠ si´ na swój sposób z tego
wielkiego prze˝ycia. Przez 10 minut ludzie
na Watykanie zostali ogarni´ci przez eufori´,
a kilka balonów leciaΠo po niebie, majàc
przypi´te sΠowa „Deo Gratias”. Wsz´dzie
tΠumy, tΠumy, tΠumy – ich wszystkich
przyprowadziΠa do tego miejsca miΠoÊç. Na
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Światowy Dzień
Polonii na Ukrainie
Tegoroczne obchody Êwiatowego Dnia Polonii
i Polaków za Granicà odbyΠy si´ 6 i 7 maja w Winnicy i Berdyczowie, na Ukrainie, i byΠy poΠàczone
z XII Dniami Kultury Polskiej. W Êwi´cie Polonii
uczestniczyΠa delegacja Senatu RP z marszaΠkiem
Bogdanem Borusewiczem, przedstawiciele Sejmu
i rzàdu, prezesi wielu organizacji polonijnych z Europy, samorzàdowcy wspóΠpracujàcy z miastami i obwodami ˝ytomierskim i winnickim, a tak˝e prezesi
organizacji pozarzàdowych wspierajàcych Polaków
mieszkajàcych za granicami Macierzy. Honorowym
goÊciem Polonii na Ukrainie byΠ przewodniczàcy
Rady Najwy˝szej WoΠodymyr ¸ytwyn.
Senat RP reprezentowali: Andrzej Person,
przewodniczàcy Komisji Spraw Emigracji i ¸àcznoÊci
z Polakami za Granicà, ¸ukasz Abgarowicz
i Roman Ludwiczuk – zast´pcy przewodniczàcego
Komisji Spraw Emigracji i ¸àcznoÊci z Polakami
za Granicà, oraz czΠonek tej komisji – StanisΠaw
Gogacz oraz Alicja Zajàc, czΠonek Komisji Spraw
Zagranicznych. Obecni byli posΠowie: Franciszek
Stefaniuk i Jerzy Kozdroƒ.

W spotkaniu z mniejszoÊcià polskà na
Ukrainie uczestniczyli tak˝e Jan Borkowski, wiceminister spraw zagranicznych i Piotr ˚uchowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. GoÊçmi
na Êwi´cie byli m.in. Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, And˝elika Orechwo i And˝elika Borys z BiaΠorusi, MichaΠ Mackiewicz z Litwy, Aleksander Sielicki z Rosji i Maria
A. Sikorska z Wielkiej Brytanii, a tak˝e Olga Iwaniak, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wscho6

dzie”, Marek Hauszyld, prezes Fundacji „Semper Polonia”, Piotr
BonisΠawski, wiceprezes Zarzàdu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
W Winnicy polska delegacja spotkaΠa si´ z przedstawicielami wΠadz ukraiƒskich: gubernatorem obwodu winnickiego MykoΠà
D˝ygà i przewodniczàcym rady Sergiejem Tatusiakiem, gubernatorem obwodu ˝ytomierskiego Sergiejem Ry˝ukiem, gubernatorem
obwodu chmielnickiego Wasylem Jaduchà, przewodniczàcym rady
MykoΠà Derykotem.
Podczas spotkania podpisano list intencyjny o wspóΠpracy
pomi´dzy powiatem tarnowskim a rejonem chmielnickim. W miejscowej bibliotece marszaΠek Bogdan Borusewicz otworzyΠ wystaw´
poÊwi´conà Ignacemu Janowi Paderewskiemu, pianiÊcie, kompozytorowi i m´˝owi stanu, którego wi´zi rodzinne Πàczà z ˚ytomierszczyznà

i ówczesnà gubernià woΠyƒskà. Na wystaw´ skΠadajà si´ dokumenty rodziny Paderewskich znajdujàce si´ w Paƒstwowym Archiwum
obwodu ˝ytomierskiego oraz w Muzeum Literackim. Nast´pnie
pod pamiàtkowà tablicà upami´tniajàcà pobyt marszaΠka Józefa
PiΠsudskiego w Winnicy delegacje polska i ukraiƒska postawiΠy kosze kwiatów w barwach narodowych. W godzinach popoΠudniowych
marszaΠek Senatu Bogdan Borusewicz wraz z delegacjà spotkaΠ si´
z Polakami mieszkajàcymi w obwodzie winnickim.

Wi´cej na stronie: www.senat.gov.pl
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Parada 3-Majowa w Chicago

Na spotkaniu w Konsulacie RP (od lewej:) Jolanta ZabΠocka - dyr. szkoΠy M. Kolbe, Jolanta Tatara - dyr. szkoΠy Jana PawΠa II, Longin KomoΠowski, Anna
Dunajewski - dyr. szkoΠy Cz. MiΠosza, Ewa Koch - prezes ZNP

HasΠo tegorocznej parady „Jan PaweΠ Wielki. Santo Subito”
nawiàzywaΠo do niedawnych uroczystoÊci beatyfikacyjnych papie˝aPolaka, które miaΠy miejsce w Rzymie 1 maja. Honorowym goÊciem
z Polski byΠ prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin
KomoΠowski. Wielkim MarszaΠkiem parady z okazji 220. rocznicy
3-Majowej Konstytucji byΠ Tadeusz Makarewicz, a organizatorem, jak
zwykle, Zwiàzek Klubów Polskich z jego prezesem Tadeuszem Czajkowskim, zaÊ na trybunie honorowej przy Columbus Drive w Grant
Parku znaleêli si´ m.in.: koƒczàcy wieloletnie urz´dowanie burmistrz
Chicago Richard M. Daley oraz czoΠowi lokalni politycy - kongresmen
Mike Quigley i senator Mark Kirk.
W biaΠo-czerwonym pochodzie uczestniczyΠo ponad sto
rydwanów stowarzyszeƒ i organizacji polonijnych, przypominajàc
o dorobku spoΠeczno-kulturalnym polskiej grupy etnicznej w metropolii chicagowskiej. Zaraz za MarszaΠkami Parady kroczyli prezesi
najwi´kszych i najstarszych organizacji polonijnych. Licznie reprezentowane byΠo mΠode pokolenie Polonii amerykaƒskiej - szkoΠy polskie
i amerykaƒskie, polonijne zespoΠy folklorystyczne, grypy artystyczne
oraz harcerze. Istniejàcy od ponad stu lat Zwiàzek Harcerstwa Polskiego w USA zrzesza ponad 50 tys. mΠodych ludzi, tak˝e dru˝yny
zuchowe, które pi´knie paradowaΠy po Columbus Drive do Buckingham Fountain. W ponad 100-tysi´cznej paradzie poza organizacjami polonijnymi biorà udziaΠ tak˝e przedsi´biorcy, kombatanci
i stowarzyszenia historyczne – wszyscy z biaΠo-czerwonà flagà, szali-

kiem, chusteczkà, czapeczkà bàdê flagà namalowanà
na policzku. Wszystkie pokolenia, i starzy, i maluchy
w wózeczkach.

HasΠo „Dwie Ojczyzny jedno serce” z transparentu niesionego przez mΠodzie˝ znakomicie oddaje uczucia Polonii amerykaƒskiej,
która od stu dwudziestu lat corocznie paraduje dla oddania hoΠdu pierwszej w Europie
demokratycznej konstytucji, wzorowanej na
uchwale zasadniczej Stanów Zjednoczonych,
i przypominajàcej, ˝e naród polski zawsze
wyznawaΠ ideaΠy wolnoÊci i demokracji.
Tradycyjnie przed rozpocz´ciem parady
przedstawiciele Zwiàzku Narodowego Polskiego
dla uczczenia 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zΠo˝yli wieniec pod pomnikiem Tadeusza
KoÊciuszki, a po zakoƒczeniu parady wszyscy udali si´
na wielki koncert w Millenium Park. Natomiast konsul
generalny RP Zygmunt Matynia zaprosiΠ przedstawicieli Polonii na bankiet z okazji 3-Majowego Êwi´ta.
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Nasze majowe dni w Paryżu
Zakwitło. Z pierwszymi dniami maja, Polska – ta domowa i ta na obczyznach, jeszcze nawet nie zupełnie wiosennym słońcem rozgrzana – zakwitła uśmiechem i wzruszeniem. „Boże igrzysko”, jak Norman
Davies nazwał historię Polski, pokryło się kolorami godności.
Beatyfikacja Karola WojtyΠy - papie˝a Jana
PawΠa II, byΠa zwieƒczeniem, uznaniem przez miliony ludzi dobrej woli na caΠym Êwiecie, niezwykΠego
dzieΠa Jego pontyfikatu. Pontyfikatu, który wprowadziΠ KoÊcióΠ w nowe tysiàclecie, jak, zaraz
po wyborze Karola WojtyΠy, wyobra˝aΠ to sobie
Stefan KardynaΠ Wyszyƒski. Komukolwiek z nas
udaΠo si´ jeszcze zachowaç zdolnoÊç do wzruszenia,
nie mógΠ nie mieç Πez w oczach, kiedy odsΠaniaΠ si´
na watykaƒskich murach portret Jana PawΠa II.
Ten prosty, szczery uÊmiech, to ciepΠe,
kochajàce spojrzenie, ta siΠa przekonania.
Ten, o którym w 1994 roku „Time Magazin” pisaΠ: „Jest On papie˝em intelektualistà
i papie˝em ˝oΠnierzem. Jego idee ró˝nià si´ od
idei wi´kszoÊci ludzi – sà one po prostu wi´ksze”,
zostaΠ wyniesiony na oΠtarze. Nie po to jednak,
˝eby „wynieÊç” Go z naszego ˝ycia codziennego,
˝eby zapomnieç, ˝e to prawda ˝ycia, wyboista droga miΠoÊci ludzkiej, zm´czenie, ból, szukanie... sà
treÊcià peΠni czΠowieczeƒstwa. CzΠowieczeƒstwa,
które ufa bez l´ku.
Wielu z nas udaΠo si´ do Rzymu, mimo
nieuniknionych trudnoÊci, ˝eby „tam byç” w tych
szczególnych chwilach.
W przeddzieƒ, w sobot´ 30 kwietnia,
w koÊciele polskim Wniebowzi´cia NMP, z inicjatywy paryskiego KoΠa PrzyjacióΠ Fundacji Jana
PawΠa II, prze˝ywaliÊmy wieczór czuwania i refleksji, oglàdajàc przejmujàcy film „Credo”, film o tym
nieprawdopodobnym spotkaniu Jana PawΠa II
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z tΠumami Πaknàcymi miΠoÊci, uczestniczàc w uroczystej Mszy Êwi´tej,
której przewodniczyΠ ks. rektor StanisΠaw Je˝, sΠuchajàc jego homilii,
przypominajàc sobie niektóre z tych gΠ´bokich, czytanych od oΠtarza,
tekstów papieskich.
Tych o czΠowieku, który siebie przekracza, który te˝ „nie
przestaje byç wielki nawet w swojej sΠaboÊci”, który wie, ˝e istniejeprawda wi´ksza od niego...
Chór polski „Gaude, Mater, Polonia” pod dyrekcjà Ewy Lenartowicz, zaÊpiewaΠ na wejÊcie ten wΠaÊnie trzynastowieczny  hymn. „Raduj
si´, Matko, Polsko”, raduj si´ dzieçmi twymi... Cieszmy si´ Matkà naszà,
bo to ona, czasem biedna, styrana, rozdra˝niona a nawet dra˝niàca mo˝e,
jest matkà tych, których od stuleci ceni caΠy Êwiat, z których mamy przecie˝ prawo byç dumni. DaΠa ona Êwiatu kiedyÊ MikoΠaja Kopernika, który
„wstrzymaΠ sΠoƒce i ruszyΠ ziemi´”, dzisiaj Jana PawΠa II, który wstrzymaΠ
nienawiÊç i ruszyΠ sumienie.
To tym ludziom naszej historii oddajemy hoΠd, obchodzàc
rocznic´ Konstytucji 3 maja, tej pierwszej w Europie, dzieƒ naszego
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Âwi´ta Narodowego. Od kilku ju˝ lat Ambasada Rzeczypospolitej
Polskiej i Federacja Polonii Francuskiej organizujà uroczyste zΠo˝enie
wieƒców na grobie nieznanego ˝oΠnierza pod ¸ukiem Triumfalnym.
W tym roku równie˝, w poniedziaΠek 2 maja, Dzieƒ Polonii,
wieczorem, mimo ˝e byΠ to dzieƒ roboczy, zgromadzili si´ tam liczni Polacy i nasi francuscy przyjaciele. Pod paryskim ¸ukiem Triumfalnym,
generaΠ armii Bruno Cuche, powie nam, Polakom: „to sà Wasze wielkie
dni”. Defilad´ od Pól Elizejskich prowadziΠ poczet sztandarowy Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, za którymi szΠy poczty byΠych kombatantów polskich, francuskich i innych przyjaznych nam narodów.
UroczystoÊci przewodniczyΠ osobiÊcie generaΠ armii Bruno Cuche.
Orkiestra francuskiej Gwardii Republikaƒskiej, jej Kompania Honorowa i jej poczet sztandarowy dodaΠy tym chwilom jeszcze wspanialszych kolorów ÊwietnoÊci. Wieƒce zostaΠy zΠo˝one przez delegacje
Polskiego Zjednoczenia Katolickiego, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego i organizatorów – prezesa Federacji Polonii Francuskiej, Henryka Rogowskiego
i J.E. Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, Tomasza OrΠowskiego.
Hymn Gaude, Mater, Polonia, w wykonaniu wspomnianego
ju˝ chóru tego˝ imienia, zabrzmiaΠ ponownie w tym tak symbolicznym miejscu. Trzeba, by ten pi´kny akt trwaΠ.

W sam dzieƒ 3 maja znaleêliÊmy si´ wszyscy w koÊciele polskim „na Concordzie”
na uroczystej Mszy Êwi´tej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. infuΠata
StanisΠawa Je˝a, rektora Polskiej Misji
Katolickiej we Francji i uÊwietnionej
udziaΠem Kompanii Honorowej i sztandaru Wojska Polskiego. Obecni byli przedstawiciele wΠadz polskich, J.E. Tomasz
OrΠowski, minister Andrzej Szteliga,
attaché obrony, pΠk Piotr Piskorz i konsul
Magdalena Ryszkowska, wΠadze
Federacji Polonii Francuskiej, prezes
Henryk Rogowski, sekretarz generalny
Jan Konieczny i wiceprezes CzesΠaw
Noster, Towarzystwa Historyczno-Literackiego, Weteranów AK, Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów, poczty sztandarowe jak i prezes francuskiego Stowarzyszenia Kombatantów poza granicami
Francji, generaΠ Beauchene. Ks. proboszcz
WacΠaw Szubert, w swojej homilii, wskazaΠ
na gΠ´bokà zbie˝noÊç historii naszego
kraju z wiernoÊcià narodu Maryi, swojej
Królowej.Ta zbie˝noÊç jest zaskakujàca
mo˝e, niewidzialna nawet dla niektórych,
ale niezaprzeczalna jednak. „Kiedy myÊl´
Ojczyzna...”.
Jan Konieczny, Pary˝
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Europejski Dzień Polonii
w Akwizgranie

Tegoroczny Europejski Dzieƒ Polonii obchodzony byΠ 7 maja w Akwizgranie, poΠo˝onym na
styku granic Niemiec, Holandii i Belgii. Na uroczystej
polonijnej gali w historycznej ratuszowej Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego ju˝ po raz trzeci niemiecka Polonia wr´czyΠa swojà nagrod´ Polonicus 2011.
W ubiegΠym roku nagrod´ Polonicus otrzymali m.in.
przewodniczàcy Parlamentu Europejskiego, prof.
Jerzy Buzek oraz prof. WΠadysΠaw Bartoszewski. Inicjatorem i organizatorem znakomitych, corocznych
imprez w Akwizgranie jest prezes Kongresu Polonii
Niemieckiej WiesΠaw Lewicki.
W tym roku niemiecka Polonia wyró˝niΠa
nagrodà Polonicus panià Corneli´ Pieper, wiceminister
spraw zagranicznych RFN, odpowiedzialnà za kontakty
z Polskà za jej szczególny wkΠad w „dialog polsko-niemiecki”. W kategorii „kultura” nagrod´ Polonicus
otrzymaΠ prof. Karl Dedecius, nestor tΠumaczy literatury polskiej w Niemczech i zaΠo˝yciel Niemieckiego
Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt. W kategorii
„organizacja ˝ycia polonijnego” wyró˝niony zostaΠ
dziaΠacz polonijny wiceprzewodniczàcy Zwiàzku
Polaków w Niemczech „RodΠo“, WΠadysΠaw Pisarek z Kleve. Honorowà nagrodà Polonicus 2011
wyró˝niony zostaΠ brytyjski historyk prof. Norman
Davies za wyjàtkowy wkΠad w badanie historii Polski
w aspekcie wkΠadu w proces jednoczenia si´ Europy.
W uroczystoÊciach przyznania nagrody
Polonicus 2011 wzi´li udziaΠ znamienici goÊcie

jak: wiceminister spraw zagranicznych Krzysztof Stanowski, senator Barbara Borys-Dami´cka - wiceprzewodniczàca Komisji
Spraw Emigracji i ¸àcznoÊci z Polakami za Granicà, poseΠ Joanna Fabisiak - wiceprzewodniczàca Sejmowej Komisji ¸àcznoÊci
z Polakami za Granicà, Iwona Borowska PopΠawska - dyrektor
Biura Zarzàdu Krajowego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.
Europejskà Uni´ Wspolnot Polonijnych reprezentowali: jej
honorowy prezydent Helena Miziniak oraz sekretarz generalny  
Roman Âmigielski. Licznie przybyli polscy dyplomaci z Konsulatu
Generalnego w Kolonii i Ambasad RP w Berlinie, Hagi, Brukseli
i przy Unii Europejskiej. Na uroczystoÊç przybyli te˝ liderzy organizacji polonijnych, zrzeszeni w Konwencie Polskich Organizacji w Niemczech i Polskiej Radzie w Berlinie, z prof. Piotrem MaΠoszewskim i wiceprezydentam EUWP, Aleksandrem Zajàcem na czele. Obecny byΠ
równie˝ Józef Malinowski, sekretarz Zwiàzku Polaków w Niemczech
„RodΠo” i jednoczeÊnie prezes „Macierzy Polskiej” w Niemczech.
Zaszczytnym wyró˝nieniem dla nagrody Polonicus jest obj´cie jej
patronatem przez MarszaΠka Senatu RP pana Bogdana Borusewicza, który wystosowaΠ na r´ce inicjatora nagrody WiesΠawa Lewickiego list okolicznoÊciowy odczytany wobec zgromadzonej Polonii.
UroczystoÊci towarzyszyΠa orkiestra smyczkowa „Brusselensis” z Brukseli pod batutà prof. Zofii WisΠockiej, laureatki nagrody Polonicus 2010.
W swoich wystàpieniach laureaci podkreÊlili znaczenie nagrody Polonicus na rzecz jednoczenia si´ Polonii nie tylko w Niemczech, ale i w Europie, a prof. Norman Davies sympatycznie
stwierdziΠ, ˝e od dzisiaj jest Polonicusem!

Wi´cej na stronie: www.kongres.de

(od lewej:) prezes Kongresu WiesΠaw Lewicki, prezenter TVP Marcin Antosiewicz, prof. Norman Davies, prezes ZPwN Kleve WΠadysΠaw Pisarek, minister
Cornelia Pieper i Karl Dedecius
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20 lat dobrego sąsiedztwa – jubileusz traktatu
polsko-niemieckiego
Wielkim koncertem, połączonym z festynem, uczczono
w Berlinie 20. rocznicę podpisania Traktatu między
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
z 17 czerwca 1991 r.
Koncert z cyklu „Spotkania Polsko-Niemieckie” zorganizowany zostaΠ przez Zrzeszenie Federalne – Polskie Forum w Niemczech
T.z. (Bundesverband Polnisches Forum e.V.) w kooperacji z Konwentem Organizacji Polskich w Niemczech – informuje „Polonik Monachijski”. CaΠoÊcià przygotowaƒ kierowaΠ czoΠowy dziaΠacz polonijny
– Aleksander Zajàc.

Projekt powstaΠ we wspóΠpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych w Warszawie, Instytutem Polskim
w Berlinie, a tak˝e Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”,
reprezentowanym w Berlinie przez jego prezesa Longina
KomoΠowskiego i dyrektor Biura Zarzàdu Krajowego
– Iwon´ Borowskà-PopΠawskà. Patronat honorowy nad
imprezà objàΠ Minister Bernd Neumann – PeΠnomocnik
Rzàdu Federalnego ds. Kultury i Mediów.
Impreza odbyΠa si´ w sobot´, 18 czerwca 2011r. w centrum miasta, na Bredscheidplatz i trwaΠa od godz. 11:00 do 22:00.
Obok zespoΠów polonijnych z Duisburga i Hanoweru, wystàpiΠ kierowany przez dr El˝biet´ Zawadzkà monachijski zespóΠ „Polonia”,
z folklorystycznà Suità Polskà i polsko-niemieckim programem wokalnym, w wykonaniu solistów zespoΠu i laureatów festiwalu „Razem
we Wspólnej Europie”, a tak˝e z zaproszonymi z Radomia mistrzami
Polski w hipp-hopie z Olivia Dance Studio.

W trakcie caΠodniowego festynu na
berliƒskiej scenie wystàpiΠy gwiazdy polskiej i niemieckiej estrady, m.in. Patricia Kazadi, Polkaholix, Maria Helmin, Kapela ze wsi Warszawa
i wspaniaΠa Justyna Steczkowska z przebojami,
które doprowadziΠy do wrzenia licznà publicznoÊç.
Wyst´py artystów przeplatane byΠy wywiadami
z zaproszonymi niemieckimi i polskimi goÊçmi,
w tym z politykami i dziaΠaczami polonijnymi.
Re˝yserowany przez Lecha Nowickiego z TVP program poprowadziΠ znany prezenter Tomasz Kammel, w towarzystwie berliƒskich kole˝anek – Celiny
Muzy i Joanny Ratajczak.

Wielkim zainteresowaniem cieszyΠy si´ stoiska informacyjne organizacji polonijnych,
Instytutu Polskiego w Berlinie, Polskiej
Organizacji Turystycznej, Deutsche Welle,
Funkhaus –Europa, Dialogu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, „Jugendwerku” i wielu innych. Z ochotà korzystano
ze stoisk gastronomicznych ze specjaΠami
kuchni polskiej.
Imprez´ zaszczycili swojà obecnoÊcià, obok wspomnianego ju˝ Prezesa “Wspólnoty Polskiej” Longina
KomoΠowskiego, m.in. Prezydent Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, Prezes
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Helena
Miziniak, szefowie prawie wszystkich organizacji
polonijnych, a tak˝e jeden z berliƒskich gospodarzy,
zaanga˝owany z kierowanà przez siebie placówkà
w organizacj´ przedsi´wzi´cia, Ambasador Marek
Prawda.
Projekt zostaΠ sfinansowany ze Êrodków
Urz´du PeΠnomocnika Rzàdu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
WÊród patronów medialnych koncertu znajdowaΠ
si´ „Polonik Monachijski”.
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Ogólnoświatowa akcja sadzenia dębów
pod nazwą „Katyń - ocalić od zapomnienia”
została zainicjowana i jest koordynowana
przez Stowarzyszenie Parafiada w Polsce.
W ramach tej akcji zasadzonych będzie
21 857 dębów. Każdy dąb ma upamiętniać
jedną z ofiar mordu katyńskiego.

Katyń - ocalić od zapomnienia.
Dęby Pamięci w Toronto

Park im. Ignacego Paderewskiego, znany
mieszkaƒcom Toronto i okolic, jako miejsce zabawy
i wypoczynku, staΠ si´ tak˝e miejscem zadumy. Tu,
w niedziel´ 15 maja 2011, zasadzono D´by Pami´ci.
Do przeprowadzenia tej akcji w Toronto powoΠano
SpoΠecznà Rad´ Programowà Sadzenia D´bów
Pami´ci, w skΠadzie: Andrzej Kawka, StanisΠaw Wodala,
Krzysztof Tomczak, Grzegorz Siudaj, Roman Baraniecki i dr Grzegorz Danowski.
UroczystoÊç sadzenia d´bów zorganizowana
zostaΠa przez Placówk´ 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie. Mimo deszczu,
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do parku przybyli liczni przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej, kanadyjskich organizacji polonijnych i rzàdu, goÊcie z placówek
amerykaƒskich i zarzàdu gΠównego SWAP w Ameryce, oraz rodziny
bohaterów uroczystoÊci, w tym osoby przybyΠe z Polski i Niemiec.
Orkiestra „OrzeΠ BiaΠy” odegraΠa trzy hymny narodowe, po
czym nastàpiΠa minuta ciszy za polegΠych. Zgromadzonych powitaΠ
komendant Placówki 114 SWAP Krzysztof Tomczak, który przedstawiΠ
krótkà histori´ swojej organizacji i podaΠ motywy wyboru bohaterów,
dla których b´dà zasadzone d´by.
OkolicznoÊciowe przemówienia wygΠosili poseΠ do Parlamentu Federalnego Kanady, WΠadysΠaw Lizoƒ i prezes Okr´gu
Toronto KPK, Juliusz Kirejczyk. Odczytano list od ministra Jana
Ciechanowskiego z Polski. WystàpiΠ te˝ redaktor naczelny czasopisma
„Weteran”, Teofil Lachowicz.
Msz´ Êw. odprawiΠ kapelan Placówki 114 o. Jan Szkodziƒski.
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W wygΠoszonej homilii powiedziaΠ: „kto nie zna historii, nie mo˝e
budowaç nowego ˝ycia, bowiem popeΠniaç b´dzie te same bΠ´dy”.
Ceremonia sadzenia d´bów nastàpiΠa po zakoƒczeniu mszy
Êwi´tej. Mocne 10-letnie drzewa zostaΠy przywiezione i zasadzone
przez fachowców dwa dni wczeÊniej. ZostaΠy starannie wybrane i zakupione na farmie pod czujnym okiem ogrodnika. Ka˝dy dàb byΠ
miejscem krótkiego postoju. CzΠonkowie rodzin symbolicznie dosypywali ziemi´. Prowadzàcy t´ ceremoni´ pan Andrzej Kawka, a tak˝e
pan Roman Baraniecki i inni, przedstawiali biografie ka˝dego bohatera przy jego d´bie. Zabierali te˝ gΠos ludzie, którzy w specyficzny
sposób czuli si´ zwiàzani z bohaterem.
Ka˝dy dàb zostaΠ poÊwi´cony i przy ka˝dym odmówiona
byΠa modlitwa: „oby d´by pami´ci rosΠy wysoko, dawaΠy cieƒ, odpoczynek i nastrój do refleksji nad historià dziejów naszej Ojczyzny
i naszego Narodu”.Siedem d´bów upami´tnia oficerów, którzy swojà
drog´ do walki o niepodlegΠà Ojczyzn´ zaczynali w 1917 roku i dali
poczàtek BΠ´kitnej Armii generaΠa Józefa Hallera, patrona Placówki
114 SWAP. Ka˝dy dàb posiada tablic´ informacyjnà.

W pracach dokumentujàcych ˝yciorysy bohaterów uczestniczyΠa polonijna mΠodzie˝, ich rodzice, a tak˝e rodziny upami´tnianych w Toronto ofiar
zbrodni katyƒskiej. Fundusze na przeprowadzenie akcji pochodzà od Polonii. SpoΠeczna Rada Programowa Sadzenia D´bów Pami´ci w Toronto w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Parafiada w Polsce wydaΠa
okolicznoÊciowe odznaki, a dochód z ich sprzeda˝y
przeznaczono na cz´Êciowe pokrycie kosztów.Wspomnienia o bohaterach i dalsze wystàpienia kontynuowane byΠy po obiedzie w hali parkowej. Na sali byΠo
kilka osób, które straciΠy bliskich krewnych w Katyniu
i które podzieliΠy si´swojà historià.
Nazwiska bohaterów:
- Major Wiàcek Antoni, ur. 1889, miejsce Êmierci: Katyƒ.
- Kapitan Skar˝yƒski Wincenty, ur. 1887, miejsce         
  Êmierci: Starobielsk.
- Kapitan Górecki Franciszek, ur. 21.03.1892, miejsce
  Êmierci: Ukraina.
- Porucznik Konarzewski Tadeusz, ur.1909, miejsce
  Êmierci: Katyƒ.
- Podporucznik Czarnyszewicz WΠadysΠaw, ur. 1898,
  miejsce Êmierci: Katyƒ.
- Podporucznik BiaΠobrzeski Tadeusz, ur. 1914, miej
  sce Êmierci: Charków.
- Aspirant Policji Paƒstwowej Siwek WΠadysΠaw, ur.
  1898, miejsce Êmierci: Twer.
MΠodzie˝ wzbudziΠa du˝e uznanie wÊród uczestników
uroczystoÊci. Harcerze sΠu˝yli do mszy Êwi´tej poprzez
czytanie, Êpiew i gr´ na gitarach, a po obiedzie przedstawili pi´knà inscenizacj´ sΠowno-muzycznà o Katyniu. UroczystoÊç uÊwietniΠa orkiestra „OrzeΠ BiaΠy”.
Hymny narodowe i patriotyczne melodie w ich wykonaniu brzmialy w tym dniu wyjàtkowo.

Moja matka caΠe ˝ycie czekaΠa na swojego m´˝a, mojego
ojca kpt. Kazimierza Sroczyƒskiego, który zginàΠ
w Katyniu, w tym szerokim poj´ciu. ByΠ dowódcà plutonu artylerii w 32. puΠku piechoty w twierdzy w Modlinie.
Po wyjÊciu z niewoli niemieckiej przedostaΠ si´ do Lwowa. Tam zostaΠ pojmany przez NKWD, pobity i wyprowadzony z domu rodziców mojej matki, nocà 28 marca
1940 r. i Êlad po nim zaginàΠ.

Jak powiedzieli organizatorzy, uroczystoÊç
sadzenia D´bów Katyƒskich w parku im.
Ignacego Paderewskiego, wpisuje si´ w tradycje programu „Spotkania Pokoleƒ”,
pokoleƒ weteranów i mΠodzie˝y. Miejsce
zainaugurowania programu „Katyƒ - ocaliç
od zapomnienia” te˝ nie jest bez znaczenia.
Ten park na ziemi kanadyjskiej, chroniony
umowà korporacyjnà, na zawsze b´dzie polski. Pami´ç o m´czeƒstwie polskich ˝oΠnierzy
i pami´ç o bohaterach narodowych przetrwa
wieki jak te d´by, symbolizujàce pot´g´,
moc i trwanie.
Krystyna Sroczyƒska
Fot. StanisΠaw Wyka
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Od lewej: prof. J. Winnicki, prof. M. Iwanow, Longin Komorowski, red. P. KoÊciƒski, M. Dworczyk

Zapomniani Polacy – zapomniana zbrodnia
Podczas 85. posiedzenia senackiej Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą 26 kwietnia br. odbył się panel
pn. „Zapomniana zbrodnia – 75. rocznica deportacji ludności polskiej z Ukrainy
sowieckiej do Kazachstanu”, przygotowany
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Federację Organizacji Polskich na Ukrainie
oraz dziennik „Rzeczpospolita”.
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
poseΠ Longin KomoΠowski wyjaÊniΠ intencj´ zorganizowania panelu, którego celem jest przypomnienie historii deportacji Polaków z terenów Ukrainy i BiaΠorusi
w latach 1936-38 dla zrozumienia dzisiejszej obecnoÊci
Polaków w Kazachstanie i koniecznoÊci podj´cia przez
paƒstwo polskie wysiΠku repatriacji. Tylko z terenów
sowieckiej Ukrainy zostaΠo deportowanych w 1936 r.
do Kazachstanu ponad 60 tys. Polaków, których nie
obj´Πa ˝adna powojenna repatriacja.
WedΠug oficjalnych sowieckich danych na
dawnych terenach Rzeczypospolitej, które na mocy
traktatu ryskiego z 1921 r. weszΠy w skΠad ZSRR, ˝yΠo
ok. 770 tys. Polaków, chocia˝ historycy oceniajà,
˝e w rzeczywistoÊci mogΠo ich byç nawet 2 miliony.
Wi´kszoÊç z nich zamieszkiwaΠa gΠównie na terenie
Ukraiƒskiej i BiaΠoruskiej Republiki Sowieckiej.
Na temat sytuacji Polaków po traktacie ryskim
oraz polityce narodowoÊciowej Zwiàzku Sowieckiego
oraz powstaniu i upadku rejonów Marchlewszczyzny
na Ukrainie i Dzier˝yƒszczyzny na BiaΠorusi mówili
prof. ZdzisΠaw Winnicki z Uniwersytetu WrocΠawskiego
i prof. MikoΠaj Iwanow z Uniwersytetu Opolskiego.
W ramach sowieckiej polityki najpierw powstaΠy tzw.
rejony narodowe, które po kilku latach wraz ze zmianà
14

polityki zostaΠy zlikwidowane. Wówczas ok. 110 tys. Polaków z rejonu im. Feliksa Dzier˝yƒskiego zostaΠo skazanych na kar´ Êmierci, inni
wysΠani na wieloletnie Πagry, natomiast nasi rodacy z rejonu Ukrainy zostali deportowani do Kazachstanu. Nikt nie policzy tych matek
i dzieci, które zmarΠy z powodu gΠodu czy chorób.
Dr Robert Wyszyƒski z Uniwersytetu Warszawskiego
przedstawiΠ okolicznoÊci i przebieg wywózek w póΠnocne rejony Kazachstanu: kilkutygodniowa podró˝ w towarowych wagonach, wysadzanie z pociàgu w szczerym stepie oznaczonym numerem, gdzie
zesΠaƒcy musieli sobie radziç sami. Mieszkali w ziemiankach, pracowali
za darmo, a do 1956. Przebywajàc pod tzw. komendanturà nie mogli
opuÊciç wsi, którà sami stworzyli z niczego. Nie mówiàc o mo˝liwoÊci
nauki czy leczenia.Polskiego uczyli si´ z modlitewników, dzi´ki którym zachowali wiar´. W czasie II wojny Êwiatowej synowie zesΠaƒców
uzyskali mo˝liwoÊç zaciàgni´cia si´ do armii Berlinga, z której wielu
zbiegło i dotarło do ojczyzny. Inni takiej mo˝liwoÊci nie mieli, a jako
bezpaƒstwowcy nie mieli ˝adnych praw. Aleksandra Âlusarek, prezes
Zwiàzku Repatriantów PR, przedstawiΠa przebieg dotychczasowej ustawowej repatriacji, na mocy której rocznie przyje˝d˝a do Polski tylko
kilka rodzin oraz wskazaΠa na wysiΠki zwiàzku na rzecz informacji lokalnych spoΠeczeƒstw nt. Polaków z Kazachstanu, którzy nie z wΠasnej
winy znaleêli si´ poza granicami Ojczyzny. Moderatorem panelu byΠ
red. Piotr KoÊciƒski.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. senatorowie: Barbara BorysDami´cka, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodniczàcy Komisji
Andrzej Person oraz ¸ukasz Abgarowicz, Ryszard Bender, Józef Bergier,
StanisΠaw Gogacz i BronisΠaw Korfanty, przedstawiciele ministerstwa
spraw zagranicznych, organizacji pozarzàdowych i zaproszeni goÊcie.
Uczestnicy dyskusji zgodzili si´, ˝e po 20 latach, w wolnej Polsce
nadal mówimy o „zapomnianej zbrodni”, nadal mówimy o potrzebie umo˝liwienia naszym rodakom powrotu do Ojczyzny, i nadal nie
ma rozwiàzania kwestii repatriacji. Na zakoƒczenie spotkania czΠonek
Zarzàdu Krajowego „Wspólnoty Polskiej” MichaΠ Dworczyk zaprosiΠ
wszystkich uczestników na konferencj´ poÊwi´conà 75. rocznicy deportacji ludnoÊci polskiej z Ukrainy sowieckiej do Kazachstanu, która
zaplanowana jest na koniec wrzeÊnia 2011 r. w ˚ytomierzu.
Jolanta Wroczyƒska
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Wręczono nagrody

„PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO” 2010

Laudacj´ wygΠasza prof. Janusz Rieger

19 marca 2011 r. tradycyjnie ju˝ w Sali Balowej PaΠacu Potockich na Uniwersytecie Warszawskim po raz osiemnasty odbyΠa
si´ ceremonia wr´czenia presti˝owych nagród kwartalnika „Przeglàd
Wschodni” za najlepsze publikacje naukowe poÊwi´cone problematyce wschodniej wydane w 2010 roku.
Mocà postanowienia jury nagrod´ w kategorii DzieΠa Krajowe otrzymaΠa dr Joanna Wolaƒska z Krakowa za ksià˝k´ „Katedra ormiaƒska we Lwowie w latach 1902-1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wn´trza”, opublikowanà przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W uzasadnieniu stwierdzono, ˝e
ksià˝ka pokazuje nie tylko unikatowe walory artystyczne lwowskiej
Êwiàtyni, lecz tak˝e przypomina wielowiekowà obecnoÊç Ormian
w Polsce, ich rol´ i zasΠugi.
W kategorii DzieΠa Zagraniczne nagrodzony zostaΠ dr Anatol
Wialiki z Miƒska za prac´ „BjelaruÊ u sawjecka-polskich
mi˝dzjar˝aΠnych adnosinach 1944-1959” (BiaΠoruÊ w sowieckopolskich stosunkach mi´dzypaƒstwowych 1944-1959), wydanà
przez BiaΠoruski Paƒstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka. W opracowaniu tym autor wnikliwie przedstawiΠ kwestie
narodowoÊciowe, demograficzne i problemy tzw. repatriacji Polaków
po II wojnie Êwiatowej.
Nagrodà w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie uhonorowano prof. BolesΠawa Szostakowicza z Irkucka za ksià˝k´ „Wospominanija iz Sibiri. Memuary, oczerki, dniewnikowyje zapisi polskich politiczeskich ssylnych w wostocznuju Sibir pierwoj poΠowiny
XIX wieka” (Wspomnienia z Syberii. Pami´tniki, szkice, zapisy
pami´tnikarskie polskich zesΠaƒców politycznych na wschodnià Syberi´ w pierwszej poΠowie XIX wieku), oficyny wydawniczej „Artizdat”.
Autor, badacz a zarazem spoΠecznik, peΠniàcy funkcj´ Prezesa Komisji
Naukowej Kongresu Polaków w Rosji, dzi´ki zarówno nagrodzonej
pracy, jak i wielu innym, opartym na nieznanych materiaΠach archiwalnych, w znacznym stopniu przyczyniΠ si´ do poszerzenia wiedzy o losach zesΠaƒców polskich na Syberii w XIX wieku. Ponadto
przyznanà w roku ubiegΠym Nagrod´ „Przeglàdu Wschodniego”
2009 w kategorii Edycje za seri´ wydawniczà „Seria Wschodnia”
odebraΠ prof. Krzysztof Jasiewicz z Warszawy, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Laureat dzi´ki pracy redakcyjnej,
naukowej i uporowi organizacyjnemu przyczyniΠ si´ do publikowania serii o wyjàtkowym znaczeniu dla wspóΠczesnych badaƒ
wschodnich. Nagrod´ Specjalnà „Przeglàdu Wschodniego” 2010

za caΠoksztaΠt badaƒ, pracy i twórczoÊci naukowej
otrzymaΠ prof. MichaΠ ¸esiów z Lublina, slawista,
wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-SkΠodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczàcy Komisji PolskoUkraiƒskich Zwiàzków Kulturowych OddziaΠu PAN
w Lublinie, autor kilkuset publikacji naukowych,
popularnonaukowych, a tak˝e publicystycznych.
W ciàgu kilkudziesi´ciu lat pracy naukowej i dydaktycznej wniósΠ wielki wkΠad do j´zykoznawstwa
oraz wszechstronnych badaƒ nad pograniczem
polsko-ukraiƒskim.Laureatem Nagrody „Przeglàdu
Wschodniego” 2010 im. Aleksandra Gieysztora zostaΠ Longin Tomaszewski, ˝oΠnierz Okr´gu
Wileƒskiego ZWZ-AK, uczestnik akcji Ostra Brama
w 1944 roku. Plonem jego wieloletniej pracy nad
dziejami polskiej konspiracji niepodlegΠoÊciowej
na Kresach PóΠnocno-Wschodnich RP byΠa monografia „Kronika wileƒska 1939-1941”, wydana
po raz pierwszy w podziemnym wydawnictwie
„Pomost”, której kontynuacjà byΠy wielokrotnie
wznawiane ksià˝ki: „Kronika wileƒska 1941-1945.
Z dziejów Polskiego Paƒstwa Podziemnego oraz
Wileƒszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945”.
W skΠad jury weszli: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert - sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa, Jan Malicki - dyrektor Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim,
prof. StanisΠaw Mossakowski z Instytutu Sztuki PAN,
prof. El˝bieta SmuΠkowa i prof. Leszek Zasztowt
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marek Zieliƒski
- wiceprezes Zarzàdu Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie”.Tegoroczne Nagrody „Przeglàdu
Wschodniego” solidarnie wspomagali: Rada

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej na
Uniwersytecie Warszawskim

Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa oraz Studium
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Patronat medialny sprawowaΠy: „Rzeczpospolita”
i Polskie Radio dla Zagranicy - Radio Polonia.
Nagroda ustanowiona zostaΠa w 1993
roku, wkrótce po powoΠaniu do ˝ycia „Przeglàdu
Wschodniego”, czasopisma poÊwi´conego historii Europy Wschodniej od Êredniowiecza po czasy
wspóΠczesne, b´dàcego kontynuacjà podziemnego
„Obozu”. Redaktorem naczelnym jest Jan Malicki.
Ewa ZióΠkowska
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Tradycyjne formy
pracy dzisiaj już nie
wystarczą…
Rozmowa z Marszałkiem Senatu RP
Bogdanem Borusewiczem

Panie MarszaΠku, jakie sà priorytety, formy
pomocy i bud˝et polonijny Senatu RP?
Priorytetami sà oÊwiata i nauka j´zyka polskiego, a jeÊli
chodzi o zakres tej pomocy, to mniej wi´cej poΠowa
rocznego bud˝etu idzie na trzy kraje: Litw´, BiaΠoruÊ
i Ukrain´. Na realizacj´ zadaƒ programowych mamy
ok. 60 mln zΠotych, a kilkanaÊcie milionów przeznaczamy na inwestycje. W wi´kszoÊci one sΠu˝à tak˝e
celom edukacyjnym, wspieraniu rozwoju bazy lokalowej polonijnych placówek kulturalno-oÊwiatowych.
Od ponad 20 lat, od kiedy Senat RP przyjàΠ rol´ opiekuna Polonii i Polaków za granicà, wsparcie wyniosΠo
ponad 740 mln zΠ. To jest du˝a kwota.
Jakie sà ró˝nice i potrzeby Polonii na Zachodzie, a jakie na Wschodzie?
MyÊl´, ˝e zasadnicze potrzeby Polaków na Wschodzie
ju˝ zaspokoiliÊmy. Przez lata wspieraliÊmy zwΠaszcza
Rodaków za wschodnià granicà Polski i dziÊ ju˝ jest
tak, ˝e oni majà gdzie si´ spotykaç i majà mo˝liwoÊç
nauki j´zyka polskiego. Obecnie sà oni bardziej skuteczni w dochodzeniu swoich praw. Domagajà si´ ich
respektowania od wΠadz miejscowych i jako przedstawiciele mniejszoÊci narodowej potrafià staraç si´
o nale˝ne im finansowanie. Musz´ powiedzieç, ˝e nauczyli si´ wiele i sà znacznie bardziej pewni siebie ni˝
10-15 lat temu.
Zasadnicze potrzeby na Wschodzie zostaΠy wi´c zaspokojone, dlatego od paru lat uwa˝am, ˝e mo˝emy
wspieraç Poloni´ na Zachodzie. JesteÊmy w stanie i to
robimy. Mówiàc Zachód, to myÊl´ nie tylko Europa
Zachodnia, ale dalekie strony, kraje takie jak Kanada,
Stany Zjednoczone, Ameryka PoΠudniowa, ale i Australia.
MΠoda Polonia wΠaÊciwie sama sobie daje rad´. Jednak od trzech lat wspieramy ksztaΠcenie mΠodej kadry liderów, dajàc doÊç du˝e pieniàdze na projekty
realizowane w Polsce dla mΠodzie˝y polonijnej, którà
Êciàgamy z caΠego Êwiata oraz na projekty w ich krajach zamieszkania. Âwietne o˝ywienie mΠodych notujemy w Kanadzie, jak konferencja „Quo vadis”, ale
te˝ konferencja w Górach Skalistych. Kongres Polo16

nii Kanadyjskiej Êwietnie dziaΠa i ma widoczne wsparcie wszystkich
ugrupowaƒ politycznych. Widaç, ˝e z Kongresem si´ liczà. KsztaΠcenie
mΠodych aktywnych ludzi jest konieczne, bowiem w naturalny sposób
potrzebna jest zmiana pokoleniowa. Muszà oni zastàpiç pokolenie
z czasów SolidarnoÊci, a to ju˝ min´Πo ponad 20 lat.
Polonia kanadyjska wyró˝nia si´ tak˝e na Festiwalu
w Rzeszowie, b´dzie reprezentowana przez 12 zespoΠów,
osiem przyjedzie z USA…
I tu jest wΠaÊnie ró˝nica: Stany Zjednoczone, gdzie folklor jest jeÊli
nie jedynym, to zasadniczym przejawem aktywnoÊci polonijnej i Kanada, gdzie sà tak˝e inne formy aktywnoÊci polonijnej, bardziej nowoczesne. W Stanach dominuje tradycyjne podejÊcie do bycia Polakiem w grupie narodowej, która nie wychodzi na zewnàtrz. Nie
chc´ powiedzieç, ˝e tradycyjne zespoΠy pieÊni i taƒca nie sà wa˝ne,
one sà konieczne, ˝eby si´ nie roztopiç i zachowaç to˝samoÊç, ale
tego co brakuje to zaanga˝owania obywatelskiego. Tradycyjne formy
dziaΠania ju˝ nie wystarczà. Pozycja grupy narodowej zale˝y od jej
aktywnoÊci spoΠecznej i politycznej na zewnàtrz, jak umie wyjÊç i mieç
wpΠywy, zaÊ w Chicago polski kandydat w wyborach otrzymaΠ 6 tys.
gΠosów. Pozycja polityczna nie zale˝y od tego, czy si´ taƒczy i Êpiewa
po polsku, ale od wpΠywów politycznych - i tego mi w USA brakuje.
Czy, Pana zdaniem, zespoΠy artystyczne to gwarancja na
podtrzymanie polskoÊci w krajach zamieszkania?
Wspieramy zespoΠy, gdy˝ przyczyniajà si´ do ugruntowania j´zyka
i kultury polskiej, pokazujà tradycje polskie, pomagajà w patriotycznym wychowaniu. Dzieci i mΠodzie˝ lepiej poznajà j´zyk i majà lepszà
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mo˝liwoÊç poznania wspóΠczesnej Polski. A co ciekawego dzieje si´
w Rzeszowie podczas festiwalu… RozmawiaΠem z MarszaΠkiem Województwa Podkarpackiego, który powiedziaΠ, ˝e to miejscowa mΠodzie˝
uczy si´ od zespoΠów polonijnych taƒców ludowych. To cz´sto jest
ich pierwsze zainteresowanie folklorem, bo polska mΠodzie˝ taƒczy
wspóΠczesne formy. Bardzo si´ ciesz´, ˝e na Podkarpaciu zespoΠy polonijne wzbudzajà zainteresowanie miejscowych mΠodych Polaków
rodzimym folklorem.
Czy folklor mo˝e pomagaç czy utrudniaç promocj´ Polski
w Êwiecie?
Folklor jest widocznym znakiem identyfikujàcym, zwΠaszcza
w paƒstwach stworzonych w wyniku migracji, jak Ameryka PóΠnocna,
Brazylia, Argentyna… MiaΠem okazj´ byç na festiwalu folklorystycznym w Argentynie, na którym ka˝da grupa narodowoÊciowa
prezentowaΠa swoje taƒce: Meksykanie, WΠosi, Polacy, to wzruszajàce
prze˝ycia.
Na starym kontynencie promujemy si´ folklorem.
Gad˝etem polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej majà byç drewniane bàczki w czterech wzorach:
Πowickim, opoczyƒskim, kurpiowskim i kujawskim – czy to
dobry pomysΠ?
Nasze wzory ludowe sà bardzo pi´kne, kolorowe i przyciàgajàce,
a bàczki folklorystyczne jak kolorowe figury tancerzy to naprawd´
dobry pomysΠ. Nie wstydzimy si´ naszej kultury i zwracamy uwag´
na ró˝norodnoÊç i pi´kno Polski.
Panie MarszaΠku, czy taƒczyΠ Pan kiedyÊ mazura, krakowiaka, albo mo˝e poloneza na balu maturalnym?
Polonez to jest pi´kny taniec salonowy, zazwyczaj rozpoczynajàcy
uroczystoÊç, ale taƒce ludowe te˝ taƒczyΠem. Nie nale˝aΠem do ˝adnego zespoΠu. Jednak i dzisiaj na wiejskim weselu si´ taƒczy, nie
w strojach ludowych, ale w marynarce lub bez, i mo˝na powiedzieç,
˝e sà to syntezy wielu taƒców ludowych, elementy polek, mazurów,
z przytupami - takie wspóΠczesne eklektyczne taƒce ludowe. Niedawno miaΠem bardzo sympatyczne spotkanie z mniejszoÊcià niemieckà
na wsi pod Kwidzynem, gdzie taƒczono gΠównie ludowe taƒce polskie, bo tamtejsza mniejszoÊç jest mocno spolonizowana.
A jak sp´dzaΠ Pan wolny czas w mΠodoÊci, jako licealista,
student, miaΠ Pan jakieÊ pasje?
LubiΠem Êpiewaç, mam dobry gΠos i sΠuch. Nie ÊpiewaΠem w chórze, lecz indywidualnie z gitarà i w grupie. Taƒcem powszechnym byΠ
twist, wi´c taƒczyΠem twista, a na wakacje wybieraΠem si´ z plecakiem
w góry, w Beskid Niski i Gorce. Dzisiaj to mo˝e wstyd tak mówiç, ale
mojà pasjà byΠo czytanie, historia i nauka, a nie taniec. Pod koniec
szkoΠy podstawowej i w Êredniej byΠ czas, ˝e bardzo du˝o czytaΠem. To
wynikaΠo z ch´ci dowiedzenia si´ jak byΠo naprawd´. SzukaΠem prawdziwej historii Polski i chciaΠem wiedzieç, jaka byΠa sytuacja w Polsce
i na Êwiecie. Do polityki trafiΠem w sposób naturalny – miaΠem 19 lat
kiedy zostaΠem wsadzony do wi´zienia za ulotki.
O swoim zaanga˝owaniu spoΠecznym i politycznym opowiada Pan w ksià˝ce „Jak runàΠ mur”, a jak dzisiaj w globalnym Êwiecie mΠodzie˝ polonijna powinna wykorzystaç
swój potencjaΠ?

Poprzez aktywnoÊç wΠaÊnie. MΠodzi sà w wa˝nych
miejscach – patrz´ skàd Êciàgajà do kraju na warsztaty liderów – pracujà w administracji stanowej,
w du˝ych korporacjach, to sà mΠodzi profesjonaliÊci,
a jednoczeÊnie nie kryjà, ˝e sà Polakami. Oni stanowià
ogromny potencjaΠ, oni b´dà kreowaç przyszΠoÊç.
Wychodzà poza stare organizacje polonijne, chcà
funkcjonowaç w swoim gronie i rozwiàzywaç swoje problemy, chcà spotykaç si´ w ró˝nych konfiguracjach, by wzajemnie sobie pomagaç. A naszà rolà jest
pomóc im si´ spotkaç, poniewa˝ ˝yjà w du˝ym rozproszeniu w Stanach Zjednoczonych, w Australii czy
Ameryce PoΠudniowej. Zwarte skupiska sà tylko za naszymi wschodnimi granicami.
Jaka b´dzie zatem przyszΠoÊç Polonii i j´zyka
polskiego?
Zainteresowanie Polskà, j´zykiem i kulturà roÊnie nie
tylko w Europie. Jednak Polonia musi pami´taç, ˝e
tradycyjne formy pracy dzisiaj ju˝ nie wystarczà i trzeba je rozwijaç. Obecnie zaÊ j´zyk polski odradza si´
w miejscach dalekich od Polski, jak Wierszyna na Syberii, gdzie zachowaΠa si´ przez sto lat gwara z okolic Sosnowca, czy Pojana Mikuli w Rumunii, gdzie
sΠychaç jeszcze gwar´ ˝ywieckà. Podobnie jest w Ameryce PoΠudniowej. Uczàc j´zyka literackiego, nie trzeba mówiç „teraz nauczymy was po polsku”. Trzeba zachowaç miejscowà gwar´, którà si´ nasi Rodacy posΠugujà. J´zykoznawcy mówià, ˝e najpi´kniejsza
gwara zachowaΠa si´ na Wileƒszczyênie…
Pan MarszaΠek ma wileƒskie korzenie?
Moja caΠa rodzina pochodzi z Wileƒszczyzny. Z sentymentem odwiedzam Wilno, bo znam je z opowieÊci
mamy, wiem dobrze, gdzie mieszkaΠa, gdzie chodziΠa
do szkoΠy, gdzie braΠa Êlub… Ale w polityce nie ma
sentymentów, a mniejszoÊç zawsze ma problemy
z wi´kszoÊcià.
W Rzeszowie zataƒczy m.in. wileƒski zespóΠ
„Wilia”, czy Pan MarszaΠek przyjedzie w lipcu na festiwal?
Postaram si´ przyjechaç, bo wa˝ny jest dla mnie
bezpoÊredni kontakt z mΠodzie˝à polonijnà i licz´ na
to, ˝e radoÊç b´dzie obustronna. Uczestnikom XV
Âwiatowego Festiwalu Polonijnych ZespoΠów Folklorystycznych ˝ycz´ Êwietnej zabawy, poznania nowych
przyjacióΠ i tego zadowolenia z pobytu w kraju, ˝eby
zawsze chcieli do Polski wróciç.
Dzi´kuj´ uprzejmie za rozmow´.
RozmawiaΠa Jolanta Wroczyƒska
Warszawa, 3 czerwca 2011 r.
Tekst autoryzowany.
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Rocznicowy mural na warszawskim PowiÊlu

ROK MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W setną rocznicę przyznania Marii
Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii Senat Rzeczypospolitej
Polskiej, pragnąc przyczynić się do upowszechnienia wiedzy o Jej wielkich zasługach dla rozwoju Światowej nauki oraz
postawie na cechowanej najgłębszym
humanizmem, ustanawia rok 2011 Rokiem
Marii Skłodowskiej-Curie – czytamy w
uchwale Senatu RP z 27 stycznia 2011 r.
NajsΠynniejsza bodaj w historii Polka
przyszΠa na Êwiat 7 listopada 1867 r. w Warszawie, w rodzinie nauczycielskiej o wielopokoleniowych tradycjach patriotycznych. W Warszawie sp´dziΠa dzieciƒstwo, uczyΠa si´ na pensji,
ukoƒczyΠa ze zΠotym medalem III ˚eƒskie Gimnazjum Rzàdowe, byΠa sΠuchaczkà tajnego
Uniwersytetu Latajàcego, organizowaΠa kursy
oÊwiatowe dla robotników, pracowaΠa jako
guwernantka. Jej domem rodzinnym byΠa kamienica przy ulicy Freta 16 na Nowym MieÊcie.
Obecnie jest siedzibà muzeum uczonej oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego byΠa
wspóΠzaΠo˝ycielkà i czΠonkiem honorowym. Muzeum powstaΠo w 1967 roku, w setnà rocznic´
urodzin SkΠodowskiej. Na ekspozycj´ skΠada si´
kilkadziesiàt fotogramów, ksià˝ek, dokumentów,
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Maria SkΠodowska-Curie w 1913 r.

makieta laboratorium paƒstwa Curie, troch´ mebli z epoki
i osobistych rzeczy uczonej.Maria SkΠodowska rozpoczynaΠa prac´
badawczà w pracowniach Muzeum PrzemysΠu i Rolnictwa w Warszawie.
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Po latach pisaΠa:

Gdyby mnie w Warszawie dobrze nie nauczyli analizy profesor Napoleon Milicer i jego asystent doktor Kossakowski,
nie wydzieliΠabym radu.
Te pierwsze doÊwiadczenia z fizyki i chemii wykonywane byΠy w oficynie budynku przy Krakowskim PrzedmieÊciu
66, b´dàcym dziÊ siedzibà Centralnej Biblioteki Rolniczej.
W 1891 roku przyszΠa uczona wyjechaΠa do Francji,
aby podjàç studia na wydziale nauk ÊcisΠych paryskiej Sorbony. Kilka lat póêniej rozpocz´Πa badania soli uranu. We Francji poÊlubiΠa swego uniwersyteckiego koleg´, fizyka Pierre’a
Curie. Dwa lata póêniej na Êwiat przyszΠa ich pierwsza córka,
póêniejsza Ir˘ne Joliot-Curie, laureatka Nagrody Nobla.
W roku 1898, po kilkuletnich badaniach nad
radioaktywnoÊcià, prowadzonych w niezwykle trudnych warunkach (w prymitywnej szopie bez podΠogi), paƒstwo Curie
dokonali przeΠomowego odkrycia dwóch nieznanych dotàd
pierwiastków – polonu, nazwanego tak na czeÊç Ojczyzny
Marii, oraz radu.
W grudniu 1903 roku na dorocznym uroczystym zebraniu
Królewska Akademia Nauk w Sztokholmie ogΠosiΠa, ˝e Nagrodà Nobla w dziedzinie fizyki uhonorowano m.in. Mari´ Curie.

Po wyjeêdzie z kraju Madame Curie
pochΠoni´ta pracà w paryskim laboratorium
niecz´sto bywaΠa w Warszawie, ale utrzymywaΠa
staΠe kontakty z krajem i naukà polskà. Prywatnie odwiedzaΠa rodzinne miasto i jeêdziΠa w Tatry. Jako naukowiec zostaΠa czΠonkiem Polskiej
Akademii Umiej´tnoÊci, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, profesorem honorowym
Uniwersytetu
Warszawskiego,
honorowym
czΠonkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
doktorem honoris causa Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Poznaƒskiego, Uniwersytetu
Jagielloƒskiego oraz Politechniki Warszawskiej.
PublikowaΠa artykuΠy w polskich czasopismach.
W 1912 roku Towarzystwo Naukowe
Warszawskie postanowiΠo utworzyç pracowni´
radiologicznà i powierzyç kierownictwo Marii
SkΠodowskiej-Curie.
PisaΠa o tym:

W 1903 roku skoƒczyΠam mojà tez´ doktorskà
i uzyskaΠam dyplom. W koƒcu tego˝ roku przyznano
Nagrod´ Nobla Becquerelowi, m´˝owi memu i mnie za
odkrycie promieniotwórczoÊci i pierwiastków promieniotwórczych – wspominaΠa laureatka w „Autobiografii” pisanej w 1922 roku.

Nie mogΠam opuÊciç Francji, a˝eby powróciç
do mej Ojczyzny, ale ch´tnie si´ zgodziΠam
zajàç si´ organizacjà prac w nowem laboratorium. W r. 1913, gdy me zdrowie polepszyΠo
si´, mogΠam uczestniczyç w uroczystoÊci
inauguracyjnej w Warszawie, gdzie mi zgotowano wzruszajàce przyj´cie: pozostawiΠo ono
niezapomniane wra˝enie pot´gi uczucia narodowego, która zdoΠa stworzyç po˝ytecznà
placówk´, mimo szczególnie trudnych warunków politycznych.

Badaczka potrafiΠa godziç pasje naukowe z ˝yciem
rodzinnym. W rok po otrzymaniu pierwszego Nobla urodziΠa
si´ jej druga córka, Ewa. Jednak szcz´Êcie nie trwaΠo dΠugo.
W 1906 roku ukochany mà˝ Pierre zginàΠ pod koΠami wozu
konnego. Zrozpaczona Maria, chocia˝ zostaΠa sama z dwojgiem maΠych dzieci, nie zaprzestaΠa pracy naukowej. Jako
pierwsza kobieta wygΠosiΠa wykΠad na Sorbonie. Wkrótce
wΠadze uczelni powierzyΠy jej kierownictwo stworzonej dla
Pierre’a Curie katedry fizyki.
W roku 1911 zostaΠa uhonorowana, ju˝ samodzielnie, Nagrodà Nobla w dziedzinie chemii za kontynuowanie
badaƒ nad pierwiastkami radioaktywnymi. Do dziÊ pozostaje
jedynym w dziejach uczonym, posiadajàcym Nagrody Nobla
w dwóch dyscyplinach naukowych. Z jej inicjatywy powstaΠ
Instytut Radowy w Pary˝u, którego dziaΠem fizykochemicznym kierowaΠa do koƒca ˝ycia. Teraz Instytut Curie, poΠo˝ony
przy ulicy Pierre’a et Marie Curie, mieÊci niewielkie muzeum
poÊwi´cone rodzinie pi´ciorga noblistów.
Podczas I wojny Êwiatowej uczona organizowaΠa na
froncie polowe stacje rentgenologiczne, które cz´sto sama
obsΠugiwaΠa, co katastrofalnie odbiΠo si´ na jej zdrowiu.
Z pomocy mobilnych ambulatoriów nazywanych mini-Curie
skorzystaΠy prawie trzy miliony ˝oΠnierzy francuskich. W latach
dwudziestych braΠa udziaΠ w pracach Ligi Narodów, gdzie na
forum Mi´dzynarodowej Komisji WspóΠpracy Intelektualnej
nieodmiennie pozostawaΠa rzecznikiem spraw polskich.

DelegowaΠa do Warszawy swoich najlepszych asystentów, by kierowali pracownià.
Dzi´ki niej warszawska placówka badawcza,
której byΠa kierownikiem honorowym w latach
1926-1934, staΠa si´ niemal filià paryskiego
laboratorium. Pracownia dziaΠaΠa do wrzeÊnia
1939 roku.
Kolejny
raz
Maria
SkΠodowska
przyjechaΠa do Warszawy w 1925 roku, aby
wraz z Prezydentem RP StanisΠawem Wojciechowskim wziàç udziaΠ w uroczystoÊci wmurowania kamienia w´gielnego pod wznoszony z jej inicjatywy Instytut Radowy przy ulicy
Wawelskiej. Na potrzeby placówki ofiarowano jej w Waszyngtonie gram radu wartoÊci 60
tysi´cy dolarów. OsobiÊcie pojechaΠa po jego
odbiór. Budowa Instytutu tworzonego z ofiar
spoΠecznych trwaΠa kilka lat. Otwarcie nastàpiΠo
29 maja 1932 r. z udziaΠem Prezydenta RP
prof. Ignacego MoÊcickiego. Trzy lata póêniej na
skwerze przed budynkiem stanàΠ pomnik Marii
SkΠodowskiej dΠuta wybitnej rzeêbiarki Ludwiki
Kraskowskiej-Nitschowej, autorki warszawskiej
Syrenki.
Maria SkΠodowska-Curie zmarΠa na skutek
ci´˝kiej choroby wywoΠanej wieloletnim kontaktem
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z substancjami promieniotwórczymi
i promieniami roentgena 4 lipca 1934 r.
w klinice w Passy w Alpach
Francuskich.
Spocz´Πa
obok
m´˝a na cmentarzu w jego rodzinnej
miejscowoÊci Sceaux pod Pary˝em. W roku
1995 prochy Marii i Pierre’a Curie zostaΠy zΠo˝one
w paryskim Panteonie w obecnoÊci prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej,
Lecha WaΠ´sy i Fran˜ois Mitterranda.
W latach 1997-2000 na warszawskim
Ursynowie wybudowano Centrum Onkologii - Instytut im. Marii SkΠodowskiej-Curie.
Jest to placówka naukowo-badawcza i lecznicza kontynuujàca tradycje i dziaΠalnoÊç Instytutu Radowego. To tak˝e swoisty pomnik
wielkiej noblistki. Ona sama nie byΠa postacià
pomnikowà.
Niewiarygodnie
skromna,
unikajàca rozgΠosu, bez reszty oddana nauce.
WykonywaΠa tytanicznà prac´, nie zwa˝ajàc na
zdrowie i korzyÊci materialne. JeÊli zabiegaΠa
o pieniàdze, to na dalsze badania.

i popularnonaukowe, publikacje, wystawy, gry miejskie,
koncerty, przedstawienia teatralne, konkursy wiedzy
o chemii oraz ˝yciu i dokonaniach uczonej, organizowane
w Polsce i we Francji. Inauguracja obchodów setnej rocznicy przyznania Marii SkΠodowskiej-Curie Nagrody Nobla
odbyΠa si´ 29 stycznia na Sorbonie. Na jesieƒ planowane sà
m.in.: wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz
prapremiera spektaklu operowego poÊwi´conego noblistce.
Zamkni´cie obchodów przewidywane jest w koƒcu listopada
na Zamku Królewskim w Warszawie.

PisaΠa:

¸atwo zrozumieç, jak bardzo cenne jest dla
mnie przekonanie, ˝e odkrycie nasze staΠo si´
dobrodziejstwem ludzkoÊci, nie tylko poprzez
swojà wartoÊç naukowà, ale tak˝e dlatego,
˝e dzi´ki niemu mo˝na zmniejszyç cierpienie ludzkie i leczyç straszliwà chorob´. Jest to
wspaniaΠa nagroda za lata naszego wysiΠku.
Maria SkΠodowska-Curie to postaç
wyjàtkowa, zarówno ze wzgl´du na osiàgni´cia
naukowe, jak i przymioty osobiste. ByΠa badaczkà
rangi Êwiatowej, autorkà pionierskich prac z fizyki i chemii jàdrowej, dwukrotnà laureatkà Nagrody Nobla, pierwszà kobietà profesorem Sorbony. Jej odkrycia obaliΠy wczeÊniejsze poglàdy
na budow´ materii,dajàc poczàtek wielu nowym
dyscyplinom badawczym. WprowadziΠa do nauki poj´cie promieniotwórczoÊci, stworzyΠa podwaliny pod radiochemi´ i radioterapi´. A przy
tym byΠa kobietà o niezwykΠej sile ducha, odwadze i wytrwaΠoÊci, z trudem torujàcà sobie drog´
w Êwiecie zdominowanym przez m´˝czyzn,
realizujàc si´ jako ˝ona i matka.
Obchody Roku Marii SkΠodowskiejCurie, którym patronuje Prezydent RP
BronisΠaw Komorowski, to dobra okazja, by
przypomnieç ogromne zasΠugi tej wielkiej Polki dla nauki Êwiatowej. Program jest bogaty
i ró˝norodny. Obejmuje konferencje naukowe
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Warszawski pomnik

Tekst i foto: Ewa Zió∏kowska
Zdj´cie archiwalne z Muzeum M.Skłodowskiej
-Curie w Warszawie
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Dostojny jubileusz szkoły
im. Marii Konopnickiej w USA
„Mazurkiem Dąbrowskiego” i hymnem
„The Star-Spangled Banner” rozpoczęli organizatorzy
uroczystość z okazji 90-lecia Polskiej Szkoły im. Marii
Konopnickiej na Greenpoincie w Nowym Jorku.

Danuta Bronchard i Gra˝yna Michalska. Ewa
WiÊniewska z kolei wr´czyΠa im oraz byΠym nauczycielkom: WΠadzi Jaworowskiej, Danucie Uszyƒskiej
i Janinie ¸uczak-Mikrut dyplomy prezesa CPSD.
Przewodniczàcy Stowarzyszenia „U Siemachy”
ks. Andrzej Augustyƒski, reprezentujàcy prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiegwo,
uhonorowaΠ wΠadze szkoΠy najwy˝szym odznaczeniem tego miasta - Honoris Gratia.
Nast´pnie dyrektorka szkoΠy Danuta Bronchard odczytaΠa list, który przesΠaΠ dyrekcji Longin
KomoΠowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”. Odczytano te˝ listy, jakie nadeszΠy z Kancelarii Prezydenta RP, od wiceprezydenta Stanów
Zjednoczonych Joe Bidena, prezydenta miasta Brooklyn, Marty Markowitz, wiceprezes Teresy Abick ze
Zwiàzku Narodowego Polskiego w Chicago.

Nauczyciele i uczniowie Polskiej SzkoΠy im. M. Konopnickiej

Jubileuszowy bankiet odbyΠ si´ 21 listopada 2010 r. w restauracji Polonaise Terrace. Na gali obecni byli nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goÊcie - To dzi´ki Polskiej Szkole
im. Marii Konopnickiej, tysiàce urodzonych w Nowym Jorku dzieci
poznaΠo j´zyk, histori´ i geografi´ Polski. A kiedy doroÊli, to sami zadbali,
aby tej polskoÊci nie zabrakΠo w sercach ich dzieci i wnuków. Dzi´ki nim,
o naszym Greenpoincie mówi si´ „druga Polska” - powiedziaΠ w inwokacji ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii Êw. StanisΠawa Kostki.
Polska SzkoΠa im. Marii Konopnickiej jest najstarszà,
nieprzerwanie dziaΠajàcà placówkà oÊwiatowà na Wschodnim
Wybrze˝u. PowstaΠa w 1920 roku, zaledwie dwa lata po odzyskaniu
przez Polsk´ niepodlegΠoÊci. W ciàgu dziewi´çdziesi´ciu lat szkoΠ´
opuÊciΠo blisko pi´ç pokoleƒ Polaków, bogatszych o znajomoÊç polskiej mowy, kultury i tradycji.
- Jubileusz szkoΠy to Êwi´to Polonii, dzi´ki której ta placówka funkcjonuje, to okazja, aby przywoΠaç wspomnienia i o˝ywiç obecnà Poloni´
- powiedziaΠa, witajàc goÊci Danuta Bronchard, dyrektorka szkoΠy.
WÊród obecnych na uroczystoÊci znaleêli si´ m.in. przedstawiciele Centrali Polskich SzkóΠ DoksztaΠcajàcych, Polsko-SΠowiaƒskiej
Federalnej Unii Kredytowej, Centrum Polsko-SΠowiaƒskiego, Kongresu Polonii Amerykaƒskiej, Pulaski Association of Business and
Professional Men, Ligi Morskiej, Zwiàzku Narodowego Polskiego
na Brooklynie oraz delegacje sobotnich polskich szkóΠ. Przybyli te˝
reprezentanci lokalnych wΠadz: kandydat do rady miejskiej Stephen
Levin oraz Martha Sosnowski z biura senator Kirsten Gillibrand.
WΠadze polskie reprezentowaΠ PrzemysΠaw Balcerzyk z Konsulatu
Generalnego RP w Nowym Jorku.
- ˚ycz´ paƒstwu siΠy i wytrwaΠoÊci w wypeΠnianiu wa˝nej misji zawodowej i spoΠecznej i oby nast´pne pokolenia wychowanków równie˝
pami´taΠy o tym, skàd si´ wywodzà - podkreÊliΠa.Gratulacje zΠo˝yli
zaΠo˝ycielom i pracownikom szkoΠy równie˝: konsul RP PrzemysΠaw
Balcerzyk, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykaƒskiej Bo˝ena
Kamiƒska, przewodniczàcy Komisji OÊwiatowej KPA dr Edmund
Osysko oraz Ewa WiÊniewska, prezes okr´gowy CPSD na stan
Nowy Jork. Z ràk Edmunda Osysko dyplomy uznania otrzymaΠy

Najstarsza absolwentka Teodozja Leoniak z m´˝em, w towarzystwie Gra˝yny Michalskiej - prezes Towarzystwa OÊwiatowego
(z lewej ) i Danuty Bronchard - dyrektor szkoΠy (z prawej)

Szczególnie interesujàce byΠy wystàpienia absolwentów szkoΠy: 89-letniej Teodozji Leoniak
i znacznie mΠodszego Krzysztofa Rybkiewicza.
Oboje podkreÊlili, ˝e na ich ˝ycie osobiste i karier´
zawodowà miaΠo wpΠyw Êrodowisko polskiej grupy
etnicznej, z którym si´ zwiàzali ucz´szczajàc do szkoΠy
im. Marii Konopnickiej. To wΠaÊnie w tym Êrodowisku
Teodozja Leoniak spotkaΠa swego przyszΠego m´˝a,
Krzysztof Rybkiewicz natomiast podjàΠ pierwszà
prac´ w Polsko- SΠowiaƒskiej Federalnej Unii Kredytowej. Pani Leoniak zademonstrowaΠa równie˝
swoje szkolne Êwiadectwa, spoÊród których pierwsze
zostaΠo wystawione w 1929 roku.
W dalszej cz´Êci uroczystoÊci z wiàzankà
patriotycznych pieÊni i wierszy, wÊród których
dominowaΠy utwory Marii Konopnickiej, wystàpili
uczniowie szkoΠy. Pod kierunkiem Izabeli Kobus-Salkin dzieci zaÊpiewaΠy „Rot´” i pieÊƒ „Marsz, marsz, Polonia”Potem Magdalena Rybakiewicz i Ryszard SudoΠ
- nauczyciele taƒca w szkole im. Marii Konopnickiej
budzàc aplauz zebranych, zataƒczyli wiàzank´ taƒców
narodowych.
Zabaw´ rozpocz´to uroczystym polonezem.
Do taƒca zaÊ przygrywaΠ zespóΠ Vox Polonia.
Barbara Szenk
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Polonijny
Nowy Jork
Rozmowa z dr hab. Danutą
Piątkowską o polonijnym Nowym
Jorku. Tak właśnie zatytułowała
swoją książkę, którą wydał Instytut
Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
Jak doszΠo do powstania ksià˝ki?
Zarzàd oraz Rada Instytutu Józefa PiΠsudskiego przyj´Πy mój pomysΠ (jestem
czΠonkiem Rady IJP) zorganizowania sesji naukowej poÊwi´conej Polakom w Nowym Jorku. Jeden
badacz nie jest w stanie ogarnàç tak szerokiego
tematu. Mo˝na jednak zgromadziç badaczy nowojorskiego Êrodowiska polonijnego, o czym byΠam
przekonana, i w oparciu o ich badania budowaç
obraz zapomnianego i wspóΠczesnego polonijnego
Nowego Jorku. Tak si´ staΠo. 17 paêdziernika 2009
r. odbyΠy si´ trzy panele sesji, w której uczestniczyΠo
kilkanaÊcie osób. Ciekawie zbiegΠo si´ to z 80-leciem utworzenia Rady Konsultacyjnej do spraw
Polonii przy Senacie Rzeczypospolitej Polskiej,
reaktywowanej w 2002 roku. Patronat nad naszà
konferencjà objàΠ marszaΠek Senatu RP Bogdan
Borusewicz oraz Konsul Generalny RP w Nowym
Jorku Krzysztof W. Kasprzyk, utwierdzajàc organizatorów w przekonaniu o du˝ej i znaczàcej wadze
przedsi´wzi´cia.
Dlaczego podj´to taki temat?
W najkrótszym uzasadnieniu przypomn´,
si´gajàc do korzeni polskiego osadnictwa w tym
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mieÊcie, ˝e pierwsi Polacy przybyli tutaj, sprowadzeni przez Petera Stuyvesanta, w XVII wieku. Wówczas byΠy to koloni holenderskie. Póêniej do Nowego Jorku przyje˝d˝aΠy spore grupy
uchodêców popowstaniowych – w latach 1830-1831, 1846,
1848, 1863. Zaznaczali swojà obecnoÊç w ró˝nych formach
organizacyjnych, spoΠeczno-kulturalnych i politycznych. Potem
ruszyΠa emigracja w poszukiwaniu „chleba” i wolnoÊci politycznej oraz wyznaniowej. WzrastaΠ potencjaΠ intelektualny polonijnego Êrodowiska nowojorskiej metropolii. Emigranci po II wojnie Êwiatowej wzbogacili je w sposób znaczàcy, czyniàc to miasto
swoim nowym domem, konsekwentnie nazywajàc siebie „Polakami mieszkajàcymi w Stanach Zjednoczonych”, w odró˝nieniu
od wczeÊniej przybyΠych emigrantów ekonomicznych. W latach
80. XX wieku napΠyn´Πo sporo mΠodych i wyksztaΠconych ludzi, tzw. emigrantów polityczno-solidarnoÊciowych. W tym
zdumiewajàcym konglomeracie biedy i bogactwa, kultur
i j´zyków co 25-30. nowojorczyk ma coÊ wspólnego z polskoÊcià.
Jest zatem o kim pisaç. JeÊli sami tego nie zrobimy, to nikt za nas
niczego nie zrobi.
Warto zaznaczyç, ˝e od wielu lat w polskich badaniach
naukowych obecny jest nurt uznajàcy za celowe zajmowanie si´
wybranymi Êrodowiskami w skali mikro, potrzebnych do syntez
w skali makro. W tej konstelacji miasta sà wdzi´cznym obszarem
dla badaczy. Istniejà ciekawe publikacje na temat Polaków w Petersburgu (Bazylow, WrocΠaw 1984), Polaków w Rzymie (Borucki, Warszawa 1995), Polaków w Wiedniu (Taborski, 1992) czy
Polaków w Watykanie (Zar´bczan, Pelplin 2004). Nasza publikacja nie wyczerpuje oczywiÊcie zagadnienia – Polacy w Nowym
Jorku. Jest zaledwie pierwszym krokiem w tym kierunku, ale
jeÊli nie zrobi si´ pierwszego kroku, nigdy nie dojdzie si´ do celu.
Kto jest autorem tekstów zamieszczonych w tej
publikacji i jaka jest ich tematyka?
Jest 14 autorów tekstów. Reprezentujà zarówno tutejsze
Êrodowisko, jak i Êrodowiska uniwersyteckie w Polsce (Opole,
Âlàsk, Rzeszów). PrzykΠadowo wymieni´ kilka nazwisk. Dr CzesΠaw
Karkowski przedstawiΠ temat „Polonia amerykaƒska wobec
niepodlegΠoÊci Polski po 1945 roku”; dr Teofil Lachowicz interesujàco
nakreÊliΠ sylwetk´ Aleksandra Janty-PoΠczyƒskiego i jego dziaΠalnoÊç
w Êrodowisku nowojorskim; dr Iwona Dràg-Korga, dyrektor IJP,
mówiΠa o historii i wspóΠczesnoÊci polskich instytucji w Nowym Jorku;
in˝. Janusz Zastocki skupiΠ si´ na Êrodowisku in˝ynierów i ich udziale w ˝yciu Polonii nowojorskiej; o. MichaΠ Czy˝ewski podsumowaΠ
duszpasterstwo paulinów na Manhattanie; prof. Zygmunt Sibiga przygotowaΠ ciekawy artykuΠ o szkolnictwie polonijnym; prof.
WiesΠawa Piàtkowska-Stepaniak wskazaΠa na idee i rol´ nowojorskiej
prasy polonijnej; Barbara Klimek zrekapitulowaΠa 7-lecie Radia Rytm;
prof. M.S. Szczepaƒski i dr A. Âliz nawiàzali do nowojorskiej Polskiej
Bratniej Pomocy i jej roli w ˝yciu imigracji powojennej; RadosΠaw
Âwi´s zaproponowaΠ wystawy sztuki polskiej w Nowym Jorku, a dr
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Krystyna Piotrowska-Breger zastanawiaΠa si´ nad emigracjà, jako
zjawiskiem nie zawsze speΠniajàcym marzenia.
Kto wsparΠ ide´ publikacji posesyjnych materiaΠów?
Zarówno sesj´, jak i opublikowanie tekstów wpieraΠ
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Krzysztof W. Kasprzyk, ówczesny konsul generalny, wyraziΠ zgod´ na przeprowadzenie cz´Êci naszej konferencji w konsulacie, wprowadziΠ
do panelu, co stanowi cz´Êç wst´pnà publikacji. Konsulat
Generalny RP w Nowym Jorku oraz Okr´g 2. Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce sponsorowali wydanie
ksià˝ki. Instytut Józefa PiΠsudskiego w Ameryce skΠada sponsorom serdeczne podzi´kowania.
Jak dΠugo trwaΠa praca nad redakcjà i publikacjà
tekstów?
Pieniàdze sponsorów dodaΠy nam skrzydeΠ.
TΠumaczenie wystàpienia konsula generalnego w caΠoÊci
przygotowaΠa Krystyna Piórkowska, która tak˝e poczyniΠa
skrupulatnà korekt´ angielskoj´zycznych abstraktów. Szybko
zredagowaΠam tekst, ksià˝ka bowiem ukazaΠa si´ pod mojà
redakcjà i po póΠ roku byΠa gotowa do odebrania z drukarni Êw. Krzy˝a w Opolu. Profesjonalne wydawnictwo szybko
uporaΠo si´ ze zleceniem. Autorem okΠadki jest znany opolski
plastyk BolesΠaw Polnar.
Jakie byΠy pierwsze opinie o „Polonijnym
Nowym Jorku”?
Bardzo dobre. Recenzent, prof. Andrzej Bonusiak,
podkreÊliΠ nowatorstwo przedsi´wzi´cia, mo˝liwoÊç powstania ciekawych monografii na bazie przedstawionych tekstów
(Barbary Klimek, RadosΠawa Âwi´sa, Teofila Lachowicza,
WiesΠawy Piàtkowskiej-Stepaniak). Wysoko oceniΠ stron´
edytorskà przedsi´wzi´cia; mam na myÊli krótkie biogramy
i fotografie autorów tekstów. W konkluzji napisaΠ, dzielàc si´
dwoma spostrze˝eniami: 1) „Êrodowisko badaczy polonijnych, zajmujàcych si´ Wschodnim Wybrze˝em, w tym Nowym Jorkiem, jest pierwsze. ˚adne inne nie podj´Πo trudu
zorganizowania tematycznej konferencji poÊwi´conej Polonii, ˝adne równie˝ (na tyle, na ile mi to wiadomo) nie myÊli
dzisiaj o podj´ciu takiego wysiΠku”; 2) „trzeba iÊç drogà
zaproponowanà przez ‚nowojorczyków’. Nie tylko poszczególne teksty (…) sà istotne dla poszerzenia naszej wiedzy
o Polakach i osobach polskiego pochodzenia w Nowym Jorku, a cz´Êciowo równie˝ w Stanach Zjednoczonych, ale sam
fakt powstania takiego zbioru jest novum. Wyznacznikiem dla
bardzo ciekawego kierunku badaƒ nad Polonià”.
Gdzie zainteresowane osoby mogà nabyç
ksià˝k´?
W ksi´garni „Nowego Dziennika” oraz w siedzibie
Instytutu Józefa PiΠsudskiego (180 Second Ave. na Manhattanie).
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
RozmawiaΠ: O. MichaΠ Czy˝ewski, OSPPE
http://www.dziennik.com
Danuta Piàtkowska (red.), Polonijny Nowy Jork, Wydawnictwo
Âwi´tego Krzy˝a, Opole 2010

Czterdzieści lat minęło...
- Czterema dekadami zamykamy ważny
okres w historii „Nowego Dziennika”.

WalczyliÊmy w tym czasie o niepodlegΠoÊç Polski, o wΠàczenie naszej ojczyzny do grona paƒstw
NATO, a wreszcie o zniesienie amerykaƒskich wiz
dla Polaków. Ta walka jeszcze si´ nie zakoƒczyΠa,
ale b´dziemy prowadziç jà do skutku - napisaΠ w
sΠowie od wydawcy Tadeusz A. Kondratowicz, prezes Bicentenncial Publishing Corp., prezentujàc publikacj´ jubileuszowà „Nowy Dziennik Êwiadkiem
historii Polonii”.
Widaç, ˝e duch walki za oceanem nie zaginàΠ, a
40-latek pod wodzà redaktora Jana Latusa nie tylko ma si´ dobrze, ale patrzy w przyszΠoÊç, budujàc
obok gazety niezwykle ciekawy portal internetowy,
który ma szans´ staç si´ nowym dziennikiem dla
Polonii na caΠym Êwiecie i przeglàdem polskim dla
czytelników z kraju nad WisΠà.
Kiedy cztery dekady temu BolesΠaw Wierzbiaƒski
- korespondent wojenny „Âwiatpolu”, komentator
Radia Wolna Europa i GΠosu Ameryki - z grupà
przyjacióΠ zakΠadaΠ w Nowym Jorku polskà gazet´
codziennà musiaΠ wierzyç w moc wolnego sΠowa.
Prowadzone przez niego przez 30 lat pismo byΠo
gΠosem rodaków pragnàcych niepodlegΠoÊci dla
zniewolonej przez komunizm Polski oraz pΠaszczyznà
odwa˝nej debaty o polskich sprawach, podejmowanej przez wybitnych pisarzy, publicystów i polityków, stajàc si´ jednà z wa˝niejszych niezale˝nych
instytucji kultury stworzonych przez Poloni´ w USA.
„Nowy Dziennik” od 18 czerwca br. ma nowego
wΠaÊciciela. Jest nim firma Outwater Media Group,
kierowana przez wieloletniego wspóΠpracownika
Leszka Sadowskiego.
Gratulujemy i ˝yczymy kolejnych jubileuszy!
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10 czerwca 2011 r. Marek Ziółkowski,
wicemarszałek Senatu przyjął członków
Związku Sybiraków z Południowej Afryki.
W spotkaniu uczestniczył Witold
Jarmołowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w RPA oraz
12-osobowa grupa Sybiraków.

Wizyta Sybiraków z Republiki
Południowej Afryki w Senacie
Celem Stowarzyszenia jest m.in. utrzymywanie wi´zi pomi´dzy Sybirakami na pΠaszczyênie
kulturalno-edukacyjnej i towarzyskiej, sΠu˝enie
pomocà osobom samotnym, nawiàzywanie kontaktów ze zwiàzkami Sybiraków w Polsce i innych
krajach.

Tegoroczna wizyta Sybiraków z RPA w Senacie odbyła
się, wzorem lat ubiegłych, w ramach „Podróży sentymentalnej do Ojczyzny”. Projekt jest realizowany przez
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, przy wsparciu
z dotacji Senatu.
Uczestnicy spotkania to czΠonkowie Zwiàzku, Polacy i ich
potomkowie wywodzàcy si´ z 500-osobowej grupy dzieci - sierot
polskich przybyΠych do Afryki PoΠudniowej w 1943 r. z Iranu i osiedlonych w Oudtshoorn oraz dzieci ˚oΠnierzy Polskich SiΠ Zbrojnych
na Zachodzie.
Zwiàzek Sybiraków w PoΠudniowej Afryce, zaΠo˝ony w grudniu 2006 roku w Johannesburgu, skupia Rodaków, którzy przeszli
gehenn´ wysiedlenia w 1940 roku z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej na Syberi´, a nast´pnie osiedlili si´ w PoΠudniowej Afryce.
Obecnie Zwiàzek skupia okoΠo 300 osób, nie tylko Sybiraków, ale
równie˝ ich dzieci i wnuków. OddziaΠy Zwiàzku mieszczà si´ w Kapsztadzie i Durbanie.
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Od 17 wrzeÊnia 1939 roku do czerwca
1941 roku wywieziono w gΠàb Zwiàzku
Sowieckiego okoΠo póΠtora miliona Polaków, z których jednà trzecià stanowiΠy
dzieci i mΠodzie˝. Pierwszy transport obywateli polskich na Wschód rozpoczàΠ si´
10 lutego 1940 roku. Nast´pne deportacje odbyΠy si´ w kwietniu i czerwcu 1940
roku, a ostatnia rozpocz´Πa si´ w koƒcu
maja 1941 roku. Wraz z opuszczeniem
przez Wojsko Polskie terytorium Zwiàzku
Sowieckiego, z tajgi archangielskiej,
republik Êrodkowej Azji i terenów dalszej
Syberii wyszΠa znaczna grupa ludnoÊci cywilnej. Dzieci mΠodzie˝, które przetrwaΠy
pobyt na nieludzkiej ziemi trafiΠy do szkóΠ
i sierociƒców utworzonych w Indiach, Palestynie, Libanie, Kenii, Ugandy, dawnej
Tanganiki i dawnej Rodezji, Meksyku oraz
Nowej Zelandii.
Wi´cej na stronie: www.senat.gov.pl
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Nasz weteran spod Monte Cassino

W bitwie o Monte Cassino zgin´ło 924
˝ołnierzy, niemal 3 tys. było rannych, a 350
uwa˝a si´ za zaginionych. Symboliczneznaczenie miało wysłanie ze zdobytego wzgórza
goł´bia pocztowego, który zaniósł dowództwu, najkrótszy w historiiwojska polskiego,
meldunek zawierajàcy tylko jednà liter´
„V”. VICTORY!
Porucznik Wacek Szymaƒski jest obecnie jedynym bohater weteranem spod Monte Cassino ˝yjàcym
w RPA.
Od póΠtora roku Zarzàd Zjednoczenia otoczyΠ
samotnego Wacka opiekà. Obecnie mieszka u pp.
Iwony i Gerarda Czaplów. I, ta serdeczna, troskliwa
opieka wpΠyn´Πa nadzwyczaj korzystnie na regeneracj´ naszego Kombatanta, Sybiraka, ˝e odzyskaΠ
siΠy i ch´ç do ˝ycia. 19 maja 2011 r. zΠo˝yliÊmy wizyt´ Wackowi, przekazaliÊmy ˝yczenia oficjalnym
pismem wraz ze smakoΠykami i wznieÊliÊmy toast za
wszystkich walczàcych pod Monte Cassino. Podczas
naszej wizyty zadzwoniΠ z ˝yczeniami Konsul Marek
Kolaƒski. Który zΠo˝yΠ ˝yczenia pomyÊlnoÊci w imieniu
J.E. Ambasadora Marcina Kubiaka i wszystkich pracowników placówki dyplomatycznej. Nasz Weteran
byΠ bardzo wzruszony, dzi´kowaΠ za pami´ç i ˝yczenia.
MiΠo sp´dziliÊmy czas na pogaw´dce i wspomnieniach
z tamtych dawnych lat.
Historia WacΠawa: WacΠaw Franciszek
Szymaƒski urodziΠ si´ 17 wrzeÊnia 1923 r. w Grodnie
w rodzinie polskiej. W 1935 r. wstàpiΠ do Korpusu Kadetów. ZostaΠ deportowany w gΠàb Rosji 13 kwietnia
1940 r.: PosioΠek Oktiabrski nr 38, stancja Szartangy
Omskoj, Zelaznoj Dorogi, Akmolinskaja Oblast, Severnoj Kazachstan. 26 lutego 1942 r. wstàpiΠ w szeregi
armii gen. WΠadysΠawa Andersa.
W Persji zostaΠ wcielony do puΠku artylerii przeciwlotniczej i przeniesiony na front wΠoski
w stopniu podchorà˝ego. Odbywa wΠoskà kampani´: od làdowania w Paranto, bierze udziaΠ wraz z
puΠkiem w bitwie o Monte Cassino, Piedimonte. Na
froncie adriatyckim: Ancona, linia Gotów. Ostat-

nia bitwa o Boloni´ koƒczy si´ caΠkowitym wyzwoleniem WΠoch.
W maju 1945 roku za t´ kampani´ otrzymuje Krzy˝ Monte Cassino,
Brytyjskà Gwiazd´ Italii, Medal Obronny Imperium i Medal Wojny.
Przetransportowany do Anglii wΠàczony zostaje do polskiego
korpusu przysposobienia rezerwistów, gdzie uczy si´ angielskiego.
3 wrzeÊnia 1948 r. wraz ze swoim oddziaΠem zostaje zdemobilizowany.
Podejmuje prac´ w Londynie w Biurze Podró˝y Thomas’a Cook’a.
Nale˝y do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Przez trzy
lata mieszka w Londynie w tym samym budynku w sàsiednim pokoju, co Ryszard Kaczorowski, póêniejszy prezydent RP na uchodêstwie.
Mieszkajàc w Anglii intensywnie poszukuje rodziny. W roku 1956
poprzez Ambasad´ Australijskà w Moskwie otrzymuje wiadomoÊç
o swojej matce StanisΠawie Szymaƒskiej, wysiedlonej w czasie wojny
na Syberi´ razem z rodzinà, a po wojnie mieszkajàcej w Szczecinie.
17 wrzeÊnia 1958 r. zmienia oficjalnie polskie nazwisko na angielskie William Frederick Simmonds. Z angielskim paszportem przez
28 lat, rok w rok, niepostrzegany przez sΠu˝by bezpieczeƒstwa PRL,
odwiedzaΠ matk´ w Polsce, a˝ do chwili jej Êmieci w 1986 r.
W 1960 r. zostaΠ sΠu˝bowo przeniesiony do Johannesburga,
gdzie otwiera lokalne Biuro Thomas’a Cook’a. Od tego czasu udziela
si´ czynnie w polskich organizacjach w PoΠudniowej Afryce: Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Zjednoczeniu Polskim w Johannesburgu. Aktywnie dziaΠa w Komitecie Obchodów Lotów nad Warszaw´
(upami´tniajàce zrzuty poΠudniowoafrykaƒskie dla Powstaƒców
Warszawy w r. 1944). Przez dziesiàtki lat peΠniΠ spoΠecznie w polonijnych organizacjach funkcje: sekretarza, skarbnika, czΠonka Komisji
Rewizyjnej.
OtrzymaΠ odznaczenia RP na nazwisko WacΠaw F.
Szymaƒski: Krzy˝ Czynu Bojowego Polskich SiΠ Zbrojnych, Medal
„Pro Memoria”, Krzy˝ ZesΠaƒców Sybiru; zostaΠ mianowany przez
SiΠy Zbrojne RP i otrzymaΠ stopieƒ wojskowy:porucznik artylerii p/
lotniczej.
Barbara M.J. Kukulska, Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu

Przechodniu, spójrz na cichy cmentarz.
W Republice PoΠudniowej Afryki znaleêli si´ polscy ˝oΠnierze walczàcy
w czasie II wojny Êwiatowej. Wycieƒczeni trudami wojennymi zostali
tu na zawsze. Polonia w Johannesburgu nie zapomina o tych bohaterskich mΠodych Polakach i skΠada kwiaty na grobach ˝oΠnierzy, którzy
zmarli w Baragwanath Hospital w Johannesburgu w latach 1943-1945.
Na wojskowym cmentarzu spoczywajà:
ppor. J. Opiela l. 25, kan. B. Reluga l. 36, kpt. A. Bernakiewicz l. 29'
por. J. Flasza l. 45' strz. J. Ciesielczyk l. 30, CzeÊç Ich Pami´ci!
W Polsce ˝yjà jeszcze czΠonkowie ich rodzin. Niedawno zwróciΠ si´ do
nas z proÊbà o zdj´cia siostrzeniec ppor. Józefa Opieli, mieszkajàcy
w JarosΠawiu. - A mo˝e zgΠoszà si´ inni potomkowie ˝oΠnierzy?
Prosimy o kontakt! To ˝ywa lekcja historii Polski.
Barbara Kukulska
Strona cmentarza West Park Cementery:
http://www.allatsea.co.za/cems/westparkmemorial.htm
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Włada Majewska
– muza historii...

Lwowianka , artystka londyńskiej emigracji, autorka wspomnień „Z Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa”
zmarła dwa miesiące po swoich setnych urodzinach.
WΠada Majewska urodziΠa si´ 19 marca 1911 r. we Lwowie,
gdzie ukoƒczyΠa studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza, ale zostaΠa artystkà i piosenkarkà, dla której Hemar napisaΠ ok.
60 piosenek. ZadebiutowaΠa w rozgΠoÊni lwowskiej Polskiego Radia
w 1931 roku. Ogromnà popularnoÊç przyniosΠy jej wyst´py w satyrycznych programach zespoΠu „WesoΠa Lwowska Fala”. CaΠa Polska
wzruszaΠa si´ i bawiΠa, sΠuchajàc tej audycji przed wojnà. Nie byΠo
chyba radiosΠuchacza, który by w niedziel´ nie oczekiwaΠ programu
„Fali”. Mi´dzy jednym a drugim okresem jej radiowego ˝ycia byΠa wojna,
która zniszczyΠa wszystko. W 1939 roku „Lwowska Fala” opuszcza rodzinne miasto Lwów i wyrusza w nieznane.
Po przekroczeniu granicy Polski WΠada Majewska wraz z zespoΠem
rozpoczyna prac´ artystycznà w CzoΠówce Teatralnej Wojska Polskiego na
Zachodzie. Wraz z „Lwowskà Falà” bierze udziaΠ w szlaku bojowym I Dywizji Pancernej generaΠa Maczka. Po wojnie pozostaje na emigracji, aby
sΠu˝yç krajowi, pracujàc znowu przy mikrofonie. Zostaje jedynym producentem kabaretów literackich Mariana Hemara i aktorkà w jego teatrze.
W latach 1952-1992 byΠa dziennikarkà, autorkà wywiadów z brytyjskà
emigracjà niepodlegΠoÊciowà, kierownikiem biura w londyƒskiej sekcji Radia Wolna Europa. Na falach eteru przenosi wa˝ne treÊci do kraju. W 1994
roku przekazuje Polskiemu Radiu londyƒskie archiwa Radia Wolna Europa z dêwi´kowym zapisem twórczoÊci Mariana Hemara, które zachowaΠy
si´ dzi´ki jej staraniom. Hemar – znakomity poeta, kompozytor i satyryk,
mistrz polskiego kabaretu i niepowtarzalnego lwowskiego humoru odegraΠ
ogromnà rol´ w ˝yciu emigracji niepodlegΠoÊciowej, przez wiele lat odci´tej
od kraju. Gwiazdà w jego kabarecie literackim byΠa WΠada Majewska, dla
której pisaΠ piosenki, gΠównie o Lwowie. Razem pracowali w radio i teatrze.
Jednym z najdΠu˝szych cykli RozgΠoÊni Polskiej Radia Wolna Europa byΠ cotygodniowy 15-minutowy program „Kwadrans z Hemarem”,
który doczekaΠ si´ 800 wydaƒ. Wielki romantyk w swoich wierszach i piosenkach opisywaΠ t´sknot´ wielkà i niepokonanà. ByΠ autorem 3 tys. piosenek i wierszy, do wielu z nich sam skomponowaΠ muzyk´. Nasi
powojenni emigranci chocia˝ starali si´ uÊmiechaç i ˝yç, w gΠ´bi
serca t´sknili za swojà utraconà Ojczyznà, a piosenki i skecze Mariana Hemara  ten kraj przybli˝aΠy i t´sknot´ za nim zmniejszaΠy.
WΠada Majewska wielokrotnie odwiedzaΠa Polsk´. W 2001
r. w domu przy ulicy Senatorskiej 27 w Warszawie odsΠoniΠa tablic´
poÊwi´conà Marianowi Hemarowi, w miejscu gdzie przed wojnà
miaΠ siedzib´ kabaret literacko-artystyczny „Qui pro quo”. W 1998
r. uczestniczyΠa w zorganizowanym przez OddziaΠ StoΠeczny Towarzystwa MiΠoÊników Lwowa i Kresów PoΠudniowo-Wschodnich
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koncercie „ArtyÊci lwowscy kresowiakom” w Teatrze MaΠym, który nie mógΠ pomieÊciç wszystkich
pragnàcych wysΠuchaç wspomnieƒ legendy „Lwowskiej Fali”. ByΠa goÊciem w Klubie Ksi´garza i w Domu
Literatury w 1997 r. na promocjach ksià˝ek Hemara:
„Za dawno, za dobrze si´ znamy” – album piosenek
i skeczy w redakcji WΠady Majewskiej i Anny Mieszkowskiej oraz „Chlib Kulikowski. Tylko dla Lwowian”
– wiersze, satyry i piosenki. Ogromne zainteresowanie wzbudziΠ album autorstwa WΠady Majewskiej
„Z Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa” – nadzwyczaj ciekawy dokument napisany pi´knym
j´zykiem. Ten zbiór wspomnieƒ wraz z cennà kolekcjà
unikatowych fotografii i dokumentów stanowi wa˝ne
Êwiadectwo przeszΠoÊci.
W 2005 roku z okazji 80-lecia Polskiego Radia WΠada Majewska otrzymaΠa Diamentowy Mikrofon w dowód najwy˝szego uznania za caΠoksztaΠt jej
twórczoÊci radiowej, stanowiàcy barwnà ilustracj´
historii polskiej radiofonii. Jerzy Janicki, pisarz, scenarzysta i dziennikarz, który zrealizowaΠ dokumentalne
filmy z WΠadà Majewskà, m.in. „PojechaliÊmy do Lwowa”, b´dàcy w´drówkà Êladami jej mΠodoÊci i ˝ycia
Hemara, swoje uznanie dla pani WΠady ujàΠ w czterech
punktach: gwiazda, redaktor, doktor praw i muza.
Z okazji setnych urodzin artystki odbyΠy si´
w Warszawie interesujàce spotkania. W kawiarence
„SΠodkiego Radia Retro” wspaniaΠa para radiowców
i kolekcjonerów przeszΠoÊci – Danuta ˚elechowska
i Jan Zagozda – odtworzyΠa wspomnienia, relacje
i piosenek nagrane podczas pobytu artystki w Warszawie, zaÊ goÊcie: Anna Mieszkowska, autorka prac
o artystach polskiej emigracji, Maciej Morawski, paryski korespondent Radia Wolna Europa i Mariusz Kubik, sekretarz Stowarzyszenia RozgΠoÊni Polskiej Radia
Wolna Europa – opowiadali o spotkaniach z artystkà.
Ze wzruszeniem sΠuchaΠam m.in. piosenki „Taki siwy
pan z wàsami”, gdy˝ WΠada Majewska urodziΠa si´ 19
marca, w dzieƒ imienin Józefa PiΠsudskiego. Równie˝
w Stowarzyszeniu Pracowników, WspóΠpracowników
i PrzyjacióΠ RozgΠoÊni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego,   do którego
nale˝aΠa, odbyΠ si´ wieczór jubileuszowy w stulecie
urodzin WΠady Majewskiej pt. Od „WesoΠej Lwowskiej
Fali” do Radia Wolna Europa.
Koƒczàc ten artykuΠ, usΠyszaΠam w I programie polskiego radia, ˝e18 maja 2011 r. w Chislehurst
pod Londynem zmarΠa WΠada Majewska. Niech to
wspomnienie b´dzie skromnym podzi´kowaniem za
wszystko, co powodowana patriotyzmem i obywatelskim uczuciem uczyniΠa dla Ojczyzny.
Alicja Kocan - Towarzystwo MiΠoÊników Lwowa i Kresów PoΠudniowo-Wschodnich
Fot. Alicja Kocan
WΠada Majewska w Domu Literatury w Warszawie
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W Wiedniu rozdano

Złote Sowy Polonii
„Wyjątkowo prestiżowa nagroda” - tym
określeniem Redakcja TV Polonia zapowiedziała reportaż o tegorocznej, szóstej już
Gali, na której wręczono statuetki Złotych
Sów laureatom wyłonionym przez kapitułę
w 7 kategoriach: literatura, muzyka, sztuki
plastyczne, teatr, film, działacz polonijny,
obywatel Austrii zasłużony w popieraniu
działań na rzecz Polski i Polaków.
W skΠad KapituΠy ZΠotych Sów wchodzà:
Jadwiga M. Hafner – przewodniczàca, red.
naczelna pisma Polonii w Austrii JUPITER,
pomysΠodawczyni, dyrektor przedsi´wzi´cia... Zofia
Beklen – prezes Wiener Krakauer Kultur Gesellschaft, dziaΠacz polonijny, Magdalena Potorska
(Berlin) – kustosz galerii, MaΠgorzata Wojcieszyƒska
(BratysΠawa) – redaktor naczelna Monitora Polonijnego na SΠowacji, Marek Kudlicki (Wiedeƒ), muzyk, dyrygent, twórca polonijnej orkiestry w Wiedniu „Camerata Poloniae”.
Idea przyznawania ZΠotych Sów Polonii powstaΠa
na bazie buntu przeciwko traktowaniu Polonii
(oprócz tej amerykaƒskiej) stereotypowo: pracownicy sezonowi, budowlaƒcy, sprzàtaczki itp. Wi´cej
w polskich mediach o tych, którzy Êpià pod paryskimi, czy londyƒskimi mostami, ni˝ o tych, którzy
mozolnà pracà przyczyniajà si´ do pokazania kulturalnej Polski. Kraju, którego artyÊci zbierajà oklaski
na scenach Êwiata, których w rodzinnym kraju si´
nie zna, nie pisze o ich sukcesach (chyba ˝e Nobel, czy Metropolitan Opera). ChcielibyÊmy t´ luk´
wypeΠniç. Odznaczyç zasΠu˝onych, ale i peΠnych
optymizmu mΠodych, poczàtkujàcych. Daç im impuls do dalszej pracy, sukcesów.
W tym roku Laureatami ZΠotych Sów zostali: Wanda WiΠkomirska (Australia), w kategorii:
muzyka – ze wzgl´du na odlegΠoÊç Sow´ odbierze w póêniejszym terminie, kiedy ma zaplanowany wyjazd do Polski – organizujemy specjalne
spotkanie z Wielkà Polkà. Drugà w tej dziedzinie
osobà jest Aleksandra Zamojska – sopran z Salzburga. Wyst´puje na scenach Niemiec, Austrii,
w mi´dzynarodowych projektach, wspiera imprezy
polonijne. W sztukach plastycznych RafaΠ Olbiƒski

– wspaniaΠy malarz, twórca plakatów, surrealista – przybyΠ na Gal´ prosto
z Nowego Jorku, gdzie mieszka, tworzy, ˝yje... Sow´ otrzymaΠa te˝ jego
mΠodsza kole˝anka ze SΠowacji Zdenka BΠoƒska-Zaborska – wyra˝ajàca
przez sztuk´ swojà miΠoÊç do Polski. PóΠ Polka, póΠ SΠowaczka, maluje
wspaniaΠe obrazy, dziaΠa na rzecz promocji polskiego j´zyka, uczy polskie
i sΠowackie dzieci malarstwa. Maria Nowotarska i Agata Pilitowska – przed
laty aktorki teatru im. J. SΠowackiego w Krakowie, obecnie mieszkajà
w Kanadzie. StworzyΠy profesjonalny teatr, gdzie kolejny laureat ZΠotej
Sowy, Kazimierz Braun (kategoria: literatura), przygotowuje scenariusze
i zajmuje si´ re˝yserià. Ich najbardziej znane w Êwiecie Polonii spektakle, to cykl o wielkich Polkach na emigracji: Tamara ¸empicka, Maria
Curie-SkΠodowska, Pola Negri – spektakl o tej ostatniej zostaΠ po Gali
zaprezentowany wiedeƒskiej publicznoÊci. Tak˝e w literaturze ZΠotà Sow´
otrzymaΠa Gra˝yna Plebanek. Autorka czterech powieÊci, o ogromnym
potencjale twórczym i intuicji literackiej - jeszcze nieraz o niej usΠyszymy.
A ksià˝ki przeczytamy. W kategorii film – Franek Chmiel ze SΠowacji.
Twierdzi, ˝e swojà karier´ ju˝ zakoƒczyΠ – aktualnie przeglàd jego filmów
nadaje telewizja sΠowacka. A kto o nim sΠyszaΠ w Polsce?
Kategoria: media to dwaj panowie, których dzieli ocean a Πàczy
twórczy – medialny temperament. Janusz Szlechta (Nowy Dziennik
z Nowego Jorku) – oprócz bogatego dossier dziennikarskiego, spoΠecznik
(uratowaΠ od zamkni´cia Radio Lwów), kabarecista... i Tadeusz Urbaƒski
(Sztokholm), twórca i redaktor polonijnego pisma w Szwecji, w latach
1986-2002, wspóΠpracuje z wieloma pismami polonijnymi, kabarecista,
animator kultury. W kategorii dziaΠacz polonijny dwaj panowie, którzy
wbrew rozpowszechnionemu stereotypowi animujà pewne ruchy na
rzecz Polonii: WiesΠaw Lewicki (Niemcy) oprócz prowadzenia pisma polonijnego i organizowania imprez konsoliduje mocno podzielonà Poloni´
w Niemczech oraz MichaΠ Gàsiorowicz (Austria), który organizuje latem
regaty jachtowe, rejsy po morzach europejskich, zimà uczy jazdy na nartach, zaprasza na obozy, wycieczki np. w Dolomity.
Prof. Theodor Kanitzer z Austrii - w kategorii przyjaciel Polski
- to wieloletni prezes Towarzystwa Chopinowskiego, organizatora Festiwalu Chopinowskiego w Austrii w Gaming, a w 2010 r., dzi´ki jego inicjatywie i konsekwencji stanàΠ w Wiedniu pomnik Fryderyka Chopina.
Tyle prezentacji Laureatów, których dzi´ki ZΠotym Sowom
chcielibyÊmy przedstawiç jak najszerszemu gronu wraz z przesΠaniem, ˝e
Polonia nie tylko potrafi si´ dzieliç, ale i doceniaç. Gali towarzyszyΠy dwie
imprezy kulturalne: spektakl „OpowieÊci Poli Negri” w wykonaniu Agaty
Pilitowskiej i Marii Nowotarskiej (organizator: Wiener-Krakauer Kultur
Ges.) oraz recital Joanny Rawik „Od Chopina do Piaff”. Wielkie kreacje,
wspaniaΠe artystki
– z podzi´kowaniem...
Jadwiga M. Hafner
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Tokaj – przekazanie prezydencji w Radzie UE

Tokaj - Budapeszt „Vivat Ladislaus”
- polsko-węgierskie świętowanie
25 czerwca br. w Tokaju, Węgrzy symbolicznie przekazali Polakom przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej, a 26 czerwca
w Budapeszcie świętowano Dzień
św. Władysława, patrona węgierskiej Polonii.
W Tokaju odbyΠ si´ Festiwal PolskoW´gierskiej Tradycji. OtworzyΠy go wyst´py zespoΠów
polskich i w´gierskich na scenie plenerowej, a szczególnie wa˝nym elementem byΠa polskoj´zyczna
Msza Êwi´ta sprawowana w koÊciele Serca Jezusowego przez polskiego kapΠana z Miskolca ks. Bogdana Adamczyka. Nast´pnie przed koÊcioΠem odbyΠ si´
koncert Orkiestry Wojskowej z Okr´gu Debreczyn i na
placu przy pomniku Êw. Stefana uroczystoÊç symbolicznego przekazania Polsce prezydencji w Radzie UE.
W uroczystoÊci uczestniczyli przedstawiciele polskiego parlamentu w osobach senatora
Piotra Zientarskiego i posΠa Jerzego Fedorowicza.
Obecny byΠ ambasador RP na W´grzech Roman Kowalski, w asyÊcie kierownika wydziaΠu politycznego
Agaty Zajegi i konsul Anny Derbin. Z Polski przybyΠa
trzyosobowa reprezentacja radnych Sejmiku Woje-

Tokaj – orszak na ulicach miasta
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wódzkiego Âwi´tokrzyskiego oraz przedstawicielka Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”, a z Budapesztu sekretarz stanu w tutejszym
ministerstwie obrony narodowej dr István Simicskó. W uroczystoÊci
uczestniczyΠa przewodniczàca OSMP dr Csúcs Laszlóné Halina oraz
szeÊcioro radnych tego samorzàdu. Funkcj´ gospodarza uroczystoÊci
sprawowaΠ burmistrz Tokaju János Majer.
Szczególnego charakteru uroczystoÊci nadaΠa jej historyczna oprawa i malowniczoÊç orszaku skΠadajàcego si´ z polskich kawalerzystów i czΠonków w´gierskich stowarzyszeƒ: Rekonstrukcji Historycznej im. Wodza Szabolcsa, Stowarzyszenia Stra˝ników Êwi´tej Korony Królewskiej, a tak˝e obecnoÊç historycznych w´gierskich sztandarów, w tym sztandaru Êw. WΠadysΠawa, który tydzieƒ wczeÊniej
zostaΠ poÊwi´cony na Wawelu oraz salwa honorowa oddana na czeÊç
króla Êwi´tego WΠadysΠawa przez strzelców 5 Brygady Strzeleckiej
WW im. I. Bocskai.
W godzinach popoΠudniowych w Teatrze Paulay Ede odbyΠa
si´ Gala Polsko-W´gierskiej Przyjaêni „Vivat Ladislaus”, podczas której przewodniczàca OSMP mówiΠa o Dniu Êwi´tego WΠadysΠawa jako
kolebce wspólnoty polsko-w´gierskiej oraz wystàpili: solistka ZespoΠu
Artystycznego Wojska W´gierskiego Andrea Navratil, ZPiT „Kielce”,
zespóΠ muzyki dawnej „Igriczek”, a tak˝e odbyΠ si´ pojedynek rycerzy królów Êw. WΠadysΠawa i BolesΠawa ÂmiaΠego II. CaΠoÊç dopeΠniΠa
degustacja win w Piwnicy Rakoczego i Êwiàteczna „uczta królewska”
na dworze króla WΠadysΠawa w asyÊcie króla BolesΠawa ÂmiaΠego.
Uczestników uczty pojedynkami bawili rycerze w´gierscy i polscy: Kawalerowie spod Znaku Smoka, czΠonkowie Klubu Historycznego im.
Salamona, rycerze króla WΠadysΠawa w osobach czΠonków Szwadronu Kawalerii Kieleckiej.
W tokajskim festiwalu, który doszedΠ do skutku m.in. dzi´ki
wsparciu Ogólnokrajowego Samorzàdu MniejszoÊci Polskiej na
W´grzech, uczestniczyΠa grupa Polonii z województwa BAZ i z Budapesztu, turyÊci, równie˝ polscy, i mieszkaƒcy. Takie wydarzenia, podejmowane zwΠaszcza na szczeblu regionalnym, w przeddzieƒ oficjalnego
przekazania przewodnictwa w Radzie UE to dowód na to, jak wa˝na
jest dbaΠoÊç o to˝samoÊç narodowà oraz przyjaêƒ Πàczà nasze kraje.
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26 czerwca w Budapeszcie, po raz pi´tnasty, odbyΠy si´ obchody Dnia Êw. WΠadysΠawa, patrona osiadΠej na W´grzech Polonii.
Rozpocz´Πa je Msza Êwi´ta w koÊciele polskim, a nast´pnie
uroczystoÊç kontynuowano w centrum Köbánya w dzielnicy, gdzie
od ponad stu lat mieszkajà Polacy, a gdzie na koncercie wystàpiΠ
ZPiT „Kielce”. Nast´pnie w Muzeum W´gierskiej Polonii otwarto wystaw´ pokonkursowà rysunków dzieci´cych, zorganizowanà w ramach Roku Wspólnoty Polsko-W´gierskiej, a potem na dziedziƒcu
OSMP gdzie rozpocz´Πa si´ uroczysta cz´Êç: wystàpienia oficjalne,
po˝egnanie koƒczàcego na W´grzech swà prac´ duszpasterskà
proboszcza Polskiej Parafii Personalnej ks. Leszka Kry˝y SChr
oraz s. MaΠgorzaty Jamrozik, Misjonarki Chrystusa Króla, a tak˝e
wr´czenie dorocznych nagród „Za ZasΠugi dla W´gierskiej Polonii”.
Ich laureatami zostali: Pál Vaskó wraz z maΠ˝onkà z Egeru, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego
im. J. Wysockiego w Budapeszcie i prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Sobieskiego w Györ Anna Németh.
Wszystkie to przeplatane byΠo taƒcami i Êpiewami ZPiT „Kielce”
oraz inscenizacjà „Randki w ciemno” w wykonaniu uczniów Ogólnokrajowej SzkoΠy Polskiej z oddziaΠu w Szentendre.
WÊród goÊci, którzy zaszczycili uroczystoÊç m.in. byli :
Ambasador RP na W´grzech Roman Kowalski, senator RP Piotr
Zientarski,poseΠ na Sejm RP Jerzy Fedorowicz, sekretarz stanu
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci i Administracji Publicznej RW
László Szászfalvi, przedstawiciel Ministerstwa Zasobów Narodowych ds. oÊwiaty mniejszoÊciowej István Kraszlán, wiceburmistrz
X dzielnicy Gábor Radványi. Konsulat Polski reprezentowaΠy panie Anna Derbin i Monika Przyborowska. Obecni byli przedstawiciele samorzàdów mniejszoÊci polskiej, dyrektorzy instytucji polonijnych, Stowarzyszenia Wspólnota Polsko-W´gierska, reprezentanci mediów oraz osoby prywatne.
Dr Halina Csúcs Lászlóné przewodniczàca Ogólnokrajowego Samorzàdu MniejszoÊci Polskiej na W´grzech, gospodyni tegorocznego Êwi´ta, w swoim wystàpieniu m.in. powiedziaΠa:
„Od 1996 r. nasza Polonia w dniu Êw. WΠadysΠawa obchodzi swoje Êwi´to. Spotykamy si´, aby podzieliç si´ naszymi
doÊwiadczeniami, aby byç razem i wyraziç wdzi´cznoÊç tym, którzy nas wspomagajà. Od dwóch lat Êwi´tujemy równie˝ z naszymi
bratankami z Szabolcs i Tokaju, dla których kult Êw. WΠadysΠawa
jest tak samo wa˝ny. Tak byΠo i wczoraj. ZrobiliÊmy wielki krok dla
pogΠ´bienia przyjaêni polsko-w´gierskiej. Ten rok jest szczególny rok prezydencji w UE W´gier i Polski. Z radoÊcià stwierdzam, ˝e
w ciàgu póΠrocza byliÊmy Êwiadkami, uczestnikami i organizatorami wielu cennych przedsi´wzi´ç, programów kulturalnych, konferencji. Wymieni´ najcenniejsze, bo zainicjowali je ludzie mΠodzi,
którzy pod nazwà „Polsko-W´gierska Wspólnota” swoimi projektami z pomocà Ambasady RP, Ogólnokrajowego Samorzàdu
MniejszoÊci Polskiej, Legionu Wysockiego, Stowarzyszenia Bema,

ZespóΠ PiT „Kielce” w Budapeszcie

Budapeszt – obchody Dnia Polonii
Ogólnokrajowej SzkoΠy Polskiej poruszyli W´gry
- zorganizowali konkurs rysunkowy i literacki
ogΠoszony we wszystkich szkoΠach w´gierskich. Rezultat to 9370 rysunków i 1500 stron prac. OdbyΠa
si´ wspaniaΠa uroczystoÊç wr´czenia nagród w Parlamencie z pomocà i udziaΠem przewodniczàcego
Zgromadzenia Narodowego W´gier László Kövéra,
ambasadora Romana Kowalskiego, przewodniczàcego Unii Interparlamentarnej Gábora Tótha,
wielu posΠów, przedstawicieli Êwiata kultury
i mΠodych przyjacióΠ Polski. Nie sposób pominàç
liczne konferencje, spotkania studentów, naukowców i pielgrzymk´ do Cz´stochowy, skàd do
budapeszteƒskiej bazyliki przywieziemy kopi´ Matki Boskiej Cz´stochowskiej. I jeszcze jedna inicjatywa, to Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej im.
Wodza Szabolcsa i Stra˝ników Korony W´gierskiej,
którzy z naszà pomocà w ramach pielgrzymki historycznej zawieêli do miasta królewskiego Krakowa to co majà najcenniejsze „W´gierskà Koron´”
i sztandary historyczne, aby w Bazylice na Wawelu
poÊwi´ciç „Sztandar Êw. WΠadysΠawa”.

A wspaniaΠa uroczystoÊç w mieÊcie Tokaj
na pewno przyczyniΠa si´ do pogΠ´bienia
przyjaêni naszych obu narodów. Niech
˝yje przyjaêƒ polsko-w´gierska!” Tymi
sΠowami zakoƒczyΠa wystàpienie H. Csúcs.
Senator Piotr Zientarski, przekazujàc list
MarszaΠka Senatu RP Bogdana Borusewicza skierowany do Polonii, podkreÊliΠ integracyjnà rol´
przyjaêni, Jerzy Fedorowicz podzi´kowaΠ rzàdowi
w´gierskiemu za opiek´ nad polskà mniejszoÊcià
narodowà, a minister L. Szászfalvi m.in. powiedziaΠ
o pracach zwiàzanych z przygotowywanà
nowelizacjà ustawy mniejszoÊciowej. Ponadto na
r´ce przewodniczàcej OSMP przekazano listy od
MarszaΠka Sejmu RP Grzegorza Schetyny i sekretarza Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
dr Andrzeja Krzysztofa Kunerta. Po cz´Êci oficjalnej odbyΠo si´ przyj´cie, gdzie podawano znakomicie po polsku przygotowane flaczki, bigos, sΠodycze
i w´gierskie wino.
Bo˝ena Bogdaƒska-Szadai
Tekst i foto.
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Łomża sportową stolicą młodych Polaków

Łomża od lat jest sportową stolicą młodych
Polaków zamieszkałych poza granicami
kraju, dzięki Polonijnym Igrzyskom
Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły. Senator
Stypuła był założycielem i pierwszym prezesem łomżyńskiego oddziału Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” oraz pomysłodawcą
igrzysk, który zasłużył sobie wśród Polaków
na Wschodzie na miano „ambasadora polskości”.
W dniach 25 czerwca – 1 lipca 2011r. odbyΠa
si´ XI edycja tej imprezy, gromadzàc w ¸om˝y 486
rodaków z: Litwy. BiaΠorusi, Ukrainy, ¸otwy, Estonii,
Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Najwi´cej,
143 mΠodych sportowców przybyΠo z BiaΠorusi.
Patronat nad imprezà obj´Πa Polska Prezydencja Unii Europejskiej, MarszaΠek Senatu RP, Minister Sportu, Minister Edukacji, Wojewoda Podlaski, MarszaΠek Województwa Podlaskiego i Prezydent
¸om˝y. Patronat medialny nad imprezà sprawowaΠa
TVP Polonia. Przedsi´wzi´cie odbyΠo si´ dzi´ki wsparciu finansowemu Ministra Sportu.

30

Oficjalne otwarcie igrzysk poprzedziΠa Msza Êwi´ta. Wzi´li
w niej udziaΠ mΠodzi sportowcy, ich rodziny, opiekunowie, trenerzy i s´dziowie, a tak˝e organizatorzy Igrzysk. Wspólnej modlitwie
w Katedrze przewodziΠ proboszcz, ks. kanonik Marian Mieczkowski.
W swoim wystàpieniu podzi´kowaΠ organizatorom za trud
wΠo˝ony w organizacj´ igrzysk, a uczestnikom zespoΠów folklorystycznych z Ejszyszek, ˚ytomierza i orkiestrze wraz z artystami ze
SzkoΠy Sztuk Pi´knych z Solecznik „za piel´gnowanie tradycji i korzeni polskoÊci”. Po mszy uczestnicy barwnym korowodem przemaszerowali na nadnarwiaƒski stadion. Ceremonii otwarcia dokonali
wspólnie wicemarszaΠek województwa podlaskiego Jacek Piorunek
i sekretarz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Krzysztof ¸achmaƒski.
Otwarcie uatrakcyjnione zostaΠo wyst´pami wymienionych wy˝ej
zespoΠów oraz grupy capoeira.
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Âlubowanie w imieniu uczestników igrzysk zΠo˝yli: Karolina Rocka ze SzkoΠy imienia Jana PawΠa II w Wilnie i Eugeniusz
Wintof ze SzkoΠy nr 1 w Miƒsku. Tradycyjnie odbyΠa si´ lekkoatletyczna sztafeta integracyjna 4 x 100 m. WÊród chΠopców wygraΠa
dru˝yna z Litwy, przed zespoΠami z Ukrainy, Estonii, BiaΠorusi
i Polski. W rywalizacji dziewczàt wygraΠa dru˝yna z Macierzy,
przed Ukrainà, Litwà, BiaΠorusià i Estonià. Przeprowadzono tak˝e
konkurs wiedzy o Polonii, Polakach i dziaΠalnoÊci Stowarzyszenia
Wspólnota Polska.

Zwyci´zcy otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci: rejsu gondolà po rzece Narwi, obiadu rodzinnego w ekskluzywnej restauracji i inne.
Rodacy oprócz zmagaƒ sportowych uczestniczyli: w dyskotekach, ogniskach, zwiedzali Skansen w Nowogrodzie, Muzeum
w Drozdowie, Centrum Nauki im. MikoΠaja Kopernika w Warszawie, zamek w PuΠtusku, gdzie próbowali ze smakiem specjaΠów
kuchni zamkowej.
W dotychczasowych edycjach igrzysk udziaΠ wzi´Πo ok.
10.900 uczniów - sportowców, w tym ok. 5486 spoza kraju. Impreza promuje Polsk´, naszà histori´ i kultur´. Dzi´ki kilkakrotnie

powtarzanym przekazom medialnym przez TVP Polonia igrzyska
sà oglàdane na wszystkich kontynentach.
Rywalizowano w 11 dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce, piΠce no˝nej, siatkówce dziewczàt, minikoszykówce chΠopców, tenisie stoΠowym, karate, zapasach, strzelectwie
sportowym, pΠywaniu i szachach. BezpoÊrednio po finale rozgrywek w ka˝dej dyscyplinie wr´czano medale za wyniki w rywalizacji indywidualnej. Uroczyste zakoƒczenie igrzysk odbyΠo
si´ 1 lipca 2011r. w hali sportowej im. Olimpijczyków Polskich.
Wr´czono puchary za rywalizacj´ dru˝ynowà, pamiàtkowe pu-

chary za uczestnictwo i nagrody. Specjalnà nagrod´, puchar za postaw´ fair play ufundowanà
przez Prezydenta RP BronisΠawa Komorowskiego
otrzymaΠa dru˝yna siatkówki z Awi˝eni na Litwie.
MΠodzie˝ z tej miejscowoÊci od wielu lat intensywnie wspóΠpracuje z mΠodzie˝à szkóΠ z Macierzy. Dru˝yna rywalizowaΠa we wszystkich polonijnych igrzyskach mΠodzie˝y szkolnej w duchu
fair play, b´dàc zawsze wzorem sportowego zachowania na arenach igrzysk i poza nimi. Puchar
w imieniu Prezydenta RP wr´czyΠ Tadeusz Ro˝ej.
Za wybitne zasΠugi dla Polonii i Polaków
zamieszkaΠych poza Polskà wyró˝niono zasΠu˝onych
dziaΠaczy medalami Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”. ZΠoty medal otrzymaΠ o. Jan Boƒkowski
– kapucyn, który ponad 20 lat przepracowaΠ na
BiaΠorusi jako duszpasterz i kapelan harcerzy. Drugim medalem wyró˝niono Franciszka Szumskiego,
trenera siatkówki z Litwy. Bràzowy medal przyznano Jerzemu Witkowskiemu, trenerowi lekkoatletyki
z ¸om˝y, organizatorowi igrzysk od ich pierwszej
edycji. Wr´czenia medali dokonali czΠonkowie
Rady Krajowej Stowarzyszenia: Hanka GaΠàzka
i CzesΠaw Rybicki wraz z przedstawicielem ministerstwa sportu Tadeuszem Ro˝ejem. Ceremonia
zakoƒczenia Igrzysk uatrakcyjniona zostaΠa pokazami jednej z najlepszych na Êwiecie formacji breakdance Crazy Twisting Group, dziaΠajàcej przy Domu
Ârodowisk Twórczych w ¸om˝y. Ich taneczne akrobacje przykuΠy uwag´ nie tylko mΠodej widowni.
Du˝à atrakcjà byΠ tak˝e wyst´p zespoΠu taƒca nowoczesnego „RadoÊç” z Kothla Jarve w Estonii.

Symbolicznà formuΠ´ zamkni´cia igrzysk
wspólnie wypowiedzieli: Tadeusz Ro˝ej, z ministerstwa sportu i wiceprezydent ¸om˝y MirosΠawa Kluczek.Prezes Πom˝yƒskiego oddziaΠu Stowarzyszenia
Hanka GaΠàzka zaprosiΠa uczestników na kolejne
XII Polonijne Igrzyska MΠodzie˝y Szkolnej im. Jana
StypuΠy w 2012 r. do ¸om˝y.
CzesΠaw Rybicki
Foto: JarosΠaw Rybicki
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Misja Medyczna do Polaków z Ukrainy i Mołdawii
Staraniem Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” wyruszyła Misja Medyczna do Polaków mieszkających na terenach zachodniej i południowej Ukrainy oraz w Mołdawii. Misję patronatem honorowym objęła
żona prezydenta Anna Komorowska i minister zdrowia Ewa Kopacz.
7 lipca br. w dniu rozpocz´cia Misji w konferencji
prasowej udziaΠ wzi´li wiceminister zdrowia Marek
Haber i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Longin KomoΠowski oraz uczestnicy Misji. Ks. praΠat
Henryk BΠaszczyk, opiekun Misji ze strony„Wspólnoty Polskiej” na co dzieƒ duszpasterz sΠu˝b ratownictwa medycznego, dzi´kowaΠ wszystkim organizatorom, sponsorom,patronom, darczyƒcom i ludziom
dobrej woli, bez których akcja nie ruszyΠaby z miejsca. WÊród obecnych w Domu Polonii byli m.in.:
Magdalena Bochniak, dyrektor handlowy Emergency Medical System Poland Sp. z o.o., Edward
Mier-J´drzejowicz,prezes Fundacji Sue Ryder,
Dariusz Piotrowski, dyrektor Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
-StoΠecznej Stacji Krwiodawstwa, Wincenty Zeszuta, prezes Zarzàdu SpóΠki „Zeszuta” Sp. z o.o. i wiceprezes Dariusz Zeszuta, dr Leszek Borkowski,
farmakolog, ekspert Komisji Europejskiej, Jerzy Kuc, prezes firmy Auto-Form z Mysłowic oraz
przedstawiciel firmy Diagnos Sp. z o.o.
Szefem wyprawy jest doc. dr hab. Mariusz
Fràczek, który na co dzieƒ, b´dàc specjalistà chirurgii i konsultantem wojewódzkim na Mazowszu
w zakresie chirurgii, peΠni obowiàzki zast´pcy dyrektora szpitala przy ul. Barskiej w Warszawie. Rektorem – opiekunem Misji ze strony „Wspólnoty Polskiej” jest ks. praΠat Henryk BΠaszczyk, na co dzieƒ
duszpasterz sΠu˝b ratownictwa medycznego.
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W skΠadzie ekipy Misji Medycznej znajduje si´ 12 lekarzy
specjalistów, 5 studentów medycyny oraz grupa wolontariuszy. Konwój liczy 6 samochodów, w tym m.in. nowoczesny ambulans diagnostyczny zbudowanyna bazie autobusu marki mercedes.
Trasa dwutygodniowej Misji wiedzie z Warszawy do Lwowa i dalej: Równe, ˚ytomierz, Odessa, Bielce, Stryj, Sambor to Πàcznie ponad 2,5 tys. km.
ZespóΠ medyczny b´dzie docieraΠ do wczeÊniej wybranych
miejsc, w których od kilku tygodni byΠy czynione przygotowania do
przeprowadzenia wÊród Polaków specjalistycznych badaƒ lekarskich.
Tras´ misji opracowaΠ dyrektor Caritas Bonifratrów na Ukrainie o.
Bruno Maria Neumann. Wybrano miejsca, gdzie mieszka wielu rodaków, zwΠaszcza starszych i chorych, cz´sto nie majàcych paszportów
i mo˝liwoÊci wyjazdu do Polski. Ka˝dego dnia zaplanowano przeprowadzanie 100 konsultacji, w tym 20 dzieci.
WÊród specjalnoÊci medycznych b´dà prowadzone
Êwiadczenia w zakresie: pediatrii, choróbwewn´trznych, kardiologii, ortopedii, chorób zakaênych, chorób przewlekΠych, zwΠaszcza
zaburzeƒ metabolicznych, gastroenterologii, endokrynologii, pulmonologii. Lekarze b´dà wspierani sprz´tem diagnostyki obrazowej,
echokardiografii, spirometrii oraz sprz´tem do analiz biochemicznych.

B´dà tak˝e przeprowadzone badania w zakresie
odpornoÊci antybiotykowej. Wszystkie te dziaΠania
pozwolà na stworzenie okreÊlonego obrazu stanu zdrowia Polaków mieszkajàcych poza wschodnià granicà
naszego kraju. Badania te pozwolà tak˝e wyΠoniç grup´
osób, którym b´dà mogΠy skorzystaç z leczenia specjalistycznego w Polsce. Dobrze przeprowadzona diagnoza
stanu zdrowia pozwoli na prowadzenie leczenia w miejscu zamieszkania.
Idea Misji zrodziΠa si´ w gronie Rady Konsultacyjnej ds.
opieki medycznej nad Polakami i Polonià poza granicami kraju, której przewodniczàcà jest minister zdrowia p. Ewa Kopacz. Misja ta
zostaΠa zorganizowana przy ÊcisΠej wspóΠpracy z Ministerstwem Zdrowia, które do organizacji Misji wniosΠo wiele cennych przedsi´wzi´ç.
Pierwsza tego rodzaju akcja pomocy medycznej na Wschodzie ma
zaowocowaç rzetelnà wiedzà na temat stanu zdrowia populacji
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polskoÊci poprzez znajomoÊç j´zyka, kultury i tradycji. Jednak Êrodowiska Polaków na Wschodzie
coraz cz´Êciej proszà o pomoc w leczeniu, poniewa˝
sytuacja spoΠeczno-ekonomiczna wi´kszoÊci rodzin
jest trudna, zaÊ brak czy niedostateczny dost´p do
bezpΠatnych form diagnostyki i leczenia skutkujà
zwi´kszonà zachorowalnoÊcià i umieralnoÊcià. Du˝ym
problemem na Ukrainie jest tak˝e dost´pnoÊç leków
i ich wysokie ceny.

Polaków w wizytowanych krajach i staç si´ podstawà
dla dalszych planowych dziaΠaƒ Rady Konsultacyjnej.
Podstawowymi celami Misji Medycnej sà:
ocena stanu zdrowia populacji Polaków na Wschodzie
i prowadzenie badaƒ szczegóΠowych wg przyj´tych
programów (badania glikemii, ocena chorób ukΠadu
oddechowego, badania ciÊnienia krwi, wyst´powanie
bakterii o szczególnym znaczeniu epidemiologicznym)
oraz nawiàzanie wspóΠpracy z lekarzami pochodzenia
polskiego.

Efektami pracy Misji b´dzie przygotowanie
pakietu rozwiàzaƒ profilaktycznych dla
Polaków na Wschodzie, przygotowanie
pakietu rozwiàzaƒ edukacyjnych dla lekarzy
pochodzenia polskiego oraz okreÊlenie pakietu Êwiadczeƒ zdrowotnych, które
za poÊrednictwem Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” mogΠyby byç
kontynuowane w Polsce.
Kiedy zastanawiamy si´ nad tym, jakie
mamy obowiàzki wobec Polonii, to mówimy najcz´Êciej o koniecznoÊci zachowania

Do „Wspólnoty Polskiej” i do szpitali w Polsce coraz
cz´Êciej trafiajà proÊby o pomoc dla obywateli polskiego pochodzenia.
Du˝ym wsparciem jest pomoc i organizacja ró˝nego rodzaju szkoleƒ dla lekarzy polskiego pochodzenia, ale to nie zaspokaja potrzeb, a przy braku odpowiednich porozumieƒ wywoΠuje
niezadowolenie oÊrodków medycznych w ich miejscach zamieszkania.

Odpowiedzià na te problemy staΠy si´ dziaΠania
podj´te przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
i Ministra Zdrowia - powoΠanie Rady Konsultacyjnej
ds. opieki medycznej nad Polakami i Polonià poza
granicami kraju, której podstawowym zadaniem jest
wsparcie merytoryczne i koordynacja dziaΠaƒ medycznych skierowanych do Êrodowisk i organizacji polskich
na Wschodzie.
Na przeΠomie wrzeÊnia i paêdziernika br. planowana jest kolejna
Misja Medyczna, tym razem do Polaków mieszkajàcych w Gruzji,
Armenii i Azerbejd˝anie.

Tekst i foto: Jolanta Wroczyƒska
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Polskość w Brazylii...

Zapiski po pierwszej edycji programu „Czas na Polskę”
„Kiedyś tok gadalim jak galanty człowieki, a teraz to już tylko tak pomaluśku, parę słowów pamiętamy!”
– tak zaczynali rozmowę potomkowie Polaków w Planalto.
Nie przestaje mnie fascynowaç ten „popolski”
j´zyk, przeplatany sΠowami portugalskimi, wΠoskimi,
a raczej dialektem z regionu Veneto, oraz niemieckimi. NiekiedymiaΠam wra˝enie, ˝e wróciΠam do
przedwojennej Warszawy, kiedy pytano o „godnoÊç”,
przepraszajàc mówiono „przebacz mi Pani”, a sΠowo
„wielki” zast´powano przez „galanty”. Oby speΠniΠo
si´ marzenie pana Andrzeja Hamerskiego – anioΠastró˝a i wielkiego aktywisty wszystkich Polaków w Brazylii – ˝eby dziedzictwo polskie staΠo si´ prawowità
cz´Êcià synkretycznej i multietnicznej kultury brazylijskiej.
„Jestem Bra-zy-lij-czy-kiem”. Przeçwiczymy raz jeszcze, jaka jest ró˝nica w wymowie litery „ç” a „cz”?
A mi´dzy literà „ç” i „Ê”?” – tak wyglàdaΠy trudne
poczàtki nauki j´zyka polskiego w Porto Alegre, stolicy brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul. Pomocne
w nauczaniu naszej mowy ojczystej byΠy tzw. „metody” i „sposoby” wymieniane mi´dzy wolontariuszkami mailowo. Warto zauwa˝yç, ˝e dêwi´k „ç” istnieje
w wymowie „carioca” czyli mieszkaƒca Rio de Janeiro, w portugalskim sΠowie „tia”, czyli „ciocia”. Nasze
polskie „ƒ” wyst´puje w wyrazie portugalskim
„vinho”, a wymowa „à” oka˝e si´ prosta, po porównaniu ze sΠowem „balões”.

Sidnei Ordakowski, prezes BRASPOL-u w Porto Alegre,
z dumà pokazuje Polsk´ na mapie

Trzy pokolenia polskich potomków w Linha da Pedreira, blisko Planalto
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Oprócz kursu j´zyka polskiego, przeprowadziΠam cykl 16
prelekcji dotyczàcych tradycyjnej i wspóΠczesnej kultury Polski:
od sztuki ludowej, przez obrz´dowoÊç dorocznà, histori´ i zabytki
polskie, po teatr wspóΠczesny, literatur´ i mniejszoÊci etniczne i religijne zamieszkujàce dzisiejszà Polsk´. UdaΠa si´ te˝ formuΠa dyskusyjnego klubu filmowego w trakcie przeglàdu polskich filmów:
zarówno „klasyki”, jak i nowoÊci. Brazylijczycy lubià Êpiewaç:
szczególnie polskie pieÊni biesiadne, ale przy dêwi´kach mojego
akordeonu przekonali si´ te˝ do folkloru warszawskiego i piosenek Agnieszki Osieckiej. OczywiÊcie najwi´kszà popularnoÊcià
cieszyΠy si´ warsztaty kulinarne, które okazaΠy si´ tak˝e najbardziej „kontrowersyjnym” dziaΠaniem wszystkich wolontariuszek
w Brazylii: wiadomo, ˝e wsz´dzie na Êwiecie kucharka wie, co jest
„prawdziwe” i tradycyjne i nie da sobie do garnka zaglàdaç...
Do moich maΠych sukcesów zaliczyç mog´ na pewno zrealizowanie pierwszych w Porto Alegre wró˝b andrzejkowych, na których
zawitali mΠodzi, dzieci, doroÊli i harcerze z poblwiskiej faweli – wszyscy
bawili si´ Êwietnie! StrzaΠem w dziesiàtk´ okazaΠ si´ te˝ pomysΠ zorganizowania w parku miejskim „podró˝y do polskiego dzieciƒstwa” –

WSPÓLNOTA POLSKA 2/2011

wokóΠ maΠo znanego pomnika Fryderyka Chopina graliÊmy w kapsle,
w berka, w klasy i bawiliÊmy si´ w „gΠuchy telefon”. CaΠe wydarzenie
zostaΠo zarejestrowane, a ka˝dy z uczestników dostaΠ odznak´ „wzorowego ucznia” i dyplom potwierdzajàcy posiadane umiej´tnoÊci.

Praca wolontariacka oznacza przede wszystkim zanurzenie si´ w zupeΠnie inne Êrodowisko, zrozumienie
bàdê przynajmniej zaakceptowanie innej mentalnoÊci,
codziennoÊci, trybu ˝ycia. Pami´tam, ˝e cz´sto pierwszym pytaniem byΠo to, jakiej dru˝ynie piΠkarskiej kibicuj´ i czy podobajà mi si´ brazylijskie pla˝e? Dziwiono
si´, ˝e Polka mo˝e byç brunetkà i mówiç w paru j´zykach,
˝e polskie pierogi ró˝nià si´ od brazylijskiej wersji zwanej „polskà” i nie sà naszà jedynà potrawà. Z trudem
staraΠam si´ szukaç powodów maΠego zainteresowania
taƒcami ludowymi w Polsce i wzrastajàcej mody na sals´,
samb´ i taƒce latynoamerykaƒskie. Zarówno praca oraz
ludzie, z którymi i dla których pracowaΠam, ró˝nili si´
bardzo w zale˝noÊci od tego, czy byΠa to wieÊ, czy du˝e
miasto. Nierzadko trzeba byΠo godziç si´ na kompromis
z tamtejszà Polonià, aby móc przeprowadziç zamierzone zadania. Uczestnicy zaj´ç j´zykowych i warsztatów
wyΠaniali si´ z grupy potomków Polaków oraz przedstawicieli stowarzyszenia BRASPOL
Za sukces uwa˝am udane próby wzbudzenia zainteresowania osób o pochodzeniu innym ni˝ polskie – okazywaΠo si´
cz´sto, ˝e to wΠaÊnie one byΠy najbardziej otwarte i ciekawe Polski.
Osoby, które pami´taΠy jeszcze j´zyk polski – zresztà w pi´knej,

archaicznej postaci – z domu rodzinnego, akceptowaΠy
najch´tniej tradycyjny obraz Polski. Stàd najwi´kszà
frekwencjà cieszyΠy si´ moje prelekcje dotyczàce sztuki
ludowej, r´kodzieΠa, strojów ludowych.
UczestniczyΠam te˝ w nagrywaniu polskich
audycji radiowych i pomimo mojej miΠoÊci do polskiej muzyki ludowej ci´˝ko byΠo mi si´ zdobyç na
pozytywny komentarz dotyczàcy muzyki puszczanej
w tych programach, bowiem cz´sto byΠa ona zbli˝ona
do tzw. turbo-folku bàdê disco polo. Oprócz prób
zainteresowania brazylijskiej Polonii dobrymi muzycznie wykonaniami polskiej muzyki ludowej oraz
wspóΠczesnà muzykà polskà, poczuΠam koniecznoÊç
dokumentacji i rozpowszechnienia miejscowego, polskiego dziedzictwa w postaci pieÊni i melodii pami´tanych jeszcze przez starsze pokolenie.
UjawniΠy one „zaplecze” wielu opinii, wspomnieƒ
i wyobra˝eƒ funkcjonujàcych wÊród potomków Polaków, a dotyczyΠy m.in. ˝ycia w Polsce, trudnego
i bolesnego doÊwiadczenia emigracji, odnalezienia
si´ w nowej rzeczywistoÊci brazylijskiej. Wyszukanie osób, spisanie sΠów, ich przetΠumaczenie (cz´sto
bowiem nie rozumiano sΠów Êpiewanych przez siebie piosenek) oraz nagranie, byç mo˝e zaowocuje
podtrzymaniem tej tradycji. Piosenki, a nawet ˝arty
i zapami´tane polskie zabawy, to nierzadko jedyne Êlady polskich korzeni na wsiach brazylijskiego
PoΠudnia – spisane zostaΠy dzi´ki uprzejmoÊci pana
Petroskiego, zdobywcy wielu nagród na festiwalach
folklorystycznych.
Zabawy, gotowanie, wró˝by, rozmówki polskie – wydawaΠoby si´, ˝e to dziaΠania krótkotrwaΠe
i nie pozostawiajàce wi´kszych Êladów w Polonusach.
Organizacja tych przedsi´wzi´ç – przygotowanie, promocja, zach´cenie ludzi do uczestnictwa – wymagaΠa
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ode mnie samozaparcia i optymizmu, ale kiedy miaΠam ju˝ wra˝enie,
˝e dziaΠam wΠaÊciwie sama, pojawiaΠ si´ niespodziewanie jakiÊ pozytywny odzew. I chyba wΠaÊnie takie gΠosy mo˝na nazwaç sukcesami
w pracy wolontariuszek, bowiem tylko wtedy zaistnieje szansa na zainteresowanie Polskà, kiedy narodzi si´ ono samoistnie. Polska oka˝e
si´ nie tylko cz´Êcià historii Brazylii, ale przede wszystkim elementem
konstytuujàcym to˝samoÊç jednostki.
Karolina Marcinkowska

W Porto Alegre, to dzi´ki Karolinie i jej zaj´ciom
z j´zyka polskiego,wykΠadom i ró˝norodnym warsztatom dotyczàcym sztuki, tradycji, literatury, kina,
historii, pojawiΠy si´ pierwsze efekty pozytywne,
znajdujàce odzwierciedlenie w du˝ej frekwencji na
zaj´ciach. Nieznane nam wczeÊniej aspekty kultury
polskiej nie tylko sprzyjajà zaostrzeniu ciekawoÊci
zwiàzanej z Polskà, ale przyczyniajà si´ do odczucia dumy, zarówno u potomków Polaków, jak
i u miΠoÊników Polski.

O projekcie „Czas na Polsk´” mówi Tiago
Beck Kidricki z Porto Alegre
Co to znaczy byç potomkiem Polaków?
Odpowiedê zale˝y od informacji, które
posiadamy na temat bycia Polakiem. Znajdà si´
osoby, które powiedzà, ˝e byç potomkiem Polaków
nic nie znaczy. Czy takie sformuΠowanie nas szokuje czy nie, jest to jedna z mo˝liwych odpowiedzi,
jeÊli dana osoba utraciΠa zupeΠnie swoje powiàzanie
z polskoÊcià. Takà odpowiedê mo˝na usΠyszeç
w Brazylii. Inni powiedzà, i˝ nie wiedzà, co to znaczy lub ˝e wiedzà bardzo maΠo o Polsce. Wielu nie
potrafi nawet wymówiç swoich wΠasnych nazwisk,
ale wska˝à niektóre polskie potrawy.

Zdajemy sobie spraw´, ˝e to wielka
szkoda, poniewa˝ kultura polska jest
bardzo bogata we wszystkich swoich
przejawach: w sztuce, historii, literaturze, wreszcie na polu czysto ludzkim.
To nieoceniona wartoÊç, która ma moc
oczarowania  swoich synów, gdziekolwiek by nie byli i wystarczy, by to bogactwo zostaΠo  im przedstawione.
Chcemy by nasze dzieci, kuzyni, rodzice byli dumni ze swoich korzeni i aby to nazwisko
peΠne spóΠgΠosek, które przeka˝emy przyszΠym pokoleniom, nie stanowiΠo jedynie zbioru liter. By nie
pochΠonàΠ nas nihilizm, wyra˝ajàcy si´ w odczuciu
o pochodzeniu znikàd i dà˝eniu do jakiegokolwiek
bàdê miejsca. ByÊmy - przedstawiajàc si´ jako potomkowie Polaków - stali si´ Êwiadomi znaczenia,
jakie nosi ze sobà ten fakt.
Nie chcemy tego wszystkiego z czystej pró˝noÊci: wierzymy po prostu, ˝e to bogactwo kulturowe istnieje i nie powinno byç zapomniane. Wierzymy, ˝e jest z czego byç dumnym.
Do poznania i rozpowszechnienia jest bardzo
du˝o wiedzy dotyczàcej wszystkich aspektów Polski i - z pewnoÊcià - potomkowie Polaków mogliby
odegraç tu rol´ kluczowà. Wielu z nich odczuwa
potrzeb´ znajomoÊci j´zyka polskiego i wszystkich
innych form wyrazu polskoÊci, jako wartoÊci
uzupeΠniajàcej to˝samoÊç jednostki i grupy.
Uwa˝am, ˝e projekt ten jest bardzo wa˝ny
i mo˝e staç si´ narz´dziem do rozpowszechniania
kultury polskiej na tym kontynencie, wspierajàc
w znacznym stopniu obecnà tu spoΠecznoÊç polskà.
Wierzymy w to i mamy takà nadziej´.
Nagrania wszystkich piosenek z repertuaru pana
Petroskiego sà dost´pne pod zakΠadkà „reporta˝e” na
stronie projektu „Czas na Polsk´”.
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