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Do Siego Roku!

Kolejny rok wspó∏pracy z Polonià i Polakami zagranicà dobiega koƒca,
przywodzàc wspomnienia spotkaƒ w Ojczyênie z okazji majowego
Âwi´ta Polonii i Dnia Flagi, licznej obecnoÊci przedstawicieli Êwiatowej
diaspory na obradach IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy z udzia∏em
najwy˝szych w∏adz paƒstwowych, jak równie˝ w uroczystych obchodach
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci Polski.
Szczególnie cieszymy si´ i gratulujemy sukcesów wyborczych Polakom na Litwie, którzy wprowadzili do parlamentu oÊmiu pos∏ów, jak
równie˝ gratulujemy ponownego wyboru pos∏a mniejszoÊci polskiej
w Rumunii. W nowym roku zbierze si´ Rada Polonii Âwiata, co pozwala

˝ywiç nadziej´ na o˝ywienie polonijnej dzia∏alnoÊci
o zasi´gu globalnym.
W Wigili´ Bo˝ego Narodzenia, sk∏adajàc sobie
˝yczenia przy choince i z op∏atkiem w r´ku, zgodnie
z naszà polskà tradycjà kultywowanà pod ka˝dà
szerokoÊcià geograficznà, cieszmy si´ z serdecznych spotkaƒ z rodzinà i przyjació∏mi oraz ˝yczmy
sobie dobrej wspó∏pracy w najwi´kszej rodzinie,
jakà jest wspólnota rodaków na ca∏ym Êwiecie.
Do Siego Roku!
Redakcja
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Życzenia dla Polonii
– składa Prymas Polski

Na Êwiecie by∏o S∏owo,
a Êwiat sta∏ si´ przez Nie,
lecz Êwiat Go nie pozna∏.
Przysz∏o do swojej w∏asnoÊci,
a swoi Go nie przyj´li.
Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyj´li, da∏o moc,
aby si´ stali dzieçmi Bo˝ymi
(J 1,10-12)

Drodzy Bracia i Siostry,
umi∏owani Rodacy mieszkajàcy
w ró˝nych zakàtkach Êwiata!
Jako wspólnota ludzi wierzàcych w Jezusa Chrystusa kolejny raz mo˝emy radowaç si´ z pamiàtki
historycznego narodzenia si´ naszego Pana i Zbawiciela. Podobnie jak przed dwoma tysiàcami lat,
tak i dzisiaj, S∏owo w duchowy sposób przychodzi
do swojej w∏asnoÊci. Âwiat, w którym ˝yjemy, ciàgle
jednak jest miejscem, gdzie rozgrywa si´ „dramat
odkupienia”. Mimo ˝e powsta∏ on przez S∏owo, to
jednak cz´sto sprzeciwia si´ dzie∏u Jezusa. Nienawidzi on Chrystusa i Jego uczniów, poniewa˝ nie ze
Êwiata czerpià oni gwarancje swojej egzystencji, ale
z Boga. Stàd pokusa Êwiata do rozumienia siebie
jako pot´gi samowystarczalnej i mogàcej poradziç
sobie bez Stwórcy. Tragizm Êwiata polega na tym,
˝e b´dàc dzie∏em Boga, stworzonym przez S∏owo,
odrzuci∏ Je. A przecie˝ Êwiat, do którego przyszed∏
Jezus, by∏ Jego „w∏asnoÊcià” jako stwórczego S∏owa
i jako Mesjasza oczekiwanego przez Naród Wybrany.
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Ks. Abp Józef Kowalczyk

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Ale nawet lud, z którego si´ wywodzi∏, a który by∏ w specjalny sposób
zobowiàzany do Jego przyj´cia, pozosta∏ g∏uchy na Jego zbawczy g∏os
i okaza∏ si´ jedynie „reprezentantem Êwiata”. Odmówi∏ Mu wiary wraz
z wszelkimi konsekwencjami, a˝ do wydania Go na Êmierç krzy˝owà.
Ci natomiast, którzy uwierzyli S∏owu i stali si´ Jego uczniami, otrzymujà
dar dzieci´ctwa Bo˝ego. Dar ten zak∏ada narodzenie si´ z Boga za
sprawà Ducha Âwi´tego. Ka˝dy wierzàcy otrzymuje Go ju˝ z chwilà
wyzwolenia przez wiar´ w sakramencie Chrztu Âwi´tego.
Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI, dostrzegajàc nieustannie rozgrywajàcy
si´ dramat wspó∏czesnego Êwiata, og∏osi∏ Rok Wiary, zach´cajàc
nas, abyÊmy kierowali swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, „który
w wierze przewodzi i jà wydoskonala” (Hbr 12, 2): w Nim znajduje
wype∏nienie wszelka udr´ka i t´sknota ludzkiego serca. RadoÊç mi∏oÊci,
odpowiedê na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu
otrzymanej obelgi i zwyci´stwo ˝ycia nad pustkà Êmierci, wszystko
znajduje swoje dope∏nienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania
si´ cz∏owiekiem, dzielenia z nami ludzkiej s∏aboÊci, aby jà przekszta∏ciç
mocà Jego zmartwychwstania. W Nim, który umar∏ i zmartwychwsta∏
dla naszego zbawienia, znajdujà pe∏ne Êwiat∏o przyk∏ady wiary, które
naznaczy∏y te dwa tysiàce lat naszej historii zbawienia (Porta Fidei 13).
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Drodzy Rodacy!
Jako Prymas Polski i duchowy opiekun Polonii zwracam si´ do Was,
abyÊcie przyj´li zach´t´ Ojca Âwi´tego i zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia prze˝yli w duchu pog∏´bionej wiary. Pragnàcy narodziç
si´ w Waszych sercach Chrystus chce, abyÊcie w Nim znajdowali
wype∏nienie wszystkich Waszych t´sknot i pragnieƒ, które zw∏aszcza
na emigracji sà Waszym szczególnym doÊwiadczeniem. Jako Wcielone
S∏owo rozumie On Wasz ból i cierpienie wynikajàce z emigracyjnej
roz∏àki. Jest On jedynà i najpe∏niejszà odpowiedzià na pytania o sens
ludzkiego ˝ycia, cierpienia, przemijania i Êmierci.
¸amiàc si´ z ka˝dym z Was wigilijnym op∏atkiem ˝ycz´, abyÊcie
prze˝ywajàc tegoroczne Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, gdziekolwiek
przyjdzie Wam je sp´dziç, w duchu wiary poznali i przyj´li S∏owo,
które do Was przychodzi. Niech Ono da Wam moc, abyÊcie jako
Jego „w∏asnoÊç” stawali si´ prawdziwie Dzieçmi Bo˝ymi. Niech Wasza
dojrza∏a wiara stanie si´ Êwiadectwem wobec Êwiata, w którym ˝yjecie
i tym samym pozwoli mu odnaleêç drog´ do swojego Stwórcy. Niech
rodzinna atmosfera, której w szczególny sposób doÊwiadczamy w Wigilijny wieczór i w czasie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, promieniuje przez
Was na wszystkie Êrodowiska Waszego codziennego bytowania. Niech
pomaga ona stwarzaç klimat szacunku dla ka˝dej osoby ludzkiej oraz
umacnia mi∏oÊç, która ma moc przemieniaç cz∏owieka i Êwiat.

Radosnych Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia i szcz´Êliwego
Nowego Roku!
† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita
Gnieênieƒski
Prymas Polski
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Stefan i Zofia Korbońscy
spoczęli w Panteonie Wielkich Polaków
„Na pierwszym miejscu
umieszczam poÊwi´cenie,
patriotyzm i mi∏oÊç Ojczyzny,
której si´ pragnie s∏u˝yç duszà
i cia∏em”
Stefan Korboƒski
1 paêdziernika 2012 r. doczesne szczàtki Stefana i Zofii Korboƒskich spocz´∏y w Âwiàtyni
OpatrznoÊci Bo˝ej w Wilanowie w Panteonie
Wielkich Polaków. UroczystoÊciom pogrzebowym na polskiej ziemi przewodniczy∏
metropolita warszawski, ks. kardyna∏ Kazimierz Nycz, dzi´kujàc Bogu za ich pi´kne
˝ycie i duchowy testament, który zostawili
nast´pnym pokoleniom.
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Msz´ Êw. ˝a∏obnà w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul.
D∏ugiej koncelebrowali ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk
Hoser, biskup polowy WP Józef Guzdek oraz kilkunastu kap∏anów.
W po˝egnaniu uczestniczyli cz∏onkowie rodziny Zmar∏ych, przedstawiciele w∏adz, instytucji paƒstwowych oraz liczne poczty sztandarowe
organizacji harcerskich, kombatanckich i patriotycznych.
W homilii kard. Kazimierz Nycz nawiàzujàc do s∏ów Êw. Paw∏a, powiedzia∏, ˝e Korboƒscy nie ˝yli dla siebie, ale dawali Êwiadectwo
˝ycia dla innych, chocia˝ ich ˝ycie nios∏o ze sobà wiele trudnoÊci, to
dzi´ki màdroÊci potrafili dokonywaç w∏aÊciwych wyborów. Kardyna∏
zach´ca∏, aby czerpaç przyk∏ad z ich ˝ycia, z postawy wobec Ojczyzny,
ofiarnoÊci i oddania sprawom Polskim. Na zakoƒczenie kard. Nycz
powiedzia∏, ˝e po Mszy Êw. ich doczesne szczàtki odprowadzimy do
Panteonu Wielkich Polaków w Wilanowie, gdy˝ to w∏aÊnie dla takich
ludzi to miejsce zosta∏o zbudowane.

„Przygotowane dla wielkich Polaków, patriotów, ludzi, którzy ca∏ym swoim ˝yciem dawali Êwiadectwo Bogu i wielkie
Êwiadectwo mi∏oÊci do Ojczyzny, do naszej Polski” – powiedzia∏ Kardyna∏.
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Minister Jacek Micha∏owski, szef Kancelarii Prezydenta RP, odczyta∏
list Bronis∏awa Komorowskiego, w którym Prezydent napisa∏ m.in.:

„Po latach sp´dzonych na obczyênie, zgodnie ze swojà ostatnià
wolà, Zofia i Stefan Korboƒscy zostajà pochowani w polskiej
ziemi, w ich ukochanej Warszawie. Jako Prezydent Rzeczypospolitej, w imieniu ca∏ego narodu polskiego, sk∏adam Im
najwy˝szy ho∏d. Chyl´ czo∏a przed parà ˝arliwych i màdrych
patriotów, wspania∏ych ludzi, wielkich Polaków”.
Prof. W∏adys∏aw Bartoszewski, który zna∏ osobiÊcie Stefana Korboƒskiego,
podkreÊli∏ jego talent pisarski i ksià˝ki, w których zawarta zosta∏a symbioza myÊli, uczuç i wartoÊci narodowych i patriotycznych w s∏u˝bie
suwerennej Polsce, której duchowo Korboƒski nigdy nie opuÊci∏. Powiedzia∏, ˝e Stefan Korboƒski by∏ cz∏owiekiem dialogu, który przez ca∏e lata
pracowa∏ w strukturach polskiego parlamentu podziemnego z ludêmi
innych przekonaƒ politycznych, a jako dzia∏acz emigracyjny kilkakrotnie
interweniowa∏ u kolejnych prezydentów USA w sprawach polskich.
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walz powiedzia∏a m.in.,
˝e Warszawa ˝egna uczestników Powstania Warszawskiego, dzia∏aczy
Polskiego Paƒstwa Podziemnego i sk∏ada ho∏d Wielkim Polakom, którzy
˝yli nadziejà na wolnà Polsk´. Ostatnim z mówców by∏ Tadeusz Mirecki,
prezes Kongresu Polonii Amerykaƒskiej stanu Washington, który w imieniu
prof. Zbigniewa Brzeziƒskiego przypomnia∏ drog´ ˝yciowà Korboƒskich.

Uroczysta Msza Êw. mia∏a niezwykle wzruszajàcy
charakter. Wart´ honorowà przy okrytych bia∏oczerwonymi flagami trumnach pe∏nili ˝o∏nierze oraz
przedstawiciele Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej, a z chóru zabrzmia∏a pieÊƒ ˝o∏nierska:

O, Panie, któryÊ jest na niebie,
Wyciàgnij sprawiedliwà d∏oƒ!
Wo∏amy z cudzych stron do Ciebie,
O polski dach i polskà broƒ.
O, Bo˝e, skrusz ten miecz,
Co siek∏ nasz kraj,
Do wolnej Polski nam
Powróciç daj
Gdzie jest nasz dom, nasz kraj...
Z Katedry Polowej Wojska Polskiego trumny z cia∏ami
Korboƒskich zosta∏y przewiezione do Âwiàtyni
OpatrznoÊci Bo˝ej na warszawskim Wilanowie,
gdzie odby∏a si´ krótka ceremonia po˝egnalna pod
przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Zanim
trumny z∏o˝ono w kryptach, obok prezydenta RP na
uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego, sekretarz Rady
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Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej Kunert
opowiedzia∏ zebranym o dzia∏alnoÊci Korboƒskich.
PodkreÊli∏ m.in., ˝e postaç Stefana Korboƒskiego:

„∏àczy w sobie okres II Rzeczypospolitej, Polskiego Paƒstwa Podziemnego, uchodêstwa
niepodleg∏oÊciowego z okresem III Rzeczypospolitej” i zakoƒczy∏ s∏owami, ˝e Korboƒscy
„˝yli, by s∏u˝yç i dawaç Êwiadectwo, dlatego
s∏usznà jest rzeczà, ˝e wolna i suwerenna
Rzeczpospolita odp∏aca im za t´ wiernoÊç
miejscem w Panteonie Wielkich Polaków
w Âwiàtyni OpatrznoÊci Bo˝ej w stolicy Polski”.
Po zakoƒczeniu uroczystoÊci z∏o˝enia trumien w kryptach grobowych zosta∏a otwarta wystawa „Stefan
Korboƒski 1901-1989”, przygotowana przez Instytut
Pami´ci Narodowej. Prezes IPN ¸ukasz Kamiƒski,
mówiàc o wystawie podkreÊli∏, ˝e ˝yciowa postawa
Korboƒskich, dzia∏aczy Polskiego Paƒstwa Podziemnego, powinna inspirowaç m∏odych ludzi i doda∏,
˝e pogrzeb Korboƒskich by∏ podnios∏à, ale radosnà
uroczystoÊcià, bowiem do Polski powrócili ludzie, którzy do Êmierci walczyli o wolnà i niepodleg∏à Ojczyzn´.
Szczàtki Stefana i Zofii Korboƒskich sprowadzono
do Polski po przeprowadzeniu ich ekshumacji na
cmentarzu polskim w Doylestown (Amerykaƒskiej
Cz´stochowie) w stanie Pensylwania. W przeddzieƒ
pogrzebu trumny w asyÊcie honorowej Wojska Polskiego zosta∏y wystawione w kaplicy Matki Boskiej
Ostrobramskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
Organizatorami przedsi´wzi´cia i uroczystoÊci pogrzebowych byli: Fundacja im. Stefana Korboƒskiego: Marek
Macio∏owski, Irena i Tadeusz Mireccy, pe∏nomocnik
Rodziny Korboƒskich Anna Komorowska-S∏awiec
oraz Instytut Pami´ci Narodowej, Rada Ochrony Walk
i M´czeƒstwa, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzàd Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Jolanta Wroczyƒska
SWP
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Prezes Emilia Chmielowa i ambasador RP Henryk Litwin

XX-lecie Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie
Rok 2012 przebiega∏ pod has∏em jubileuszu XX-lecia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,
który sta∏ si´ impulsem do zorganizowania wielu
imprez kulturalnych i konferencji na terenie ca∏ego
paƒstwa, bowiem Êwi´towa∏y wszystkie organizacje
cz∏onkowskie Federacji, zaÊ kluczowe wydarzenia
jubileuszu zorganizowano w paêdzierniku 2012 r.
W Kamieƒcu Podolskim odby∏a si´ konferencja,
która mia∏a na celu naÊwietlenie dzia∏alnoÊci polskich
towarzystw oraz wyznaczenie planów na przysz∏oÊç.
Wyg∏oszono 13 referatów z 6 regionów Ukrainy – Galicji, Wo∏ynia, Podola, Bukowiny, Podola – dotyczàcych
partnerskiej wspó∏pracy z Federacjà, która pe∏ni∏a
rol´ doradczà jako centrum koordynacyjne oraz
przedstawia∏a potrzeby polskiej mniejszoÊci przed
w∏adzami Ukrainy, Polski i organizacjami europejskimi. WÊród goÊci obecni byli Krzysztof Âwiderek,
Konsul Generalny RP w Winnicy i pose∏ na Sejm
RP Franciszek Stefaniuk. Drugiego dnia w katedrze
kamienieckiej odby∏a si´ uroczysta Msza Êw. celebrowana przez ks. bp. Stanis∏awa Szyrokoradiuka, po
której nastàpi∏o z∏o˝enie kwiatów przy p∏askorzeêbie
ks. bp. Jana Olszaƒskiego oraz u stóp pomników
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II i pu∏kownika Micha∏a
Wo∏odyjowskiego w przykoÊcielnym ogrodzie. Wieczorem odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia zas∏u˝onym
dzia∏aczom wyró˝nieƒ Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP, które na wniosek FOPnU otrzymali:
odznak´ „Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej” ks. Józef
Czop z Mukarowa PodleÊnego na Podolu oraz dyplomy Ministra: Ludmi∏a Natykacz, Irena Perszko,
Natalia Czajkowska i ks. Wiktor ¸utkowski z Gródka
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Chmielnickiego. Wyst´p dzieci´cego zespo∏u „Kwiaty Podola” szko∏y
sobotniej z Koziatyna zakoƒczy∏ cz´Êç oficjalnà.
Konferencja „OÊwiata polska na Ukrainie. Osiàgni´cia – problemy”,
zorganizowana we Lwowie, wskaza∏a na trudnoÊci w nauczaniu j´zyka
polskiego w ukraiƒskim systemie nauczania, k∏opoty z finansowaniem
szkó∏ sobotnio-niedzielnych oraz sprawy nauczania j´zyka w polskich
organizacjach i przy instytucjach religijnych. Wspó∏organizatorami konferencji byli Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Ogólnoukraiƒskie
Koordynacyjne Centrum Metodycznego Nauczania J´zyka i Kultury
Polskiej w Drohobyczu, jedyna instytucja na tym poziomie poza
granicami RP. Konsul Generalny RP we Lwowie Jaros∏aw Drozd potwierdzi∏ wsparcie kierunku dalszego rozwoju szkolnictwa polskiego
oraz nauczania j´zyka polskiego w szko∏ach ukraiƒskich jako obcego,
a tak˝e w szko∏ach sobotnio-niedzielnych.
W Kijowie w dniach 19-20 paêdziernika odby∏y si´ uroczystoÊci
wieƒczàce jubileusz, z udzia∏em ok. 400 przedstawicieli organizacji
cz∏onkowskich Federacji. Ogromne wsparcie organizatorom okaza∏a
Ambasada RP na Ukrainie na czele z ambasadorem Henrykiem Litwinem i jego zast´pcà Dariuszem Górczyƒskim oraz Wydzia∏ Konsularny
w Kijowie na czele z konsulem Rafa∏em Wolskim. Swà obecnoÊcià
uroczystoÊç zaszczycili konsulowie: Jaros∏aw Drozd ze Lwowa, Krzysztof Âwiderek z Winnicy, Krzysztof Sawicki z ¸ucka, Anita Staszkiewicz
z Charkowa oraz goÊcie: pos∏anka Komisji ds. ¸àcznoÊci z Polakami za
Granicà Ma∏gorzata Gosiewska, przedstawiciel Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Sroka, wiceprzewodniczàca Rady
Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Hanna Ga∏àzka, prezes
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Olga Iwaniak, delegacja
Samorzàdu Województwa Ma∏opolskiego – Grzegorz Biedroƒ, prof.
Andrzej Bulzak, Rafa∏ Kocot, a tak˝e Tadeusz Adam Pilat – prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i przedstawicielka Ministerstwa
Kultury Ukrainy Lubow Zubko. Po Mszy Êw. pod przewodnictwem ks.
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bp. Stanis∏awa Szyrokoradiuka, z licznym udzia∏em przedstawicieli
organizacji cz∏onkowskich, tworzàcych jednà wielkà rodzin´, odby∏
si´ koncert, podczas którego odczytane zosta∏y listy gratulacyjne od
prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego, prezesa „Wspólnoty Polskiej” Longina Komo∏owskiego, prezesa Zwiàzku Ukraiƒców w Polsce
Piotra Tymy i przewodniczàcego Rady MniejszoÊci Narodowej Ukrainy
Ilji Lewitasa. Za wybitny dorobek w dziedzinie wspó∏pracy w Europie
Tadeusz Adam Pilat, prezydent EUWP, na r´ce prezes Emilii Chmielowej wr´czy∏ Federacji Medal Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych.

Zarys historii Federacji
26 paêdziernika 1991 r. we Lwowie nastàpi∏o spotkanie Êrodowisk
polskich na Ukrainie, podczas którego omawiano mo˝liwoÊç
utworzenia organizacji o zasi´gu ogólnokrajowym. Komunikat koƒcowy g∏osi∏: „My, Polacy, zebrani dzisiaj we Lwowie,
powo∏ujàc komisj´ organizacyjnà i statutowà wyra˝amy wol´
utworzenia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie”. 24 lipca
1992 r. w Ministerstwie SprawiedliwoÊci Ukrainy w Kijowie zosta∏ prawnie zarejestrowany Statut Federacji. 5 stycznia 1993 r.
w Kijowie odby∏ si´ I Sejmik FOPnU, zrzeszajàcej 22 organizacje.
W wyniku demokratycznych wyborów prezesem zosta∏a Emilia
Chmielowa, która do dziÊ pe∏ni t´ funkcj´.
Obecnie Federacja zrzesza ponad 18,5 tys. cz∏onków w 134 organizacjach. Posiada Domy Polskie w Kijowie, ˚ytomierzu, Czerniowcach,
Iwano-Frankowsku i biuro we Lwowie. Dzia∏a zgodnie ze statutem
i programami, które realizuje w Êcis∏ej wspó∏pracy z organizacjami
rzàdowymi i pozarzàdowymi, jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacja „Edukacja dla
Demokracji”, Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” oraz organizacjami
na Ukrainie.
Zjazdy, konferencje naukowe, spotkania m∏odzie˝owe, seminaria, kursy,
festyny regionalne, warsztaty szkoleniowe i artystyczne, festiwale i konkursy, imprezy sportowe sprzyjajà zwi´kszeniu aktywnoÊci spo∏ecznej
Polaków mieszkajàcych na Ukrainie. Dzia∏ajà organizacje kombatanckie, sprawujemy opiek´ nad miejscami pami´ci narodowej itp. Polacy
w ostatnich latach bardziej Êwiadomie i odwa˝nie zacz´li korzystaç
z przys∏ugujàcych im praw w paƒstwie ukraiƒskim. Po udziale w wyborach na Ukrainie Polacy znaleêli si´ we w∏adzach samorzàdowych na
szczeblach lokalnych. Federacja uczestniczy w nawiàzaniu partnerskich
kontaktów mi´dzy samorzàdami Ukrainy i Polski, które sprzyjajà zbli˝eniu

polsko-ukraiƒskiemu. Od wielu lat wspó∏pracujemy
ze Zwiàzkiem Ukraiƒców w Polsce.
Federacja jest sta∏ym cz∏onkiem Ukraiƒsko-Polskiego
Forum, cz∏onkiem Rady Polonii Âwiata, cz∏onkiem
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Prezes Federacji Emilia Chmielowa jest wiceprzewodniczàcà
Rady Polonii Âwiata, cz∏onkiem Rady Przedstawicieli
Paƒstwowego Komitetu d/s NarodowoÊci Ukrainy,
cz∏onkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy
Urz´dzie Marsza∏ka Senatu RP.

Do wa˝nych osiàgni´ç Federacji
nale˝y zaliczyç:
Centralne eliminacje Mi´dzynarodowego Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickewicza KRESY
z fina∏em w Bia∏ymstoku (od 1991 – Lwów, od
1994 – równie˝ Kijów).
Z
 ainicjowanie wydawania „Biuletynu” (od 1994
r.), czasopisma „Nasze Drogi” (od 2006 r.) oraz
wydawnictw promujàcych kultur´ s∏owa polskiego,
histori´ i tradycje narodowe (Biblioteka FOPnU).
 owo∏anie Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na
P
Ukrainie (Chmielnicki, 1996) oraz stworzenie
Ogólnoukraiƒskiego Koordynacyjnego Centrum
Metodycznego Nauczania J´zyka i Kultury Polskiej
(Drohobycz, 2004).
O
 twarcie Domu Polskiego w ˚ytomierzu (1999)
jako wynik wysi∏ku miejscowych Polaków i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (inwestor),
które popar∏o inicjatyw´ odrodzenia polskoÊci
w tym regionie.
 twarcie polskich ogólnokszta∏càcych szkó∏
O
w Gródku Podolskim i Nr 3 w MoÊciskach oraz
oÊmioletniej szko∏y w Strzelczyskach przy finansowym wsparciu „Wspólnoty Polskiej” (2002).
Zapoczàtkowanie i organizacja corocznych spotkaƒ
m∏odzie˝y polskiej, ukraiƒskiej i ˝ydowskiej ARKA,
majàcych na celu pojednanie narodów i kultur
(od 1995).
 kuteczna interwencja ze strony organizacji
S
cz∏onkowskich FOPnU odnoÊnie uchwalenia
przez Sejm RP Ustawy o Karcie Polaka, która
we wrzeÊniu 2007 r. zosta∏a podpisana przez
Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego.
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie za
dzia∏ania w dziedzinie wspó∏pracy kulturalnej zosta∏a
wielokrotnie doceniona i otrzyma∏a odznaczenia
od w∏adz polskich i ukraiƒskich. Jubileusz XX-lecia
zobowiàzuje nas do dalszej owocnej pracy w obranym
kierunku i dà˝eniu do nowych osiàgni´ç.
Teresa Dutkiewicz, wiceprezes FOPnU
redaktor naczelny czasopisma „Nasze Drogi”
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Konferencja
Monitor Emigracji Zarobkowej

„Powrót czy emigracja?”
– pod takim has∏em w dniach
26-28 paêdziernika br. odby∏a si´
w Berlinie konferencja Monitor
Emigracji Zarobkowej – 2012.

konferencji by∏ Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. W konferencji udzia∏ wzi´∏o
49 osób z 10 krajów, do których wyemigrowa∏y najliczniejsze grupy
polskich pracowników, w tym 16 przedstawicieli polskich placówek
dyplomatycznych w osobach konsuli generalnych i pierwszych sekretarzy ambasad RP oraz 24 przedstawicieli organizacji cz∏onkowskich
EUWP i nowej emigracji.

Jest to trzecia edycja konferencji organizowanej przez
Europejskà Uni´ Wspólnot Polonijnych, poÊwi´conej
wszelkim problemom zwiàzanym ze zjawiskiem nowej
emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Poprzednie konferencje odby∏y si´ w Londynie w (2009)
i w Malmö (2010). Wspó∏organizatorami tegorocznej

W konferencji udzia∏ równie˝ wzi´li przedstawiciele polskich w∏adz
i organizacji: Longin Komo∏owski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”, Wojciech Ziemniak – wiceprzewodniczàcy Sejmowej Komisji
¸àcznoÊci z Polakami za Granicà, Grzegorz Chorà˝y – dyrektor Departamentu Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej MEN, Agata Irena Szyszko
– doradca ministra w MEN, Krzysztof Drzewicki – wicedyrektor Depar-
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Sekretariat EUWP

tamentu Wspó∏pracy z Polonià MSZ, Marek Ciesielczuk – wicedyrektor
Departamentu Konsularnego MSZ, dr Piotr Piotrowski – doradca
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marzena Kusik – departament
Wspó∏pracy z Polonià MSZ.
Sekretariat EUWP reprezentowa∏ prezydent Tadeusz Adam
Pilat. Organizacje cz∏onkowskie EUWP reprezentowali: Teresa
Kopeç – Austria, Andrzej Janeczko – Hiszpania, Ma∏gorzata
Bos-Karczewska – Holandia, Beata Molendowska – Irlandia,
Wies∏aw Lewicki – Niemcy, Teresa Sygnarek i Maria Jolanto
Olsson – Szwecja, Anna Ràczkowska i Marta Gocek – Wielka
Brytania oraz Joanna Heyman-Salvade – W∏ochy.

Konferencja zosta∏a sfinansowana przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP oraz ze Êrodków przekazanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Referat
wiodàcy konferencji wyg∏osi∏a prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska z Centrum Stosunków Mi´dzynarodowych,
Rektor Uczelni ¸azarskiego w Warszawie. Na postawione
uczestnikom g∏ówne pytanie: „Powrót czy emigracja?”
Konferencja da∏a zdecydowanà odpowiedê: emigracja,
gdy˝ pobyty za granicà przybierajà charakter trwa∏y,
a powroty sà zjawiskiem marginalnym. G∏ównymi
organizatorami konferencji byli: Aleksander Zajàc, wiceprezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech
i jednoczeÊnie wiceprezydent EUWP oraz Mariusz Skórko, I Sekretarz Ambasady RP w Berlinie.
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VIII Zjazd
Europejskiej
Unii Wspólnot
Polonijnych

W dniach 16-18 listopada br. odby∏ si´ w Pu∏tusku
VIII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
GoÊçmi zjazdu byli: wiceminister spraw zagranicznych
Janusz Cisek, wiceprzewodniczàca sejmowej Komisji
¸àcznoÊci z Polakami za Granicà Joanna Fabisiak,
przewodniczàcy senackiej Komisji Spraw Emigracji
i ¸àcznoÊci z Polakami za Granicà Andrzej Person,
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin
Komo∏owski oraz dyrektor Biura Zarzàdu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Iwona
Borowska-Pop∏awska. GoÊciem specjalnym zjazdu
by∏ arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który w niedziel´, w renesansowej Bazylice Pu∏tuskiej wraz z ks.
kanonikiem Wies∏awem Koskiem celebrowa∏ msz´
Êw. za pomyÊlnoÊç EUWP i nowo wybranych w∏adz.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali
równie˝ prezesi oddzia∏ów: ∏om˝yƒskiego – Hanna
Ga∏àzka i bia∏ostockiego – Anna Kietliƒska.
W cz´Êci sprawozdawczej zjazd podsumowa∏
trzyletnià kadencj´ ust´pujàcego prezydenta
i sekretariatu oraz dzia∏alnoÊç EUWP w ostatnim roku sprawozdawczym. Wysoko oceniono
pozycj´ EUWP, dzia∏alnoÊç w dziedzinie
oÊwiaty i monitorowania emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej.
W wyborach na nast´pnà trzyletnià kadencj´ prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
zosta∏a Helena Miziniak, uzyskujàc 69% g∏osów.
Helena Miziniak od 42 lat dzia∏a w Êrodowiskach
polonijnych w Wielkiej Brytanii, gdzie pe∏ni∏a liczne
odpowiedzialne funkcje m.in. prezesa Zjednoczenia
Polskiego w Wielkiej Brytanii i Zjednoczenia Polek.
Zasiada∏a te˝ w licznych organach konsultacyjnych
oraz wielokrotnie anga˝owa∏a si´ charytatywnie,
przekazujàc znaczne kwoty ze zbiórek pieni´˝nych
dla ofiar powodzi oraz na domy pomocy, hospicja,
szko∏y i stypendia. W EUWP pe∏ni∏a wczeÊniej funkcj´
sekretarza generalnego i prezydenta. Przewodniczy∏a
wielu komitetom organizacyjnym zjazdów, kongresów
i konferencji, a obecnie pe∏ni obowiàzki prezesa Rady
Polonii Âwiata.

Ust´pujàcemu prezydentowi, Tadeuszowi Adamowi Pilatowi,
w podzi´kowaniu za dotychczasowe 18 lat pracy, delegaci na zjazd
nadali tytu∏ Honorowego Prezydenta EUWP. Tadeusz Adam Pilat od
33 lat jest wychowawcà polskiej m∏odzie˝y w Szwecji i dzia∏aczem
w wielu organizacjach polonijnych. Pe∏ni∏ m.in. przez 3 kadencje funkcj´
prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Zasiada∏ te˝
w licznych rzàdowych organach konsultacyjnych w Polsce i w Szwecji.
W EUWP pe∏ni∏ funkcje sekretarza, wiceprezydenta i prezydenta przez
dwie ostatnie kadencje.

Delegaci zatwierdzili w g∏osowaniu zaproponowany przez nowo wybranà
prezydent sk∏ad sekretariatu. Wiceprezydentem zosta∏ Aleksander Zajàc,
by∏y dzia∏acz opozycyjny Niemieckiego i Mi´dzynarodowego Komitet
Poparcia „SolidarnoÊci”. Wieloletni prezes Polskiej Rady w Niemczech
i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. W EUWP pe∏ni funkcj´
wiceprezydenta trzecià kadencj´.
Na stanowisku sekretarza generalnego pozosta∏ Roman Âmigielski, by∏y
dzia∏acz opozycyjny w Kopenhaskim i Mi´dzynarodowym Komitecie
Poparcia „SolidarnoÊci”. Wieloletni prezes Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duƒskich w Danii. W EUWP pe∏ni funkcj´ sekretarza
generalnego piàtà kadencj´.
Zjazd zatwierdzi∏ równie˝ trzech nowych sekretarzy regionalnych. Halina
Romanowa (wieloletnia prezes Kongresu Polaków w Rosji) – b´dzie
Sekretarzem ds. Europy Wschodniej, Teresa Kopeç (prezes Forum
Polonii w Austrii) – b´dzie Sekretarzem ds. Europy Zachodniej i Wanda
Vujisiç (prezes Stowarzyszenia Polaków Zamieszka∏ych w Czarnogórze)
– b´dzie Sekretarzem ds. krajów ba∏kaƒskich.
W sk∏ad komisji rewizyjnej wybrani zostali: Czes∏aw B∏asik (Rosja),
Maria Kruczkowska-Young (Wielka Brytania) i Maria Przyby∏a Daczewska (Bu∏garia). Powo∏ano te˝ przewodniczàcych mi´dzyzjazdowych
komisji problemowych.
W sesji programowej dyskusja toczy∏a si´ wokó∏ najwa˝niejszych tematów: „OÊwiata polonijna w Europie”, „Integracja Polonii”, „Rada
Polonii Âwiata”, „Emigracja zarobkowa w krajach UE”, „Sytuacja
Polaków w krajach oÊciennych” oraz „Nowy systemem finansowania”.
Wyra˝ono podzi´kowanie i szerokie poparcie dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Podj´to wst´pne decyzje o zorganizowaniu w przysz∏ym
roku w listopadzie: Konferencji „Monitor 2013” w Wenecji oraz Rady
Prezesów po∏àczonej z Jubileuszem 20-lecia EUWP w Wilnie.
W dwudniowym zjeêdzie w Domu Polonii w Pu∏tusku udzia∏ wzi´∏o 58
delegatów reprezentujàcych 33 centralne organizacje polonijne z 27
paƒstw europejskich.
Info EUWP
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VIII Zjazd Związku
Polaków na Białorusi
wybrał nowego prezesa

18 listopada br. w Grodnie z udzia∏em ponad
dwustu delegatów odby∏ si´ VIII Zjazd Zwiàzku
Polaków na Bia∏orusi, który wybra∏ nowe
w∏adze organizacji, w tym prezesa. Zosta∏ nim
Mieczys∏aw JaÊkiewicz.

Wybrano Rad´ Naczelnà, na czele której stan´∏a
Alina Mickiewicz z BrzeÊcia oraz Zarzàd G∏ówny
Zwiàzku i wiceprezesów ZPB, którymi zosta∏y Helena
Marczukiewicz z Miƒska, Renata Dziemiaƒczuk (ds.
kultury) oraz Helena Dubowska (ds. oÊwiaty).

WÊród zg∏oszonych kandydatur byli m.in. pierwszy prezes ZPB Tadeusz
Gawin i zas∏u˝ona dla Zwiàzku And˝elika Borys, jednak ostatecznie na
kartach do g∏osowania zosta∏y dwa nazwiska: An˝eliki Orechwo, pe∏niàcej
obowiàzki prezesa od 2010 roku i wiceprezesa ZPB Mieczys∏awa
JaÊkiewicza. W tajnym g∏osowaniu 112 delegatów Zjazdu odda∏o g∏os na
JaÊkiewicza, a An˝elika Orechwo uzyska∏a 105 g∏osów. Gratulacje nowo
wybranemu szefowi najwi´kszej polskiej organizacji na Bia∏orusi z∏o˝yli
uczestnicy Zjazdu, zaproszeni goÊcie z Polski, przedstawiciele polskiego
korpusu dyplomatycznego na Bia∏orusi oraz szeregowi cz∏onkowie ZPB,
zgromadzeni na ulicy przed salà, gdzie obradowa∏ Zjazd.

„Zjazd przebieg∏ bez zak∏óceƒ ze strony
w∏adz. Wszyscy delegaci dotarli do Grodna
bez problemów. Jedynà oznakà aktywnoÊci
s∏u˝b specjalnych w tym dniu by∏o kilka
nieoznakowanych samochodów, które sta∏y
pod budynkiem, w którym odby∏ si´ Zjazd.
Z samochodów tajniacy nagrywali oraz fotografowali ka˝dego, kto tego dnia pojawi∏
si´ pod siedzibà ZPB”.

Jak poinformowa∏ na stronie ZPB Igor Bancer:
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Wierzę w lepsze czasy
z nowym prezesem ZPB Mieczysławem
Jaśkiewiczem rozmawia Irena Waluś

tucja Bia∏orusi gwarantuje nam nauk´ j´zyka ojczystego – ale realia
bia∏oruskie pokazujà co innego. W tej sytuacji wspieramy nauk´
j´zyka w tzw. spo∏ecznym sektorze szkolnictwa: w oddzia∏ach ZPB,
przy parafiach, a nawet w domach prywatnych. Dobrze dzia∏ajà
Polskie Szko∏y Spo∏eczne w Grodnie, Baranowiczach, BrzeÊciu.
Ka˝da forma nauki jest dobra, która pozwala dzieciom i m∏odzie˝y
oraz doros∏ym poznawaç j´zyk ojczysty.

Czy opieka nad miejscami pami´ci narodowej
nadal b´dzie nale˝a∏a do priorytetów
w dzia∏alnoÊci ZPB?
Ten kierunek dzia∏alnoÊci mieÊci si´ w dzia∏alnoÊci kulturalnej,
piel´gnowaniu tradycji narodowych. Dbanie o cmentarze i groby
przodków jest mocno zakorzenione w naszej kulturze i historii. Bez tego
nie jesteÊmy Polakami. Czas niszczy groby i pomniki kultury. W miar´
naszych mo˝liwoÊci staramy si´ je naprawiaç. Obecnie du˝o m∏odzie˝y
uczestniczy w sprzàtaniu cmentarzy i grobów. WczeÊniej tylko chodzili obok tych miejsc, teraz uczestniczàc w pracach porzàdkowych
wi´cej dowiadujà si´ o osobach, którzy ˝yli na naszej ziemi.

Mieczysław Jaśkiewicz
nowy prezes ZPB

Panie Prezesie, na VIII zjeêdzie
ZPB Pan zapewni∏ delegatów
o kontynuacji g∏ównych kierunków
dzia∏alnoÊci Zwiàzku. Jakie one sà?
 ∏ówne kierunki naszej dzia∏alnoÊci, zgodnie
G
ze Statutem ZPB, to polska oÊwiata i kultura.
To najwa˝niejsze kierunki zwiàzane mi´dzy
sobà, bo najwi´kszym bogactwem narodu i jego
dziedzictwem jest j´zyk ojczysty. B´dziemy je kontynuowali, tak jak to robili dotychczasowi prezesi.
Musz´ zaznaczyç, ˝e w ostatnich latach w publicznym sektorze polskiej oÊwiaty nast´pujà zmiany
niekorzystne dla nas, a mianowicie tam, gdzie od
lat 90. w szko∏ach funkcjonowa∏o nauczanie j´zyka
polskiego jako przedmiotu – w ostatnich latach
nauczanie j´zyka ojczystego jest spychane do
kó∏ek i zaj´ç fakultatywnych, pomimo ˝e konsty-
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Na ostatnim Zjeêdzie po raz kolejny zosta∏a
przyj´ta odezwa do w∏adz bia∏oruskich
o legalizacj´ ZPB. Czy Pan ma chocia˝ odrobin´
nadziei, ˝e to nastàpi?
No có˝, nadzieja zawsze jest, nie warto pracowaç bez optymistycznego nastawienia. To nie pierwsza odezwa, na VII zjeêdzie te˝ by∏a
przyj´ta odezwa do prezydenta ¸ukaszenki, by∏y te˝ inne dzia∏ania
w tym kierunku, zbierano podpisy itd. Trzeba próbowaç nadal.

Dlaczego w∏adze bojà si´ legalizacji Zwiàzku?
JesteÊmy du˝à niezale˝nà organizacjà spo∏ecznà, majàcà struktury
na ca∏ej Bia∏orusi. Widocznie przeszkadza nasza niezale˝noÊç,
bo nie uprawiamy polityki, a ca∏a nasza dzia∏alnoÊç jest zgodna
z konstytucjà kraju, w którym mieszkamy. Przecie˝ dbanie o nauk´
j´zyka ojczystego, piel´gnowanie tradycji narodowych i zachowanie
wartoÊci chrzeÊcijaƒskich nie jest politykà.

Co Pana niepokoi, je˝eli chodzi o zachowanie
polskoÊci przez Polaków na Bia∏orusi?
P
 od koniec lat 80., na poczàtku lat 90. w Europie Wschodniej
panowa∏a niezwyk∏a atmosfera zwiàzana z politycznymi zmianami
w bloku wschodnim, rozpadem imperium sowieckiego, runi´ciem
muru berliƒskiego. Nasi rodacy w tamtym okresie z entuzjazmem
rozpocz´li walk´ o swoje prawa, zachowanie to˝samoÊci narodowej.
Teraz wszyscy narzekajà, ˝e nie ma entuzjazmu tamtych czasów. Ale
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tak to bywa, gdy po okresie euforii i du˝ych sukcesów nast´pujà
okresy spokojniejsze. Bywam cz´sto u naszych rodaków w terenie,
ludzie ju˝ si´ nie bojà ujawniaç swojà to˝samoÊç, majà du˝o informacji o wydarzeniach w kraju, w Polsce i na Êwiecie, bo informacj´
czerpià nie tylko z mediów rzàdowych. Od koƒca lat 80. Zwiàzek
osiàgnà∏ du˝o, dzisiaj trzeba to utrzymaç. Trzeba mieç nadziej´ na
lepsze i mimo wszystko dzia∏aç. Wierz´, ˝e przyjdà lepsze czasy.

Panie Prezesie, prosz´ opowiedzieç o swoich
rodzicach i rodzinie...
M
 oi rodzice, ojciec Walerian JaÊkiewicz i matka Irena JaÊkiewicz
z domu Pyszko urodzili si´ w Indorze. Ju˝, niestety, odeszli. Mój brat
Stanis∏aw i siostra Halina nadal mieszkajà w Indurze. O swojej rodzinie
mog´ powiedzieç, ˝e jesteÊmy Polakami „z krwi i koÊci”. Starszy brat
mamy, mój wujek Józef Pyszko, ps. „Sokó∏” walczy∏ w szeregach
AK, by∏ zast´pcà oddzia∏u Lewobrze˝ny Niemen. Józef JaÊkiewicz,
stryj ze strony ojca, by∏ aresztowany przez Sowietów, siedzia∏ przez
dziewi´ç miesi´cy w wi´zieniu w Grodnie, nie przyzna∏ si´ do winy
– mimo to zosta∏ skazany. Wróci∏ z zes∏ania w strony rodzinne, chorowa∏ i zmar∏ m∏odo, w wieku 38 lat. Jest pochowany na cmentarzu
Franciszkaƒskim w Grodnie. Skoƒczy∏em szko∏´ Êrednià w Indurze,
potem s∏u˝y∏em w wojsku na Kaukazie w jednostce komandosów.
Dosta∏em si´ na studia do Miƒska na Akademi´ Wychowania Fizycznego. Pracowa∏em jako trener w szkole sportowej i instruktor
sportowy. Moja ˝ona Wiktoria, z domu Baraƒska, te˝ pochodzi
z tradycyjnej polskiej rodziny w Indurze. Mamy dwie córki, Miros∏aw´
i Mart´, które ukoƒczy∏y Polskà Szko∏´ w Grodnie, obie studiowa∏y
na Akademii Podlaskiej w Siedlcach i obecnie ju˝ pracujà w Polsce.

Kiedy zaczà∏ Pan dzia∏aç spo∏ecznie dla
polskiego odrodzenia?
Gdy powsta∏o Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-OÊwiatowe im.
Adama Mickiewicza, ucz´szcza∏em na zebrania Miejskiego Oddzia∏u
w domu kultury chemików. Potem zaczà∏em dzia∏aç na rzecz polskiego
szkolnictwa, a mianowicie Polskiej Szko∏y w Grodnie. Powstawa∏y

klasy polskie, do których odda∏em najpierw starszà
córk´, a potem – m∏odszà. Wybrany zosta∏em na
prezesa komitetu rodzicielskiego, kiedy by∏a ju˝
decyzja o budowie polskiej szko∏y na Dziewiatówce, my natomiast, rodzice ze szko∏y nr 3 i nr 17,
podj´liÊmy dzia∏ania na rzecz powstania polskiej
szko∏y w zaniemeƒskiej cz´Êci Grodna. ChodziliÊmy
po urz´dach, do kuratoriów, jeêdziliÊmy do Miƒska,
to by∏y wspólne dzia∏ania z ZPB pod kierownictwem Tadeusza Gawina. W tej sprawie robiliÊmy
pikiety pod bia∏oruskim parlamentem i urz´dem
obwodowym w Grodnie. OtrzymaliÊmy plac pod
budow´ ko∏o wsi So∏y, naprzeciwko szpitala nr
4. Ale w∏adze zacz´∏y czyniç problemy ze szko∏à
na Dziewiatówce, dlatego po∏àczyliÊmy nasze
dzia∏ania na rzecz budowy jednej szko∏y. Zosta∏em
prezesem komitetu rodzicielskiego ds. budowy
polskiej szko∏y, uczestniczy∏em w posiedzeniach
Rady Naczelnej ZPB, sk∏ada∏em sprawozdanie
w tej sprawie. Po wybudowaniu szko∏y walczyliÊmy
o statut szko∏y, o rad´ szko∏y. Za∏o˝y∏em klub
sportowy „Sokó∏” w Polskiej Szkole w Grodnie,
mieliÊmy imponujàce sukcesy. By∏em równie˝
wspó∏za∏o˝ycielem Polskiej Macierzy Szkolnej. Od
2002 r. by∏em prezesem miejskiego oddzia∏u ZPB
w Grodnie. Po 2005 r., gdy w∏adze nie uzna∏y naszych demokratycznych wyborów i zdelegalizowa∏y
ZPB pod kierownictwem And˝eliki Borys, jestem w niezale˝nym Zwiàzku. W 2008 r. zosta∏em
wybrany na wiceprezesa ZPB, zajmowa∏em si´
sprawami organizacyjnymi, b´dàc jednoczeÊnie
prezesem miejskiego oddzia∏u. Organizacyjnie
najtrudniejsze dla nas by∏y lata 2005-2006, kiedy by∏a du˝a presja w∏adz na ludzi i trzeba by∏o
utrzymaç struktury ZPB w terenie.

Dzi´kuj´ za rozmow´
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Sukces Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie
W paêdziernikowych wyborach
parlamentarnych po raz pierwszy
od odzyskania przez Litw´
niepodleg∏oÊci Akcja Wyborcza
Polaków na Litwie przekroczy∏a
5-procentowy próg wyborczy,
zdobywajàc ju˝ w pierwszej turze
6 miejsc, a w drugiej dwa mandaty.
Wybory parlamentarne na Litwie
odbywajà si´ wed∏ug ordynacji
wi´kszoÊciowo-proporcjonalnej:
pos∏owie sà wybierani
z list partyjnych w pierwszej turze
i w okr´gach jednomandatowych
w drugiej.

„Nasta∏ czas na podejmowanie konkretnych decyzji w rozstrzyganiu problemów Polaków na Litwie” – powiedzia∏ lider
AWPL Waldemar Tomaszewski.
Mandaty poselskie z ramienia AWPL zdobyli: lider partii europose∏ Waldemar Tomaszewski, wiceprzewodniczàca AWPL
i przewodniczàca frakcji AWPL w sto∏ecznym samorzàdzie
Wanda Krawczonok, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó∏
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, prezes
Zwiàzku Polaków na Litwie Micha∏ Mackiewicz, mer rejonu
solecznickiego Zdzis∏aw Palewicz, Leonard Talmont w okr´gu
wileƒsko-solecznickim, Rita Tamasziuniene w okr´gu wileƒskoszyrwinckim i Jaros∏aw Narkiewicz w okr´gu wileƒsko-trockim.
Po rezygnacji z mandatów szefa AWPL Waldemara Tomaszewskiego,
pos∏a do Parlamentu Europejskiego oraz Zdzis∏awa Palewicza, mera
rejonu solecznickiego, do Sejmu Litewskiego z mandatu AWPL weszli
Zbigniew Jedziƒski i Irina Rozowa, przedstawicielka spo∏ecznoÊci rosyjskiej.
Po tym sukcesie oczywiste staje si´ stwierdzenie, ˝e Litwa to jedyny
kraj, gdzie mniejszoÊç polska zdoby∏a realny wp∏yw na sprawowanie
w∏adzy, dzi´ki swoim pos∏om w sejmie, w Parlamencie Europejskim
oraz w∏adzy w kilku samorzàdach.
AWPL zapisa∏a si´ na trwa∏e na scenie politycznej Litwy, stajàc si´ w zasadzie partià ogólnokrajowà. Wystawi∏a w wyborach 141 kandydatów,
przyciàgajàc do siebie przedstawicieli innych mniejszoÊci narodowych
oraz Litwinów, b´dàcych w opozycji do rzàdzàcych. Pod szyldem
AWPL w wyborach parlamentarnych wystartowa∏y Sojusz Rosjan
z K∏ajpedy i Litewska Partia Ludowa. SkutecznoÊç wyborcza AWPL jest
wynikiem programu opartego na jednoÊci i wspólnych wartoÊciach,
które zach´cajà ludzi do dzia∏ania w imi´ dbania o dobro wspólne.
Wyborczy wynik AWPL mo˝na z pewnoÊcià uznaç za najwi´ksze
osiàgni´cie w historii istnienia politycznej partii. Sukcesem jest zdobycie
poparcia 80 tys. g∏osów, czyli o 1/3 wi´cej ni˝ w poprzednich wyborach
oraz powi´kszenie liczby swych reprezentantów w izbie ustawodawczej
o pi´ciu pos∏ów – z trzech w 2008 r. do oÊmiu obecnie. Na ten wyborczy
sukces z∏o˝y∏a si´ praca tysi´cy osób, zaanga˝owanych w kampani´
wyborczà oraz uczciwa polityka przez przedstawicieli AWPL.

Waldemar Tomaszewski
lider partii AWPL, europoseł
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„To historyczny moment i wielki sukces partii, gdy˝ po raz
pierwszy zdobyliÊmy g∏osy nie tylko w okr´gach jednomandatowych, ale te˝ w okr´gach wielomandatowych,
wprowadziliÊmy do parlamentu swych przedstawicieli z listy
krajowej” – napisali w oÊwiadczeniu dzia∏acze AWPL.
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Do parlamentu weszli liderzy dwu najwi´kszych organizacji polskich: Micha∏ Mackiewicz, prezes Zwiàzku Polaków na Litwie
i Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó∏
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Obecnie Polacy na Litwie borykajà si´ z kwestià podwójnego nazewnictwa ulic i miejscowoÊci tam, gdzie zwarcie mieszka mniejszoÊç
narodowa, problemami oÊwiaty polskiej na Litwie i pisowni polskich nazwisk w litewskich dokumentach, a tak˝e zwrotu ziemi na
Wileƒszczyênie. Ustawa o mniejszoÊciach narodowych, która okreÊla∏a
u˝ywanie j´zyka mniejszoÊci narodowych, m.in. zezwala∏a na u˝ywanie
podwójnego nazewnictwa, zosta∏a przyj´ta 29 stycznia 1991 roku.
Na poczàtku 2010 roku, gdy u w∏adzy byli konserwatyÊci, ustawa ta
zosta∏a anulowana. W 2011 roku Sejm Litwy przyjà∏ nowà redakcj´
ustawy o oÊwiacie, która w ocenie spo∏ecznoÊci polskiej dyskryminuje
szko∏y polskie na Litwie. Ustawa m.in. ujednolici∏a egzamin maturalny
z j´zyka litewskiego w szko∏ach litewskich i mniejszoÊci narodowych,
chocia˝ pogram nauczania j´zyka litewskiego w tych szko∏ach ró˝ni si´.
Nie liczono si´ z protestami organizacji mniejszoÊci polskiej na Litwie,
teraz kiedy ich przedstawiciele majà swoich pos∏ów w parlamencie, jest
nadzieja na zmiany. MniejszoÊç polska na Litwie liczy ok. 235-300 tyÊ.
osób, co stanowi 6,7% ogó∏u mieszkaƒców.
Po sukcesie wyborczym AWPL utworzy∏a w∏asnà oÊmioosobowà
frakcj´ w Sejmie Republiki Litewskiej:
Rita Tamasziuniene
Przewodniczàca Frakcji AWPL w Sejmie RL

Józef Kwiatkowski

prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

Wanda Krawczonok
Wiceprzewodniczàca Frakcji AWPL w Sejmie R
Micha∏ Mackiewicz
Prezes Zwiàzku Polaków na Litwie
Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkó∏ Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
Leonard Talmont
Zbigniew Jedziƒski
Jaros∏aw Narkiewicz
Irina Rozowa
Po rozmowach koalicyjnych, przedstawiciele partii centrolewicowych,
które podczas wyborów uzyska∏y najlepsze wyniki i cieszà si´ przez
obywateli Litwy najwi´kszym zaufaniem, uzgodnili warunki wspó∏pracy
w Koalicji Wspólnej Pracy dla Litwy. Zobowiàzujàc si´ do poszanowania wartoÊci partnerów i realizowania programu, zgodnie ze wspólnie
ustalonymi za∏o˝eniami programowymi, na zasadzie równouprawnienia
przewodniczàcy socjaldemokratów Litwy Algirdas Butkeviczius, Partii
Pracy Wiktor Uspaskich, Partii „Porzàdek i sprawiedliwoÊç” Rolandas
Paksas oraz lider AWPL Waldemar Tomaszewski, z∏o˝yli podpisy na
dokumencie umowy koalicyjnej. Zgodnie z umowà, do wspólnego
programu koalicyjnego zosta∏y w∏àczone propozycje programowe Akcji

Michał Mackiewicz

prezes Związku Polaków na Litwie

19

Wyborczej Polaków na Litwie. Zatem do programu
rzàdowego trafi∏y postulaty dotyczàce przejÊcia na
biopaliwo w sektorze ciep∏owniczym, zwi´kszenia
o 30% finansowania dróg lokalnych, zwi´kszenia
minimalnego miesi´cznego wynagrodzenia oraz te,
o które mniejszoÊç polska dopomina∏a si´ przez wiele
lat, czyli zakoƒczenie reformy rolnej, a wi´c ca∏kowity

AWPL uzyska∏a w parlamencie stanowisko wiceprzewodniczàcego
sejmu, którym zosta∏ Jaros∏aw Narkiewicz oraz dwie kluczowe pozycje w Komitetach: Leonard Talmont zosta∏
przewodniczàcym Komitetu Praw Cz∏owieka, a Micha∏ Mackiewicz, wiceprzewodniczàcym Komitetu Bezpieczeƒstwa i Obrony.
W tajnym g∏osowaniu kandydatur´ Narkiewicza popar∏o 73
pos∏ów, przeciwko by∏o 43. Narkiewicz b´dzie jednym z siedmiu
wiceprzewodniczàcych sejmu i b´dzie nadzorowa∏ m.in. sprawy
mniejszoÊci narodowych. To pierwszy Polak, który zajà∏ tak wysokie
stanowisko w litewskim parlamencie.
Podczas prezentacji w sejmie Jaros∏aw Narkiewicz powiedzia∏:

– „DoÊwiadczenie i kompetencje sà zdobywane z biegiem
czasu. W ciàgu czternastu lat na stanowisku dyrektora szko∏y
dojrzewa∏em wspólnie z m∏odym paƒstwem, musia∏em pojàç
i wziàç udzia∏ w post´pujàcych zmianach. To doÊwiadczenie,
a tak˝e pracowitoÊç moja i moich kolegów, pomog∏y
w rozwiàzaniu niejednego problemu i w kierowaniu w ciàgu
szeÊciu lat systemem oÊwiaty w najwi´kszym rejonie wiejskim, i niewàtpliwie najtrudniejszym – rejonie wileƒskim.
OperatywnoÊci i aktywnoÊci wymaga∏ tak˝e urzàd dyrektora
administracji sto∏ecznego samorzàdu”.

Jarosław Narkiewicz

wiceprzewodniczący sejmu
zwrot prawowitym w∏aÊcicielom znacjonalizowanej
ziemi oraz przyj´cie Ustawy o MniejszoÊciach Narodowych, z którà nie poradzi∏ sobie ust´pujàcy
rzàd. Przedstawiciele AWPL niejednokrotnie, tak˝e
podczas rozmów koalicyjnych, podkreÊlali znaczenie
przestrzegania jednego z fundamentalnych za∏o˝eƒ
partii – trwania przy wartoÊciach chrzeÊcijaƒskich.
WartoÊci te, w opinii pos∏ów AWPL, powinny byç
punktem wyjÊciowym, zw∏aszcza podczas podejmowania ustaw dotyczàcych polityki rodzinnej i oÊwiatowej.
AWPL, przyst´pujàc do koalicji, wnios∏a w swym
programie zadania do rozwiàzania problemów Polaków na Litwie. Przewidziane jest m.in. przyj´cie
ustawy o mniejszoÊciach narodowych, która ma
zagwarantowaç prawo do dwuj´zycznych napisów
z nazwami ulic i miejscowoÊci tam, gdzie zwarcie
zamieszkujà mniejszoÊci narodowe; zalegalizowanie
oryginalnej pisowni polskich nazwisk w dokumentach, a tak˝e przeanalizowanie krytykowanej przez
Polaków ustawy o oÊwiacie.
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Po sukcesie wyborczym jest realna szansa na rozwiàzanie problemów
mniejszoÊci narodowych, a pierwszà jaskó∏kà tego b´dzie przyj´cie
Ustawy o mniejszoÊciach narodowych, która ma rozwiàzaç ciàgnàce
si´ od lat problemy zwiàzane z podwójnym nazewnictwem, u˝ywaniem
j´zyka ojczystego i oryginalnà pisownià nazwisk. Z optymizmem nale˝y
te˝ oczekiwaç zmian w Ustawie o oÊwiacie, która zostanie zmodyfikowana zgodnie z oczekiwaniami wspólnot narodowych oraz spo∏ecznoÊci
szkolnych. Rzàd zobowiàzany te˝ zosta∏ do definitywnego zakoƒczenia
procesu zwrotu ziemi prawowitym w∏aÊcicielom.
Polacy na Litwie mogà Êwi´towaç, bowiem po zatwierdzeniu przez
Rad´ Naczelnà AWPL na stanowiska w rzàdzie litewskim zarekomendowano nast´pujàce osoby:
m
 inister energetyki – Jaros∏aw Niewierowicz
w
 iceminister energetyki – Renata Cytacka
sekretarz rady Samorzàdu Rejonu Wileƒskiego
w
 iceminister oÊwiaty i nauki – Edyta Tamoszi nait
wicedyrektor administracji Samorzàdu miasta Wilna
w
 iceminister rolnictwa – Leokadia Poczykowska
by∏a mer rejonu wileƒskiego
w
 iceminister ∏àcznoÊci – W∏adys∏aw Kondratowicz
wicedyrektor administracji Samorzàdu Rejonu Wileƒskiego
w
 iceminister kultury – Edward Trusewicz
sekretarz Zwiàzku Polaków na Litwie
Gratulujemy!
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Rumunia – Gerwazy Longher
ponownie posłem
W wyborach 9 grudnia br.
solidarnoÊç i jednoÊç Polaków
mieszkajàcych w całej Rumunii
sprawiła, ˝e prezes
Zwiàzku Polaków w Rumunii
Gerwazy Longher
po raz kolejny uzyskał
mandat poselski z ramienia
polskiej mniejszoÊci
w Parlamencie Rumunii.
Od dziesi´ciu lat prezes Zwiàzku Polaków w Rumunii cieszy si´
ogromnym zaufaniem nie tylko wÊród Polaków, ale tak˝e rumuƒskich
współobywateli wieloetnicznego społeczeƒstwa Bukowiny, stanowiàc
autorytet i przykład dobrego działania na rzecz interesów wszystkich
mieszkaƒców.
W Rumunii mieszka obecnie dwadzieÊcia mniejszoÊci narodowych i etnicznych posiadajàcych ten status i swoich reprezentantów stanowiàcych
Grup´ parlamentarnà mniejszoÊci narodowych w Izbie Deputowanych.
Brak ustawy o mniejszoÊciach narodowych powoduje, ˝e prawa
mniejszoÊci oraz gwarancje ich ochrony okreÊla Konstytucja. Organem
konsultacyjnym rzàdu jest Rada MniejszoÊci Narodowych i Departament
Relacji Mi´dzyetnicznych, którego celem jest utrzymywanie relacji
z organizacjami mniejszoÊci narodowych. Zwiàzek Polaków w Rumunii
jest członkiem Rady od jej powołania w 1993 roku, a poseł Gerwazy
Longher kontynuuje tradycje swoich poprzedników. W latach 19901992 pierwszym posłem z ramienia mniejszoÊci polskiej w Parlamencie
Rumunii był Antoni Linzmeier. Kolejny prezes przez dwie kadencje - Jan
Piotr Babiasz (1994-2002) był jednoczeÊnie posłem do Parlamentu
Rumunii z ramienia polskiej mniejszoÊci. Był postacià powszechnie
znanà i szanowanà oraz cenionym zarówno przez rumuƒskie jak i polskie
władze działaczem polonijnym i partnerem. Ugruntował pozycj´ polskiej
mniejszoÊci, przyczyniajàc si´ w ogromny sposób do stworzenia jej
pozytywnego wizerunku w Rumunii i w Polsce. Po jego Êmierci w 2002
roku, podczas IV Zjazdu Zwiàzku Polaków w Rumunii prezesem został
Gerwazy Longher, a ostatni zjazd zadecydował o przedłu˝eniu kadencji
obecnego prezesa na kolejne 4 lata, podobnie jak dwóch dotychczasowych wiceprezesów - Kazimierza Longera i Bogdana Polipciuca.
Przedstawiciele Zwiàzku majà tak˝e swoich przedstawicieli w radach

Gerwazy Longher

poseł Paralamentu Rumunii

gminnych w M n stirea Humorului i Kaczyce oraz
w radzie miasta Siret.
WÊród wielu sukcesów, które przez ostatnie dziesi´ç
lat pod kierunkiem Gerwazego Longhera, sà udziałem Polaków w Rumunii, nale˝y odnotowaç, ˝e 24
listopada br. nastàpił oczekiwany uroczysty dzieƒ dla
mieszkaƒców Nowego Sołoƒca - otwarcie nowego
Domu Polskiego. W uroczystoÊci udział wzi´li m.in.
J.E. biskup diecezji Jassy Petru Gherghel, konsul
RP w Bukareszcie Paweł Bogdziewicz, który odczytał list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiƒski, Regina
Jurkowska z Departamentu Współpracy z Polonià
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prefekt okr´gu
Suczawa Florin Sinescu i wójt Gminy Kaczyka Elena
Boca oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Longin Komołowski.
Gratulujemy!
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Co dalej

Od lewej: burmistrz Polic Stanisław Diakun, Aleksander Suchowiecki i Aleksandra Âlusarek

z repatriacją?
„Repatriacja – dokonania,
uwarunkowania i perspektywy”
to temat konferencji,
zorganizowanej 12 grudnia br.
w Domu Polonii w Warszawie
przez Zarzàd Krajowy
Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” i Zwiàzek Repatriantów RP.
Podczas konferencji poÊwi´conej problemom
kazachstaƒskich Polaków, czekajàcych na repatriacj´
do Polski, poddano ocenie obowiàzujàcà ustaw´ o repatriacji z 2000 roku oraz wskazano na koniecznoÊç
wprowadzenia zmian prawnych dla przyÊpieszenia
tego procesu.
W konferencji udzia∏ wzi´li przedstawiciele Zwiàzku
Polaków w Kazachstanie: Katarzyna Ostrowska,
prezes M∏odzie˝owego Stowarzyszenia „Orszak
Polonijny” w Astanie, Witalij Chmielewski, prezes
Stowarzyszenia „Polonia” w Karagandzie i Aleksander
Suchowiecki, prezes Stowarzyszenia Polaków Obwo-
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du Akmoliƒskiego w Kokszetau. W swoich referatach, wyg∏oszonych
nienagannà polszczyznà, nakreÊlili obecnà sytuacj´ Polaków w Kazachstanie i perspektywy na przysz∏oÊç. Zgodnie podkreÊlili, ˝e sytuacja
ekonomiczna naszych rodaków jest bardzo s∏aba, a m∏odzie˝ nie
znajduje dla siebie ˝adnych perspektyw. Wynika to z niskiego poziomu
nauczania, wprowadzenia j´zyka kazachskiego jako paƒstwowego oraz
nierównego traktowania obywateli innych nacji. Polacy w Kazachstanie
czujà si´ osamotnieni z wielu wzgl´dów, po pierwsze ju˝ wiele lat temu
bliscy kulturowo Niemcy zostali repatriowani, po drugie wyjechali Rosjanie, z którymi przez lata utrzymywali sàsiedzkie kontakty, po trzecie
do Rosji wyjechali wykszta∏ceni Polacy w poszukiwaniu lepszej pracy,
a cz´Êç szcz´Êliwców repatriowa∏a si´ do Polski. Pozostali czekajà,
czekajà d∏ugo i zadajà pytanie: czy Polska nas nie chce? Podobne
pytania zadawali przedstawiciele Zwiàzku Polaków w Kazachstanie
i oczekiwali odpowiedzi od w∏adz RP.
Ks. Krzysztof Kury∏owicz, który kilkanaÊcie lat sp´dzi∏ w Kazachstanie,
gdzie wybudowa∏ koÊció∏, zorganizowa∏ parafi´ i wiele struktur ˝ycia
polonijnego, a obecnie zosta∏ przeniesiony na ¸otw´, wypowiedzia∏ na
koniec swojego bardzo rzeczowego przemówienia kwesti´ szczególnà:
w∏adze w Polsce powinny si´ g∏oÊno wypowiedzieç, czy chcà powrotu
Polaków z Kazachstanu – i jeÊli tak, to muszà dzia∏aç bardzo szybko,
a jeÊli nie – to nie mo˝na d∏u˝ej trzymaç tych ludzi w niepewnoÊci;
albo Polska chce swoje dzieci, albo si´ ich wyrzeka...
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W Kazachstanie ˝yje obecnie ok. 35 tys. Polaków. Starsi ˝yjà z marnej
emerytury, gospodarstw i przydomowego ogródka, a m∏odzie˝ szybko
ucieka do Polski na studia. Co te˝ nie jest proste, gdy˝ nie majà gdzie
nauczyç si´ j´zyka polskiego. Ze wzgl´du na brak dwustronnej umowy
rzàdowej, która wygas∏a wiele lat temu, obecnie w ca∏ym Kazachstanie uczy kilkunastu nauczycieli, ale bez prawa pracy nie mogà byç
nawet zatrudnieni w szko∏ach. Wszyscy zgodnie powtarzali, i˝ jedynà
perspektywà jest szybka repatriacja, zaproponowana w nowej ustawie,
której projekt z∏o˝y∏ w sejmie dwa lata temu Obywatelski Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny”.
Obecnie obowiàzujàca ustawa, pomimo nowelizacji, jest bardzo
niedoskonaΠa. Przez ponad dziesi´ç lat z ustawy o repatriacji skorzystaΠo
niewiele ponad 5 tyÊ. osób. Rekordowy byΠ pod tym wzgl´dem pierwszy
rok jej obowiàzywania, kiedy to w 2001 roku przyjechaΠo do Polski
tysiac osób, ale ju˝ w roku 2011 tylko 229. Statystyki z bazy „Rodak”
wskazujà, ˝e najwi´cej ch´tnych do repatriacji odnotowano w latach
2001-2002 – prawie 2 tyÊ. osób, a w roku 2011 zaledwie 163 osoby
zΠo˝yΠy wnioski o wiz´ repatriacyjnà. W poΠowie 2012 roku w bazie zarejestrowanych byΠo 2800 osób, oczekujàcych na wskazanie im miejsca
osiedlenia. Jednak pomimo przyrzeczenia wizy repatriacyjnej oczekiwanie
na przyjazd do Polski trwa nawet 6 lat, co niestety wynika z maΠej liczby
zaproszeƒ od gmin: w latach 2001-2012 byΠo ich zaledwie 270, dzi´ki
którym do Polski przyjechaΠo 669 osób. Gminy nie wykorzystujà tak˝e
Êrodków przewidzianych na repatriacj´ z rezerwy celowej, przez 10 lat
wpΠyn´Πo tylko 199 ofert z gmin i 40 od domów opieki.

Medal Zwiàzku Repatriantów RP

W spotkaniu udzia∏ wzi´li m.in.: pos∏owie Joanna
Fabisiak, przewodniczàca Podkomisji nadzwyczajnej
do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia
polskiego deportowanych i zes∏anych przez w∏adze
Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz
jej cz∏onkowie Ma∏gorzata Gosiewska i Jan Dziedziczak, którzy t∏umaczyli, ˝e prace legislacyjne trwajà.
Obecny by∏ tak˝e Mateusz Sora, dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji w Ministerstwie
Spraw Wewn´trznych.
W konferencji uczestniczyli repatrianci, którzy przyjechali z ró˝nych cz´Êci Polski. W ich wypowiedziach,
poza wdzi´cznoÊcià za powrót do Ojczyzny, radoÊcià
z dorastajàcych w Polsce dzieci i wnuków, s∏ychaç by∏o
˝al i trosk´ o tych co zostali w Kazachstanie. PodkreÊlali,
˝e nie mogà doczekaç si´ na przyjazd swoich krewnych,
znajomych i sàsiadów z tej samej wioski, którzy czekajà
w wieloletniej kolejce na zaproszenie.

Wi´kszoÊç repatriantów osiedli∏a si´ w Polsce dzi´ki inicjatywie i wszechstronnej pomocy wielu spo∏eczników, organizacji i osób prywatnych,
którzy pomagali za∏atwiaç zaproszenia, mieszkania i prac´. Podczas konferencji Zwiàzek Repatriantów RP odznaczy∏ najbardziej zaanga˝owane
w pomoc repatriantom osoby swoim medalem, na którym widnieje
napis: „Wdzi´czni Bogu i ludziom za odzyskanà Ojczyzn´”. Wyró˝nieni
zostali: Anna Woêniak, emerytowana nauczycielka, która pomocà
finansowà otacza studentów z Kazachstanu oraz Stanis∏aw Diakun, burmistrz Polic, który przyczyni∏ si´ do sprowadzenia na teren swojej gminy
kilkunastu rodzin repatriantów z Kazachstanu i Kresów wschodnich.
Jak powtarza prezes Zwiàzku Repatriantów RP Aleksandra Âlusarek –
„ca∏a nadzieja w nowej ustawie”. Dotychczasowa praktyka wskazuje, ˝e
gminy nie sà zainteresowane sprowadzaniem repatriantów, dlatego projekt ustawy Komitetu „Powrót do Ojczyzny” przenosi odpowiedzialnoÊç
za przeprowadzenie repatriacji na rzàd polski i proponuje termin jej
wykonania na 3-5 lat.

Wed∏ug szacunków na repatriacj´ czeka w Kazachstanie ju˝ niewiele ponad 10 tys. osób,
co z liczby 60 tys., o której mówi∏o si´ jeszcze
dziesi´ç lat temu, stanowi niewielki u∏amek.
KtoÊ policzy∏, ˝e w tempie obecnej ustawy
na repatriacj´ trzeba czekaç ok. 60 lat, a tego
ju˝ nikt z obecnych na konferencji raczej nie
doczeka. Ca∏a nadzieja w nowej ustawie...
Jolanta Wroczyƒska
SWP

Referuje Katarzyna Ostrowska z Astany
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Dni
Kultury
Polskiej
w Wilnie
– to już tradycja

Dni Kultury Polskiej
w Wilnie sta∏y si´ tradycjà.
Organizowane ka˝dego roku od
3 lat skupiajà spo∏ecznoÊç polskà
w najwi´kszych salach stolicy
Litwy oraz Domu Kultury Polskiej
w Wilnie. Organizatorami tego
przedsi´wzi´cia sà Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” i Dom
Kultury Polskiej w Wilnie. Tak
du˝a impreza nie odby∏aby
si´ bez wsparcia finansowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
oraz mecenatu Polskiej Agencji
˚eglugi Powietrznej.
Dni Kultury w Wilnie to jest du˝a dawka polskiej
muzyki i sztuki, sà to koncerty znanych i lubianych
polskich artystów, spektakle, wystawy oraz pokazy kulinarne kuchni polskiej. Program imprez jest
ró˝norodny i przeznaczony dla widza w ró˝nym wieku.
Ka˝dego roku przedsi´wzi´ciu towarzyszy inny motyw
przewodni. I edycja Dni Kultury Polskiej mia∏a bogaty
program artystyczny z okazji 30. rocznicy powstania
ruchu spo∏ecznego „SolidarnoÊç”. Temu tematowi by∏ poÊwi´cony koncert zespo∏u „Lombard” pt.
„W ho∏dzie SolidarnoÊci: drogi do wolnoÊci”. Ponadto
odby∏y si´ równie˝ recital fortepianowy Jaros∏awa
Drzewieckiego – muzyka Fryderyka Chopina, projekcja widowiska interdyscyplinarnego „Magiczny
Fortepian Chopina”, pokaz taƒca wspó∏czesnego „Art.
Color Ballet” z Krakowa oraz koncert „Zakopower”,
który wyst´powa∏ w Forum Palast w Wilnie i zebra∏
t∏umy m∏odzie˝y. W bloku folkowym wyst´powa∏y

24

zespo∏y wileƒskie „Wilia” i „Zgoda”, a dla dzieci Teatr Lalek „Baj Pomorski” z Torunia zaprezentowa∏ spektakl „Olbrzym”. Obok koncertów
mia∏ miejsce kiermasz produktów regionalnych z Polski i Wileƒszczyzny
„Festiwal Polskich Smaków” oraz warsztaty kulinarne „G´Ê w polskiej
kuchni” i degustacja g´siny z restauracji „Bulaj” w Sopocie.
II Dni Kultury Polskiej w Wilnie odby∏y si´ w ho∏dzie wielkiemu Polakowi
Janowi Paw∏owi II. Program obejmowa∏ wystaw´ fotograficznà Grzegorza Ga∏àzki „W ho∏dzie Ojcu Âwi´temu, B∏ogos∏awionemu Janowi
Paw∏owi II” , nietypowym uzupe∏nieniem wystawy by∏a ekspozycja
w Mobilnym Muzeum Jana Paw∏a II, przeglàd filmów dokumentalnych
o Papie˝u „Jan Pawe∏ II. Szuka∏em was” i „Papie˝ Polak”. Odby∏y
si´ koncerty Tomka Kamiƒskiego, Gra˝yny AuguÊcik, Joszko Brody
i Jaros∏awa Bestera. M∏odzie˝ mog∏a bawiç si´ razem z zespo∏ami „Lux
Torpeda”, „Lao Che” oraz zespo∏em dzieci´co-m∏odzie˝owym „Arka
Noego”. By∏y równie˝ pokazy kulinarne „Polska kuchnia Czterech
˚ywio∏ów: ziemia, woda, ogieƒ, powietrze” oraz degustacja.
Tegoroczne Dni Kultury Polskiej w Wilnie odby∏y si´ pod has∏em jubileuszu 400-lecia urodzin Piotra Skargi. Temu wybitnemu kaznodziei
poÊwi´cona zosta∏a wystawa „Pot´ga Ducha i MyÊli”, ukazujàca jego
˝yciorys i osiàgni´cia twórcze oraz inscenizacja „Kazania Sejmowe Piotra
Skargi”, którà wystawi∏y Podlaska Choràgiew Husarska i Komputowa
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Inscenizacja „Kazania Sejmowe”

Majka Je˝owska

Choràgiew Stefana Czarneckiego, a w rol´ ksi´dza Skargi wcieli∏ si´
popularny aktor Maciej Gàsiorek. Klimat okresu stanu wojennego
w Polsce przypomnia∏ monodram Emiliana Kamiƒskiego „Teatr domowy stanu wojennego”, w którym aktor przy akompaniamencie gitary
zaprezentowa∏ piosenki o ludziach, ich losach i prze˝yciach zwiàzanych
z tym okresem w naszej historii.
Koncerty muzyki rozrywkowej skupiajà najwi´ksze t∏umy. One cieszà
si´ niezwyk∏à popularnoÊcià, bowiem w Wilnie koncertujà liderzy
polskiej estrady, utwory których sà znane i lubiane zarówno w Polsce,
jak i wÊród naszych Rodaków na Litwie, ich przeboje trwajà g∏´boko
w naszej ÊwiadomoÊci i wzbudzajà wielki sentyment. Sà to piosenki
z lat minionych, do których z przyjemnoÊcià i nostalgià wracamy.
Taki w∏aÊnie by∏ koncert Alicji Majewskiej i W∏odzimierza Korcza. Nie
mniej oklaskiwany by∏ równie˝ Maciej Miecznikowski z repertuarem
przedwojennych najwi´kszych przebojów Hanki Ordonówny i Eugeniusza Bodo, jak równie˝ piosenek patriotycznych z tego okresu, które
Êpiewa∏a ca∏a sala z wielkim wzruszeniem, na stojàco. BezpoÊrednioÊç
artysty i ∏atwoÊç nawiàzywania kontaktu z publicznoÊcià sprawi∏y, ˝e
koncert sprawi∏ ogromnà radoÊç widowni i wywo∏a∏ poczucie wspólnoty
z krajem ojczystym. Zupe∏nie inny by∏ wyst´p Michała Milowicza, który
zaprezentowa∏ niezwyk∏e umiej´tnoÊci wokalne i taneczne porywajàc
publicznoÊç do taƒca. Koncert Majki Je˝owskiej by∏ uk∏onem w stron´

Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska

Emilian Kamiƒski

najm∏odszej publicznoÊci i sta∏ si´ niewàtpliwie wielkà
atrakcjà dla dzieci, które Êpiewa∏y razem z artystkà
i bra∏y aktywny udzia∏ w przedstawieniu.
W tegorocznym programie nie mog∏o zabraknàç
równie˝ pokazów kulinarnych – „Kuchnia Jagiellonów” przygotowanych przez Dom Polonii w Pu∏tusku.
Smakowite pó∏g´ski w´dzone „Po Szlachecku”, szynki
pieczone „Po Magnacku”, kaczka „Po Hetmaƒsku”,
szynka w´dzona „Po Staropolsku”, zupa z ∏azankami
i pasztet zamkowy tworzy∏y barwnà kolorystyk´ sto∏u
i zach´ca∏y do degustacji
Dni Kultury Polskiej w Wilnie sà wielkim
wydarzeniem, oczekiwanym w listopadowe
dni przez mieszkaƒców Wileƒszczyzny, którzy b´dàc tak blisko, bo zaledwie 500 km,
a jednoczeÊnie tak daleko od Kraju, pragnà
aktywnie uczestniczyç w ˝yciu kulturalnym
Polski, a Dni Kultury w pewnym stopniu ten
bliski kontakt umo˝liwiajà.
Irena Szirkowiec
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Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego”

we Lwowie
Na g∏ównej scenie Filharmonii Lwowskiej
w dniach 16-18 listopada 2012 r. z sukcesem debiutowa∏ Mi´dzynarodowy Festiwal
„Odkrywamy Paderewskiego” pod patronatem marsza∏ka Samorzàdu Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika oraz Gubernatora Obwodu Lwowskiego Mychaj∏a
Kostiuka, którego organizatorami byli: prezes
Polsko-Ukraiƒskiej Fundacji im. Ignacego
Jana Paderewskiego Adam Bala i solistka
Filharmonii Lwowskiej Marianna Humetska
przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” i Warszawskiej Opery Kameralnej.
Idea festiwalu zrodzi∏a si´ z twórczej wspó∏pracy
polsko-ukraiƒskiej, a myÊlà przewodnià dzia∏aƒ sta∏a
si´ popularyzacja postaci i dzie∏a Ignacego Jana
Paderewskiego, wielkiego pianisty, kompozytora,
polityka i filantropa. Lwów goÊci∏ zatem jednego
z twórców niepodleg∏ego paƒstwa polskiego, którego etapy ˝ycia i twórczoÊci obrazowa∏a wystawa
przygotowana z okazji Roku Paderewskiego przez
Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie przez Xymen´
Pilch-Nowakowskà i prof. Mariana Marka Drozdowskiego. Ukraiƒskoj´zycznà wersj´ wystawy na czas
trwania Festiwalu udost´pni∏ Konsul Generalny RP
w Winnicy Krzysztof Âwiderek. Ustawiona w holu
Filharmonii ekspozycja informowa∏a m.in. o tym, ˝e
urodzony na Podolu znany w Êwiecie polski artysta,
polityk i dyplomata bezpoÊrednio przyczyni∏ si´ do
powrotu Polski na map´ Êwiata. Grajàc najpierw
we Lwowie, a nast´pnie w Êwiecie, wys∏awia∏ kultur´ polskà w europejskich stolicach i w Stanach
Zjednoczonych, zjednujàc przy tym rzàdy i ludzi dla
sprawy polskiej.

Maestro Jerzy Maksymiuk
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W czasie dwu festiwalowych koncertów w pi´knym historycznym
gmachu Filharmonii Lwowskiej mieszkaƒcy i goÊcie Lwowa us∏yszeli:
Fantazj´ polskà na fortepian i orkiestr´ op.19, Koncert fortepianowy
a-moll op.17, Symfoni´ „Polonia” h-moll op. 24 w wykonaniu polskich i ukraiƒskich artystów – znakomici soliÊci Marianna Humetska
(fortepian) i Karol Radziwonowicz (fortepian) grali razem z muzykami
Akademickiej Symfonicznej Orkiestry Filharmonii Lwowskiej pod
batutà niezrównanego mistrza sztuki dyrygenckiej Jerzego Maksymiuka. Wystàpili oni obok siebie na jednej scenie, co potwierdza fakt, i˝
prawdziwa sztuka nie ma granic. Festiwal rozpocz´∏a Marianna Humetska Fantazjà polskà, zadziwiajàc publicznoÊç g∏´bià emocji, jakie
ten utwór niesie, wykonujàc go w inspirujàcy sposób, tworzàc kreacj´
wykonawczà najwy˝szej miary i znajdujàc znakomite oparcie w finezyjnie
towarzyszàcej orkiestrze, która wspomaga∏a solistk´, grajàc niezwykle
obrazowo i wielobarwnie pod batutà maestro Jerzego Maksymiuka,
podbijajàc s∏uchaczy sugestywnà romantycznà ekspresjà. Dzie∏o by∏o
wykonane z pasjà i maestrià godnà wielkiego mistrza, co zosta∏o
docenione przez lwowskà publicznoÊç gromkimi brawami. Kolejnym
artystà by∏ znany na Êwiecie interpretator i jedyny wykonawca wszystkich utworów fortepianowych Paderewskiego Karol Radziwonowicz.
Wykonanie Koncertu fortepianowego a-moll lwowska publicznoÊç
przyj´∏a z wielkim entuzjazmem. W ka˝dej cz´Êci utworu artysta zademonstrowa∏ mistrzostwo pianistycznej techniki i palety dêwi´kowej
instrumentu. NaturalnoÊç muzycznych fraz i cudowne wyczucie zespolenia z orkiestrà pozwoli∏o artyÊcie wybudowaç ca∏oÊç formy utworu
i przekazaç jego bogatà dynamik´ od subtelnych Êpiewnych tematów
do jaskrawych zachwycajàcych kulminacji.
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W drugim dniu Festiwalu przepe∏niona widownia Filharmonii Lwowskiej
wita∏a ikon´ polskiego jazzu Ann´ Mari´ Jopek i jej grup´ w sk∏adzie:
Krzysztof Herdzin (fortepian), Marek Napiórkowski (gitara), Robert
Kubiszyn (bas), Pawe∏ Dobrowolski (perkusja), Piotr Nazaruk (flety,
wokal, cytra) – z projektem „Polanna”. Tak d∏ugo oczekiwana we
Lwowie Anna Maria Jopek zaÊpiewa∏a w sali wype∏nionej po brzegi
s∏uchaczami, oddajàc im ca∏e swoje serce. Nie zabrak∏o te˝ niespodzianki – interpretacji utworów Paderewskiego w wykonaniu Anny Marii
Jopek (wokal) i Marianny Humetskiej (fortepian). Niespodziankà by∏o
wykonanie Menueta, kiedy to artystkom nowatorsko uda∏o si´ po∏àczyç
liryzm pierwowzoru z jazzowà ekspresjà, wykazujàc wyrafinowany
gust i kunszt wykonawczy. Wieczór zakoƒczy∏ si´ d∏ugimi owacjami
dla solistki i jej zespo∏u, zgotowanymi przez zachwyconà publicznoÊç.
Kulminacjà Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego” i prawdziwym
odkryciem dla muzyków i publicznoÊci okaza∏o si´ wykonanie Symfonii
„Polonia” przez Akademickà Orkiestr´ Symfonicznà Lwowskiej Filharmonii, kiedy to za pulpitem dyrygenckim stanà∏ sam Jerzy Maksymiuk.
Od pierwszej do ostatniej nuty przekonujàca interpretacja maestro Maksymiuka utworu Paderewskiego, ma∏o znanego, nie granego od stu lat
we Lwowie, podkreÊli∏a wielkoÊÊ zamys∏u kompozytora oraz ogromny
talent i charyzm´ dyrygenta, który dokona∏ gigantycznej pracy, aby to
dzie∏o dostojnie zwieƒczy∏o sukcesem ca∏y Festiwal.
Trzeci dzieƒ Festiwalu mia∏ te˝ swe osobliwe akcenty, bowiem 18 listopada przypada∏ dzieƒ urodzin Paderewskiego (wed∏ug kalendarza
juliaƒskiego), a przed koncertem odby∏a si´ gala wr´czenia statuetek.
Polsko-Ukraiƒska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego –
g∏ówny organizator Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego” – ustanowi∏a
wyró˝nienie za szczególne zas∏ugi dla sprawy polsko-ukraiƒskiego
pojednania. Form´ wyró˝nienia stanowi statuetka wzorowana na
portrecie Ignacego Jana Paderewskiego, autorstwa znanego rzeêbiarza
Andrzeja Renesa. Kapitu∏a uhonorowa∏a pi´ç osobistoÊci:
Wo∏odymyr Sywochyp (dyrektor Filharmonii Lwowskiej) i Jerzy
Lach (dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej) – za szczególne
zaanga˝owanie w dzia∏ania na rzecz zrealizowania idei Festiwalu;
Maestro Jerzy Maksymiuk – za wieloletni wk∏ad w dzie∏o popularyzacji spuÊcizny twórczej Ignacego Jana Paderewskiego;
Krzysztof Âwiderek, Radca-Minister, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy – za wieloletnià i nieustannà popularyzacj´
postaci Ignacego Jana Paderewskiego oraz zaanga˝owanie w budowanie dobrych relacji pomi´dzy Polskà a Ukrainà;

Myros∏aw Marynowycz – rektor Ukraiƒskiego Uniwersytetu Katolickiego i uznany po obu stronach
granicy autorytet intelektualny i moralny zosta∏
wyró˝niony za zaanga˝owanie w budowanie
dobrych relacji mi´dzy Polskà a Ukrainà.
W ramach Festiwalu we Lwowskiej Obwodowej Uniwersalnej Naukowej Bibliotece odby∏o si´ seminarium
naukowe pt. „Lwów jako fenomen multikulturowy
– czy przesz∏oÊç ma perspektyw´?”. Na sali obrad
zebra∏o si´ ok. stu uczestników, prelegentów, naukowców i artystów, wÊród których g∏os zabierali
profesorowie warszawskich i lwowskich uczelni: Marian Marek Drozdowski, Kazimierz Gier˝od, Maria
Zubrycka, Lubow Kyjanowska, Taras Wozniak, Orest
Drul. Szeroko zakrojona formu∏a interdyscyplinarna
pozwoli∏a na omówienie trudnych zagadnieƒ wspólnej
polsko-ukraiƒskiej historii, spraw wieloetnicznoÊci,
j´zyka, wyznania. Jedna z trzech sesji seminarium
by∏a poÊwi´cona dokonaniom i twórczoÊci Ignacego Jana Paderewskiego, który pozostajàc artystà
o uznaniu Êwiatowym, w swej krótkiej lecz jak˝e
intensywnej karierze politycznej ho∏dowa∏ zasadom
etyki w dzia∏aniu i demokracji, przyczyni∏ si´ m.in.
do uchwa∏y przez ówczesny rzàd Rzeczypospolitej
Polskiej odpowiednich ustaw honorujàcych prawa
mniejszoÊci narodowych (m.in. opowiada∏ si´ za
prawem Ukraiƒców do w∏asnego uniwersytetu i za
autonomià dla Galicji Wschodniej). Zg∏´biajàc ˝ycie
i dzie∏o Paderewskiego, dochodzi si´ do wniosku, ˝e
jego spuÊcizna mo˝e s∏u˝yç dobrym przyk∏adem na
to, jak nie gubiàc w∏asnej to˝samoÊci narodowej byÊ
otwartym na problemy sàsiada o innych korzeniach
etnicznych. SpuÊcizna ta mo˝e staç si´ wskazówkà
do ∏àczenia ró˝nych racji, dochodzenia konsensusu
w sprawach spornych. Organizatorzy majà nadziej´,
˝e Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego” przerodzi
si´ w sta∏e forum polsko-ukraiƒskiej wspó∏pracy
kulturalnej, a w przysz∏oÊci przeprowadzenie festiwalu równolegle w obu krajach: w Warszawie i we
Lwowie.
Polsko-Ukraiƒska Fundacja
im. Ignacego Jana Paderewskiego

Anna Maria Jopek z zespołem
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Dni
Wilna

w Warszawie
Zespół „StaraNowa”

W uroczystym otwarciu Dni Wilna w Warszawie w siedzibie
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” udzia∏ wzi´li zast´pca
prezydenta m.st. Warszawy Jaros∏aw Kochaniak i wicemer
miasta Wilna Jaros∏aw Kamiƒski.
W Domu Polonii goÊci powita∏ prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Longin Komo∏owski i zapowiedzia∏,
˝e miasto o bogatej kulturze i tradycji, jakim jest Wilno,
zaprezentuje w Warszawie wystawy, koncerty i dobrà kuchni´, czyli wszystko co ma najlepszego. Prezes „Wspólnoty
Polskiej”, dzi´kujàc osobom i instytucjom, które przyczyni∏y
si´ do zorganizowania tak ró˝norodnej imprezy, podzi´kowa∏
równie˝ za honorowy patronat Prezydent m.st. Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz i udzia∏ finansowy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.

Kapela Wileƒska

Wiceprezydent Kochaniak w imieniu Pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz powiedzia∏ m.in., ˝e w przysz∏ym roku z okazji
15. rocznicy podpisania umowy o miastach partnerskich
Warszawy i Wilna, zaplanowano kilka wa˝nych imprez
kulturalnych w Warszawie, które uka˝à bogatà kultur´ obu
stolic. Wicemer Wilna Jaros∏aw Kamiƒski wyrazi∏ ogromnà
radoÊç, i˝ uda∏o si´ zorganizowaç Dni Wilna z bogatym
programem, któremu towarzyszy wspania∏a wystawa fotografii Jerzego Karpowicza – wieloletniego dokumentalisty
Wilna i jego mieszkaƒców.
Podczas otwarcia Dni Wilna w Warszawie goÊcie wys∏uchali
ponad godzinnego koncertu znanej i wielce zas∏u˝onej
„Kapeli Wileƒskiej”, która zagra∏a i zaÊpiewa∏a popularne
stare hity z dwudziestolecia mi´dzywojennego, jak i kilka
nowych piosenek do wspó∏czesnych tekstów, choç sentymentalnie wspominajàcych stare dobre Wilno. WÊród goÊci
obecni byli m.in. pose∏ Joanna Fabisiak z sejmowej Komisji
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¸àcznoÊci z Polakami za Granicà, senator Barbara Borys Dami´cka z senackiej
komisji, wicedyrektor Departamentu Wspó∏pracy z Polonià Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Regina Jurkowska oraz dyrektor TV Polonia Robert Kardas.
„Kapela Wileƒska” rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w 1988 roku, kiedy to grupka m∏odych
ch∏opców, po∏àczona mi∏oÊcià do polskiej pieÊni i prowizorycznie muzykujàca
postanowi∏a utworzyç kapel´ na wzór s∏ynnej kapeli warszawskiej czy lwowskiej.
Pomys∏ okaza∏ si´ Êwietny, ale poniewa˝ Wilno nigdy wczeÊniej nie mia∏o folkloru miejskiej kapeli, nie by∏o te˝ tradycji i wzorców do naÊladowania. Zatem
cz∏onkowie kapeli rozpocz´li poszukiwania starych tekstów i zacz´li tworzyç
w∏asne. Po ponad dwudziestu latach grania w ich repertuarze znalaz∏y si´ popularne i lubiane przeboje przedwojenne w stylu retro o proweniencji lwowskiej
i warszawskiej, po mistrzowsku przerobione na wileƒskie.
Obecnie w sk∏ad zespo∏u wchodzà: Romuald Piotrowski – akordeon, Êpiew,
kierownik artystyczny, Zbigniew Lewicki – skrzypce, fortepian, Êpiew, aran˝acje,
Jerzy Garniewicz – Êpiew, Zbigniew Sinkiewicz – banjola, gitara, harmonijka
ustna, Êpiew, Gerard ¸atkowski – kontrabas, Êpiew, Waldemar ¸atkowski –
perkusja, instrumenty perkusyjne. Zespó∏ koncertuje zagranicà, we Lwowie,
w Moskwie, Wiedniu i Warszawie, bierze udzia∏ w festiwalach, na których zdobywa nagrody publicznoÊci, bo nie tylko wzrusza, ale i bawi, fascynuje wdzi´kiem,
dowcipem i pomys∏owoÊcià w kreacji ch∏opaków z Wilna. W dorobku kapeli
sà ju˝ dwa krà˝ki z nagraniami, dzi´ki którym zespó∏ zyskuje coraz szerszy kràg
sympatyków. Kapela po mistrzowsku potrafi ukazaç nastrój, lekkoÊç i wdzi´k
polskich szlagierów z wileƒskim akcentem i dowcipem, utrwalajàc czas, który
wraca razem z dêwi´kami banjo i harmonijki ustnej. Drugi koncert Kapela
zagra∏a w sobotnie popo∏udnie, gromadzàc licznà publicznoÊç.
Wieczorem godzinny koncert w stylu new folk zagra∏ m∏ody zespó∏ o nazwie
„StaraNova WNO”. Zespó∏ z Wilna, za∏o˝ony w 2011 r. przez rodzeƒstwo Katarzyn´ i Paw∏a ˚emojcin z Niemenczyna, pokaza∏ jak wspaniale mo˝na w nowych
aran˝acjach zagraç stare ludowe piosenki jak chocia˝by „W poniedzia∏ek rano
kosi∏ ojciec siano”. Twórcy zespo∏u jako studenci wydzia∏u jazzu i muzyki estradowej w Kolegium Wileƒskim grali w ró˝nych kapelach folkowych zanim za∏o˝yli
w∏asny zespó∏ z wokalistkà Monikà Kutysz, równie˝ mieszkankà podwileƒskiego
Niemenczyna. Do∏àczyli do nich m∏odzi muzycy zafascynowani piosenkami
ludowymi, do których zrobili nowe aran˝acje, aby „Czerwona ró˝a” czy „Hej,
soko∏y” zabrzmia∏y z wi´kszà energià, ∏àczàcà polskie, litewskie i bia∏oruskie
intonacje. Kapela, co wyra˝a jej nazwa, ∏àczy przesz∏oÊç z teraêniejszoÊcià,
stare teksty i nowà muzyk´, a polski j´zyk z wileƒskà gwarà, co razem przenosi
odbiorców w nastrój cudownego starego Wilna... Dwa koncerty w Warszawie
cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem.
Dni Wilna w Warszawie – w Domu Polonii przy Krakowskim PrzedmieÊciu
– trwa∏y trzy dni od piàtku do niedzieli, zapewniajàc w programie rozmaità
dawk´ wydarzeƒ kulturalnych. W sobotni wieczór ciekawy koncert zespo∏u
instrumentalnego „Akord” zgromadzi∏ wielu s∏uchaczy. Grupa muzyków,
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Zespół „Akord”

Kwartet „Arco”

zawiàzania w 2006 r. pod kierunkiem Oksany Treš enko, grajàca na akordeonie,
skrzypcach, gitarze basowej i perkusji zaprezentowa∏a utwory litewskie, polskie,
˝ydowskie, niemieckie, w∏oskie i ukraiƒskie na ludowà nutà, zach´cajàce do
taƒca. „Akord” uczestniczy w ró˝nych projektach telewizyjnych i festiwalach
kapel, jest sta∏ym goÊciem polskiego festiwalu na Litwie „PieÊƒ na Litwie”.

mych pozach figury kobiece i m´skie, które z jednej strony
wyglàdajà niezwykle realistycznie, jednak z drugiej strony,
dzi´ki specjalnej technologii, w której artysta ∏àczy farb´
olejnà z woskiem pszczelim, przypominajà renesansowe
rzeêby Micha∏a Anio∏a.

W niedzielne popo∏udnie goÊci w Domu Polonii zgromadzi∏ koncert dla
melomanów w wykonaniu Kwartetu „Arco“ z Wilna w sk∏adzie: Irma Belic-

GoÊci zgromadzonych na wernisa˝u w imieniu prezesa
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przywita∏ cz∏onek
Zarzàdu Marek Ró˝ycki, który przypomnia∏ innà wystaw´
Bluja, zatytu∏owanà „Moje Wilno”, prezentowanà z inicjatywy „Wspólnoty Polskiej” na Zamku w Pu∏tusku podczas
obrad IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, a nast´pnie
poprosi∏ artyst´ o kilka s∏ów komentarza do prezentowanych
w Warszawie dzie∏. Opowiadajàc o swojej pracy twórczej
Robert Bluj stwierdzi∏, ˝e inspiracjà i natchnieniem dla
jego sztuki sà zarówno spotykani ludzie, jak te˝ przedmioty
oraz przestrzeƒ miasta i jego pejza˝, które emanujà energià
motywujàcà do dzia∏ania.

kaité (1 skrzypce), Dalia Surau i té (2 skrzypce), Ram nas Zakaras
(alt) i Dainius Alšauskas (wiolonczela), muzyków grajàcych zawodowo

w Litewskiej Orkiestrze Kameralnej. Utworzony w 1991 r. Kwartet „Arco“
uczestniczy w ró˝nych projektach muzycznych na Litwie, wyst´powa∏ tak˝e
w wielu krajach Europy, w Niemczech, Polsce, Belgii, Finlandii, a tak˝e w Australii. Na repertuar kwartetu sk∏adajà si´ ró˝norodne kompozycje od muzyki
staro˝ytnej do nowoczesnej.

Ostatnim akcentem Dni Wilna w Warszawie by∏o uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Roberta Bluja zatytu∏owanej „Przestrzeƒ i figura”, która
zagoÊci∏a w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pod patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

– Przestrzeƒ i figura ludzka sà w kompozycjach malarskich Roberta Bluja
najw∏aÊciwszym sposobem przekazania jego poglàdu na Êwiat i, byç mo˝e,
na pokazanie i utrwalenie jego Êwiata w∏asnego, rozciàgni´tego w czasie –
powiedzia∏ podczas wernisa˝u historyk sztuki, prof. Jan Wiktor Sienkiewicz
z Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu i PUNO w Londynie, wyjaÊniajàc
zgromadzonej publicznoÊci indywidualny styl malarski artysty. Ten niepowtarzalny i jednoznacznie rozpoznawalny styl wy∏ania si´ z wielkoformatowych
kompozycji figuralnych i w martwych naturach prezentowanych na wystawie.
W prezentowanych w Domu Polonii pracach dominujà zastyg∏e w nierucho-

Robert Bluj urodzi∏ si´ w Wilnie w 1970 r., gdzie mieszka
i tworzy, choç zwiàzany jest z Warszawà dzi´ki studiom, które w latach 1992-1997 odby∏ w Akademii Sztuk Pi´knych,
ukoƒczone dyplomem w pracowni prof. Wies∏awa Szamborskiego oraz aneksem do dyplomu w pracowni malarstwa
Êciennego dr Edwarda Tarkowskiego. W Wilnie w 2001 r.
zrealizowa∏ obraz Êw. Rafa∏a Kalinowskiego dla koÊcio∏a
p.w. Ducha Âwi´tego z okazji dziesiàtej rocznicy kanonizacji. Od 2002 r. jest cz∏onkiem Zwiàzku Malarzy Litwy,
a w 2005 r. decyzjà Ministra Kultury Litwy otrzyma∏ status
twórcy sztuki. W swoim dorobku artystycznym Robert Bluj
ma kilkanaÊcie wystaw indywidualnych, podobnà iloÊç
zbiorowych oraz udzia∏ w licznych plenerach malarskich.
Wernisa˝ by∏ okazjà do spotkania trzech wybitnych artystów,
goÊçmi byli Eidrigeviãius Stasys, znakomity grafik litewski,
zadomowiony od wielu lat w Polsce oraz Andrzej Filipowicz,
artysta polskiego pochodzenia z Grodna, którego obrazy
goÊci∏y ju˝ w Domu Polonii.
Wystawie Roberta Bluja towarzyszy katalog – Przestrzeƒ
i Figura, Wilno 2012, z obszernym wst´pem prof. Jana
Wiktora Sienkiewicza. Zawiera ponad 70 reprodukcji obrazów i ich fragmentów oraz Autoportret artysty. Wydanie
to jest wspó∏finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze Êrodków otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wspó∏praca
z Polonià i Polakami za granicà”.

Od lewej: Marek Ró˝ycki, Robert Bluj i prof Jan W. Sienkiewicz

Jolanta Wroczyƒska
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Muzyka nas łączy
w Jekaterynburgu

– Polski Dom w Jekaterynburgu

Min´∏o dwadzieÊcia lat od za∏o˝enia naszej
polonijnej wspólnoty w Jekaterynburgu
o nazwie „Polaros”. W tym czasie wiele si´
wydarzy∏o: powsta∏a polska szko∏a i rozwin´∏y
si´ ciekawe inicjatywy, ubogacajàce naszà
spo∏ecznoÊç, jak otwarty dla wszystkich polski
Salon Muzyczny, który wpisa∏ si´ ju˝ w tradycj´
kulturowà miasta.
„Polaros” lubi jubileusze. Pierwszy obchodziliÊmy
w paêdzierniku 2008 r. z okazji 10-lecia Szko∏y Polskiej, o czym wspomnia∏am w artykule zamieszczonym
w numerze 6/2008 czasopisma „Wspólnota Polska”.
W listopadzie 2008 r. mieliÊmy uroczystoÊç 10-lecia
Salonu Muzycznego. Zachwyci∏ nas koncert muzyki
polskiej w pi´knej sali Muzeum Mi∏oÊników Przyrodoznawstwa. Dom ten, a w∏aÊciwie pa∏ac, mieszkaƒcy
nazywajà „Polskim Domem”, gdy˝ nale˝a∏ do znanego
w XIX wieku polskiego przemys∏owca i dzia∏acza
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spo∏ecznego Alfonsa Poklewskiego-Kozie∏∏. GoÊci podejmowa∏a wiceprezes „Polarosu” do spraw kultury Natalia Iwaƒczuk, a towarzyszy∏a
jej Czes∏awa Pietruszko, pierwszy prezes Stowarzyszenia, która by∏a te˝
autorem idei organizowania koncertów muzycznych, a tak˝e polskiego
Klubu Historycznego. Dzi´ki tym inicjatywom mieszkaƒcy stolicy Uralu
przez lata systematycznie poznawali polskà kultur´, tworzàc sta∏e, ale
i otwarte grono jej mi∏oÊników.
W wywiadzie dla miejscowej gazety organizatorka Salonu Natalia
Iwaƒczuk powiedzia∏a: „Polski Salon Muzyczny od poczàtku by∏
pomyÊlany jako miejsce dla ludzi twórczych, którzy w gronie przyjació∏
mogà nie tylko pos∏uchaç utworów polskich kompozytorów, poznaç
ich histori´, stworzyç coÊ nowego dla siebie, ale tak˝e porozmawiaç ze
sobà i wyraziç swoje opinie. Pomys∏ Salonu zrodzi∏ si´ jeszcze w 1994
r., kiedy by∏am na polskim festiwalu muzyki wspó∏czesnej pod nazwà
„Warszawska Jesieƒ”. Jak pami´tam zadziwi∏y mnie koncerty muzyki kameralnej autorstwa m∏odych kompozytorów, podczas których panowa∏a
atmosfera prawdziwie swobodnej twórczoÊci i duch romantyczny”.
Programy koncertów sà ze szczegó∏ami dopracowane, a ka˝dy wieczór
jest prezentacjà muzyki klasycznej z ró˝nych epok i stylów. Niezwyk∏à
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aur´ zawdzi´cza to wydarzenie profesjonalizmowi osoby prowadzàcej,
która jest zawodowym koncertmistrzem i nauczycielkà muzyki.
Prezes ukraiƒsko-rosyjskiego stowarzyszenia Elena Bukiej tak napisa∏a
w wywiadzie do gazety obwodowej: „Czule i srebrzyÊcie dêwi´cza∏ w tamten wieczór romans Chopina „Marzenie” i utwory znanego kompozytora
S. Moniuszki w wykonaniu laureatki mi´dzynarodowych konkursów
pani E. Korczuganowej. Pierwszà cz´Êç Sonaty na skrzypce i fortepian
(rzadko wykonywana w Rosji) gra∏y laureatki mi´dzynarodowych konkursów, nauczycielki (wyk∏adowcy) Konserwatorium Uralskiego panie:
A. Fiedotjewa i A. Romanowa. Swoje wiersze na temat Polski czyta∏
uralski poeta pan A. Kierdan. Niespodziankà by∏ muzyczno-wokalny
prezent od zespo∏u „Kasia – Katarzyna” (kierownik pani M. ¸ukas).
W tamten wieczór Jubilatki otrzyma∏y ˝yczenia i prezenty od rosyjskiej
Fundacji Kultury, od Muzeum Mi∏oÊników Przyrodoznawstwa i od goÊci”.
Pierwszà wa˝nà imprezà, dzi´ki której Salon wpisa∏ si´ w ÊwiadomoÊç
mieszkaƒców miasta, by∏ wieczór poÊwi´cony 200-leciu urodzin poety
Adama Mickiewicza w 1998 r., oceniony jako ciekawy i bogaty artystycznie. Wyst´powali badacze twórczoÊci poety, artyÊci wykonywali
jego poematy po polsku i po rosyjsku, ozdabiajàc je napisanymi w tym
celu pok∏adami muzycznymi. Warte podkreÊlenia jest równie˝ to, ˝e
widzowie mieli mo˝liwoÊç tego wieczoru wys∏uchaç nieznanych dla
wielu romansów M. Szymanowskiej, I. Paderewskiego, M. Maliszewskiego. Nadto tradycyjne wykonanie „na g∏os i fortepian” wzbogacono
dodaniem fletu. Póêniej wokalno-instrumentalne trio odnosi∏o sukcesy
w nast´pnych koncertach.
Znamiennym rysem tych koncertów jest wspó∏istnienie rozmaitych
rodzajów sztuki – poezji, dramatu, malarstwa, taƒca. Reprezentacyjnym
w tym aspekcie okaza∏ si´ wieczór poÊwi´cony 190-leciu urodzin F.
Chopina, który obchodziliÊmy w Domu Kina w marcu 2000 r. Widzowie
oglàdali uk∏ad taneczny do s∏awnego Poloneza Wielkiego Chopina,
obrazy malarskie znanej w mieÊcie pianistki N. Pankowej, a aktorzy

czytali wiersze C. Norwida, A. Mickiewicza, B. Pasternaka. S∏uchaliÊmy te˝ utworów wspó∏czesnych
kompozytorów, które by∏y swoistà wiàzankà na czeÊç
polskiego Geniusza muzyki. Tamten wieczór spowodowa∏ ogromne zainteresowanie polskà kulturà
i dzia∏alnoÊcià stowarzyszenia „Polaros”, co by∏o
niezmiernie wa˝ne pod ka˝dym wzgl´dem.
OczywiÊcie podobne akcje sà wizytówkà Salonu, ale
jego celem g∏ównym jest odrodzenie XIX-wiecznej
tradycji wspólnych wieczorów kameralnych inteligencji polskiej i rosyjskiej, które sà duchowà potrzebà
i naszych czasów.
W Roku Chopinowskim koncert „Pi´kny duchem
i sercem” odby∏ si´ w stolicy Uralu 29 kwietnia 2010
r. MieliÊmy mo˝liwoÊç pos∏uchaç znanych i lubianych
utworów Geniusza muzyki w wykonaniu znamienitych artystów Jekaterynburga oraz studentów
liceum muzycznego, a wiersze o Chopinie czytali
studenci instytutu teatralnego. ZapoznaliÊmy si´
tak˝e z wokalnym kola˝em-suità L. Guriewicza pod
nazwà „Serce Chopina” w wykonaniu wyk∏adowców
Konserwatorium Uralskiego. ArtyÊci oczarowali publicznoÊç magià muzyki Chopina, mieliÊmy
wszyscy wra˝enie, ˝e przerzucili niejako duchowy
most nad Uralem, ∏àczàcy Rosj´ z Polskà. WÊród
wykonawców utworów muzycznych by∏ W∏adimir
Matusewicz, którego spotka∏am póêniej na koncercie
I etapu mi´dzynarodowego Konkursu pianistycznego
im. F. Chopina w Warszawie. W czasopiÊmie „Chopin
express” (N 07, s.3) napisano: „Vladimir Matusevicz
∏àczy Êwietnà technik´ z emocjami”. Chcia∏abym
dodaç nazwiska wykonawców, których maestri´

Ludmi∏a i Pawe∏ Dawidenko w Salonie Muzycznym
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poznaliÊmy w ciàgu ubieg∏ych lat: duet instrumentalny
– Pawe∏ Dawidenko (akordeon) i jego ˝ona Ludmi∏a,
laureaci mi´dzynarodowych konkurów; Êpiewaczka
kameralna Jana Czeban, Aleksiej Zacharow (saksofon) i jego ˝ona Olga Kirzina (fortepian).
Co szczególnego jest w muzyce polskiej, ˝e
tak si´ podoba ludziom ró˝nych narodowoÊci
i czasów? O tym pisze krytyk Józef Reiss
w swej pracy (powsta∏ej w latach II wojny
Êwiatowej): „Najpi´kniejsza ze wszystkich
jest muzyka polska” i dalej: „Có˝ dopiero
mamy powiedzieç o naszej muzyce? Jakie
bogactwo form, ró˝norodnoÊç melodii i rytmów mo˝emy przeciwstawiç muzyce innych
narodów! Jakie˝ mamy skarby pieÊni ludowej,
ilu koryfeuszów w naszej muzyce, która zdumiewa najsubtelniejszà finezjà techniki i si∏à
uczuciowego wyrazu! Có˝ mamy powiedzieç,
skoro mo˝emy si´ chlubiç geniuszem Chopina,
skoro w rz´dzie naszych wielkich kompozytorów mamy tak natchnionego rapsoda
narodowego, jakim jest Moniuszko?”
Rolà Geniusza muzyki jest nawiàzywanie do wszystkiego co polskie. Polscy kompozytorzy, przez wiele
nast´pnych pokoleƒ, zdecydowanie wykraczali poza
samà muzyk´ oraz kierowali si´ ideà Chopina, my
równie˝ mamy to samo uczucie. W 2001 r. powsta∏
festiwal muzyczny „Polska jesieƒ w Jekaterynburgu”,
który równie˝ sta∏ si´ tradycjà. Na t´ okolicznoÊç
wynajmujemy jednà z najwi´kszych sal w centrum
miasta, a stronà organizacyjnà zajmuje si´ nasza prezes M. ¸ukas. Ka˝dy festiwal jest inaczej ciekawy, lecz
najbardziej zapami´ta∏am koncert w 2010 r., kiedy
to przyjecha∏y do nas polonijne zespo∏y z ró˝nych
miast Rosji: z Abakanu, Moskwy, Permu, Tiumenia,
Tomska, Jaros∏awia.
Muzyka polska wielokrotnie by∏a swoistym or´˝em
w walce o zachowanie narodowej odr´bnoÊci,
o odzyskanie wolnoÊci. Karty dziejów muzyki polskiej zape∏nia wiele nazwisk, za którymi kryje si´
Êwietna twórczoÊç. Warto, aby na trwa∏e zaistnia∏a
ona w ÊwiadomoÊci odbiorców. Dlatego inicjatywa
za∏o˝enia Salonu jest nie do przecenienia. Natalia
Iwaƒczuk opracowuje komentarze o autorach, utworach i wykonawcach, aby poszerzaç wiedz´ naszych
goÊci. Nie poprzestaje na dzia∏alnoÊci zawodowej
i spo∏ecznej, opracowuje utwory i aran˝uje je na fortepian. Muzyka jest jej pasjà, a jednym z pierwszych
krytyków pracy Natalii jest jej matka – Marianna,
równie˝ absolwentka Konserwatorium Uralskiego.
Wielki rosyjski kompozytor P. Czajkowski powiedzia∏
kiedyÊ: „Pi´kno muzyki to nie spi´trzenie efektów i ciekawostek harmonicznych, lecz prostota i naturalnoÊç”.
Najlepszym przyk∏adem prawdy tych s∏ów jest muzyka ludowa. LekkoÊç i harmoni´ motywów pieÊni
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Natalia Iwańczuk

wiceprezeska „Polaros”
z ró˝nych historycznych regionów Polski opracowa∏a Natalia Iwaƒczuk
w zbiorze pn. „Kwiatecki, wianecki” (2004 r.). S∏uchacze Salonu ocenili jej prac´, kiedy po raz pierwszy studenci instytutu muzycznego
z zespo∏u wokalnego (kierownik N. Drannikowa) zaÊpiewali te pieÊni.
Znany norweski kompozytor G. Ibsen powiedzia∏: „Ten kto w∏ada czarem
pieÊni, w∏ada ka˝dà duszà”. I mia∏ racj´, bo w czasie tych magicznych
wieczorów pieÊni razem z wykonawcami zmieniajà naszà rzeczywistoÊç
i przestrzeƒ, w której codziennie przebywamy i dzi´ki nim doznajemy
wzruszeƒ oraz energii p∏ynàcej z tej muzyki.
Dzia∏alnoÊç Natalii Iwaƒczuk zosta∏a oceniona w Polsce wysoko, skoro
w koƒcu ubieg∏ego roku przyznano jej medal „Zas∏u˝ony dla Kultury Gloria Artis”, nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Chwa∏a temu, który pi´kno Polski pokazuje i chroni! Zapraszam do
naszego Salonu muzycznego, a pani Natalii ˝ycz´ nowych sukcesów!
Âwiat, jego histori´ i kultur´ tworzà i podtrzymujà niezwykli ludzie. Nie
cz´sto spotykamy ich na naszych drogach, ale gdy mamy szcz´Êcie
obcowania z nimi, ˝ycie nabiera kszta∏tu. Chce si´ ˝yç, pracowaç,
wierzyç, oddawaç siebie ca∏kowicie w poczuciu okreÊlonego celu.
Dzi´kuj´ naszej nauczycielce, s. Miros∏awie W∏odarczyk, za pomoc
w opracowaniu tekstu.
Ludmi∏a Riabucho
Stowarzyszenie „Polaros” w Jekaterynburgu
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„Złoty lew sarmacki”
wyjechał do Polski

V Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy „Wschód-Zachód”
odbywajàcy si´ w Orenburgu na po∏udniowym Uralu od 1
do 6 paêdziernika 2012 r. by∏ okazjà do spotkania mi∏oÊników
polskiego kina ze znakomitym polskim re˝yserem Kszysztofem Zanussim, który by∏ przewodniczàcym jury tegorocznego festiwalu.
W podstawowym konkursie uczestniczy∏o 10 filmów. W celu opracowania ka˝dego z nich filmowcy z ró˝nych krajów wspó∏pracowali
w ramach specjalnych zespo∏ów twórczych. Wspólne dzia∏ania sà
zasadniczym warunkiem udzia∏u w konkursie.
„W∏aÊciwie zadanie festiwalu polega na zjednoczeniu filmowców
Wschodu i Zachodu, aby pomóc im w rozumieniu si´ nawzajem. Nie
przypadkowo na miejsce festiwalu wybrano Orenburg – miasto na
granicy mi´dzy Rosjà a Kazachstanem, gdzie mieszkajà przedstawiciele
119 narodowoÊci i wyznawcy 20 religii – powiedzia∏a na otwarciu
przewodniczàca festiwalu, dyrektor kina „Rosfilm” Tatiana Woronieckaja.
W ciàgu 5 lat w festiwalu wzi´li udzia∏ filmowcy z 40 krajów. Orenburskie forum filmowe zaj´∏o zdecydowanie w∏asne miejsce. G∏ównà
nagrodà festiwalu jest „Z∏oty lew sarmacki”. Zosta∏ on opracowany
na podstawie orygina∏u archeologicznego z kolekcji dziedzictwa pradawnych plemion koczowniczych. Na uroczystym otwarciu Festiwalu
„Z∏otego lwa sarmackiego” za wielki wk∏ad w rozwój sztuki filmowej
otrzyma∏ Krzysztof Zanussi.
Tak znamienita postaç mi´dzynarodowej kinematografii jest doskonale
znana, lubiana i doceniana w ca∏ej Rosji. Âwietnie pami´tamy filmy
Krzysztofa Zanussiego: „Persona non grata”, „Rok spokojnego s∏oƒca”,
„˚ycie jako Êmiertelna choroba przenoszona drogà p∏ciowà”, „Iluminacja”, „Cwa∏” i inne. Fascynuje nas g∏´bokie filozoficzne przes∏anie
zawarte w tworzonych przez artyst´ obrazach. Doceniamy wysi∏ki
w promowaniu nie∏atwego kina intelektualnego, zajmujàcego si´ g∏´boko
egzystencjonalnà tematykà, stawiajàcego trudne pytania, a widza przed
trudnym moralnym wyborem. Pod wp∏ywem tych obrazów pozostajemy

nieustajàco. Polska, europejska i Êwiatowa kultura
wyrasta z twórczych dokonaƒ ludzi takich jak Krzysztof
Zanussi. Cieszymy si´, ˝e goszczàc tak znamienitego
mistrza na naszej orenburskiej ziemi mo˝emy byç
Êwiadkami uhonorowania go tak zas∏u˝onà nagrodà
za Wielki Wk∏ad w Rozwój Sztuki Kina.
Spotkanie cz∏onków Klubu Mi∏oÊników Polskiego Kina
przy Obwodowym Kulturalno-OÊwiatowym Centrum
„Czerwone Maki” z Krzysztofem Zanussim odby∏o si´
po projekcji jego filmu „Barwy ochronne”. W czasie
spotkania z mi∏oÊnikami polskiego kina nasz goÊç
zosta∏ obdarowany okolicznoÊciowym dyplomem
gratulacyjnym oraz pamiàtkami. Mamy nadziej´, ˝e
wizyty s∏awnych Polaków w Orenburgu pozostanà
wspania∏à tradycjà.
W Orenburgu dobrà tradycjà sta∏o si´ organizowanie Festiwalu Polskiego Kina, dajàc nam mo˝liwoÊç
zapoznania si´ z twórczoÊcià zas∏u˝onych polskich
re˝yserów o mi´dzynarodowej renomie. W obwodzie orenburskim odbywa∏ si´ on wiosnà ju˝ po raz
ósmy.
Wanda Seliwanowska
prezes Centrum „Czerwone Maki”
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Krajobraz
po wakacjach
Chocia˝ wakacje min´∏y ju˝ kilka
miesi´cy temu, to w pami´ci wielu
osób nadal pozostajà wspomnienia
po tak wielkim przedsi´wzi´ciu
jak Euro 2012 czy edukacyjne
wakacje z szachami.
Coraz cz´Êciej oprócz wspomnieƒ docierajà do nas
pytania o rezultaty zorganizowania Mistrzostw Europy w pi∏k´ no˝nà. Co tak naprawd´ Euro 2012
da∏o Polsce? Na to i wiele innych pytaƒ postanowili
odpowiedzieç m∏odzi ludzie z Litwy i Wielkiej Brytanii, którzy pod koniec wrzeÊnia 2012 r. spotkali si´
w Ostródzie, na zaproszenie Warmiƒsko-Mazurskiego
Oddzia∏u Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
DwanaÊcioro m∏odych osób z Solecznik, Wilna,
Butrymaƒc i Bia∏ej Waki (Litwa) w wieku licealnym
oraz student z Londynu uczestniczyli w warsztatach

34

dziennikarskich zatytu∏owanych „Krajobraz po Euro 2012”. Przez
pierwsze dni tygodnia m∏odzie˝ przesz∏a szybki kurs reporta˝u radiowego oraz prasowego. Zwiedzi∏a Ostród´ i Olsztyn, jak równie˝
odwiedzi∏a siedzib´ Radia Olsztyn, „Gazety Olsztyƒskiej” oraz Urzàd
Miejski w Ostródzie.
Pod czujnym okiem pana Miros∏awa Sochackiego z Radia Olsztyn,
m∏odzie˝ przygotowywa∏a si´ do najwa˝niejszego zadania, znalezienie odpowiedzi na pytanie, co po Euro 2012 pozosta∏o w Gdaƒsku.
Uzbrojeni w dyktafony uczestnicy warsztatów wyruszyli do Gdaƒska.
Zwiedzili stadion PGE Aren´ oraz Starówk´ Gdaƒskà, gdzie mieli
okazj´ do przeprowadzenia wywiadów z mieszkaƒcami, w∏aÊcicielami
restauracji, stra˝à miejskà oraz przewodnikiem po Gdaƒsku Micha∏em
Brandtem, a tak˝e rzecznikiem prasowym Urz´du Miejskiego w Gdaƒsku.
M∏odzie˝ nagra∏a du˝o ciekawych wywiadów, z których Miros∏aw Sochacki pomóg∏ zmontowaç prawdziwy reporta˝ radiowy, a nast´pnie
umieÊci∏ go na stronie internetowej Radia Olsztyn. Oprócz intensywnej
pracy by∏y chwile relaksu na spacerach po Ostródzie, Gdaƒsku czy
Olsztynie, jak równie˝ by∏y wyjÊcia na kr´gle i basen.
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W imieniu m∏odzie˝y serdecznie dzi´kujemy Prezesowi WarmiƒskoMazurskiego Oddzia∏u Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariuszowi
P. Bonis∏awskiemu za zorganizowanie i zaproszenie na warsztaty dziennikarskie oraz Ilonie Puklicz i Przemys∏awowi Kaperzyƒskiemu za
opiek´ podczas pobytu w Ostródzie, Miros∏awowi Sochackiemu za
treÊciwe warsztaty reporta˝u radiowego, a Micha∏owi Brandtowi za
oprowadzenie i opiek´ podczas wizyty w Gdaƒsku.
„Wakacje z szachami” by∏y szcz´Êliwà przygodà dla siedmiu ch∏opców
z Rejonu Solecznickiego i Wilna, którzy w sierpniu sp´dzili wspania∏e
dwa tygodnie na obozie szachowym w towarzystwie rówieÊników
z Polski i Bia∏orusi. Tegoroczny obóz „Wakacje z szachami 2012” odby∏
si´ w oÊrodku wypoczynkowym B´sia k. Olsztyna. Polski Zwiàzek
Szachowy, za poÊrednictwem Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
zaprosi∏ oraz sfinansowa∏ dwutygodniowy pobyt dzieci z Litwy na
obozie szachowym.
Pod czujnym okiem instruktorów szachowych, w pierwszym tygodniu
obozu, dzieci uczestniczy∏y w zaj´ciach szachowych, podczas których
pog∏´bia∏y swojà wiedz´ szachowà. Poznawa∏y nowe debiuty, koƒcówki,
zasady gry na czas, a w ramach çwiczeƒ analizowa∏y najciekawsze
partie arcymistrzów. Oprócz codziennych zaj´ç szachowych dzieci
gra∏y w pi∏k´ no˝nà, siatkówk´, p∏ywa∏y w jeziorze. Na zakoƒczenie
tygodnia, tu˝ przed weekendem zosta∏a zorganizowana wycieczka do
Malborka – najwi´kszego zamku krzy˝ackiego w Polsce. Drugi tydzieƒ
pobytu w B´si rozpoczà∏ si´ turniejem szachowym. Od poniedzia∏ku
do soboty dzieci rozegra∏y 9 partii. Turniej by∏ nie tylko sprawdzianem
zdobytej wiedzy, ale równie˝ dawa∏ mo˝liwoÊç zdobycia lub podniesienia kategorii szachowej. Dwaj ch∏opcy z Litwy – Konrad Matulewicz
z Gimnazjum im. Jana Âniadeckiego w Solecznikach oraz Emil Szostak
ze Szko∏y Podstawowej im. Jana Paw∏a II w Wilnie zdobyli V kategori´
szachowà. Na zakoƒczenie obozu ka˝dy z uczestników dosta∏ dyplom
oraz ma∏y upominek od organizatorów i wychowawców. Lasy, jeziora
i aktywny wypoczynek sportowo-rekreacyjny po∏àczony z naukà gry
w szachy by∏y cennym doÊwiadczeniem dla dzieci. Niektórzy z ch∏opców
dopiero na kolonii poznali podstawy i zacz´li graç w szachy. Po raz
pierwszy równie˝ uczestniczyli w turniejach szachowych.
Serdecznie dzi´kujemy panu Adamowi Dzwonkowskiemu z Polskiego
Zwiàzku Szachowego i ka˝demu, kto przyczyni∏ si´ do zorganizowania
oraz sfinansowania pobytu dzieci z Litwy na obozie. Dzi´kujemy za
umo˝liwienie zdobycia tak cennego doÊwiadczenia oraz mo˝liwoÊç
nauki gry w szachy. Nie moglibyÊmy równie˝ zapomnieç o tych,
którzy czuwali nad dzieçmi podczas pobytu. Serdecznie dzi´kujemy

kierowniczce obozu pani Danucie Sanetra za opiek´,
a wychowawcom grupy pani Anecie i panu Kazimierzowi Bobula za gry sportowe, rady i analizy
szachowe. Dzi´kujemy równie˝ za lekcje szachowe
panu Cezaremu Zar´bskiemu. Ka˝dy z opiekunów
inspirowa∏ ch∏opców do gry w szachy, którzy ju˝
z nadziejà czekajà na nast´pne turnieje i wakacje.
Katarzyna Biersztaƒska – opiekun grupy
Foto: Katarzyna Biersztaƒska / Marzena Koseska
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X Zlot Młodzieży
Polonijnej

w Mołdawii
Co roku zlot jest organizowany pod obeliskiem
postawionym w 1621 r. w Berezowce, miejscu
Êmierci Stanis∏awa ˚ó∏kiewskiego Hetmana Wielkiego Koronnego. W paêdzierniku
br. m∏odzie˝ spotka∏a si´ w Domu Polskim
Bielcach.
Pierwszy pomnik ˚ó∏kiewskiemu ufundowa∏a jego
˝ona, a bezpoÊrednim wykonawcà jej woli by∏ syn
hetmana Jan, który wystawi∏ go pod os∏onà w∏asnej
choràgwi pancernej. Mia∏ on na to cichà zgod´ hospodara mo∏dawskiego oraz dowódców tureckich
garnizonów, stacjonujàcych wzd∏u˝ linii Dniestru. Pomnik zbudowali kamieniarze z Mohylowa. Stanà∏ on
na niewielkim kurhanie, kryjàcym prochy poleg∏ych.
Przytwierdzono do niego tablic´, na której wymieniono zas∏ugi hetmana w s∏u˝bie ojczyzny z cytatem:

Quam dulce et decorum
est pro patria mori.
„Jak˝e s∏odko i zaszczytnie
jest umrzeç za Ojczyzn´”.

Przetrwa∏ on w tym miejscu prawie 240 lat. Pad∏ ofiarà barbarzyƒcy
w 1868 r. W 1903 r. powsta∏ Spo∏eczny Komitet Odbudowy Pomnika
Hetmana ˚ó∏kiewskiego. Fachowej pomocy udzieli∏o mu warszawskie
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przesz∏oÊci. Pomnik najprawdopodobniej zosta∏ odbudowany w 1912 r. Mia∏ on wysokoÊç 8,45
m i by∏ zwieƒczony kutym krzy˝em o wysokoÊci 1,40 m. Sta∏ on na
kurhanie o Êrednicy 20 m i wysokoÊci 2 m. Pomnik ten cudem dotrwa∏
do naszych czasów, choç z braku konserwacji w bardzo z∏ym stanie.
Dzi´ki staraniom Ambasady Polskiej w Mo∏dawii, Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” oraz Êrodkom przyznanym przez Senat RP, OÊrodek
d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” podjà∏ w 2003 r. prace restauracyjne.
W paêdzierniku tego˝ roku pomnik móg∏ zostaç na nowo poÊwi´cony.
Dokona∏ tego Prymas Polski kardyna∏ Józef Glemp w asyÊcie biskupów
Antoniego Koszy z Kiszyniowa, Bronis∏awa Biernackiego z Odessy.
Towarzyszy∏a temu patriotyczna uroczystoÊç i harcerskie ognisko. Od
tej pory Zlot M∏odzie˝y w Berezowce jest ju˝ tradycjà.
W tym roku na Zlot zjecha∏a m∏odzie˝ z Kiszyniowa, Tyraspola, Oknicy,
Stryczy, Glodeni, Bielc. W imprezie tak˝e wzi´li udzia∏ uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele organizacji polonijnych. Swojà obecnoÊcià
uroczystoÊç zaszczyci∏ Ambasador RP pan Artur Michalski, Konsul
Generalny RP pan Dariusz Wosztyl z ma∏˝onkà, Konsul RP pani Anna
Wojciechowska oraz przedstawiciel referatu pan Marek Wojciechowski. WÊród goÊci by∏a tak˝e Ambasador Misji OBWE w Mo∏dowie
pani Jennifer Brush. Spotkanie rozpocz´∏o si´ uroczystym apelem
z wprowadzeniem pocztu z polskà flagà. Nast´pnie odÊpiewano
hymny paƒstwowe Polski i Republiki Mo∏dowy. Po cz´Êci oficjalnej na
wszystkich czeka∏y konkursy, quizy historyczne, zabawy integracyjne,
wspólne pieczenie kie∏basek i pieÊni przy ognisku.
W koÊciele pw. Âwi´tych Archanio∏ów nastàpi∏ wznios∏y czas modlitwy wszystkich zgromadzonych na Mszy Êwi´tej, którà celebrowa∏ ks.
Krzysztof P∏onka. ModliliÊmy si´ za wszystkich Polaków poleg∏ych za
swojà Ojczyzn´ na obcej ziemi, a tak˝e za m∏odzie˝ i ca∏à Poloni´.
Po Mszy wszystkich goÊci zaproszono do sali parafialnej. M∏odzie˝
z Oknicy, Bielc, Tyraspola i Styrczy przedstawi∏a prace artystyczne na
temat „Polska w naszej ma∏ej Ojczyênie”. Wszystkie prace by∏y bardzo
wysoko ocenione, a pan Ambasador wr´czy∏ wykonawcom dyplomy.
Impreza zakoƒczy∏a si´ wspólnym odspiewaniem piosenki po˝egnalnej
„Ogniska ju˝ dogasa blask”.
Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach
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XVIII Sztafeta Niepodległości
Dukszty Ingalińskie – Zułów – Rossa
„Tak jak Ty niesiesz plecak,
on niós∏ w r´ku karabin…”
94. lata po odzyskaniu przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci,
w dniu 11 listopada XVIII Sztafeta Niepodleg∏oÊci
dotar∏a do grobu Matki i Serca Syna. Dzieci i m∏odzie˝
z Wileƒszczyzny jak równie˝ goÊcie z Macierzy pokonali tras´ 155 km z Dukszt Ignaliƒskich, przez Zu∏ów
na Ross´ oraz odcinek drogi znad rz. Wilii z wioski
Baran-Rapa (5 km).
„Polsk´ szczególnie umi∏owa∏em” – to has∏o tegorocznej Sztafety Niepodleg∏oÊci szlakiem cmentarzy
Legionistów 1919-1920. Szczególna sztafeta, d∏u˝sza
o jeden dzieƒ, odwiedzi∏a na trasie miejsca warte
pami´ci, gdzie bia∏o-czerwone znicze zawsze powinny p∏onàç – cmentarze legionistów. M∏odzi patrioci
byli Êwiadkami wyÊwi´cenia krzy˝a postawionego
w miejscowoÊci Baran-Rapa, w darze od WHM na
100-lecie Harcerstwa Polskiego, który upami´tnia
miejsce narodzin i zamieszkania m´czennika
z OÊwi´cimia, franciszkanina z Niepokalanowa, b∏.
Piotra Bonifacego ˚ukowskiego (1913-1942).
Sztafet´ inaugurowa∏a Msza Êw. na cmentarzu
legionistów w Duksztach Ignaliƒskich, nast´pnie
uczestnicy biegli przez Nowe Âwi´ciany (cm.legionistów), Âwi´ciany (cm.legionistów) a˝ do Zu∏owa,
gdzie 5 grudnia 1867 r. urodzi∏ si´ Pierwszy Marsza∏ek
RP Józef Pi∏sudski. Intensywny dzieƒ, w którym

m∏odzie˝ z Wileƒszczyzny przebieg∏a 88 km zakoƒczono kominkiem
patriotycznym. Zgromadzi∏o si´ na nim wiele goÊci z Polski, którzy
nast´pnego dnia towarzyszyli harcerzom WHM im. Pani Ostrobramskiej
na trasie z Zu∏owa na Ross´, zatrzymujàc si´ na cmentarzu legionistów
w Niemenczynie, w modlitwie podczas Mszy Êw. za Ojczyzn´ Polsk´
i Litw´ przy klasztorze Êw. s. Faustyny, jak równie˝ na polskiej kwaterze
wojskowej Cmentarza na Antokolu i Nowej Rossie. Szatefeta odda∏a
te˝ ho∏d poleg∏ym braciom Litwinom 13 stycznia 1991 r.
W czasie tradycyjnego kominku w Podbrodzkim Domu Dziecka, komendant i pomys∏odawca Sztafety ks. hm. Dariusz Staƒczyk powiedzia∏:
„W dzieci´cych sercach jest si∏a, m∏odoÊç, pi´knoÊç duszy. Poka˝cie przez
swój uÊmiech, oczy, serce, ˝e nie ma si´ czego baç. Dopóki takie dzieci
jak Wy, b´dziecie dla tej Ojczyzny, Matki Niepodleg∏ej, wolnej biec…”.
XVIII Sztafeta Niepodleg∏oÊci organizowana przez harcerzy Wileƒskiego
Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej zgromadzi∏a ok. 250 osób
w ró˝nym wieku, ze Êrodowisk harcerskich, szkolnych, akademickich. Sztafecie towarzyszyli motocykliÊci Mi´dzynarodowego Rajdu
Katyƒskiego, którzy po raz drugi pod w∏asnym has∏em „NajjaÊniejsza
i Niepodleg∏a – Pami´tamy” asystowali biegnàcym. Nie zabrak∏o sta∏ych
uczestników z G∏owna k. ¸odzi, harcerzy ZHP z Hufca im. Kornela
Makuszyƒskiego. Biegli wspólnie studenci z ¸om˝y, z duszpasterstwa
Êw. Andrzeja Boboli z Warszawy ze swoim kapelanem o. Wojciechem
Mikulskim, ze Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej, z Polskiej Akcji Narodowo-Konserwatywnej z Warszawy, rajdowcy z rodzinami a przyjaciele
WHM z ¸ukowa, Wroc∏awia, Krakowa, Stargardu Szczeciƒskiego...
Na Cmentarzu na Rossie, przy mauzoleum Matki i Serca Syna, gdy groby
legionistów otacza∏a 123-metrowa flaga Polski, po modlitwie dzi´kczynnej
za Niepodleg∏oÊç i dumnie odÊpiewanym Hymnie Rzeczpospolitej
Polskiej, wr´czono dzielnym biegaczom medale, dyplomy, a dla najbardziej zas∏u˝onych puchary. Komendant XVIII Sztafety Niepodleg∏oÊci,
ks. hm. Dariusz Staƒczyk snu∏ marzenia na kolejne lata: „Za rok bieg
z Dyneburga na Ross´, a za dwa lata, na XX Sztafet´ Niepodleg∏oÊci
od grobu Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie do Wilna.”
Podharcmistrz Małgorzata Alexandrowicz
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Gala stypendystów
„Wspólnoty Polskiej”
21 grudnia br. w Sali
Kolumnowej Sejmu RP odby∏a
si´ uroczystoÊç wr´czenia nagród
wyró˝niajàcym si´ osiàgni´ciami
naukowymi i pracà spo∏ecznà
stypendystów Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”.
Rozwój oÊwiaty i wychowanie m∏odego pokolenia jest wÊród celów statutowych Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, oprócz obrony praw Polonii
i Polaków za granicà, wspierania polskich instytucji
kulturalnych i naukowych dzia∏ajàcych za granicà,
jednym z wa˝niejszych. Bardzo istotnym zadaniem
jest kszta∏cenie m∏odych liderów polonijnych, którzy
b´dà skutecznie dzia∏aç w swoich Êrodowiskach
lokalnych w kraju zamieszkania, wspó∏pracujàc
z organizacjami polonijnymi oraz pozarzàdowymi
instytucjami w Polsce.
W uroczystym spotkaniu ze stypendystami udzia∏
wzi´li: pose∏ Joanna Fabisiak, wiceprzewodniczàca
Komisji ¸àcznoÊci z Polakami za Granicà, senator prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczàcy Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, pose∏ Jan Dziedziczak,
wiceprzewodniczàcy Podkomisji Nadzwyczajnej ds.
obywatelskiego projektu ustawy „Powrót do Ojczyzny”, prof. Marek Konopczyƒski, przewodniczàcy
Komisji ds. Edukacji przy Radzie Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dr Robert Wyszyƒski
z Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun programu
stypendialnego „Wspólnoty Polskiej” oraz Zbigniew
Âwi´cicki i Mariusz Ambroziak, przedstawiciele Fundacji Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie,
wspó∏pracujàcej ze „Wspólnotà Polskà” w ramach
funduszu stypendialnego.
GoÊci powita∏ prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komo∏owski, który powiedzia∏,
˝e dà˝àc do wspierania aktywnej i utalentowanej
m∏odzie˝y polskiej ze Wschodu, dzi´ki wspó∏pracy
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz sponsorami, „Wspólnota Polska” pragnie w sposób szczególny
nagrodziç tych ze swoich stypendystów, którzy dzi´ki
pracy naukowej i spo∏ecznej stanowià wzór dla innych.
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto
daje” – niezmiernie wa˝ne jest to, ˝e osoby te nie
tylko coÊ otrzymujà, ale te˝ bardzo wiele dajà z siebie. Przyk∏adem ich zaanga˝owania sà wszystkie

uroczystoÊci, zjazdy, konferencje wspierane pracà stypendystów-wolontariuszy, którzy wielokrotnie poÊwi´cali swój czas i si∏y dla dobra
innych. W∏aÊnie takie osoby o polskich korzeniach z Bia∏orusi, Czech,
Litwy, Kazachstanu, Palestyny, Syrii czy Ukrainy, sà najlepszym dowodem na to, ˝e program stypendialny przynosi wymierne rezultaty.
Dyplomy i nagrody otrzyma∏o kilkunastu studentów i doktorantów,
którzy równie˝ wyrazili s∏owa wdzi´cznoÊci i podzi´kowaƒ pod adresem darczyƒców, sponsorów i twórców Programu Stypendialnego
„Wspólnoty Polskiej”. Na zakoƒczenie spotkania w gmachu Sejmu
RP zaÊpiewano wspólnie kol´dy.
Druga cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, gdzie wystàpi∏ wspania∏y zespó∏ dzieci´co-m∏odzie˝owy
„Kwiaty Polskie” z Ejszyszek na Litwie, a nast´pnie z op∏atkiem w d∏oni
wszyscy z∏o˝yli sobie Êwiàteczne ˝yczenia. Na stó∏ wigilijny tradycyjne
potrawy przygotowa∏ Dom Polonii – Zamek w Pu∏tusku, który s∏ynie
ze staropolskiej goÊcinnoÊci i wspania∏ej kuchni.
SWP
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Odsłonięcie pomnika pamięci

Teodora Szumowskiego
W dzieƒ Êw. Andrzeja, 30 listopada br., w aurze zimowej zawiei odby∏a
si´ w Sankt Petersburgu niezwyk∏a uroczystoÊç ods∏oni´cia pomnika
pami´ci wybitnego Polaka – uczonego, filozofa, poety – Teodora Szumowskiego (1913-2012).
W ksià˝ce „Polacy w Sankt Petersburgu” pisaliÊmy, ˝e w 2013 b´dziemy
obchodziç 100. rocznic´ urodzin znanego orientalisty Teodora Szumowskiego. Niestety, zmar∏, nie doczekawszy si´ jubileuszu, w dniu 28
lutego 2012 r. Odszed∏ Cz∏owiek po prze˝yciu prawie ca∏ego wieku:
okrutnego w stosunku do niego i jego rodziny – Polaków z ˚ytomierza.
Po wybuchu I wojny Êwiatowej rodzina Szumowskich uda∏a si´ do
Azerbejd˝anu (Polacy w Azerbejd˝anie czczà to nazwisko w szczególny
sposób), gdzie znaleêli przys∏owiowy kawa∏ek chleba – ojciec w charakterze ksi´gowego, matka jako nauczycielka muzyki. Po krótkim pobycie
z najbli˝szymi matka Amelia wyjecha∏a do ˚ytomierza, do ob∏o˝nie
chorego ojca, zaÊ jej powrót do rodziny trwa∏ trzynaÊcie lat. Wojenna
tu∏aczka, brak ∏àcznoÊci z najbli˝szymi sprawi∏, ˝e po odnalezieniu trzech
synów i m´˝a odesz∏a na skutek chorób i cierpieƒ.
Teodor Szumowski (mówiono na niego równie˝ Todek) dzieci´ce lata
sp´dza∏ na odwiedzaniu starych cmentarzy azerskich, próbie odczytywania arabesek i napisów na p∏ytach nagrobkowych. Starszy brat,
niezwykle uzdolniony muzycznie, gra∏ na w∏asnor´cznie zrobionych
skrzypcach, zaÊ Todek grywa∏ na gitarze i Êpiewa∏ azerskie pieÊni.
Mija∏y lata. M∏odzieniec Szumowski zg∏osi∏ si´ do pracy w kopalni
w´gla, skàd pisa∏ listy do znanych mu z prasy uczonych orientalistów.
Los po∏àczy∏ go na d∏ugie lata pracy naukowej i wyrzeczeƒ ∏agiernych
z innym wybitnym Polakiem – orientalistà Ignacym Kraczkowskim
(1883-1951) – urodzonym w Wilnie, absolwentem Wydzia∏u J´zyków
Wschodnich Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, twórcà radzieckiej szko∏y
arabistycznej. W 1938 roku, mieszkajàcy w Leningradzie Szumowski
zosta∏ aresztowany za to, ˝e by∏ Polakiem (mówi∏ o tym wielokrotnie
publicznie), a nast´pnie zes∏any za dzia∏alnoÊç wywrotowà z synem
poetki Anny Achmatowej – Lwem Gumilowem. Represjonowany za
swoje polskie pochodzenie osiemnaÊcie lat (do 1956 roku) sp´dzi∏
w ∏agrach i na przymusowym osiedleniu. Póêniej nastàpi∏y lata upokorzeƒ
i trudnoÊci z uznawaniem jego osiàgni´ç naukowych w okresie sowieckim. Chocia˝ nigdy nie wyje˝d˝a∏ do Polski (ze zrozumia∏ych wzgl´dów)

i nie mia∏ równie˝ kontaktów naukowych z polskimi
orientalistami, by∏ jednak˝e zwiàzany z Macierzà,
z jej historià i kulturà. Potrafi∏ godzinami recytowaç
polskich poetów, zaÊ ka˝dy nowy dzieƒ rozpoczyna∏
odegraniem jednego z koncertów fortepianowych
Fryderyka Chopina. Ca∏e dnie, do koƒca ˝ycia,
poÊwi´ca∏ pracy naukowej, nie mia∏ go na czcze pseudonaukowe dysputy. Pomimo ˝e by∏ niejednokrotnie
szykanowany przez niektóre Êrodowiska akademickie
miasta i paƒstwa, wytrwa∏ i zosta∏ ikonà dla wyznawców islamu: rosyjskich Azerów, Tatarów, Kirgizów. To
w∏asnie oni ratowali go w trudnych chwilach ˝ycia.
Ostanie dziesi´ciolecie by∏ niemal dos∏ownie noszony
przez nich na r´kach. Op∏acano leczenie, obuwie
ortopedyczne i wszelkie inne potrzeby. Restauracja
„Baku” wysy∏a∏a mu do domu obiady i to∏m´. Na jego
95. urodziny wydano specjalne przyj´cie w hotelu
„Astoria” z udzia∏em administracji miasta. Ostatnia
przys∏uga – to pochowanie Teodora Szumowskiego
na Mostkach Literackich Cmentarza Wo∏kowskiego,
u stóp pomnika jego nauczyciela – Ignacego Kraczkowskiego, tak, by le˝a∏ na prawym boku, a twarz
mia∏ zwróconà w kierunku Mekki.

Na mogile prof. Teodora Szumowskiego staraniem
Azerów i Tatarów, mieszkajàcych w Sankt Petersburgu,
postawiono pomnik: „Ex Oriente Lux”. Stela w tradycji
muzu∏maƒskiej opatrzona jest arabeskà. Pomnik jest
dowodem wdzi´cznoÊci wyznawców islamu dla Polaka – t∏umacza ostatniej Ksi´gi objawionej – Koranu
na j´zyk rosyjski.
W dniu 30 listopada br. na mogile Uczonego z∏o˝ono
w imieniu Konsula Generalnego RP w Sankt Petersburgu wiàzank´ bia∏o-czerwonych goêdzików,
przepasanych wst´gà w polskich barwach narodowych.
Teresa Konopielko
Sankt Petersburg
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Miejsca pamięci polskich przesiedleńców

w akbułakskim rejonie
Historyczno-krajoznawcza wyprawa do miejsc
pami´ci polskich przesiedleƒców, którzy na poczàtku
XX wieku za∏o˝yli wieÊ Brai∏owka w akbu∏akskim
rejonie zainicjowana zosta∏a przez orenburgskie
kulturalno-oÊwiatowe Centrum „Czerwone Maki”
i jej przewodniczàcà Wand´ Seliwanowskà.
Ju˝ od oÊmiu lat „Czerwone Maki” corocznie w Zaduszki odwiedzajà dwie wioski: Brai∏owk´ i Sowiet
w akbu∏akskim rejonie, nawiàzujàc do bliskiej ich
sercom polskiej tradycji oddawania zmar∏ym czci,
zapalania zniczy w czas zadumy i modlitwy. W tym
roku delegacja z Orenburga odwiedzi∏a miejsce pochówku polskich przesiedleƒców celem z∏o˝enia
kwiatów pod pomnikiem ich pami´ci. To oni ponad
sto lat temu za∏o˝yli wieÊ Brai∏owka.
Do zespo∏u z Orenburga do∏àczyli: pan E.A. Orlenko
– kierownik oddzia∏u kompletowania archiwów i pani
J.A. Dmitriejewa – starszy naukowy wspó∏pracownik
oddzia∏u informacji i publikacji dokumentów
Paƒstwowego Archiwum Województwa Orenburgskiego.

W spotkaniu wzi´∏y równie˝ udzia∏: zast´pca szefa administracji ds.
socjalnych akbu∏akskiego rejonu pani G.N. Czi˝ikowa i kierownik
rejonowego wydzia∏u kultury pani N.A. Rogoznaja. W trakcie dyskusji
wst´pnie uzgodniono poparcie w∏adz rejonowych, dla inicjatywy Centrum „Czerwone Maki”, zorganizowania obchodów niedalekiej rocznicy
150-lecia polskiego powstania z 1863 r. Ta uroczystoÊç zaplanowana
jest do przeprowadzenia w rejonie Akbu∏ak w paêdzierniku 2013 r.

Celem wyprawy by∏o zebranie informacji
i materia∏ów fotograficznych zwiàzanych
z historià Brai∏owki, nie istniejàcej od 1975 r.,
jako terytorialnej jednostki województwa orenburgskiego oraz o jej pierwszych mieszkaƒcach
przesiedleƒcach – uczestnikach polskiego powstania z 1863 r.

Z Akbu∏aku wyprawa wyruszy∏a do wioski Sowiet, nieopodal miejsca,
gdzie znajdowa∏a si´ wieÊ Brai∏owka. Âwiadectwem istnienia tej wioski
sà resztki fundamentów koÊcio∏a i kilku nagrobnych kamieni pierwszych
przesiedleƒców: Miko∏aja Paszkowskiego, Feliksy Bosackiej, Antoniego
i Lucyny Chochrowskich, litewskiej zes∏anki z Kowieƒszczyzny Anny
Gaudeszyz, Antoniego i Efrozji Chyliƒskich.

Akbu∏ukski rejon z wielkim pietyzmem chroni
historycznà pami´ç o polskich przesiedleƒcach,
Êwiadectwem tego jest utworzenie wspólnie z centrum
„Czerwone Maki” i rejonowym krajoznawczo-historycznym muzeum, polsko-etnograficznej ekspozycji
pod nazwà „Byt i kultura polskich przesiedleƒców
w akbu∏akskim rejonie na poczàtku XX wieku”.
W krajoznawczym muzeum w Akbu∏aku, cz∏onkowie
wyprawy spotkali si´ z potomkami za∏o˝ycieli i budowniczymi wioski Brailówka: z bratem i siostrà
paƒstwem Stanis∏awem (ur. 1925) i Anna (ur. 1938)
Chuchrowskimi. W spotkaniu wzi´∏a te˝ udzia∏ pani
Maria Mie˝yƒska – mieszkanka wsi Sowiet. Na podstawie ich wspomnieƒ i relacji, odtworzono histori´
przesiedlenia Polaków do rejonu Akbu∏ak, za∏o˝enia
i budowy wsi Brailówka oraz Êwiadectwa ich codziennego ˝ycia na poczàtku XX wieku.
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W wyprawie do historycznego miejsca, do wsi Brailówka, które pani
Maria Mie˝yƒska nazwa∏a „maleƒkà wolnà Polskà”, wzi´li udzia∏
przedstawiciele w∏adz miejscowych i uczniowie Êredniej szko∏y
ogólnokszta∏càcej wsi Sowiet. Uczniowie tej szko∏y opiekujà si´ i dbajà
o pomnik ku czci polskich przesiedleƒców, ustawiony 28 wrzeÊnia
2004 r. Zgodnie z polskà tradycjà zapalono znicze, z∏o˝ono kwiaty
i posadzono krzewy g∏ogu.
Zgromadzone materia∏y zdobyte w czasie krajoznawczo-historycznej
wyprawy zespo∏u „Czerwone Maki” i przez towarzyszàce im postacie,
przeistaczajà si´ w historyczne dokumenty, a uzupe∏nione dotychczasowym dorobkiem, w tym zakresie, kulturalno-oÊwiatowego centrum
„Czerwone Maki”, stanowià bezcenne êród∏owe archiwalia. Sà przekazem historii polskich zes∏aƒców, zagubionych na bezdro˝ach Syberii.
Te dokumenty przy wspó∏pracy polskich organizacji i historyków
z paƒstwowym archiwum orenburgskiego regionu, b´dà udost´pnione
szerokiemu kr´gowi badaczy, którym bliskie sà problemy rosyjsko-polskich stosunków i ich rzetelnego przekazu.
J.A. Dmitriejewa, wspó∏pracownik naukowy
Paƒstwowego Archiwum Województwa Orenburgskiego.

WSPÓLNOTA POLSKA nr 4/2012

Wystawa

„Polscy wychodźcy II wojny światowej w Iranie”
iraƒskich miastach, g∏ównie w Teheranie o Isfahanie,
gdzie spotkali si´ z serdecznym i niezwykle goÊcinnym
przyj´ciem miejscowych w∏adz i ludnoÊci. Isfahan
zdoby∏ nawet wówczas miano miasta polskich dzieci. Wojskowi w nied∏ugim czasie do∏àczyli do si∏
walczàcych w Europie, pozosta∏e osoby natomiast prawie do koƒca wojny przebywa∏y w Iranie, a nast´pnie
rozproszy∏y si´ po Êwiecie. Nieliczni powrócili do Polski,
pewna liczba zaÊ pozosta∏a w Iranie i za∏o˝y∏a tam
rodziny. Byli polscy wychodêcy wspominajà Iran jako
raj na ziemi po doÊwiadczeniach sowieckiego piek∏a
i niezmiennie podkreÊlajà swà dozgonnà wdzi´cznoÊç
za opiek´ i goÊcinnoÊç ze strony Iraƒczyków.

W grudniu br. w Domu Polonii w Warszawie
otwarta zosta∏a wystawa „Polscy wychodêcy II
wojny Êwiatowej w Iranie” przygotowana przez
Rad´ Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
oraz Ambasad´ Islamskiej Republiki Iranu
w Warszawie z okazji przypadajàcej w tym
roku 70. rocznicy przyj´cia przez Iran i goÊciny
120 tysi´cy polskich uchodêców z terenu
Zwiàzku Radzieckiego.
W spotkaniu udzia∏ wzi´li ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Samad Ali Lakizadeh, sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa Andrzej Krzysztof Kunert, kierownik Urz´du do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanis∏aw Ciechanowski,
liczni goÊcie, senatorowie, pos∏owie, przedstawiciele ministerstwa spraw
zagranicznych oraz „tu∏acze dzieci”, które w 1942 r. znalaz∏y schronienie
w Iranie. GoÊci przywita∏ prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Longin Komo∏owski.
Sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej Krzysztof
Kunert podczas spotkania powiedzia∏ m.in., ˝e armia gen. Andersa by∏a
najbardziej niezwyk∏à armià spoÊród wszystkich alianckich armii podczas
drugiej wojny Êwiatowej, poniewa˝ sk∏ada∏a si´ wy∏àcznie z jeƒców,
wi´êniów i zes∏aƒców i by∏a dowodzona przez jeƒców i wi´êniów, by∏a tak˝e
jedynà armià alianckà, której szlak wiód∏ przez trzy kontynenty: z Europy
przez Azj´ i Afryk´ ponownie do Europy, by zanieÊç wolnoÊç do Polski.
Polska armia gen. W∏adys∏awa Andersa utworzona na terenie Zwiàzku
Sowieckiego na mocy porozumienia mi´dzy rzàdem RP na wychodêstwie
i Sowietami w roku 1942 rozpocz´∏a ewakuacje do Iranu. W sumie
ewakuowano 120 tysi´cy ˝o∏nierzy i osób cywilnych, w tym ponad 40
tysi´cy kobiet i dzieci. Polscy wychodêcy zostali rozlokowani w kilku

Wystawa sk∏ada si´ z ponad 30 plansz z fotografiami pochodzàcych z iraƒskich archiwów,
a wÊród nich mo˝na zobaczyç m.in. zdj´cia
˝o∏nierzy armii gen. Andersa w Bandar-e Anzali nad Morzem Kaspijskim i ich przyj´cie
przez ludnoÊç cywilnà, portrety wycieƒczonych
w´drówkà uchodêców i sprawujàce nad nimi
opiek´ piel´gniarki oraz liczne zbiorowe zdj´cia
polskich dzieci w Isfahanie, ich zaj´cia szkolne
i uroczystoÊci religijne.
Ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Samad Ali Lakizadeh podczas wernisa˝u powiedzia∏,
˝e ta ekspozycja jest doskona∏à okazjà do tego, by
przypomnieç o 70. rocznicy ewakuacji polskich
˝o∏nierzy i cywilów ze Zwiàzku Radzieckiego do
Iranu. „Ich przyj´cie, dla nas Iraƒczyków, by∏o zaszczytem” – podkreÊli∏ ambasador Iranu.
Polscy uchodêcy zostali w Iranie przyj´ci bardzo ˝yczliwie, co znajduje potwierdzenie w licznych êród∏ach
historycznych. Jednak nie wszystkim uda∏o si´ prze˝yç.
W Iranie zmar∏o ponad 2,9 tys. Polaków, w zdecydowanej wi´kszoÊci z wycieƒczenia, chorób i epidemii
spowodowanych pobytem w sowieckich ∏agrach, którzy
zostali pochowani na ziemi iraƒskiej. Na odrestaurowanym Polskim Cmentarzu Wojennym Dulab w Teheranie
znajduje si´ 1937 polskich mogi∏, na polskich kwaterach
cmentarzy ormiaƒskich w Isfahanie 18 mogi∏ oraz
w Pahlevi – obecnie Bandar-e Anzali 639 grobów.
Pozosta∏a wdzi´czna pami´ç i cmentarze oraz wystawa,
b´dàca wzruszajàcà lekcjà historii, podobnie jak film
„The Lost Requiem” zaprezentowany w Domu Polonii.
JW.
Foto Piotr Su∏ek
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Proponowane
dyscypliny:
	BIEG INTEGRACYJNY
	BADMINTON
BEACH SOCCER
	BOWLING
BRYDŻ
	DUATHLON
	ERGOMETRY
	GOLF
	JEŹDZIECTWO
	KAJAKARSTWO
	KOLARSTWO MTB
	KOLARSTWO SZOSOWE
	KOSZYKÓWKA
	LEKKA ATLETYKA
	ŁUCZNICTWO
	MINI IGRZYSKA
	PIŁKA NOŻNA
	PIŁKA SIATKOWA HALOWA
	PŁYWANIE
	RINGO
	SIATKÓWKA PLAŻOWA
	STRZELECTWO
	SZACHY
	SZERMIERKA
	TENIS STOŁOWY
	TENIS ZIEMNY
	TURNIEJ RODZINNY
	WĘDKARSTWO
ŻEGLARSTWO

XVI Światowe
Letnie Igrzyska
Polonijne
Kielce 2013
Igrzyska odbędą się w dniach
3-10 sierpnia 2013 r. na terenie miasta
Kielce i w okolicznych ośrodkach sportu.
Kielce są stolicą szczególnie pięknego
województwa świętokrzyskiego.
Niebawem ruszy strona internetowa igrzysk

i rejestracja. Serdecznie zapraszamy do udziału
w tej wspaniałej imprezie, będącej świętem
polonijnego sportu!

II Światowy Zjazd
Inżynierów Polskich
w Warszawie
26-28 czerwca 2013 r.

Kontakty polskich środowisk technicznych działających poza
granicami Polski ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, uczelni technicznych sięgają lat siedemdziesiątych XX
wieku. Po przemianach ustrojowych w Polsce kontakty te
zaczęły się zacieśniać. Wielu polskich uczonych i inżynierów
podjęło współpracę z uczelniami technicznymi i instytutami
badawczymi w kraju. Działające poza granicami polonijne
stowarzyszenia inżynierskie nawiązały kontakty ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w Polsce, a Stowarzyszenie
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i Stowarzyszenie
Inżynierów Polskich w Kanadzie stały się członkami Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej działającej w Polsce.
Zaowocowało to zorganizowaniem przez SNT w 1996 r.
w Warszawie I Sympozjum „Polacy Razem”. Następnie odbyły
się kolejne takie sympozja: w Warszawie 1999, w Londynie
2000, w Wilnie 2004 i w Wiedniu 2006.
Rozwój kontaktów indywidualnych i instytucjonalnych spowodował zacieśnienie współpracy. Zrodziła się inicjatywa
zorganizowania I Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich
(ŚZIP). Odbył się on w Warszawie 8-10 września 2010 r. w siedzibie Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskim Domu
Technika NOT. Jego współorganizatorami były Federacja SNT
NOT, Politechnika Warszawska oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. I Zjazd zakończył się przyjęciem
przesłania, w którym zapisano m.in. wolę zbudowania trwałej
platformy w postaci cyklicznych zjazdów, które odbywać się
będą co trzy lata.
Zgodnie z tym postanowieniem organizatorzy I Zjazdu
podjęli się zorganizowania w czerwcu 2013 r. kolejnego,
II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. O Patronat
Honorowy nad nim poproszono Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego, który
ten patronat przyjął.
Wykorzystując doświadczenia z I ŚZIP oraz dyskusje w technicznych gronach polonijnych i krajowych, rozszerzono grono
organizatorów dołączając do Federacji SNT NOT, Politechniki Warszawskiej i Rady Polskich Inżynierów w Ameryce
Północnej, Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych i Konferencję Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych.
Rozszerzono także Komitet Programowy powierzając kierowanie nim byłemu rektorowi Politechniki Warszawskiej, prof.
Włodzimierzowi Kurnikowi.

Celem II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich jest integracja polskich
środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania
innowacji, transferu technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i jej
konkurencyjności w świecie. Zjazd zajmie się m.in. problemami:
 rzedstawienie potencjału i osiągnięć
p
polskich inżynierów i naukowców
za granicą,
 stalenie najskuteczniejszych form
u
wykorzystania tego potencjału,
	przedstawienie polskich potrzeb
i oczekiwań od środowisk polonijnych
	współpraca polonijnych i krajowych
organizacji naukowo-technicznych,
	nawiązanie kontaktów indywidualnych i rozwój programu staży
międzynarodowych dla studentów
i inżynierów.

Więcej informacji:

www.not.org.pl
Naczelna Organizacja Techniczna

http://szip.org.pl
Strona Zjazdu
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