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77 rocznica II wojny wiatowej – znane i nieznane fakty.
W tym miesi cu obchodzimy 77 rocz-

nic  wybuchu drugiej wojny wiatowej. Wci
pokutuje o niej wiele mitów i niedomówie .
Poni ej przytaczamy niektóre z nich.

II wojna wiatowa wcale nie rozpocz a
si  od ostrza u Westerplatte w Gda sku. Na
podstawie bada  historyków, wiemy obecnie,
e pierwsze niemieckie bomby spad y 1 wrze nia

1939 r. nie na polsk  sk adnic  wojskow  Wes-
terplatte w Wolnym Mie cie Gda sku, ale na
po ony wtedy blisko granicy z nazistowskimi
Niemcami Wielu . Niemieckie si y lotnicze
Luftwaffe zbombardowa y miasteczko niszcz c
prawie doszcz tnie zabudowania i infrastruktur ,
oraz zabijaj c ok. 1200 osób. W wyniku bom-
bardowania bezbronnego Wielunia 75% zabu-
dowy miasta leg o w gruzach. By a to klasyczna
zbrodnia wojenna z punktu widzenia prawa mi -
dzynarodowego, bo w mie cie nie by o polskiego
wojska, a miasto nie broni o si . Jednak zdradzie-
ckie wystrza y z pancernika Schleswig-Holstein,
który wcze niej pokojowo wp yn  do gda skie-
go portu, maj  wi kszy wymiar symboliczny i

 bardziej znane w powszechnej wiadomo ci
historycznej.

dla wojsk niemieckich, a obro cy w schronach
na Str kowej Górze szybko zostali rozgromieni.

Najbardziej irytuj cym dla Polaków
dem dotycz cym II wojny wiatowej jest

pojawiaj ce si  od lat raz po raz na wiecie okre -
lenie „polskie obozy koncentracyjne”. Ten niefor-
tunny skrót nie wyst puje chyba tylko w Polsce.
Wywodzi si  z niedok adno ci t umacze  wielu

zyków, w których przymiotnik „polskie” mo e
oznacza  zarówno prowadzone przez Polaków,
jak i znajduj ce si  na ziemiach polskich. W czasie
drugiej wojny wiatowej to nazistowskie Niemcy
tworzy y obozy koncentracyjne, a Polacy byli
jednym z narodów, który najbardziej ucierpia  z
ich strony.  Jednak nie ma równie  uzasadnienia
geograficznego nazywania skrótowo tych obozów
„polskimi” w sensie terytorialnym, gdy  wi k-
szo  z nich znajdowa a si  na terenach przed-
wojennej Trzeciej Rzeszy. Tylko tak zwanych
Vernichtungslager (obozów zag ady) by o
rzeczywi cie wi cej na terytorium Polski, ze
wzgl dów logistycznych – atwiej by o przewozi
tam ydów na mier  z ca ej Europy.

Niemiecka, nazistowska propa-
ganda wylansowa a mit o tym, e polska
kawaleria szar owa a na niemieckie czo gi
w celu wy miania polskiego wojska i uka-
zania technologicznej przewagi nad nim.
Niemcy opisywali, e polska kawaleria ata-
kuj c lancami i szablami, rzuca a si  bez-
my lnie pod g sienic  ich czo gów. Taka
sytuacja nigdy nie mia a miejsca. Kawaleria
atakowa a piechot , ale nie czo gi. Poza tym
oddzia y konne mia y w swoim wyposa e-
niu tak e m.in. armaty przeciwpancerne.

Kolejny mit to przedstawianie
bitwy pod Wizn , jako polskich Termopil.
Mit g osi, e garstka nierzy polskich
niczym Spartanie broni a strategicznego
przej cia, walcz c dzielnie i odpieraj c ataki
Niemców. Historycy wskazuj  m.in. na to,
e ta przeprawa wcale nie by a kluczowa

Polska armia w wrze niu 1939 roku
 nie by a wcale s aba. Oczywi cie nasza armia
by a gorzej wyposa ona i mniejsza ni  po czone
si y Niemców, ZSRR i S owacji, które wspólnie
zaatakowa y wówczas Polsk . Wed ug szacun-
ków polskie wojsko mia o ok. 1 milion nierzy,
co czyni o z niej powa nego przeciwnika.

ównym problemem by  niespodziewany atak
Zwi zku Radzieckiego ze wschodu, a tak e nie-
dogodny dla nas uk ad granic. G ównym zwy-
ci skim dla Niemców czynnikiem by a te  zasto-
sowana przez nich taktyka Blitzkriegu – wojny

yskawicznej, opartej na przewadze w broni
pancernej i lotnictwie.

Na wiecie przewa a potoczny pogl d,
e II wojn wiatow  wygrali Amerykanie. To

mo e dziwi  i irytowa  szczególnie mieszka ców
krajów by ego ZSRR, ale lata komunistycznej
izolacji i zimnej wojny zrobi y swoje. Faktem
jest jednak, e to front wschodni zaanga owa
najwi ksze si y, najwi cej czasu i krwi nierzy.
W aden sposób nie mo na odmówi  armii
radzieckiej tego, e to w nie ona mia a prawdo-
podobnie najwi kszy wp yw na wygran  z nazis-

towskimi Niemcami.
Ka da wojna jest brudna i okrutna

zawsze po obu stronach konfliktu. Podob-
nie by o i z II wojn wiatow . Szlachetno

nierzy alianckich i brutalno  nazistów,
nie sprawdza si , gdy patrzymy na histori
tej wojny. Tylko sprawa zag ady ludno ci
ydowskiej wymyka si  tutaj ze skali po-

równawczej, takich zbrodni po stronie
alianckiej nie by o. Alianci jednak tak e do-
puszczali si  zbrodni wojennych. II wojna
wiatowa nie by a wcale wojn  mi dzy tzw.

Czerwonym i Alianckim Dobrem a Brunat-
nym Z em, by a za to najkrwawsz  wojn
w dziejach, która na zawsze zmieni a oblicze
Europy i ca ego wiata. Wspominaj c wyda-
rzenia II wojny wiatowej z perspektywy
77 lat b my, zatem bardziej krytyczni i
obiektywni.

oprac. MS
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Kongres
Polaków w Rosji
FEDERALNA POLSKA
NARODOWO-KULTURALNA  AUTONOMIA       Aktualno ci

12.08.2016

„Ma e Wielkie Historie” - akcja zbierania pami tek
historycznych dla Muzeum Historii Polski

W „Noc Muzeów” 14 maja br.
Muzeum Historii Polski zainaugurowa o
spo eczn  akcj  zbierania pami tek
historycznych dla Muzeum. Akcja nosi
nazw  „Ma e Wielkie Historie” i b dzie
trwa  do 11 listopada 2016 r. Celem
zbiórki jest pozyskanie obiektów o
warto ciach historycznych i
patriotycznych.

Szczególne znaczenie maj  przedmioty,
zwi zane z polsk  drog  do

niepodleg ci – zarówno w roku 1918,
jak i w roku 1989. Muzeum jest
zainteresowane równie  przedmiotami
codziennego u ytku, fotografiami,
dokumentami, a tak e wyrobami
rzemie lniczymi i artystycznymi,
wiadcz cymi o historii polskiej kultury

oraz przemianach spo ecznych i
gospodarczych. Wszelkie pami tki mog
by  przekazywane poczt  na adres
Muzeum: ul. Mokotowska 33/35, 00-560
Warszawa, dostarczane bezpo rednio do

siedziby Muzeum lub za po rednictwem
MSZ w przypadku przesy ek o znacznej
warto ci. Z Muzeum mo na si
kontaktowa  drog  elektroniczn  poprzez
adres: pami tki@muzhp.pl lub
telefonicznie: +48 22 211-90-29 oraz
+48 22 211-90-48.

Zach camy Poloni  i Polaków
zamieszka ych na terenie Federacji
Rosyjskiej do udzia u w akcji.

Wi cej informacji mo na znale  na
stronie Muzeum www.muzhp.pl

Zanim nazwa „Federalna Polska
Autonomia Narodowo-Kulturalna” wesz a do
powszechnego u ytku cz onkowie Polonii
rosyjskiej musieli w  wiele wysi ku i
pracy, aby s owa te znalaz y swoje
umocowanie prawne i odzwierciedlenie w
rzeczywisto ci. Wraz z upadkiem ZSRR
rozpocz  si  kilkuetapowy proces
formalizowania „Polskiej Autonomii
Narodowo-Kulturalnej”.

W 1992 na I zje dzie organizacji
polonijnych z inicjatywy dziesi ciu tych e
lokalnych organizacji zosta  powo any

„Kongres Polaków w Rosji”. 5 lat pó niej
dosz o do II zjazdu, by w ko cu na otwarcie
XXI wieku (III zjazd mia  miejsce w 2003r.)
podj  donios  w swoich skutkach decyzj  o
stworzeniu Polskiej Federalnej Autonomii
Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w
Rosji”, w sk ad której wesz y Autonomia
Narodowo-Kulturalna Polaków w Moskwie
„Dom Polski”, Irkucka Obwodowa Organizacja
Spo eczna „Polska Autonomia Kulturalna
„Ogniwo”, Krasnojarska Regionalna Autonomia
Narodowo-Kulturalna „Dom Polski” oraz
przedstawiciele regionalnych organizacji
spo ecznych Polaków Abakanu, Barnau a,

Informacje podstawowe Bijska, W adykaukazu, Wo gogradu,
adywostoku, Jekaterynburga, Kazania,

Jaros awia, Kaliningradu, Krasnodaru,
Mineralnych Wód, Nalczyka, Nowosybirska,
Orenburga, Permu, Penzy, Rostowa nad
Donem, Petersburga, Samary, Smole ska,
Saratowa, Tomska, Togliatti, Tiumienia, Ufy,

an-Ude, Usola Syberyjskiego i stanicy
Anapskaja.

Od tamtego momentu do
„Kongresu Polaków w Rosji” przy cza y si
kolejne organizacje, osi gn wszy obecnie
liczb  55.

www.poloniarosji.ru/pl

Wiceminister rozwoju Jadwiga
Emilewicz przedstawi a za enia
Polskiej Strategii Kosmicznej.
Dokument ten realizuje cele Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której
projekt jest aktualnie konsultowany
spo ecznie. Okre la d ugookresowe
kierunki rozwoju sektora kosmicznego
w Polsce.

Prezentacja za  Polskiej Strategii
Kosmicznej odby a si  12 wrze nia
2016 r. podczas Europejskiego Kongresu
Robotycznego w Jasionce k. Rzeszowa.

- Sektor kosmiczny jest jednym z
najbardziej innowacyjnych i

Polska Strategia Kosmiczna
zaawansowanych technologicznie
obszarów, maj cym coraz wi ksze
znaczenie dla gospodarki europejskiej i
wiatowej. Dlatego uwa amy, e

wspieranie m.in. tej bran y umo liwi
realizacj  Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi
wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Podstawowym za eniem Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest
stworzenie nowego modelu rozwoju
polskiej gospodarki, opartego w wi kszym
stopniu na wiedzy, innowacjach i post pie
technologicznym ni  na niskich kosztach
produkcji. Jedn  z bran , która obecnie
ma w Polsce charakter niszowy, ale która
mo e przyczyni  si  do osi gni cia tego
celu jest sektor kosmiczny.
Kluczowe zalety polskiego sektora
kosmicznego:
·        budowanie stabilnej wspó pracy
pomi dzy nauk  i przemys em,
·        rozwijanie innowacyjnych technologii,
·        stymulowanie kontaktów i
wspó pracy zagranicznej.

Stworzone na potrzeby misji
kosmicznych nowoczesne technologie
znajduj  zastosowanie w wielu
dziedzinach przemys u. Dzia alno
kosmiczna „wymusza” blisk
wspó prac  pomi dzy sektorem
badawczo-rozwojowym a przemys em,
tym samym przyczyniaj c si  do
wzrostu innowacyjno ci w gospodarce.

Sektor kosmiczny stymuluje równie
rozwój nowych materia ów i technologii,
wprowadza nowe formy organizacji pracy i
kontroli jako ci. Opracowywane na
potrzeby misji kosmicznych urz dzenia
musz  by  niezawodne, odporne na
ekstremalne warunki, lekkie i
energooszcz dne. Te wszystkie zalety
technologii kosmicznych sprawiaj , e
bardzo atwo mog  by  wykorzystywane w
innych sektorach gospodarki.

Wi cej informacji znajduje si  na
naszej stronie internetowej http://
www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-
strategia-kosmiczna-zalozenia/ oraz  w
za czonej informacji prasowej.
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  3 wrze nia
2016 r. Polonia kali-

ningradzka wzi a
udzia  w Dniach

miasta w Gwardiejsku. Polo-
ni cz  z Gwardiejskiem
mocne wi zi – w zesz ym roku
równie  wspólnie brali my
udzia  w obchodach 750-lecia
miasta i przeprowadzali my
warsztaty ta ca polskiego w
Domu Kultury Gwardiejska.

Program udzia u autonomii
narodowych w Dniach miasta
nie ró ni  si  od poprzedniego:
ozdobili my swoje stoisko i na-
kryli my stó  z polskimi potra-
wami, aby pocz stowa  miesz-
ka ców miasta. Tu równie
przywitali my mera Gwardiej-
ska Aleksandra Torb .

Polonia ma ciep e kontakty
przyjacielskie z cz onkami
innych autonomii – w pierwszej
kolejno ci z Litwinami. Spotka-
li my si , porozmawiali my,
pocz stowali my siebie nawza-
jem potrawami narodowymi.
Postanowili my, e pa stwo
Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów (1569-1795) jako unia Kró-
lestwa Polskiego i W ielkiego
Ksi stwa Litewskiego do dzi
istnieje w przyja ni naszych

Dni miasta w Gwardiejsku

dwóch autonomii.
Nawi zali my równie  nowe

kontakty – z ukrai skim klubem
” z Sowiecka.

Byli my zachwyceni nowymi
rze bami transformerów lokal-
nego rze biarza Aleksandra
Bragi postawionymi w Gwar-
diejsku.

W koncercie na cze  Dni
miasta, wzi a udzia  prezes
Polonii Elena Rogaczykowa z
piosenkami “Sz a dzieweczka do

laseczka” i “Lipka”
w towarzystwie
naszego zespo u tanecznego.

Zd yli my tylko zej   ze
sceny, pogoda kardynalnie si
zmieni a, zacz a si  gwa towna
burza z ulew , musieli my na-
wet przy trzyma  swój namiot,
eby nie odlecia . Tak e cz on-

kowie Polonii Kaliningradu na-
prawd  b  mieli co wspom-
nie !                            Julia Czalij

Foto autora i
adys awa ysego

umaczenie A. Szyriaj

Cz onkowie Polonii w
Gwardiejsku

An elika Kulik
Cz onkowie Polonii cz stuj  si  litewskim 

ch odnym barszczem

Dziewczyny Polonii 
z transformerami

Na zdj ciu poni ej:
Wyst p Polonii na scenie

Pocz stunek dla mera Gwardiejska Aleksandra Torby

Wywiady dla telewizji
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2016 ROKIEM SIENKIEWICZA
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   Parlament Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nowi  rok 2016 Rokiem Henryka Sienkie-
wicza. Obchodzimy w tym ro-
ku 170. rocznic  urodzin i 100.
rocznic mierci pisarza.
  Henryk Adam Aleksander Pius
Sienkiewicz herbu Oszyk, „Litwos”
(ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzej-
skiej, zm. 15 listopada 1916 w
Vevey) – polski nowelista, powie -
ciopisarz i publicysta; laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie lite-
ratury (1905) za ca okszta t
twórczo ci, jeden z najpopular-
niejszych polskich pisarzy
prze omu XIX i XX w.
    Henryk Sienkiewicz urodzi  si
we wsi Wola Okrzejska w powiecie ukowskim w

zubo ej rodzinie szlacheckiej.
Jego rodzicami byli Józef
Sienkiewicz (1813–1896) i Ste-
fania Sienkiewicz z domu Cieci-
szowska (1820–1873). By  jednym
z sze ciorga dzieci.

    W 1858 roku Sienkiewicz rozpocz  nauk  w
gimnazjum w Warszawie (rozpocz  j  w jednym z
gmachów pó niejszego UW). W szkole nie uzyski-
wa  jednak wysokich not, najlepiej sz y mu przed-
mioty humanistyczne. W 1866 r. uzyska wiadect-
wo dojrza ci. Zgodnie z wol  rodziców zda  na
wydzia  lekarski do Szko y G ównej Warszawskiej,
jednak zrezygnowa  z medycyny i podj  studia
prawnicze, by w ostateczno ci przenie  si  na wy-
dzia  filologiczno-historyczny. Zdoby  tam grunto-
wn  znajomo  literatury i j zyka staropolskiego.
   Pierwsz  prób  literack  podj  jeszcze w 1867 r.,
gdy napisa  wierszowany utwór Sielanka m odo ci,
odrzucony przez Tygodnik Ilustrowany. W 1869 r.
debiutowa  jako dziennikarz. W 1872 r. wyda  po-
wie  Na marne oraz Humoreski z teki Worszy y,
a nast pnie Stary s uga (1875), Hania (1876), oraz
Selim Mirza (1877). Trzy ostatnie utwory nazywane

 ma  trylogi .
    W lutym 1876 r. wraz z Helen  Modrzejewsk  i
grup  znajomych wybra  si  w podró  do USA. W
owym czasie nie by o to czym  powszednim. W
swej korespondencji do gazety pisa  o tym: „Cz o-
wiek, który wyje a do Ameryki, jest jeszcze u nas
rzadko ci . Wyobra am sobie nawet, e po powrocie,
w powiecie ukowskim, z którym cz  mnie liczne
stosunki, przynajmniej przez miesi c b  mnie
uwa  za rodzaj powiatowego Ferdynanda Kor-
teza.” W Ameryce zatrzyma  si  d ej w Kalifornii.

Z tego okresu po-
chodz  Listy z pod-
ró y do Ameryki. 8
wrze nia 1877 roku
opublikowa  w
dzienniku Daily
Evening Post arty-
ku  Poland and
Russia, w którym
zaatakowa  dwulico-

 polityk  w adz
rosyjskich, które na
Ba kanach wyst -
powa y jako obro -
ca S owian, w Kró-

lestwie Polskim natomiast gn bi y i prze ladowa y
Polaków.

 Korespondencje ze Stanów
Zjednoczonych publikowane w
prasie polskiej, zyska y szero-
kie uznanie i wzbudzi y zain-
teresowanie jego osob .

  W 1878 roku wróci  do
Europy. Zatrzyma  si  w Lon-
dynie, nast pnie przez rok
przebywa  w Pary u. Podczas
pobytu we Francji Sienkiewicz
pozna  nowy pr d w literaturze
– naturalizm. W roku 1878
napisa  nowel  Janko Muzy-
kant. W 1879 r. w artykule Z
Pary a stwierdza: „Dla powie ci

naturalizm by  w zasadzie znakomitym, niezb dnym
i mo e jedynym krokiem naprzód”. Dwa lata pó -
niej zmieni  jednak zdanie i wypowiedzia  si  o
naturalizmie w tonie krytycznym. Wyrazem przeko-
na  na temat naturalizmu i pisarstwa jako takiego
by y wydane drukiem odczyty: O naturalizmie w
powie ci (1881), O powie ci historycznej (1889),
Listy o Zoli (1893).
    W 1879 Sienkiewicz wyg osi  we Lwowie odczyt
pod tytu em Z Nowego Jorku do Kali-
fornii. W drodze powrotnej, w Szczaw-
nicy tak e da  odczyt o swym pobycie
w Ameryce. Po raz pierwszy spotka
tam swoj  przysz on , Mari
Szetkie-wiczówn . Z ma stwa tego
pochodz  dzieci: Henryk Józef i
Jadwiga Maria. Ma stwo nie trwa o

ugo, gdy  19 pa dziernika 1885 roku
w wieku 31 lat Maria zmar a na gru lic .
    W 1880 napisa  utwór historyczny
Niewola tatarska i pracowa  nad po-
wie ci  historyczn  Ogniem i mieczem.
W li cie do redaktora krakowskiej
gazety „Czas” Stanis awa Smolki z 1
lutego 1884 pisa : „Co do powie ci
wielkiej, ta b dzie nosi a prawdopo-
dobnie tytu  Wilcze gniazdo. Rzecz
dzieje si  za Jana Kazimierza, w czasie insurekcji
kozackiej.” Wspomniana w li cie powie  Wilcze
gniazdo ukaza a si  ostatecznie w odcinkach na
amach „S owa” od 2 maja 1883 do 1 marca 1884

roku pod tytu em Ogniem i mieczem. Powie  ta
(podobnie zreszt  jak kolejne cz ci Trylogii) przy-
nios a pisarzowi wielk  popularno  i spotka a si  z
nadzwyczajnym odbiorem spo ecznym. Wiele osób
korespondencyjnie pyta o o dalsze losy ulubionych
bohaterów. Miasto Zbara  w 1879 roku nazwa o
jedn  z ulic imieniem Sienkiewicza, w 1884 roku Ja-
cek Malczewski wystawi  tak zwane ywe obrazy na
podstawie Ogniem i mieczem, powsta a sztuka teat-
ralna oparta na powie ci, a w 1900 roku mieszka cy
Zbara a nie zgodzili si  nawet na oddanie pod budow
placu ko cielnego, twierdz c, e spoczywaj  tam
szcz tki Podbipi ty. Powie  spotka a si  te  z kry-
tyk . Wytykano jej zw aszcza przeinaczenia histo-
ryczne.
    W drugiej po owie lat osiemdziesi tych pisarz
rozpocz  prac  nad kolejn  cz ci  Trylogii –
Potopem; tytu  odnosi  si  do potopu szwedzkiego.
Tak e ta powie  by a drukowana w odcinkach w
„S owie” – (od 23 grudnia 1884 do 2 wrze nia 1886).

By  to trudny okres w yciu pisarza, gdy  w tym
czasie zmar a jego ona Maria Sienkiewiczowa.
Mimo to, powie  szybko podbi a serca czytelników
i utwierdzi a jego literack  pozycj .
    Po mierci ony pisarz uda  si  w podró  do Kon-
stantynopola (przez Bukareszt i Warn ), z której
pisa  korespondencje. Po powrocie do Warszawy
wyda  trzeci  cz  Trylogii – Pana Wo odyjow-
skiego. I ta powie  ukaza a si  w „S owie” (od maja
1887 do maja 1888 roku). Trylogia wynios a Sien-
kiewicza na szczyty popularno ci i uczyni a z niego
najpopularniejszego polskiego pisarza. Stefan e-
romski w swych Dziennikach napisa : „Sam widzia-
em w Sandomierskiem, jak wszyscy, tacy nawet,

którzy nic nie czytuj , dobijali si  o Potop.” Jako
wyraz uznania Sienkiewicz dosta  od nieznanego
wielbiciela podpisanego Micha  Wo odyjowski
bardzo poka  sum  15 tysi cy rubli. Pieni dze te
przeznaczy  na fundusz imienia Marii Sienkiewiczo-
wej dla artystów zagro onych gru lic .
      W pa dzierniku 1884 r. napisa  powie  Rodzina
Po anieckich.
     W 1894 roku powsta y pierwsze rozdzia y Quo
vadis, które ukaza y si  drukiem od marca 1895
roku w warszawskiej „Gazecie Polskiej”, krakowskim
„Czasie” oraz „Dzienniku Pozna skim” (do lutego

1896 roku). Wydanie ksi kowe pojawi o si  nie-
ugo pó niej i zrobi o zawrotn  karier  w ca ej

Europie. Ksi ka do dzi  cieszy si  wyj tkow  po-
pularno ci , zosta a przet umaczona na wiele

zyków, w tym na arabski czy japo ski, a tak e
esperanto. Quo vadis wielokrotnie adaptowano i
wystawiano na deskach teatrów, ukaza a si  nawet
opera oparta na motywach powie ci, a w 1913 ro-
ku zosta o po raz pierwszy sfilmowane. Potem by a
ekranizowana jeszcze kilkakrotnie.
    Od roku 1896 pisarz rozpocz  prac  nad now
powie ci  Krzy acy, któr  uko czy  po czterech
latach w roku 1900. W tym te  roku (1900) pisarz
przy zaanga owaniu ca ego spo ecze stwa obchodzi
jubileusz 25-lecia pracy twórczej i otrzyma  od naro-
du maj tek ziemski w Obl gorku, gdzie utworzy
dom dziecka. Sienkiewicz anga owa  si  w sprawy
spo eczne. 30 czerwca 1900 zosta  wybrany zagra-
nicznym cz onkiem Czeskiej Akademii Umiej t-
no ci. W 1901 roku napisa  odezw  w sprawie dzieci
we Wrze ni. W 1906 wzywa  rodaków z USA do
pomocy g oduj cym w Królestwie Polskim.
     W 1905 roku otrzyma  nagrod  Nobla za ca oksz-
ta t twórczo ci.
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Karolinka ze strusiem
E. Rogaczykowa i Karolina 
podczas konkursu rysunków

10 wrze -
nia 2016 r. w
mia s te c zk u

Z a o z i e r j e
a w s k i e g o

rejonu Obwodu Kaliningra-
dzkiego odby  si  pierwszy ot-
warty festiwal-konkurs trady-
cyjnej kultury ludowej “Sien-
tiabriny”. Termin festiwalu
pokry  si  ze wi tem zako -
czenia niw Do ynki, które
obchodzi si  w wielu s owia -
skich krajach, w tym w Polsce.

Festiwal zosta  przepro-
wadzony w Parku ptaków,

Festiwal Kultury Ludowej w Zaozierju

(ze str. 4)

Cz onkowie Polonii na prezentacji
uczestników festiwalu

Widzowie ta cz  pod polskie piosenki

Wyst puje Elena Rogaczykowa

Czasami mo na i w karecie posiedzie

niedawno otwartym przy kla-
sztorze w. El biety. W festi-
walu-konkursie wzi y udzia
zespo y folklorystyczne dzie-
ci cych szkó  muzycznych

ównie ze wschodu naszego
obwodu, by y te  dzieci z Ka-
liningradu i ze Swiet ogorska.
Wykonywa y rosyjskie pio-
senki ludowe.

ród zaproszonych go -
ci w festiwalu wzi  udzia  uk-
rai ski klub “ ” z So-
wiecka, z którym cz onkowie
Polonii zaprzyja nili si  pod-

czas Dni miasta w Gwardiejsku.
” ze swojej strony

zaprosi  Poloni  wyst pi  w
Zaozierju.

Szkoda, e nas by o bar-
dzo ma o, i wyst po-
wa a z dwiema piosen-
kami tylko prezes Polo-
nii Elena Rogaczyko-
wa. Jednak otrzyma-
li my du o pozytyw-
nych emocji tak od fes-
tiwalu, jak i od Parku
ptaków, od przepi kne-
go babiego lata w wi to

Do ynek.
  Julia Czalij
Foto autora
i Eleny Rogaczykowej

W Parku
ptaków

W „Kurierze Warszawskim” ukaza a si  w 1910 r. w
odcinkach jego powie  dla m odzie y W pustyni i
w puszczy.
    W 1905 roku odpowiadaj c na ankiet  rozes an
przez parysk  gazet  „Le Courrier Européen”,
napisa : „Nale y mi owa  ojczyzn  nade wszystko i
nale y my le  przede wszystkim o jej szcz ciu. Ale
jednocze nie pierwszym obowi zkiem prawdziwego
patrioty jest czuwa  nad tym, by idea jego Ojczyzny
nie tylko nie stan a w przeciwie stwie do szcz cia

ludzko ci, lecz by si  sta a jedn  z jego podstaw.
Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny
stan  si  spraw , na której ca ej ludzko ci zale y.
Innymi s owy, has em wszystkich patriotów powinno
by : przez Ojczyzn  do ludzko ci, nie za : dla
Ojczyzny przeciw ludzko ci”.
    Po wybuchu wojny Henryk Sienkiewicz wyjecha
do Szwajcarii. Wraz z Ignacym Janem Paderewskim
by  jednym ze wspó za ycieli Szwajcarskiego
Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w
Polsce. Zmar  15 listopada 1916 r. w Vevey i zosta
tam pochowany.
    W 1924 roku, ju  w wolnej Polsce, prochy pisarza
uroczy cie sprowadzono do Polski. W drodze przez

kraje Szwajcarii, Austrii, Czech sk adano mu ho d.
27.10.1924 roku odby a si  uroczysto  obok pom-
nika Adama Mickiewicza w Warszawie, gdzie prze-
mówienie okoliczno ciowe wyg osi  Stanis aw Woj-
ciechowski. Na koniec trumn  w sarkofagu z ono
w Warszawie w podziemiach katedry w. Jana tu
obok prezydenta Gabriela Narutowicza. W roku
1944 w czasie trwania powstania warszawskiego

nierze niemieccy wysadzili katedr , po wojnie
sarkofag i katedr  odnowiono.
    Jego prawnukiem jest by y minister spraw
wewn trznych Bart omiej Sienkiewicz.

oprac. 
Pomnik Henryka

Sienkiewicza w Okrzei

Sarkofag Sienkiewicza w ko ciele w. Jana
Chrzciciela w Warszawie

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Obl gorku
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Polska moda ludowa. Idzie o rado !
Polska narodowa szafa p ka w szwach:
 w niej i góralskie kierpce i kolorowe

haftowane kiecki; czerwone korale
i krakowskie pawie pióra.
Obok strojów z we nia-
nych pasiaków i filcu,
kosztowne jedwabie,
kaszmiry i tkane barw-
nymi ni mi koronki.
- Chcemy pokazywa
strój ludowy nie jako
sceniczny kostium czy
umieszczony w gablocie
kawa ek tkaniny. Tylko
taki noszony wieki temu
przez zwyk ych ludzi  w
ich codziennym yciu – mó-
wi  twórcy najwi kszej
internetowej encyklopedii  ludo-
wych strojów. A my zagl damy do
garderoby sprzed kilkuset lat i przed-
stawiamy te najpi kniejsze.

Rewia mody pod Giewontem: kierpce,
serdaki, portki i korale:

Podhala ska moda mo e zachwyca wiat.
Góralki zawsze sz y z duchem czasu, najpierw
po yczy y od Krakowianek charakterystyczne
czerwone korale, a potem podpatrzy y u space-
ruj cych po Krupówkach turystek ciep e kaftany,
pokocha y te  ozdobne hafty i b yszcz ce ceki-
ny. Tak wystrojone do dzi  celebruj  wa ne
wi ta i uroczysto ci rodzinne. Panowie – konie-

cznie w kierpcach, serdaku, obcis ych portkach
przyozdobionych lampasami i skórzanymi sznu-
rówkami, z piórkami w kapeluszu, fajk  i ciupag .
Zamiast kurtek – zarzucane na ramiona jak pele-
ryny tak zwane “cuchy”, bogato zdobione we nia-
nymi tasiemkami, wst kami, aplikacjami i haftami.

Z czasem, góralscy kreatorzy mody, staraj cy
si  dotrzyma  kroku elegantom spod Giewontu,
dorzucili do tego bogatego zestawu tak e stylowe
swetry z Chicago i krótkie kolorowe kiecki w
kwiaty. Zdaniem Stanis awy Trebuni-Staszel,
ekspertki od góralskiej mody i autorki albumu
“Strój górali podhala skich”, nie wystarczy
wygl da adnie, ale te  i modnie. Bo, jak mówi,
tu idzie o rado :

“Strój na Podhalu nadal trwa, w nie prze ywa
swój rozkwit. W latach 90. powróci  na nowo do
zakopia skiego pejza u przybieraj c w nowej
rzeczywisto ci politycznej inne funkcje i znacze-
nia. -  Czasami pojawiaj  si  kontrowersyjne
elementy ubiorów, odró niaj ce wspó czesn
mod  podhala sk  od tej pierwotnej. Ta ogromna
ró norodno  form wprawia w zak opotanie sa-
mych górali, baby ju  nie wiedzo cy to góralskie
cy pa skie odzienie. Poza tym wa ny jest emo-
cjonalny stosunek górali do tego elementu kul-
turowego dziedzictwa. Niezale nie od mód i tren-
dów zawsze postrzegany by  jako spoiwo cz ce
przesz  ze wspó czesno ci , pozwalaj ce
góralom czu  si  sob  u siebie – podkre la Sta-
nis awa Trebunia-Staszel.

Amarantowe sukmany i czarne hafty
Wilanowa

Podobno powsta  na wzór zdobie  bramy
przed pa acem Jana III Sobieskiego na war-
szawskim Wilanowie. Charakterystyczny dla tej

cz ci Ma-
zowsza strój wilanowski ma pi kne czarne hafty
zdobi ce górn  cz  bia ych r kawów kobiecych
koszul, motyw bardzo ch tnie wykorzystywany
tak e przez m ode pokolenie etnoprojektantów.

ugie spódnice do kostek przys ania y krótsze
o kilkadziesi t centymetrów  zapaski, najcz ciej

w kolorze bia ym, niebieskim, zielonym i ró nych
odcieniach ci. No i oczywi cie wplecione we

osy jedwabne, pastelowe wst ki i ko-
rale. Panny upina y z warkoczy korony,
a  m atki nosi y na g owach bia e, p ó-
cienne, zdobione haftami czepcowe chus-
ty. Panom elegancji dodawa y wysokie
cylindry lub filcowe kapelusze. No i
sukmana: najcz ciej w kolorze granatu i
ciemnej zieleni. „W dni wi teczne ch opi
Mazowsza nosz  sukman  niebiesk ,
która dochodzi do kolan, z wy ogami i
sznurkami koloru amarantowego” –
opisywa  Oskar Kolberg. Tak ubranych
mieszka ców jeszcze w XIX w. mo na

by o spotka  na lewym brzegu Wis y – od Wila-
nowa i Powsina a  po Nadarzyn, Raszyn i Pia-
seczno.

Pawie pióro i krakuska Tadeusza
Ko ciuszki

Swoj  s aw  i status narodowego strój kra-
kowski zawdzi cza przywódcy insurekcji z 1794 r.
Tadeuszowi Ko ciuszce, który ukrywaj c si
przed rosyjskimi szpiegami chodzi  ubrany w
strój krakowski, czyli “nosi  si  po ch opsku”.
Dla podkre lenia zas ug Kosynierów w zwy-
ci stwie pod Rac awicami Ko ciuszko w bia ej
sukmanie na krakowskim rynku sk ada  te
przysi  na wierno  narodowi.

Popularno  Ko ciuszki przyczyni a si  do
rozpowszechnienia stroju krakowskiego w ca ej
Polsce, a jak pisze Jadwiga Koszutska, niektóre
jego elementy, szczególnie sukmana i czapka ro-
gatywka, wesz y do umundurowania powsta -
ców w dziewi tnastowiecznych powstaniach
narodowych. Popularno  stroju krakowskiego,
szczególnie kobiecego, utrwali a natomiast inteli-
gencja krakowska z kr gu M odej Polski, dzi ki
której pawie pióra u czapki, bia e fartuchy, pi knie
haftowane jedwabne gorsety i czerwone korale
sta y si  po prostu modne.

owickie pasiaki: cynober, biel, fiolet
To  jeden z najbogatszych, najpi kniejszych i

najefektowniejszych tradycyjnych strojów ca ej
Polski u ywanych z okazji wi t i wa nych uro-
czysto ci do dzi . Znak rozpoznawczy – paski.
W ka dej postaci, kolorze i w dowolnych, zmie-
niaj cych si  przez lata zestawieniach. Paski
zdobi  kobiecy spódnice, suknie, we niaki,
zapaski, gorsety i kaftany, ale te  m skie spodnie.

Jak czytamy na portalu strojeludowe.net :
“W drugiej po owie XIX w. dominowa y tkaniny
w barwach czerwieni, w drobne pojedyncze
paski lub ich wi zki. Pocz tek XX w. to czas
przeobra  stroju owickiego.

Ilustracja z ksi ki “Polskie stroje
ludowe”, fot. Wydawnictwo Muza

Stroje wilanowskie

Stroje Krakowiaków

> str. 7

Do ko cio a, pocztówka, w asno  prywatna
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o pasiaków sta o si  pomara czowe, a
wytkane na nich pasy w ró nych odcieniach
zieleni zosta y urozmaicane i wzbogacane cyno-
brem, biel  i fioletem. Apogeum zmian, doty-
cz cych szczególnie stroju kobiecego przypada
jednak na okres mi dzywojenny. W pasiaku
zacz y dominowa  kolory zimne: zielony, fio-
letowy, szmaragdowy, uzyskane dzi ki barwni-
kom anilinowym. Rozmaito  tkanin, barwno
i niew tpliwe pi kno, spowodowa y ich na lado-
wnictwo i rozprzestrzenienie si  w tkactwie
innych regionów, czyli tzw. mod owick .”

Kujawiak “nosi si  bogaciej, przykrywa
suciej a fa dzisto”

Nie wszystkie oryginalne elementy kujaw-
skiego stroju zachowa y si  do dzi , dlatego jego
wizerunek zawdzi czamy g ównie artystom.
Najwi cej pejza cie Wojciechowi Gersonowi
-jego powsta e w po owie XIX w. prace  pos u-

y wybitnemu etnografowi Oskarowi Kolber-
gowi do ilustracji wydanego w 1867 r. tomu “Ku-
jawy”. Wyobra enia o kujawskim stroju przez
lata kszta towane by y przez prace urzeczonej
wiejskim folklorem najs ynniejszej w dwudzie-
stoleciu mi dzywojennym malarki i projektantki
tkanin Zofii Stryje skiej.

Kujawiaka rozpoznamy przede wszystkim po
oryginalnym nakryciu g owy: zwi zywanej na
boku futrzanej kuczmie, owczarskich kapelu-
szach z szerokim rondem, rogatywkach i zawa-
diacko noszonych na bok kaszkietach z lakie-
rowanymi daszkami. Do tego lniana koszula i
jedwabna chusteczka wi zana pod szyj . To
Panowie. Panny wi tuj  w chustkach i szlarkach,

atki maj  na g owie kopki przystrojone
chustkami. Plus gorset, sukmana, spódnica,
zapaska i obowi zkowa bi uteria.

Chodaki i bursztynowe fajki z puszczy
  Skromny i pozbawiony ozdób - taki by  m ski

Od Skulska i lesina, stroje robocze i wi teczne z ró nych
stron Kujaw, oko o 1880 r.

Kobieta
w stroju

warmi skim

(ze str. 6)

Kurpianki z okolic
Pu tuska

Stroje bi gorajskie

rod o: http://culture.pl/pl/artykul/polska-
moda-ludowa-idzie-o-radosc

Przyk ad zapo yczenia stroju cieszy skiego
przez Górali skich

strój na Kurpiach. Na g owie:
czapki rogatywki, plecione z ko-
rzeni sosnowych kapelusze z lakie-
rowanymi daszkami. Latem - czap-
ka maciejówka. Na owini te stopy
wk adano chodaki, lub wiadcz ce
o zamo no ci buty z cholewami.
Najkosztowniejsz  cz ci  m skiej
garderoby by a br zowa sukmana,
a zim  barani ko uch z ko nierzem
z czarnego runa owczego. Nie zapo-
minajmy o gad etach. Uzupe -
nieniem stroju kurpiowskich bart-

ników, pszczelarzy
i rolników by y eleganckie rze bio-
ne d bowe kije, brzozowe lub bur-
sztynowe fajki, stylowe tabakierki
z rogu, i torba z borsuczej skóry.

Kiecka w krat  lub poziome
pasy, bia e koszule zdobione ko-
ronkami, grube we niane chusty
zarzucone na ramiona i watowany

aszcz, tzw. angierka – to z kolei
znak rozpoznawczy od wi tnych
dam na Kurpiach. Szyku dodawa-
y im prawdziwe paciorki korali z

medalem monety lub krzy yka – czytamy na
stronie strojeludowe.net.

ote mycki Warmii
Prosty, a jednocze nie

dostojny wi teczny strój
warmi skich kobiet dos-
konale podkre la  sylwetk .
Szerok , ozdobion  fal-
banami aksamitn  lub
jedwabn  trzymet-
row  sukni  dope nia a
bogato haftowana
prawdziwym z otem i
srebrem mycka. To
by y prawdziwe ko-
ronkowe arcydzie a
wi zane pod brod .
Szy y je zazwyczaj
zakonnice a mog y
nosi  jedynie m atki.
Jak czytamy na stro-
nie Domu Warmi -
skiego, nakrycia

owy ró ni y si
kszta tem, bogact-

w e m
haftu i po-
m y s o w o c i
ozdób w za-
le no ci od
wieku kobiety, jej zamo -
no ci i okoliczno ci, w któ-
rych by y noszone. War-
mi skie modnisie uwiel-
bia y nosi  te  zauszniki
czyli kolczyki, w osy upi-
na y tzw. harnatlami czyli
szpilkami do w osów. War-
mi ski strój ludowy prze-
sta  by  powszechnie no-
szony ju  pod koniec XIX w.

ej u ywa y go kobiety,  strój m ski prawie
zupe nie odszed  w zapomnienie.

Cieszyn: czerwone po czochy, spinki i pas
Moda Cieszyna, wielokulturowego miasta

po nego na styku wa nych szlaków handlo-
wych swoje korzenie ma w renesansie. Wytworny
strój kobiecy wykonywany by  przede wszyst-
kim z kosztownych tkanin, bogatych w poz a-
cane hafty i  finezyjn  bi uteri . Blasku dodawa y
koliste lub sercowate spinki, którymi zapinano
pod szyj  kabotek i przede wszystkim srebrne
pasy cieszy skie, do których przymocowywano
trzepotki, czyli delikatne cuszki, uk adaj ce
na marszczeniu sukni i fartucha. Wszystkie
ozdoby odlewali i projektowali s yn cy na ca ym

sku Cieszy skim skoczowscy, cieszy scy i
jab onkowscy z otnicy.

Bi gorajskie oberki
 To ubiór niezwykle skromny: proste, wyko-
nywane samodzielnie, zazwyczaj lniane lub
we niane kroje niemal ca kowicie znikn y z
bi gorajskiego krajobrazu podczas II wojny
wiatowej.  - Strój kobiecy mia  charakter archai-

czny i niepowtarzalny, swym wygl dem przy-
pomina  literackie i artystyczne wyobra enia
stroju s owia skiego.- czytamy na stronie
strojeludowe.net. A  tworzy y go: koszula, spód-
nica i p ócienna zapaska. Najbardziej finezyjne i
skomplikowane jak zwykle s  okrycia g owy: u

atek - rozpi te na drewnianych obr czach
czepki ze zwisaj cymi do pasa wst kami,  a od
pierwszych lat XX w. tzw. oberki, na które zak a-
dano chust . Na szyi - prawdziwe ró owe korale.

Najbardziej charakterystyczn  cz ci  m skiej
wersji stroju by a torba w kszta cie podkowy,
czyli “kalita” noszona najcz ciej od wi ta.
Zawsze na prawym ramieniu.
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Odby o si  uroczyste otwarcie
„Magic Crystal” – pierwszego domu

gry strefy hazardowej „Jantarnaja”, któr  tworzy
si  niedaleko w. Kulikowo nad brzegiem Ba tyku w
Obwodzie Kaliningradzkim.

„Pojemno  dwóch naszych sal to 150 auto-
matów do grania. Ponad stu pracowników przesz o
niezb dne szkolenie dla personelu domów gry.
Wszyscy pracownicy to mieszka cy naszego regionu.
Ogólny dochód wynosi ponad dwa miliony rubli”
– poinformowa  Aleksander Dmitroczenko,
generalny dyrektor Sp. z o. o. Neverland, która
jest inwestorem nowego obiektu.

W odró nieniu od kasyna w domu gry nie ma
sto ów do ruletki i gier karcianych, ale niektóre

FAIR PLAY
automaty produkcji austriackiej potrafi  w pe ni
zast pi  jedno i drugie.

Administracja Obwodu Kaliningradzkiego
liczy na dalsze powi kszenie liczby inwestorów
strefy gier. Jak zaznaczy a minister gospodarki
Anastazja Kuzniecowa, rozwój projektu strefy
„Jantarnaja” posuwa si  zgodnie z uzgodnionym
z rz dem obwodu planem. Obecnie g ówny
inwestor projektu firma Royal Time Group pro-
wadzi budow  centrum rozrywki o powierzchni
18 tys. metrów kwadratowych, w którym b
mie ci  si  kasyna, automaty do gry i sto y,
plac koncertowy, sale VIP i restauracje. Drugi
etap projektu zak ada zbudowanie na terenie strefy
hazardowej hoteli, centrum konferencyjnego,

kompleksu SPA i innych tu-
rystycznych i rekreacyjnych
obiektów.

Ogólna powierzchnia strefy
„Jantarnaja” b dzie wynosi
ok. 100 ha, i jest planowana
jako cz  wielkiego turys-
tyczno-rekreacyjnego komp-
leksu „Nowe Miasto” („Nowyj
gorod”) o powierzchni ok.
700 ha, w sk ad którego wejd
pensjonaty, hotele, strefy spa-
cerowe, aquapark, molo i ma-
rina. Jego budow  planuje si
prowadzi  na warunkach pa -
stwowo-prywatnego partner-

stwa.
Je li chodzi o „Magic Crystal”, to pierwszych

klientów zacz to tu przyjmowa  jeszcze na
pocz tku kwietnia, i niektórzy zd yli poczu  smak
szcz cia – wyszli ze znacznymi wygranymi. A o
tym, e w tym domu gier gra si  uczciwie, mogli te
przekona  si  dziennikarze zapoznawczej wycieczki
prasowej, którzy mieli mo liwo  rywalizowa  z
automatami: jeden z nich wygra  ponad 20 tysi cy
rubli.

W ten sposób, Obwód Kaliningradzki stanie w
jednym rz dzie z s siadami nadba tyckimi – Polska,
Litw , Niemcami i innymi krajami, gdzie
cywilizowany hazard jest nieod cznym sk adnikiem
turystki i rozrywki, i przynosi niema y dochód
rodków bud etowych, sprzyjaj c rozwojowi

programów opieki spo ecznej.
Dmitrij Osipow

27 sierpnia po raz
XXII odby  si

Mi dzynarodowy Pó maraton Gusiew-Go dap.
Zawodnicy rywalizowali na dystansie 21,097km.
Podobnie jak w poprzedniej edycji, start honorowy
by  o godzinie 13.00 (wg czasu polskiego) w
Gusiewie, natomiast start ostry o godzinie 16.00 w
pobli u miejscowo ci Smirnowo. Meta znajdowa a
si  na Promenadzie Zdrojowej.

Na starcie tegorocznego, ju  XXII Mi dzy-
narodowego Pó maratonu Go dap-Gusiew stan o
tylko 59 zawodników, w zdecydowanej wi kszo ci
z Rosji, ale by o te  o mioro Polaków i zawodnicy
z Bia orusi. Przyczyna niewielkiego zainteresowania
tegorocznym biegiem nie le a po stronie sporto-
wej, ale politycznej. Chodzi g ównie o zamkni cie

ma ego ruchu granicznego mi dzy Polsk  i Obwodem
Kaliningradzkim.

Zdecydowan  wi kszo  miejsc na podiach zaj li
Rosjanie. Tradycyjnie oficjalne otwarcie biegu
odby o si  po rosyjskiej stronie, w Gusiewie, a
dekoracje i zako czenie w Go dapi. W Gusiewie by
start honorowy, po którym zawodnicy autokarami
zostali przewiezieni na start ostry do miejscowo ci
Smirnowo. St d ju  na w asnych nogach pokonali
licz  ponad 21 km, atestowan  tras  pó maratonu
i po rundzie w centrum Go dapi finiszowali na mecie
nad jeziorem przy go dapskich t niach.

Zwyci zc  tegorocznego pó maratonu w kat.
open i M-30 zosta  Valeriy Pavlichuk z Kaliningradu,
który tras  pokona  w 01:12:34 i o 06.54 wyprzedzi

drugiego na mecie swego rodaka Igora Cukanova
oraz o 12.31 trzeciego ukasza Maciejskiego ze
Szczecina. Ósmy by  drugi z Polaków Rafa  Pionk z
Gdyni (01:29:38), a na 12. miejscu uplasowa  si
go dapianin Maciej Kalinowski (01:33:42).

Najszybsza z kobiet Elizavieta Szlahtina (Ka-
liningrad) przebieg a pó maraton w 01:44.53, a
druga, go dapianka Marta abicka, straci a do
zwyci czyni 58 sekund. Trzecia w kat. kobiet (24.
w open) by a kolejna biegaczka z Kaliningradu
Tatiana Sumbajeva (01:49:12).

  Najlepszych dekorowali Komendant Stra y
Granicznej w Go dapi pp k. Tomasz Makowski oraz
samorz dowcy z Gusiewa i Go dapi.
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Projekt wspó finansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic .

Mi dzynarodowy Pó maraton Gusiew - Go dap

„Magic Crystal”
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