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+ Wladze Nilcaragui przystaly na ofertg

PeНnu, godz4c siq na oddanie ca}kowitej

kontroli Chiiczykom nad pTacami przy

pTzekopie i wlwlaszczaniu ziemi, Мапа-

ра zignorowala przy tr7m zagTo2enie, ja-

i<i. prbl.kt -69|ozпacza(. dla бrоdой-
skanaturalnego jeziora i okolic. Inwesф-

сiQ waftQ 5о mld dоlаrбrv mia}a plowa-

dziб spбtka HKND Grоuр z Hongkongu,

,rа .rБl. z multimiliarderem Wang |in-
gem, а tеrmiп jej zakoflczenia ustalono

па 2о2о I.

}ednak do dziб projekt siq nie rozpo-

сzф. - Mieszkaricy to рrобсi ludzie, Wie-

tzyli,2ezarobi4 ogTomne pienQdze na tej

inwestycji. Nie maj4 jednak бwiadomo-

бсi, 2е zniszczy опа nasze jezioro i nega,

Фwnie $?lynie zаrбwпо na Toбliny, jak

i zwierzgta * podkreбla ksi4dz. - Na sta-

hrrm l4dzie, gdzie chcieli оdеЬrаб tubyl-

соm ziemiq, ludzie protestowali, А tutaj

wszyscy siq cieszyli, 2е dostan4 рrас9 аlЬо

bEd1 wупаjmоwаб kwatery dla robotni-

kбw-dodaje.

Iezioro па razie uratowane

О budowie kanalu na poludniu Ni]<ara-

рimбй siqwlaбciwie od czasu, gdyk9T

iogTafowie wykazali,2e na qтп odcinku

саý kontlment amerykaflski jest najwg2-

szy. Najbardziej powa2ne рrбЬу podejmo

wano w роlойе ХШ w., gdy Amerykanin
Cornelius Vanderbilt podpisal z rz4dem

NikaTagui umowe na zaprojektowanie
kanafu.

Przedsigbiorca jednak szфkо zoriento-

wal siq, 2е projekt mо2е Ьуб ryzykov,zny
ze wzglqdu na aktywno66 wulkanu Con-

серсiбп. Zarzucil swбj pomys} i zdecydo-

wal, Ьу wykorzystaб naturaln4 trasQ przez

jeziorb NikaTagua i rzekq Sап |uan, ktбra

wlp\,wa z jeziora Cocibolca i plynie do

Morza KaraibsНego, bqd4c na calej dlu-

goбci 2eglown4. Natomiast odcinek od je-

iiora do Pacyfiku towary pokonywaý za

роmос4 wоzбw konnych. W ten sposбb

drоgа ulatйala handel miqdzy wschod-

nim i zachodnim wybrze2em USA,

Kiedy jednak w I9I4 r. Amerykanie
otworzyli Kanal Panamski, szlak stra-

ciI racjq bpu, а dyskusje па temat pIze-

kopu kanalu w Nikarapi sig zakoiczyly,
Nowe nadzieje rozbudzili dopiero Chirl-

czycy.

- Na szczqбcie wulkan uratowal nasze

jezioro, Chiiczycy przestrasфi siq Nie-

pokalanego Poczqcia - powtarza z nre-

ii.ry*arr4 r"tysfakcj4 padre Tigerino,
@) MARсIN RYсHLY

Таm skarb twбj,
gdzie serce twoje

кАR0l- FRYTA z ROSJI

Niektбrzy, jak lgor z Tomska, iqzyka przodkбW uczyli siq

z ksiqieЙ Sienkiewicza. Jak Ро[асу z Syberii odkrywa[i

swoie korzenie?

tTto pкzBosroTvBK SyBBKlt I NrtASTo

l obci42one pi€tnem carobciistwa,

Tu, w |ekaterynburgu, noc4 z rб na

т7 lipca т9l8 r. bolszewicy rozstrzelali

саrа Mikolaja II wTaz z rodzin4. ОЬес-

nie jestto czwarte со doЙelkoбcimia-
sto Rosji i wa2ny обrоdеk biznesowy,

Z Antonin4 Umifisk4, dlTektork4

Szkoф |qzyka i Kultury Polskiej, spo-

tkam siq w сепtrцm. Z соkоlu zerka na

nas Lenin.

Pocz4tki fоrmоwапiа siq Polonii
w t;.rп mieбcie siqgaj4 upadku Zwi4zku

Sowieckiego.
W r99z r. Czeslawa Pietuszko reje-

struje Stowarzyszenie Polaros i zostaje

jego pierwszym prezesem. Sprzyja

tеmu klimat polityczny i rпielonaro-

dowo66 tego miasta. Swoje zwi4zki
maj4 tu Mongolowie, Czesi, Baszki-

Tzy, Ormianie, Ukraiicy i wiele in-

nych nacji.
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Zabytkowe Ьudоwпiсtwо w Тоmskч

- Czeslawa pochodzila z Kresбw, z oko
lic Przemyбla. Podczas wojny zostala sie-
rot4 i dziecifistwo spqdzila w dоmu
dziecka, w kt64.m zakazano jej mбwiб
ро polsku. StowaTzyszenie zalo2yla juz na
emeryturze, Ьо prze2lrMa}a, 2е potomko-
rMie Polakбw 2yj4cych w Rosji nie mбwi4
ро polsku - wspomina Antonina Umiri-
ska.

Tak2e w r99z r. udaje siq rеаkqrмоwаi
tu rz}rmskokatolick4 parafiq бw. Аппу,
а w 1997 r. do miasta pTzye2diajqpa|-
loфnki. Wбrбd nich siostra MiroslarMa
Wlodarczyk, polonistka, ktбra popro-
wadzi zajgcia z polsНego. - Gdy zaczEla
mбwi6, to nagle dziwnie siE poczulam.
Wszystko rozumialam - mбwi Umifr-
ska.

Iekaterynburg:
kim siq czujq

Antonina Umiriska pokonala dlug4
drogq, bv zоstаб dyrektork4 szkoly,

Sowieci deportowali jej rodzinq z Wo-
\mia do Kazachstanu, gdzie sig uTodzila
w т96б r. W r99о r. zdobyla dyplom fi-

lologa rosyjskiego па uniwersytecie
w Omsku, а rok pбZniej zaczgla studio-
wаб zaocznie historig sztuki na UralsНm
Uniwersltecie Paristwowym w |ekate-
rупЬшgu.

- Zakochalam sig w tl,Tn mieбcie, zre-
zygnorMalam z obywatelstwa kazach-
sНego i wyst4pilam о rosyjsНe. Decyzja
zbiegla siq z kryzysem ekonomicznym
w Kazachstanie na pocz4tku lat 9о. Вуlо
cigiko. Сhоб dziadek powtarza}, 2е nie
wiemy, со to jest g}6d - mбй Umiriska.

W domu rodzice ptzysz|ej dyTektorН
nie mбrvili ju2 ро polsku. Ро r99T r. rо-
dzina Antoniny zaczgla jednak jetdzi(
do PolsН, Ьо odnalazla krewnych. - Nie
chcialam jechaб do Polski bez zпаjоmобсi
je"yka. W ten sposбb trafiIam па zajgcia
polsНego. Kiedy usфzalam,,Cich4 noc"
i ,,Gdy sig Сhrystцs rodzi", to а2 mпiе ýci
snqlo, Ьо przypomnialo mi siq, jak dzia-
dek бpiewal te kolqdy - wspomina Anto-
nina. - РРа рап, Нm sig czujg? Trudno
poйedzie6. |qzyk mojej matН to rosyjski,
w Kazachstanie siq wychowalam, przod-
kбwmamzPolsН..

Naukg w jej szkole zwyНe zaczlma ok.
zo оsбЬ, korlczy polowa. Czqбci brakuje
moýwacji, inni przychodzq па chwilg.
Przez placбwkg przewinqlo siE Hlka na-
uczycielek oddelegowanych z Polski.
Pierwsze, ktбre przyje2dzaly, zarabiaty
tak malo, 2е uczniowie zrzucali sig, Ьу
роmбс wупаjаб im mieszkanie. ОЬес-
nie nauczyciele nie dostaj4 pienigdzy za
pracE; takZe dla dyrektorН to praca spo-
leczna, Ьо szkola nie otrzymuje jй dofi-
nansowania.

- PTzychodz4 do nas nie tylko ludzie
starsi, ktбrzy w czasach komunizmu pr6-
bowali czpaб Sartre'a i Camusa ро pol-
sku, Ьо rosyjskich wydari nie bylo. Со
raz wiqcej mlodych ludzi ciekawych jest
wspбlczesnej PolsН - mбwi Antonina.

Zajgcia odbl,waj4 sig w piwniczce za-
przyjaZnionej szkoly artystycznej. Ptzez
lata w szkole udalo sig zgromadziб ро-
kainy zЬiбr literatury, slowniki, gry
planszowe. W nieйelkim pomieszcze-
niu rMisi godlo PolsН.

Nauka jgzyka to nie tylko wkuwanie
gramatycznych regul. - Du2o rozma-
wiamy о wsp6lczesnej Polsce, Ьо рrаса
polonijna to nie tylko folklor. Wа2пе
jest, Ьу nikt siq nie rozczaTowal, 2е ро
przyetdzie doWarszawy ludzie nie cho-
dz4 w stroju krakowiaka i nie mбwi4
Sienkiewiczem - бmieje siq Antonina
Umiiska.

Tomsk ро raz pierwszy:
krew пiе woda

То miasto le2y na obszarze historycz-
nej Syberii. Przez dwa ЙеК, Х\,1П i )О(,
rozwijalo sig dlmamicznie - do czasu,
gdy szlak kolei transsфeryjsНej оmiпф
Tomsk. Do рЬеrпi tomsНej пafiali nie
tylko zeslaricy, ale i dobrowolni przesie-
dleficy w poszukiwaniu ziemi i lepszych
wаruпkбw 2ycia. Роlасу zostawili trwale
ýladyw Tomsku, gdzie рrасоwаlо m.in.
Hlkunastu polsНch architektбw, w гr.тп
Wincený Orzeszko (spowinowacony
z Eliz4 Оrzеszkоwф.

PoznajE tu 4з-lеtпiеgо Igora Iwanow-
sНego, jego syna Eliasza i 2ong InnE. Mgi-
czyini nauczyli sig polsНego, Ьо czuj4 sig
Polakami. Awszystko zaczQlo sig kilka lat
temu, gdynieznana kobieta о imieniu Sa-
bina szukala kogoб z rodziny Iwanow-
sНch. Trafila do Igora. - Dowiedzialem
siE, 2е Iwanowscy przyjechali na Syberig
i za}o2yli wiеб PietropawlowkE. Dosze-
dlem do tego,2e moi przodkowie pocho-
dzili z Wilefrszczyzny - wspomina IgoT.

- We wsi Ьуlу trzy katolicНe rodziny
IwanowsНch. Мо2е za w-iele w Pietro-
pawlowce nie bylo, ale potrzeba HEknig-
cia przed krzy2em istniala, wiqc we wsi
stапф du2y сzаrпу krzyi.

Poмierdzenie tego, 2е Igor ma polsНe
korzenie, przyszlo w luЦrm zoT8 r.: w li-
бcie z WaTszawy, z Wojskowego Вiurа
Historycznego. Igor pTzeczytal w nim, 2е
jego dziadek Franciszek IwanowsН zostal
wcielonyw т944 r. do Wojska PolsКego
[armii Berlinga - red.]. - Rоzйф sig moje
w4tpliwoбci. Muszg powiedzie6, 2е urо-
nilem lzg - m<5wi lgor, - Od dawna czu-
lеm,2е nie mogg zпа7е2ё swojego miej-
sca. Moja pamigб geneýczna dawa}a mi
do zrozumienia, 2е nie do kofica jestem
Rosjaninem. |ak mайаjб krew nie woda"

Пst byl juz фkо przlpieczgtowaniem
dluiszego pтocesu, Ьо kilkanaбcie lat
wczeýniej Igor zасzф swoj4,,repoloni-
zacjg". - Postanowilem sam паuсzуб sig
polsНego. Wzi4lem,,Pana Wolodyjow-
sНego" i zасzфm czytaб -wspomina.

Potem poszlo z gr5rki. Ksi42H Chmie-
lewskiej, Sienkiewicza i Mickieцricza,
z nacisНem na,,Dziady", w ktr5rусh wy-
st4pil podczas amatorskiego wystepu
teatru w Wilnie. - Gralem ro19 staTca.
W Wilnie poczulem sig jak w domu. Na-
wet Helbasg kupowalem ро polsku, сhоб
to teraz nie jest polsНe miasto.

Siedzimy w dwupokojowlTn miesz-
kaniu Igora na parterze w bloku. Zim4 н
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H6nieg sigga do polowy okna. }ak przy-
dusi 4o-stopniowy mrбz, wszystНego sig
odechciewa. Na lodбwce polskojgzyczne
zwToty, IаmЙсе jqzykowe. Igor rzuca slo
ganami reНamowymi z Radia Zet, kt6-
rego sfucha w drodze do рrасу. - Sppa-
lem kiedyý przyjaciбlkg z Lublina, jak
ocenia mбj polsН. Powiedzial4 2е piszg
dobrze, аlе u2ywam jgzyka, ktбry w Pol-
sce stosowany byl r 5о lat temu. WуоЬrа-
2asz sobie? Ktoб z PolsН рtц,lе2diапа
Syberig, а ja rмychodzg i mriwig do niego
Sienkieйczem? Tylko szabli mi brakujel

- Igоц а na со ci ten polsН? - pytam.

-Chcialbi.Tn sig przenie66 do PolsН, Ьо
2ycie tu jest cigiНe. А je5li nawet nigdy
Ьуm nie pojechal do kraju przodkбw, to
ich jgzфtrzеЬаzпаё.

Tomsk ро raz drugi:
rozmowy w piwnicy

Kolejna wiz$a w Tomsku to spotkanie
wwigzieniu NKWD, ktбre zamieniono
na Muzeum Historii Represji Pofityczryclr
Rezyduje tu Wasyl Haniewicz: historyk
ekspert od dziejбw Polakбw na terenie оЬ
wodu tomskiego. Sieйimy w piwnicy Ьу-
lego йgzieni4 gdzie Hanieйcz mа biuro.

- Moi przodkowie pochodzili z Gro-
dziefszcTpпy,pTzyjechali па Syberiq do
browolnie skцszeni ziеmiб ktбr4 im ofe-
rowano - opowiada Ыstoryk. -Pradzia-
dek }6zef Hanieйcz wTaz z Ьrаtеm |anem
i kilkomainnymi rodzinami osiedНli sig
w pбhocno-zachodniej czgбci obwodr:-
ZЛo2yli wieб Biatystok. Urodzilem sig
w niej, wусhоwаlеm, а mбj 89-1ebri ojciec
wсф tam mieszka. Z kolei rodzina matki
to przesiedleriry spod Bialej PodlasНej.

О syberyjsНm Biahrrmstoku zrobilo
sig gloбno чr 2оr7 t., gdy we wsi sрlопф
dTewniany koбci61 (spolecznicy i ksig2a
z Tomska zorganizowali zbiбrkg, Ь9-
dzie odbudowany). 2yje tаmwсiф spora
gruра ludzi maj4cych korzenie polsНq
аlе Tzadko kto mбwiw tym jgzyku. Мlо-
dzi nie s4 zainteresowani rodorмodem.
Zreszt4kto mо2е, ucieka do miasta. - Dla
mпiе to osobistatragedia" Tobyla pigkna
Йе6. Z НuЬеm, szkol1Teraz niematam
nic, dzieci па zajEcia dojeid2aj4 do s4sied-
niej Pudowki - mбwi Haniewicz.

W йEziennej piwnicy siedzimy we
tToje: jest z nami wesola brunetk4 рrо-
fesor Дeksandra Guziejewa, ktбra sze-
fuje stowarzyszeniu Кultцrаlпа Autono-
mia Polakбw Tomska Polonia i uczy pol-
sНego na Uniwersytecie Pedagogicznym,
w Centrum Nauki |qzyka PolsНego. Od

1999 n Сепtrum wspierane jest przez Uni-
wersytet WroclawsН, stцdenci z obu kra-
jбw je2d24nawymiang.

Guziejewa, absolwentka mаtеmафН
stosowanej, па rzecz mowy przodkбw
porzucila Herunki бcisle. - Moi pradzia-
dowie przyjechali z Wileiszczyzny do-
brolMolnie w T9r r r. Syberia stanowila dla
nich rоmалtусzпе wyzwanie, ze wzglg
dбw ekonomicznych. Brakowalo specja-
listбw, mo2nabylo zrоЬiб kaTierg. Wiem,
2е potem, w latach зо. )Ш w., pradziadek
2alowal tej decyzji. W czasie stalinow-
sНch represji rozstrzelano tTzech jego sy-
пбw i sробrбd czworga rodzeristwa оса-

lal rylko mбj dziadek. I to przez przypa-
dek Ьо studiowal lебпiсtwо i Ьу} аkшаt
na praktykach, gdy NKWD chcialo go
aTesztowaб * opowiada Guziejewa.

- Dziadek ju2 nie Zyje, ale byl zadovro-
lony, 2е zainteresovralam sig histori4 rо
dziny i porzucilam matemaýkQ па rzecz
j gzykoznawstwa - dodaje.

Nowosybirsk;
Polska jest milобсi1

W сiшu ponad тzб lat istrrienia Nowo-
sфirsk rozrбsl sig do ponad p<i}tora mi-
liona mieszkaricбw, а codziennie do

ртасу doje2йa tu roo ýs. ludzi spoza gra-

nic tejnieoficjahej stolicy Syberii. Mia-
sto przytlacza ogтomem, ale wydaje sig
siermigZne ze wzglgdu na brak Ыstorycz-
пеgо сепtrum i wszechobecn4 zabudowg
w sýlusocrealizmu.

Spoýkam doktorbiologii Zofig |uda-
now1 ktбra szefuje Stowarzyszeniu Кul-
turаlпо-обцriаtоwеmu Dom PolsН. Zofia
mieszka i pracuje w Akademogorodoku:
to dzielnica-moloch, jedno z najwigk-
szych сепtrбw edukacyjnych w kTaju,
z dziesi4tkami insýЛutбw badaurczych.

Pocz4tki organizowania sig Polonii
w NorMosфirsku siqgaj4 korica lat 7о.
)О( w., сhоб formalnie stowarzyszenie
uda}o sig zarejestrowaб dopiero w I99I r.
Potem r62nie bywalo z aktywnoбci4 jego

czlonkбw, Ьо ро бmiеrсi ITeny Сhrulоwеj,
animatorН 2ycia polonijnego w mieбcie,
aktywno66 stowarzyszenia рп ygasla.

Ostatrie ro lat to oiywienie dzialalno
бci Domu PolsНego. Рrzу stowarzyszeniu
dziala szkola jgzyka polsНego. Obecnie
nauczycielk4nie jest polonistk4 lecz рrа-
cownica insýrtutu j4drowego, ktбra dzieli
sig swoj4 wiedz4 spolecznie (poprzednie
nauczycielki wуjесhф do PetersbuTga).

Коrzепiе Zofii }udanowej siggaj4 kre-
sowej SzaTkowszczyzny kolo Witebska,

sk4d pochoйi jej babcia. Ро objgciu wla-
dzy ptzez bolszewikбw jej rodzina prze-
niosla sig do бwczesnego PiotrogTodu
(Petersburga). Podczas оЫg2епiа miasta
w czasie II wojny бuriatowej zginqla йqk-
szo66 rodziny рапi Zofii; przeiyl tylko
jejptzysz|y ojciec wTaz z siostr4 i ciocia.
Ро wojnie rodzelistwo trafilo do domu
dziecka w Кrаiu A}tajsНm; dopiero ро
Нlkч latach odnalazla ich ciocia- Ро 162-

nych zaйrowaniach, ostatecznie osiadl
wNоwоsуЬirskц gdzie urodzila siq Zofia.

Wiedz4c, 2е ma korzenie polsНe, ojciec
odszukaI kuzynбw w Polsce i napisal do
nich. Spotkali sig w poci4gu na granicy
w Terespolu- Wzruszony konduktor udo-
stgpnil im сф przedzial, Ьу mogli оро
wiedzieб sobie histoTig 2ycia-

- Herwszy Taz do PolsН przyjecha}am
w 1988 r. - wspomina szefowa nowo-
sybirsНej Polonii. - Gdy wTбcilam do Ro
sji, zaczglam sama uсzуб sig jgzyka, ро
tеm pTzez trzy miesiEce uczgszczalam na
kurs na uniwersytecie. Chcialam uczyб
sig w Polsce, аlе sig nie udalo.

- Czym dla pani jest Polska? - dopytцjq.

- Miloбci4. Tak siE z1o2y1o, 2е jestem
Rosjank4, ale polskiego pochodzenia.
Czujg siE Polk4. Bli2ejmi do Warszawy
niZ Moskwy.

Gornoaltajsk:
drzewo genealogiczne

То stolica Republiki A}taju i zarazem je-

dlme miasto w tej jednostce administra-
cyjnej Federacji RosyjsНej, przez kt<lre
przebiega gбтzуsф i malowniczy Trakt
CzujsН. Droga, па ktбrej w 1995 r. zgi-
ngla utalentowana piosenkarka Tatiana
Snie2yna, ciEgnie sig do Mongolii. Poza

ýrm miasto Gornoaltajsk nie zapada
w pamigci; сhоб wаrtо odnotowad, 2е

w muzeum Tegionalnym mo2na obej-
rzеб z5oo-letni4 mumiq, zwan4 syberyj-
sЩ ksig2niczk4 z Ukokц

Spotykam sig z Маriп4 Worobjew4,
wykladowczyni4 na wydziale ie"yk6*
obcych na Gomo-Ahajskim Uniwersyte-
cie Paristwowym. Маriпа zna polsН, an-
gielsН i niemiecН. |еdпосzебпiе jest рrе-
zesk4 Polskiego NarodowoKu]turalnego
Zjednoczenia Zdrбj.

- Istniejmy od то lat i prowadzimy
цriele dzialari zwi4zanych z polsk4 kul-
tuт4-mбwi MaTinaWorobjewa. - Оr-
ganizujemy spotkania, podczas ktбrych
przedstawiamy sylwetН znanych Pola-
kбw, prezentujemy kuchnig роlskб оЬ-

chodzimy бwigta polskie, do tego docho-



dz4 wystawy, coroczny festiwal naTodo-
woбci. Wsрбфrасu;'еmу te2 z plocНm Re-
gionalnym Stowarzyszeniem Wschбd-
-Zachtjd.

W Gornoaltajsku poznajg rбwпiе2
dT Tatiang Szczerbakow4 (Кugаjеwskф.
}est sройпоwасопа z Edwardem Неkаr-
sНm - zeslaricem, etnogTafem i liпgчri-
st4, autorem monumentalnego dziela:
slownika jgzyka jakuckiego. PiekaTski,
podobnie jak Hlku innych Роlаkбw, jest
w |akucji postaci4 szczegбln4. |ego imie-
niem nazwano jedn4 z ulic w }akucku.
Dom, w ktбпrrm mieszkal przez 18 lat,
zostal rozebrany i przewieziony do mu-
zeum etnogTaficznego w Czerkiochu.

Okazuje sig, 2е siostra dziadka doktor
Szczerbakowej Ьуlа 2on4 polskiego jg-
zykoznawcy. - Dowiedzialam siq przez
przlpadek, 2е nale2y on do mojej rodziny.
Tworzylam nasze dTzewo genealogiczne
-wуjабпiа kobieta. -Od tego оdkrуЪiа za-
interesowalam siq PiekarsНm, napisalam
Hlka аrrуkutбw na jego temat, jeidzilam
na lюпfеrепсjе. Obecnie kontaktujg siq
z ludZmi па Bialorusi, Ьо tam siE uTodzil.
Маm nadziejg, 2е dowiem sig о nim wig-
cej.

Ватпачl:
krбlеwiсz i chmura

W-ап{е }armolirisktr z Barnaufu w Kraju
Altajskim zna chyba ka2dy Polak na ýу-
berii. То kobieta-insýtucja: piosenkark4
krawcowa, tlumaczka, animatorka 2у-
ciapolonijnego, szefowa Sto-*ryrr.rri"
Kulturalno-Oбйatowego Obwodu Altaj-
sНego Dom PolsН.

- Polskie piosenki бpiewalam, jesz-
cze nim powstalo nasze stowarzyszenie
- mбwi Wanda Jarmolifska. - Od zo lat
szyjg stroje ludowe. PTzez to czlowiek
czuje wigZ z krajem. ZTesztъile mо2па
rozmawiai о polsce bez йialari? praca le-
piej jednoczy ni2 gadanie.

Wanda mбwi, ie wzory stroj<5w ludo-
wych czerpie z wizp w polsНch muze-
ach. -Маm dobr4 pamig6, aszczegбly
sprawdzam w internecie.

Ogl4damy stroje. Podczas przekopy-
wania sig przez wieszaki Wanda zасzЙа
opowieft о innych inicjatyrMach аrtу-
sфcznych. Przy stowaTzyszeniu funkcjb-
nu;'e zеsрбl PolsНe Kwiaty (,,Nie Herujg
nim, Ьо ile wygl4da, gdy prezes ,ajmuie
sig wszystНm") i Teatr Polski Konwalie
(,,Tym kierujg"). - Napisalam kilka lat
temu balladg muzyczn4 do w.iersza Ма-
rii Konopnickiej ,,Konwalia'' - Wanda

AiJTo }JIilA uMIfi sKA, I ekateryпburg :
Кim sig czujp? Тrudпо powiedzie|. |gzyk
mojej matki to rosyjski" w Kazachstaпie

sig wу сhоw аIаtц prz о dkбw
mаm z PoIsИ...

WAt{ DА rАR ltl о L IflSK Д, в аrпаuL
od эо lat szyjg stroje ludowe. Przez to

czlowiek czuje wigi z krajem.

ZOFIA JU DАilОW Д, Nоw osybirsk:
Czym dla ппiе jest Polska?

Miloýci4. Tak sig zlo2ylo,2e jestem
Rosj апkщ ale polskiego pochodzeпia.

Blizej mi do Warszawy пii Moskwy.

WASYL HAilIEWICZ, Тоmsk
Pradziadek z bratem |апеm i kilkoma

iппуmi roilziпami zalo ,yli wiеý
Bialystok. IJrodzilem sig w пiеj

i wусhоwаlеm.

|armoliiska rozklada nad glow4 szar4
сhmurq, element scenogrЙi. - I sama
j4 бpiewalam. W zoT8 r. przyszlo do sto-
warzyszenia Hlka utalentowanych оsбЬ,
йqс zrоЬiliбmу to na role. |est Kr<ileйcz,
jest Drzewo. Niech рап poslucha...

Rodzina matН Wandy }armolirisНej
mieszkala w BaranorMiczach. Ро inwazji
Niemiec na Zwi4zek SowiecН ucieНi az
па Altaj. Dziadek doЫowolnie poszedl па
fTont, zgiпф w bitwie рапсеmБj na ruku
KuTsHm, й9с trzyletnia wciwczas matka
Wandy }аrmоlЙsНеj nawet nie pamig-
tala ojca. Ро wojnie, wTaz z babci4, wTr5-
cila do Baranowicz, ale nie zagTzala tam
dlugo miejsca, Ьо miasto nie nadawalo
sig do 2ycia. Ostatecznie matka z сбrktr
osiad}y w KaliningTadzie, gdzie przyszta
mаmа Wandy }armotifisНej skoriczyla
technikum, а potem wyjechala na attaj.

- W polowie lat 5о. )С( w. w Zwi4zku
SowiecНm zaczqla sig kampania, ktti-
rej celem Ьуlо pobudzenie slabo rozwi-
nigých ziem. Дtaj cierpiai па niedob<ir
specjalistбw. Dlatego mama ро skoricze-
niu studiбw w Ваrпаulе postanowila tu
zostaб - wyjaбnia Wanda }armoliriska.
- Cale 2ycie czulam w sobie potsk4 krew,
Ьо matka zawsze przypominata, 2е jej oj
ciec Ьу1 Polakiem. Gdy bylam nastoiaik1
podczas szkolnej wycieczki do Moskwy
kupilam podrgcznik do nauki polskiego.
I tak sobie cale 2ycie do niego zеrkа}Й.
Wkoricu nauczylam siq polsНego, jeZ-
dzilam na szkoly lefirie do РоЬН. ТruЬо
z!i9zуё, ile nocy nie przespalam, 2еЬу lu-
dziom tfumaczyб urzEdowe pisma, gdy
starali siq о KaTtg Polaka.

Wanda }armolifiska mбwi, 2е gdy sф-
szy slowo ,,Polska", robi sig jej cieplej na
Sеrсu.

Abakan: dom jest tam,
gdzie nasi kTewni

Miasto jest stolic4 RepubliН Chakasji, na
ktбrej terenie 2yj4 w wigkszoбci potom-
kolre 

_pyymusowych i dobrowbhych
osadniktjw z pocz4tku Ж w. Na tych te-
rепасh udalo sig lepiej zасhоwаб polsk4
to2samo66, о cz}Tn бwiadcz4 m.in. pot-
sНe wsie ДeksandTowka i Znamienka.
Mo2na tam spotkaб potomkбw Mazu-
rбw, mбй4сусh gwar4.

WAbakanie spotykam Otgq Sedych,
nauczycielkg w Szkole }gzyka PolsНego
i Kultury Polskiej. - Szkola istnieje Бd
z5 lat, jestem jej absolwentk4. Uczylam

:ig p9d okiem Sergiusza Leoriczyka,
|eidzilam na letnie kursy do КrаkЬwа н
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н)i Poznania. Mieszkalam w Polsce dwa
lata, skorlczylam tam studia podlplo-
mоwе-mбйОlgа.

Czy nie chciala zostaб w Polsce? - Nie
йеm... Moja babcia Ьуlа Роlkб kraj jest

piekny, uйelbiam go, аlе nasz dom jest

tam, gйie nasza rodzina i krewni.

- |ak moja babcia zna]azla siq w Rosji?

- Olga powtarza pytanie. - Iej dziadek,
Adam Smolicz, pochodzil z Krakowa.
W poszukiwaniu ziemi trafil do wsi Sary-

balykw obwodzie поwоsфirsНm. Таm
w I92o r. urodzila siq babcia. Wiеб byla
niemal calkoйcie polska, w szkole, ko-

бciele i domu mбwilо siq ро polsku. Рбй-

niejsze represje оzпасzф zakaz mбйе-
nia w ýrm jgzyku. Gdy pradziadek zostal
rozstrzelany, moja babcia wraz ze swojq
matk4 ucieký ze wsi. Potem babcia wy-
szla za m42, uTodziia troje dzieci, w qrm
Helenq, mоj4 mamg - оройаdа Olga-

Rodzina trafila do Abakanu. Gdy
w mieбcie zaczp|a organizowaё sig Ро
lonia, na pocz4tku lat 9о. Ш w., Olga
z mаm4 dol4czyty do tego бrodowiska.

}ego animatorem Ьу1 dr hab. Sergiusz Le-

oliczyk. Olga ukofrczyla filologig rosyj-
sk4, рrасоwаlа jako dziennikaTka w lo-
kalnych ;\Tgumentach Sukcesu". - Ied-
nak gazeta nie odniosla sukcesu i zmig
nfiam pracE - бmiеjе siq Olga" - Od zo lat

Еýж
KAROL FRYТА bqdzie
gобсiеm Grzegorza Chtasty
w бrоdq 19 lutego о godzinie

7.3О w Polskim Radiu RDC. Audyciq mоiпа
odstuchai takie w podcastach па stronie
internetowei radia.

l Warszawa 1О1 FМ |Ostrбw Maz.87,6 FМ

l RadOm 89,1 FМ | Ostrotqka 10О,8 FМ

I Ptock 1О1,9 FМ l Siedtce 1ОЗ,4 tМ
oraz па Mazowszu i w Warszawie - www.rdc.pl

uczg polsНego, z przerwami na urodze-
nie Iwana, ZosiiAni.

Idziemy z Olg4 na lekcjE, ktбr4 popro-
wadzi. Ucznioйe to Hlkuosobowa gruра,

w т62пуm wieku i о r62nej moýwacji.
Кtоб chce rмyjechaб па studia do PolsН, in-

nego interesuje jgzyk i kultura ktoб inny
chce sig staraб о Kartq Polaka. Оlgа iest tro-

chg ,,pod бcian4", Ьо sуГuасjа trrrdna, od
zoT 5 r. wladze republiН odciEý pieni4йe
nanaukg. Dlatego teraz lekcje s4platne.

- Mбwi sig о utwoпeniu Domu Przy-
jйni, w ktбп.,rm swoje siedziby -ialyby
zwi4zН naTodowe. Мо2е wбwczas wтб
ciloby finansowanie szkoly? - zastanaйa
siE Olga- -W tej chwili mamy tylko wspar
cie z konsu]atu polskiego па oplacenie ро
mieszczefi, gdzie odbywaj4siE zajqcia

Iakuck lqk tkwil dlugo

То juz Daleka Рбhrос Rosji, panuj4kilku-
dziesiqciostopniowe mrozy i wieczna
zmaTzlina.

Polacy maj4 tu statцs hопоrо\му, Ьо

wбrбd zeslaricбw wyrбznilo siq ich Hlku-
nastu. Najbardziej znani to Waclaw Sie-

roszewsН (autor m.in. ,,ru lat w kraju |а-

kutбч/'), wspomniany ju2 jEzykoznawca

PiekarsН, geograf |ап Czerski (na jego

cze66 nazwano Hlka szczytбw i lйсu-
chбwgбrsНch oraz miasto) i geologДek-
sander CzekanowsН.

- }akucja to ju2 inna Syberia - zasb]zega

Walentyna Szymafr sk4 przewodnicz4ca
tutejszej Polonii. - Wszgdzie wаrчпН
Ьу}у ciqiНe, ale tu s4 szczegбlnie trцdпе.

feszcze zо-зо lat temu ludzie mieszkali
w drewnianych domach kryrусh glin4,

tzw. balaganach. W бrоdkц w k4cie, bylo
ognisko, dalej zas}onka, abykobieta mо-
gla siq przebra6. А na zewn4trz 5о stopni
Iшоzu...

Iп sWIAT

PrzodkoЙe Walenýrny zostali zeslani
z Kamielica Podolskiego do Kazach-
stanu. }ej dziadek zostal zamordowany
przez NKWD w wigzieniu w Karagan-
dzie. - Dlatego gdy przyjechalam z Ка-
zachstanu, postanowilam oddaб hold
moim przodkom i wszystkim zeslari-

соrп W 1995 r, jй na еmег7h:rzе, zalo-

2уlаm polonijne stowarzyszenie - mбй
Walentyna. - Szukalam роtоmkбw Ро
lakбw, ate nikt sig nie odzywa}, Ьо luйiе
wсiф pamiqtali lagry i zeslania. }eszcze
tkwilwnichlgk.

WаlепПда Szymanska podkTeбla du24

rolg |akutбw, ktбrzy wspierali j4 w zalo-

2eniu stowarzyszenia_ W Iatach 9о. wszy-

scy znali пмйskа najs}ynniejszych Ро-

lаkбur w }akucji, ale tylko w4ska gruра
miala ýйаdоmо66, jakiej byli паrоdоwо-
ýci. - Dla |akuta kaZdy zeslany byl ро pro-

stu Rosjaninem - mбwi. - Nawet w Pol-
sce do czasбw wydania ksi42Н Witolda
Аrmопа ,,Polscy badacze kultury |aku-
tбw" Йеdzа na ten temat byla nieЙelka.
Postanowilam zaj46 sig upowszechnia-
пiеmtеjЙеЙу.

Poklosiem tych dzialari Ьуlо szeý6

migdzlmarodowych konferencji, Dni
Kultury }akucji na Uniwersytecie Wаr-
szawskim i Dni Kultury PolsНejw |а-
kucji. Ukazala siq ksi4ika,,Polacy w }а-

kucji". Walentyna Ьуlа te2 zaangazo-
wana w ustaйenie symbolicznego ko-
nioЙ4zu w miejscu, gdzie stal dom ze-

slaica Aleksandra Sipowicza. Ten byly
student medycyny bezplatnie leczyl |а-
kutбw, а pamiqб о nim trwа do dzi6. }а-

kucka polonia zadbala te2 о uмorzenie
pami4tkowego balaganu Edwarda Pie-

karsНego w Czerkiochu.
Ukoronowaniem tych dzialari jest

ustawienie czterech glazбw, upamiEtnia-
j4cych polsНch badaczy-zeslйcrjw i od-

daj4cych hold оfiаrоm represji komuni-
sýcznych. Na kamieniach znalazý sig

nazwiska Sieroszewskiego, CzersНego,
CzekanowsНego i PiekarsНego.

Stoimy przy glazach. Rоzmайаmу
о przyszloбci stowarzyszenia, ktбrеgо
istnienie stoi pod znakiem zapfani4 ze

wzglqdu na nieйelk4 bczebno66 plsНej
diasporyw}akucku.

- Маm swoje lata, jestem jrr2 trосhg
zmeczona - wzdycha WаlепП7па Szy-

maiska. - Chciatabym w zozo r. zrobiб
jeszcze obchody z 5-lecia stowarzyszeni4
аlе zastanawiam siE, со potem? Kto bg-

dzie chciat siq dalej апgа2оwаб w prace

iakucНejPolonii? G) KAROL FRyTA

Gdy przyjechalam z Каzасhstапtц роstапоwilаm оildаё hоldmоim
przodkom i wszystИm zeslaficom.

WAtEt{TYt{A szYMAfi sKA, /аkисk


