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Spokojnych,

radosnych Świąt

Bożego Narodzenia

i pełnego sukcesów,

szczęśliwego 2008 roku.

W 30-tych latach 19 wieku zbierano środki 
na budowę Kościoła katolickiego na 
Kaukazie.            

.Kościół pod wezwaniem  «Przemienienia Pańskiego» 
został zbudowany w latach 1838-1845  w Piatigorsku.

Wokół tego Kościeła toczyło się życie polonijne, 
aż do upadku imperium.Po odzyskaniu niepodległości 
Polski, wielu Polaków skorzystało z możliwości 
powrócić do Ojczyzny. Znaczna część tamtych, którzy 
pozostali, została w końcu 30-tych lat 20 wieku ofiarami 
represji stalinowskich. Z ubiegiem czasu Kościół został 
odebrany przez miejscowe władze, ale w 1991 roku 
dzięki zjednoczeniu i staraniom Polaków kościół udało 
się odzyskać. Dzięki Bogu Wczechmogącemu Świątynia 
wróciła do katolików. Zawsze o to się modlimy.

Gdy opłatek bielusieńki weśmecie w swoje   dłonie,
                  wspomnicie  w weczór uroczysty chociaż chwilę o nas. 
                            Chociaż jesteśmy dziś od Was kilometrów wiele, 
                          tym opłatkiem w myślach też się z Wami dzielę.



Byłem bardzo zadowo-
lony, kiedy okazało się, że 
wybrano mnie i jeszcze dwie 
osoby z 

20-tu, od naszego Ko-
ścieła pod wezwaniem 
«Przemienienia Pańskiego». 
W tej chwili ja się przygoto-
wuje do Pierwszej Komunii 
Świętej, uczę Katechizę, i dla 
mnie ten wyjazd był bardzo 
ważny. Wśród księdzy i za-
konnic był również nasz Bi-
skup Klemens Pikiel. Każdy 
poranek zaczynał się od mo-
dlitwy. Byliśmy podzieleni na 
drupy wiekowe, a animatorzy 
prowodzili z nami zajęcia. Na 
początku każdy się krępował, 
nikt nie chciał dyskutować, 
ale za kilka dni, już każdy 
wypowiadał swoje zdanie i próbował go 
udowodnić. Utrwali mi też w pamięci, jak 
u sportowca, zawody piłkarskie z siat-
kówki. Drużyna obwodu Stawropolskie-

Wakacje z Bogiem
W sierpniu 2007 roku diecezja 
Saratouska organizowała 
«Wakacje z Bogiem», na 
wybreżu  morza Azowskiego 
m. Taganrog. Około 
150 chłopców i 
dziewcząt z katolickich 
parafii z Kaukazu 

go zaęła 1 mięsce i otrzymałiś my dwa 
puchaczy.

 Niezapamiętywalne wrażenia, zosta-
wili wesołe spotkanie po kolacji. Każda 

grupa przedstawiała scenki związane z 
życiem człowieka i z jego wiarą w Boga. 
Każde takie spotkanie kończyło się 
wspólną modlitwą, która przemijała się w 

ciszą i samotność.

   Wieczór pożegnalny był zełzami. 
Naplacyku było zapalone ognisko. Każ-
dy z nas na dłoni trymał święce, symbol 

własnej dyszy. Modliliśmy 
się o nas, o swoich rodzi-
nach i o spokóje na świecie.
Prosiliśmy Pana Boga nie 
zostawiać nasze duszy.Po-
tem poszliśmy ściężką wy-
łożąną ze świece, ku morzu 
i każdy opuścił na wodę 
swoją pływającą świeczkę. 
Pikiel Klemens błogosławił 
nasz odjazd i podarował 
każdemu obrazek Matki 
Boski. Ten obraz ja posta-
wiłem w swoim pokoju na  
wierchu, aby chronił mój 
dom i moją rodzinę od zła. 
Każdego rana mój wzrok 
pada na ikonę. Mudląc się, 
ja jestem pewen iż w moim 
życiu niestanie się nic złego. 
Bardzo dziękuję wszystkim 
księdzam naszej parafii za 
taki wypoczynek w otocze-
niu ludzi, którzy stali się dla 
mnie braćmi i siostrami. Ja 
będę prosił Boga żeby takie 

spotkania odbywali się co roku.
Władysław Szakiel. 15 lat.

Według dawnych wierzeń ta noc 
miała moc magiczną, uchylającą wrota 
do nieznanej przyszłości. Nie ma pew-
ności, dlaczego tę właśnie noc uznano 

Andrzejki przypadają na noc 
z 29 na 30 listopada, w wigilię 
św.Andrzeja.

Andrzejki –
mAgiA wrózb

za najlepszą dla wróżb matrymonialnych, 
może wpływ na to miała pora roku?

Może dlatego, że jesienią rozpoczy-
nała się na wsi pora kojarzenia mał-

żeństw, a młodzi niepewni swojej przy-
szłości radzi byli ją poznać?

Może dni wolne od prac polowych, 
długie jesienne i zimowe wieczory 
sprzyjały rozważaniom, opowieściom 
i wróżbom, na które w innych porach 
roku czasu nie było, a świst nocnego 
wiatru wyzwalał lęki w których pocze-
sne miejsce zajmowały siły nadprzyro-
dzone?

Niewykluczone, że mogło tak być.

каникулы с богом азовское 
море фото, католики в 
азовском море
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–   A co się wówczas działo na ziemiach polskich?
W Polsce początki harcerstwa (polskiego skautingu) datuje 

się na lata
 1909-1911, czyli na okres, gdy naród polski walczył o utrzy-

manie swej tożsamotności narodowej oraz przygotowywał się 
do odzyskania niepodległości. Jesienią 1909r. pojawiły się w 
prasie polskiej piersze artykuły o skautingu i książce Baden-
Powell a «Skouting for boys».

  Wkrótce została ona przetłumaczona na język polski przez 
Andrzeja Małkowskiego (uznawanego za twórce harcerstwa 
polskiego), a w lipcy 1911r.ukazało się jej piersze wydanie. W 
całym kraju zaczęły tworzyć się piersze drużyny harcerskie. 
Wbrew woli zadorców kultywowały one polski język i tradycje 
oraz przygotowywały młodzież do walki o odrodzenia państwa 
polskiego.

15 pażdziernika 1911r.ukazał się pierszy numer «Skauta», 
dwutygodnika mającego propagować harcerstwo we wszystkich 
zaborach.Niezwykle ważnym wydarzeniem było pojawienie się 
harcerzy na 3.Wszechbrytyjskim Zlocie Skautów w 1913r.Pol-
ska reprezentacja (mimo sprszeciwu zaborców) wystąpiła pod 
sztandartem z białym orłem w koronie, a na maszcie powiewała 
biało-czerwona flaga. W przeddzień 1 Wojny Światowej skau-
ting na ziemiach polskich liczył ponad 15 tysięcy członków.

Pierwsza Wojna Światowa dawała szansę odzyskania nie-
podległości. Powstały oddziały mające wywalczyć Polsce nie-
podległość. Nie zabrakło w nich harcerzy: walczyli w Legionach 
Polskich i w Legionie Puławskim, walczyli w Powstaniu Wielko-
polskim i w Powstaniach Śląskich,utworzyli Batalion Harcerski 
Wojsk Polskich, stanełi do walki gdy wojska sowieckie zagroziły 
Warszawie.

– Kiedy powstała oglónopolska organizacja harcerska?
Tuż przed zakończeniem 1 wojny światowej (w dniach 1 i 2 

listopada 1918r.) odbył się zjazd w Lublinie, na kturym powoła-
no Związek Harcerstwa Polskiego. Skupiał on wtedy 30 tysięcy 
członków z trzech zaborów. Lata międzywojenne to dalszy roz-
kwit harcerstwa. Na pierszym Walnym Zjeździe (grudzień 1920 
r.) prszyjęło statut, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Pierszym 
przewodniczącym został gen. Józef Haller. ZHP wytworzyło 
własną metodę wychowawczą, rozwineła się prasa i wydawnic-
twa harcerskie, działały szkoły instruktorskie. W 1933 powsta-
ła szkoła instruktorów zuchowych w Nierodzimiu prowadzona 
przez Aleksandra Kamińskiego. Opracował on własną, niezwy-
kle nowatorską metodę pracy z dziećmi-metodę zuchową. W 
1938 r.ZHP liczył już 206 tysięcy członkuw i uczestników, lecz 
dalszy rozwój uniemożliwił wybuch  drugiej Wojny Światowej.

  W 1950 r.zakazano używania munduru i odznak harcer-
skich.

  W latach 80. rozpoczęła się walka oprzywrócenie harcer-
stwu prawdiwego oblicza.

07.10.1922 r. ZHR zjednoczył się z reaktynowanym w 1990 
r. ZHP rok założenioa 1918, skupiając w swoich szeregach 
większość środowisk harcerskich działających w Ruchu i sta-
jąc się największą w Polsce ideowo-wychowawczą organizacją 
harcerską.

13.08.1992 r. na Jasnej Góże, instruktorzy i harcerze ZHR 
dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej.

Harcerski kącik
Продолжние. Начало в номере 1.

Rubrykę prowadzą: Władlena Kurszyńska, Helena 
Szatałowa, Sergiusz Preobrażeński i Instruktorowie Wik-

toria Kurszyńska i Maksim Dackiewicz

Historia
Harcerstwa

№ 2 (2)  30 listopad 2007 rok



Redaktor naczelny: Swietłana Tisienko, artykuły przygotowywali: Sergiusz Preobrazenski, Władlena 
Kurszynska, Wladyslaw Szakiel,Helena Szatolowa,Tamara Szakiel,Jaroslaw Komocki. Przy wsparciu 
finansowym ООО “Н2О – Формула жизни”.

04.11.2007 roku odbyły się 
zawody rowerowe na górze 
Żelazna, m.Żeleznowodsk, 
poświęcone Dniu 
Niepodległości Polski.
Wszyscy byli podzielone na 
trzy grupy:

1.Dzieci do 14-lat.

2.Młodzież do 20-lat.
3.Fachowcy.
Świąteczny strzał-start 

się odbył i czterdziestu trzech 
uczestnikόw walczyło o zwycię-
stwo na zawodach. Juri i trenier 
wręczyli prezenty zwyciężcom, 
a sponsor zawodów «H2O-for-

mula życia» wręczył zwycięż-
com-fachowcam premii.

Uroczystość zakonczyli-
śmy wesołym ogniskiem w 
grocie człowieka pierwotne-
go. Smażyliśmy tradycjonalne 
polkie kiełbaski oraz śpiewali-
śmy polskie piosenki.

Zawody rowerowe na górze Żelazna.

11 listopada 
rozpoczęliśmy mszę w 
«Kościele Przemienienia 
Pańskiego» 

Kś. Stiwen złożył życze-
nia wszystkim Polakom.

Kontynuowaniem Świę-
ta był koncert poświęcony 
Dniu Niepodległości Polski, 
który odbył się w m.Że-
leznowodsk w Aule przy 
Centrum Dziecięcej Twór-
czości.. Młodzież recyto-
wała polskie wiersze, «Zie-
lony Mosteczek» przywitał 
się «Polonezem», grali na 
skrzypcach, wokalny ze-
spół «Jesień» śpiewał zna-
ne zarόwno jak w Polsce 
tak i w Rosji piosenki.

Potem odbyła się de-
gustacja polskiej kuchni 
(bigos, placki ,sernik, ka-
napki,słodycze –byli poczę-
stunkiem dla wszystkich). 
Wystawa obrazόw malarki 
polskiego pochodzenia Ła-
risy Afanasjewoj, rόwniez 
odbyła się tu. Malarka z 
przyjemnością przedstawi-
ła pejzaże Kaukazu i Polski. 
Podczas dni Polskiej kultu-
ry odbyła się prezentacja 
multimedialnego programu 
« StawroPolskie serca». 

W październiku tego 
roku w Częstochowie odbył 
się Polonijny Festiwal Multi-
medialny «Polskie Ojczyzny 
2007». Uczestniczyliśmy i 
zostaliśmy laureatami. Z  fil-
mów,wysłanych ze wszyst-
kich kącików świata,zajęli-
śmy 3 miejsce w nominacji 
“Najlepszy multimadialny 
program”. W filmie mόwi się 
o naszym regionie, o Polo-
nii na Kaukaskich Wodach 
Mineralnych i oczywiście o 
naszej Organizacji. Reży-
ser filmu wystąpił-Stanisław 
Komocki który otrzymał Dy-
plom Akademii Polonijnej.

Władlena Kurszynska.

Dzień 
Niepodległości 

Polski

Дети до 14 лет
1-е место - Матвей Долгодров;
2-е место - Константин Осокин;
3-е место - Николай Логовской.

Молодежь до 20 лет
 1-е место - Владимир Рогозин;

2-е место - Леонид Ковалев;
3-е место - Анна Линцевич.

Профессионалы
1-е место - Иван Карпенко;

2-е место - Ярослав Комоцкий;
3-е место - Леша Бачарников.

Wyniki zawodow:
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