
Apel młodych 
Polaków do 

młodzieży Polonijnej
Мы юное поколение 
Поляков на страницах 
нашей газеты хотим 
рассказывать Вам о 
нашей  Полонийной  жизни 
на Кавказе, о наших 
праздниках, о польских 
традициях, о польской 
истории.

Каждые три месяца «Mały Polak 
wśród gór» ,будет приходить к Вам 
в гости и знакомить Вас с нашими 
достижениями, успехами и новыми 
открытиями в Полонийной жизни.

С нами Вы узнаете, где Вы смо-
жете изучать польский язык, по-
смотреть Польские фильмы, а так 
же где Вас могут научить Польским 
танцам и много-много нового и ин-
тересного для всей семьи.

Если ты уже умеешь писать и 
тебе интересно то чем мы зани-
маемся, тебе есть, что рассказать 
нашим читателям, мы тебя с ра-
достью ждем в нашей редакции в 
г.Железноводске. Если ты не мо-
жешь приехать к нам, передай свой 
материал представителю нашей 
организации в своем городе, и жди, 
когда все о тебе услышат.

Владлена Куршинская,
Тамара Шакель,

Елена Шаталова,
Ярослав Комоцкий,

Сергей Преображенский,
Анна Линцевич,

Константин Савельев,
Владислав Шакель,

Януш Чижевский.

Mały Polak wśród gór

Jaki jest Kaukaz?
Jest to centrum przed Kaukazia, 

gdzie w ciągu długotrwałej gieologicznej 
historii utworzył się osobliwy archipelag 
składający się z siedemnastu gór 
lokalitów – nieudanych wulkanów-
zastygłych w kształcie kopuł.

Ze względu na bogactwa i 
urozmaicenia, ilości a wartości wód 
mineralnych i błota leczniczego, ten 
kącik Rosji nie ma sobie równych w 
całym świecie. Wydaje się, że przyroda 
spiecjalnie utworzyła tę niepowtarzalną 
krainę dla wypoczynku i leczenia.

Żeleznowodsk schowany między 
górami Biesztau a Żelezną jest 
niedużym, ale najbardziej malowniczym 
uzdrowiskiem na Kaukaskich Wodach 
Mineralnych, gdzie górny,lesny klimat, 
wysocetemperaturowe zródła mineralne, 
niegorące lato, łagodna zima sprawiają 
tak,że wypoczynek i leczenie tu jest 
przyjemne w każdą porę roku.

Na tej cudownej ziemi zaczęła się 
Historia Polonii na Kaukazie od 1812 
roku, kiedy Armia Napoleona poniosła 

Na Połaczeniu dwóch kontynentow Europy i Azji między 
Kaspijskim a Czarnym morzami znajduje się zadziwiająca kraina 
unikalnych skarbów przyrodniczych, Kaukaskie Wody Mineralne.

porażkę w wojnie z Rosją, znaczną część 
tamtej armii stanowili Polacy. 

Nauczyciel języka polskiego
Wiktoria Kurszyńska.
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„Zjednoczone Polskie Serca”
– piersza rocznica

Первую годовщину и День Полонии мы по 
традиции отметили в Пушкинской  Галерее. 
Повод собраться вместе и пообщаться 
друг с другом. Очень приятно, что нас 
приехали поздравить «Дом Польский» с 
Владикавказа, «Мазывшанка» Белорусская 
Полония из г. Мозырь , Карачаево-Черкесская 
диаспора и наше 
Казачество. Эугениуш 
Суперсон- первый 
председатель Польской 
диаспоры, кажется и не 
уезжал с КМВ.

Мы очень волновались, так 
как нам предстояло выступ-
ление Полонез и Краковяк, но 
в новой постановке. Полонез 
объединили взрослую и млад-
шую танцевальную группу. 
Выступление прошло на Ура. 
Наши маленькие дебютанты 
нас не подвели, станцевали 
достойно. С большим внимани-
ем зал слушал польские стихи 
собственного сочинения Тама-
ры Шакель. Поздравления и 
музыкальный номер для вете-
ранов ВОВ, стал продолжени-
ем праздника. После концер-
та для маленьких детей был 
кукольный театр, а  мы много 
дискуссировали с молодежью 
из Белоруссии о Полонийном 
движении и совместной дружбе 
с другими Полониями. Очень 
приятно было видеть Влади-
кавказскую молодежь с которой мы много путешест-
вовали по Польше и белорусов, с которыми мы позна-
комились в Польше на курсах, организованных РП. И 
конечно же наш танцор из танцевального коллектива 
«Zelony mosteczek»  Саша Суперсон, который теперь 
учится в Польше. Нас всех объединяет общая культура, 
традиции и желание знать больше о родной Польше.

СОфья феДОрОВа

Pierwszą rocznicę naszych „Zjednoczonych 
Polskich Serc” i Dzień Polonii  tradycyjnie 
świętowaliśmy w Galerii im.Puszkina w 
Żeleznowodzku. Wspaniały powód aby znowu 
być razem. Nam było bardzo miło iż przyjechali 
złożyć do nas swoje życzenia „ Dom Polski” 
Władykaukas, „ Mazywszanka” Polonia z 

Białorusi m. Mozyr, 
Dyaspora z Republiki 
Karaczajewo-Czerkieskiej 
oraz nasi Kozacy. Obecny 
na uroczystości Eugieniusz 
Superson, pierwszy Prezes 
Polonii Kaukaskiej, wystąpił 
przed publicznością, i 
wszystko wyglądało tak, jak 
by on nigdy nie wyjeżdżał.

Każdy z nas bardzo się de-
nerwował i miał straszną tremę 
przed występem. Polonez połą-
czył młodzieżowy i dziecięcy ze-
społy.Występ miał powodzenie. 
Z duzą uwagą słuchano polskich 
wierszy w wykonaniu Natalji Stru-
cewoj, grała muzyka Chopina w 
wykonaniu Sergiusza Preobra-
żeńskiego i Heleny Szatałowoj. 
Niespodzianką dla wszystkich był 
zarecytowany wlasny wiersz Ta-
mary Szakiel. Kontynuacją kon-
certu byl występ chóru „Jesien”  
dla weteranów. Na zakończenie, 
dla małych dzieciaków był zapro-
szony teatr lalkowy, lecz my dużo 
dyskutowaliśmy z młodzieżą z 

Białorusi o Polonijnym Ruchu i o wspólnej przyjażni z innymi 
Organizacjami Polonijnymi. 

Zapraszamy wszystkich na nasze Święta i imprezy. To 
wspaniała zabawa. Takie spotkania jeszcze bardziej przy-
bliżają Nas do Polskiej Kultury, Polskich Tradycji i do Na-
szej Historii. 

Udanych wakacji!!!
Władlena KuRSZyńSKa

Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy 
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
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W pierwszych dniach maja Polacy 
zamieszkujący poza granicami Polski 
uczcili Dzień Polonii.

Zebrali się przystojni panowie i sliczne 
panny w Żeleznowodsku.

Jedno Święto, trzy powody. Mieszkańcy 
Kaukaskich Wód Mineralnych polskiego 
pochodzenia obchodzili 
Dzień Polonii, dzień Polskiej 
Konstytucji najstarszy w Europie 
i dzień Polskiej Flagi. Chociaż 
warianty miejsc spotkania 
rozpatrywały się różne, jednak 
było postanowiono zebrać 
się w Żeleznowodskiej Galerii 
im.Puszkina, ona do Polski 
ma stosunek bespośredni, 
na początku ubiegłego wieku 
budować Galerie przyjechał 
Polak Stanisław Czyżewski, 
pszyechał wybudować, 
popryglądał się, spotkał się  z 
Polką, ożenił się i został zyć w 
Żeleznowodsku. 

To jest życie, ktoś się 
zakochuje i zostaje, a ktoś 
wyjeżdża

Jesteśmy razem, ponieważ 
mamy coś do omawiania, 
mamy coś do śpiewa, mamy o 
kim wspominać, mówiono pod 

DZIEŃ POLONII
Polonez Agińskiego, kołysanki Chopina– chity Edity Pjechi. W 
Żeleznowodsku “Zjednoczone Polskie Serca” obchodzili Dzień 
Polonii.

czas koncertu i sprecyzowali – to jest jak 
drzewo, kiedy korzenia są w ziemi Polskiej, 
a młode pędy na przestrzeni Rosyjskiej, 
główne jest to, aby nie zapomnieć, nie 
zgubić, nie stracić.

Mamy dlatego nauczycieli, którzy 
profesjonalnie wykładają język, są także 

choreografy, którzy prowadzą polskie 
tańce ludowe i narodowe.

Dorośli mają poważne tematy: 
Rosyjsko-Polski obrót towaru, pomóc 
starym ludziom i  inwalidom, kształcenie 
młodzieży, A najmłodsi Polacy uczą 
się zyć  na przykładzie dobrej i wesołej 
bajki, którą wlasnie przedstawia polonijny 
teatr lalek « Kolorowe ptaki ».   Piękna  
dziewczyna Кarolinka przypadkiem 
okazuje sie w czarowniczym fioletowym 
domku, w ktorym mieszka kawaler Janusz 
, czarodziej Wojtek, mówiący kotek i ładna 
wrona. Tu się dzieje dużo cud, dlatego 
wszystkim   zyje sie ciekawie i oni caly 
czas śpiewają piosenki.                           

Przyłączam swoje serce do Waszych 
“Zjednoczonych Polskich Serc”– taki 
telegram przysłała Edita Pjecha. 

Swoje gratulacje wyrazili 
Władykaukaski Dom Polski, Żydowska i 
Armiańska wspólnoty.

Polonez  zmieniał się polką, polka grą 
na skrzypce, wierszami i piosenkami, na 
scenie i poza nią mówili o polskim niebie, 
polskiej ziemie, miłości i rozstaniu. 

Jan Czyżewski,
Wiktorja Pawluc.

DZIEŃ POLONII
Nasza stała rubryka– Harcerski kącik.

– My chcemy być harcerzami, a wy?
Czy znacie coć o historii harcerstwa?
– Nie?
No to ot dzisiaj zaczynamy...

Od czego zaczeło się harcerstwo i kto był jego 
tworcą...

Skauting powstał w Anglii na początku ХХ wieku, jako 
alternatywa dla ówczesnych systemów wychowawczych. 

Historia Harcerstwa
Jego istotą było odrzucenie nudngo i nie zgodnego z naturą 
chłopców przesiadowania w zadymionych miastach. Stawiał 
na kontakt z przyrodą, grę, zabawe i przyrodę.

Twórcą skautingu był gen. Robert Baden-Powell. Lord 
of Gilwell. Na podstawie swych doświadczeń  z powodu w 
Afryce i Indiach opracował nowy system wychowawczy. Mimo, 
iż skauting został stworzony przez żołnierza, to w swych 
założeniach nie był organizacją militarną.

W 1907 r. Bi-Pi ( tak w skrócie skauci nazywali Baden-
Powella) zorganizował na wyspie 
Brownsea w Wielkiej Brytanii pierwszy 
obóz skautowy, na którym w praktyce 
wypróbował swój system wychowawczy. 
Rok później Bi-Pi wydał książkę «Scouting 
for boys», która rozpowszechniła skauting 
na całym świecie.

Od tego momentu stał się ruchem 
ideowym młodzieży. W 1923r. odbył się 
w Birmingham 3. Wszechbrytyjski Zlot 
Skautów, na kturym wśród 30 tysięcy 
uczestników pojawiła się 56 osobowa grupa 
polskich skautów. W 1920 r. na Jamboree 
(pierszym Zlocie Międzynarodowym) Bi-Pi 
został okrzyknięty Naczelnym Skautem 
Świata.Gen.Robert Baden-Powell zmarł w 
Kenii 8 stycznia 1941 r.

Północny Kaukas na mapie świata można odnaleźć 
między dwoma morzami Czarnym a Kaspijskim.To 
kraina, która od wieków jest wielonarodowa i chyba 
tylko tu przeplątają się kultury tylu narodów.

Właśnie na Kaukaskich Wodach Mineralnych po II Woj-
nie Światowej odnalazła się moja rodzina.

Swoją historię rozpocznę od 1926 roku, kiedy w polskiej 
miejscowości Suwałki, w rodzinie Nadzieji(panienskie na-
zwisko Parszyn) i Aleksandra Ancewiczej urodzi się moja 
babcia Helena, dwa lata póżniej na świat przyjdzie mój 
dziadek Włodek.

W latach 30-tych cała rodzina przeprowadzi się do War-
szawy. Moja prababcia Nadzieja ukończy Konserwatorium 
i rozpocznie pracę w Filcharmonii Warszawskiej, póżniej 
razem z trzema koleżankami zało-
ży kwartet T-4, który swoim śpie-
wem i  niepowtażalnym wykona-
niem będzie znany w całej Polsce 
i poza jej granicami.

Mój pradziedek Aleksander An-
cewicz już miał za sobą I Wojnę 
Światową, pracuje na rzecz War-
szawskiego Towarzystwa Muzycz-
nego. Cała rodzina jest niezwykle 
utalentowana. Mała Hela i Włodek 
uczęszczają do szkoły muzycznej 
i mają duże sukcesy. Tak trwałoby 
dalej, gdyby 1 września 1939 roku 
nie rozpoczęto II Wojnę Światową, 
która odmieni życie moich przod-
ków i wielu innych rodzin.

Cała Polska była zaskoczona 
napadem ze strony Niemieckiej. 
Nad stolicą Warszawą zawisa 
zagrożenie. Mój pradziadek znaj-
dzie się w Anglii gdzie walczy w 
szeregach Armii Krajowej, póżniej 
będzie odznaczony Krzyżem Wa-
lecznym.

Nadzieja z dwojgiem dzieci zo-
staje sama. W sierpniu 1944 roku 
wybucha Powstanie Warszawskie, 63 dni ciężkich walk 
moja babcia z bratem i z matką znajdują się w Warsza-
wie. Przed ich oczami Hitler jeździ samochodem ulicami 
miasta, Niemcy wywożą Żydów z Getta Warszawskiego. 
Po upadku powstania faszyści gonią mieszkańców poza 
miasto, między nimi znajdzie się moja babcia Helena, któ-
rą Niemcy zabiorą do rycia okopów pod Warszawą. Wte-
dy Nadzieja zostawi syna i uda się za córką, aby przeka-
zać dla niej ciepłe ubrania. W tym samym czasie Wojska 
Radzieckie wkroczą do Warszawy,w wyniku czego moja 
prababcia będzie rozłączona z dziećmi. Włodek zostanie 
po drugą stronę akupacji, Niemcy prowadzą go razem z 
jeńcami do obozu koncentracyjnego, ale Armia Angielska 
wyswobodzi go i zabieże do Anglii, gdzie Włodek zostanie 
„synem pułku”.

Dom Ancewiczej na Nowym Świecie 62 jest spalony i 

Kaukaski los polskiej rodziny!
zrujnowany, rodzina się gubi.

Z opowiadań mojej babci(Heleny Ancewicz): ” –
Domy, które są ocalały, stoją całkiem puste. Ludzi 
w rozpaczy szukają bliskich. Ja jechałam brycz-
ką z pod Warszawy razem z koleżanką. Wśród 
ruin próbując odnaleźć nasz dom, ale nie potrafię 
go rozpoznać. Nagle przez okno w sklepiku, gdzie 
wydają chleb, zobaczyłam mamę(Nadzieję). Przez 
pierwsze sekunde byłam w odrętwieniu, kiedy ze-
skoczyłam z wozu nie czułam nóg. Wchodzę do 
środku płacząc i przytulając się do mamy.To była 
najwspanialsza chwila w moim życiu ,kiedy poczu-
łam iż mimo wszystko jestem w bespieczeństwu. 
Za chwilę rozpoczął się nalot, jeden z pocisków 
trafi w bryczkę, którą jechałam, moja koleżanka 

zginie. Dalej już razem z mamą 
szukamy nasz dom. Odnajdu-
jąc go widzimy, iż on jest cały 
spalony. Patrzę, jeden pokój 
ocalał, po środku którego stoi 
niedotknięta spakowana nasza 
walizka.”

Babcia z prababcią usiłują od-
naleźć rodzinę. Niestety wszystko 
bez rezultatu.

Pod koniec 1944 roku wśród 
żołnierzy Armii Ludowej, babcia 
spotyka swoją pierwszą miłość, 
mojego dziadka Pawła Chomuto-
wa, specjalistę od łączności.

Paweł namawia Nadzieję do 
wyjazdu na Kaukaz, mówiąc iż tam 
jest wspaniała filharmonia i ona 
napewno dostanie tam pracę. Na-
dzieja wyjeżdża.

Helena razem z Pawłem doj-
dzie do Berlinu i już z tamtąd wy-
jadą do Austrii, gdzie w 1946 roku 
urodzi się moja mama Liliana. 
Dalej z Austrii rodzina Ancewiczej-
Chmutowych jedzie do Symferopo-

lu. Babcia rozpoczyna naukę w wyższej szkole muzycznej. 
Od 1947 roku do 1951 roku na Krymie toczy się ich powo-
jenne życie. W 1952 roku  docierają na Kaukaz, gdzie na 
nich czeka Nadzieja Ancewicz-Parszyn.

(Wracając do wojny: moja prababcia miała trzech bra-
ci i siostrę. Włodymierz i Michał Parszyny trafią do obozu 
koncentracyjnego, będa wyswobodzeni, po czym Michał 
zwarjuje od przeżytego. Włodek dostanie zaproszenie po-
pracować w Moskwie na torze wyścigowym, ale już wtedy 
on był śmiertelnie chory na grużlicę. Piotrek i siostra Luba 
zostaną gdzieś w Polsce.)

 Piatigorsk, dokąd przyjechała Nadzieja, to uzdrowisko-
we malownicze miasto, położone wśród gór z najlepszym 
torem wyścigowym w Rosji, ale zamiast filharmonii jest 
jedynie Teatr Operetki. Mimo wszystko prababcia dostaje 
pracę konsultingową przy teatrze. Dopiero póżniej, dzięki 

NadziejaParszyn-ancewicz
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DZIEŃ POLONII
Nasza stała rubryka– Harcerski kącik.

– My chcemy być harcerzami, a wy?
Czy znacie coć o historii harcerstwa?
– Nie?
No to ot dzisiaj zaczynamy...

Od czego zaczeło się harcerstwo i kto był jego 
tworcą...

Skauting powstał w Anglii na początku ХХ wieku, jako 
alternatywa dla ówczesnych systemów wychowawczych. 

Historia Harcerstwa
Jego istotą było odrzucenie nudngo i nie zgodnego z naturą 
chłopców przesiadowania w zadymionych miastach. Stawiał 
na kontakt z przyrodą, grę, zabawe i przyrodę.

Twórcą skautingu był gen. Robert Baden-Powell. Lord 
of Gilwell. Na podstawie swych doświadczeń  z powodu w 
Afryce i Indiach opracował nowy system wychowawczy. Mimo, 
iż skauting został stworzony przez żołnierza, to w swych 
założeniach nie był organizacją militarną.

W 1907 r. Bi-Pi ( tak w skrócie skauci nazywali Baden-
Powella) zorganizował na wyspie 
Brownsea w Wielkiej Brytanii pierwszy 
obóz skautowy, na którym w praktyce 
wypróbował swój system wychowawczy. 
Rok później Bi-Pi wydał książkę «Scouting 
for boys», która rozpowszechniła skauting 
na całym świecie.

Od tego momentu stał się ruchem 
ideowym młodzieży. W 1923r. odbył się 
w Birmingham 3. Wszechbrytyjski Zlot 
Skautów, na kturym wśród 30 tysięcy 
uczestników pojawiła się 56 osobowa grupa 
polskich skautów. W 1920 r. na Jamboree 
(pierszym Zlocie Międzynarodowym) Bi-Pi 
został okrzyknięty Naczelnym Skautem 
Świata.Gen.Robert Baden-Powell zmarł w 
Kenii 8 stycznia 1941 r.

Kaukaski los polskiej rodziny! jej doświadczeniu, które ona miała, zaczyna pracować w 
Szkole Pedagogicznej w m.Essentuki, i to nawet z jej języ-
kową barjerą.

Pewnego dnia w 1947 roku, kiedy Nadzieja jechała ko-
lejką do pracy, przez okno wagonu na stacji „IPODROM”(tł.
tor wyścigowy) zobaczyła swojego brata Włodymierza Par-
szyna. Prababcia zdążyła wyskoczyć z wagonu. To było 
ich pierwsze i ostatnie spotkanie po wojnie. Pod koniec 
1949 rok Włodek umrze, ale zdąży opowiedzieć o swojej 
żonie Halinie i o córce Lubowi, którzy żyją w Moskwie.

Zbieg okoliczności kilka razy pomagał Ancewiczom. 
Anioł stróż zawsze był obok.

W 1952 roku Helena Ancewicz przedłuża swoją na-
ukę we Władykaukaskiej(wcześniej Ordżonikidzewskiej) 
Wyższej Szkole Muzycznej. Myśli o rodzinie nie dają jej 
spokoju. Razem z matką(Nadzieją) usiłują odnaleźć krew-
nych. Z prośbą o pomoc, zwracają się do Czerwonegu 
Krzyżu(CARITAS).

W 1956 roku z Moskwy przyjdzie telegram z treścią: ”31 
grudnia w Moskwie na Centralnym Urzędzie Telegraficz-
nym o g.21.00 prosimy czekac na telefon”, dalej rzadnej 
informacji nie było.

Ze wspomnień mojej matki (Liliany Kurszyń-
skiej):” –To była noc Selwestrowa, w Moskwie jest 
bardzo zimno. Jesteśmy w Urzędzie Telegraficz-
nym, dopiero gdzieś o godzinie 22 mama (Helena 
Ancewicz) zostaje wyzwana do budki telefonicz-
nej. Ona wchodzi do środku, odbiera słuchawkę i 
zaczyna płakać.Tak odbyła się pierwsza rozmowa 
matki z ojcem(Aleksandrem Ancewiczem), po tylu 
latach poszukiwania.
(Wtedy dziadek powiedział mamie:– Hela, jak mogłaś 

zapomnieć język?). Od tego czasu na Kaukaz zaczęto 

przesyłac z Polski czasopisma: Nasza Ojczyzna, Przyja-
ciółka, Uroda.

Będąc w Moskwie babcia odnajdzie żonę swojego wój-
ka Włodka, ktora zaprowadzi ją do cmentarzu na jego mo-
giłkę.

Kilka lat póżniej córkę Włodka Lubę, zaproszą na Kau-
kaz do Piatigorsku. Rodzina Ancewiczej znowu dostanie 
szok-dziewczynka wyzna, iz jej matka Halina ich okłamała, 
że mogiła, którą im wtedy w Moskwie pokazano nie jest 
miejscem pochowanie Włodka Parszyna. Do tych czas nie 
wiadomo gdzie on jest pochowany.

Już w latach 60-tych była odnaleziona cała rodzina An-
cewiczej, oprócz Włodka Ancewicza syna Nadzieji i Alek-
sandra.

Mój pradziadek Aleksandr Ancewicz pewnego dnia 
będąc w kinie w Warszawie, w tych że latach 60-tych, 
zobaczy kronikę o dzieciach, które pod czas II Wojny 
Światowej odnalazły się w Anglii, wśród tych dzieciaków 
on rozpozna swojego syna, a przecież oni bili tak blisko 
siebie(wcześniej już pisałam, iż pradziadek był w Anglii). 
Aleksander zadzwonił do telewizji, która nakręciła ten film 
i dowiedział się, jak może odnaleźć syna. Moja rodzina o 
Włodkie Ancewicze dowie się dopiero w 1990 roku, kiedy 
on sam zadzwoni do babci.

Życie idzie dalej, krewni z Polski zaczynają przyjeżdżać 
na Kaukaz (1963), z Kaukazu do Polski moja mama z bab-
cią. Mimo iż wojna porazżucała rodzinę po całemu świa-
tu, było zrobiono wszystko, aby móc widzieć się i być cały 
czas w kontakcie.

Moja babcia Helena rozpocznie pracę w m.Ternaus 
(Republika Kabardino-Bułkaria), jako pracownik kultury 
i kierownik chóru. W tamtych czasach jej zadaniem było 
uaktywnienie kultury na Kaukazie. Zespół chóralny „Iwusz-

ki” pod kierownictwem Hele-
ny Ancewicz podczas obcho-
dów 400-lecia przyłączenia 
Republik Kabardino-Bułkarii 
i Karaczajewo-Czerkiesii 
do Rosji był z koncertami w 
Moskwie, gdzie występo-
wał w Pałacu Kremlowskim. 
Moja babcia za całokształt 
swojej pracy i za rozwinięcie 
kultury dostała wiele odznak 
i nagród. Założony przez nią 
zespół „Tierek”, do dziś po-
miętają w naszym regionie.

Występy Heleny Ance-
wicz ze swoimi kolektywami 
na największych scenach ol-
brzymiej Rosji wszędzie mały 
uznanie. Święto Pieśni na 
łące pod górą Maszuk w la-
tach 80-tych  było najbardziej 
znanym miejscem występów  
najlepszych gwiazd estrady, 
dokąd również zawsze zapro-
szano „Iwuszki”  i  „Teriek”.

Wiele z jej uczniów w tej 
chwili są bardzo znani muzy-
cy, działaczy sztuki i kultury, 

Zespół „Iwuszki” pod kierownictwem„ Heleny ancewicz 
(Święto Na łące Pieśni pod górą Maszuk) 
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pedagodzy, oraz artyści europeskiej skali.
W 1991 roku ze Stanów Zjednoczonych przyjechał do 

Piatigorsku Włodek Ancewicz.
To było pierwsze spotkanie mojej babci z bratem po 45 

latach rozłąki, niestety prababcia Nadzieja niedoczekała 
się tej chwili.

Nas wychowywano w polskich tradycjach i rozmawiano 
z nami wyłącznie w języku polskim. Babcia bardzo się sta-
rała, żeby w rodzienie nie było nawet szansy,  aby zanikła 
polskość. Dotychczas pamiętam jak na Wigilę  zawsze cała 
rodzina przyjeżdżała do babci, ja dostawałam mnóstwo 
prezentów, dzieliliśmy się opłatkiem, na stole zawsze było 
12 dań z ryby. Jednego nie mogłam zrozumieć, dlacze-
go co roku wieczorem 
w grudniu, mamy taką 
uroczystość i mnie nie 
wolno o tym nikomu 
mówić? Nie tak daw-
no sama doszłam do 
wniosku, iż wtedy był 
reżym sowiecki (tzw. 
dyktatura). Za każdym 
razem babcia przywo-
zi z Polski mnóstwo 
książek i podręczniów. 
Od 1990 roku, kiedy 
nastąpiła odwilż poli-
tyczna babcia zaczyna 
prowadzić u siebie w 
domu codzienne lekcje 
języka polskiego, hi-
storii i kultury dla dzieci 
i młodzieży polonijnej. 
(Niestety ja nie miałam 
czasu uczestniczyć w 
tych zajęciach, ponie-
waż grałam zawodowo 
w koszykuwkę.) Pola-
cy na Kaukazie starają 
się trzymać się razem. W 1991 roku Helena Ancewicz ra-
zem z koleżanką Zofją Lempicką zakładają Związek Pola-
ków na Kaukazie i ich działalność na rzecz Polonii już jest 
oficjalna. Zaczęto starać się o Kościół Katolicki, który był 
wybudowany jeszcze w 19 wieku Polakami na zesłaniu. 
To była długa walka z Administracją miasta , pisano listy z 
prośbami o pomoc do Watykanu  papierzu Janu Pawłu II i 
w końcu Kościół został oddany katolikom.

Wszyscy uczniowie Pani Heleny (tak ją zawsze nazy-
wali) dostali się na studia do Polski. W 2002 roku  babcia 
otrzymała nagrodę i medal od Ministerstwa Edukacji RP 
za wkład w rozwinięcie polskości na Kaukazie. . Do dziś w 
kręgach intelegencji Kaukaskich Wód Mineralnych wspo-
minano Nadzieję i Helenę Ancewicz.

Dzięki mojej babci wychowano nas w duchu tolerancji i 
patryotyzmu do Polski. 

Moja mama jak i babcia ukończyła Wyższą Szkołę My-
zyczną we Władykaukazie. W tej chwili ona jest nauczy-
cielką muzyki, od 42 lat pracuje w szkole, jest zasłużonym 
nauczycielem, prowadzi chór chłopców z którym uczestni-
czy we wszystkich konkursach.

Mój brat i moja kuzynka też mieli zdolności związane z 

Sen
Co dziennie krok za krokiem

Stąpam po obcej ziemi.
I nikt mnie nie odpowie
Dlaczego tak się dzieje.

Kiedy śni mi się kraj daleki
Rozdziera mnie tęsknota.

Tam te zielony łąki,
Pola bogate zborzem

Wołają mnie do siebie.
Moje serce do ciebie należy.

Moja POLSKA, Mój kraj daleki.

Wiktoria KuRSZyńSKa,
m.Piatigorsk

Swoje wspomnienia proszę przysyłać na e-mail: 
wiki13@mail.ru

muzyką. Niestety mnie nie oddano do muzyki i nie mogę 
tym się pochwalić, ale to, co rozpoczęła moja babcia, ruch 
polonijny, teraz ja staram się kontynuować i mam nadzieję 
że mnie to się wychodzi. Od trzech lat działa przez mnie za-
łożona Polska Szkoła w m. Piatigorsk przy średniej szkole 
nr.14., gdzie mamy zajęcia z historii polskiej, literatury, geo-
grafii, języka polskiego, polskiej kultury i zajęcia artestycz-
ne. Moje uczniowie mają również sukcesy  w konkursach 
prowadzonych polską stroną. Jestem dumna za każdego 
z nich, za ich starania w nauce. Jedna z moich uczennic 
Tamara Szakiel została laureatką III Przeglądu Twórczości 
Poetyckiej im.Jacka Kaczmarskiego „Rytmy Nieskonczon-
ności” i jej utwory opublikowano w tomiku wierszy.Dzieci z 
Min-Wód też dostały nagrody uczestnicząc w konkursach 

literackim i plastycz-
nym Fair Play jest OK.

Od dwóch lat pro-
wadzę Polskie Har-
cerstwo na Kaukazie i 
każdego z czytelników 
zapraszam do nasze-
go grona.

P o d s u m o w u j ą c 
losy mojej rodziny, 
mogę śmiało powie-
dzieć iż każdy z moich 
przodków przeżył god-
ne życie. Nikt z nich 
nie utracił miłości do 
ojczyzny, więcej, zrobi-
li wszystko, aby każdy 
kto jest Polakiem zro-
zumiał swoje powoła-
nie na obczyźnie.

A swoją historię po-
zwolę zakończyć pięk-
nym wierszem Tamary 
Szakiel:Helena ancewicz szkola muzyczna

Дорога в Санкт-Петербург пролете-
ла не заметно. В поезде мы ехали с по-
лонийной молодежью из Владикавказ-
ского «Дома Польского». Волновались 
и готовились к встрече с польскими 
педагогами. Мы все в голос повторяли 
польские слова, проверяли друг у дру-
га произношение и правильность напи-

!X Letnia Szkoła Języka
i Kultury Polskiej

Drodzy czytelnik 
i czytelniczko!

Dowiedziałam się o wa-
szej gaziecie będą w Polsce. 
Już od roku jestem studentką 
Uniwersytetu w Łodzi.

Jak szybko mija czas. 
Jeszcze nie tak dawno ja też 

Лето, лето, лето. Сколько веселых и радостных дней 
оно доставляет ученикам. Отдых от учебной парты и 
школьных уроков. Я каждые каникулы жду с нетерпением, 
а эти ждал особенно. Меня пригласили в летнюю школу 
Польского языка и Польской культуры. Я с волнением ждал 
и считал минуты до отправления нашего поезда и вот мы в 
пути…

сания польских слов. Очень хотелось 
пополнить свой словарный запас и по-
казать достойные знания.

По приезду на место назначения, 
меня поразила организация и разме-
щение приезжающих. За считанные 
минуты мы уже были размещены по 
кельям монастыря. Все занятия про-

Listy do czytalników

Redaktor naczelny: Swietłana Tisienko, artykuły przygotowywali: Sergiusz Preobrazenski, Janusz Cizewsi, Wiktoria Pawluc, Władlena 
Kurszynska. Przy wsparciu finansowym ООО “Н2О – Формула жизни”.

ходили в доброй игровой форме.
Пересечение двух культур: экскур-

сии по Санкт-Петербургу с Российским 
наследием, уроки польской истории, 
огниско с польскими колбасками,  и 
конечно же белые ночи добавили ко-
лорита в наш отдых. Незабываемой  
для меня осталась месса в Костеле. 
Я первый раз услышал звучание на-
стоящего органа. Ведь я был органи-
стом в нашем приходе «Преображение 
господне» и для меня было важным 
услышать профессионалов и испра-
вить свои ошибки. Польский священ-
ник Кшистоф Пожарский приложил все 
усилия, что бы наше пребывание оста-
лось незабываемым. Это ему удалось. 

Каждый из нас возвращался в май-
ке с полькой символикой и вез  сувенир, 
подаренный польской стороной. Спа-
сибо большое организаторам летней 
школы, спасибо спонсорам, сделав-
шим наше пребывание бесплатным. 

Сегрей Преображенский 
14 лет, 8 класс

uczyłam się języka polskiego 
w szkółce wieczorowej, tań-
czyłam w zespole tańca ludo-
wego «Zieleny Mosteczek», 
zawsze z radością śpiewałam 
Polskie piosenkie na dalekim 
Kaukazie.

Teraz  to  ty «Mały Polak 
wśród gór» potrzymujesz 

polskie tradycje i polską kul-
turę.

Ja bardzo tęsknie za wami, 
tu w Polsce, ale to iż  mam 
taką szansę studiować woj-
czystym kraju, choć nie jest to 
takie łatwe, jest dla mnie za-
szczytem.    

Każdy z was ma równą 
tak samo dostać się na studia 
do Polski  jak  ja. Musicie do-
brze się uczyć i dążyć do celu. 

Trzymam za was kciuki.
Wasza gazetka pomoże 

każdemu przybliżyć polską 
kulturę, polskie tradycje. Z 
niecierpliwością będę czekać 
na waszą następną prenu-
mieratę. 

Życzę powodzenia i suk-
cesuw.                              

Lana  Degojewa 
Studentka 

Uniwersytetu w Łodzi.
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Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej 
VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI FAIR PLAY JEST OK

POD PATRONATEM PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY
Na konkurs wpłynęło łącznie 141 prac z Polski, Białorusi, Czech, Mołdawii i Rosji.

W kategorii gimnazjów: 81 prace, szkoły ponadgimnazjalne: 60 prac. 
Miejscowości z których napłynęły prace: Balti, Barlinek, Białystok, Bielsko – Biała, Błędów, Cieszyn, Chorzów, Czar-

nocin, Czeski Cieszyn, Cieszanów, Czernica, Częstochowa, Drawsko Pomorskie, Gdańsk, Grodno, Gubin, Jordanów, 
Kalinówka Kościelna, Katowice, Konieczkowa, Krasnystaw, Lipie, Mysłowice, Piatigorsk, Racibórz, Szczytno, Sztum, 

Świebodzin, Tarnobrzeg, Trzcianka, Trzebiatów, Wałbrzych,  Wrocław, Żeleznowodsk.
Spośród prac w dniu 17 kwietnia 2008 r. Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca mgr Grażyna Knapik, mgr 

Janusz Haszcz, mgr Iwona Skrzypczyk - Gałkowska, mgr Iwona Krysian, mgr Ariona Królikowska, mgr Agnieszka Koło-
dziej, mgr Kazimierz Albrycht, dokonała końcowej oceny i wyłoniła laureatów konkursu:

Kategoria gimnazja zagraniczne:
MIEJSCE AUTOR   SZKOŁA      OPIEKUN
I miejsce Andrzej Mowiła  Stowarzyszenie „Polski Dom” Balti (Mołdawia)  Joanna Stanek
II miejsce Aleksander Mowiła Stowarzyszenie „Polski Dom” Balti (Mołdawia)  Joanna Stanek
III miejsce Władysław Szakiel Klub Olimpijczyka „Maszuk” Żeleznowodsk (Rosja)  Wiktoria Kurszyńska

Kategoria zagraniczne szkoły ponadgimnazjalne:
MIEJSCE AUTOR   SZKOŁA     OPIEKUN
I miejsce Roksana Jevsejčik Gimnazjum z polskim językiem
     nauczania w Czeskim Cieszynie (Czechy) Marian Mitręga
II miejsce Wioletta Cyrkunowa Polska Szkoła nr 36 w Grodnie (Białoruś) Helena Jewiec
III miejsce Sergiusz Atabiekow Polska Szkoła przy Związku Polaków
     na Kaukaskich Wodach Mineralnych
     Piatigorsk (Rosja)    Aleksander Bogolubow
Wyróżnienie Szakiel Tamara  Klub Olimpijczyka „Maszuk”
     Żeleznowodsk (Rosja)    Wiktoria Kurszyńska

Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej 
IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY FAIR PLAY JEST OK

POD PATRONATEM POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
                         Na konkurs wpłynęło łącznie 168 prac z Polski, Czech, Rosji i Mołdawii. 
W kategorii gimnazjów: 71 prace, szkoły ponadgimnazjalne: 97 prac. 
Miejscowości z których napłynęły prace: Białystok, Cieszyn, Czarnocin, Czeski Cieszyn, Częstochowa, Gdańsk, Gro-

dzisk Mazowiecki, Karpacz, Katowice, Korfantów, Lasocin, Mazowieckie, Muszyna, Piatigorsk, Pińczów, Potęgów, Słubi-
ce, Sztum, Wałbrzych, Wałcz, Żeleznowodsk. 

 Spośród prac w dniu 17 kwietnia 2008 r. Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca mgr Grażyna Knapik, mgr 
Janusz Haszcz, mgr Ilona Walczak - Dądela, mgr Agnieszka Kołodziej, mgr Sławomir Piwiński, mgr Kazimierz Albrycht, 
Krzysztof Całus, Kamila Krysiak dokonała końcowej oceny i wyłoniła laureatów konkursu.

Kategoria szkoły zagraniczne gimnazja:
MIEJSCE AUTOR   SZKOŁA     OPIEKUN
I miejsce Adelina Mańko  Polonijno – Szkolny Klub Olimpijczyka
     „Elbrus” przy Związku Polaków
     na Kaukazkich Wodach Mineralnych (Rosja) 
II miejsce Marianna Wienikowa Stowarzyszenie „Polski Dom” Balti (Mołdawia)
III miejsce Adelina Mańko  Polonijno – Szkolny Klub Olimpijczyka
     „Elbrus” przy Związku Polaków
     na Kaukazkich Wodach Mineralnych (Rosja) 
Wyróżnienie Anna Kazańcewa Klub Olimpijczyka „Maszuk”
     Żeleznowodsk (Rosja)    Wiktoria Kurszyńska

DZIEŃ POLONII
Nasza stała rubryka– Harcerski kącik.

– My chcemy być harcerzami, a wy?
Czy znacie coć o historii harcerstwa?
– Nie?
No to ot dzisiaj zaczynamy...

Od czego zaczeło się harcerstwo i kto był jego 
tworcą...

Skauting powstał w Anglii na początku ХХ wieku, jako 
alternatywa dla ówczesnych systemów wychowawczych. 

Historia Harcerstwa
Jego istotą było odrzucenie nudngo i nie zgodnego z naturą 
chłopców przesiadowania w zadymionych miastach. Stawiał 
na kontakt z przyrodą, grę, zabawe i przyrodę.

Twórcą skautingu był gen. Robert Baden-Powell. Lord 
of Gilwell. Na podstawie swych doświadczeń  z powodu w 
Afryce i Indiach opracował nowy system wychowawczy. Mimo, 
iż skauting został stworzony przez żołnierza, to w swych 
założeniach nie był organizacją militarną.

W 1907 r. Bi-Pi ( tak w skrócie skauci nazywali Baden-
Powella) zorganizował na wyspie 
Brownsea w Wielkiej Brytanii pierwszy 
obóz skautowy, na którym w praktyce 
wypróbował swój system wychowawczy. 
Rok później Bi-Pi wydał książkę «Scouting 
for boys», która rozpowszechniła skauting 
na całym świecie.

Od tego momentu stał się ruchem 
ideowym młodzieży. W 1923r. odbył się 
w Birmingham 3. Wszechbrytyjski Zlot 
Skautów, na kturym wśród 30 tysięcy 
uczestników pojawiła się 56 osobowa grupa 
polskich skautów. W 1920 r. na Jamboree 
(pierszym Zlocie Międzynarodowym) Bi-Pi 
został okrzyknięty Naczelnym Skautem 
Świata.Gen.Robert Baden-Powell zmarł w 
Kenii 8 stycznia 1941 r.
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Дорога в Санкт-Петербург пролете-
ла не заметно. В поезде мы ехали с по-
лонийной молодежью из Владикавказ-
ского «Дома Польского». Волновались 
и готовились к встрече с польскими 
педагогами. Мы все в голос повторяли 
польские слова, проверяли друг у дру-
га произношение и правильность напи-

!X Letnia Szkoła Języka
i Kultury Polskiej

Drodzy czytelnik 
i czytelniczko!

Dowiedziałam się o wa-
szej gaziecie będą w Polsce. 
Już od roku jestem studentką 
Uniwersytetu w Łodzi.

Jak szybko mija czas. 
Jeszcze nie tak dawno ja też 

Лето, лето, лето. Сколько веселых и радостных дней 
оно доставляет ученикам. Отдых от учебной парты и 
школьных уроков. Я каждые каникулы жду с нетерпением, 
а эти ждал особенно. Меня пригласили в летнюю школу 
Польского языка и Польской культуры. Я с волнением ждал 
и считал минуты до отправления нашего поезда и вот мы в 
пути…

сания польских слов. Очень хотелось 
пополнить свой словарный запас и по-
казать достойные знания.

По приезду на место назначения, 
меня поразила организация и разме-
щение приезжающих. За считанные 
минуты мы уже были размещены по 
кельям монастыря. Все занятия про-

Listy do czytalników

Redaktor naczelny: Swietłana Tisienko, artykuły przygotowywali: Sergiusz Preobrazenski, Janusz Cizewsi, Wiktoria Pawluc, Władlena 
Kurszynska. Przy wsparciu finansowym ООО “Н2О – Формула жизни”.

ходили в доброй игровой форме.
Пересечение двух культур: экскур-

сии по Санкт-Петербургу с Российским 
наследием, уроки польской истории, 
огниско с польскими колбасками,  и 
конечно же белые ночи добавили ко-
лорита в наш отдых. Незабываемой  
для меня осталась месса в Костеле. 
Я первый раз услышал звучание на-
стоящего органа. Ведь я был органи-
стом в нашем приходе «Преображение 
господне» и для меня было важным 
услышать профессионалов и испра-
вить свои ошибки. Польский священ-
ник Кшистоф Пожарский приложил все 
усилия, что бы наше пребывание оста-
лось незабываемым. Это ему удалось. 

Каждый из нас возвращался в май-
ке с полькой символикой и вез  сувенир, 
подаренный польской стороной. Спа-
сибо большое организаторам летней 
школы, спасибо спонсорам, сделав-
шим наше пребывание бесплатным. 

Сегрей Преображенский 
14 лет, 8 класс

uczyłam się języka polskiego 
w szkółce wieczorowej, tań-
czyłam w zespole tańca ludo-
wego «Zieleny Mosteczek», 
zawsze z radością śpiewałam 
Polskie piosenkie na dalekim 
Kaukazie.

Teraz  to  ty «Mały Polak 
wśród gór» potrzymujesz 

polskie tradycje i polską kul-
turę.

Ja bardzo tęsknie za wami, 
tu w Polsce, ale to iż  mam 
taką szansę studiować woj-
czystym kraju, choć nie jest to 
takie łatwe, jest dla mnie za-
szczytem.    

Każdy z was ma równą 
tak samo dostać się na studia 
do Polski  jak  ja. Musicie do-
brze się uczyć i dążyć do celu. 

Trzymam za was kciuki.
Wasza gazetka pomoże 

każdemu przybliżyć polską 
kulturę, polskie tradycje. Z 
niecierpliwością będę czekać 
na waszą następną prenu-
mieratę. 

Życzę powodzenia i suk-
cesuw.                              

Lana  Degojewa 
Studentka 

Uniwersytetu w Łodzi.

Czarnej Trzynastki
Krakowskiej Lipiec 2008

SPIS EKWIPUNKU NA OBÓZ:
1. Kompletny mundur harcerski, ciemny po-

lar mundurowy (najlepiej czarny).
2. Duży plecak, worek na ekwipunek, mały ple-

caczek/ большой рюкзак, маленький рюкзак.
3. Śpiwór, jasiek, 2 BIAŁE prześcieradła 

(wymóg sanepidu)/спальный мешок, 2 белые 
простыни.

4. Buty turystyczne (pionierki), obuwie spor-
towe/туристические ботинки, кроссовки.

5. 4 pary spodni, w tym 2 czarne/grana-
towe jeansy/sztruksy do munduru, 2 swetry, 4 
koszule flanelowe/bluzy/ 4 пары брюк, в том 
числе 2 чёрные/синие джинсы, 2 свитера, 4 
фланелевые кофты.

6. Zmiany bielizny, skarpetki, podkoszulki/
сменное бельё, носки, майки.

7. Strój sportowy (podkoszulek, krótkie 
spodenki)/спортивный костюм (футболка, 
шорты).

8. Dres lub ciepła pi-
żama/трико или тёплая 
пижама.

9. Kostium kąpielo-
wy, czapeczka / chustecz-
ka na głowę/ купальник, 
панама/бандана на 
голову.

10. Kalosze, sztormiak/
калоши, дождевик.

11. Przybory do my-
cia (2 ręczniki), szycia 
i czyszczenia butów/
приборы для умывания(2 
полотенца),шитья и 
чистки обуви.

12. Obieraczka do ziemniaków, finka, lin-
ka (2m), latarka / нож для чистки картошки, 
раскладной нож, верёвка 2 метра, фонарик.

13. Dzienniczek harcerski, śpiewniczek, pre-
paratka do rozpisywania sprawności, przybory 
piśmiennicze/ 3 блокнота и ручки.

14. WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA/ 
справка со школы.

15. Apteczka osobista/ индивидуальная 
аптечка.

UWAGA!!! Внимание!!!
Na wyjazdy harcerskie nie zabieramy biżu-

terii, gier elektronicznych, walkmanów, kart do 
gry, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH itp. 

На харцерские выезды не берём с собой 
бижутерии, электронных игр, плееров, 
игральных карт, СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
и тд.

Hura! Latem 1 lipca wujeżdżamy na obóz harcerski do Polski. Do końca czerwca 
prosimy się zgłosić do naszych instruktorów. Niżej podajemy spis ekwipinku na obóz.
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Девочки с Украины мне тоже очень 
понравились. Они милые и веселые. 
Праздники, вечеринки и презентации – 
это по их части. Они всегда улыбались 
и заряжали эмоциями всех, кто нахо-
дился в их компании. Лагерь помог по-
нять нам обычаи и менталитет людей 
из других стран. А костры и душевные 
польские песни очень сплотили нас. 
Мы шутили, пели песни, жарили на ко-
стре сосиски и запекали картошку.Но 
больше всего мне, конечно, понрави-
лись дискотеки. Конечно, сказывались 
разные предпочтения ребят. Помню, 
как сильно их удивила наша музыка и 
кавказские танцы. Особенно всех по-
разила «лезгинка», 
я даже не могла 
представить, что им 
будет так интересно 
учиться ее танце-
вать. Представляе-
те, русские, поляки, 
литовцы – танцуют 
старинный кавказ-
ский танец! Было 
очень здорово.   

Был у нас и на-
циональный ве-
чер. Каждая страна 
представляла свои 
блюда. Столы пе-
стрили яркими кра-
сками и чудесными 
ароматами. Блюда 
оказались очень 
разными, но долж-
на заметить, очень 
вкусными! А еще 
мы должны были показать небольшие 
презентации, показ которых  в итоге 
вылился в настоящий концерт.Прово-
дилось очень много различных спор-
тивных и интеллектуальных конкурсов. 
Мы узнавали историю и культуру Поль-
ши, играли и устраивали различные 
соревнования. 

А еще к нам приезжали уличный те-
атр, руководителем которого является 
Janusz Gabrysiak. Они очень интерес-
ные люди. Постановки в их режиссу-
ре поразили не только молодежь, но 
и взрослых. Они носили в основном 
исторический характер. Например, рас-
сказывали о борьбе рабочего класса и 

всем известной партии «Solidarność». 
Такого представления не ожидал ни-
кто. Они многое нам рассказали, нау-
чили некоторым сценическим и даже 
цирковым трюкам.

Каждый день нас возили в город и 
музеи. Музеи классического и артискус-
ства, музеи истории и архитектуры… 
Мы очень многое повидали, но среди 
всего обилия музеев и экскурсий, меня 
больше всего поразил Oświencim. Мы 
молча ходи по его территории с ужа-
сом вслушиваясь в гробовую тишину 
и вглядываясь в темные окна блоков. 
Идешь по его страшным коридорам и 
кажется, что на тебя смотрят лица по-

гибших людей: детей, стариков, жен-
щин, солдат. Мы видели место массо-
вых расстрелов и … печи. Господи, как 
это страшно! И ты понимаешь, что эта 
зола и гарь – не просто пепел, это за-
живо сгоревшие люди, души которых 
до сих пор страдают и, может быть, 
витают над этими местами. Конечно, 
бывать в таким местах невероятно 
больно, но по-моему, необходимо. Это 
наша память и люди должны ценить, 
тот мир, что имеют и знать, какой це-
ной завоевано это чистое небо над го-
ловой. И еще, коснувшись этой темы,  
я хотела бы заметить, что война в рав-
ной степени затронула все националь-

ности и народы. Да, у каждой страны 
своя история, свои победы и пораже-
ния, но перед болью польского, еврей-
ского, русского и всех  других народов 
мы стали едины. Поздно вечером в тот 
день мы вернулись в лагерь, но я еще 
долго не могла заснуть: глаза младен-
ца с огромными черными глазами на 
одной из фотографий еще долго не 
могли уйти из моей памяти.

Очень запоминающейся стала по-
ездка в Краков. Знаете, это такое не-
обычное ощущение – ты ходишь по 
старым улочкам и площадям и понима-
ешь, что когда-то по ним вот точно так-
же ходили великие поляки. Мы были в 

Вавеле и Мариницком 
костеле.

В Польше, конеч-
но, еще много краси-
вейших городов, но 
больше всего меня 
поразила Варшава – 
город, в котором так 
тесно переплетены 
прошлое и настоя-
щее. Варшава, как 
будто соединила в 
себе два мира, но они 
не мешают друг дру-
гу, не затмевают, а 
только подчеркивают 
и выделяют их своео-
бразность. Идешь по 
современным ули-
цам и площадям, 
смотришь на высотке 
и магазины в отбле-
ске неоновых огней и 

вдруг попадаешь в абсолютно другое 
время: время рыцарей, прекрасных 
дам, вороных коней и шикарных карет. 
И это по-настоящему, чудо! В этом-то 
и проявляется действительная любовь 
и уважение поляков к своим корням, 
истории своего народа.

Через месяц лагерь закончился. Но 
мы настолько подружились, что обща-
емся до сих пор, делимся впечатлени-
ями и воспоминаниями. Я благодарна 
всем, кто помог мне попасть в эту сказ-
ку и считаю, что это лето было незабы-
ваемым, лучшим в жизни большинства 
из нас!

Тамара Шакель. (16 lat)

Окончание. Начало на стр. 3.

Wakacje w Polsce !

У каждого человека в жизни 
бывают моменты, которые 
оставляют глубокий след в 
его душе. Для меня – таким 
моментом стала поездка в Польшу. 
Международные лагеря всегда 
очень интересны. Поляки, русские, 
украинцы и литовцы, – такие 
разные, но мы были вместе. 
Как оказалось,  у каждой нации 
есть свои неповторимые черты. 
Больше всего меня поразили 
ребята из Литвы. Свободный стиль 
одежды, определенная манера 
общения, необычная музыка  – все  
это было очень здорово с одной 
стороны и удивительно – с другой. 
Знаете, любой литовец, думаю, 

вызвал бы настоящую бурю 
эмоций у нас на Кавказе. Здесь, 
вы редко встретите девушку, 
предпочитающую спортивный 
стиль и позволяющую себе выйти 
на улицу без make-up. Кавказские 
девушки одеваются своеобразно. 
Неотъемлемой частью гардероба 
является юбка, обувь на высоких  
каблуках и большое количество 
украшений. Мы привыкли каждый 
день одеваться, так,  как в Польше 
или в Литве наряжаются только 
на праздники. И это тоже здорово. 
Литовские ребята были полны 
новых идей, очень общительны и 
открыты. Да, кстати, они здорово 
играют на гитаре.

– Kiedy powstało prawo Harcerskie?

Nasze Prawo jest wzorowane na Prawie Skautowym ułożo-
nym przez gen. Baden-Powella. Na język polski zostało ono prze-
tłumaczone w 1911r. W 1919 r. przeredagowano i uzupełniono 
tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Obecna wersja zosta-
ła spisana w 1932 r.

  Po II wojnie światowej opracowano szereg wersji Prawa Har-
cerskiego odniegających w mniejszym lub w większym stopniu 
od tekstu przedwoennego. Próbowano na siłę zastąmpić Boga 
socjalizmem, nadać współczesne brzmienie poszczególnych 
punktow.

Przyrzeczenie składają harcerze po kilku miesiącach przyna-
leżności do ZHR-u. Jest ono potwierdzeniem świadomego wyboru 
podążania przez życie zgodne z Prawem Harcerskim. Przyrzeka-
jąc całym życiem służyć Bogu i Polsce jeszcze raz podkreślamy, 
że naszym celem jest żyć zgodnie z wiarą i etyką chrześcijańską. 
Pamiętając o tym wielkim darze jakim jest wolność i czerpiąc siłę 
z narodowej tradycji do budowania wspólnej przyszłości. Dekla-
rujemy także chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym oraz 
wierność zapisanym w Prawie Charcerskim ideałom.

Celem jaki nam przyświeca jest wychowanie młodego czło-
wieka aby w życiu kierował sią ideą zawartą  w Prawie i Przy-
rzeczeniu Harcerskim. Do realizacji tego celu służy nam metoda 
harcerska.

Harcerski kącik
Продолжние. Начало в номерах 1,2.

Начало. Продолжение на стр. 4.

Rubrykę prowadzą: Władlena Kurszyńska, Helena Szatałowa, Sergiusz Preobrażeński i Instruktorowie Wiktoria 
Kurszyńska i Maksim Dackiewicz

Historia Harcerstwa
SPoSób PoStęPoWania haRceRzy 

oKReśla PRaWo haRceRSKie.
PRaWo haRceRSKie. 

1. harcerz słyży bogu i Polsce i sumiennie 
spełnia swoje obowiązki.

2. na słowie harcerza polegaj jak na zawiszy.
3. harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc 

bliźnim.
4. harcerz w każdym widzi bliźniego, a za
brata uważa każdego innego harcerza.
5. harcerz postępuje po rycersku.
6. harcerz miłuje przyrodę i stara się ją 

poznać.
7. harcerz jest karny i posłuszny rodzicom
i wszystkim swoim przełożonym.
8. harcerz jest zawsze pogodny.
9. harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. harcerz jest czysty w myśli, mowie i 

uczynkach, nie pali tytonu i nie pije napojów 
alkogolowych.

Wakacje w Polsce !


