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������ �. �	
	�� [editor] 
��������� 	��
���������� ����-����������� � ����� ������� 

����������� � ��������� � ������ � 1937-1938 ��. 
 

��������� �	�
	�
 �� ��
��� �����	����� �	�����
	� �� �	����	� ���� - 

���	����� ����	�������
�� ���	-��������	�	 (1) � 	
��
� �	��� ������� ����
���� 
� ��������
	� � �	���� (2) � ����� ����	������� (����	� ����	� ��������� �	���, 
2.1. � ��	
	�	� 	����	 �	������, 2.2.).  �� ���� �	�����
	� �����������
�� � 
�
�	�	�� 	!�"�����	�� �
��� ����	���	� �	����.  �� �	�����
	� �	��� 
�	��	���
 ����
�, �
	 �� ���	�����
����� ��
	�	�, �����
�� #.$. �	�	��"���, 
�����
��� �	���. %�����	� 	�	������ ���	����� !������
 
���
�; � ������
�� 
��	���� ���
�� ��������� ��� �	������� �����
	��. 

 
�	��������, �����
�
������ � 
���
�: 

� dn. – dnia = ��� 
� p.n. – pod nazw = �	� ��������� 
� tyg. – tygodnik = ������������ 
� art. – artykuł = ������ 
� Dz.U.Rz.P. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej = ���	�	��������� ������� �	����	� 

�����	��	���	� 
� poz. – pozycja = ������ 
� od/do godz. – od/do godziny = �/�	 ... ���	� 
� ul. – ulica = ����� 
� dn. – dnia = ��� 
� m. – mieszkania = �������� 
� 	. – ojciec = 	��� (���������) 
� P., p., pp. – pan, panowie = �	��	���, �	��	�a (!	��� ����.) 
� patrz zał. – patrz załcznik = ��. ����	� e��e 
� ks. – ksi e = ����� 

 

1. 
/�����	����, �	 �
���	�, ����
��, ���	����� �����������, �	�����/ 

 

STAROSTA GRODZKI1 

POŁUDNIOWO-WARSZAWSKI 

 

Warszawa, dn. 21 maja 1937 r. 

-------------------------------------- 

ulica 6-go Sierpnia Nr.43 

Nr.II.7/ B- 31- 918 

Do 

Zarz&du Stowarzyszenia 

p.n. Zwizek Rosyjskich Literatów 

i Dziennikarzy w Polsce 
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w miejscu 

     -------------------------------------- 

ulica Chocimska Nr 35-14 

Redakcja tyg. „Miecz” 

 

Na podstawie art.24 o Stowarzyszeniach z dnia 7.X.1932 r. /Dz.Ust.R.P.Nr.94 poz.808/ 
prosz' o dostarczenie w terminie 14-u dni, licz&c od dnia nast'pnego po dniu dostarczenia: 

 

1. Sprawozdania ogólnego z działalno(ci Stowarzyszenia,  

2. Sprawozdania rachunkowego, aktórebya obj'ło wszystkie dochody i wydatki, jak 
równie) cał& działalno(* finansow& Stowarzyszenia, 

3. Listy aktualnego składu Zarz&du z adresami jego członków, podaj&c dat' walnego 
zebrania, na którem Zarz&d został wybranym, wraz z odpisem bprotokułub. 

4. Dokładnego adresu Stowarzyszenia z podaniem dni i godzin urz'dowania. 

 
cWraziec niezado(*uczynienia powy)szemu )&daniu, wzgl'dnie niewyja(nienia w 
wymienionym terminie powodów niemo)no(ci zło)enia sprawozda+, zostanie zastosowane 
post'powanie przymusowe przewidziane w art.art. 45 – 48 Rozporz&dzenia Prezydenta R.P. z 
dnia 22.III.1928 r. /Dz.Ust.R.P.Nr.36 poz.342/ o post'powaniu przymusowem w 
administracji.- 

 

STAROSTA GRODZKI 

/�	����� - podpis/ 

 

KAZIMIERZ OSNOWSKI 

REFERENDARZ 2 

JS 

 

Otrzymałem 26/V.37 

L.Gomol. 3 

 

������
: 

 

�	�	���	� c
��	�
� 1 

���	-���������� 

,������, 21 ��� 1937 �. 

(�����) 

 

��������� 	�-���������	� ��������� !	"� ������
 �������	�	� 
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� ���������	� � �	��#� 

 

� ���
	���	������ 

(�����) 

�������� ������������� ��� 

 

�	�����	 �
�
�� 24 	� .�-��������� 	
 7.X.1932 �. (/��	�	��
����� ���
��� �	����	� 
0����	��	��
	�, N	. 94, �
�
�� 808) ��	�� ����	�
���
� � 
������ 14-
� ����, ���
�� �	 ���������	 
��� �	��� ��� �	������� [���	 ������]: 

 

1. .���� 	
��
 	 ���
����	�
� 	�-��������, 

2. 1�����	�� �	����, 	���
������ ��� �	�	� � ����	�, ��� � ��� !�����	��� ���
����	�
� 
	�-��������, 

3. ������ ����
��
����	�	 �	�
��� ��������� � �������� ��	 ����	�, � ��
	� 	����	 �	������, �	 
����� �	
	�	�	 ��	 ������	 ���������, ������ � �	���� ��	�	�	��. 

4. 2	��� ����� 	�-�������� � ��!	���"��� �� 
��� ���� � ������� ���	
. 

 

, ������ �����	������ 
���	�����, 	
�	��
����	 - ���������� � ����������� ��	� ������ 
���	��	��	�
� ����	�
������� 	
��
	�, ����
 �������� �������
����� �����, �������	
����� � 
�
�
��� 45-48 0���	������� ��������
� �	����	� 0����	��	��
	� 	
 22.III.1928 (/��	�	��
����� 
���
��� �	����	� 0����	��	��
	�, N	. 36, �
�
�� 342) 	 �������
����	� ������ � �������
��
���	� 
�	�����. 

�	�	���	� �
��	�
� 

�	����� 

����
�:  

0�!��������� 

 

�	����� 26/V.37 

�	����� 

 

���������: 
1 $	�	���	� ����	��� = ����	���������; ����	���	 - �������� ��������� �	���a - �������
��
���	� 
�����" (powiat = ����) � �	����; ��������
�� �	�	����� � ������� �	����, ����	����, ����	���. 
2 
��%��������� - �	���	�
�	� ��"	 � ����	���	� �	����; ���	��� - ��%�����. 

3 L. Gomol. = Leon Gomolicki – �	����� #��� $��	������� �	�	��"�	�	, �����
��� �	���. 
 
a 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: które by = �	�	��� &� – 	p!	��a!. 	�����. 

b 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: protokółu = ��	�	�	�� – 	p!	��a!. 	�����. 

c 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: w razie = � ������ - 	p!	��a!. 	�����. 

 

2.  
/�����	���� – maszynopis/ 

 

Dnia „ „ Czerwca 1937 roku. 

Do 
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Starostwa Grodzkiego Południowo-Warszawskiego 

 

w miejscu 

 

 

W odpowiedzi na pismo nr.B-31-918 z dnia 21-go maja 1937 roku Zarz&d Zwi&zku 
Rosyjskich Literatów i Dziennikarzy w Polsce przesyła w zał&czeniu: 

 

1. Sprawozdanie ogólne z działalno(ci Stowarzyszenia, 

2. Sprawozdanie rachunkowe za ubiegły rok bud)etowy, 

3. List' aktualnego składu Zarz&du wraz z odpisem aprotokułua, 

 

oraz podaje do wiadomo(ci, )e Zarz&d Stowarzyszenia mie(ci si' w Warszawie przy ul.W 
Górskiego Nr.6 m.21,bedenb z członków Zarz&du przyjmuje pod podanym adresem 
codziennie od godz.12 do godz,13. 

 

Prezes 

 

Sekretarz 

 
������
: 

3�� " " ���� 1937 �	��. 

 

(�	��) 

 

�	�	���	� �
��	�
�	 ���	-��������	� 

� ���
	���	������ 

 

.
����� �� �����	 N	 B-31-918 	
 21-�	 ��� 1937 �	��, ��������� �	��� ������� ��
���
	� � 
��������
	� � �	���� �	�
�����
 � ����	�����: 

 

1. .���� 	
��
 	 ���
����	�
� 	�-��������, 

2. 1�����	�� �	���� �� �������� �����
�� �	�. 

3. ����	� ����
��
����	�	 �	�
��� ��������� ����
� � �	���� ��	
	�	��, 

 

� �		����
, �
	 ��������� 	�-�������� ���	��
�� � ,������ �� ���"� (�����), 	��� �� ����	� 
��������� ��������
 �	 �������	�� ������ ��������	 � 12-
� �	 13-
� ���	�. 

 

��������
��� 
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�����
��� 

 

���������: 
a 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: protokółu = ��	�	�	�� – 	p!	��a!. 	�����. 

b 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: jeden = 	��� – ��	�����	 j. 

 
2.1.  
/�����	���� – maszynopis/ 

 

LISTA 

 

członków Zarz&du Zwi&zku Rosyjskich Literatów i Dziennikarzy w Polsce, obranego przez 
walne zgromadzenie Zwi&zku, odbyte w dniu 8-go lutego 1937 roku. 

 

1. Aleksander aChirjakowa, prezes – Warszawa, Słoneczna 50 m.15 

2. Andrzej bFedorowb, wice-prezes – Warszawa, Belwederska 46, m.10 

3. Aleksander Würgler, skarbnik – Warszawa, Czeczota 33 m.6 

4. Leon Gomolicki, sekretarz - Warszawa, Leszno 48 m.18 

5. Sergiusz cWoyciechowskic – Warszawa , Koszykowa 11 m.7 

 

������
: 
����	� 

 

����	� ��������� �	��� ������� ��
����
	�	� ���������
	� � �	����, ������	�	 	���� �	������� 
�	���, ��	������ 8-�	 !������ 1937 �. 

 

1. 4�������� 5�����	�, ��������
��� - (�����) 

2. 4����� 1��	�	�, �����
�
��� ��������
��� - (�����) 

3. 4�������� ,������, �������� - (�����) 

4. #�� �	�	��"���, �����
��� - (�����) 

5. ������ ,	�"��	����� - (�����) 

 

���������: 
a 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: Chiriakow – 	p!	��a!. 	�����. 

b 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: Fiedorow – 	p!	��a!. 	�����; �	��	��	, !	��
������� ��
��!����"�� - � 
�	����	� 	p!	���!�� 6��������
	� �����	�	 ����	�	 � �	��� �	�����	� �����
�� ie. 
b 

�� � 
���
�; � �	����	� ���� ����������: Wojciechowski ('	���
	�����). 

 

2.2. 
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/�����	���� – maszynopis/ 
Tłumaczenie z Rosyjskiego.1 

 

aPROTOKUŁa 

 

Dorocznego walnego zgromadzenia członków Zwi&zku Rosyjskich Literatów i Dziennikarzy 
w Polsce, odbytego w dniu 8-go lutego 1937 roku w lokalu Rosyjskiego Gimnazjum 
/ul.Miodowa 6 m.1/. 2 

 

Prezes Zwi&zku p.A.bChirjakowb zagaił walne zgromadzenie o godz.8-mej cwieczc.w 
obecno(ci 10-ciu członków Zwi&zku. 

Na przewodnicz&cego walnego zgromadzenia jednomy(lnie powołano o.Protoprezbitera 
T.Teodorowicza, na sekretarza – p.D.Majkowa. 

Przewodnicz&cy ogłasza nast'puj&cy porz&dek ddz ennyd: 1.sprawozdanie z działalno(ci 
ust'puj&cego zarz&du, 2. sprawozdanie rewizyjnej komisji, 3. przyj'cie nowych członków 
Zwi&zku, 4. wybory nowego zarz&du, kandydatów na członków zarz&du i komisji rewizyjnej i 
5. sprawy bie)&ce. 

Walne zgromadzenie akceptuje porz&dek dzienny bez zmian. Nast'puje ogłoszenie 
listów członków zwi&zku p.p.A.D&browskiego, B.Klementjewa, M.Riazancewa, 
J.Roszczyckiego i J.Sokołowa, którzy podaj& motywa swej nieobecno(ci na walnym 
zgromadzeniu i przekazuj& prawo głosu /patrz zał.1./ 3 

Na wniosek przewodnicz&cego walnego zgromadzenia, sekretarz ust'puj&cego Zarz&du 
p.Gomolicki ogłasza sprawozdanie z edziałalno&cie Zarz&du /patrz.zał.2/ 4. 

Sprawozdanie ze stanu kasy Zwi&zku ogłasza skarbnik p.A.Würgler. Sprawozdanie 
rewizyjnej komisji ogłasza p.W.Brand. 

Walne zgromadzenie akceptuje jednomy(lnie wniosek Komisji Rewizyjnej i uchwala 
podzi'kowanie ust'puj&cemu Zarz&dowi za jego owocn& prac'. 

Walne Zgromadzenie przyst'puje do dyskusji nad p.3 porz&dku dziennego – przyj'ciem 
nowych członków. Sekretarz ogłasza dwie deklaracje: Z.Ogo+-Doganowskiej i W.Frederiksa. 
Przewodnicz&cy udziela głosu p.W.Brandowi, który o(wiadcza, )e przy przyjmowaniu 
nowych członków w poczet Zwi&zku trzeba pami'ta* o ich kwalifikacjach literackich i 
dziennikarskich. 

P.S.fWoyciechowskif o(wiadcza, )e Zwi&zek nie mo)e stanowi* organizacji zawodowej 
i po)&dane jest przyst&pienie członków, nie posiadaj&cych niezb'dnych kwalifikacji. 
Wystarczy, je)eli wykazuj& zainteresowanie )ywym słowem Rosyjskim w jego formie 
literackiej. Tego rodzaju osoby nale)y przyjmowa* do Zwi&zku jako członków 
wspieraj&cych, lecz poniewa) statut Stowarzyszenia tego nie przewiduje, nale)y dokona* 
rewizji statutu i wprowadzi* do statutu artykuł o członkach wspieraj&cych. 

Do tego wniosku p.S.fWoyciechowskiegof przył&czaj& si': o.Protoprezbiter 
T.Teodorowicz, ks.Łyszczy+ski-Trojekurow, p.W.Brand i inni. 

Pada równie) propozycja zmiany nazwy Zwi&zku w poł&czeniu z rewizj& statutu i z 
wprowadzeniem nowych artykułów do tego statutu. 
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P.S.fWoyciechowskif o(wiadcza, )e Zwi&zek powinien by* o(rodkiem Rosyjskiego 
)ycia literackiego w Polsce-wspieraj&cy mogliby ułatwi* organizacj' regularnych wieczorów 
Zwi&zku. 

P.L.Gomolicki mówi o konieczno(ci urz&dzania wieczorów klubowych. 

P.A.gFedorowg mówi o konieczno(ci zwrócenia si' do Władz z pro(b& o 
zaakceptowanie zmian w statucie. 

P.W.Brand składa wniosek o przegłosowanie propozycji p.A.gFedorowag. 

Ks.Łyszczy+ski-Trojekurow mówi o konieczno(ci powierzenia opracowania projektu 
zmian w statucie nowoobranemu Zarz&dowi celem przedstawienia projektu do zatwierdzenia 
na nast'pnym walnym zgromadzeniu. 

Walne zgromadzenie jednomy(lnie uchwala wniosek ks.Łyszczy+skiego-Trojekurowa. 
hWybory nowego składu Zarz&du odbywaj& si'h W głosowaniu tajnym odbywa si' 

przyj'cie nowych członków Zwi&zku. 

P.Z.Ogo+-Doganowska zostaje przyj'ta do Zwi&zku wi'kszo(ci& 8-miu głosów 
przeciwko 2-m., p.W.Frederiks – wi'kszo(ci& 6-ciu głosów przeciwko 4-m. 

Wybory nowego składu Zarz&du odbywaj& si' w głosowaniu tajnym. W skład Zarz&du 
zostaj& wybrani: p.p. L.Gomolicki /9 głosów/, A.gFedorowg /9 głosów/, S.fWoyciechowskif /7 
głosów/, A.Chiriakow /7 głosów/, A.Würgler /6 głosów/. Na kandydatów zostaj& wybrani: 
p.p.Z.Koncewicz-Siemienowowa i D.Majkow. 

Do komisji rewizyjne zostaj& wybrani: o.Protoprezbiter T.Teodorowicz, 
p.L.Łyszczy+ski-Trojekurow i M.Riazancew. 

Walne zgromadzenie przechodzi do spraw bie)&cych. P.L.Gomolicki informuje walne 
zgromadzenie, )e Rosyjskie Kulturalno-Historyczne Muzeum przy Rosyjskim Wolnym 
Uniwersytecie w Pradze zwróciło si' do Zwi&zku z pro(b& o przysłanie wszystkich 
biograficznych imaterjałówi o zagranicznych pisarzach, zebranych przez Zwi&zek.5 

Walne zgromadzenie uchwala podzi'kowanie p.L.Gomolickiemu za prac' nad 
zebraniem tych )yciorysów. 

Protoprezbiter o.T.Teodorowicz proponuje,by Zwi&zek zaj&ł si' organizacj& odczytu 
p.W.Bogdanowicza w dniu 28-go litego 1937 roku. 

Walne zgromadzenie uchwala, )e realizacja tego projektu byłaby rzecz& po)&dan&. 

P.S.fWoyciechowskif proponuje, by Zwi&zek nale)ycie uczcił joami'*j 
(.p.M.Arcybaszewa z okazji 10-tej rocznicy ego zgonu oraz powzi&ł inicjatyw' ur urz&dzenia 
w 1937 roku obchodu „Dnia Rosyjskiej Kultury”.proponuj&c, by obchód ten poł&czono z 
urz&dzeniem wystawy kRosyjskivhk malarzy i obrazów (wi'tych. 

P.W.Brand popiera wniosek p.S.fWoyciechowskiegof. 

Walne zgromadzenie uchwala wniosek p.S.fWoyciechowskiegof. 

Wskutek wyczerpania porz&dku kdzinnegok przewodnicz&cy o.Protoprezbiter 
T.Teodorowicz zamyka walne zgromadzenie o godz.10 min.30 cwieczc. 

 

 

Przewodnicz&cy /-/ 
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Protoprezbiter T.Teodorowicz 

      

Sekretarz /-/ 

    D.Majkow 

     

    Za zgodno(* 6 

 

���������: 
1 Tłumaczenie z Rosyjskiego = �����	� � �����	�	 �����. �����	� 	�����
���� �	 ���	����	�� 
��	�	�	�� �	����	�	 (&)��	 �	&����� ����	� !	"�� ������
 ��������� � ���������	� � �	��#�, 
�	�
	�����	�� 8. II. 1937 �. � �	������� 0����	� �������� (��.: ��	�	�	�� 	&)�
 �	&����� ����	� 
!	"��. ! ����	�������. 1937. II. 8-1939. II. 25.). 
2 
0������ �	������
��� �������� - � 1924 �. �����
�� �	� ��������� ������� ������������� ����� 

(Miodowa 15); � 1929 �. - �������� (Miodowa 21/7); � ������ 30-� ��
 �	������ ����� �����
����
����� 
��	�; � 1929 �. �����
	�	� �������� �	�
	�� 7.1. �	���	�����. 
3 �	������ ��� ����������� !	&������ &�� �	����	�, �	��� ���	 ������� 	���#���� ����� ����	� !	"�� 
�.!. *	�&�	���	�	, '.+. ,����������, �.�. ���������, -.$. �	)���	�	 � $.$. !	�	�	��, � �	�	��
 
��#��	����	������ ���� 	&.����"� �	���� ��	��	 	��������� �� !	&����� � ������"� ����� ��	�
 
�	�	�	� (!�. ����	����� / 1). – ��.: ��	�	�	�� 	&)�
 �	&����� ����	� !	"��. ! ����	�������. 1937. 
II. 8-1939. II. 25.; �����a 4.�. 3	���	���	�	 � 8.�. 0	��"�	�	 �� �	���������. 
4 �	 �����	����" ������������ !	&����� ��������� �
	��)��	 ���������, 0.1. $	�	������ 	���#��� 
	���� 	 ��������	��� ��������� (!�. ����	� . / 2). - 	
�	��
�� � ���	����	�� 	
��
� �� 1936/1937 ��.; 
	
��
 �� �	��������. 
5 
, ������� !�	���� ������
 ����&����
 ��������� ,.1. 9�����	�� (ed. G. Van:;ková; New York: 

Norman Ross Publishing Inc. 1993) 6
	
 �	��	� �����
����� �����. 9�����	� ����������
, �
	 ���� 
�	���
� ��	���� ������� ��������� ����
���� �	������ � �	�	�� #.$. �	�	��"�	�	, �	
	�� � ����� 
����	��
� ���	 � �����, ������ ����	� � �����
���� �	��� ������� ����
���� � ��������
	� � 
�	����. 0��	
� ������ �� 	��	����� ����� ����
 �	��� (����
�� 	��	� �� ����� �
�
��� � 	��	� 
�� �	���	� �	������ Wiadomo2ci Literackich - 
.�. �	��
���� �	��� (No. 47, 29.10.33), � �	
	�	� ����� 
��	��� ��	 �������	 ������ (0���� � ��. �	�. ����
���), �
	 �����	� 6������
��	� ��
���
�� ��
 � 
�
� �� �	��
, ���� � ����	� �����: ������� ����
���� ��
). % ����
�� �	�	��� �	��� ����� 
����
 ��
	�	�, ����
������� � �	���, ����� �� ������ ��������	� �� !�	&	��!, 0���������	�	 
�	���������, �������	�	 ��	����� ��������� �	������
 1	�	����, �����
��� �� ��������� 3�	��, 
����
 �� ,���%	������	�	 �������
� � ��. �	 ��������, ���	
� ��� �������� � �����, � 0/74. , 
	��	� �� ����� �	�	��"�	�	 ,.1. 9�����	�� �������	: 4��� 
	���� 	&��������	 �	������ �	� ���, �	 
���������� � �������	��� ���	��" �����: ��� !	"� ��������� � '��#��� �	&���� ���	&�	���%�� 
��������� � ��� � ��������� !	"�� 0.1. $	�	����	�	 ������� ���� �	������� ��	���� ����&����
 
���������. (C�.: !�	���� ������
 ����&����
 ���������). 
6 

�� � 
���
�: �� �		��������� [�����	��]. 

 

a 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: protokół = ��	�	�	� – 	p!	��a!. 	�����. 

b 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: Chiriakow – 	p!	��a!. 	�����. 

c 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: wieczorem = �����o�, ������ – �	��������. 

d 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: dzienny = �����	�; ��� (�	���	� ��� � �������� �	���	� ���������) – 
��	�����	 i. 
e 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: działalno2ci = ��������	��� – 	�����. 

f 

�� � 
���
�; � �	����	� ���� ����������: Wojciechowski ('	���
	�����). 

g 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: Fiedorow – 	p!	��a!. 	�����; �	��	��	, !	��
������� ��
��!����"�� - � 
�	����	� 	p!	���!�� 6��������
	� �����	�	 ����	�	 � �	��� �	�����	� �����
�� ie. 
h 

�� � 
���
� – '�&	�� �	�	�	 �	����� ��������� ��	�	�����. 

i 

�� � 
���
�; � �	�������	� �	����	� ����: materiałów = ��������	�. 

j 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: pami56 = ������ – 	�����. 

k 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: rosyjskich = ������
 (�������
����	�) – 	p!	��a!. 	�����, 	�����. 

l 

�� � 
���
�; �	���	 �
�: dziennego = �����	�o; ��� (�	���	� ��� � �������� �	���	� ���������) – 
��	�����	 e. 


