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Dzieci rosyjskie na wychodźstwie, Kino rosyjskie na emi-
gracji, Kultura rosyjska na emigracji rozmawialiśmy
z Michelem Kefeli podczas przemiłego spotkania. Zachę-
caliśmy go do dalszej współpracy z A. Korliakowem.
Wspomniałam mu też o nowym projekcie wystawy we
Wrocławiu dokumentującej życie i skupiska karaimskie
w Europie i na innych kontynentach.

W sobotni wieczór na rodzinnym spotkaniu u Winifred
i Delano Harwichów, na którym byli też Patrick z żoną
Araceli, doszło do spotkania nowych kuzynów – poznali-
śmy panią Iréne i jej męża. Maniuś jest przecież synem
Zofii z Kobeckich Łopatto, która była cioteczną siostrą Ar-
kadiusza Szpakowskiego. Był to uroczy i wzruszający
wieczór. Lukullusowa, jak zwykle kolacja. Miła konwer-
sacja. Rozmawialiśmy oczywiście o Trokach, o naszych
rodzinach i ich dziwnych, skomplikowanych losach. Pani
Iréne przyniosła nawet kopie dokumentów dotyczących
jej bliskich i kilka fotografii. Opowiedziała nam o swych
poszukiwaniach, podzieliła się z nami odkryciem tragicz-
nych losów dziadka, który aresztowany ok. 1942 roku zgi-
nął w Ponarach. W ten sposób odpowiedziała nam na
pytanie dotyczące okoliczności jego śmierci, postawione
przez panią Zosię Dubińską w liście do nas (patrz: Zofia
Dubińska, Zachowane w pamięci, „Awazymyz”, 2009,
nr 1). Mamy szczerą nadzieję, że nasze kontakty będą się
rozwijały. Wróciliśmy do Cannes – do słońca i lazuru.
Teraz my czekamy na gości…

Emilia Zajączkowska–Łopatto
Cannes
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