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Czeslaw mi losz
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Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania nadesłanych 
tekstów, także odmowy publikacji bez 
podania przyczyny. Nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam. Opinie wyrażone 
przez czytelników nie zawsze są zgodne 
z opinią redakcji.

Czasopismo wspierane
finansowo przez Fundację

„Pomoc Polakom na Wschodzie”  
ze środków Senatu RP

wiadomości

Polskie Przewodnictwo 
w Unii eUroPejskiej

1 lipca 2011 roku Polska stała się przewodniczącym Rady Unii 
Europejskiej. Rada to główny organ decyzyjny Unii Europejskiej,  
w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich –  
w zależności od charakteru spotkania – od szczebla ministra po pre-
miera lub prezydenta. 

Większość działań kraj pełniący prezydencję uzgadnia z pełnią-
cym funkcje przewodniczącego Hermanem Van Rompuyem. Podobnie 
w sprawach dotyczących reprezentowania UE na zewnątrz pierwszeń-
stwo ma Catherine Ashton, szefowa unijnej służby zagranicznej. 

Co konkretnie robi kraj sprawujący prezydencję? Współod-
powiada za organizację spotkań, tematykę szczytów formalnych  
i nieformalnych oraz organizację spotkań z państwami spoza Unii. 
Bierze udział w wypracowywaniu porozumień w kluczowych, często 
drażliwych sprawach.

Innym zadaniem jest reprezentowanie Rady Europejskiej wobec 
instytucji Unii, w szczególności wobec Komisji Europejskiej i Parla-
mentu Europejskiego. Przez pół roku państwo sprawujące prezydencję 
prowadzi prace Rady Europejskiej i kształtuje jej relacje z partnerami 
instytucjonalnymi, przewodniczy spotkaniom roboczym, a także 
regularnie informuje Parlament Europejski o prowadzonych pracach.

Wchodząc do Unii Europejskiej Polska miała ambicję odgrywania 
wiodącej roli w kreowaniu polityki wschodniej UE. Przez siedem lat 
jednak proces integracji republik postsowieckich z Unią nie posunął 
się do przodu tak, jak zakładali optymiści. Nowym impulsem miało 
być Partnerstwo Wschodnie, ale skuteczność tej inicjatywy również 
pozostaje dyskusyjna. 

Rząd zapowiada, że rolą polskiej prezydencji będzie także dba-
nie o to, by Europa nie straciła z oczu swoich wschodnich sąsiadów. 
Polska prezydencja chce, by w ramach Partnerstwa Wschodniego 
postępował proces zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia 
stref wolnego handlu (chodzi m. in. o finalizację lub znaczący postęp 
w negocjacjach z Ukrainą i Mołdawią). Polska prezydencja będzie też 
dążyć do postępu w negocjacjach o liberalizacji wizowej.

Warszawa ma nadzieję, że kluczowe decyzje polityczne w tym 
kierunku zapadną na wrześniowym Szczycie Partnerstwa Wschod-
niego z udziałem szefów państw oraz rządów wszystkich państw 
członkowskich i partnerskich. 

(PAP)

Jednym z prezentów, 
które podczas polskiej 

prezydencji
będą wręczane 
zagranicznym 

delegacjom, 
są drewniane bączki 

ręcznie malowane
w czterech wzorach: 

kujawskim, 
kurpiowskim, łowickim 

i opoczyńskim
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rok miłosza

W Mieście

Miasto było ukochane i szczęśliwe,
Zawsze w czerwcowych piwoniach i późnych bzach,
Pnące się barokowymi wieżami ku niebu.
Powrócić z majówki i stawiać w wazach bukiety,
Za oknem widzieć ulicę, którą kiedyś szło się do szkoły
(Na murach ostre granice słońca i cienia).
Kajakowanie razem na jeziorach.
Miłosne wyprawy na wyspy porośnięte łozą.
Narzeczeństwo i ślub u Świętego Jerzego.
A później konfraternia ucztuje u mnie na chrzcinach.
Cieszą mnie turnieje muzyków, krasomówców, poetów,
Brawa tłumu, kiedy ulicami przeciąga Pochód Smoka.
Co niedziela zasiadałem w kolatorskiej ławce.
Nosiłem togę i złoty łańcuch, dar współobywateli.
Starzałem się, wiedząc, że moje wnuki zostaną miastu wierne.

Gdyby tak było naprawdę. Ale wywiało mnie
Za morza i oceany. Żegnaj, utracony losie.
Żegnaj, miasto mego bólu. Żegnajcie, żegnajcie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Czesława 
Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza. W roku 
2011 mija 100. rocznica jego urodzin. Uchwalony przez Sejm Rok Miłosza jest okazją do przypomnienia 
poety i jego dzieła, a także szansą głębszej refleksji na temat związków jego życia i literatury w zagma-
twanym XX wieku. Od 1 lipca tego samego roku Polska przewodniczy Unii Europejskiej. Mottem polskiej 
prezydencji w Unii jest hasło zaczerpnięte z twórczości Noblisty: „Rodzinna Europa”. 

100. rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO. 
Rok Miłosza jest świętowany nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, w USA, we Francji, w Chinach, Indiach, 
Izraelu, Rosji i w innych krajach. 

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r.  
w Szetejniach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. 
Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych pre-
stiżowych nagród literackich, tłumaczony na czterdzieści 
dwa języki. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów 
w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta 
Krakowa. 

Szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie, 
tam również debiutował jako poeta, okupację niemiecką 
przetrwał w Warszawie. Po wojnie pracował w służbie 
dyplomatycznej PRL – w USA, i we Francji do roku 
1951, kiedy to zwrócił się w Paryżu o azyl politycz-
ny. W roku 1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez 

20 lat jako profesor języków i literatur słowiańskich 
wykładał na uniwersytecie w Berkeley. Do roku 1989 
publikował głównie w emigracyjnym wydawnictwie  
paryskiej „Kultury” i w Polsce poza cenzurą. Od 
roku 1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie. Zmarł  
14 sierpnia 2004. 

W opinii międzynarodowej krytyki jak i współcze-
snych mu poetów (dość wspomnieć Josifa Brodskiego), 
twórczość poetycka Miłosza to jedno z najbardziej 
znaczących zjawisk naszej literackiej współczesności. 
Obok gęsto zmetaforyzowanych wierszy wizyjno-sym-
bolicznych, w których to, co idylliczne sąsiaduje z tym, 
co apokaliptyczne, mamy tu zapisane niemal nagą prozą 

Czesław Miłosz

Autor obrazów wykorzystanych
jako ilustracje: Dienis Oktiabr
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rok miłosza

В Городе

Этот город был моим, счастливым и любимым,
Весь в красных пионах и поздней сирени,
Вздымаясь барочными башнями ввысь, к небу.
Вернуться после маёвки, расставить по вазам букеты,
Увидеть улицу за окном, по которой когда-то ты ходил в школу
(на стенах резко – границы света и тени).
Байдарками – на озерах,
Любовные вылазки на острова, заросшие лозою.
Обрученье и свадьба в костеле Святого Георгия.
А позже братство пирует у нас на крестинах.
Весело было мне на турнирах поэтов, ораторов, музыкантов
Слышать на улицах крики толпы во время Драконовых Шествий.
Еженедельно я сидел на почетной скамье в костеле.
Носил тогу и цепь золотую – подарок моих сограждан.
Я старался, зная, что внуки мои будут верны городу.

Жаль, но не получилoсь. Вынесло меня далёко
За моря и океаны. Прощай, видать – не судьба.
Прощай, моя боль, мой город. Прощай. Прощай.

filozoficzne czy religijne epifanie. Obok wierszy-piose-
nek, traktaty teologiczne – jak napisany w okupowanej 
przez Niemców Warszawie w konwencji „dziecięcych 
rymów” cykl Świat. poema naiwne czy cykl Sześć wy-
kładów wierszem, z tomu Kroniki. Miłosz przekracza 
formy gatunkowe, obcuje jako poeta i jako tłumacz  
z całą tradycją poezji – od współczesnych sobie poetów 
amerykańskich po Biblię (której fragmenty przekłada na 
nowo na polski). Jako powieściopisarz zdobył rozgłos 
powieścią Zdobycie władzy (1953), o instalowaniu władzy 
komunistycznej w Polsce, ale i on sam i jego czytelnicy 
cenią sobie szczególnie quasi-autobiograficzną Dolinę 
Issy – obfitującą w filozoficzne podteksty opowieść  
o dorastaniu i utraconej niewinności. Osobiste wątki po- 
wracają silnie w twórczości eseistycznej, zarówno w Znie-
wolonym umyśle, książce należącej do klasyki literatury 
traktującej o fenomenie totalitaryzmu, jak i w Rodzinnej 
Europie, ciągle jednej z najlepszych książek o przygodach 
„środkowoeuropejskiej” mentalności, czy w stanowiącej 
rodzaj intelektualnej i literackiej autobiografii Ziemi Ulro. 
Te i następne książki, jak choćby Świadectwo poezji, czy 
Życie na wyspach wprowadzają w samo sedno spraw, 
które dotyczą dziś życia i literatury.  

Перевод на русский язык:
Глеб Ходорковский

Автор картин, использованных
в качестве иллюстраций:
Денис Октябрь

Fot. Tomasz Wierzejski / AG
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Z naszych dziejów

Powodem, dla którego Autorka zdecydowała się na 
podjęcie tematyki odrodzenia się polskości w Republice 
Mołdawii po 1995 r. aż po dzień dzisiejszy, był artykuł 
Jana Mazura Nauczanie języka polskiego w Mołda-
wii. Stan i potrzeby [w:] Polacy w Mołdawii pod red.  
Ks. Edwarda Walewandra, Lublin, 1995, w którym za-
znaczono naglącą potrzebę odrodzenia języka polskiego  
i szeroko rozumianej polskości wśród Polaków zamiesz-
kujących Mołdawię. Dzisiejsza diaspora polska, dość 
liczna w Mołdawii, wywodzi się od migracji Polaków 
w XIX wieku, którzy uciekali całymi rodzinami przed 
represjami po powstaniach w czasie zaborów. Owi 
Polacy kupili ziemię mołdawską i osiedlili się głównie 
we wsi Styrcza w północnej Mołdawii, którą to do dziś 
nazywa się „małą Warszawą”. Pierwsze i drugie pokole-
nie imigrantów mówiło po polsku, kultywowało tradycje 
polskie, lecz ci, którzy wyjechali ze Styrczy, nie mając 
kontaktu z polską mową, kulturą i religią katolicką,  
z czasem zaczęli się oddalać od swych korzeni. Nastąpiła 
asymilacja Polaków z rdzenną ludnością i chociaż Polacy 
pamiętali, kim są i skąd przyjechali, coraz trudniej było 
o utrzymanie polskości w Mołdawii. Wspomniany już 
profesor Mazur opisuje w swoim artykule sytuację na 
początku lat 90., kiedy to zaobserwować można było 
dążenie do powrotu do korzeni polskich, wzrost zain-
teresowania pochodzeniem przodków, polską mową, 
kulturą. Jednak miejsc, w których można by nauczyć 
się języka polskiego czy zasięgnąć informacji o Polsce 
nie było, poza prywatnymi inicjatywami czy kursami 
językowymi przy kościołach, ponieważ w czasie trwa-
nia Związku Radzieckiego wszelkie polskie szkoły  
i instytucje kulturalno-oświatowe zamykano, a Polaków 
prześladowano i dopiero po 1989 r. mołdawska Polo-
nia mogła obudzić w sobie na nowo swoją polskość. 
Powstałe w 1990 r. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne 
w Mołdawii stawiało sobie za cel najpierw krzewienie, 
potem zaś – odrodzenie polskości. I tak zaczęto starać 
się o utworzenie polskich klas w szkołach, polskiego 
przedszkola we wszystkich ośrodkach polonijnych  
w Mołdawii: we wspomnianej już Styrczy i Głodianach, 
w Kiszyniowie, Bielcach, Sorokach, Komracie, Tyraspo-
lu, Rybnicy i Słobodzie-Raszków. Celem priorytetowym 
było nauczanie języka polskiego.

I tak, zgodnie z opisem przedstawionym przez profe-
sora Mazura w 1995 r., w Kiszyniowie nauka odbywała 
się w szkole nr 37 (dzisiejsze Liceum im. Mikołaja 

Gogola), gdzie w roku szkolnym 1991/1992 powstały 
klasy polskie (I-IV) z polskim językiem nauczania (około  
50 dzieci) oraz kurs języka polskiego przy tej szkole 
(około 15 osób). W szkole nr 56 odbywały się tylko 
fakultatywne zajęcia językowe w 6 grupach, łącznie 
uczyło się tam około 65 osób. W Kiszyniowie powstało 
również przedszkole z językiem polskim.

W Bielcach do 1995 r. kursy języka polskiego 
organizowane były przez Stowarzyszenie „Dom Pol-
ski” w wynajętej sali hotelowej. Zajęcia odbywały się  
w czterech grupach: grupa dla dzieci z klas I-III, dwie 
grupy dla młodzieży polskiej uczącej się języka pol-
skiego drugi rok oraz grupa dla dorosłych, przy czym 
we wszystkich tych grupach nauczanie odbywało się 
dwa lub trzy razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. 
Łącznie w Bielcach języka polskiego uczyło się w tym 
czasie około 80 osób.

Słoboda-Raszków – tam zajęcia z języka polskiego 
odbywały się w szkole średniej w klasach od II do IX 
dwa lub trzy razy w tygodniu po 3 godziny tygodniowo. 
Język polski w tej szkole był przedmiotem obowiązko-
wym, a łącznie objętych nauczaniem języka polskiego 
było około 35 osób.

W Głodianach zorganizowano kurs języka polskie-
go w szkole podstawowej, na który uczęszczało około  
30 dzieci, w tym ze Styrczy.

Według danych profesora Mazura łącznie objętych 
systematycznym nauczaniem języka polskiego w Moł-
dawii było około 300 osób, wśród których większość 
stanowiły dzieci i młodzież.

Do 1995 r. zmagano się z szeregiem problemów, 
wśród których największe były problemy kadrowe, czyli 
niedostateczna liczba wykwalifikowanych nauczycieli 
w stosunku do zapotrzebowania. Wśród mołdawskiej 
Polonii, nawet jeśli ktoś posługiwał się dobrze językiem 
polskim, to była to znajomość języka zwykle wynie-
siona z domu, nie poparta studiami uniwersyteckimi  
i przygotowaniem w zakresie metodycznym. Z czasem 
nauczyciele zaczęli przyjeżdżać z Polski za pośrednic-
twem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
(CODN), jednak często nie zostawali oni długo, co miało 
negatywny wpływ na ciągłość procesu dydaktycznego. 
Zarówno wśród nauczycieli wysyłanych z Polski, jak 
i miejscowych nauczycieli brak było odpowiedniego 
przygotowania metodycznego w zakresie nauczania 
języka polskiego jako obcego.

ODRODZENIE POLSKOŚCI W MOŁDAWII 
w latach 1995 – 2011

Mgr Kamila Magdalena Wielgosz 
Lektorka języka polskiego i kultury polskiej
Uniwersytet Państwowy w Kiszyniowie
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Drugim podstawowym problemem, z którym bo- 
rykano się w tamtym czasie był brak materiałów dy-
daktycznych lub ich niedostateczna ilość – najwięcej 
posiadano podręczników do nauczania dzieci z klas I-III, 
najmniej zaś lub prawie w ogóle do nauczania młodzieży 
i dorosłych, co zmuszało nauczycieli do improwizacji 
podczas lekcji i samodzielnego wyszukiwania i przygo-
towywania materiałów dydaktycznych.

Innym problemem był brak pomocy dydaktycz-
nych takich, jak sprzęt audiowizualny (np. telewizory, 
magnetofony, wideo, komputery etc.) oraz słowników 
i literatury polskiej.

Z powyższego opisu wynika więc, że materiały, 
jakimi dysponowali nauczyciele w czasie, gdy dopiero 
formowało się systematyczne kształcenie w zakresie 
języka polskiego i kultury polskiej na terenie Mołdawii, 
były bardzo skromne, podobnie jak warunki lokalo-
we, czyli klasy wymagające remontu, niedostateczna 
ilości ławek dla uczniów, czy wreszcie brak toalet  
w budynkach szkolnych. Przedstawiony w skrócie opis 
warunków nauczania języka polskiego i kultury polskiej 
do 1995 r. był niezbędny do rzetelnego porównania  
z warunkami, które mamy dzisiaj.

Zadaniem postawionym sobie przez Autorkę tego 
artykułu było zbadanie i przedstawienie szerszej zain-
teresowanym, co i jak zmieniło się na przestrzeni tych  
16 lat, a więc do dnia dzisiejszego (maj 2011). Czy ma-
rzenie założycieli wspomnianego Polskiego Stowarzy-
szenia Kulturalnego w Mołdawii o odrodzeniu szeroko 
rozumianej polskości zostało zrealizowane? A jeśli 
jeszcze nie – to czy realizacja jest na dobrej drodze?

KISzyNIóW. Obecnie w Kiszyniowie języka 
polskiego naucza się w polskich klasach w Liceum  
im. Mikołaja Gogola (dawna szkoła numer 37) w klasach 
nauczania początkowego (I-IV), w których język polski 
jest językiem wykładowym, stosowana metodyka zbli-
żona jest do nauczania języka polskiego jako ojczystego. 
Do każdej z tych klas, nieistniejący już polski Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN), potem 
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywa-
jących Czasowo za Granicą w Polsce, a od 1 stycznia 
2011 r. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 
(ORPEG), wysyła 4 nauczycieli nauczania początkowe-
go (na obecny rok szkolny 2010/ 2011 został wysłany 
tylko jeden nauczyciel, dwie nauczycielki zaś nauczają 
wyłącznie na podstawie umowy ze szkołą). Dzieci, 
uczęszczające do tak zwanych polskich klas, pochodzą 
głównie z rodzin o polskim pochodzeniu, ale zdarzają 
się wyjątki, bowiem klasy te są prestiżowe i dobrze 
wyposażone. Przy klasach początkowych znajduje się 
świetlica polska z dobrze wyposażoną biblioteką, którą 
opiekuje się nieprzerwanie kiszyniowianka mówiąca po 
polsku. Dzieci mają również możliwość uczęszczania na 
lekcje muzyki w języku polskim i tym samym uczenia 
się polskich pieśni. Od obecnego roku szkolnego dzieci 
uczęszczają również na lekcje religii prowadzone przez 
polskiego księdza, pracującego w kiszyniowskiej parafii. 
W klasach od V do IX język polski jest już tyko jednym 
z wielu przedmiotów i zajęcia odbywają się w wymiarze 
4 godzin lekcyjnych tygodniowo w każdej z tych klas. 
Niestety, w klasach od X do XII nie przewidziano już lek-
cji języka polskiego, co prowadzi do regresji znajomości 

Z naszych dziejów

w

Jedna z pierwszych klas polskich w rosyjskiej szkole nr 37 w Kiszyniowie
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z pierwszym – językiem angielskim i drugim – polskim, 
na które uczęszcza obecnie 18 studentów w wymiarze  
8 godzin lekcyjnych tygodniowo. Prowadzone są rów-
nież 3 razy w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne kursy 
wieczorowe na początkującym poziomie zaawansowa-
nia, na które uczęszcza około 10 osób. Zdecydowana 
większość studentów w obu trybach nauczania nie po-
siada pochodzenia polskiego. Centrum Języka i Kultury 
Polskiej wyposażane jest w materiały dydaktyczne dzięki 
pomocy ze strony polskiej: Fundacji Semper Polonia, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze 
środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dzięki po-
średnictwu Ambasady Polskiej w Kiszyniowie.

W roku akademickim 2009/2010 po raz pierwszy 
otwarto także lektorat języka polskiego na Wolnym 
Międzynarodowym Uniwersytecie Mołdawii (ULIM), 
gdzie naucza lektor skierowany przez polskie MNiSW. 
Nauczanie języka polskiego odbywa się tylko w formie 
dodatkowych kursów wieczorowych, które obecnie 
prowadzone są w 3 grupach: 2 na początkującym i 1 na 
średnim poziomie zaawansowania w wymiarze 2 razy 
w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Łącznie objętych 
procesem nauczania języka polskiego jest 24 studentów 
z różnych wydziałów i kierunków studiów.

Wszyscy lektorzy języka polskiego i kultury polskiej 
w Mołdawii (1 pracujący na uniwersytecie w Bielcach  
i 2 – na uniwersytetach w Kiszyniowie) kierowani są 
przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go (MNiSW). Co roku polskie Biuro Uznawalności Wy-
kształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWIWM) 
oferuje kilka miejsc stypendialnych dla uniwersyteckich 
studentów na letnie szkoły języka polskiego w Polsce. 
W obecnym roku akademickim z lektoratu polskiego na 
USM 6 studentów pojedzie do Krakowa na Uniwersytet 
Jagielloński, 2 – na Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Lektorat ULIM-u otrzymał w tym 
roku 2 miejsca stypendialne w Toruniu, zaś lektorat 
Uniwersytetu im. A. Russo w Bielcach – 3 miejsca  
w Krakowie i 2 w Toruniu.

BIELCE. Dom Polski w Bielcach otwarto w 1999 r. 
dzięki staraniom istniejącego od 1994 r. Stowarzyszenia 
„Dom Polski” i polskiego Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, która tę instytucję finansuje. Obecnie w Domu 
Polskim w Bielcach pracuje 2 nauczycieli z Polski, 
którzy nauczają języka polskiego i organizują impre-
zy i uroczystości związane ze świętami narodowymi 
i religijnymi oraz spotkania polonijne. Lekcje języka 
polskiego odbywają się w 9 grupach zróżnicowanych 
pod względem wieku i poziomu zaawansowania: grupie 
początkującej dla dorosłych, 2 grupach dla dorosłych na 
średnim poziomie zaawansowania językowego, dla mło-
dzieży, która uczy się języka polskiego 5. i 6. rok, oraz 
grupy dla dzieci i młodzieży na początkującym poziomie 
zaawansowania. Dodatkowo dla absolwentów kursów 

języka polskiego u uczniów, a podtrzymaniu języka 
tych uczniów służą zajęcia fakultatywne w wymiarze  
2 godzin lekcyjnych tygodniowo i uczęszcza na nie około 
10 uczniów. Do nauczania języka we wszystkich klasach 
od V do XII wysyłany jest z Polski jeden nauczyciel.

Obecnie tzw. polskie klasy w Liceum im. M. Go-
gola dysponują dobrymi warunkami nauczania, klasy są 
wyposażane w różnorodne pomoce dydaktyczne (w tym 
sprzęt audiowizualny) dzięki pomocy płynącej z Polski. 
Remonty klas przeprowadzane są dzięki pomocy rodzi-
ców uczniów oraz Ambasady RP w Kiszyniowie.

Polska grupa w przedszkolu zwana „Krakowiacz-
ki” istniała do 2008 r. Rozwiązanie grupy wiązało się  
z zaprzestaniem zarówno wysyłania z Polski nauczycieli, 
jak i finansowania ze strony polskiej.

W latach 1998-2000 zajęcia na kursach języka pol-
skiego prowadzone były w 2 grupach po 1,5 godziny  
w nowo powstałym Domu Polskim w Kiszyniowie (póź-
niej sprywatyzowanym i straconym dla kiszyniowskich 
polonijnych organizacji – red.), następnie w kiszy-
niowskiej Bibliotece Narodowej (2005-2007), potem 
w Bibliotece im. Adama Mickiewicza. Obecnie kursy 
języka polskiego odbywają się pod egidą powstałego  
w 2005 r. Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”. 
Przez ostatnie 2 lata kursy prowadzone są w wynajętej 
sali w Szkole Średniej Nr 7. Na poziomie początkującym 
uczy się około 20 osób, zaś na średnio zaawansowanym 
– około 12 osób.

W latach 2005-2006 członkowie polonijnej organi-
zacji Liga Polskich Kobiet uczęszczali na kursy języka 
polskiego na jednym poziomie zaawansowania, które 
odbywały się 2 razy w tygodniu w Departamencie Mniej-
szości Narodowych. Nauczanie polskiego odbywało się 
również w kawiarni „Karol” przy kościele pw. Bożej 
Opatrzności w Kiszyniowie. Zajęcia prowadzone były 
raz w tygodniu w 2 grupach: dla młodzieży (na począt-
kującym poziomie) i dorosłych (na poziomie średnio 
zaawansowanym). 

Na tego rodzaju kursy uczęszczają głównie osoby 
polskiego pochodzenia, zrzeszeni w różnych organi-
zacjach polonijnych, jak również niezrzeszeni. Wielu  
z nich zdało egzamin na Kartę Polaka.

Osobną grupę uczących się, nieobjętych w powyż-
szym opisie, stanowią studenci uniwersyteccy. W 1998 r. 
na Wydziale Języków Obcych na Uniwersytecie Pań-
stwowym (USM) w Kiszyniowie powstało Centrum Ję-
zyka i Kultury Polskiej, oficjalnie otwarte w 2003 r. przez 
ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniew-
skiego. W Centrum zajęcia odbywają się na trzyletnich 
studiach licencjackich o profilu tłumaczeniowym (po-
przednio z językiem pierwszym francuskim i drugim – 
polskim, obecnie, od roku akademickiego 2003/2004,  

Z naszych dziejów - odrodzenie polskości w mołdawii
w
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języka polskiego prowadzone są wykłady z historii 
Polski. Obecnie na kursy języka polskiego przychodzi 
ogółem 100-110 osób 2 razy w tygodniu na jednogo-
dzinną lekcję. Zajęcia prowadzone są głównie w trybie 
popołudniowym, w poprzednich latach prowadzone były 
również rano. W Domu Polskim działa biblioteka, zespół 
wokalny „Jaskółki” i zespół tańca ludowego „Krokus”. 
Tu też odbywały się spotkania Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Dom Polski w Bielcach posiada dobre warunki 
lokalowe, jest też dobrze wyposażony w materiały 
naukowo-dydaktyczne. Jest to najprężniej działający 
ośrodek polski w Mołdawii. W Bielcach wydawane jest 
Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”, które działa 
przy Stowarzyszeniu od 1996 r. 

Osobnym ośrodkiem nauczania języka polskiego 
w Bielcach jest Centrum Języka Polskiego i Kultury 
Polskiej na Uniwersytecie im. A. Russo, które działa od 
2004 roku. Zajęcia odbywają się w formie fakultatywnej 
na trzech poziomach zaawansowania. Studenci spotyka-
ją się dwa razy w tygodniu na dwie godziny lekcyjne. 
Ogółem na zajęcia języka polskiego uczęszcza około 
15 studentów różnych kierunków i wydziałów. Lektor 
w polskim centrum naucza na podstawie skierowania  
z MNiSW. Centrum jest wyposażone w materiały na-
ukowo-dydaktyczne (w tym sprzęt audiowizualny) przez 
polskie fundacje i instytucje.

StyRCzA. Od 2004 roku w Styrczy działa Dom 
Polski, który stanowi filię pod patronatem bieleckiego 

Stowarzyszenia „Dom Polski”. Lekcje języka polskiego 
prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do pracy 
z Polski i dojeżdżającego co tydzień z Bielc i odbywają 
się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny w 3 grupach: dzie-
cięcej (na poziomie średnim niższym), młodzieży (na 
poziomie średnim) oraz starszej młodzieży i dorosłych 
(na wysokim poziomie zaawansowania). W grupach 
tych uczy się odpowiednio: 6, 10 i 7 osób, co daje ogó-
łem liczbę 23 osób. Zajęcia dodatkowe, takie jak kółko 
teatralne, prowadzone są przez miejscową animatorkę 
kultury. Dom Polski w Styrczy posiada bibliotekę  
z polskimi zbiorami i dostępem do Internetu, jest dobrze 
wyposażony w materiały naukowo-dydaktyczne przez 
polskie fundacje. Senat RP finansuje koszty eksploatacji 
tej instytucji.

GRIGORóWKA. W tej miejscowości działa 
polonijna organizacja Koło Polskich Rodzin, powstała 
pod patronatem Stowarzyszenia „Dom Polski” w Biel-
cach. Organizacja boryka się z problemami lokalowymi  
i brakiem materiałów dydaktycznych i pomocy finanso-
wej. Mimo prób zawiązania nauczania języka polskiego 
dzięki dojeżdżającym weekendowo nauczycielom, nie 
udało się dotąd wprowadzić nauczania w usystematy-
zowany sposób. W Grigorówce działa zespół wokalny 
o nazwie „Warszawka”.

KOMRAt. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Pola-
ków Gagauzji w Komracie w roku szkolnym 2005/2006 
został przysłany z CODN pierwszy nauczyciel języka 

Z naszych dziejów

w

Polska klasa w Liceum im. M. Eminescu w Komracie. Marzec 2009 r. 



 1
0
  

  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 6

/2
0
11

rok akademicki 2010/2011 obfitował w wiele 
ciekawych wydarzeń kulturalnych dla stu-

dentów Centrum Języka i Kultury Polskiej na 
Uniwersytetach w Kiszyniowie i Bielcach. O nie-
których z nich opowiadają lektorki CJiKP:

Kamila Wielgosz, 
Uniwersytet Państwowy w Kiszyniowie

– W ramach zajęć dydaktycznych języka polskie-
go poznaliśmy szereg polskich piosenek, kolęd oraz 
pastorałek; studenci zapoznali się również z polską 
poezją śpiewaną – szczególnie przypadła im do gustu 
piosenka Starego Dobrego Małżeństwa „Czarny blues 
o czwartej nad ranem”. W ramach codwutygodnio-
wych spotkań miłośników filmu obejrzeliśmy naj-
lepsze filmy ostatnich kilku lat, takie jak: „Rewers”, 
„Wszystko co kocham”, „Różyczka”, „Dzień świra” 
czy „Galerianki”.

Celebrowaliśmy również polskie święta naro-
dowe i kościelne oraz zapoznaliśmy się z polskimi 
tradycjami. Wspólnie ze studentami języka polskiego 
z ULIM-u zorganizowaliśmy wieczór andrzejkowy, 
na którym wróżyliśmy za pomocą lanego wosku  
i innych zabaw, śpiewaliśmy w konkursie karaoke.

Na spotkaniu bożonarodzeniowym wspólnie ze 
studentami ULIM-u oraz naszymi gośćmi obejrzeli-
śmy występ kolędników, podzieliliśmy się opłatkiem 
i śpiewaliśmy wspólnie kolędy i pastorałki.

Na spotkaniu wielkanocnym obejrzeliśmy pre-
zentację multimedialną dotyczącą tradycji Wielkiej 
Nocy, podzieliliśmy się jajkiem, malowaliśmy pi-
sanki.

Oprócz tego uczestniczyliśmy niemal we wszyst-
kich wydarzeniach związanych z polską kulturą, 
jakie miały miejsce w Kiszyniowie: wzięliśmy udział  
w spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości, chodziliśmy na koncerty muzyki Chopina, 
na pokazy filmów polskich do kina „Gaudeamus”. 
Byliśmy również częstymi gośćmi imprez organi-
zowanych przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna  
w Mołdawii”, takich jak: wieczór poetycki „Kobie-
ta w poezji polskiej”, który odbył się w Bibliotece  
im. Adama Mickiewicza (współorganizowany przez 
tzw. polskie klasy z Liceum Gogola), Bal Karnawa-
łowy, Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii”. Imprez 
co niemiara!

Dlatego z dumą informujemy, że aż osiem naj-
lepszych i najbardziej aktywnych studentek wyje-
dzie na letnią szkołę języka polskiego do Krakowa 
i Lublina!

 

polskiego. Nauczanie języka polskiego przebiegało  
w mołdawskim Liceum im. M. Eminescu nieprzerwanie 
do 2009 r., kiedy to CODN odmówił skierowania nauczy-
ciela. Przez następny rok nauczaniem polskiego zajęły 
się wolontariuszki w Polski. Po interwencji u premiera 
Polski na rok szkolny 2010/ 2011 przysłano nauczyciela. 
Obecnie uczący się języka polskiego podzieleni są na  
5 grup według wieku (dzieci od IV klasy, starsze dzieci  
i młodzież oraz dorośli) i poziomu zaawansowania. 
Każda z grup językowych uczy się 3 dni w tygodniu po  
2 godziny lekcyjne. Większość uczących się polskiego 
ma polskie pochodzenie. Przy polskiej klasie działa rów-
nież zespół pieśni i tańca „Polacy Budżaka”, który swoim 
członkom umożliwia oprócz zajęć praktycznych, także 
zajęcia teoretyczne z folkloru polskiego. Początkowe 
warunki lokalowe nauczania były fatalne, jednak dzięki 
pomocy polskich fundacji i Ambasady RP w Mołdawii 
wyremontowano salę i zakupiono materiały dydaktycz-
ne. Obecnie stan określa się jako dobry.

SłOBODA-RASzKóW. Po drugiej stronie Dnie-
stru tylko w Słobodzie-Raszkowie język polski jest 
nauczany nieprzerwanie od roku 1990. Przez pierwsze 
3 lata zajęcia prowadziła nauczycielka z Polski, a po 
jej wyjeździe, od 17 lat nauczaniem zajmuje się ksiądz 
Henryk Soroka. Przez kilka lat pracowała tam również 
emerytowana nauczycielka a od 2 lat ksiądz pracuje 
sam. Język polski w szkole jest przedmiotem obowiąz-
kowym i nauczany jest w klasach od II do IX (w klasach  
II-IV – po 2 godziny tygodniowo, a w klasach V-IX po  
3 godziny tygodniowo). Liczba uczniów w klasach waha 
się od 3 do 10. Obecnie w szkole języka polskiego uczy 
się 65 uczniów.

PODSUMOWANIE.

Można zauważyć, że w stosunku do danych z 1995 r. 
liczba ośrodków polonijnych na terenie Mołdawii wzro-
sła, a liczba uczących się zwiększyła się wielokrotnie. 
Problemy, które opisywał w swoim artykule profesor 
Mazur, wciąż istnieją, jednak w o wiele mniejszym 
wymiarze. Warunki lokalowe polonijnych ośrodków 
znacznie się poprawiły, choć wciąż wymagają renowacji 
i unowocześnień. Niektóre ośrodki polonijne są dobrze 
bądź dość dobrze wyposażone, inne wciąż borykają się 
z brakiem materiałów naukowo-dydaktycznych. Jednak 
z całym przekonaniem mogę rzec, że sen o odrodzeniu 
języka polskiego i polskości w Mołdawii właśnie się 
spełnia.

Bibliografia:

Mazur Jan, Nauczanie języka polskiego w Moł-
dawii. Stan i potrzeby [w:] Polacy w Mołdawii  
pod red. Ks. E. Walewandra, Lublin, 1995

Z naszych dziejów
w

aktualności



 1
1
  

  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 6

/2
0
11

– 20 maja 2011 r. w Centrum Języka i Kultury 
Polskiej w Bielcach odbyło się uroczyste zakończe-
nie kursów języka polskiego, podczas którego pod-
sumowaliśmy miniony rok akademicki 2010/2011. 
Nauka języka polskiego odbywała się w 3 grupach 
na różnych stopniach zaawansowania. Studenci przez 
cały rok wytrwale się uczyli, a najlepsi z nich pojadą  
w wakacje na letnie kursy do Polski: Alina Negru, Mari-
na Tichie i Dumitru Gorbulea na Uniwersytet Jagielloń-
ski do Krakowa, a Irina Bencovscaia i Natalia Palii – na 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika do Torunia. 

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na 
Uniwersytecie Państwowym  im. Alecu Russo w Biel-

cach działa od 2004 roku. Przez te wszystkie lata  
w Centrum uczyło się wielu studentów zafascyno-
wanych Polską. Pomimo, iż zajęcia języka polskiego 
odbywają się w formie fakultatywnej, rokrocznie 
przychodzą kolejni zainteresowani.

Poznawanie „polskości” nie ogranicza się tylko 
do zajęć językowych – studenci mają okazję poznać 
zwyczaje związane z różnymi polskimi świętami, 
a także uczestniczą w życiu mołdawskiej Polonii 
poprzez udział w imprezach okolicznościowych oraz 
licznych konkursach. Lekcje języka to nie tylko gra-
matyka, to także polskie piosenki, filmy, prasa – to 
kontakt z żywym językiem!

ilona PiWoWarczyK, Uniwersytet Państwowy im. A. Russo w Bielcach

Studenci CJiKP na Uniwersytecie 
Państwowym w Bielcach razem 
ze swoją lektorką panią Iloną 
Piwowarczyk (trzecia od lewej)

Kocham Cię, Polsko!

VĂ INVITĂM LA CURSURI GRATUITE DE LIMBĂ POLONEZĂ!

În sala de limbă poloneză la Universitatea A. Russo 
vă stă la dispoziţie o colecţie bogată de cărţi 

(dicţionare, manuale de limbă poloneză 
ca limbă străină, cărţi de metodică, beletristică) 

şi echipamentul audiovizual (TV, DVD, CD, 
computer cu videoproiector).

ÎNSCRIERE:

Universitatea A. Russo din Bălţi
Decanatul Facultăţii de Filologie

Str. Puşkin 38, Bălţi
Moldova 
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Stanisław zelek od października 2008 roku prowadzi lekcje 
języka polskiego przy Domu Polskim w Bielcach. zaraz po 

studiach pedagogicznych w Krakowie zgłosił się do udziału w rekrutacji 
nauczycieli wysyłanych za granicę w celu nauczania języka polskiego 
w środowiskach polonijnych. W taki sposób młody absolwent filologii 
Stanisław przyjechał do Bielc.

Polacy w MoŁdawii

Został wychowany w wielodzietnej rodzinie,  
w której każdy dobrze znał i wykonywał swoje obowiąz-
ki, więc nie było mu trudno zintegrować się z nowym 
i tak licznym zespołem, jakim jest mniejszość polska 
w naszym mieście. Jego nowa wielka rodzina z Domu 
Polskiego pomogła mu pokonać barierę językową, brak 
przyjaciół, tęsknotę za domem rodzinnym oraz pomogła 
poczuć się potrzebnym i… jak u siebie w domu. W ciągu 
tych trzech lat udało mu się osiągnąć pewną pozycję, 
jest uważany za bardzo dobrego pedagoga, który łatwo 
znajduje wspólny język z dziećmi i całkowicie pochłania 
ich uwagę. Oprócz prowadzenia lekcji języka polskiego, 
Stanisław brał aktywny udział w życiu bieleckiej Polo-
nii, a także współpracował z redakcją miesięcznika „Jut-
rzenka”. W 2010 roku podczas eliminacji mołdawskich 
konkursu recytatorskiego KRESY uczniowie Stanisława 
Zelka zajęli same pierwsze miejsca. Na Olimpiadzie 
języka polskiego w kwietniu 2011 roku również zgar-
nęli najlepsze nagrody: Weronika Koroliuk (pierwsze 
miejsce), Marianna Wienikowa (pierwsze miejsce), Olga 
Łopatyńska (trzecie miejsce). 

StANISłAW zELEK – POLAK 
z DUSzą BIELCzANINA

Chcielibyśmy poruszyć także inny temat związany 
z tym młodym i pełnym entuzjazmu nauczycielem. Do 
redakcji dziennika „Głos Bielc” dotarły wiadomości od 
mieszkańców miasta o tym, że o zmierzchu w Wielki 
Czwartek przed Wielkanocą, 21 kwietnia br. Stanisław 
Zelek, który właśnie przechodził przez most w okoli-
cach miejskiego jeziora, rzucił się do wody i uratował 
tonącego siedmioletniego chłopca. 

Stanisław wyznał, że on sam miał kiedyś podobną 
sytuację: w tym samym wieku i on tonął w rzeczce  
w swojej rodzinnej miejscowości Żmiąca, a jego 
starszy brat wyciągnął go z wody. To było coś w ro-
dzaju filmu, który się powtórzył w Bielcach wiele lat 
później: „W momencie kiedy zobaczyłem koło mostu 
tonącego w zimnej i głębokiej wodzie chłopca i jego 
daremne próby wydostania się z wody – ręce ślizgały 
mu się po betonowych płytach – bez zastanowienia 
skoczyłem do wody w ubraniu, żeby przynajmniej 
utrzymać go nad powierzchnią wody. Dalej wszystko 
było bardzo proste: kilka osób pospieszyło z pomocą  
i pomogło nam obojgu wyjść z jeziora. Ucieszyłem się, 
że wydostałem się wreszcie z lodowatej wody, pocieszy-
łem jak mogłem małego chłopca, który drżał z zimna  
i strachu… Chłopak mi podziękował i mam nadzieję, 
że to wydarzenie nauczyło go, jak trzeba postępować  
w takich sytuacjach. Szczerze mówiąc, nie chciałbym, 
żeby to się kiedykolwiek z kimkolwiek powtórzyło.”

Ewelina Maszarowa, dyrektor Domu Polskiego, jest 
bardzo dumna z tego, że zna takiego człowieka, który 
nie tylko jest utalentowanym pedagogiem, ale również 
serdecznym, odważnym i dobrodusznym młodym czło-
wiekiem. Są to cechy, które powinniśmy okazywać czę-
ściej i z których powinniśmy czerpać inspirację w życiu 
społecznym. Bielecka Polonia jest bardzo zadowolona 
z faktu, że Stanisław Zelek jesienią powróci do Bielc, 
ponieważ… zdecydował się przyjechać jeszcze na rok, 
żeby uczyć dzieci i młodzież języka polskiego. Umowa 
została zawarta tylko na trzy lata, a ten czwarty rok 
został mu przydzielony na życzenie samego Stanisława.

Maria Popa
 „Vocea Bălţului” nr 25 (345), 24.06.2011 

Tłum. z języka rumuńskiego E. Pumnea
Stanisław zelek razem z Polonią sprząta stary polski 
cmentarz w Styrczy
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с мириадами звезд, объединившихся в созвездия, 
тихий шелест листвы – все вместе создавало не-
передаваемую атмосферу единения с природой  
и окружающим миром. 

Вскоре усталость от велопробега и свежий лес-
ной воздух заставили нас разойтись по палаткам. 
Все быстро уснули, а утром, несмотря на то, что 
пришлось провести ночь в спальниках на жесткой 
земле, проснулись отдохнувшими. Выбравшись из 
палаток, мы долго не могли налюбоваться красотой 
лесной поляны, надышаться пьянящим ароматом 
покрытого утренней росой и сверкающего под сол-
нечными лучами разнотравья, насладиться тишиной 
и спокойствием летнего утра, нарушаемого мерным 
жужжанием пчел и разноголосьем лесных птиц. 
Время остановилось. А мы как будто растворились, 
слились с окружающей природой. Наступило не-
передаваемое чувство умиротворения и радости. Так 
хотелось, чтобы эти мгновения не заканчивались! 

К сожалению, надо было возвращаться до-
мой. После завтрака мы быстро собрали палатки, 
упаковали вещи и тронулись в обратный путь. До-
рога домой показалась нам короче и легче, видимо 
сил и бодрости всем участникам добавила встреча  
с природой. Велопоход всем очень понравился! Мы 
с нетерпением ожидаем следующего выезда.

Клуб велотуристов при Центре „Полонус” бла-
годарит Сенат Польши и фонд „Помощь полякам 
на Востоке” за поддержку в организации и оснаще-
нии. Приглашаем всех любителей велосипедного 
туризма присоединиться к нам и принять участие  
в следующих велопробегах! 
«Полонусы» –  
          члены Клуба велотуристов

Наступило лето, а вместе с его приходом насту-
пили летние каникулы, которых так ждали все члены 
Клуба велотуристов, созданного при молдавско-
польском Центре поддержки предпринимательства 
«Полонус». Финансовую помощь клубу оказал Сенат 
Польши и варшавский фонд „Помощь полякам на 
Востоке”. Теперь у юных любителей велотуризма 
появилась возможность совершить свой первый 
учебно-тренировочный выезд в Мындрештский 
лес.

Этому предшествовала теоретическая подготов-
ка. Занятия проводил тренер по велотуризму Василий 
Капущак. Члены клуба узнали о правилах дорожного 
движения на велосипеде, о том, как правильно под-
готовиться для велопохода, как одеваться, какие вещи 
и продукты брать с собой, как поставить палатку  
и разжечь костер, а также о главном правиле для 
туристов – бережном отношении к природе.

В день выезда группа собралась без опозданий. 
Тренер лично проверил снаряжение участников  
и распределил их в колонну в зависимости от возрас-
та и мастерства. В 19.00 наша группа стартовала по 
маршруту Бельцы – Мындрештский лес. Проезжая 
по улицам города мы ловили на себе удивленные 
взгляды горожан, некоторые из них приветливо маха-
ли нам и желали счастливого пути. Приятно удивили 
водители автомобилей, которые с осторожностью 
объезжали нашу колонну, состоящую из девяти юных 
велосипедистов, одетых в шлемы, навьюченных 
рюкзаками с палатками и спальными мешками.

Выехав за пределы города, мы свернули на 
проселочную дорогу, и тут по-настоящему смогли 
ощутить все прелести и трудности велотуризма. Ров-
ные участки дороги сменялись крутыми подъемами  
и спусками, порой приходилось ехать по бездорожью 
и по узким лесным тропинкам, но, несмотря на это, 
нас не покидало радостное, 
приподнятое настроение. При-
мерно в 20.30 наша группа при-
была к месту ночевки.

С помощью руководителя 
группы мы быстро разбили па-
латки, насобирали в лесу сухих 
веток и разожгли костер. Свари-
ли макароны и добавили в них 
тушенку. А затем с аппетитом 
умяли вкусное и незатейливое 
туристическое блюдо, запив его 
ароматным чаем со сгущенкой. 
Ужин у костра, танцующие 
языки пламени, ночное небо 

Kartki z wakacji

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
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informacje polonijne

Zespół „styrcZańskie dZwonecZki”

redakcja „jutrZenki”

Na początku czerwca 2011 r. przedstawiciele 
polonijnego zespołu „Styrczańskie Dzwoneczki” 
na zaproszenie swoich przyjaciół z Płocka uczest-
niczyli w obchodach 65. rocznicy istnienia Harcer-
skiego zespołu Pieśni i tańca „Dzieci Płocka”. 

– Cieszymy się, że udało się nam świętować razem 
z przyjaciółmi tak fantastyczny jubileusz! – powie-
działa Lilia Górska, dyrektor zespołu „Styrczańskie 
Dzwoneczki” – Od dawna jesteśmy zaprzyjaźnieni  
z zespołem „Dzieci Płocka” i jego choreografem 
Bogdanem Rogalskim. Wiele osiągnięć nasz polo-
nijny zespół zawdzięcza właśnie „Dzieciom Płocka”, 
przecież wspólne warsztaty i występy zaowocowały 
nowymi tańcami w naszym repertuarze.

Dzięki inicjatywie działaczek polonijnych z Bielc 
– Andżeli Boguckiej i Larysy Ivasina – jeszcze w 2006 r. 
udało się nam nawiązać ścisłe kontakty pomiędzy 
zespołami. Zespół „Dzieci Płocka” zawsze jest mile 
widziany na naszej mołdawskiej ziemi – w pamięci 
mieszkańców Bielc, Głodian, Styrczy zostały wspa-
niałe występy artystów, zaczynając od 2001 r. 

Życzymy „Dzieciom Płocka” 100 lat!

В начале июня 2011 г. по приглашению своих 
друзей из Плоцка представители полонийного ан-
самбля  «Стырчанские колокольчики» участвовали 
в праздновании 65-летия скаутского ансамбля песни 
и пляски «Дети Плоцка».

– Мы рады, что нам удалось вместе отметить этот 
фантастический юбилей! – рассказала Лилия Гурская, 
директор ансамбля «Стырчанские колокольчики»,  
– Мы давно поддерживаем дружеские связи с  «Детьми 
Плоцка» и его хореографом Богданом Рогальским. 
Многими достижениями наш полонийный ансамбль 
обязан именно «Детям Плоцка», так как совместные 
творческие мастерские и выступления помогли нам 
обновить репертуар.

Благодаря инициативе общественных деятелей из 
Бельц – Анжелы Богуцкой и Ларисы Ивасина – еще 
в 2006 г. нам удалось установить тесные творческие 
контакты между двумя ансамблями. «Дети Плоцка» 
всегда желанные гости на нашей молдавской земле,  
а жители Бельц, Глодян, Стырчи помнят замечательные 
выступления танцоров, начиная с 2001 года.

Желаем ансамблю здравствовать еще 100 лет!  

Pod koniec roku szkolnego 2010/2011 do na-
szej redakcji przekazano z Przemyśla kilkanaście 
pudeł z polskimi książkami. te dary rzeczowe były 
wynikiem akcji zbierania książek dla Polaków 
żyjących w Mołdawii. 

Klasyczne arcydzieła literatury polskiej i świato-
wej, literatura dla dzieci i młodzieży, bajki… Książki 
nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie, trafiły 
za pośrednictwem Marka Pantuły, pomysłodawcy tej 
akcji, do Pisma Polaków w Mołdawii. Przeznaczone 
są dla tych, którzy je najbardziej potrzebują – dla 
Polonii i wszystkich miłośników języka polskiego, 
aktywnie uczestniczących w konkursach, które or-
ganizuje nasze czasopismo. 

Za pośrednictwem dr. Sławomira Soleckiego – 
dyrektora Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej 
Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, do re-
dakcji również zostały przekazane nowe podręczniki 
z historii i języka polskiego dla gimnazjalistów. Te 
dary Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego już 
znaleźli swojego odbiorcę – ponad 80 podręczników 
przekazano uczniom starszych klas w bieleckim  
i styrczańskim Domach Polskich oraz do kiszyniow-
skiego Liceum im. M. Gogola. Redakcja „Jutrzenki” 
w imieniu Polonii mołdawskiej składa podziękowania 
wszystkim darczyńcom.

В конце школьного года 2010/2011 наша редак-
ция получила более десятка коробок с польскими 
книгами. Этот дар стал возможен благодаря про-
шедшей в Пшемысле акции сбора книг для поляков, 
живущих в Молдавии.  

Классика польской и мировой литературы, книжки 
для детей и молодежи, сказки... Книги – новые или 
прочитанные, но в очень хорошем состоянии – попали 
в редакцию журнала польской диаспоры при посред-
ничестве Марка Пантулы, инициатора этой акции. 
Книги предназначены для тех, кто больше всего в них 
заинтересован – для поляков и всех любителей поль-
ского языка, которые активно участвуют в конкурсах, 
организуемых нашим журналом. 

При посредничестве д-ра Славомира Солецкого, 
директора Института социологии Высшей государ-
ственной восточноевропейской школы в Пшемысле, 
в редакцию также были переданы новые учебники 
по истории и польскому языку для гимназистов. Этот 
подарок от Гданьского издательства просвещения 
уже нашел своего получателя – более 80 учебников 
передано ученикам старших классов в Польских домах  
в Бельцах и Стырче, а также в кишиневском лицее  
им. Н. Гоголя.

Редакция „Jutrzenki” от имени молдавской Полонии 
выражает благодарность всем дарителям.
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Panowanie króla Jana Olbrachta 

Kolejny etap w stosunkach polsko-mołdaw-
skich to panowanie króla polskiego Jana Ol-
brachta (1492-1501). Po śmierci brata, Kazi-

mierza królewicza (zm. 1484, od 1604 r. święty), stał się 
bliskim współpracownikiem swojego ojca, Kazimierza 
Jagiellończyka. Występował u jego boku prawdopodob-
nie już na sejmie w Lublinie w 1484 roku, gdzie poru-
szono sprawę wyprawy na Mołdawię przeciwko Turkom. 
Turcy w tym czasie zajęli wybrzeża mołdawskie nad Mo-
rzem Czarnym z Kilią i Białogrodem, co spowodowało 
spadek znaczenia polskich interesów w tym regionie. 
15 września 1485 roku w obliczu zagrożenia hospodar 
mołdawski Stefan III złożył hołd Jagiellończykowi,  
w zamian za co otrzymał pomoc zbrojną. Jan Olbracht 
u boku ojca odprowadzał sojusznika do granicy.

Zwycięstwa Jana Olbrachta spowodowały zwięk-
szenie zainteresowania Turków sytuacją w Mołdawii,  
a w końcu najazd Tatarów na polskie pogranicze – Poku-
cie. Jego obronę powierzono Olbrachtowi. Podczas wy-
prawy w 1487 roku w bitwie pod Kopystrzynem rozbił 
5-tysięczną armię Tatarów, zaś w 1489 roku ponownie 
odparł atak tatarski. Do 1490 roku stale przebywał na po-
graniczu, pilnując spokoju i organizując system obron-
ny, za co został pozytywnie oceniony przez historyków. 
Miał szerokie królewskie kompetencje i administrował 
Rusią (m. in. rozsądzał spory w miastach).

Śmierć króla Węgier, Macieja Korwina, w kwietniu 
1490 roku stanowiła dla władców okolicznych państw 
nie lada okazję do zdobycia tronu. Walka o tron rozegrała 
się między królem polskim – Janem Olbrachtem, władcą 

marcin Smierz
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Z  historii  polski

StOSUNKI POLSKO-MOłDAWSKIE W LAtACH 1492-1501

Juliusz Kossak, Jan Fredro ratuje króla Jana Olbrachta na Bukowinie, 1883

Na obrazie Jan Fredro, wojewoda ruski, miał zginąć w bitwie pod Suczawą ratując orszak królewski. W 1497 roku 
40 tys. pospolitego ruszenia wyruszyło na południowy-wschód. Mimo że od 1387 roku Mołdawia była lennem Polski, 
jej hospodar, Stefan III Wielki, opowiedział się po stronie turcji. Oblężenie Suczawy nie powiodło się i wyprawa 
zakończyła się wielkimi stratami polskich wojsk w bitwie pod Koźminem, w której turcy, tatarzy i Wołosi wybili 
ok. 5 tysięcy polskiego rycerstwa, zaskoczonego w czasie odwrotu w wąwozie. Klęskę na wieki utrwaliło mocno 
przesadzone powiedzenie: Za króla Olbrachta wyginęła szlachta.

w
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Czech – Władysławem Jagiellończykiem oraz cesarzem 
Maksymilianem I Habsburgiem. Jan Olbracht zajął 
Górne Węgry (obecnie Słowację) i obwołano go królem  
w Rakoszu, ale nie zdobył jednak poparcia zgroma-
dzenia stanów węgierskich. Z drugiej strony również 
nastąpiło zdecydowanie działanie Maksymiliana  
i zdobycie Białogrodu, jednak na skutek buntu swoich 
wojsk musiał się wycofać. Konflikt o tron węgierski 
został zawieszony na skutek zawarcia pokoju między 
zwaśnionymi braćmi 20 lutego 1491 roku w Koszycach. 
Na jego mocy Jan Olbracht otrzymał jako rekompensatę 
księstwo głogowskie, jednak dalej okupował Górne Wę-
gry. Ostatecznie konflikt został zakończony klęską króla 
Jana z wojskami węgierskimi dowodzonymi przez Jana 
Zapolyę pod Preszowem (1 stycznia 1492 roku), mimo 
to nadal utrzymał ziemię głogowską.

Po śmierci króla Kazimierza Jagiellończyka i obję- 
ciu tronu polskiego przez Jana Olbrachta stale obecna 
była w jego polityce kwestia mołdawska. Jan Ol-
bracht dostrzegał zagrożenie tureckie dla jedności Ja- 
giellonów. Był świadomy dążeń Maksymiliana I Habs-

burga do objęcia władzy na Węgrzech. Zanim jednak 
Maksymilian objął samodzielne rządy, ubiegał się  
o stanowisko namiestnika Władysława na Węgrzech. 
Wzmocnienie pozycji Jagiellonów przyniosła nominacja 
kardynalska dla Fryderyka Jagiellończyka, prymasa 
polski i arcybiskupa gnieźnieńskiego. Jednym z jego 
pierwszych działań było zawarcie 5 grudnia 1492 roku 
układu polsko-węgierskiego w Budzie, gwarantujące-
go przyjaźń i wzajemną pomoc w zwalczaniu buntów 
poddanych.

Kilka miesięcy później w kwietniu 1493 roku z ini-
cjatywy Władysława Jagiellończyka odbył się zjazd ro-
dzinny Jagiellonów w Lewoczy z udziałem Jana Olbrach-
ta, Fryderyka Jagiellończyka, Zygmunta Jagiellończyka  
i Fryderyka Hohenzollerna. Jedynym nieobecnym był 
Wielki Książe Litewski – Aleksander Jagiellończyk. 
Głównym celem było wypracowanie wspólnego stano-
wiska w sprawie obrony interesów rodziny Jagiellonów 
w Europie Środkowej przed zagrożeniem ze strony 
Habsburgów oraz Imperium Tureckiego. Oprócz tego 
potwierdzono układ o przyjaźni oraz przedstawiono 
koncepcję przeniesienia Krzyżaków z Prus na Podole 
celem obrony przedmurza chrześcijaństwa.

Jan Olbracht starał się zorganizować wspólną 
wyprawę, by powstrzymać wzrastającą potęgę Tur-
cji. Głównym celem miała być Mołdawia, gdzie na 
tronie miał zostać osadzony Zygmunt Jagiellończyk 
(późniejszy król Polski w latach 1506-1548). Król  
czesko-węgierski, Władysław Jagiellończyk, z powodu 
braku sił oraz z obawy, że ewentualne osadzenie tronu 
mołdawskiego Jagiellończykiem mogłoby osłabić więzi 
z Węgrami, nie był zainteresowany planowaną wyprawą. 
Wobec braku jednomyślności odnośnie do wyprawy 
tureckiej w obozie jagiellońskim król Jan Olbracht 
zawarł w 1494 roku z sułtanem Bajazydem II rozejm 
na 3 lata. Nie przekreślił jednak tym swoich marzeń  
o odegraniu roli pogromcy Turków w Europie oraz pla-
nów wzmocnienia wpływów w Mołdawii i w basenie 
Morza Czarnego. 

W tym samym czasie Jan Olbracht oprócz prowa-
dzenia aktywnej polityki zagranicznej wzmocnił spój-
ność terytorialną państwa polskiego poprzez przejęcie 
księstw: zatorskiego, płockiego, części Mazowsza,  
a także zhołdował sobie Bytów i Lębork.

Prenumerata Prasy Polskiej 
z wysyłką za granicę 

za pośrednictwem „RUCH” S.A. 

Strona internetowa: www.ruch.pol.pl 
Kontakt e-mail: prenumerataz@ruch.com.pl

Z  historii  polski - stosunki polsko-mołdawskie
w

Król Jan Olbracht na obrazie  
marcello Bacciarelliego
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konkurs

Po co historia?

Małopolska leży w południowej Polsce. ten 
region jest dużą atrakcją turystyczną. Są tu 
klasztory, pałace oraz ruiny zamków. Kraków 
jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jest 
tu wiele interesujących zabytków wpisanych 
na listę UNESCO, na przykład Wawel – zamek 
królów polskich, kościół Mariacki z ołtarzem 
Wita Stwosza i... legendarny smok wawelski, 
mieszkający u podnóża wawelskiego.

LEGENDA: Dawno, dawno temu, za czasów 
panowania księcia Kraka – założyciela miasta 
Krakowa – nieustannie znikały młode dziew-
czyny i żaden z krakowian nie wiedział, co się 
z nimi stało. Aż pewnego razu okazało się, że  
u stóp wawelskiego wzgórza, w ogromnej jaskini 
żył straszliwy smok. Porywał on nie tylko bydło, 
trzodę chlewną i wszelaką zwierzynę – jego 
przysmakiem były też te młode dziewczyny. 
Książę Krak zatem ogłosił: „Kto zabije smoka, 
dostanie ode mnie pół królestwa i moją córkę 
za żonę!”. Wielu dzielnych rycerzy stawało do 
walki ze smokiem, żadnemu jednak nie udało się 
go pokonać. W końcu młody szewczyk wpadł na 
wspaniały pomysł! Wypchał siarką skórę owcy  
i podrzucił pod pieczarę. Zobaczywszy smako-
witą owieczkę, głodny potwór nie zastanawiał 
się długo – pożarł ją jednym tchem. Zaraz potem 
poczuł pieczenie w brzuchu. Z każdą chwilą 
piekło go coraz bardziej. Spragniony pobiegł na 
brzeg Wisły i zaczął łapczywie pić wodę z rzeki. 
Wypił jeden łyk, drugi, trzeci, ale ciągle nie mógł 
ugasić pragnienia. Pił więc dalej, pił, aż pękł! 
Miasto zostało uwolnione od straszliwego smoka, 
a szewczyk otrzymał od króla obiecaną nagrodę 
i poślubił jego córkę. 

Ogłaszamy wyniki konkursu literackiego „Po co historia?” (regulamin zamieszczono w nr. 2-3/2011). 
Uczestnicy konkursu opisali fotografie, na których znajdowały się miejsca i obiekty związane z dziejami Polski. 

Komisja konkursowa nagrodziła prace studentów z Uniwersytetu w Bielcach:
I miejsce – Alina Negru „Smok wawelski”,

II miejsce – Dumitru Gorbulea „Jasna Góra”,
III miejsce – Marina tichie „Pomnik Powstańców Śląskich”.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie z Domu Polskiego w Styrczy:
Julia Gordaş, Oleg Pastuchow i Nikita Gordyński.

Nagrody laureatom będą przekazane po wakacjach. 

Dziś publikujemy fragment pracy Aliny Negru, laureatki I miejsca.

SMOCzA JAMA: jaskinia, w której, według 
legendy, zamieszkiwał smok, udostępniona jest 
do zwiedzania. Ciąg pieczar liczy 81 m długości. 
Można ją zwiedzać o każdej porze roku z wyjąt-
kiem zimy. Do jaskini można się dostać, schodząc 
schodami wprost ze szczytu wzgórza wawelskie-
go. Przy wyjściu z jaskini znajduje się rzeźba 
smoka, który zionie prawdziwym ogniem.

SMOK WAWELSKI
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kącik  literacki

królowa owoców
Między różnymi owocami naszego kraju wyróżnia-

liśmy specjalną sympatią śliwki. Wyglądały skromnie; 
byli tacy, którzy twierdzili, że nie nadają się do zdobienia 
kloszów na paradnych stołach, tak jak brzoskwinie lub 
winogrona, ani na elegancki prezent, tak jak koszyczek 
poziomek lub malin, ani jako model do malowania ob-
razów martwej natury, tak jak szkarłatna tarcza arbuza. 
Może to nawet była prawda, ale śliwki, choć skromne, 
miały dużo innych, i to zasadniczych zalet. Byłem do 
nich bardzo przywiązany i z pewną przykrością patrzy-
łem, gdy ktoś przebierając w owocach odrzucał śliwki 
z gestem pogardy.

Śliwki, zazwyczaj małe, nie dochodziły do takich 
jak inne owoce rozmiarów, niektóre z nich jednak 
osiągały wielkość kurzego jaja. Inne były pokryte ape-
tycznym, niebieskawym pyłkiem lub miały złocisty, 
soczysty i smakowity miąższ. Łatwo było dosięgnąć 
je na nie za wysokich nigdy drzewach, których smukłe 
gałęzie dawały się nagiąć do ziemi. Miały dużo orygi-
nalnych odmian, można było robić z nich różne potrawy, 
desery, napoje, soki, konfitury, marmolady i powidła. 
Były uniwersalne. Jakiż inny owoc mógł porównać się 
z tą naszą dobrą i kochaną przyjaciółką, królewną stołu, 
spiżarni i sadu? W lecie śliwka panowała na plackach, 
tortach i ciastach, w wieczornych knedlach ze śmietaną, 
w kompotach, gdzie – oprócz tego, że sama zalecała 
się smakowitością – zamieniała zwyczajną wodę w do-
skonały sok owocowy, w deserach surowa, albo nawet 
jedzona wprost z drzewa. Towarzyszyła nam również  
w innych porach roku. Wysuszona na słońcu była 
używana do zimowych kompotów, zakonserwowana  
w occie okraszała pieczenie i dziczyznę, sfermentowana 
dawała pyszną śliwowicę, wędzona i nadziana makiem, 
suszona i nadziana kminem lub orzechami, połyskująca 
od lukru, była pierwszorzędnym smakołykiem, sma-
żona w cukrze dawała najróżnorodniejsze marmolady 
i konfitury. Wreszcie, przerobiona na powidła, była 
podstawowym i popularnym dodatkiem do chleba, nie-
odzownym przy śniadaniach i podwieczorkach. Zawsze 
lubiana, wiernymi przyjaciółmi otoczona, zadziwiała 
śliwka najróżniejszymi kolorami, kształtami i smaka-
mi; mirabelki były drobne i okrągłe, lubaszki wesołe, 
węgierki jędrne i zdrowe, renklody złote i miodowe, 
japonki aż do serca karmazynowe. Piękna kolekcja dla 
najlepszych smakoszy.

Gdy nadchodził czas smażenia powideł, wykopy-
wano między kuchnią i gołębnikiem wielki dół, który 

służył jako piec. Czarnoziem nadawał się doskonale do 
drążenia kanałów o gładkich ścianach, robiono więc  
w nim palenisko, ciąg i komin przedłużony nad ziemią 
za pomocą blaszanej rury. Na głównym miejscu umiesz-
czano ogromny kocioł miedziany, którego gruby brzeg 
trochę zaledwie wystawał ponad poziom ziemi. Był taki 
duży, że chowała się w nim całkowicie myjąca go na 
kolanach dziewczyna. Znoszono potem śliwki wielkimi 
koszami; skrzyknięte przez ciocię Modzie dziewczęta 
myły je i drelowały w kuchni, po czym w drewnianych 
korytach – cierpliwie wyżłobionych wcześniej dłutem 
w grubych pniach brzozowych – niesiono je do kotła, 
który już buchał parą, podczas gdy wesoły mołdawski 
chłopiec podsycał ogień, ładując bez przerwy słomę 
do paleniska. Powidła smażyły się powoli, nie można 
było operacji przerwać ani przyśpieszyć. Pod wieczór 
koncentrowały się wszystkie spojrzenia na cioci, która 
z talerzykiem i łyżeczką w ręce wychodziła kosztować 
ciemniejącą już masę. Jeżeli powiedziała: – Gotowe – 
przykrywano kocioł drewnianą pokrywą, aby wystygł 
do dnia następnego, ale nie za bardzo, bo powidła mu-
siały być jeszcze letnie, gdy je wkładano do beczułek  
i garnków; po czym wśród okrzyków radości rozbiegali 
się wszyscy do domów. Zdarzało się czasem, że przy 
powidłach trzeba było siedzieć do późnej nocy. W ciem-
nościach ogień otaczał płomiennym konturem sylwetkę 
uwijającego się przy palenisku palacza, który wyglądał 
jak diabeł smażący w czarnej smole grzeszne, wzdy-
chające boleśnie tysiącem baniek dusze. Raz dziadzio 
Asłan przystanął koło kotła trzymając konia za cugle  
i patrząc w ogień powiedział zamyślony:

– Musisz wiedzieć, że najprawdziwsze owoce to 
śliwki... inne bywają okazalsze, doskonalsze, ale do 
czego służą? Pomyśl... Jabłko jest jak szlachcic, który 
z piękną żoną Gruszką siedzi w salonie... na wakacje 
przyjeżdża do nich ponętna ciotka Morela... czasem 
pokazuje się podróżnik z południa, Pomarańcza... jest 
osiemnastoletnia córka na wydaniu, Brzoskwinia... są 
chłopcy Agrest i Dereń... i młodsze dziewczęta Wiśnia, 
Truskawka i Malinka... są dzieci Poziomki i Porzecz-
ki... ale któż w tej rodzinie pracuje? Kto gotuje, szyje? 
Poczciwe, pracowite śliwki! One są jak Jakub, jak Popo-
wiczka, jak ciocia Modzia, jak ty – bo przecież nauka to 
też praca! Jak ja, co mimo moich lat z konia nie złażę... 
Wśród zarozumiałych owoców śliwka to pracowity, 
dzielny lud... i dlatego jest ich królową!

Proponujemy naszym czytelnikom kolejny fragment z książki Stanisława Makowieckiego „MAMAłyGA, 
CzyLI SłOńCE NA StOLE” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976).

Autor urodził się w 1906 r. na Besarabii, w Skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „Mamałydze” przedstawia –  
z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełen zadziwiającej harmonii, mimo iż powstał na styku obyczajów i kultur: 
polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej i rumuńskiej (z noty wydawców).
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smacznego!

Rozwiązanie zagadek z nr. 4/2011: Skrzynka. Kalendarz.
  

1. Budzi go stukanie,
 a on na ekranie
 wykona rysunek,
 Rozwiąże zadanie.

4. Płócienny – wisi w kinie.
 w telewizorze – szklany.
 Gapimy się na niego,
 Na obraz spoglądamy.

3. Lśni w błyskawicy.
 Płynie w przewodach.
 w domu z nią zawsze
 Wielka wygoda.

2.  Powtórzy głośno,
 co mówią usta,
 ale przy ustach 
 Najpierw go ustaw.

KLUB  Mądrej  sówki

tego dania nie może zabraknąć 
na mołdawskich stołach 

podczas wszelakich uroczystości.
Jest ono również popularne 

w południowych regionach Ukrainy. 

SKłADNIKI:

l suszone śliwki bez pestek
l orzechy włoskie

l półsłodkie czerwone wino
l cukier

Każdą śliwkę nadziewamy ćwiartką orzecha wło-
skiego i układamy je w głębokim garnku, zalewamy 
winem. Dodajemy cukier (4-5 łyżek na szklankę wina).
Wstawiamy na duży ogień aż zacznie wrzeć, potem 
zmniejszamy ogień i gotujemy około godziny. Wino 
musi wyparować i zgęstnieć.

Schłodzone śliwki podajemy z bitą śmietaną.

Suszone sliwki
nadziewane orzechami

`

Gratulujemy Julii Gordaş i irenie czerwak (Dom Polski w Styrczy), które zdo-
były tytuł NAJMąDRZeJSZyCh UCZeNNiC KlUBU MąDReJ SówKi w roku 2011! 
Podczas finałowego spotkania w Bielcach Redakcja „Jutrzenki” wyróżniła dziewczynki za 
prawidłowe rozwiązania zagadek i wręczyła nagrody – książki o zwierzętach, ufundowane 
przez Marka Pantułę (Przemyśl).
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zagadki  biblijne

Najwazniejsze pytania.

Spotkanie 
laureatów 
konkursu 
w domu 
parafialnym
w Bielcach  

Rozwiązanie zadań finałowych. Praca w grupach.

Finał tradycyjnego konkursu „Najważniejsze pytania”, adresowanego do dzieci i młodzieży, miał 
miejsce 18 czerwca 2011 r. Do udziału w finałowych zmaganiach zaproszono tych czytelników z Bielc 

i Głodian, którzy regularnie i bez błędów odpowiadali na pytania, opublikowane w numerach 10-12/2010, 
1-4/2011 „Jutrzenki”.

Spotkanie odbyło się w domu parafialnym przy ulicy 
Komarowa 8 w Bielcach. Organizatorem, jak zwykle, 
była siostra Dorota Góral. Gościem honorowym był 
ksiądz Dariusz Kisiel. 

Podczas lekcji katechezy siostra Dorota sprawdziła 
wiedzę i umiejętności naszych konkursantów. Wykonu-
jąc zadania, trzeba było wykazać się dobrą znajomością 
tekstów z Ewangelii, z czym wszyscy sobie poradzili. 
Następnie rozdano nagrody w postaci książek, artykułów 
szkolnych i gadżetów. Wszystkie nagrody ufundowali: 

ksiądz Dariusz, siostra Dorota i redakcja „Jutrzenki”. 
Spotkanie zakończyło się przy ognisku, na którym 

usmażono kiełbaski. Następnie wszyscy zasiedli przy 
stole ze słodyczami, własnoręcznie przygotowanymi 
przez s. Dorotę, a na koniec dzieci poczęstowano pysz-
nymi lodami. 

Zachęcamy dzieci i młodzież polonijną do udziału 
w kolejnych edycjach konkursu „Najważniejsze pyta-
nia”. Pytania będą opublikowane w rubryce „Zagadki 
biblijne” zaczynając od numeru wrześniowego.    (r)
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śladami publikacji

ДиректОр ПОльСкОГО ДОМА не СОГлАСнА...

После публикации интервью с Аллой климо-
вич (№ 4/2011) директор Польского дома в Бельцах 
Эвелина Машарова, курирующая также Польский 
дом в Стырче, выразила несогласие с некоторыми 
мнениями, высказанными интервьюируемой. Свои 
претензии Э. Машарова изложила в письме от  
14 июня 2011 г.

Директор Э. Машарова упрекает редакцию, что ни-
жеприведенное высказывание Аллы Климович является 
неверным: « ...Здесь, в Стырче, у нас не было денег 
даже на тонер для ксерокса, на финансирование всех 
мероприятий, начиная с ноября 2010 г., мы получили  
50 евро. Не хватает нам материалов для работы  
с детьми». Опровергая это, Э. Машарова утверждает, 
что регулярные мероприятия, проводимые в стырчан-
ском Польском доме с ноября 2010 г., были должным 
образом профинансированы из средств общества 
„Wspólnota Polska”. К сожалению, редакции не удалось 
ознакомиться с документами, которые бы подтвердили 
слова Э. Машаровой. 

Кроме того, несогласие Э. Машаровой вызвал за-
головок интервью – АЛЛА КЛИМОВИЧ, УЧИТеЛь-
НИЦА ПОЛьСКОГО яЗыКА В ГЛОДяНАх: 

«Обращаю также внимание, что г-жа А. Климович 
не является учителем польского языка в Глодянах.  
А. Климович не является штатным сотрудником Польско-
го дома и не обладает соответствующей квалификацией, 
необходимой для преподавания польского языка».

Из документов, предоставленных Аллой Климович  
в редакцию, следует, что она с высокими оценками 
окончила годичный методический курс языка для 
польских учителей на Востоке, обучаясь в 1993-1994 г. 
в Центре польского языка и культуры для польcкой 
диаспоры и иностранцев при университете им. Марии 
Кюри-Склодовской (Люблин, Польша). 

Ниже приводим текст второго документа, содержа-
ние которого входит в явное противоречие с присланным  
в редакцию опровержением о компетенции г-жи Кли-
мович:

«04/02/2011
Уважаемая г-жа Алла Климович!
Сообщаю, что в связи с исчерпанием лимита фи-

нансовых средств, предназначенных на оплату за про-
ведение лекций польского языка в Глодянах, занятия 
в Глодянах отменяются до тех пор, пока не найдутся 
дополнительные средства. В то же время информирую, 
что если Вы согласитесь посвятить ученикам свое лич-
ное время, знания и умения, общество „Польский дом” 
в Бельцах готово сотрудничать с Вами на принципах 
волонтерства.

От имени правления общества „Польский дом” 
в Бельцах директор Эвелина Машарова».

Может быть, уже стоит определиться, кому была 
предложена работа с детьми – квалифицированному 
педагогу, подготовленному Польшей для преподавания, 
или человеку, не обладающему, по мнению директора 
Польского дома, такой квалификацией.

DyREKtOR DOMU POLSKIEGO NIE zGADzA SIĘ...

Po opublikowaniu w numerze 4/2011 wywiadu  
z Ałłą Klimowicz, dyrektor Domu Polskiego w Biel-
cach, Ewelina Maszarowa, sprawująca też pieczę nad 
Domem Polskim w Styrczy, oświadczyła, że nie zgadza 
się z niektórymi treściami wywiadu. Swoje zastrzeżenia 
E. Maszarowa wyłuszczyła w piśmie datowanym na  
14 czerwca 2011 r.

Dyrektor E. Maszarowa zarzuca redakcji, że nastę-
pujące słowa Ałły Klimowicz nie odpowiadają prawdzie:  
„…Тu, w Styrczy, nie mieliśmy na przykład nawet pieniędzy 
na toner do kserokopiarki, na sfinansowanie wszystkich 
imprez, począwszy od listopada 2010 r., otrzymaliśmy  
50 euro. Brakuje nam wielu materiałów do pracy z dzieć-
mi”. Podważając te słowa, E. Maszarowa twierdzi, że 
działalność prowadzona w styrczańskim Domu Polskim od 
listopada 2010 r., była adekwatnie finansowana ze środków 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Niestety, redakcja nie 
uzyskała dostępu do dokumentów, które potwierdzałyby 
słowa E. Maszarowej. 

Ponadto, sprzeciw E. Maszarowej wzbudził także ty-
tuł wywiadu – AŁŁA KLIMOWICZ, NAUCZYCIELKA 
JĘZYKA POLSKIEGO W GŁODIANACH: 

„Zwracam również uwagę, że p. A. Klimowicz nie jest 
nauczycielką języka polskiego w Głodianach. A. Klimowicz 
nie jest zatrudniona przez Dom Polski oraz nie posiada od-
powiednich kwalifikacji do nauczania języka polskiego”.

Z dokumentów, przedstawionych redakcji przez Ałłę 
Klimowicz, wynika, że ukończyła ona z wysoką notą 
roczny kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli pol-
skich ze Wschodu, mający miejsce w latach 1993-1994 г. 
w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cu-
dzoziemców na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
(Lublin, Polska). 

Poniżej przytaczamy tekst kolejnego dokumentu, 
którego treść kłóci się wyraźnie z zarzutami kierowanymi 
w stronę redakcji z racji rzekomego błędnego określenia 
kompetencji pani Klimowicz:

„04/02/2011
Szanowna Pani Ałła Klimowicz!
Uprzejmie informuję, że w związku z wyczerpaniem 

limitu środków finansowych przeznaczonych na opłatę 
za prowadzenie lekcji z języka polskiego w Głodianach, 
zajęcia w Głodianach zostają czasowo odwołane do dnia 
ewentualnego pozyskania dodatkowych środków. Jed-
nocześnie informuję, że jeżeli Pani zgodzi się poświęcić 
uczniom swój czas, wiedzę i umiejętności, Stowarzyszenie 
«Dom Polski» jest gotowe podjąć z Panią współpracę na 
zasadach wolontariatu. 

W imieniu zarządu Stowarzyszenia «Dom Polski»  
w Bielcach dyrektor Ewelina Maszarowa”.

Być może nastała najwyższa pora, żeby wyraźnie się 
zdecydować, komu została zaproponowana praca z dziećmi – 
wykwalifikowanemu pedagogowi, który ukończył kurs na-
uczania języka w Polsce, czy też komuś, kto w mniemaniu 
dyrektor Domu Polskiego nie posiada kwalifikacji.
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W NAStĘPNyM NUMERzE

czytaj w rubryce: kartki z wakacj i

lato 
na polskim

biegunie ceipła

Współpraca popłaca
Wszyscy znamy takie osoby, które z każdym potrafią 

znaleźć wspólny język, wszędzie potrafią się dogadać 
i szybko załatwić wszelkie sprawy. Otóż one na własnej skórze 
przekonały się, że z ludźmi lepiej jest współpracować i żyć  
w zgodzie niż prowadzić wojnę. Na współpracy więcej się zyskuje, 
natomiast na ciągłych kłótniach i niezgodzie się traci, głównie 
nerwy i czas.

Udaną współpracę mogą nam zapewnić takie cechy jak otwar-
tość, tolerancja, serdeczność, słowność, odpowiedzialność. Warto 
nawiązywać nowe znajomości, podtrzymywać kontakty, starać się być 
miłym nawet z najbardziej nieprzyjemnymi osobami. W sytuacjach 
kryzysowych nie warto trzymać się kurczowo swoich racji, lecz 
trzeba posłuchać i wziąć pod uwagę argumenty i motywy działania 
drugiej strony, starać się postawić siebie na jej miejsce – w ten sposób 
łatwiej będzie dojść do kompromisów. Właśnie – to kompromisy są 
nieodłącznym elementem udanej współpracy, z tym że chęć kompro-
misowego rozwiązania sprawy powinna być obustronna. 

Oczywiście są osoby, z którymi nie można dojść do porozumienia, 
gdyż wolą  prowadzić wojnę niż ustąpić, tak jakby czerpały przyjem-
ność z negatywnej energii. Takich osób lepiej unikać. 

Starajmy się nie odmawiać ludziom dla tak zwanej zasady. 
Jeżeli nie stanowi dla nas większego trudu spełnić czyjąś prośbę, 
to tak też zróbmy. W taki sposób zapewnimy sobie dobre kontakty 
oraz damy drugiej stronie możliwość odwdzięczenia się kiedyś. 
Może to brzmi trochę interesownie, ale przyjemna atmosfera  
i dobre stosunki leżą chyba w interesie każdego. 

Prosząc kogoś o pomoc zastanówmy się najpierw, czy nasza 
prośba nie przysporzy kłopotów danej osobie – wyjątkiem są sytuacje 
krytyczne, gdy ta pomoc jest naszą ostatnią szansą. Wtedy starajmy 
się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ułatwić spełnienie takiej 
prośby. Natomiast jeśli ktoś spełni naszą prośbę, warto w jakiś sposób 
pokazać swoją wdzięczność oraz to, że tę pomoc doceniamy. Może to 
być podarowanie jakiegoś drobiazgu, słodyczy lub po prostu słowne 
podziękowanie oraz zapewnienie, że można liczyć również na naszą 
pomoc w razie potrzeby. To sprawi, że dana osoba nie będzie czuć 
się wykorzystywana i będzie przekonana o tym, że prowadzenie 
interesów z nami to czysta przyjemność.

Elena Pumnea

savoir-vivre
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