fotor eportaż
muzeum powstan ia warszawski ego
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fotor eportaż - polacy bu dżaka

W dniach od 30 lipca do 6 sierpnia br. na Dolnym Śląsku odbyły
się XV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Jest to najważniejsza
impreza sportowa dla Polaków mieszkających poza granicami kraju.
Po raz pierwszy Igrzyska Polonijne były zorganizowane w roku 1934
w Warszawie, a od roku 1997 odbywają się co 2 lata w rożnych miastach Polski. Kolejne edycje rozgrywane były w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Sopocie, Poznaniu, Słupsku i Toruniu. Głównym celem
igrzysk jest integracja środowisk polonijnych, zwłaszcza młodzieży,
i umacnianie ich kontaktów z krajem ojczystym.
W tym roku Mołdawia po długiej przerwie (od 2003 roku) znowu
uczestniczyła w tej imprezie. Niemniej jednak nasi sportowcy zdobyli aż 11 medali – a było nas tylko 17 – jest to bardzo dobry wynik!
Pierwszy medal dla Mołdawii zdobył szachista Oleg Gorbanowski –
srebro w kategorii do lat 18. W tym roku zostały też zorganizowane
mini-igrzyska dla dzieci od 7 do 14 lat, w których nasza najmłodsza
uczestniczka Katarzyna Derwal zdobyła srebro w dyscyplinie minibowling. Najwięcej medali rozegrano w pływaniu: Dymitr Afanasijew – dwa medale brązowe i złoto oraz Aleksander Pituszkan –
srebrny i brązowy medal. Najstarszy uczestnik Wasilij Kazimirowicz
otrzymał srebro w lekkoatletyce, a Natalia Klimowa w tej samej
dyscyplinie otrzymała złoty medal. Oprócz tego dwa brązowe medale
dla Mołdawii w tenisie stołowym wywalczyła Anna Karajwan.
Organizatorami wyjazdu kiszyniowskich sportowców na Igrzyska Polonijne byli: Aleksander Derwal (Centrul Polonez) i Wasilij
Kazimirowicz (Związek Polaków Mołdawii).
w
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Lista zawodników z Mołdawii i dyscypliny
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1. Afanasijew Dymitr		
2. Bieschmielnow Aleksander
3. Karajwan Anna
4. Klimowa Natalia
5. Kondriuk Igor
6. Derwal Aleksander
				
7. Derwal Krystyna
8. Derwal Katarzyna
9. Gorbanowski Oleg
10. Griebienszczykow Wiktor
				
11. Kazimirowicz Wasilij
12. Pieszczański Włodzimierz
				
				
13. Pituszkan Aleksander
14. Pituszkan Mirosława
15. Pituszkan Timur
16. Sorici Nikita		
17. Jaworski Aleksander
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Letnie Igrzyska Polonijne

W numerze:
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wydarzenia

wydarzenia - letnie igrzyska polonijne
w
Nasi zawodnicy dzielą się z nami wrażeniami:
DYmitr AfanasIjew: Pozostały mi dobre wrażenia po igrzyskach. Bardzo mi się spodobały zawody
oraz miasto, w którym się odbywały – Wrocław. Wyjazd
ten obfitował w emocje oraz przyniósł mi nowe przyjaźnie, tak z ludźmi z mojego kraju, jak i z zagranicy.
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AnNa KaraJwan: Mam bardzo dobre wspomnienia z Polski. Wrocław okazał się fascynującym
miastem. Gry odbywały się na bardzo wysokim poziomie.
Organizacja imprezy była doskonała! Niezatarte wrażenia pozostały także dzięki ludziom – wielką zasługą organizatorów było to, że udało się im zebrać tylu ciekawych
Polaków w jednym miejscu. Mam nadzieję, że będziemy
mieli możliwość jeszcze nie jeden raz uczestniczyć
w takich spotkaniach.
Katarzyna Derwal: Cieszę się, że ta impreza
odbyła się we Wrocławiu – jest to bardzo ładne i ciche
miasto. Igrzyska polonijne były dla mnie dobrym doświadczeniem i mam nadzieję, że zdobyty tam przeze
mnie medal nie był ostatnim!
Igor KondriuK: Wrocław oczarował mnie swoją
gościnnością. Igrzyska odbywały się na najwyższym
poziomie. Byłem zaskoczony ogromną liczbą uczestników z rożnych krajów świata. Zapamiętam tę podróż na
całe życie!
Wasilij Kazimirowicz: Te zawody były dla
mnie szczególnym wydarzeniem, a otwarcie i zamknięcie
igrzysk było naprawdę widowiskowe. Ten tydzień na
Dolnym Śląsku zostanie w pamięci uczestników na wiele
lat. Chcę podziękować Ambasadzie RP w Kiszyniowie,
a szczególnie specjaliście ds. Polonii p. Jolancie Roman
za pomoc w przygotowaniach do igrzysk.

Aleksander Derwal: Jestem bardzo zadowolony, że udało się wspólnie zorganizować taką świetną
drużynę. Dziękuję wszystkim uczestnikom za to, że zmobilizowali swoje siły i zdobyli tyle nagród.
Oprócz codziennych zawodów, co wieczór w Hali
Stulecia były organizowane różnego rodzaju imprezy.
Dzięki tym spotkaniom poznałem dużo nowych ludzi
z innych krajów.
Składam podziękowania organizatorom za tę atmosferę, która otaczała nas przez siedem dni – była
naprawdę wspaniała! Chciałbym również podziękować Ambasadzie RP w Kiszyniowie i Stowarzyszeniu
„Wspólnota Polska”, dzięki pomocy których udało się
nam przyjechać na Letnie Igrzyska Polonijne.
Co dotyczy moich własnych wrażeń z Igrzysk, są one
naprawdę nie do opisania! Już po oficjalnym otwarciu
zrozumiałam, że będzie to coś, co zapamiętam na całe
życie. Byłam we Wrocławiu po raz pierwszy i od razu
zakochałam się w tym mieście, które jest bardzo zielone
i ma piękne ulice. Mieszkańcy Wrocławia są niezwykle
życzliwi. Wrocławskie krasnoludki tak mi się spodobały,
że znowu poczułam się dzieckiem – chodziłyśmy razem
z siostrą i koleżankami po całym mieście, szukając kolejnych krasnali! Takie zabytki jak Hala Stulecia, Ratusz
na starówce, kamieniczki Jaś i Małgosia, fontanna na
Rynku również zrobiły na mnie wielkie wrażenie.
Igrzyska były świetnie zorganizowane. Było widać
ile sił i starań włożono w ten projekt. Dzięki tej imprezie
poznałam dużo nowych ludzi z różnych części Europy
i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, może nawet na
następnych XVI Igrzyskach Polonijnych, które odbędą
się za dwa lata w Kielcach!
Opracowała Krystyna Derwal

wydarzenia

«Polacy budżaka» na festiwalu w Rzeszowie

Танцевальный ансамбль «Поляки Буджака»
из Комрата в июле 2011 года представлял Молдавию на международном фестивале польских
фольклорных ансамблей в Жешуве.

Po raz 15. w Rzeszowie odbył się Światowy Festiwal
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W dniach
21-28 lipca 2011 r. Podkarpacie gościło 42 zespoły
z 16 krajów świata, m. in. Australii, Kanady, Brazylii,
USA, Francji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Kazachstanu
i Mołdawii. Przed festiwalową publicznością zaprezentowało się prawie 1,4 tys. tancerzy.
Organizatorami tegorocznej imprezy byli, po raz
pierwszy wspólnie: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Otwarcia
Festiwalu na rzeszowskim rynku dokonała Wojewoda
Podkarpacki Małgorzata Chomycz.
Festiwal oficjalnie rozpoczął się barwnym korowodem zespołów polonijnych, który przemierzył ulice
Rzeszowa. Jednak najważniejszym punktem programu
były koncerty festiwalowe, podczas których goście
przybliżyli publiczności folklor swoich nowych ojczyzn.
Festiwalowi towarzyszyły liczne warsztaty artystyczne
z udziałem najlepszych polskich choreografów, wystawy popularyzujące historię, kulturę i sztukę polską,
konferencje naukowe o tematyce dotyczącej środowisk
polonijnych, kiermasze, konkursy wiedzy o Polsce,
a także występy regionalnych zespołów pieśni i tańca.
Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych organizowany jest od 1969 r., odbywa się co trzy

Международный фестиваль польских фольклорных ансамблей проходил в Жешуве уже в 15-й
раз. С 21 по 28 июля Подкарпатье принимало у себя
42 танцевальных коллектива из 16 стран, в том числе
из Австралии, Канады, Бразилии, США, Франции,
Украины, Литвы, Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Перед зрителями выступили почти 1,4 тысячи
танцоров.
Организаторами XV фестиваля в Жешуве были
Маршальское управление, Городское управление
и Общество «Wspólnota Polska». Открыла фестиваль
воевода Подкарпатья Малгожата Хомыч.
Праздник официально начался с красочного
шествия всех ансамблей по улицам Жешува. Но
самым главным пунктом программы были концерты, на которых зрители смогли увидеть не только
польские народные танцы, но и познакомиться
с танцами народов тех стран, откуда прибыли артисты. Помимо концертных выступлений все участники фестиваля занимались в творческих мастерских
лучших польских хореографов. Фестивалю сопутствовали многочисленные выставки, знакомившие
зрителей с польской историей, культурой и искусством, научные конференции о польских диаспорах,
выставки-продажи, конкурсы знаний о Польше,
а также выступления региональных ансамблей песни
и танца.
Жешувский фестиваль польских фольклорных
ансамблей впервые был организован в 1969 г.,
проводится он каждые три года. В первом фестивале приняли участие 13 ансамблей из
Западной Европы и из США. Организаторы,
вспоминая те первые фестивали, отмечают скромные костюмы участников, чаще
всего пошитые ими самими, недостатки
в репертуаре и исполнении. Но все это
компенсировалось огромным желанием
и энтузиазмом полонийных артистов.
Уже во втором жешувском фестивале
участвовало на 10 ансамблей больше,
а наибольшее количество их было на
VII фестивале – тогда в Жешув приехало 46 коллективов. Соотечественники
с Востока впервые приняли участие только
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Zespół taneczny „Polacy Budżaka” z Komratu
w lipcu 2011 roku reprezentował Mołdawię na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
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«Поляки буджака» на фестивале в Жешуве
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wydarzenia - "POlacy Budżaka" na festiwalu w Rzeszowie
w
lata. W pierwszym festiwalu wzięło udział 13 zespołów
z zachodniej Europy i zza oceanu. Organizatorzy pierwszych festiwali, wspominając początki imprezy, mówili
o skromnych strojach Polonusów, szytych często przez nich
samych, o brakach repertuarowych i nie najlepszym wykonaniu, rekompensowanym jednak zapałem i entuzjazmem.
W drugim polonijnym spotkaniu w Rzeszowie uczestniczyło już o dziesięć zespołów więcej. W ciągu następnych
edycji imprezy liczba jej uczestników rosła, by na VII festiwalu osiągnąć szczyt. Wówczas do Rzeszowa przyjechało aż 46 grup. Rodacy ze Wschodu przybyli dopiero na
VIII festiwal w 1989 roku. W następnym festiwalu Polonię
zza wschodniej granicy reprezentowało już sześć grup –
z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy. Do festiwalowej rodziny za każdym razem dołączają też nowe zespoły.
W tym roku był to Zespół Taneczny „Polacy Budżaka”
z Mołdawii. Widzowie bardzo wysoko ocenili występ mołdawskiego zespołu z Komratu. Już pierwszego dnia „Polacy
Budżaka” razem z zespołem z Kazachstanu zajęli jedno
z pierwszych miejsc przyznawanych przez publiczność.
Została także doceniona praca choreografa zespołu Mariny
Wolewicz-Garczu. W czasie pochodu ulicami Rzeszowa
„Polacy Budżaka” godnie reprezentowali swoje państwo
i region – zatańczyli mołdawski taniec „Hora” i zaśpiewali
hymn Terytorium Autonomicznego Gagauzja. W repertuarze
artystów z Mołdawii było 8 tańców – polskie, mołdawskie
i gagauskie. Zespół uczestniczył w kilku koncertach odbywających się w Tarnobrzegu, Boguchwale, Łańcucie. Na zakończenie wręczano wszystkim na pamiątkę prezenty. Sam
festiwal wywarł ogromne wrażenie na uczestnikach zespołu
z Mołdawii, zarówno jego organizacja i barwna oprawa, jak
i niesamowite piękno narodowych kostiumów.
Program gali koncertowej, w trakcie której wystąpiły
wszystkie zaproszone zespoły, był oparty na przedstawieniu
obyczajów polskiego wesela. Dla uczestników festiwalu
były organizowane wycieczki i dyskoteki.
Kierownik zespołu „Polacy Budżaka” w imieniu wszystkich jego uczestników pragnie wyrazić podziękowanie dyrektorowi festiwalu Mariuszowi Grudniowi za zaproszenie,
a także dziennikarce Annie Konieckiej z Rzeszowa za pomoc
z wpisowym uczestników z Mołdawii. Niewiele zespołów
mogło przyjechać swoim transportem, a „Polakom Budżaka”
udało się przybyć autokarem odpowiadającym wszystkim
europejskim standardom; oddany był zespołowi do dyspozycji przez Mihaila Formuzala – prezydenta Gagauzji.
Pomoc finansową i organizacyjną okazali zespołowi także:
Urząd Miasta Komrat w osobie burmistrza Mikołaja Dudogło, Partia Demokratyczna Mołdawii, Partia Liberalno-Demokratyczna Mołdawii w osobie Piotra Włacha, Biuro
Kultury w Gagauzji. Polska wspólnota Gagauzji na stronach
„Jutrzenki” pragnie zwrócić się z wyrazami wdzięczności
do wszystkich, komu nie jest obca kultura polskiego i mołdawskiego narodu!
Ludmiła Wolewicz,
prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji

в 1989 г. – это были два ансамбля из Литвы.
А через три года польская диаспора из-за восточной границы была представлена уже шестью
коллективами – из Белоруссии, Казахстана,
Литвы, России и Украины. Впервые в истории
фестиваля в этом году выступил ансамбль из
Молдавии «Поляки Буджака».
Выступления молдавского ансамбля из
Комрата зрители оценили очень высоко. По результатам первого дня «Поляки Буджака» заняли
одну из верхних строк в таблице зрительских
симпатий, наравне с ансамблем из Казахстана.
Была отмечена также работа хореографа ансамбля – Марины Волевич-Гарчу. Во время парадашествия по улицам Жешува «Поляки Буджака»
достойно представили свою страну и свой регион,
станцевав молдавский танец «Хора» и спев гимн
автономного территориального образования Гагаузия. В репертуаре артистов из Молдавии было
8 танцев: польские, молдавские и гагаузские.
Ребята приняли участие в нескольких концертах,
проходивших в Тарнобжеге, Богохвале, Ланцуте.
После выступлений артистам вручили памятные
подарки. В основу проведения гала-концерта,
в котором выступили все приглашенные коллективы, были положены обычаи польской свадьбы.
На молодежь, приехавшую из Молдавии, фестиваль произвел ошеломляющее впечатление,
как его организация и красочное оформление,
так и неимоверной красоты народные костюмы,
в которых выступали фольклорные ансамбли.
Организаторы не забыли также об экскурсиях
и дискотеках для участников фестиваля.
Руководители ансамбля «Поляки Буджака» от имени всех его участников выражают
благодарность директору фестиваля Мариушу
Грудзеню за приглашение, а также журналистке
Анне Конецкой из Жешува за помощь с аккредитацией участников ансамбля. Не многие коллективы смогли приехать на фестиваль своим
автотранспортом, и «Полякам Буджака» в этом
очень повезло – автобус, отвечающий всем евростандартам, был предоставлен Главой АТО
Гагаузия Михаилом Формузалом. Спонсорскую
и организаторскую помощь ансамблю также
оказали: примария мун. Комрат в лице примара Николая Дудогло, Демократическая партия
Молдовы, Либерально-Демократическая партия
Молдовы в лице Петра Влаха, Управление культуры Гагаузии. Со страниц журнала «Jutrzenka»
Польская община Гагаузии благодарит всех, кто
оказался неравнодушен к культуре польского
и молдавского народов!
Людмила Волевич,
председатель Польской общины Гагаузии

wiadomości

W Kiszyniowie obradowało
Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Mołdawii

W

В

torialną integralność Republiki Mołdawii w granicach
uznanych na szczeblu międzynarodowym. Wiarygodne
i ostateczne rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu może
zostać osiągnięte tylko w ramach formatu negocjacyjnego 5+2 (Mołdawia, Naddniestrze, Rosja, Ukraina,
OBWE oraz jako obserwatorzy UE i USA)” – czytamy
w dokumencie.
Przewodniczący polskiej delegacji, marszałek
Sejmu RP Grzegorz Schetyna spotkał się w Kiszyniowie z szefem parlamentu, p.o. prezydentem Mołdawii
Marianem Lupu oraz z premierem Vladem Filatem.
Rozmowy dotyczyły przygotowań instytucjonalnych
i administracyjnych Mołdawii do integracji z UE,
kwestii polityki wewnętrznej, w tym sytuacji mołdawskiej koalicji rządowej, a także starań na rzecz
rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego.
PAP

Представители швейной промышленности
Молдавии и Польши готовы к сотрудничеству

о второй половине августа в Кишиневе состоялся форум представителей швейной промышленности
Молдавии и Польши. Он был организован под эгидой Проекта „Повышение конкурентоспособности и развитие предприятий II” (CEED II), финансируемого Агентством США по международному
развитию (ЮСАИД), в сотрудничестве с Ассоциацией работодателей легкой промышленности РМ
(APIUS). В форуме приняли участие представители 9 польских отраслевых компаний и 15 молдавских
швейных предприятий.
Приветствуя участников на открытии форума, заместитель министра экономики Молдавии
С. Чобану отметил, что целью встречи является,
в первую очередь, информирование польской стороны
об отечественной легкой промышленности, а также
о компаниях, работающих в отрасли, и налаживание
долгосрочных отношений между странами. В то же
время, в будущем планируется подписание взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве.
Швейная промышленность Молдавии является одной из ключевых в национальной экономике
с точки зрения экспорта и создания рабочих мест
во всех регионах страны. В настоящее время в этой
сфере работает более 350 компаний. Доля предприятий легкой промышленности в общем объеме
промышленных предприятий составляет 10,6%.

Советник Отдела политических и экономических
отношений Посольства Польши в РМ Кшиштоф
Белай отметил важность форума для налаживания
бизнес-отношений, а в дальнейшем – развития
сотрудничества между компаниями швейной промышленности двух стран.
По данным Национального бюро статистики,
Польша входит в число ведущих партнеров нашей
страны по экспорту и импорту. Так, за январь-июнь
объем поставок отечественных товаров на польский
рынок составил 36,4 млн. долларов, что в 2,1 больше,
чем за аналогичный период прошлого года. В то же
время из Польши в Молдавию ввезено товаров на
54,7 млн. долларов. Этот показатель вырос по сравнению с первым полугодием 2010 года на 24,8%.
Moldpres
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Współprzewodniczącymi Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii zostali: wicemarszałek Sejmu
Ewa Kierzkowska i szef komisji polityki zagranicznej
mołdawskiego parlamentu Igor Corman. We wspólnej
deklaracji, przekazanej mediom, strona polska zadeklarowała wsparcie dla integracji europejskiej Mołdawii.
„Strony są przekonane, że szczyt Partnerstwa
Wschodniego w Warszawie w dniach 29-30 września
br. pozostawi "otwarte drzwi" perspektywy europejskiej
krajom, które są w pełni zdeterminowane, aby przystąpić
do Unii Europejskiej w niedalekiej przyszłości, w tym
Republice Mołdawii” – czytamy w deklaracji.
Polski parlament zapewnił też o poparciu – w ramach
polskiej prezydencji – dla rozluźnienia reżimu wizowego
UE-Mołdawia.
Wspólna deklaracja odnosi się też do konfliktu
w Naddniestrzu. „Polska respektuje suwerenność i tery-
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Kiszyniowie 25 lipca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski
i Mołdawii. Podpisano statut Zgromadzenia, a także wspólną deklarację potwierdzającą szczególne
zaangażowanie Polski na rzecz wspierania inicjatyw Mołdawii dotyczących integracji europejskiej oraz rozluźnienia reżimu wizowego między UE a Mołdawią.

wiadomościi

Spektakl teatru ulicznego z Gdańska
w Kiszyniowie

N
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a początku lipca br. w centrum Kiszyniowa
wystąpił uliczny „Teatr Snów” z Gdańska
z przedstawieniem „Pokój”. Spektakl stał się niekonwencjonalną inauguracją promocji prewodnictwa
Polski w Radzie Unii Europejskiej. Artyści zostali
zaproszeni przez Instytut Polski w Bukareszcie
i Ambasadę RP w Mołdawii.
„Teatr Snów” z Gdańska jest jednym z najstarszych
i najbardziej uznanych teatrów ulicznych w Polsce.
Jego przedstawienia, inspirowane twórczością Brunona
Schultza, dzięki zastosowaniu bogatej, barwnej scenografii, specjalnie skomponowanej muzyki i techniki
scenicznej są jednocześnie pełne poezji i bardzo widowiskowe. Teatr obywa się bez słów – postaci z jego
przedstawień porozumiewają się z widzami za pomocą
gestów i symboli, dzięki czemu spektakle są zrozumiałe
i atrakcyjne dla wszystkich.
www.culturapoloneza.ro

Polak skoczył po złoto!

P

aweł Wojciechowski zdobył złoty medal mistrzostw świata w skoku o tyczce.

Polak wynikiem 5,90 m zdobył złoty medal w skoku
o tyczce podczas 13. lekkoatletycznych mistrzostw
świata w koreańskim Daegufot.
Paweł Wojciechowski jest rekordzistą Polski
w skoku o tyczce. 16 sierpnia tego roku, podczas mityngu
w Szczecinie pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5.91 metra. Wojciechowski pobił poprzedni rekord
Polski, który od 1988 r. należał do Mirosława Chmary.
Rekord Wojciechowskiego jest jednocześnie najlepszym
rezultatem na świecie w tym sezonie.
PAP

13. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne,
które odbywały się od 27 sierpnia
do 4 września 2011 roku w Taegu w
Korei Południowej. Areną zmagań
sportowców był Daegu Stadium. Impreza była największym sportowym
wydarzeniem na świecie w roku 2011.
Relacje telewizyjne z mistrzostw były
nadawane w 200 krajach i terytoriach
na całym świecie.

aktualności

Polska Misja medyczna

Zdjęcia: M. Kiryłłowa

w Bielcach

S

Mieszkańcy Bielc, odpowiednio wcześnie poinformowani, oczekiwali na swoją kolej przy Domu Polskim.
Mieszkańcy polskiej wsi Grigorówka byli przywożeni
samochodami misji do miejsca stacjonowania ambulatorium.
Przyjętych było około 100 pacjentów, w tym duża
liczba dzieci. Szefem wyprawy był prof. doc. Dr hab.
Mariusz Frączek, a rektorem – opiekunem misji ze
strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – ks. Prałat Henryk Błaszczyk, duszpasterz służb ratownictwa
medycznego.
Misja ta została zorganizowana przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, które do organizacji
Misji wniosło wiele cennych przedsięwzięć. Misja Medyczna została objęta patronatem honorowym pani Anny
Komorowskiej, małżonki Prezydenta RP oraz ministra
zdrowia pani Ewy Kopacz.
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12 lipca Misja dotarła do Bielc, gdzie zostało zorganizowane ambulatorium polowe. Na jego terenie
przeprowadzono konsultacje medyczne oraz wypełniano ankiety, mające na celu ocenę stanu zdrowia
miejscowych Polaków. Zespół 9 lekarzy specjalistów
udzielił świadczeń lekarskich w zakresie: pediatrii,
chorób wewnętrznych, kardiologii, ortopedii, chorób
przewlekłych, zaburzeń metabolicznych, gastroenterologii, pulmonologii. Lekarze byli wspierani przez
zespół przeprowadzający badania sprzętem do diagnostyki obrazowej – ultrasonografii, do elektrokardiografii,
spirometrii oraz sprzętem do analiz biochemicznych.
Szczególną rolę odgrywali młodzi wolontariusze, zajmujący się zabezpieczeniem logistycznym wyprawy.
Do dyspozycji personelu medycznego był nowoczesny
autobus diagnostyczny dający możliwość wykonywania
wysokiej jakości badań.

Jutrzenka 7-8/2011

taraniem Ministerstwa Zdrowia Polski oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którego podstawowym
zadaniem jest opieka nad Polonią i Polakami poza granicami kraju, w lipcu z Warszawy wyruszyła
Misja Medyczna skierowana do Polaków zamieszkujących na terenach zachodniej i południowej Ukrainy
oraz Mołdawii.

informacje polonijne

rrr
W ramach nawiązanej w grudniu
2010 r. współpracy pomiędzy Municypalnym Klinicznym Szpitalem w Bielcach
a Wojewódzkim Szpitalem w Przemyślu,
odbyła się kolejna wymiana doświadczeń
lekarzy. Na zaproszenie swoich kolegów
dr Alexandru Chimirciuc odwiedził
Szpital Wojewódzki w Przemyślu, gdzie
miał okazję zapoznać się z pracą polskich
lekarzy i uczestniczyć w kilku wspólnych
operacjach.
– Taka współpraca bardzo pomaga
nam w poszerzeniu wiedzy medycznej
tak lekarzy mołdawskich, jak i polskich
oraz w pogłębieniu kontaktów pomiędzy lekarzami – powiedział „Jutrzence”
dr A. Chimirciuc. – Jestem wdzięczny
polskiej stronie za ciepłe przyjęcie.
Bardzo podobał mi się Przemyśl, jestem
zauroczony tym miastem i gościnnością
jego mieszkańców.
Obie strony dalej będą podejmować
kroki, by wspierać inicjatywy obejmujące wspólne formy współpracy, która
zaistniała również dzięki aktywnej
działalności PTM w Bielcach i Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
w Przemyślu. 			
(ab)

Dr A. Bogucka (od lewej) i dr W. Kotelewicz
(od prawej) z przedstawicielami Polskiej Misji
Medycznej. Bielce, lipiec 2011 r.

rrr
12 lipca br. podczas wizyty Polskiej
Misji Medycznej w Bielcach lekarze
polonijni pomagali pokonywać trudności
komunikacyjne, w szczególności przy
wypełnieniu ankiet przez mieszkańców
miasta, którzy licznie przybyli na badania
do lekarzy Misji.

Przy bloku operacyjnym w Wojewódzkim Szpitalu
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Od lewej: dr Alexandru Chimirciuc i dr Krzysztof
Poławski, wicedyrektor d/s lecznictwa

10

Jutrzenka 7-8/2011

rrr
W czerwcu br. Mołdawię zwiedziła
grupa lekarzy z Łodzi, którym przewodniczył redaktor naczelny „Gazety
Lekarskiej” Ryszard Gołański. Swoich
kolegów gościli członkowie Polskiego
Towarzystwa Medycznego w Mołdawii.
Spotkanie z lekarzami odbyło się w Domu Polskim w Bielcach. Po zapoznaniu
się z działalnością polonijnych lekarzy, gospodyni przyjęcia, prezes PTM
w Bielcach dr Anżela Bogucka zaprosiła
wszystkich na mały poczęstunek.

Prezes PTM w Bielcach dr A. Bogucka
i redaktor naczelny dr R. Gołański

Polskie Towarzystwo medyczne

informacje polonijne

stowarzyszenie „Jasna góra”
rrr
26 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto
Matki Bożej Częstochowskiej – patronki wszystkich
Polaków, w tym Stowarzyszenia Polskiej Kultury
„Jasna Góra” w Naddniestrzu.
Członkowie stowarzyszenia tradycyjnie biorą
udział w obchodach tych uroczystości. 26 sierpnia
w kościele Świętej Trójcy w Tyraspolu parafianie
modlili się w intencji polskiej wspólnoty Naddniestrza.
Stowarzyszenie „Jasna Góra” powstało w 2004 r.
Jego działalność, skierowaną na odrodzenie tradycji i rozwój polskiej kultury, wspiera ambasada RP
w Kiszyniowie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Po mszy św. ksiądz Piotr Kuszman poświęcił nową
siedzibę stowarzyszenia i pobłogosławił wszystkich
członków naddniestrzańskiej polonijnej organizacji.
(ns)
Jutrzenka 7-8/2011

rrr
26 августа католическая Церковь отмечает праздник Ченстоховской Божьей Матери – покровительницы
всех поляков, в том числе и общества польской культуры «Ясна Гура» в Приднестровье.
Члены общества традиционно принимают участие в торжестве Пресвятой Богородицы. В этот день
на богослужении в костеле Св. Троицы в Тирасполе
прихожане молились за развитие польской общины
Приднестровья.
Общество «Ясна Гура» создано в 2004 г. Его деятельность, направленная на возрождение традиций и развитие польской культуры, поддерживается посольством
Польши в Кишиневе, обществом „Wspólnota Polska”
и фондом „Помощь полякам на Востоке”.
После богослужения ксендз Петр Кушман освятил
новый офис общества и благословил всех членов приднестровской полонийной организации.

uniwersytet trzeciego wieku
Na przełomie sierpnia i września w Gnieźnie odbyła
się VIII Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów
Trzeciego Wieku pod hasłem „Jesteśmy tu i teraz. Dialog
międzypokoleniowy”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 200 UTW z Polski i zagranicy, aby dyskutować
o najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji osób
starszych. Mołdawię reprezentowała kierownik UTW
w Bielcach Larysa Ivasina.
Zgromadzeni słuchacze mieli możliwość zapoznania
się z zagadnieniami dotyczącymi wykluczenia społecznego osób starszych, godnego przeżywania starości oraz
bezpieczeństwa osobistego seniorów. Celem nadrzędnym
konferencji była konsolidacja środowiska UTW.
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rrr

Kierownik
mołdawskiego UTW
L. Ivasina na konferencji
w Gnieźnie

rrr

Ruszyła kolejna akcja pomocy Polakom ze Styrczy, zorganizowana w ramach współpracy UTW
w Mołdawii z poznańskimi dziennikarzami.
W marcu 2011 r. ekipa dziennikarzy z Radia Merkury
i TVN z Poznania przygotowała cykl reportaży o mieszkańcach wsi Styrcza. Młodym Polonusom zostały wtedy
przekazane książki w języku polskim. A już w sierpniu do
Styrczy był dostarczony komputer. Trafił on do rodziny
Wiktora Gordyńskiego.
– Jesteśmy wdzięczni panu Michałowi Czajce, który przekazał nam komputer oraz panu Rafałowi Biernackiemu
z poznańskiego TVN, organizatorowi tej akcji – powiedział
Anton Gordyński, syn Wiktora Gordyńskiego. – Komputer
jest mi bardzo pomocny w nauce.
(lz)

W. Gordyński (od lewej) i R. Biernacki.
Styrcza, marzec 2011 r.

szkic do portretu

Piotr Jabłoński
Polak rodem ze Styrczy

Петр Яблонский
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поляк родом из Стырчи

Р

абочий день Петра Яблонского начинается
в 6 утра. У строителей еще не началась смена,
а он уже оценивает количество, качество и даже цвет
завезенного материала. Тонкостям строительных
технологий Яблонского научила жизнь. А вообще-то
он уникальный хирург: оперирует опухоли, костный
туберкулез, в 2005 году первым в России провел
пересадку обоих легких. Но когда его назначили
директором Санкт-Петербургского института, признается, что едва не впал в депрессию: здание старое,
в кровле дыры, пол прогнил, в операционной нет
вентиляции – жара до 50 градусов.
Постепенно, продолжая лечить людей – по сто
операций в год, одновременно он решал и хозяйственные проблемы. Пробивал средства на ремонт.
Дошел до министерства. В итоги деньги дали. Купили новейшее оборудование, начали строительство
нового корпуса детской клиники. А доктор Яблонский уже мечтает о создании единых больничных
центров по всей России.
Беспартийный доктор Петр Яблонский решил
войти в «Общероссийский народный фронт», чтобы
постараться реализовать свои идеи в Государственной думе. В Петербурге на площадках «Обще-

D

zień roboczy Piotra Jabłońskiego rozpoczyna
się o 6 rano. Na budowie nie ma jeszcze nowej
zmiany, a on już ocenia ilość, jakość, a nawet kolor
przywiezionych materiałów. Zawiłości technologii budowlanych nauczyło Jabłońskiego życie. Z zawodu jest
chirurgiem: operuje guzy, gruźlicę kości, a w 2005 roku
jako pierwszy w Rosji przeprowadził transplantację obu
płuc. Ale kiedy został dyrektorem Instytutu Petersburskiego, jak sam przyznaje, omal nie popadł w depresję:
budynek był stary, w dachu dziury, przegniła podłoga,
w sali operacyjnej brak wentylacji – i upał do 50 stopni.
Lecząc ludzi – wykonywał po sto operacji w roku,
jednocześnie rozwiązywał problemy gospodarcze.
Zdobywał środki na remont – dotarł do ministerstwa,
dzięki czemu pieniądze znalazły się. Zakupiono nowy
sprzęt, rozpoczęła się budowa skrzydła kliniki dla dzieci.
A doktor Jabłoński już marzy o stworzeniu sieci klinik
w całej Rosji.
Zdecydował się wstąpić do Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego, aby realizować swoje cele
w parlamencie. W Petersburgu na posiedzeniach OFN
przedstawia swój program i sposoby rozwiązania palących problemów.

szkic do portretu
Wioska, w której się wychował – Styrcza, została założona przez Polaków, którzy przesiedlali się na te urodzajne
ziemie z Ukrainy, jeszcze przed I wojną światową. Dziadek Piotra Jabłońskiego ze strony ojca, Polak, pojawił się
w tych stronach już po wybuchu wojny i tutaj pozostał
ożeniwszy się z mieszkającą tutaj Polką – babcią Piotra.
„Wieś Styrcza jest maleńka – niewiele ponad sto domostw. Jej mieszkańcy to głównie rolnicy, zawsze dużo
pracują. Oprócz tego to bardzo mądrzy ludzie, wiem,
że do mojej prababci ludzie przyjeżdżali z daleka, aby
poradzić się w różnych życiowych sprawach…” – tak
mówi o styrczanach Piotr Jabłoński.

Jego ojciec nie był związany z medycyną. urodził
się w Besarabii, a potem uczył się w Rumunii, w seminarium duchownym. Kiedy w 1939 roku Besarabia
została przyłączona do ZSRR Kazimierz Jabłoński
musiał zmienić drogę życiową. Zamiast księdzem został
kombajnistą, zresztą jednym z lepszych w Mołdawii.
Później pracował jako mechanik w bazie samochodowej.
Chociaż formalnie ukończył wszystkiego cztery klasy
w rosyjskiej szkole, był mądrym i bardzo odpowiedzialnym człowiekiem.

w

Пeтр Яблонский родился 29 августа
1959 года в селе Стырча (Молдавия).

Piotr Jabłoński urodził się 29 sierpnia
1959 roku we wsi Styrcza w Mołdawii.

В 1982 году с отличием окончил
Кишиневский государственный
медицинский институт.

W 1982 roku ukończył z wyróżnieniem
Państwowy Uniwersytet Medyczny
w Kiszyniowie.

Врач-хирург, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач РФ.
Декан медицинского факультета
Санкт-Петербургского
Государственного Университета.
Главный хирург-эксперт Комитета
по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга.

Lekarz-chirurg, doktor nauk medycznych,
profesor, zasłużony lekarz Federacji Rosyjskiej.
Jest dziekanem Wydziału Medycznego
na Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu,
głównym chirurgem-ekspertem
rządowej Komisji Ochrony Zdrowia
Rządu Sankt-Petersburgu
i dyrektorem petersburskiego
Instytutu Ftyzjopulmonologii
Ministerstwa Ochrony Zdrowia i Rozwoju
Społecznego Federacji Rosyjskiej.

Директор Санкт-Петербургского НИИ
фтизиопульмонологии Министерства
здравоохранения и социального развития РФ.
Женат, имеет двоих детей.

Żonaty, ma dwoje dzieci.
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Na wybór zawodu Piotra Jabłońskiego miała wpływ
jego matka, która po ukończeniu technikum medycznego
pracowała jako laborantka w rejonowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. On sam wspomina: „Moja matka
była w szkole prymuską i radzili jej pójść na studia
medyczne, ale czasy były ciężkie – wychowywała się
bez ojca, który zginął w czasie II wojny światowej –
i nie udało jej się zdobyć wyższego wykształcenia.” Piotr
właściwie wychowywał się w laboratorium.
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российского народного фронта» Петр Яблонский
представляет свою программу и свой путь решения
насущных проблем.
Петр Яблонский вырос в селе Стырча в Молдавии, которое основали поляки, переселившиеся
на эти благодатные земли из Украины еще перед
I мировой. Дед Петра Яблонского по отцовской
линии урожденный поляк, появился он в тех краях
во время Первой мировой войны, да там и осел, женившись на местной польке – бабушке Петра. «Село
Стырча по молдавским меркам очень маленькое – сто
с небольшим дворов. Мои односельчане в основном
были землепашцами и всегда много работали. Это
очень мудрые люди, по крайней мере я знаю, что
к моей прабабушке приезжали издалека советоваться
по разным житейским вопросам…», – так отзывается
о жителях Стырчи Петр Яблонский.
На выбор профессии Петра Яблонского повлияла
его мать, которая после окончания медицинского училища работала лаборантом в районной санэпидемстанции. Петр Яблонский вспоминает: «Моя мама
в школе была круглой отличницей и ей рекомендовали поступать в медицинский институт, но времена
были тяжелые – она росла без отца, который погиб во
время Второй мировой войны, – и получить высшее
образование ей не удалось». Петр практически вырос
в лаборатории.
Отец Петра Яблонского к медицине отношения
не имел. Он родился в Бессарабии, а затем учился
в Румынии, в духовной семинарии. Но когда в 1939 году Бессарабию присоединили к СССР, Казимиру

szkic do portretu - Piotr Jabłoński
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Яблонскому пришлось поменять профессию. Вместо ксендза
он стал комбайнером, причем одним из лучших в Молдавии.
Позже Казимир Яблонский работал механизатором на автобазе. И хотя формально у него было всего четыре класса
в русской школе, он был образованным и очень ответственным человеком.
Во время летних каникул Петр Яблонский работал рядом
с отцом – слесарем на автобазе. Но медицина привлекала его
гораздо сильнее, поэтому Петр Яблонский подал документы
медицинский институт в Кишиневе. Вначале Петр учился
на санитарно-гигиеническом факультете, но уже со второго
курса понял, что хочет стать хирургом. Каждую свободную
минуту он пропадал на кафедре хирургии – приходил после
занятий, осматривал больных, ассистировал на операциях,
оставался на ночь, засыпая на несколько часов, а утром
опять бежал на занятия. И хотя в те времена не разрешалось
переводиться на другой факультет, Петру Яблонскому повезло – после четвертого курса он уже учился на лечебном
факультете. «До сих пор у меня такое чувство, что мне тогда
помог Господь Бог» – делится воспоминаниями доктор.
После окончания медицинского института Петр Яблонский получил распределение во Всесоюзный научноисследовательский институт пульмонологии в Ленинграде.
В те годы институт был в периоде расцвета, в нем царила
удивительно творческая обстановка. В НИИ пульмонологии работали эрудированные профессора, было на кого
равняться. Это была великолепная школа для молодого хирурга. И Петр Яблонский работал, учился и опять работал.
Приходил домой, спал час-полтора, а потом до двух ночи
книги читал.
15 лет назад в Петербурге был создан Центр интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии – детище
Петра Яблонского. В нем вырос замечательный коллектив
врачей-новаторов, умеющих работать в команде. Через их
руки прошли тысячи благодарных больных. Им оказалась
под силу и трансплантация легких… Этот центр является
заслугой Петра Яблонского.
«Мне много раз в жизни везло. У меня замечательные
родители. И мне очень повезло, что я попал в семью петербургских интеллигентов, родителей моей жены Веры. Вера
с мамой взяли на себя все хозяйственные заботы, а ведь
моя жена тоже врач-пульмонолог. До сих пор не пойму, как
она все успевала?! Я очень благодарен жене за ее терпение,
я и кандидатскую диссертацию написал за полтора года потому, что попал в такую семью».
Старший сын Петра Яблонского Павел уже окончил медицинский факультет Санкт-Петербургского Университета,
интернатуру. Он выбрал трудную специальность – профессию сердечно-сосудистого хирурга. Младший сын, Казимир,
учится на четвертом курсе географического факультета.
Алла Климович
Источники: www.1tv.ru
и специализированный медицинский
рекламно-информационный журнал №5\12\2010 «Топклиники»

W czasie wakacji Piotr pracował z ojcem
w warsztacie, ale medycyna o wiele bardziej go
pociągała. Złożył dokumenty do Wyższej Szkoły
Medycznej w Kiszyniowie. Najpierw studiował
na wydziale sanitarno-higienicznym, ale już na
drugim roku wiedział, że chce być chirurgiem.
Każdą wolną chwilę spędzał w katedrze chirurgii – przychodził po zajęciach, oglądał chorych,
asystował przy operacjach, pozostawał na noc,
spał po kilka godzin, a rano znowu biegł na
zajęcia. I chociaż w tamtych czasach nie wolno
było zmieniać wydziału, Piotrowi udało się – po
czwartym roku uczył się już na wydziale lekarskim. „Do tej pory myślę, że pomógł mi wtedy
Pan Bóg” – mówi doktor.
Po ukończeniu studiów Piotr Jabłoński
otrzymał skierowanie do Instytutu Pulmonologii
w Leningradzie. W tych czasach instytut był
w pełni rozkwitu, panowała w nim atmosfera
twórczej pracy, pracowali tam znakomici profesorowie i było od kogo się uczyć. To była świetna szkoła dla młodego chirurga. Piotr Jabłoński
pracował, uczył się i znów pracował. Przychodził do domu, spał godzinę, półtorej, a potem
siedział nad książkami do drugiej w nocy.
15 lat temu w Petersburgu powstało Centrum Pulmonologii i Chirurgii – dzieło Piotra
Jabłońskiego. Wyrósł w nim zespół znakomitych lekarzy-nowatorów, umiejących pracować
w kolektywie. Przez ich ręce przeszły tysiące
wdzięcznych pacjentów, udała się transplantacja płuc… To Centrum jest zasługą doktora
Jabłońskiego.
„Wiele razy w życiu miałem szczęście. Mam
wspaniałych rodziców. I znalazłem się w rodzinie petersburskiej inteligencji, rodziców mojej
żony Wiery. Wiera z mamą wzięły na siebie
wszystkie gospodarcze troski, a przecież moja
żona też jest lekarzem pulmonologiem. Do tej
pory nie pojmuję, jak ona to wszystko godziła?
Jestem jej bardzo wdzięczny za cierpliwość. Dysertację kandydacką napisałem w ciągu półtora
roku, dlatego, że byłem w takiej rodzinie.”
Starszy syn Piotra Jabłońskiego – Paweł
ukończył wydział medyczny na Uniwersytecie
w Petersburgu. Wybrał trudną specjalność –
chirurga sercowo-naczyniowego. Młodszy syn,
Kazimierz, studiuje na czwartym roku geografii.
Opracowała Ałła Klimowicz
na podstawie: www.1tv.ru
i czasopisma medycznego «Topkliniki»
nr 5\12\2010
Tłumaczyła Anna Szarek

Ocalić od zapomnienia

Рашков польский и молдавский
Unikalna kultura, oryginalni ludzie i ciekawa
historia, to wszystko wyróżnia jedną z najstarszych miejscowości w Naddniestrzu – Raszków.
Wioska ta mieści się na lewym brzegu Dniestru.
Kiedyś to było miasto przy południowej granicy
Rzeczypospolitej.

Первые исторические сведения о Рашкове были
зафиксированы в 1402 году, но, конечно же, богатая
и разнообразная его история началась намного раньше. Когда-то здесь располагался польский военный
гарнизон. Генрих Сенкевич описал Рашков в романе
«Пан Володыёвский», последней части своей исторической трилогии, ее события относятся к XVII веку. Тогдашний Рашков, по выражению писателя,
«находился на краю света».
Город часто подвергался нападениям, переходил
из рук в руки. К сожалению, сейчас не осталось
и следа от крепости и деревянного замка Калаур,
разоренного во время одного из таких нашествий.
Вновь отстраиваться Рашков стал только к середине
XVIII века.
При въезде в село, прямо у дороги расположено
польское кладбище. О его истории мало что известно,

Pierwsze wzmianki historyczne o Raszkowie zostały
odnotowane w 1402 roku, natomiast jego bogata historia
zaczęła się o wiele wcześniej. Kiedyś stacjonował tutaj
polski garnizon wojskowy. Henryk Sienkiewicz opisał
Raszków w powieści „Pan Wołodyjowski”, ostatniej
części swojej trylogii historycznej, której akcja toczy się
w XVII wieku. Ówczesny Raszków, według autora,
„znajdował się na krańcu świata”.
Miasto było często atakowane, przechodziło z rąk
do rąk. Niestety, obecnie nie zostało nawet śladu po
twierdzy i drewnianym zamku Kalaur, który został zniszczony podczas jednego z takich napadów. Raszków był
odbudowywany dopiero w połowie XVIII wieku.
Na wjeździe do wioski tuż przy drodze znajduje
się polski cmentarz. O jego historii niewiele wiadomo,
ale niektóre nagrobki mówią same za siebie. Na tym
cmentarzu byli pochowani Polacy nie tylko z Raszkowa,

костел Святого Каетана
Kościół Świętego Kajetana

Zdjęcie: M. Dybcio

w
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Уникальная культура, своеобразный народ
и интересная история... Все это отличает один
из самых древних населенных пунктов в Приднестровье – Рашков. Село расположено на
левом берегу Днестра. Некогда это был город
на южной границе Речи Посполитой.
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но некоторые захоронения говорят сами за себя. На
этом кладбище хоронили поляков не только из Рашкова, но и из ближайших селений. Можно тут также
встретить итальянские и немецкие надгробия. Сохранились и склепы, в которых хоронили людей знатного
происхождения. Старики, живущие в селе, вспоминают, как еще детьми залезали в эти склепы, а в некоторых даже находили останки умерших людей.
В Рашкове издавна жили по-соседству поляки,
армяне, украинцы, евреи, молдаване и русские. Было
возведено семь храмов для верующих разных вероисповеданий. Четыре святыни сохранились по сей
день, две из них – действующие. Один из таких храмов – костел Святого Каетана. Строительство его
было начато в 1749 г., а в 1791 г. храм был освящен
архиепископом Львовским Яковом Тумановичем. Костел Святого Каетана, ныне старейшая святыня кишиневской епархии, представляет собой архитектурный
памятник в стиле барокко. Здание сохранилось до
наших дней почти в первозданном виде, отсутствует
только балкон на фасаде.
Многонациональный состав Рашкова также сохранился. Среди жителей села часто встречаются польские фамилии – Крыжановские, Скрынские, Яворские,
Кострицкие, Казновские и т. д. У большинства из них
нет официального подтверждения о польском происхождении, так как архивы когда-то сгорели. Но жива
память о семейных традициях, переданных предками.
И есть огромное желание восстановить утерянные
связи с их истрической родиной.
В мае 2010 г. при Обществе польской культуры «Ясна Гура» было создано его новое отделение
в Рашкове. На своих встречах члены общества обсуждают планы возрождения и сохранения польских традиций. Понимая, что кладбище в Рашкове – это часть
нашей истории и культуры, организация в первую
очередь взялась за реставрацию его ограждения. Очень
хочется привести польское кладбище в надлежащий
вид и передать следующим поколениям память об
истории польского народа на нашей земле.
Реставрационные работы кладбища близятся
к завершению. Помощь в финансировании оказывает
посольство Польши в Молдавии.
Поляки в Рашкове мечтают о создании своего
Польского культурного центра, в который можно
было бы приглашать гостей, приезжающих сюда специально, чтобы увидеть бывшую окраину польского
государства. В таком центре рашковские дети могли
бы проводить совместные каникулы с польскими
детьми, знакомиться с языком и культурой друг друга,
участвовать в совместных творческих мастерских.
Стоит только начать!
Наталия Синявская, председатель
Польского культурного общества «Ясна Гура»,
Приднестровье

ale również z pobliskich wiosek. Można tutaj także
zobaczyć włoskie i niemieckie nagrobki. Zachowały
się również grobowce, w których byli pochowani wybitni ludzie. Najstarsi mieszkańcy wioski wspominają,
jak zaglądali do tych grobowców, kiedy byli dziećmi.
W niektórych znajdowali nawet prochy pochowanych
tam ludzi.
W Raszkowie od dawien dawna mieszkali obok
siebie Polacy, Ormianie, Ukraińcy, Żydzi, Mołdawianie
i Rosjanie. Wybudowano siedem świątyń dla wierzących różnych wyznań. Cztery z nich zachowały się do
dziś, w tym dwie są nadal czynne. Jedną z tych świątyń
jest kościół Świętego Kajetana. Jego budowę rozpoczęto w 1749 roku, a w 1791 roku kościół ten został
poświęcony przez arcybiskupa lwowskiego Jakuba
Tumanowicza. Kościół Świętego Kajetana, obecnie
najstarsza świątynia diecezji kiszyniowskiej, jest zabytkiem architektury w stylu barokowym. Budynek zachował się do naszych dni prawie w swojej pierwotnej
formie, brakuje tylko balkonu frontowego.
Wielonarodowość Raszkowa również została zachowana. Wśród mieszkańców wioski często można
spotkać polskie nazwiska – Krzyżanowski, Skrzyński,
Jaworski, Kostrzycki, Kaznowski, itd. Większość
z nich nie posiada oficjalnego potwierdzenia swojego
polskiego pochodzenia, ponieważ archiwa zostały
kiedyś spalone. Lecz pamięć o rodzinnych tradycjach
przekazanych przez przodków jest wciąż żywa. Jest
także ogromna chęć odnowienia utraconych więzi
z historyczną ojczyzną.
W maju 2010 roku Stowarzyszenie „Jasna Góra”
otworzyło oddział w Raszkowie. Na spotkaniach
członkowie stowarzyszenia omawiają plany odrodzenia i zachowania polskich tradycji. Zrozumiawszy,
że cmentarz w Raszkowie – to część naszej historii i
kultury, organizacja w pierwszej kolejności zajęła się
odnowieniem ogrodzenia cmentarza. Dąży się do tego,
żeby doprowadzić polski cmentarz do należytego stanu
i przekazać następnym pokoleniom pamięć o historii
narodu polskiego na naszej ziemi.
Prace konserwatorskie na cmentarzu są już w fazie
końcowej. Projekt ten jest finansowany przez Ambasadę RP w Mołdawii.
Polacy w Raszkowie marzą o założeniu własnego
Centrum kultury polskiej, dokąd można by było zapraszać gości, którzy przyjeżdżają tutaj specjalnie po
to, żeby zobaczyć dawną granicę państwa polskiego.
W tego rodzaju centrum dzieci Raszkowa mogłyby
spędzać wakacje wspólnie z polskimi dziećmi, poznawać swoje języki i kulturę, uczestniczyć we wspólnych
warsztatach twórczych. Trzeba tylko zacząć!
Natalia Siniawska, prezes
Stowarzyszenia „Jasna Góra”,
Naddniestrze
Tłum. E. Pumnea
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fotor eportaż - m isja lekarska

fotor eportaż - chór J UTRZEN KA
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Tarnów

kartki z wakacji

Лето на польском полюсе тепла
Lato na polskim biegunie ciepła
Pod koniec czerwca dziewięciu młodych uczniów
z polskiej klasy kiszyniowskiego liceum im. M. Gogola
razem z opiekunką mieli możliwość odpoczywać na koloniach w Polsce, w wiosce o zabawnej nazwie Jodłówka
Tuchowska w powiecie tarnowskim.

23-х часовое путешествие поездом из столицы
Молдавии до Пшемысля для детей было скорее интересным, чем утомительным. А в Пшемысле нас
уже ждала представитель тарнувского старосты пани
Мария Борковска. На автобусе нашу группу привезли
прямо в Иодлувку Туховску, в детский лагерь. Там
нас встретила директор школы пани Мария Кучек.
Пока дети расселялись по комнатам, мне показали всю территорию, на которой располагался лагерь.
Двухэтажное здание школы разместилось в центре
соснового леса, рядом – две спортивные площадки:
баскетбольно-футбольная и волейбольная. По левую
сторону располагались три одноэтажных спальных
корпуса, за которыми я увидела еще один – строящийся. Чуть дальше – административный блок и столовая. В центре лагеря находился бассейн, который
вызвал у наших детей наибольший восторг.
Каждый день у нас был расписан по часам.
Воспитателем молдавской группы назначили пани
Александру Кных. Своей положительной энергией
она заражала всех! Дети ее очень полюбили. Следует
отметить, что все воспитатели обладали высокой
квалификацией. Благодаря им наши девятилетки
за две недели научились очень многому. Каждый
ребенок в первый же день получил в свое распоряжение фотоаппарат и попробовал себя в качестве
фотокорреспондента. Все этапы экскурсий были
ими запечатлены, а по вечерам фотографии можно
было переместить в компьютер и лучшие снимки
отправить по интернету своим родителям.
Во время походов в лес детей учили ориентироваться на местности. Ребята лазали по скалам и спускались в пещеры, играли, рисовали и... раскрывали
свои таланты! И всему этому их учили воспитатели:
Александра Кных, Вацлав Крупа, Анета Поремба,
Томаш Дудек, Малгожата Токарчик, Богуслава Зыгула, Барбара Бучек. Вацлав Крупа учил мальчишек
играть в хоккей с мячом, а потом показывал самые
настоящие цирковые фокусы. Ночью сон детей охраняли Якуб Каня и Марчин Крас.
Было организовано несколько интересных экскурсий для детей – в Тухово, Закопане, Беч, Краков,

23-godzinna podróż pociągiem ze stolicy Mołdawii
do Przemyśla była dla dzieci bardziej ciekawym niż
męczącym doświadczeniem. W Przemyślu czekała na
nas przedstawicielka starosty tarnowskiego pani Maria
Borkowska. Naszą grupa została przewieziona autobusem do Jodłówki Tuchowskiej, gdzie powitała nas
dyrektor szkoły pani Maria Kuczek.
Podczas gdy dzieci lokowały się w pokojach, ja zostałam oprowadzona po całym terenie kolonii. Dwupiętrowy budynek szkoły znajdował się w samym centrum
lasu sosnowego, obok – dwa boiska: jedno przeznaczone
do koszykówki i piłki nożnej, a drugie – dla siatkówki. Po
lewej stronie znajdowały się trzy jednopiętrowe budynki
sypialne, za którymi zobaczyłam kolejny – w budowie.
Oprócz tego był jeszcze blok administracyjny i stołówka. W centrum znajdował się basen, który wzbudził
w dzieciach ogromny entuzjazm.
Każdy dzień był zaplanowany co do godziny. Wychowawczynią mołdawskiej grupy była pani Aleksandra
Knych, która zarażała wszystkich swoją pozytywną
energią. Dzieci bardzo ją lubiły. Warto zaznaczyć, że
wszyscy wychowawcy posiadali wysokie kwalifikacje.
Dzięki nim nasze dziewięciolatki nauczyły się dużo nowych rzeczy. Każde dziecko w pierwszym dniu pobytu
otrzymało aparat fotograficzny i próbowało swoich sił
w roli fotokorespondenta. Wszystkie etapy wycieczki
były upamiętnione na zdjęciach, a wieczorem można
było je przenieść na komputer i wysłać do rodziców.
Podczas wypraw do lasu uczono dzieci orientacji
w terenie. Oprócz tego łaziły po skałach i zaglądały
do jaskiń, bawiły się, rysowały i… odkrywały swoje
talenty! A nad tym wszystkim czuwali wychowawcy:
Aleksandra Knych, Wacław Krupa, Aneta Poręba, Tomasz Dudek, Małgorzata Tokarczyk, Bogusława Zyguła,
Barbara Buczek. Wacław Krupa uczył chłopaków grać w
hokeja przy użyciu piłki i pokazywał im różne magiczne
sztuczki. W nocy nad snem dzieci czuwali Jakub Kania
i Marcin Kras.
Zorganizowano kilka ciekawych wycieczek dla dzieci: do Tuchowa, Zakopanego, Biecza, Krakowa, Bochni
i Ciężkowic, za to chcielibyśmy podziękować dyrektorowi
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, w
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В конце июня девять младших школьников из
польского класса кишиневского лицея им. Н. Гоголя вместе с опекуном отдыхали в летнем лагере
в Польше, в селе с забавным названием Иодлувка
Туховска, расположенном в округе тарнувском.

kartki z wakacji - Lato na polskim biegunie ciepła

22

Jutrzenka 7-8/2011

w
Бохнию и Ченжковице. За это хотелось бы выразить
особую благодарность директору Отдела образования
Староства Повятовего в Тарнуве пану Эдмунду Юсько
и главной канцелярии в Тарнуве. О каждой такой поездке можно, конечно же, рассказывать очень долго.
Главное, что у детей было столько эмоций после каждой
экскурсии!
И просто не могу вам не рассказать о том, как
кормили в лагере. Пять раз в день и, кроме того, после
ужина каждой группе выдавали – на случай, если дети
проголодаются! – хлеб, масло, джем и минеральную
воду с сиропом. И если перед поездкой в Польшу практически каждая мама жаловалась, что ее чадо плохо
кушает, то в лагере была обратная ситуация – все дети
просили добавки, так как все было очень вкусно! Некоторые даже просили узнать у повара рецепт, чтобы
их мамы готовили дома такие же блюда. Низкий поклон
всем работникам кухни – тем, кто в работу вкладывает
всю душу: Ванде Зембицкой, Алине Кукле, Магдалене
Микнут и Эвелине Кус.
Но вот с чем нам не очень повезло, так это с погодой.
Тарнув и его окрестности часто называют польским полюсом тепла, так как здесь насчитывается наибольшее
количество теплых дней в году. Но нас солнце побаловало только в первый и последний день. Хотя, честно
говоря, дождливая погода не была помехой нашему
отдыху – благодаря прекрасной организации лагерной
жизни дети замечательно провели время и набрались
сил.
А как же полюс тепла? Ну что ж, мы убедились,
что на тарнувской земле живут люди, которые даже
в ненастную погоду с таким теплом принимают гостей,
что поговорка себя оправдывает.
Татьяна Болгарь,
опекун из Кишинева

panu Edmundowi Juśkowi oraz głównej kancelarii
w Tarnowie. O tych wyprawach można by długo
opowiadać, ale najważniejsze jest to, że dzieci były
przepełnione emocjami po każdej wycieczce!
I trzeba też wspomnieć o wyżywieniu na koloniach w Jodłówce Tuchowskiej. Karmili nas pięć
razy w ciągu dnia i oprócz tego po kolacji każda
grupa otrzymywała na wszelki wypadek chleb, masło, dżem i wodę mineralną z syropem. Jeśli przed
wyjazdem do Polski prawie każda mama narzekała
na to, że jej dziecko nie chce jeść, to na koloniach
sytuacja wyglądała zupełnie inaczej – jedzenie było
tak smaczne, że wszystkie dzieci prosiły o dokładkę! Niektórzy nawet chcieli poznać przepis, żeby
mama w domu mogła przygotować to samo. Niski
ukłon dla wszystkich pracowników stołówki, którzy
angażowali się całą duszą w swoją pracę: Wandzie
Zembickiej, Alinie Kukle, Magdalenie Miknut,
Ewelinie Kus.
Wszystko byłoby dobrze, tylko pogoda niestety
nie dopisała. Tarnów i jego okolice często są nazywane polskim biegunem ciepła, ponieważ w tym regionie odnotowuje się najwięcej ciepłych dni w roku. Ale
w naszym przypadku słońce wyjrzało zza chmur
tylko w pierwszy i ostatni dzień naszego pobytu.
Pomimo tego deszcz nie przeszkodził nam
w dobrym odpoczynku – dzięki dobrej organizacji i aktywności na koloniach dzieci spędziły cudownie czas
i nabrały nowych sił. A co w takim razie z biegunem
ciepła? Przekonaliśmy się, że na ziemi tarnowskiej
mieszkają ludzie, którzy nawet w złą pogodę mają
tak dużo ciepła dla gości, że to powiedzenie jest
całkiem uzasadnione!
Tatiana Bolgari,
opiekunka z Kiszyniowa

Слева направо: Аня Томша, Саша Болгарь, Петя Ганжа, Эдик Ершов, Кирилл Статкеевич,
пани Oля Кных, Алиса Селицкая, Марита Рогова, Кристина Саевская, Настя Цуркан
Od lewej: Ania Tomsza, Sasza Bolgari, Piotrek Ganża, Edek Jerszow, Kiryłł Statkiewicz, p. Ola Knych, Alisa
Sielicka, Marita Rogowa, Krystyna Sajewska, Nastia ţurcan

czas zatrzymany

i jest przygotowana do druku trzecia. W toku kolejnych
edycji konkursu w redakcji „Jutrzenki” nazbierało się
tyle zdjęć, że ta postanowiła zorganizować wystawę.
Okazała się ona strzałem w dziesiątkę. Jest uzupełniana nie tylko w wyniku rozpisywania kolejnych edycji
konkursu, ale również przez zwiedzających ją Polaków,
którzy także chcą pochwalić się swoją rodziną.
Wystawa przyczynia się też do poszerzenia wiedzy
o polskiej diasporze w Mołdawii. Bywa, że niektóre
osoby pokazane na zdjęciach, choć nieznane właścicielom fotografii, są rozpoznawane przez zwiedzających.
Zgłaszają się oni do redakcji „Jutrzenki” i uzupełniają ich
dane. Niektóre zdjęcia ukazują się również na stronach
„Jutrzenki” w rubryce Czas zatrzymany.
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Domu Polskim w Bielcach czynna jest wystawa fotograficzna „Polacy w Mołdawii”.
Są na niej prezentowane stare fotografie, dokumentujące losy przodków polskich rodzin żyjących obecnie
w Mołdawii.
Jest ona niejako „ubocznym efektem” konkursu na
„Wspomnienia rodzinne”, który zainicjowała Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie, a z powodzeniem kontynuowany przez pismo Polaków w Mołdawii
„Jutrzenka”. Redakcja zbiera relacje przedstawicieli
polskich rodzin i zachowane przez nich fotografie, by
następnie publikować je w kolejnych tomikach, których wydanie finansuje Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Do tej pory ukazały się już dwie części
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Z archiwum rodzinnego...

Zdjęcie: R. Mieczkowski

Z historii polski – ciąg dalszy z nr. 6/2011

Stosunki polsko-mołdawskie w latach 1492-1501
Panowanie króla Jana Olbrachta
Wyprawa bukowińska
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Marcin Smierz
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Po wygaśnięciu rozejmu wiosną 1497 r. król Jan
Olbracht rozpoczął przygotowania do wyprawy tureckiej. Pierwszym krokiem było zawarcie na zjeździe
w Parczewie układu ze swoim bratem, Wielkim Księciem Litewskim, Aleksandrem Jagiellończykiem.
Celem wyprawy miały być wybrzeża czarnomorskie.
Aleksander miał zaatakować z Podola Tatarów wojskami litewskimi, aby nie wsparli Turków. Zarówno
Jan Olbracht, jak i Aleksander liczyli na zapewnienie
tronu mołdawskiego swojemu bratu Zygmuntowi –
z perspektywy czasu można to określić przysłowiowym
dzieleniem skóry na niedźwiedziu. Od wiosny 1497 r.
trwały przygotowania do wyprawy, a pospolite ruszenie
szlachty zwołano na 21 maja 1497 r. do Lwowa.
Po generalnym przeglądzie wojsk przez króla
(25 sierpnia 1497 r.) armia w sile ok. 80 tys. ludzi
(w tym 30 tys. służby) wyruszyła w kierunku Mołdawii. Król Jan Olbracht nie otrzymał jednak wsparcia
wojsk litewskich. Problemem była także słaba organizacja i aprowizacja, czego skutkiem była długa, ponad
tygodniowa przeprawa przez Dniestr i powolne tempo
przemieszczania się przez słabo zaludnione i suche stepy Mołdawii. Brak wsparcia litewskiego był związany
z zagrożeniem ze strony Moskwy rządzonej przez Iwana
III (wysłanie wojsk litewskich mogło skutkować natychmiastowym atakiem na osłabioną Litwę). Jana Olbrachta
nie wspomógł także, mimo obietnicy, jego brat i król
Czech i Węgier – Władysław Jagiellończyk (był związany rozejmem z Turcją i podejrzewał, że za wyprawą
stoją inne przesłanki niż uwolnienie Kilii i Białogrodu
z rąk pogan). Jan Olbracht uzyskał zgodę na przemarsz
przez terytorium Mołdawii od hospodara Stefana. Król
polski oficjalnie występował jako sojusznik hospodara
broniący go przez dalszą turecką ekspansją (oficjalnie
nie mówiono o polskich interesach gospodarczych związanych z uwolnieniem portów w Kilii i Białogrodzie, co
równoznaczne było z odebraniem węgierskiej kontroli
nad Mołdawią). Hospodar w kontekście tych wydarzeń
starał się zająć możliwie najlepsze dla siebie stanowisko, lawirując między Polską i Węgrami, i starając się
na konfliktach wygrać dla siebie jak najwięcej. Wojska
polskie Jana Olbrachta, wkraczając na terytorium Mołdawii, spotkały nieżyczliwą neutralność.
Po przekroczeniu granicy polsko-mołdawskiej polskie oddziały stanęły obozem w Kochaniu. Delegacja
hospodara poinformowała króla polskiego, iż Stefan

został lennikiem sułtana. Król uwięził posłów, a hospodara uznał za niewiernego lennika i zdrajcę. W tej
sytuacji wyprawa mająca ocalić Mołdawię przekształciła
się w wojnę polsko-mołdawską z pośrednim udziałem
Turcji. Zmieniony został kierunek wyprawy z Kilii
i Białogrodu po ominięciu Chocimia na Suczawę, pod
którą 24 września rozpoczęto oblężenie trwające trzy
tygodnie. Oblegające wojska polskie były atakowane
przez przebywające poza twierdzą 40-tysięczne wojska
turecko-tatarsko-wołoskie pod wodzą hospodara oraz
oddział węgierski z Siedmiogrodu na czele z wojewodą Bartłomiejem Dragffy. O przerwaniu oblężenia
zadecydowało poselstwo króla Węgier – Władysława
Jagiellończyka, które obwieściło Janowi Olbrachtowi,
że hospodar jest lennikiem króla Węgier, a tym samym
nakazało opuszczenie przez wojska polskie Mołdawii.
W tych okolicznościach Jan Olbracht zawarł rozejm
z hospodarem i Węgrami i 19 października rozpoczął
odwrót do kraju. Wbrew ostrzeżeniom hospodara wybrał
trudniejszą drogę przez tereny leśne i góry Bukowiny,
gdzie łatwo można było wpaść w pułapkę grasujących
oddziałów tatarskich, tureckich lub wołoskich. 26 października 1497 r. po tygodniowej podróży w okolicach
Koźmina na Wołoszczyźnie rozciągnięta wyprawa została zaatakowana przez oddziały złożone z miejscowych
i Tatarów. W wyniku tego zginęło ok. 5 tysięcy żołnierzy
z polskich oddziałów oraz utracono cały tabor. Dzięki
dobrze zorganizowanemu atakowi gwardii królewskiej
wzdłuż kolumny marszowej udało się uniknąć całkowitej
klęski oraz ocalono artylerię. Dalszy odwrót postępował
wobec nieustannych potyczek z oddziałami Tatarów, a
z powodu wszędzie płonącego stepu aprowizacja była
na wyczerpaniu (celowe działanie Tatarów mające na
celu spalenie wszelkiego możliwego pożywienia dla
ludzi i koni, by osłabić tym samym psychologicznie
i logistycznie polskie wojska). Dodatkowo z rozkazu
hospodara całkowicie wybito 600-osobowy oddział
Mazowszan spieszących królowi z odsieczą. Całkowitej
tragedii udało się uniknąć dzięki wsparciu w ostatniej
chwili osłony przez osłaniające odwrót na Podolu
wojska litewskie. Wyprawa zakończyła się w Haliczu
(5 listopada), rozwiązując oddziały. Wielu uczestników
wyprawy było w złym stanie zdrowotnym – rozszerzała się febra (dopadła również króla, który przez kilka
tygodni leczył się we Lwowie). Sam rozmiar klęski nie
był duży, ale psychologicznie był ogromnym ciężarem,

Mimo trwających najazdów tatarskich, latem 1500 r.
poselstwo Jana Firleja rozpoczęło negocjacje z sułtanem.
Dzięki odwetowym najazdom króla Jana zmniejszano
rozmiary strat. Ataki tatarskie były prawdopodobnie
inspirowane przez sułtana, aby wymóc zawarcie trwałego pokoju, wyrzeczenia się polskich aspiracji do
ekspansji czarnomorskiej i ogólnie lepszego stanowiska w negocjacjach. Polityka turecka odniosła skutek
w postaci zawartego już po śmierci Jana Olbrachta
w 1501 r. wieczystego pokoju polsko-tureckiego.
W tym samym czasie zawarto także porozumienie Polski
z chanem Tatarów nadwołżańskich – Bachmatem Szejchem Achmatem – przed atakami Tatarów krymskich,
którzy byli szachowani tym układem.
Przez kilka następnych stuleci w historiografii
polskiej krzywdząco oceniano króla Jana Olbrachta.
Powszechne stało się przysłowie „za króla Olbrachta
wyniszczona szlachta„, użyte po raz pierwszy przez
XVI-wiecznego kronikarza Marcina Bielskiego. Świadczyło to tylko i wyłącznie o dokonywaniu przez historyków oceny króla przez pryzmat klęski bukowińskiej,
a nie całości jego panowania.
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co spowodowało późniejsze mity o ogromie porażki.
Po klęsce mołdawskiej król Jan Olbracht próbował
wytłumaczyć swemu bratu Władysławowi Jagiellończykowi motywy wyprawy, starając się pozyskać jego
przychylność i pomoc wobec przewidywanej eskalacji
konfliktu z Turcją. W tym samym czasie granicę polską
przekroczyły wojska turecko-tatarskie pod wodzą basza
Bali-Beja, które dotarły pod Lwów i Przemyśl, zbierając
wielki jasyr spośród zamieszkującej te tereny ludności.
Wobec zagrożenia dalszego posuwania się najazdu
rozpoczęto prace fortyfikacyjne w Krakowie (budowa
Barbakanu). W lipcu 1498 r. miał miejsce najazd Tatarów
krymskich na Wołyń (Litwa), a w listopadzie ponowny
najazd Turków Bali-Beja, który szybko został zwinięty
z powodu zimy.
13 lipca 1498 r. zawarty został w Krakowie sojusz polsko-węgierski obejmujący postanowieniami
hospodara mołdawskiego Stefana (lennik węgierski).
Oficjalne przymierze podpisano w kwietniu następnego
roku. Podpisanie tych dwóch układów kończyło polsko-węgierski spór o wpływy w Mołdawii. Największym
jednak zwycięzcą był hospodar mołdawski, który obronił
swoją niezależność wobec Polski.
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aktualności

CHór „JUTRZENKA” z łotwy
gościł w bielcach

Хор „JUTRZENKA” из Латвии
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гостил в Бельцах

W sobotę, 25 czerwca 2011 r. północną stolicę
naszego kraju odwiedził chór „Jutrzenka” z Łotwy –
imiennik Pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”.

В субботу 25 июня 2011 г. северную столицу
нашей страны посетил хор «Jutrzenka» из Латвии
– тёзка журнала польской диаспоры «Jutrzenka».

Zespół redakcyjny polonijnego czasopisma „Jut-rzenka” spotkał się rodakami zwiedzającymi Bielce,
w bibliotece Domu Ukraińskiego, gdzie znajduje się
tymczasowy lokal redakcji. Polaków z Łotwy witali
przedstawiciele dwóch wspólnot miasta Bielce – polskiej i ukraińskiej.
Gościom zaprezentowano czasopismo „Jutrzenka”,
opowiadano o działalności organizacji polonijnych
w naszym mieście. Następnie w dużej sali Domu Ukraińskiego odbył się występ żeńskiego chóru z Łotwy.

Сотрудники редакции журнала «Jutrzenka» встретились с соотечественниками из Латвии в Бельцах,
в библиотеке Украинского дома, где находится временный офис редакции. Поляков из Латвии встречали
представители двух общин нашего города – польской
и украинской.
Гостям рассказали о журнале «Jutrzenka» и деятельности полонийных организаций в нашем городе,
а затем в большом зале Украинского дома состоялось
выступление женского хора из Латвии.

Chór „Jutrzenka”, działający przy Oddziale Związku Polaków na Łotwie w Rzeżycy, został założony w 2000 r. Inicjatorem
jego powstania był ówczesny Prezes ZPŁ-u
w Rzeżycy Wacław Kowalewski.
Znaczące miejsce w repertuarze chóru
zajmuje muzyka sakralna, jak również polskie
utwory klasyczne, pieśni nowoczesnych kompozytorów polskich oraz polskie piosenki ludowe.
W równej mierze zespół dba o popularyzację
łotewskiej muzyki chóralnej. Podczas długich
lat działalności chóru pieśni w wykonaniu „Jutrzenki” zabrzmiały na niezliczonych koncertach
zarówno w Łotwie, jak i poza jej granicami –
w Polsce, Estonii, Rosji, Austrii,we Włoszech,
w Niemczech oraz w Czechach. Obecnie chór
liczy 40 członkiń w różnym wieku.
Dyrygentem chóru „Jutrzenka” jest Irena
Iwanowa, koncertmistrzem – Natalia Driagunowa.

Хор Резекненского отдела Союза поляков
в Латвии «Jutrzenka» был основан в 2000 г.
Инициатором его создания был бывший
председатель СПЛ в Резекне Вацлав Ковалевский.
Важное место в репертуаре хора занимает духовная музыка, песни польских
композиторов, классические и современные
произведения, а также польские народные
песни. Ансамбль также заботится о популяризации латышской хоровой музыки. За
эти годы, учитывая бесчисленные концерты
в Латвии и за ее пределами (в Польше,
Эстонии, России, Италии, Австрии, Германии
и Чехии), коллектив приобрел много друзей
и сторонников. В настоящее время в хоре
поют 40 участниц разного возраста, которых
вместе объединила песня.
Дирижер хора – Ирена Иванова, концертмейстер – Наталия Дрягунова.

W wykonaniu chóru zabrzmiały piosenki w języku
polskim i łotewskim, które widzom bardzo się spodobały. Niewątpliwie w tym dniu żeński chór „Jutrzenka”
pozyskał sympatyków i w Mołdawii.
– Serce się raduje, gdy słuchamy śpiewu w języku
polskim, a w szczególności w wykonaniu dzieci – powiedziała po koncercie bielczanka Aniela Kałustowicz.
– Słowa jednej z piosenek, która przypadła mi do gustu,
nawet spisałam, postaram się jej nauczyć.

В исполнении хора прозвучали песни на польском
и латышском языках, очень понравившиеся зрителям.
Без сомнения, в этот день женский хор «Jutrzenka» из
Латвии нашел сторонников и в Молдавии.
– Сердце радуется, когда слышишь пение на
польском языке, а особенно в исполнении детей, –
сказала после концерта бельчанка Неля Калустович.
– Слова одной из понравившихся песен я даже записала, постараюсь потом разучить.

Во время встречи можно было поделиться впечатлениями от пребывания в Молдавии, узнать об особенностях национальной кухни, обменяться периодическими изданиями – публикацией поляков в Молдавии
«Jutrzenka» и журналом «Polak na Łotwie».
редакция «Jutrzenki» пригласила гостей на экскурсию по городу, во время которой они посетили костел
Святых Архангелов.
Председатель Союза поляков в Латвии Ванда Круковская поблагодарила бельцких поляков и украинцев
за гостеприимство, отметив, что ее очень радуют
хорошие отношения между национальными меньшинствами, проживающими в Бельцах.
			
		

Polaków z Łotwy witali przedstawiciele dwóch wspólnot miasta Bielce – polskiej i ukraińskiej.
Wspólne zdjęcie przed Domem Ukraińskim „ZAPOWIT”
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Podczas spotkania była okazja porozmawiać
o wrażeniach z pobytu w Mołdawii i o kuchni regionalnej oraz wymienić się periodykami – pismem Polaków
w Mołdawii „Jutrzenka” i pismem „Polak na Łotwie”.
Następnie redakcja „Jutrzenki” zaprosiła gości
z Łotwy na wycieczkę po mieście, podczas której
zwiedzili kościół św. Archaniołów.
Wanda Krukowska, Prezes Związku Polaków na
Łotwie, dziękując bieleckim Polakom i Ukraińcom za
gościnę, mówiła, że cieszą ją bardzo dobre stosunki pomiędzy mniejszościami narodowymi, które mieszkają
w Bielcach. 				
(r)
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Śpiewa chór „Jutrzenka” Oddziału Związku Polaków na Łotwie w Rzeżycy

uczymy się polskiego
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podróżujemy
– Kiedy będziemy na granicy?
– Już dojeżdżamy do stacji granicznej. Za
kilkanaście minut będzie kontrola paszportowa i odprawa celna.
– O, już idą celnicy i straż graniczna.
– Dzień dobry państwu. Polska kontrola
paszportowa. Proszę przygotować paszporty
do kontroli. Dokąd państwo jadą?
– Jedziemy do Polski.
– Jaki jest cel państwa podróży?
– Turystyczny.
– Jedziemy do znajomych w gości na ich
zaproszenie. Proszę, oto mój paszport.
– Dziękuję pani. Wszystko w porządku.
Proszę pana paszport.
– Proszę.
– Dziękuję panu. I jeszcze pana paszport.
– Proszę.
– Nie orientuje się pan, czy pociąg jedzie
zgodnie z rozkładem?
– Dokładnie nie wiem, zdaje się, że ma niewielkie opóźnienie.
– Dziękuję.
– Nie ma za co. Do widzenia państwu.
– Do widzenia panu.

SŁOWNIK 		
stacja
graniczna
kilkanaście
paszport
kontrola
odprawa celna
celnik, celnicy
straż graniczna
przygotować
dokąd
cel podróży
zaproszenie
na zaproszenie
oto
w porządku
pociąg jedzie
zgodnie z
dokładnie
nie wiem
zdaje się
niewielki
opóźnienie
nie ma za co

словарь
- станция
- пограничная
- несколько
- паспорт
- контроль
- таможенный
досмотр
- пограничники
- приготовить
- куда
- цель путешествия
- приглашение
- по приглашению
- вот
- в порядке
- поезд идет
- в соответствии с
- точно
- не знаю
- кажется
- небольшой
- опоздание
- не за что

listy i opinie czytelników
Nazywam się Katarzyna Kocietkowa. Moja
historia będzie o dobrych ludziach, których – jak
mówiła moja babcia – jest więcej niż złych. Historia o tym, jak zwykłe pytanie „Jak się masz?”
pomaga przetrwać.
Zaczęło się wszystko od tego, że straciłam
wzrok, później nie mogłam ani chodzić, ani podnieść ręki. Po badaniach wyjaśniło się, że mam poważną chorobę. Potrzebna była bardzo kosztowna
operacja. W Mołdawii, niestety, takich operacji nie
robią, ponieważ nie ma odpowiedniego sprzętu.
Trzeba było wyjechać do innego kraju...
Na początku wydawało się, że to już koniec,
nie ma wyjścia. Ale… Okazało się, że mam dwie rodziny – jedna to mój mąż i syn, a druga to moi rodacy ze Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”.
W tej ciężkiej sytuacji, w której znalazłam się,
obok mnie zawsze były obydwie rodziny.
Zdecydowałam się na operację, wyjechałam za
granicę. Przebywałam tam w ciągu dwóch miesięcy. Żadnego dnia nie byłam sama – obowiązkowo
ktoś z „Polskiej Wiosny” do mnie dzwonił. Kiedy
po operacji zaczęłam wstawać, na jednej nodze

starałam się dostać się do komputera – czytałam
e-maile od bliskich mi ludzi. Jak się cieszyłam
z każdego dobrego słowa!
Nie jesteśmy bogaci, nie mogliśmy sami
zapłacić za operację, dlatego z wdzięcznością
przyjęliśmy pomoc pieniężną od każdego, kto mi
ją ofiarował. Wiem, że niektórzy, aby mi pomóc,
zrezygnowali z czegoś dla siebie i dla swojej rodziny, dlatego te pieniądze mają dla mnie wagę
większą niż worek ze złotem.
Jestem ogromnie wdzięczna Pani Oksanie Bondarczuk, Prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii”, która swoją aktywnością i energią
ładuje otaczających ją ludzi. Ona zawsze znajduje
czas dla chorych, dla dzieci i ich rodziców, dla
starszych ludzi, potrzebujących pomocy.
Chciałabym niezmiernie pomnożyć słowo dziękuję, aby wyrazić swoją wdzięczność wszystkim
członkom Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” oraz Konsulatowi RP w Kiszyniowie.
Dziękuję wszystkim dobrym ludziom, które
byli i są razem ze mną w tym trudnym okresie
mojego życia.

zapraszamy na wycieczkę

S

towarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” przy wsparciu finansowym Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” zorganizowało dla swoich członków wycieczkę do Kamieńca Podolskiego i Chocimia.
Swoimi refleksjami dzielą się uczestnicy tego wyjazdu.

ПОДОЛЬЕ
еще один памятник древнeй архитектуры – крепость
Хотин в Черновицкой области.
Все остались очень довольны этой поездкой,
и привезли домой незабываемые впечатления.

…Булыжные мостовые и старинные костелы
Каменец-Подольского, развалины крепостных стен
в Старом Городе рассказали нам о славном прошлом
наших героических предков. Мы услышали не только
историю города из соседнего государства, мы узнали о прошлом польского народа, которым можно
и нужно гордиться.
Поездка еще больше сплотила наш дружный
коллектив, ведь рядом с нами находились наши дети
и их учителя из Польши.
Я надеюсь, что подобные экскурсии станут традицией. Это незабываемый подарок для тех людей,
которые любят историю и готовы узнать больше о
культуре и традициях своего народа. Хочу поблагодарить организатора этой поездки – председателя
„Польской весны в Молдавии” Оксану Бондарчук за
неуемную энергию и преданность любимому делу!
Наталья Саевская
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Нина Пухлицкая
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В начале сентября общество «Польская весна
в Молдавии» при финансовой поддержке варшавского фонда «Помощь полякам на Востоке» организовало экскурсию в город Каменец-Подольский
– жемчужину Подолья.
Группа из 44 человек отправилась в дорогу ночью, 2 сентября, а на следующее утро уже прибыла
в Каменец-Подольский. Остановились мы в гостинице при старинном доминиканском монастыре. Для
нас были организованы интересные экскурсии по
историческим местам. Мы осмотрели Старый Город,
Доминиканский костел, городскую Ратушу, Кафедральный собор Святых Апостолов Петра и Павла, находящийся рядом с ним турецкий минарет и главную
достопримечательность города – старую крепость.
И дети, и взрослые с интересом слушали экскурсовода, узнавая подробности исторических событий
далеких времен.
Вечером всех ждал вкусный ужин в стенах монастыря, после которого захотелось еще раз прогуляться по старинным улочкам города с фотоаппаратом,
заглянуть на рынок сувениров.
Утро следующего дня началось с богослужения
в Кафедральном соборе. После завтрака мы начали
собираться в обратный путь. Было немного грустно
покидать такое чудесное место, но впереди у нас был

Tradycje polskie
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d ożynki
Żniwa dla wszystkich mieszkańców wsi oznaczały
ciężką pracę, a jednocześnie obawę o wielkość i jakość
plonu. Zapewne dlatego rozpoczęcie zbiorów miało
bardzo ceremonialny przebieg. Święcono kosy i sierpy,
błogosławiono pole, modlono się, a pierwsze ścięte kłosy
składano w znak krzyża. Rozpoczęcia żniw dokonywał
ktoś ważny, mógł to być dziedzic albo gospodarz lub
gospodyni. W niektórych regionach urządzano inicjację młodych żniwiarzy. Grupie żniwiarzy przewodzili
przodownicy, wyznaczający odpowiednie tempo pracy.
Do zwyczaju należało także wzajemne, bezinteresowne
pomaganie sobie. Do chorych, samotnych, niedołężnych
przychodzili ze wsparciem sąsiedzi, zawsze otrzymując
w zamian poczęstunek.
Praca żniwiarzy zaczynała się o świcie i trwała,
z przerwą na posiłek koło południa, aż do zmierzchu.
Czasami przedłużała się do nocy. Żniwiarze często musieli pracować w ogromnym skwarze, zapewne niejeden
(w tym pozostawione na skraju pola dzieci) dostawał
porażenia słonecznego albo po prostu opadał z sił. Stąd
prawdopodobnie wzięło się przekonanie o tzw. południcach, czyli istotach demonicznych, które skrywają się
w zbożu i napadają, zwłaszcza samotnych, żniwiarzy
i pasterzy. Mogą one wywołać ciężką chorobę, obłęd,
a nawet śmierć.
W całej Polsce podczas żniw szczególne znaczenie
przypisywano ostatniej pozostałej na polu kępie zboża.
W zależności od regionu inaczej ją nazywano: przepiórką, popiórką (na Mazowszu i Podlasiu), perepełką
(na wschodzie Polski), kozą (w Małopolsce), brodą (na
wschodnim Mazowszu), pępem, pępkiem (w Wielkopolsce). Przepiórkę pielono, oczyszczano teren wokół niej,
otaczano ją kamieniami, dbając, by w przyszłym sezonie
pole nie zarosło chwastami. Przystrajano ją kwiatami,
wstążkami, kładziono pod nią chleb, sól i monetę. Tak
upiększoną przepiórkę pozostawiano na polu jeszcze
przez jakiś czas, niekiedy aż do jesiennej orki, częściej
jednak ścinano ją w zwyczajowym terminie. Kłosy
z przepiórki umieszczano w wieńcu dożynkowym, część
jej ziaren dodawano do ziarna siewnego. Na Mazowszu
i Podlasiu dokonywano tzw. oborywania przepiórki, polegającego na włóczeniu po rżysku dziewczyny ciągniętej za nogi wokół pozostawionej kępy zboża. Wszystkie
te zabiegi, podobnie jak i wiele innych żniwnych zwyczajów, służyły temu, by zachować ciągłość wegetacji
roślin i zapewnić pomyślność urodzaju.
Żniwa kończyły się radosnymi dożynkami, wyprawianymi przez właściciela majątku bądź przez
zamożnego gospodarza, u którego pracowali najemni
kosiarze. Przypadały zwykle na koniec sierpnia lub
początek września, rzadziej odbywały się już w święto
Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Dożynki składały się

Wieniec
dożynkowy

z trzech etapów: obrzędowego ścięcia przepiórki, uwicia
wieńca i wreszcie z wesołej uczty i zabawy.
Przepiórkę włączano potem do wieńca żniwnego
(inaczej plonu), najbardziej okazałego i najważniejszego
atrybutu dożynek. Wiciem wieńca zajmowały się pracownice, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem podczas żniw. Najczęściej układały go w formie
węgierskiej korony (z czterema pałąkami, związanymi
górą), choć w niektórych regionach miał on inną postać,
np. ustrojonego snopka (czasem z samej przepiórki),
obręczy z umocowanymi kłosami i innymi ozdobami,
czy, jak w Wielkopolsce, sześciu różnych wieńców,
każdy z innego gatunku roślin. Do wykonania wieńca
wykorzystywano zboża, owoce, warzywa, kwiaty, zioła.
Niekiedy na szczycie przywiązywano żywego ptaka, często koguta, który piejąc i wydziobując ziarno z kłosów,
wróżył pomyślność przyszłym zbiorom.
Z takim wieńcem, tryumfalnie niesionym przez
przodowników pracy, udawano się do kościoła na dziękczynne nabożeństwo, a następnie do dworu, na ucztę.
W darze niesiono także inne dobra, np. jabłka, orzechy,
chleb upieczony z nowej mąki. Pochód stawał przed
dworem, śpiewając rozmaite dożynkowe pieśni.
Gospodarz przyjmował darowany mu wieniec (niekiedy zakładano mu go na głowę), umieszczał go potem
w honorowym miejscu w domu, czemu towarzyszyły
zwyczajowe oracje. Przepijał do żniwiarzy, rzucał między nich drobne monety i zapraszał na ucztę i tańce.
Opr. na podst. „Praktyczny poradnik. święta w polskim domu”
Wydawnictwo PUBLICAT

kącik literacki
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).

z entuzjazmu. Było czym się zachwycać i wrażenie na
wszystkich sprawiło to piorunujące; jak ciężki okręt
płynęła maszyna po morzu kłosów, wśród kotłujących
się zwierząt i ludzi. Za nią zostawało tylko ściernisko
i smuga zmłóconej słomy. Obok jechały czterokołowe
kary, uginające się pod rozmachem każdego wylatującego
z maszyny worka, pełnego zmłóconego, zbekierowanego
i przewianego ziarna, zaszytego w worki przez jadące
na maszynie dziewczęta, gotowego do załadowania na
tyrnowskiej stacji.
Pracę rozpoczynano od brzegu i jeżdżąc dookoła
dochodzono pod wieczór do środka pola. W zbożu żyły
i gnieździły się różne zwierzęta, które wciąż cofały
się przed przeraźliwym hukiem maszyny, szukając
schronienia na nie zżętym jeszcze kawałku pola. Gdy
pod wieczór zostawał ostatni mały czworobok, mrowił
się od dziobów, uszu, ogonów i łap. Wyskakiwały
oszalałe zające, wylatywały spomiędzy nóg koni
przerażone dropie. Inne zwierzęta cofały się bojaźliwie
i starały się ukryć w tym zbożu, które jeszcze było na
pniu. Zaczynała się wtedy rzeź okropna, noże maszyny
cięły nogi i pióra i po jej przejściu ukazywało się
ściernisko pokryte wijącymi się w bólach agonii ciałami
niewinnych zwierząt. Nie wiedząc, jak ptaszkowi
zaoszczędzić męczarni, dobiłem raz beznogą czajkę
z Budżaku i przypiąłem do kapelusza jej biało-czarnoniebieskie skrzydełko.
Żeby uniknąć tej okrutnej rzezi, zatrzymywano
na chwilę maszynę i ludzie starali się wypłoszyć
zahipnotyzowane światłem pochodni zwierzęta. Wolno
mi było wtedy zostawać do późna koło maszyny
i brać udział w tej humanitarnej akcji. Uganiałem bijąc
w bęben i dmąc w niklową trąbkę wzdłuż ściany nie
zżętego zboża, usiłując wypłoszyć i uratować życie
wdzięcznym ptaszkom i płochliwym czworonogom.
Gdy wreszcie maszyna atakowała ostatnie kłosy, nie
było już między nimi ani jednego żywego stworzenia.
Przed przeraźliwym dźwiękiem mej trąbki uciekały
nawet świerszcze i koniki polne...


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
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Jak wojenny zgiełk z daleka było słychać szum
żniw. Sierpień był już dobrze zaawansowany i kanikuła
u szczytu. Na niebieskim niebie ani jednej chmurki.
Czarna ziemia tak wyschła, że aż zmieniła kolor i stała się
szara. Od wschodu do zachodu słońce prażyło ognistymi
strzałami. Pszenica, wysoka i dobrze wykłoszona,
dochodziła raptownie. Należało żąć szybko i wszędzie,
każde bowiem spóźnienie powodowało poważne
straty. Tu leżał, w gruncie rzeczy, prawdziwy problem
Besarabii: wszystkie pola dojrzewały jednocześnie!
Jak zapewnić punktualne żniwa na wszystkich polach,
w tym samym czasie, przy nielicznej ludności, która
miała własne ziemie obsiane podobnymi gatunkami
i chciała obrobić swoje przede wszystkim? Niektórzy
zaczynali żąć zboża jeszcze zielone, aby zyskać na
czasie, ale otrzymywali jedynie ziarno źle wypełnione,
którego cena była niska. Natomiast ci, którzy się
spóźniali, tracili część zbioru przez wysypkę.
Zmechanizowanie żniw mogło rozwiązać ten
problem, ale w ówczesnej Rosji nie było przemysłu,
nikt nie produkował maszyn rolniczych. Trzeba było
sprowadzać je za drogie pieniądze z zagranicy; rzecz
nie dla wszystkich dostępna. Teofil Antonowicz (wuj
Stanisława Makowieckiego – red.) wywołał sensację
w całej okolicy swoimi kanadyjskimi kombajnami
Mac Kormicka. Przyszły z Odessy rozebrane, nikt
nie wiedział, jak je złożyć. Po kilku dniach przybyli
technicy zagraniczni i z fajkami w zębach zabrali się do
roboty. Przyczepiłem się do nich jak pijawka i ojciec,
zrezygnowany, już nawet nie protestował, że przez cały
dzień w domu się nie pokazuję.
Stanęła wreszcie ciężka, ogromna maszyna na
kołach, poprzedzana przez morze końskich grzbietów.
Na co czwartym koniu siedział chłopiec, czterech
zaś woźniców siedzących na wysokim koźle miało
w garściach całe snopy lejców. Parobcy krzyczeli idąc
obok koni i maszyny, a wataha Wańka już pędził do
pierwszej czwórki, już to zawracał galopem do maszyny,
wymachując nahajką. Ja też ochrypłem, krzycząc
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żniwa

savoir-vivre
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U lekarza
Każdy z nas chociaż raz w życiu musiał pójść do lekarza,
a jeśli są tacy, którzy nie musieli, to możemy im tylko pozazdrościć. Przed każdą wizytą warto się przygotować, chociażby
moralnie, żeby przebiegła ona gładko i bez niepotrzebnych
komplikacji.
Wybierając się do lekarza warto zasięgnąć opinii znajomych
bądź zapoznać się z publicznie dostępnymi informacjami na temat
danego lekarza, ponieważ wiadomo, że każdy ma swoje podejście
i poglądy na temat chorób czy traktowania pacjenta. Pacjenci
również mają różne oczekiwania, więc najlepiej zapisać się do
takiego lekarza, który najbardziej nam pasuje. Osobom, które mają
określone preferencje co do płci lekarza, radzę wcześniej zapisać
się zgodnie z tymi preferencjami, żeby uniknąć na wstępie ewentualnego zawstydzenia. Kobietom, które pragną wyeliminować
wszelkie podteksty erotyczne, mogące się pojawić na przykład
przy badaniach wymagających zdjęcia ubrań, zaleca się założenie
niepasujących do siebie części garderoby intymnej (np. białe majtki
i beżowy stanik) oraz powściągliwe zachowanie.
Żeby wizyta była krótka i skuteczna warto się merytorycznie
do niej przygotować. Jeśli idziemy do danego lekarza po raz pierwszy i nie zna on historii naszej choroby, warto przynieść ze sobą
związane z dolegliwościami wyniki badań, zdjęcia, skierowania
lub inne dokumenty medyczne, które mogą mu pomóc szybciej
zrozumieć sytuację i wystawić dobrą diagnozę. Przed wizytą najlepiej przemyśleć w domu, co będziemy opowiadać i zapamiętać
najważniejsze informacje, które trzeba lekarzowi przekazać.
Sformułujmy też precyzyjnie nasze wobec niego oczekiwania,
żeby uniknąć sytuacji, kiedy wychodzimy od lekarza, a nadal nie
wiemy, jak należy dalej postępować.
W przypadku skierowania na badania specjalistyczne trzeba
przestrzegać wymagań wskazanych przez lekarza, np. nie jeść
przed pobraniem krwi, nie pić przed badaniem USG, na USG
piersi przyjść w określonym okresie cyklu, itd. To zapewni maksymalną precyzję wykonanych badań, gdyż zbędne czynniki nie
będą zakłócać wyników.
Nie zapominajmy również o higienie osobistej przed wizytą
do lekarza, szczególnie, jeśli wiemy, że trzeba będzie się rozebrać.
To uprzyjemni przebieg wizyty lekarzowi i zaoszczędzi wstydu
pacjentowi. Z higieną osobistą nie trzeba jednak przesadzać
w przypadku wizyty u ginekologa, żeby umożliwić lekarzowi
pobranie miarodajnego materiału do badania cytologicznego.
Nawet jeśli nic nam nie dolega, pamiętajmy o kontrolach
okresowych, szczególnie jeśli mamy obciążenie genetyczne (występowanie danej choroby w rodzinie), to pomaga zidentyfikować
ewentualne choroby w początkowej fazie i umożliwia jej skuteczne
zwalczanie.
A najlepiej jest w ogóle nie chorować, cieszyć się dobrym zdrowiem, prowadzić zrównoważony tryb życia i się nie denerwować.
Wtedy będziemy mogli sobie pozwolić zamiast na wizytę chodzić
do zaprzyjaźnionych lekarzy na herbatę. Sto lat!
Elena Pumnea

na wesoło

ślimak
„Mój ślimaku, pokaż rożki,
Dam ci sera na pierożki.”
Ale ślimak się opiera:
„Nie chcę sera, nie jem sera!”
„Pokaż rożki, mój ślimaku,
Dam ci za to garstkę maku.”
Ślimak chowa się w skorupie.
„Głupie żarty, bardzo głupie.”
„Pokaż rożki, mój kochany,
Dam ci za to łyk śmietany.”
Ślimak gniewa się i złości:
„Powiedziałem chyba dość ci!”

Ale żona, jak to żona,
Nic jej nigdy nie przekona,
Dalej męczy: „Pokaż rożki,
Dam ci za to krawat w groszki.”
Ślimak całkiem już znudzony
Rzecze: „Dość mam takiej żony,
Życie z tobą się ślimaczy,
Muszę zacząć żyć inaczej!”
I nie mówiąc nic nikomu,
Po kryjomu wyszedł z domu.
Lecz wyjść z domu dla ślimaka
To jest rzecz nie byle jaka.
Ślimak pełznie środkiem parku,
A dom wisi mu na karku,
A z okienka patrzy żona
I wciąż woła niestrudzona:
„Pokaż rożki, pokaż rożki,
Dam ci wełny na pończoszki!”
Ślimak jęknął i oniemiał,
Tupnął nogą, której nie miał,
Po czym schował się w skorupie
I do dziś ze złości tupie.
Jan Brzechwa

KLUB Mądrej sówki

gratulacje
SERDECZNE GRATULACJE Z OKAZJI ZDANIA EGZAMINU NA STUDIA SKŁADA
CIOTKA DANUTA
GRATULACJE – LISTY
Warszawa, 15. 04. 2003 r.
Kochany Staszku!
Barbara opowiadała mi, jak znakomicie wypadła obrona
Twojej pracy doktorskiej. Przepraszam, że nie mogłem przyjechać. Przyjmij moje najserdeczniejsze gratulacje, razem
z Tobą cieszę się z tego sukcesu i życzę Ci dalszych. Mam
nadzieję, że Twoja rozprawa niebawem wyjdzie jako książka.
Wojtek
Kraków, 18. 03. 2002 r.
„Gratulacje mogą być także wyrażone
pisemnie: w formie listu, ozdobnej karty,
telegramu lub SMS-a. Składając gratulacje
na piśmie, musimy napisać, z jakiej są okazji,
i podpisać się. Częstym składnikiem gratulacji są też ciepłe zwroty do adresata, wyrażenie uznania dla niego i swojej radości z jego
sukcesu. Gratulacje kończą się podpisem.

Szanowny Panie Dyrektorze!
Prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji
otrzymania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia
Polski. Cieszymy się, że to wyróżnienie spotkało osobę tak
zaangażowaną w pracę dla dobra naszego środowiska.
Zespół Redakcji Gazety Zakładowej [podpisy]

Stary dom ze skrzydłami
śpi, bo tylko czasami
wiatr w te skrzydła
zaplącze się wszędzie.
Skrzydła ruszą – na krótko,
stękną smutno, cichutko,
ale mąki już z tego nie będzie.

Rozwiązanie zagadek z nr. 6/2011:
1. Komputer. 2. Mikrofon. 3. Elektryczność. 4. Ekran.
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Gratulacje można wyrazić ustnie lub
pisemnie. Gratulacje ustne są zazwyczaj
krótsze, bardzo często wypowiada się je
na początku kontaktu z daną osobą, przy
pierwszym spotkaniu, po tym, jak odniosła
ona sukces, czegoś dokonała itp. Zasadnicza
treść gratulacji składanych ustnie to powiedzenie o tym, że cieszymy się z dokonań
drugiej osoby i doceniamy je. Oczywiście
trzeba zaznaczyć, że wiemy, słyszeliśmy
o sukcesie takim to i takim. Następnie można jeszcze dopytać o szczegóły – zapewne
opowiedzenie o nich będzie dla naszego
znajomego przyjemnością.

GRATULACJE – TELEGRAM
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Gratulacje składamy osobie, która
odniosła jakiś sukces życiowy lub – ogólniej – w jej życiu miało miejsce szczęśliwe
wydarzenie.

kon ku rs
Кишиневская организация
«Польская весна
в Молдавии»

Редакция журнала
польской диаспоры
«Jutrzenkа»

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii
nr 7-8 (155)
lipiec-sierpień 2011 r.
Miesięcznik ukazuje się
od listopada 1996 r.
Zarejestrowany 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
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Конкурс проходит под патронатом
супруги посла Польши в Кишиневе
госпожи Анны-Марии Люфт
Вертеп – это не только святочное представление. Вертепом называется
и традиционный рождественский подарок – игрушечная пещера со Святым
Семейством. В старину вертепы бывали разные – большие и маленькие, куклы
делались довольно просто: их вырезали из дерева, заготовки раскрашивали
и одевали в одежды из цветных лоскутков. Этот обычай распространен
в Западной Европе, где на Рождество принято устанавливать в храмах
ясли с фигурками Богородицы, младенца Христа и волхвов.

В вертепе, присланном на конкурс, обязательно должны
находиться фигурки Младенца Иисуса, Матери Его Марии
и Святого Иосифа. Остальные персонажи – на ваше усмотрение.
Техника исполнения – самая разнообразная (рисунок, графика,
вышивка), с применением легкодоступных материалов (цветная и гофрированная бумага, картон, веточки, пробки). Можно также представить на конкурс пространственный вертеп
с фигурками из дерева, глины, с расписанными вручную изделиями из папье-маше, гипса и т. д.). Работы могут быть выполнены
как индивидуально, так и всей семьей.
Ждем ваши работы до 10 декабря 2011 г. По условиям нашего конкурса все присланные работы участвуют в выставке
рождественских вертепов, которая откроется в сочельник в храме
Провидения Божьего в Кишиневе. Выставка будет действовать
в течение всего рождественского периода.
Всех участников конкурса ждут интересные призы!
Контактный телефон организаторов: 0-694-55639

W następnym numerze
czytaj w rubryce: wydarzen ia

Redaktor naczelny:
Helena Usowa
Redaktor techniczny:
Stefan Ladryk
Zespół redakcyjny:
Wanda Burek
Tadeusz Gaydamowicz
Ałła Klimowicz
Elena Pumnea
Anna Szarek
Dobromiła Wrońska
Współpraca:
s. Dorota Góral
Ana Iovu
Witalij Majewski
Ilona Piwowarczyk
Stanisław Zelek
Fotokorespondenci:
Aleksy Bondarczuk
Małgorzata Kiryłłowa
Korespondenci:
Olga Klimowicz
(Styrcza)
Katarzyna Zawalniuk
(Grigorówka)
Adres do korespondencji:
Czasopismo „Jutrzenka„
skr. poczt. 983
MD-3101 Bălţi
MOLDOVA
E-mail:
redakcja.jutrzenka@gmail.com
nasza strona w internecie:
www.jutrzenka.md
Redaktor strony internetowej:
Włodzimierz Kurojedów
Druk:
ELAN-POLIGRAF
str. Mesager 7, Chişinău

galeria J UTRZEN KI

35

Jutrzenka 7-8/2011

J u lia Deli u

36
Jutrzenka 7-8/2011

