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[

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 9 października 2011 r., Platforma Obywatelska otrzymała 39,18 proc. głosów,
Prawo i Sprawiedliwość 29,89 proc., Ruch Palikota 10,02 proc.,
Polskie Stronnictwo Ludowe 8,36 proc., a Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,24 proc.

[

9 października na PO zagłosowały 5 mln 629 tys. 773 osoby, na
PiS – 4 mln 295 tys. 16 , na Ruch Palikota – 1 mln 439 tys. 490, na
PSL – 1 mln 201 tys. 628, a na SLD – 1 mln 184 tys. 303. Do Sejmu
wszedł też jeden poseł Mniejszości Niemieckiej, na którą zagłosowało
28 tys. 14 wyborców (0,19 proc. głosów). Komitetów mniejszości
narodowych nie obowiązują progi wyborcze.
Poza Sejmem znalazły się komitety: PJN (315 tys. 393 głosy –
2,19 proc.), Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (151 tys. 837 głosów – 1,06 proc.), Polska Partia Pracy (79 tys. 147 głosów –
0,55 proc.), Prawica (35 tys. 169 głosów – 0,24 proc.) i Nasz Dom
Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera (9 tys. 733 głosy – 0,07 proc.).
Frekwencja wyborcza w wyborach do Senatu wyniosła 48,92 proc.
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ruszył nowy parlament
8 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu
VII kadencji i Senatu VIII kadencji. Sejm wybrał na marszałka Ewę
Kopacz, a Cezarego Grabarczyka (PO), Marka Kuchcińskiego (PiS),
Eugeniusza Grzeszczaka (PSL), Jerzego Wenderlicha (SLD) i Wandę
Nowicką (Ruch Palikota) na wicemarszałków.
Podczas inauguracyjnego posiedzenia senatorowie wybrali
marszałka izby. Ponownie został nim Bogdan Borusewicz (PO).
Borusewicz jest pierwszym w najnowszej historii polskiego parlamentaryzmu politykiem, który swoją funkcję będzie pełnił przez trzy
kolejne kadencje (od 2005 r.).
Tego dnia Donald Tusk złożył dymisję rządu. Przyjął ją prezydent
Bronisław Komorowski i desygnował Tuska na premiera.
Źródło: PAP

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

Czasopismo wspierane
finansowo przez Fundację
„Pomoc Polakom na Wschodzie”
ze środków Senatu RP
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Polskie dzieje są bardzo burzliwe. W 1795 r. wraz z trzecim rozbiorem, dokonanym przez Rosję, Prusy
i Austrię, Polska na 123 lata utraciła niepodległość. Polacy jednak nigdy nie zrezygnowali z prób odzyskania
utraconej wolności i mimo podejmowanych przez zaborców prób wynaradawiania, nie udało się im zdusić
i zniszczyć polskiego patriotyzmu. Świadczą o tym zarówno powstania narodowe, jak i postawy Polaków,
którzy do końca pozostali wierni swoim niepodległościowym dążeniom.
Już w dwa lata po ostatnim rozbiorze Polski na terenie Włoch, a dokładnie w Lombardii, zostały utworzone
Legiony Dąbrowskiego powszechnie zwane Legionami
Polskimi. Te polskie formacje bojowe walczyły u boku
wojsk francuskich. Do tworzących się oddziałów chętnie i ochoczo wstępowali polscy żołnierze, którzy po
III rozbiorze Polski wyemigrowali na zachód Europy
oraz polscy jeńcy i dezerterzy z armii austriackiej,
z którą na terenie Włoch walczyły wojska Napoleona.
Mundury legionistów były podobne do polskich i miały
szlify z napisem: „Ludzie wolni są braćmi”. W legionach
nie stosowano kar cielesnych, zapewniono możliwość
awansu nawet dla tych żołnierzy, którzy nie należeli do
stanu szlacheckiego. Wprowadzono obowiązkową naukę
czytania i pisania, uczono historii Polski. Jako że każda
formacja wojskowa w owych czasach musiała posiadać swoją pieśń bojową, poproszono przebywającego
wówczas we Włoszech Józefa Wybickiego o napisanie
takiego utworu. W ten sposób powstała „Pieśń Legionów
Polskich we Włoszech”, która wiele lat później stała
się polskim hymnem narodowym. Proste słowa i łatwo
wpadająca w ucho melodia spowodowały, że legioniści uczyli się jej bardzo szybko. Legiony brały udział
w wielu walkach na terenie Włoch, jednak marzenia
Polaków na szybki powrót do wolnej ojczyzny legły w
gruzach wraz z podpisaniem francusko-austriackiego
pokoju w Luneville w 1801 r., w którym obie strony
zobowiązały się nie popierać dążeń narodowowyzwo-

Gen. Jan Henryk Dąbrowski
na czele Legionów

leńczych Polaków. Legiony stały się więc dla Napoleona
niepotrzebnym balastem, którego należało się pozbyć.
Postanowił wysłać je na San Domingo w celu stłumienia
tam antyfrancuskiego powstania murzyńskich niewolników. Haiti stało się grobem legionów. Z wyspy do
Europy powróciło zaledwie kilkuset legionistów, którzy
nie zostali zabici przez tubylców ani nie zmarli z powodu
chorób tropikalnych. Mimo to trzeba przyznać, że legiony były dobrą szkołą demokracji i patriotyzmu. Przygotowały też znakomitych przyszłych oficerów walczących
w powstaniu listopadowym. Są przykładem pierwszej
od czasów rozbiorów walki o niepodległość.
Mimo tego, że przy pomocy legionów nie udało
się Polakom wywalczyć niepodległości i nie spełniły
się słowa: „Z ziemi włoskiej do Polski” to jednak nie
tracili nadziei. W nocy 29/30 listopada 1830 r. wybuchło
Powstanie Listopadowe. Trwało 10 miesięcy i pomimo
zaciekłej walki Polaków zostało stłumione. Trzeba
jednak przyznać, że było jednym z ważniejszych zrywów narodowościowych w historii Polski. Świadczyło
o ogromnym patriotyzmie i woli walki Polaków o niepodległość. Należy tu zaznaczyć, że walczyli oni z jedną
z największych wówczas potęg Europy – Rosją. Mimo
znacznej przewagi wroga i gorszego uzbrojenia Polakom
udało się kilkakrotnie pokonać armię rosyjską. Podczas
trwającego 10 miesięcy zrywu narodowościowego powstańcy nie otrzymali żadnej pomocy ze strony innych
państw europejskich. Swoją bohaterską postawą pokazali

Powstanie Listopadowe. Walki na Pradze.
Staloryt

Z naszych dziejów

większość żołnierzy odmówiła złożenia przysięgi wierności obcym monarchom. Legiony zostały rozwiązane,
a ich twórcę osadzono w więzieniu w Magdeburgu.
W 1916 r. sprawą polską zaczęły powoli interesować
się obce mocarstwa. 5 listopada tego roku cesarze Niemiec i Austro-Wegier wydali akt mówiący o tym, że na
ziemiach polskich zaboru rosyjskiego po wojnie zostanie
utworzone niepodległe państwo polskie z dziedziczną
monarchią konstytucyjną. 8 stycznia 1918 r. prezydent
USA W. Wilson w wygłoszonym na amerykańskim
Kongresie orędziu przedstawił tzw. 14 punktów Wilsona,
z których 13 pkt głosił, że należy utworzyć niezależne
państwo polskie z dostępem do morza. W wyniku konferencji pokojowej w Wersalu, która odbyła się po wojnie,
w 1919 r., Polsce przyznano niewielki dostęp do Bałtyku.
Warto też wspomnieć, że od 1917 r. na terenie Francji
działał Komitet Narodowy Polski. Był to swego rodzaju
polski rząd na emigracji uznawany przez rządy Włoch,
Francji, Wielkiej Brytanii i USA.
Kiedy jesienią 1918 r. było pewne, że państwa
centralne, do których należały Niemcy i Austro-Węgry, przegrają wojnę, na ziemiach polskich zaczęły
powstawać lokalne ośrodki władzy z Tymczasowym
Rządem Republiki Polskiej na czele. 11 listopada 1918 r.
w wagonie kolejowym w miejscowości Compiegne pod
Paryżem państwa centralne podpisały akt kapitulacji.
I wojna światowa dobiegła końca. Dzień wcześniej
z magdeburskiego więzienia został zwolniony Józef
Piłsudski. Po przybyciu do Warszawy w ciągu kilku
dni przejął władzę cywilną i wojskową w odradzającym się państwie polskim. Wysłał także do światowych
mocarstw depeszę, w której poinformował o powstaniu
niepodległego państwa polskiego. 22 listopada objął
urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa Polskiego
i tym samym został głową państwa polskiego.
Wyzwolenie Polski spod ponad wiekowej niewoli
zostało okupione przelewem krwi. Pokazało jednak,
że Polacy potrafią wywalczyć swoją niepodległość, że
żadna siła ani obce mocarstwa nie są w stanie odebrać
Polakom ich świadomości i przynależności narodowej.
Warto przy tym pamiętać, że Polska 11 listopada 1918 r.
odzyskała niepodległość, ale nie rozwiązało to wielu jej
problemów. Część z nich istnieje do dziś.
			
Anna Matysiak, Komrat
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jednak całej Europie, że jako naród nadal istnieją, mimo
iż Polska jako kraj oficjalnie nie istniała.
Upadek Powstania Listopadowego nie zniechęcił
Polaków do podejmowania dalszej walki o odzyskanie
niepodległości. 22 stycznia 1863 r. na ziemiach polskich
wybuchło, skierowane przeciwko władzy carskiej,
Powstanie Styczniowe. Ten zryw niepodległościowy
także nie przyniósł Polakom upragnionej wolności. Po
ponad roku walk został stłumiony. Również podczas
tego powstania Polacy nie otrzymali żadnej pomocy
z zagranicy. Państwa zachodnie uważały polską insurekcję za wewnętrzną sprawę Imperium Rosyjskiego.
Rosja i Prusy zawarły nawet między sobą konwencję
Alwenslebena, w której zobowiązały się pomagać sobie
wzajemnie w walce z powstaniem. Po powstaniu wielu
Polaków spotkały surowe represje, pacyfikacje i konfiskaty majątków, wywózki na Sybir. Nasilono rusyfikację.
Bilans obydwu powstań był także tragiczny dla polskiej
elity intelektualnej. Wielu jej przedstawicieli musiało
na zawsze wyemigrować na zachód Europy. Zapewniły
jednak Polakom wśród innych nacji sławę narodu walczącego o wolność. Również w wielu polskich rodzinach
przetrwała pamięć o heroizmie powstańców.
Mimo klęski obu powstań Polacy pokazali, że chcą
i potrafią walczyć o wolność. Pod koniec XIX wieku
na ziemiach polskich zaczęły powstawać pierwsze
ugrupowania polityczne, które można podzielić na:
socjalistyczne, ludowe i narodowe. Każde z nich miało
inną koncepcję dotyczącą Polski. Socjaliści dzielili
się na dwie grupy. Pierwsza, do której należał m. in.
Józef Piłsudski, późniejszy przywódca Polski, na plan
pierwszy wysuwała odzyskanie niepodległości. Druga opowiadała się za wywołaniem ogólnoświatowej
rewolucji robotników i likwidacją instytucji państwa.
Zwolennicy ugrupowań ludowych także opowiadali
się za odrodzeniem Polski, przy jednoczesnej poprawie
sytuacji chłopstwa. Działacze polityczni skupieni wokół
ostatniego ugrupowania politycznego uważali, że Polska
może odzyskać niepodległość tylko przy pomocy Rosji,
od której uzyska szeroką autonomię.
W tym samym czasie, w związku z uzyskaniem
na ziemiach polskich zaboru austriackiego autonomii,
na tych terenach zaczęły powstawać pierwsze polskie
organizacje paramilitarne, takie jak: Związki Strzeleckie i Związek Walki Czynnej. Wraz z zaostrzeniem
się konfliktu międzynarodowego pomiędzy zaborcami
i wybuchem I wojny światowej Polacy zyskali szansę
na odzyskanie niepodległości. Już na początku sierpnia
1914 r. Józef Piłsudski wraz ze swoją Pierwszą Kadrową
wkroczył na tereny, będącego pod zaborem rosyjskim,
Królestwa Polskiego. Liczył na wywołanie tu antyrosyjskiego powstania. Akcja ta się nie udała i Piłsudski
przystąpił do stworzenia w Galicji polskich formacji
wojskowych zwanych Legionami Piłsudskiego. Brały
one udział w wielu walkach aż do roku 1917, kiedy to
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Polonia Mołdawii obchodziła
święto niepodległości Polski
KISzyniów. W dniu 10 listopada 2011 r. w Ambasadzie RP odbyło się przyjęcie z okazji Święta Niepodległości, w którym udział wzięli przedstawiciele
Polonii mołdawskiej.
Na początku spotkania głos zabrał Ambasador RP
Bogumił Luft, który podziękował wszystkim przybyłym.
Ambasador wspominał o latach, kiedy Polska znikła na
długo z mapy Europy, a potem odrodziła się w niepodległym suwerennym kształcie: „Te ponad 100 lat to był
okres bardzo ważny. Wtedy tworzył się naprawdę nowoczesny polski naród, wtedy powstała wielka literatura,
wielka muzyka, wielki teatr, wielkie malarstwo. Wtedy
też całe pokolenia co pewien czas podejmowały zbrojny wysiłek, który miał przypomnieć, że jeszcze Polska
nie zginęła, póki my żyjemy. Wtedy też były okresy,
kiedy całe pokolenia podejmowały pracę nad budową
społeczeństwa, nad budową gospodarki, czasem w ciężkiej walce z zaborcami, a czasem korzystając również
z doświadczeń tych narodów, z którymi razem żyły. Nie
był to więc czas stracony, i owocem tego wysiłku była
polska niepodległość w 1918 roku.
Potem przyszły czasy próby budowy państwa, które mogłoby się obronić i być oparciem dla polskiego
narodu w Europie, państwa, które było zbyt słabe, by
przetrwać kolejną burzę dziejową, ale które wytworzyło społeczeństwo, które będące w stanie przetrwać
kolejne doświadczenia, jakimi były czasy komunizmu i
zależności od sowieckiego mocarstwa. I w tych czasach
również bardzo wiele Polacy stworzyli, ich mądry opór
przeciwko absurdowi, kłamstwu, niesprawiedliwości
rozwijał się. Wielką rolę odegrał tutaj Kościół, a szczególnie jeden człowiek – Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, który na Błoniach w Krakowie powiedział takie
prorocze słowa, że prosi nas o to, żebyśmy my tę całą
wartość, która się nazywa Polska, raz jeszcze przyjęli z
wiarą, nadzieją, miłością”.
Mówiąc o ostatnich latach budowania współczesnej
Polski, Ambasador powiedział, że dzięki wysiłkom wielu
ludzi „powstała ta Polska, która jest zadziwiająco bliska
naszym marzeniom. Żyjemy w takiej sytuacji, w jakiej
naród polski nie żył od czterech wieków. Mamy bardzo
dużą dozę bezpieczeństwa, mamy coraz mniejszą biedę
i coraz więcej bogactwa, mamy dobrze funkcjonujące
społeczeństwo, mamy system polityczny, który okazuje
się coraz bardziej skuteczny. Jednym słowem, jest to
podziwu godne, dlatego dzisiaj postanowiłem, że tego
11 listopada spotkamy się w gronie naszym własnym,
Polaków, ludzi, którzy również w tym kraju – dla nas
bardzo otwartym i przyjaznym – utrzymują szczególną
więź z Polską, po to, żeby się Polską cieszyć, tą Polską,
która nawet teraz, w czasach kryzysu i niepewności, nie

tylko stosunkowo dobrze sobie z tym radzi, ale również
jest źródłem nadziei i optymizmu dla Europy”.
W dniu 15 listopada w Sali Biura Stosunków Międzyetnicznych odbył się uroczysty koncert z okazji
święta Niepodległości Polski, organizowany przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”. Imprezę zaszczycili swoją obecnością Ambasador RP Bogumił Luft
z małżonką i przedstawiciele Konsulatu. W koncercie
udział wzięły dzieci z polskich klas Liceum im. Gogola,
przygotowane przez nauczycielek oraz zespoły taneczne
„Polacy Budżaka” z Komratu i „Wiosenne Ptaszki”
z Kiszyniowa. Na obchody Święta Niepodległości licznie przybyli Polacy z różnych organizacji polonijnych
stolicy. (fotoreportaż na str. 7)
BIELCE. W niedzielę 13 listopada w kościele pw.
świętych Archaniołów odbyła się msza św. w intencji ojczyzny, na której był obecny ambasador RP w Mołdawii
B. Luft oraz przedstawiciele wszystkich polonijnych
organizacji miasta. Po zakończeniu mszy św. z krótkim
programem okolicznościowym wystąpili uczniowie
Domu Polskiego w Bielcach. Bardzo wzruszająco zabrzmiały słowa piosenki „Rozkwitały pąki białych róż”
wykonanej a capella przez zespół wokalny „Jaskółki”.
Nauczyciel języka polskiego Stanisław Zelek przygotował multimedialną prezentacją o polskiej drodze do
niepodległości.
STYRCZA. Nasz korespondent Olga Klimowicz
poinformowała, że 13 listopada br. w Domu Polskim
w Styrczy odbyło spotkanie z okazji Święta Niepodległości:
– Pod kierownictwem nauczycielki Danuty Winiarek dzieci uczęszczające na zajęcia do Domu Polskiego przygotowały mały koncert, aby uczcić ten dzień
i wyrazić miłość do swojej drugiej ojczyzny. wraz
z nauczycielką najmłodsi uczniowie recytowali wierszyk
„Kto ty jesteś?”. Dzieci ze średniej grupy zaśpiewały
„Płynie Wisła, płynie..”, a następnie recytowały wiersze
o Ojczyźnie. Uczennice ze starszej grupy zaśpiewały
kilka piosenek wojennych: „Serce w plecaku”, „Hej,
sokoły” i „Rotę”. Na koniec spotkania oglądaliśmy film
„Ogniem i mieczem”.
Tyraspol. Stowarzyszenie „Jasna Góra” zorganizowało uroczyste obchody święta Niepodległości
dla Polaków z Tyraspolu, Bender i Raszkowa. Podczas
spotkania młodzież recytowała wiersze patriotyczne,
w tym własne – czternastolatek Ilia Dubin napisał wiersz
o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W wykonaniu młodzieży zabrzmiały również piosenki wojenne.
Uroczystość była dofinansowana przez Ambasadę RP
w Kiszyniowie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
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10 лет «Стырчанским колокольчикам»

В празднике принимала участие делегация из
Польши. Представитель городского совета г. Плоцка
Ядвига Войнаровска поблагодарила коллектив ансамбля за то, что уже десятилетие они знакомят своих
соотечественников с польской культурой, пожелала
молодым артистам как можно больше спонсоров.
К ее поздравлениям присоединился хореограф скаутского ансамбля песни и танца «Дети Плоцка» Богдан
Рогальски. Наши польские друзья в подарок самым
маленьким членам танцевального коллектива преподнесли большую корзину с игрушками.
Сердечно поздравила юбиляра Ванда Бурек,
которая в течение девяти лет преподавала польский
язык в Стырче и Глодянах. Поблагодарив за приглашение на этот замечательный праздник, она выразила
огромную признательность участникам ансамбля за
те прекрасные мгновения, которые пережила вместе с ними на репетициях и выступлениях. Своему
звучному названию «Стырчанские колокольчики»
обязаны именно Ванде Бурек.
Поздравили с 10-летием ансамбль из Глодян также представители общественных организаций Молдавии, которые были приглашены на празднование юбилея: председатель
общества «Польский дом» в Бельцах В. Бузут,
председатель Союза польской молодежи Молдавии
И. Гроссу, председатель общества «Польская весна
в Молдавии» О. Бондарчук, председатель общины
поляков Гагаузии Л. Волевич. Каждый из выступающих преподнес ансамблю памятный подарок
и пожелал молодым артистам дальнейшего развития
и покорения новых вершин.
В ответной речи руководитель «Стырчанских
колокольчиков» Лилия Гурская поблагодарила всех
за теплые слова. Она отметила, что в основе достижений ансамбля лежит неустанный труд всех
его участников и хореографа Натальи Винер-Гула.
Затем состоялся праздничный концерт. Открыл
его полонез в исполнении старшей группы «Стырчанских колокольчиков». Молодежь представила на суд
зрителей мазурку, танцы живецкого и сондецкого регионов Польши, а средняя группа станцевала польку
и краковяк.
В концерте приняли участие ансамбли и солисты
из Глодян, Комрата и Бельц. Юбилейный концерт
завершился композицией «Хора дин Молдова»
в исполнении бельцкого вокального квартета «Ласточки» и танцевального ансамбля «Стырчанские
колокольчики».
Алла Климович, Глодяны
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В 2001 году участники этого коллектива впервые
вышли на сцену – и народные танцы в исполнении
«Стырчанских колокольчиков» сразу же покорили
сердца зрителей. Сохранить польскую культуру
и наследие своей малой отчизны – этот девиз озаряет
весь творческий путь коллектива.
Ансамбль принимает участие во всех праздниках
и концертах в Глодянах и Бельцах, в республиканских фестивалях, и всегда его выступления дарят
хорошее настроение зрителям, открывают двери
в прекрасный мир польского народного танца
и традиций. О том, что народный танец востребован
в наши дни, красноречиво свидетельствует немалое
число молодых участников коллектива. Ансамбль
«Стырчанские колокольчики», демонстрирующий
лучшие образцы польского и молдавского фольклора,
по праву может быть назван визитной карточкой Глодян. Во многом это заслуга руководителя коллектива
Лилии Гурской и его хореографа Натальи Винер-Гулы, которые смогли сохранить традиции предков
и наполнить их новым содержанием.
Празднование 10-летнего юбилея ансамбля народного танца «Стырчанские колокольчики» состоялось в городском Доме культуры города Глодяны.
23 октября коллектив принимал многочисленных
гостей.
С приветственным словом выступил председатель районного совета Валерий Цареградский,
отметив, что полонийный ансамбль «Стырчанские колокольчики» является «тонкой, но прочной
ниточкой, связывающей Глодяны с Польшей».
Он также отметил, что Польша, которая сейчас
председательствует в Евросоюзе, активно отстаивает интересы Молдавии в различных европейских
структурах, способствуя этим всестороннему развитию нашей страны. От имени районного совета
В. Цареградский поздравил коллектив с юбилеем
и наградил дипломом за вклад в развитие культуры
Глодянского района.
Поздравили юбиляра председатель районного
отдела культуры Вячеслав Барат и примар г. Глодяны
Юлиан Богдан. Поблагодарив руководителей ансамбля за развитие талантов подрастающего поколения,
примар вручил ансамблю подарок – проигрыватель
DVD.
Многолетнюю активную деятельность ансамбля
в области пропаганды польской культуры отметила представитель польского консульства Иоланта
Роман, пожелав танцорам дальнейших творческих
успехов.
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Полония севера Молдавии отметила юбилей танцевального ансамбля «Стырчанские колокольчики».

wydarzenia

15-letni jubileusz „Jutrzenki”
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Pani
Helena Usowa
Redaktor Naczelna
„Jutrzenka”
Zarząd Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią – organizator Światowego Forum Mediów Polonijnych, składa na Pani ręce serdeczne gratulacje z okazji
15-lecia działalności miesięcznika informacyjno-kulturalnego „Jutrzenka”.
Pierwszy numer „Jutrzenki” – pisma Polaków
w Mołdawii ukazał się 11 listopada 1996 r. i od tej
pory dociera do Polaków i osób pochodzenia polskiego mieszkających na terenie Mołdawii. Przez
te lata „Jutrzenka” kształtuje świadomość Polaków,
przybliżając historię, kulturę, tradycje i język polski
kolejnym pokoleniom Polaków mieszkających poza
granicami kraju.
Redakcja „Jutrzenki” od lat aktywnie uczestniczy
w Światowym Forum Mediów Polonijnych i wiedzę
tu zdobytą na temat dzisiejszego kraju przekazuje
swoim czytelnikom. „Jutrzenka” pełni ważną funkcję –
przybliża Polskę Polakom mieszkającym w Mołdawii,
pokazuje polską tradycję, kulturę Polaków z różnych
dziedzin życia mieszkańcom swojego kraju, tworząc
w ten sposób pomost między dwoma narodami. To
bardzo szlachetna idea i życzymy jej kontynuacji przez
następne lata.
Dla Polaków w Mołdawii pełni „Jutrzenka” jeszcze
jedną ważną funkcję – pielęgnuje język ojczysty wśród
starszych i młodszych pokoleń Polaków, którym pozwala być dumnymi ze swego kraju i ojczystej mowy.
Pięknie wyraża to hasło patronujące „Jutrzence”:
„Bądź z serca pozdrowiona ojczysta święta mowo”.
Życzymy Pani i wszystkim współpracownikom
redakcji dalszej równie pięknej aktywności niosącej
wiedzę o Polsce, jej współczesności, historii, ludziach
i języku polskim Polakom i wszystkim narodowościom
zamieszkującym Mołdawię.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Małopolskiego Forum
Współpracy z Polonią

Главному редактору
журнала польской диаспоры
Молдовы “JUTRZENKA”
Елене Станиславовне Усовой
и всему коллективу редакции
Примите самые искренние поздравления с днем рождения вашего
издания! За пятнадцать лет существования журнала «Jutrzenka» стал он
популярен не только в среде польской
диаспоры Бельц, но также среди жителей нашего города, которых интересует то, как вы освещаете культурные
и тематические мероприятия национальных меньшинств.
Многое изменилось за эти годы:
объем, полиграфическое исполнение,
тематика публикаций. Но оставалось
главное – «Jutrzenka» всегда рассказывала о значительных событиях
в жизни польской диаспоры Молдовы
и знакомила читателей с Польшей –
страной, с которой нас связывают
очень хорошие партнерские отношения.
Делать качественный и востребованный журнал в условиях увеличивающегося информационного потока
непросто. У «Jutrzenki» это получается
очень здорово. Особенно приятно
отмечать, что журнал постоянно развивается и прогрессирует.
Желаю журналу «Jutrzenka» процветать и впредь. Всем сотрудникам
редакции творческих успехов, здоровья, счастья и больше преданных
читателей!
Вице-примар города Бельцы

Wiceprezes Zarządu

Jolanta Kwiek

А. Усатый
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Kto jest kim w redakcji „Jutrzenki”
Z okazji 15-lecia „Jutrzenki” postanowiliśmy uchylić rąbka tajemnicy i podzielić się
z czytelnikami informacją o tym, jak działa nasza redakcja. O tym, kto jakie role odgrywa, kto
jakie zadania wykonuje, żeby każdy kolejny numer mógł ujrzeć światło dzienne, opowie wam
dziennikarka „Jutrzenki” Elena Pumnea.

To osoba pierwsza po Bogu w redakcji. Rozstrzyga
o kształcie czasopisma, decyduje o tym, jakie
artykuły się pojawią, a jakie nie, w jaki sposób
zostaną zredagowane, wreszcie, które staną się
tematami numeru i zbudują okładkę, a które trafią
na sam dół ostatniej strony. Oprócz tego omawia
z autorami tematy, sam redaguje gotowe teksty,
zleca poprawki, często ustala układ materiału na
stronie i akceptuje gotowe do druku kolumny. Redaktor naczelny także reprezentuje redakcję na
zewnątrz w oficjalnych kontaktach z władzami, jest
gościem ważnych konferencji i kongresów.
W przypadku „Jutrzenki”, nasza redaktor naczelna Helena Usowa wykonuje jeszcze szereg
zadań należących do obowiązków sekretarza redakcji w innych czasopismach: pilnuje terminowego
spływu tekstów, rozstrzyga o ewentualnej konieczności skrócenia materiału lub jego rozbudowania,
tak by pasował do zaplanowanej powierzchni.
Oprócz tego odgrywa również rolę księgowego,
przygotowując sprawozdania, żeby się rozliczyć
z przyznanych przez Fundację kwot oraz składa
nowe wnioski o dofinansowanie na kolejny rok.
A także bawi się w dziennikarza przeprowadzając
wywiady i przygotowując relacje i sprawozdania
z różnych spotkań.
DZIENNIKARZE I REPORTERZY
Tu sprawa jest jasna – dziennikarz pisze teksty,
które są publikowane w prasie. A reporterzy docierają na miejsca wydarzeń, które są podstawą dla
ich relacji. Stali korespondenci „Jutrzenki” to Olga
Klimowicz ze Styrczy, Katarzyna Zawalniuk z Grigorówki, ja z Warszawy (byłam korespondentem
dopóki nie miałam zaszczytu zaklasyfikować się do
zespołu redakcyjnego). Poza stałymi korespondentami mamy grono współpracowników składające się
z s. Doroty Góral, Any Iovu, Ałły Klimowicz, Witalija
Majewskiego, Anny Szarek, Dobromiły Wrońskiej,
Anny Matysiak oraz Stanisława Zelka. Do naszego
zespołu redakcyjnego należą również Wanda Burek
i Tadeusz Gaydamowicz – honorowi członkowie
naszej redakcji z długoletnim stażem współpracy
z „Jutrzenką”.
Do redakcji Jutrzenki spływają także liczne
listy od czytelników oraz polonijnych organiza-
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… to ktoś, kto zakłada czasopismo, wykłada
pieniądze na jego rozruch i utrzymanie do czasu,
gdy zacznie ono na siebie zarabiać. Wydawca określa linię programową pisma – decyduje, jakie tematy
i w jaki sposób ono porusza, musi zorganizować
kolportaż pisma i pozyskać reklamodawców. „Jutrzenka” to czasopismo bezpłatne wydawane na początku na koszt własny założycieli, a od 2000 roku
jest finansowane przez Fundację „Pomoc Polakom
na Wschodzie” ze środków Senatu RP. Kolportaż
za granicę – do bibliotek, organizacji i instytucji
w Polsce, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii od 2006 roku do II kwartału 2011 roku był finansowany przez
Ambasadę RP w Kiszyniowie. Na chwilę obecną
z powodu braku środków byliśmy zmuszeni zawiesić wysyłkę pisma za granicę. Natomiast kolportaż
krajowy redakcja pokrywa ze środków własnych
albo wysyła przez zaprzyjaźnione osoby, które
zawożą część nakładu do skupisk polonijnych
w Mołdawii. Linia programowa oraz tematy poruszane
w naszym miesięczniku są określone w dużej
mierze przez polonijny charakter czasopisma. Ale
oprócz tematów polonijnych w „Jutrzence” podejmowane były inne tematy i wprowadzane nowe
rubryki z inicjatywy poszczególnych członków zespołu redakcyjnego. Jako że skład redakcji ciągle
się zmieniał, zmieniała się też „Jutrzenka”. Oprócz
tego, periodycznie przeprowadzamy ankiety wśród
czytelników, żeby dopasować jak najlepiej jej treść
i formę do ich oczekiwań. Reklamodawców, niestety, nie mamy za dużo m. in. z powodu ograniczonego zasięgu oraz specyficznej grupy odbiorców.
Chociaż czasami udaje się nawiązać kontakty
z potencjalnymi reklamodawcami z Polski, zazwyczaj takie transakcje nie dochodzą do skutku.
Do 2011 roku Stowarzyszenie „Dom Polski”
w Bielcach występowało jako symboliczny wydawca miesięcznika. W tym roku kierownictwo
stowarzyszenia się z tego wycofało, ale jego członkowie nadal angażują się aktywnie w redagowanie
„Jutrzenki” i czekają z niecierpliwością na każdy
nowy numer. Więc możemy śmiało powiedzieć,
że „Jutrzenka” wydaje siebie sama przy wsparciu
finansowym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” dzięki entuzjazmowi i poświęceniu swoich
współpracowników.

REDAKTOR NACZELNY
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cji, takich jak Polskie Towarzystwo Medyczne
w Mołdawii, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”, Spotkania Małżeńskie, Stowarzyszenie Polaków
Gagauzji, Stowarzyszenie „Jasna Góra” z Naddniestrza, Liga Polskich Kobiet, Centrul Polonez, Związek Polaków Mołdawii, Koło Polskich
Rodzin z Oknicy i Grigorówki, które są zainteresowane przedstawieniem swojej działalności
w mediach. Przygotowują relacje o zorganizowanych przez siebie spotkaniach czy wyjazdach.
Dziennikarze i korespondenci w naszej redakcji
zajmują się przygotowywaniem relacji o wydarzeniach z życia Polonii mołdawskiej i stosunkach
polsko-mołdawskich, redagowaniem wiadomości,
tłumaczeniami z języka rosyjskiego i rumuńskiego na polski, przeprowadzaniem wywiadów oraz
prowadzeniem takich rubryk jak Savoir Vivre, Na
wesoło, Klub Mądrej Sówki oraz rubryk edukacyjnych Uczymy się polskiego, Zagadki Biblijne, itd.
Wymyślamy i organizujemy różne konkursy, angażując dzieci i młodzież, zachęcając ich do wysyłania
swoich prac czy odpowiedzi na pytania, szukając
sponsorów, żeby wynagrodzić im wysiłek.
KOREKTA
Korektą w „Jutrzence” zajmują się lektorzy
i nauczyciele języka polskiego, którzy przyjeżdżają
do Mołdawii prowadzić zajęcia dla miejscowej Polonii. Zawsze przywiązywaliśmy do tego dużą wagę
i staraliśmy się, żeby w „Jutrzence” nie było żadnych błędów. W ciągu kilku lat współpracowaliśmy
w zakresie korekty tekstów z następującymi osobami: Wandą Burek, Anną Szarek, Małgorzatą Kamińską, Dorotą Kruczek, Beatą Błażuk-Chodzińską,
Magdaleną Bałką, Justyną Jancz, Joanną Stanek,
Stanisławem Zelkiem, Sławomirem Pietrzakiem,
Małgorzatą Dybcio, Ewą Prus, Danutą Kopecką,
Kamilą Wielgosz, Iloną Piwowarczyk, Anną Rzym,
Dobromiłą Wrońską.
GRAFIKA, FOTOGRAFIE I DRUK
Dział, który dba o wygląd gazety. Są w nim
bardzo rożne stanowiska. Łamacze (składacze)
wlewają teksty na kolumny, czyli strony, dbając
o ich poprawne rozmieszczenie. Graficy odpowiadają za ciekawy wygląd stron, wielkość i krój tytułów, dostarczają ilustracji. W „Jutrzence” wszystkie
te obowiązki wykonują: redaktor naczelna Helena
Usowa, redaktor techniczny Stefan Ladryk oraz
Małgorzata Kiryłłowa.
Za fotografa robię ja oraz Małgorzata Kiryłłowa
i Aleksy Bondarczuk.
Redaktorem technicznym odpowiedzialnym
za druk jest Stefan Ladryk. Natomiast redaktorem
strony internetowej – Włodzimierz Kurojedow.

Strona powstała w 2004 r., a od 2011 roku zaczęliśmy zamieszczać w Internecie numery „Jutrzenki”
w formacie PDF do pobrania, ale z powodu odmowy
dofinansowania strony internetowej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” musieliśmy
zawiesić publikowanie numerów w Internecie i rozpocząć poszukiwanie sponsorów. W dobie Internetu
i komputeryzacji strona internetowa jest jednym
z najważniejszych atrybutów wydania, dlatego
dołożymy wszelkich starań, żeby wznowić tam
publikację „Jutrzenki”.
PODSUMOWANIE
A więc tak działamy w „Jutrzence”, często przekładając własne sprawy na dalszy plan, żeby zająć
się pracą społeczną w redakcji. I powiem Wam,
drodzy Czytelnicy, że właśnie taka praca sprawia
mi najwięcej przyjemności. To jest nieopisane
uczucie, kiedy możesz zobaczyć własny świeżo
wydrukowany tekst lub zdjęcie, czytać opinie
czytelników na ten temat, przekazywać i ułatwiać
innym dostęp do informacji, mieć świadomość, że
coś po nas zostanie i będzie służyć następnym
pokoleniom, chociażby do sporządzania samolocików z papieru. 
Z okazji Jubileuszu poprosiliśmy naszych byłych
i obecnych współpracowników, żeby odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących współpracy
z „Jutrzenką” oraz podzielili się wspomnieniami.
– Gdzie i kiedy po raz pierwszy Pan/Pani spotkał(-a) się z pismem Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”?
– Czy praca w Redakcji polonijnego czasopisma była fascynująca dla Pana/Pani?
– Co Pan/Pani najlepiej zapamiętał(-a) z tych
czasów, kiedy współpracował(-a) z redakcją
„Jutrzenki”?
– Z jakimi nadziejami łączył(-a) Pana/Pani fakt
powstania pierwszego czasopisma dla Polaków
w Mołdawii?
– „Jutrzenka” wczoraj, dziś i jutro – co się
zmieniło, a może co trzeba zmienić, aby pismo Polaków w Mołdawii jeszcze lepiej spełniało swoją rolę?
Współpracowników z Polski poprosiliśmy
o dodatkowe odpowiedzi na pytania o ich
związkach z Moldawią, a w szczegolności
z Polonią mołdawską.
Zapraszamy również do zapoznania się
z Gościem tego jubileuszowego numeru – najstarszym współpracownikiem naszej redakcji
panem Tadeuszem Gaydamowiczem (wywiad na str. 34-35).
życzymy miłej lektury!

refleksje i wspomnienia

Wanda burek (POLSKA)

czyli opieką, dzielili się wszystkim, co mieli i dzięki
nim poczułam się jak w dużej serdecznej rodzinie.
Jestem im za to bardzo wdzięczna i nigdy nie zapomnę pierwszych spotkań z nimi.
Pomysł wydawania „Jutrzenki” uważam za
trafiony. Pamiętam pierwsze numery wydawane
chałupniczym sposobem w Domu Parafialnym
w Bielcach. Jak one różniły się od pisma wydawanego obecnie! Czy spełnia ono moje nadzieje?
Miało to być czasopismo informujące o życiu Polonii
mołdawskiej, mówiące o sprawach kulturalnych
i gospodarczych Polski, przybliżające polską literaturę, pomocne w doskonaleniu języka polskiego.
„Jutrzenka” w obecnym kształcie jest bardzo interesującą gazetą. Na podstawie artykułów ukazujących się w niej, możemy dowiedzieć się nie tylko
o tym, czym żyją poszczególne stowarzyszenia, ale
również wielu faktów z historii stosunków mołdawsko-polskich oraz poznać sylwetki interesujących
Polaków pochodzących z Mołdawii a osiągających
sukcesy poza jej granicami. Bardzo sobie cenię
wspomnienia rodzinne drukowane na stronach „Jutrzenki.” Pozwalają one uchronić od zapomnienia
interesujące losy Polonii w Mołdawii.
Co należy wprowadzić? Myślę, że należałoby
częściej pisać o Polakach mieszkających w Mołdawii, którzy osiągają sukcesy w różnych dziedzinach, o spółkach polsko-mołdawskich, informować
o możliwościach kontaktu z firmami, które chciałyby
wejść na mołdawski rynek.
Co chciałabym przekazać swoim uczniom
i wszystkim, żyjącym w zjednoczonej Europie?
Mogę powiedzieć z czym w Mołdawii walczyłam,
a co przydaje się w życiu. Ciągle słyszałam, proponując jakieś rozwiązania, że tego czy tamtego nie
da się zrobić. Ja nie poddawałam się i wspólnymi
siłami cel osiągaliśmy.
Marzyć i marzenia urzeczywistniać. Stawiać
sobie wysokie wymagania i konsekwentnie je realizować. Umieć oddzielać rzeczywiste wartości od
mody, kierować się wartościami chrześcijańskimi,
bo Europa z tych korzeni wyrosła. Chociaż wszyscy
jesteśmy Europejczykami, to jednak nie zapominajmy o swojej tożsamości narodowej.
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17 lat w Mołdawii – czas na refleksje. Chyba
muszę zacząć od tego, że nigdy nie żałowałam
swojej decyzji. Praca wśród Polonii dała mi dużą
niezależność w tworzeniu, planowaniu i realizacji
programu, który sprawdził się w tym środowisku.
Praca dawała mi satysfakcję i sprawiała ogromną
radość. Polonia rosła, a ja razem z nią.
W Polsce pracowałabym inaczej, mniej twórczo, ograniczona pewnymi ramami nie odkryłabym
w sobie wielu predyspozycji, które przydały się
w Mołdawii.
To właśnie w Mołdawii, spotykając się ze starszymi mieszkańcami Styrczy i Bielc, zrozumiałam
jak ważna jest tożsamość narodowa. Dzięki niej
Polacy w Mołdawii, którzy nigdy nie byli w Polsce,
często represjonowani za to, że podkreślali swoją
polskość, potrafili zachować swoje tradycje, modlić
się po polsku, marzyć o niej i być z niej dumnymi.
W Mołdawii spotkałam wielu wspaniałych ludzi, dla
których warto było porzucić wygodne życie i znaleźć
się wśród nich i dla nich pracować.
Do Mołdawii przyjechałam w 1993 r. Był to kraj,
o którym niewiele słyszałam przed wyjazdem i niewiele wiadomości na jego temat mogłam zdobyć
w Polsce. Wyjeżdżałam więc z pewnym niepokojem, ale ciekawość przeważała. Poznałam już
dość dobrze Europę Zachodnią, natomiast nowe
państwa, powstałe w wyniku rozpadu Związku
Radzieckiego, były dla mnie zagadką.
Pierwsze zaskoczenie to krajobraz. Ogromna
przestrzeń, pagórki pokryte łanami słoneczników
i kukurydzy, ziemia czarna jak smoła, małe szare
domki z podwórkami oplecionymi dojrzewającymi
winogronami.
Bielce, w których miałam pracować przez najbliższy rok, raczej mi się nie spodobały. Jadąc do
Mołdawii, wiedziałam, że sytuacja ekonomiczna jest
bardzo zła i spotkam puste półki w sklepach, częste
wyłączania prądu, a zimą niedogrzane mieszkania.
To tylko się potwierdziło, ale mnie nie zaskoczyło.
Szybko zaaklimatyzowałam się w środowisku. Było to zasługą Polaków, których poznałam
w Bielcach. Ks. Jacek Puć oraz Polonia skupiająca
się przy kościele okazali mi wiele życzliwości, oto-
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nauczycielka języka polskiego,
pracowała w Mołdawii w latach 1993-2009,
jedna z inicjatorek założenia „Jutrzenki”,
współpracownik redakcji od 1996 r.

refleksje i wspomnienia
Krystyna Czupryniak (POLSKA)
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nauczycielka pierwszej polskiej klasy
w kiszyniowskim liceum,
współpracownik „Jutrzenki” od 1997 r.
moja wielka niesamowita przygoda ze światem
prasy zaczęła się 1994 roku. Wtedy po raz pierwszy dowiedziałam się o Forum Prasy Polonijnej od
pana Piotra Hlebowicza z Krakowa, który gościł
w Kiszyniowie u znajomych. Spotkaliśmy się
przypadkowo w kościele, opowiedział mi, że
w Tarnowie zrodził się pomysł Światowego Forum
Prasy Polonijnej i dobrze byłoby, gdybym tam pojechała, ponieważ już zajmowałam się nagrywaniem
i zapisywaniem wspomnień starszych osób polskiego pochodzenia, poszukiwaniem ich korzeni
w kiszyniowskim archiwum. Zgodziłam się i pan
Hlebowicz zgłosił mnie do udziału w II Forum.
Wkrótce dostałam zaproszenie, a w karcie
uczestnictwa wpisałam, że współpracuję z czasopismem „Rota” i „Ojczyzna Polszczyzna”, do
których wysyłałam swoje artykuły. Jadąc do Tarnowa, miałam ze sobą materiał pt. „Pani Luba” –
wspomnienia babci mojego ucznia z polskiej klasy.
Dziennikarka z redakcji „Nowa Nidzica” namówiła
mnie, żeby oddać ten artykuł na konkurs literacki
forum „Powrót do źródeł”, w którym otrzymałam
dyplom z wyróżnieniem. Tak to było…
W II Światowym Forum Prasy Polonijnej, który
odbył się w Tarnowie w 1994 roku uczestniczyło
165 dziennikarzy z 19 krajów świata, przedstawicieli
prasy, radia i telewizji. Dla wielu z nich Mołdawia
była nieznanym krajem, dlatego podczas mojego
wystąpienia na konferencji prasowej otrzymałam
bardzo dużo pytań. Szczególnie wszystkich interesowało – co z prasą polonijną w Mołdawii?

Pismo Polaków w Mołdawii ujrzało światło
dzienne w listopadzie 1996 roku. A jakie były te
pierwsze numery „Jutrzenki”? Dwie kartki przegięte
w połowie, razem osiem stron. Gdy wypadały z rąk,
leciały jak dwa ptaszki. I niosły ze sobą największy
skarb – słowo giętkie, słowo polskie.
Niektóre numery „Jutrzenki” brałam na kolejne
Fora Mediów Polonijnych, starałam się promować
naszą pierwszą polonijną gazetkę. Przyjechałyśmy we dwie – razem z redaktor naczelną Heleną
Usową – dopiero na VII Forum w 1999 roku. Helena została bardzo ciepło przyjęta przez kolegów
i koleżanki po fachu. Od tego czasu na każdym
z takich spotkań Mołdawia była reprezentowana
przez „Jutrzenkę”.
Moja ścisła współpraca z redakcją „Jutrzenki” zaczęła się 1997 roku, gdy napisałam artykuł
o spotkaniu z Janem Pawłem II na Błoniach
w Krakowie. Najwięcej pisałam w 2000 i 2001 roku,
nieraz przyjeżdżałam do redakcji do Bielc. Czy była
to praca fascynująca? Na pewno tak. Tylko nie nazwałabym tego pracą. To coś innego. To całkowite
zanurzenie w myślach, w sensie i sednie tego, co
piszesz. Było coś, co pobudzało do pisania. To
chęć przekazania wiedzy, tradycji naszych przodków młodemu pokoleniu. Zachowywanie pamięci o
czasach przeszłych. W „Jutrzence” podjęliście się
tego trudnego wyzwania. Cześć i chwała wam za to!
Kiedyś w rozmowie z ówczesnym Ambasadorem RP w Kiszyniowie Piotrem Marciniakiem
zaproponowałam, by w „Jutrzence” ogłosić konkurs
na opisanie wspomnień o swoich rodzicach i dziadkach. Tak powstała seria książek „Wspomnienia
rodzinne”, wydawana przez redakcję. Prowadzicie
to do tej pory. Macie już duże doświadczenie. Życzę
wam wytrwałości, wiary w swoją działalność. Niech
żadna burza was nie zachwieje.

Spotkanie w Domu Polskim w Bielcach, 2000 r. Od lewej: autorka wspomnień Krystyna Czupryniak,
b. ambasador Piotr Marciniak, redaktor naczelna Helena Usowa
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татьяна залевская (польша)

Подобное мероприятие я планирую и в мае
2012 года и очень рассчитываю на помощь журнала. Хочу, чтобы молодежь в Польше больше
знала о своих сверстниках в Молдавии, о том,
как им живется в этой красивой, но самой бедной
стране в Европе.
«Ютшенка» не только информирует нас
о многих событиях, происходящих в Молдавии
и Польше, но остается по-прежнему «нашей».
Когда мы вынимаем из почтового ящика свежий
номер, то первое, что делаем – рассматриваем
фотографии, ищем знакомые лица, которых –
увы! – с каждым годом становится все меньше.
А вечером начинается чтение журнала от корки
до корки. А как же иначе, ведь это наша связь
с Молдавией, с городом, в котором мы жили,
с нашими корнями…
Я благодарна главному редактору Елене
Усовой, без участия и вклада которой не могу
и представить этот журнал. Хорошо, что несмотря на определенные трудности, возникавшие
в течение этих 15 лет, журнал остается с нами,
с читателями – теми, кто рядом и теми, кто
далеко.
Желаю «Ютшенке» побольше верных и преданных друзей, готовых прийти на помощь не
только в праздники, но и в будни.
Droga Redakcjo!
Składam najserdeczniejsze życzenia
z okazji 15-lecia pisma Polaków w Mołdawii
„JUTRZENKA”!
Pamiętam, jak byłam zdziwiona i wzruszona,
kiedy zobaczyłam pierwszy numer.
Wtedy nawet pomyśleć nie mogłam,
że czasopismo będzie miało
takie długie i kolorowe życie.
Każdy numer to odnajdowanie
nowych tematów, które przybliżają nas
do ojczyzny przodków – Polski.
Wdzięczny czytelnik „Jutrzenki”
Katarzyna Jażgunowicz, Kiszyniów
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15 лет нашей «Ютшенке». Для меня – очень
значимая дата, потому что в появлении газеты,
в ее дальнейшем становлении есть малая
толика моего и всей моей семьи участия. Вспоминаю нашу работу в редакции – время энтузиазма, душевных порывов, радости созидания...
И эта связь с «Ютшенкой» не прерывается и по
сегодняшний день.
15 лет назад наша газета формата А5, выходившая раз в два месяца, начала делать
свои первые шаги к объединению молдавских
поляков. Начиная с №4 «Ютшенка» уже заявила
о себе большим форматом и разнообразием
печатаемых материалов на польском и русском
языках, а позже – на румынском языке, что
сделало ее доступной для большего числа читателей, желающих познать историю и культуру
Польши. С №5 начинают появляться первые выполненные мною переводы материалов, связанных с историей Польши и польско-молдавскими
отношениями.
В те годы мои сыновья Станислав и Антон –
юное поколение польского общества в Бельцах –
успешно отгадывали ребусы и участвовали
в конкурсах, объявленных на страницах «Ютшенки». Сташек даже сам придумал несколько
кроссвордов на польском языке, а рисунки Антона были опубликованы в одном из номеров
журнала. Мой муж Виктор снабжал редакцию
фотографиями, сделанными на различных
мероприятиях. Готовил он также публикации,
связанные с нашей деятельностью в качестве
бельцких аниматоров движения «Супружеские
встречи» (1998-2002). Помню, как мы всей семьей обсуждали, какие фотографии лучше выбрать, как их подписать, чтобы передали то, что
чувствуем, чем хотелось бы поделиться.
Мы теперь живем в Польше, но наша взаимосвязь с Молдавией не прерывается благодаря
любимой «Ютшенке», которая со временем стала выходить ежемесячно, а также «расцвела»
(что очень радует!). С некоторыми номерами
журнала я сейчас знакомлю своих учеников, например, когда рассказываю им о Дне Полонии.
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переводчик, учитель английского языка,
сотрудник редакции с 1997 по 2002 г.
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Ewa PRus (POLSKA)
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lektorka języka polskiego
w latach 2005-2009,
współpracownik „Jutrzenki” od 2005 r.
Mój czteroletni pobyt w Mołdawii w charakterze
lektorki języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie był nierozerwalnie związany z „Jutrzenką”. Od samego początku wiedziałam,
że czasopismo pełni ważną rolę w środowisku
Polaków zamieszkujących ten kraj.
Początkowo na łamach czasopisma zamieszczałam sprawozdania z wydarzeń kulturalnych,
w których uczestniczyłam i które często organizowałam. Po jakimś czasie zaczęłam regularnie brać
udział w redagowaniu pisma, szukając wspólnie
z innymi redaktorami coraz lepszych rozwiązań
i pomysłów.
W tamtym okresie udało się nam, lektorom
i nauczycielom przybyłym z Polski, zachęcić naszych uczniów a szczególnie studentów do nie
tylko zapoznawania się z kolejnymi numerami
„Jutrzenki”, ale przede wszystkim do włączenia się
w jej współtworzenie. Dlatego powstało kilka
cennych inicjatyw: umieszczanie na łamach czasopisma wierszy autorstwa studentów z lektoratu
bieleckiego, udział w konkursach organizowanych
przez „Jutrzenkę”, artykuły o pobycie w Polsce na
letnich kursach języka polskiego (pisane przez
studentów zarówno z Bielc, jak i Kiszyniowa),
w ramach rubryki „Bliżej Europy” artykuły przybliżające inne kraje, np. Rumunię, okazjonalne artykuły o mołdawskich tradycjach świątecznych wraz
z przekładami rumuńskich kolęd na język polski,
artykuły o ważnych miejscach w Mołdawii, np. Kiszyniowie, sprawozdania z sympozjów naukowych
i imprez kulturalnych organizowanych przez lektoraty języka polskiego. Dzięki tym inicjatywom
studenci mołdawscy, w większości bez polskich
korzeni, zaangażowali się w tworzenie polskiego
pisma, a jednocześnie mogli śledzić ważne dla
polskiej społeczności wydarzenia opisywane na
łamach „Jutrzenki”.
Nasze rozmowy w gronie redakcyjnym toczyły
się często wokół problemów związanych z potrzebą
wprowadzania nowej tematyki. Szczególnie nam
zależało na ukazaniu współczesnego oblicza Pol-

ski. dzięki artykułom o chociażby pobytach studentów w Polsce udało się ukazać nieco obecne oblicze
kraju przodków. Myślę jednak, że przed „Jutrzenką”
ciągle jeszcze stoi zadanie wielopłaszczyznowego
przedstawiania zmieniającej się mentalności Polaków, najnowszej historii, po 1989 roku, komentowania dyskusji na tematy często kontrowersyjne,
jednak ważne dla Polaków początku XXI wieku.
Kiedy porównuję numery „Jutrzenki” z lat, kiedy ją współtworzyłam, to zauważam oczywiście
zmienioną szatę graficzną: kolorowa wkładka obok
barwnej okładki niezwykle uatrakcyjniła czasopismo. Na duże uznanie zasługuje kształt językowy,
który dzięki polskim współredaktorom, dbającym
o każdy szczegół stylistyczny i gramatyczny, wyróżnia bardzo pozytywnie to pismo. Często napisanie
artykułu staje się łatwiejsze niż wielogodzinne ślęczenie nad każdym problemem językowym. Tutaj
ogromną wdzięczność należy okazać lektorkom
bieleckiego lektoratu języka polskiego: Pani Małgorzacie Dybcio i Pani Danucie Kopeckiej, które tyle
czasu, wysiłku i serca włożyły w pracę nad każdym
numerem „Jutrzenki”.
Ostatnią pozytywną zmianą w tamtych latach
było również dla mnie coraz częstsze wprowadzanie języka rumuńskiego do czasopisma. Myślę,
że to niezwykle istotne, aby trzy języki ważne dla
Mołdawii (polski, rosyjski i rumuński) sąsiadowały
na łamach pisma Polaków w tym kraju.
Nowi redaktorzy to oczywiście nowe pomysły
i kierunki, które chcą wytyczać i dopóki tak będzie,
dopóty czasopismo będzie żyło swoim życiem
niezależnie od różnych trudności.
Z okazji piętnastolecia czasopisma tego właśnie
życzę Pani Redaktor Helenie Usowej i wszystkim
obecnym współredaktorom, korespondentom
i korektorom: odwagi we wprowadzaniu nowych
pomysłów, nowoczesnej wizji pisma, którego celem
jest zawsze mówienie o tym, co istotne dla obu
ojczyzn Polaków mieszkających w Mołdawii.
Życzę zatem następnych 100 lat istnienia czasopisma „Jutrzenka”!

Sławomir pietrzak (Polska)
nauczyciel języka polskiego,
współpracownik „Jutrzenki”
w latach 2010-2011
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W Mołdawii znalazłem się po raz pierwszy
pod koniec sierpnia 2010 roku – przyjechałem, by
uczyć polskiego w Bielcach. I już dwa-trzy tygodnie
później pracowałem dla Redakcji. „Jutrzenkę” pamiętam jako bardzo „gościnne” pismo – siedziba
mieściła się w jednym malusim pokoiku, w którym
zawsze było ciasnawo, acz przytulnie. Żadnego
zadęcia i epatowania dziennikarskim pseudożargonem (co niemile wspominam z pracy w innych
mediach). Pani Helena Usowa była wymarzonym
szefem – to znaczy takim, którego się nie boisz,
a którego szanujesz – z wzajemnością.
Przyznaję, że nie napisałem dla „Jutrzenki”
prawie niczego. W każdym razie wykonałem dla
„Jutrzenki” niezliczoną ilość korekt i kilka tłumaczeń
– dzięki jednemu z nich przez kilka dni myślałem
po rosyjsku, a rzeka Reut śniła mi się po nocach.
Zadebiutowałem też na łamach pisma jako fotograf
– i jako facet, który pokazał „diabełka” na imprezie
polonijnej.

„Jutrzenka” to pismo tworzone z niewątpliwą
pasją – którą od lat przejawia pani Helena. Pasją,
która udzielała się także nam, współpracownikom.
Gdyby jakikolwiek inny redaktor naczelny poprosił
mnie o rozwożenie egzemplarzy pisma, odmówiłbym na pewno – a dla Pani Redaktor robiłem to
z radością. Zresztą – nie tylko dla Niej, ale także
dla wszystkich, którym „Jutrzenka” była potrzebna
– czyli Czytelników.
Oczywiście nie jest to pismo bez wad, ale biorąc
pod uwagę trudności, z którymi musi się borykać,
uważam, że prezentuje się bardzo dobrze na tle
prasy polonijnej i nie tylko.
A co bym w „Jutrzence” zmienił? Logo. Nigdy
nie podobała mi się czcionka, którą napisany jest
tytuł. I może przydałoby się troszkę więcej humoru,
coś na wzór ostatniej strony okładki w starym „Przekroju”. (Lecz cóż, łatwo tak marudzić, trzeba było
samemu coś z tym zrobić, póki była okazja.)
Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć,
że współpraca z „Jutrzenką” to jedna z dwóch najlepszych rzeczy, jakie przytrafiły mi się w Mołdawii.
Szczerze.
I równie szczerze życzę Pani Redaktor Naczelnej oraz całemu Pismu jak najlepiej. Trzymajcie się,
najlepsze jeszcze przed Wami.
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OLA KLIMOWICZ (Mołdawia)
uczennica 12 klasy,
współpracownik „Jutrzenki” od 2009 r.
Pierwszy raz zetknęłam się z pismem Polaków
w Mołdawii „Jutrzenka” w Polskim Domu w Styrczy
w 2004 roku. W tym czasie rozpoczęłam naukę
języka polskiego.
Przeglądając kilka razy „Jutrzenkę”, bardzo
zapragnęłam współpracować z tym czasopismem
– chociaż miałam tylko 12 lat! No i co? Udało
się. Marzenie spełniło się! Teraz chętnie pracuję
w redakcji „Jutrzenki” i jestem bardzo zadowolona.
Zawsze z niecierpliwością czekam na nowy numer
pisma.
Wspólna praca z panią Heleną jest bardzo ciekawa i pożyteczna dla mnie. Dzięki cennym radom
pani Redaktor mogę się uczyć i rozwijać zainteresowania. Odkąd pracuję w redakcji, zauważyłam,
że zespół redakcyjny ma szczególne podejście do
każdego pracownika czasopisma i stara się pomóc
każdemu początkującemu współpracownikowi.

Najbardziej podoba mi się w tym czasopiśmie
niezależność – to, że „Jutrzenka” pisze prawdę,
nie trzyma się lewych ani prawych i zawsze ma
własne zdanie.
Uważam, że „Jutrzenka” odgrywa ważną rolę
w szerzeniu kultury polskiej w Mołdawii. Czytając
czasopismo, Polacy z jednego końca Mołdawii
dowiadują się o tym, co robią Polacy na drugim
końcu naszego kraju. Dzięki temu wiedza Polonii
mołdawskiej o kulturze i tradycjach polskich jest
bogatsza.
Co trzeba zmienić, aby „Jutrzenka” jeszcze
lepiej spełniała swoją rolę? Moja propozycja jest
następująca: nawiązać kontakt z jak największą
liczbą młodzieży, aby zachęcić ich do wspólnej
pracy w czasopiśmie. Musimy mówić o tym, że
jesteśmy Polakami i o tym, że pamiętamy i lubimy
Ojczyznę naszych przodków!

refleksje i wspomnienia

Elena Pumnea (POLSKA)
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absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
urodziła się i wychowała w Mołdawii,
obecnie mieszka i pracuje w Polsce,
współpracownik „Jutrzenki” od 2005 roku.
Z „Jutrzenką” znamy się od jej „urodzenia”. Moja
mama współtworzyła pierwsze stronice formatu
A5. Trochę później, kiedy gazetka „wyrosła” do
formatu A4, moim zadaniem była selekcja dowcipów do rubryki Na wesoło. Oprócz tego zdarzało
mi się wysyłać rozwiązania krzyżówek i zagadek
do redakcji. Otrzymałam nawet legitymację Klubu
Mądrej Sówki.
W wieku, w którym ja zaczęłam przygodę
z „Jutrzenką”, czyli w wieku 12-13 lat, każde zajęcie jest fascynujące. Wtedy dopiero zaczynamy
odkrywać świat. Jednak mnie to zajęcie pochłonęło
od 2005 roku, kiedy to moja współpraca z „Jutrzenką” się zintensyfikowała i można by to już nazwać
pracą. Chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie
słowo. To bardziej hobby, styl życia, inaczej już nie
umiem funkcjonować.
Wracając myślami wstecz, bardzo mile wspominam posiedzenia w Redakcji z Panią Redaktor.
Zawsze była tam kawa, herbatka, coś słodkiego
i dobry nastrój. Czułam się tam jak u siebie, niezależnie od tego, czy dyskutowałyśmy o materiałach
w następnym numerze, czy opowiadałyśmy przez
telefon zainteresowanym dziennikarzom z Polski

o Mołdawii, czy po prostu rozmawiałyśmy na różne
tematy.
W czasach szkolnych bardzo lubiłam czytać
rubrykę Savoir Vivre, w której mały Smoczek dawał
lekcje dobrego wychowania. Dlatego zmarwtiłam
się kiedy rubryka ta zanikła i w 2008 roku postanowiliśmy ją zreanimować, tym razem zamiast
Smoczka jestem ja. Chciałabym wierzyć, że tak jak
ja kiedyś, teraz inni śledzą tę rubryczkę i czekają
z niecierpliwością na następny odcinek.
Pamiętam, jak zaczęliśmy publikować w „Jutrzence” krótkie opowiadania o szczurku Józio,
który mieszkał w Domu Polskim pod łóżkiem jednej
z nauczycielek języka polskiego. Do tej pory nie
wiadomo, czy był tam rzeczywiście szczurek czy
nie. Tak czy jnaczej to był dobry pomysł!
„Jutrzenka” od „wczoraj” do „dziś” przeszła
długą drogę. Z ulotki przekształciła się w porządne
czasopismo z atrakcyjną szatą graficzną i własnym
gronem czytelników. Nie jestem w stanie przewidzieć jej przyszłości, ale będziemy się starać jak
najdłużej wydawać pismo Polaków w Mołdawii,
zmieniać się, powracać do źródeł i mieszać współczesność z tradycją dla naszych Czytelników.

Droga Redakcjo „Jutrzenki”,
Szanowna Pani Redaktor Naczelna,
Polskie Towarzystwo Medyczne w Bielcach współpracuje z „Jutrzenką” od wielu lat. Na łamach czasopisma mieliśmy możliwość opisywać działalność naszej organizacji i wszystkie wydarzenia w naszym środowisku
lekarskim. Międzynarodowe konferencje i kongresy medyczne oraz spotkania polonijne były propagowane za
pomocą gazety. W „Jutrzence” często ukazywały się artykuły o tematyce promocji zdrowia.
Z czasem pismo się rozwijało, coraz więcej ciekawych artykułów pojawiało się na jego stronach i coraz
więcej autorów chcących współpracować z „Jutrzenką.” Dla mnie najbardziej pamiętne zostały nasze posiedzenia
w redakcji, podczas których snuliśmy plany i rozmawialiśmy o przyszłości Polonii, PTM i „Jutrzenki.”
Wśród mediów polonijnych pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” jest znane i cenione. Chcę pogratulować Redakcji nagrody w II ogólnopolskim konkursie Prasy Lokalnej i Polonijnej wręczonej we wrześniu br. na
XIX Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie.
Z okazji 15. rocznicy „Jutrzenki” życzę Redakcji i Pani Redaktor Naczelnej jeszcze większych sukcesów
w przyszłości i jeszcze więcej autorów do współpracy!
W imieniu PTM w Mołdawii

Andżela Bogucka, prezes
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Pierwszy raz w życiu zobaczyłem jeden z numerów „Jutrzenki” przypadkowo w pociągu, którym
jechałem do Bielc, do Domu Polskiego, gdzie miałem rozpocząć pracę po studiach jako nauczyciel
języka polskiego. Był to rok 2008. Pamiętam, że
wtedy, w tym pociągu, relacje z różnych imprez
zamieszczone w „Jutrzence” pomogły mi lepiej poznać środowisko polonijne, zaangażowanie, pracę
w szerzeniu polskiej kultury Polaków mieszkających
w Mołdawii.

Ałła Klimowicz (MOŁDAWIA)
nauczycielka w Głodianach,
współpracownik „Jutrzenki” od 2005 r.
Czytam „Jutrzenkę” od pierwszego numeru.
Jak on trafił do moich rąk? Dokładnie już nie pamiętam. Jeszcze nie był kolorowy, papier był byle
jaki, ale wszystkie artykuły wydały się mi na tyle
interesujące, że nawet nie zwróciłam uwagi na
jakość papieru.
Jestem z zawodu nauczycielką, a dziennikarstwo zawsze było moją pasją. Ta miłość urzeczywistniła się dzięki współpracy z „Jutrzenką”. Jestem
bardzo wdzięczna Redakcji za liczne chwile twórczości, które przeżyłam, pisząc dla „Jutrzenki”.

Cieszy mnie, że w czasopismie jest dużo informacji o stosunkach polsko-mołdawskich – tak
historycznych, jak i współczesnych. Nasza rodzina
z niecierpliwością czeka na kolejne artykuły z rubryki Z historii Polski.
Pismo to zawsze nas łączyło. Dzięki „Jutrzence”
dowiedziałam się, jak bardzo Polonia mołdawska
jest liczna i rozmaita. Dowiedziałam się również
o losach moich rodaków, czasami tak skomplikowanych.
W ciągu tych 15 lat zmieniała się objętość, szata
graficzna i tematyka publikacji, ale najważniejsze
zostało niezmienione – pismo Polaków w Mołdawii nadal opowiada o znaczących wydarzeniach
z życia mniejszości polskiej. Warto zaznaczyć, że
miesięcznik ciągle się rozwija. Życzę trzymać ten
poziom!

Дорогие сотрудники журнала «Jutrzenka»! разрешите вас поздравить от имени членов Легиона Марии кишиневского римско-католического прихода с радостным 15-летним юбилеем! Желаем вам от всей
души широкого пути, улыбок, солнца, радости. Оставайтесь всегда молодыми, со множеством творческих
планов и надежд. Мы вас любим, с большим интересом читаем и с нетерпением ждем новых номеров.
Да благословит вас Господь Бог и опекает Пресвятая Богородица!
С любовью и глубоким уважением – 					
читатели «Jutrzenki»
Сердечно поздравляю творческий коллектив «Jutrzenki» с 15-летием вашего издания. За прошедшие
годы «Jutrzenka» стала нашим любимым журналом. Спасибо за ваш огромный труд, благодаря которому
на протяжении этих лет вы поддерживали в нас польский дух и помогали познавать не только историю
польского государства, но и историю поляков, издавна проживающих в Молдавии.
В библиотеке кишиневского римско-католического Кафедрального собора «Jutrzenka» очень востребована, ее читают не только прихожане, посещающие богослужения на польском языке, но также
преподаватели и ученики польских классов лицея им. Гоголя, члены Лиги польских женщин и Союза
поляков Молдавии. Поздравляя сегодня журнал с юбилеем, хочу пожелать творческому коллективу издания всегда сохранять высокий профессиональный уровень, а самому изданию оставаться таким же
интересным и информационно насыщенным.
С уважением – 			
библиотекарь Кафедрального собора Янина Дороховская
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nauczyciel języka polskiego w Bielcach,
współpracownik „Jutrzenki” od 2008 r.
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Stanisław Zelek (Polska)

Bardzo miło wspominam wyjazd do Gagauzji
i wywiad z tamtejszym baszkanem M. Formuzalem.
To było dla mnie nowe doświadczenie i trochę zabawne. Pamiętam, że jedna z obecnych tam osób,
po wypiciu kawy (własnoręcznie przygotowanej dla
nas przez baszkana Gagauzji wg jego przepisu),
odwróciła filiżankę i wysypała na podstawkę całą
zawartość fusów. Pomyślałem, że to taka dziwna
gagauska tradycja – co kraj, to obyczaj – dlatego
także przymierzałem się do wykonania takiego
ruchu. Na szczęście zostałem powstrzymany i wyjaśniono mi, że pani po prostu tylko sobie wróżyła.
Myślę, że współpraca z Redakcją była dla mnie
bardzo owocna. Wiele się nauczyłem i mogłem zobaczyć „od kuchni”, jak tworzy się kolejne numery
czasopisma. To naprawdę ciężka praca, wymagająca czasu i dokładności.

refleksje i wspomnienia
Sylwia Biesaga (POLSKA)
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nauczycielka w Liceum im. M. Gogola
w Kiszyniowie w latach 2004-2009,
współpracownik „Jutrzenki” od 2005 r.
Po raz pierwszy spotkałam się z „Jutrzenką”
w Mołdawii, kiedy przyjechałam do Kiszyniowa.
Chociaż miałam już doświadczenie współpracy
z ukraińskim czasopismem polonijnym „Polonia
Charkowa”, jednak pisanie artykułów do „Jutrzenki”
było dla mnie czymś nowym. Przede wszystkim
sprawiało mi to ogromną przyjemność.
Zapamiętałam z tych czasów, kiedy współpracowałam z redakcją „Jutrzenki”, profesjonalizm,
dużą kulturę osobistą Redakcji oraz otwartość na
nowe pomysły i szacunek dla korespondentów.
Zawsze miałam poczucie swobody twórczej, nigdy
nie narzucano mi tematów. W kontekście mojej
współpracy z organizacjami polonijnymi w Mołdawii,
kontakty z „Jutrzenką” należały do najprzyjemniejszych. To jeden z jaśniejszych punktów na mapie
moich wspomnień z Mołdawii.
Czy pamiętam jakieś niecodzienne zdarzenie
związane z „Jutrzenką”? Nie nazwałabym tego
wydarzeniem niecodziennym, ale kilka lat temu
z okazji Dnia Edukacji Narodowej jeden numer
„Jutrzenki” był poświęcony wszystkim nauczycielom
z Polski pracującym w tamtym czasie w Mołdawii.
Drodzy Przyjaciele!
Czasopismo „Jutrzenka” poznałam w Domu Polskim w Suczawie. Czytam je od wielu lat. Początkowo
okazjonalnie, w czasie pobytu w Suczawie, a od kilku
lat systematycznie, gdyż dzięki uprzejmości Pani Redaktor Heleny Usowej dociera do Konstancy.
Od samego początku zainteresowała mnie jego
forma i różnorodność poruszanej tematyki. Zawsze
interesowały mnie losy Polaków żyjących w różnych
krajach, a szczególnie tych z obszaru byłego Związku
Radzieckiego. Dzięki „Jutrzence” poznałam niezwykłe
historie naszych Rodaków. Wiele miejsca Redakcja
poświęca bieżącym wydarzeniom organizacji polonijnych w Bielcach i okolicy. Porusza również tematykę
polonijną innych środowisk mołdawskich. Na uznanie
zasługuje promocja młodych polskich talentów, zarówno malarskich, jak i poetyckich. Dzięki „Jutrzence”
poznałam piękno ziemi mołdawskiej.
Redakcja nie zapomina o rocznicach wielkich wydarzeń historycznych i kulturalnych w Polsce. Część
artykułów jest dwujęzyczna, co ma ogromny wpływ
na odbiór pisma. Dzięki temu dociera ono zarówno

Ten gest uznania dla naszej pracy bardzo mnie
wzruszył. Pieczołowicie przechowuję ten numer, bo
jest on dla mnie jak pamiątkowy album. Większość
moich koleżanek, których zdjęcia się tam znajdują,
już w Mołdawii nie pracuje, więc można powiedzieć,
że to numer dokumentalny i historyczny. 
„Jutrzenka” podobała mi się zawsze. Jeśli się
spojrzy na jej poszczególne roczniki, widać zmiany,
jakie zachodzą i w szacie graficznej, i w zawartości
czasopisma. Wysoko oceniam organizowane konkursy, bo mają one konkretny cel – kultywowanie
polskich tradycji. Z wielką lubością zaglądałam
też na stronę, na której są prezentowane prace
naszych małych artystów polonijnych. Artykułom
historycznym zawdzięczam rozszerzenie swojej
wiedzy o regionie. Relacje z imprez kulturalnych
w różnych ośrodkach polonijnych były dla mnie
inspiracją we własnej pracy.
Podsumowując, „Jutrzenka” zawsze była
ciekawa, różnorodna tematycznie, a Redakcja
nieprzerwanie dąży do tego, by każdy, niezależnie
od wieku, mógł znaleźć w niej coś do poczytania.
Po prostu czuje się, że jest to pismo o Polakach
i dla Polaków. Tak trzymać!
Redakcji „Jutrzenki” serdecznie gratuluję solidnego jubileuszu (15 lat to jest solidny jubileusz )
oraz życzę dalszych 15 lat owocnej i twórczej pracy,
wiernych czytelników i kolejnych pokoleń oddanych
współpracowników.

do polskiego odbiorcy słabo znającego swój ojczysty
język, jak i do czytelnika mołdawskiego. Rebusy
i krzyżówki oraz kącik dla dzieci urozmaicają jego
atrakcyjność.
Każdy numer „Jutrzenki” w Rumunii oczekiwany jest z wielkim zainteresowaniem. Czytają go
szczególnie Polacy pochodzący z tamtych terenów –
z Bielc i Styrczy, gdyż łączy nas wspólna historia,
zarówno ta polska, jak i rumuńska. Dzięki „Jutrzence”
powracają w rodzinne strony, które kiedyś utracili.
Czasopismo jest interesujące, porusza problematykę środowisk polonijnych, wprowadza nas
w atmosferę życia w Mołdawii.
Z okazji 15. rocznicy pisma życzę Pani Redaktor
Naczelnej oraz całemu zespołowi redakcyjnemu wielu osiągnięć i satysfakcji w redagowaniu „Jutrzenki”
i dalszej polonijnej działalności oraz jak największej
liczby czytelników, zarówno tam w Mołdawii, jak
i u nas w Rumunii.
Barbara Breaban
Przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków
w Konstancy (RUMUNIA)
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s. Dorota Góral (Mołdawia)

i z Pismem Świętym. Jeśli są konkursy to i ich
podsumowanie, i nagrody! Przyznam się, że na
początku trochę się martwiłam, gdzie odszukać
ciekawe nagrody, ale pomyślałam, że trzeba ufać
w Opatrzność Bożą i nie zawiodłam się! Wszystkim
– i uczestnikom, i organizatorom – podobają się
nasze finałowe podsumowania konkursów. te spotkania odbywają się w Styrczy czy też w Bielcach,
gdzie po oficjalnym podsumowaniu-egzaminie
i zabawach, uczestnicy oraz goście przy ognisku
i obficie zastawionym stole wesoło spędzają czas.
Inną naszą wspólną inicjatywą jest strona „Szkic
do portretu”, gdzie przedstawiamy charakterystykę
Zgromadzeń Zakonnych pracujących na terenie
Mołdawii.
Miło wspominam spotkania w redakcji, gdzie
bez zapowiedzi można było spotkać nauczycieli
i lektorki języka polskiego czy gości z Polski, gdzie
przy herbatce i słodkim przysmaku rodziły się nowe
pomysły.
Z okazji jubileuszu powstania „Jutrzenki”
składam serdeczne życzenia i podziękowania za
dotychczasową współpracę. Życzę by „Jutrzenka”
nadal pojawiała się, jako ta kolorowa strona na szarzyźnie okolicy i pokazywała nam talenty i sukcesy
dzieci i młodzieży tej ziemi.

Дорогие друзья, дорогие коллеги,
сердечно поздравляю коллектив редколлегии, авторов и читателей
журнала «Jutrzenka» c юбилеем.
Впервые в нашей стране в течение пятнадцати лет издается журнал на польском языке. Это прекрасный возраст. Ваш журнал – один из любимых – на протяжении всех этих лет всегда был и остается
нужным, близким и понятным всем современным поколениям благодарных читателей Полонии в Республике Молдова.
С первых дней существования журнала мы с нетерпением ожидаем каждый его номер и выпуски
приложения к нему – «Wspomnienia rodzinne». В том, что эти публикации вызывают интерес и доверие,
безусловно, заслуга вашего высокопрофессионального творческого коллектива.
Желаю сотрудникам редакции, всем, кого сегодня сплотила вокруг себя «Jutrzenka», творческой
активности, новых успехов, преданных и взыскательных читателей.
Неля Саганова
Редактор-координатор ежегодника Кишиневской римско-католической епархии
«ANALECTA CATHOLICA»
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Pragnę wspomnieć, jak po przyjeździe tu,
do Mołdawii, spotkałam się z bardzo miłym
przyjęciem ze strony środowiska polonijnego,
jak zapoznano mnie z placówkami polonijnymi
istniejącymi w Bielcach. Jeszcze nie zdążyłam
dokładnie się rozpakować, kiedy to pani Helena,
Redaktor Naczelna „Jutrzenki” zaprosiła mnie
do współpracy. Poprosiła, bym wymyśliła kilka
pytań dla dzieci o tematyce biblijnej, ponieważ
redakcja ma ciekawe książki otrzymane z Polski
od jej byłego współpracownika – „Pismo Święte
w paskach-obrazkach” i chce je rozdać jako nagrodę w konkursie. Propozycja ta sprawiła mi radość
i pamiętam jak dziś, że szybko napisałam te bardzo
proste pytania i odesłałam do redakcji. Tak właściwie zaczęła się nasza współpraca i trwa do dziś.
Bardzo mile wspominam nasze spotkania
w Domu Polskim, gdzie między innymi daliśmy
początek konkursowi na Szopki Bożonarodzeniowe
i pierwszą wystawę Szopek w bieleckim kościele
w 2008 roku oraz coroczne wystawy w różnych
kościołach Mołdawii.
Pani Helena zaproponowała, by poświęcić
jedną stronę czasopisma dla celów katechetycznych. Zamieszczamy na niej konkursy dla
dzieci, związane z tematem roku liturgicznego
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Zgromadzenie Sióstr Świętego Jana Chrzciciela,
parafia św. Archaniołów w Bielcach,
współpracownik „Jutrzenki” od 2008 r.

refleksje i wspomnienia

Helena Usowa (Mołdawia)

Czasopismo „Jutrzenka” powstało w Bielcach
15 lat temu jako polonijne pismo. Był to okres odradzania polskości w naszym kraju. Miało to być
pismo Polaków, którzy zaczęli uświadamiać sobie
swoją tożsamość.
Koncepcja pisma od tej pory nie zmieniła się.
Nadal zostajemy pismem wydawanym przez i dla
Polonii, która dla pozostałych mieszkańców Mołdawii jest ambasadorem Polski. A to oznacza wysoki
poziom kultury wewnętrznej, inteligencję, wiedzę,
profesjonalizm, tolerancje, szacunek dla tradycji
swojego narodu i innych.
Od początku ukazywania się miesięcznik
przeszedł duże zmiany, które jednokolorową gazetę formatu A5 doprowadziły do ładnego wydania
magazynowego. Chętnie zamieszczamy wszystkie
informacje nadsyłane przez organizacje polonijne,
relacje z imprez polonijnych, prezentujemy sylwetki
działaczy. Nie jesteśmy jednak organem żadnej

organizacji polonijnej i nie chcemy być takim organem. Jesteśmy otwarci dla wszystkich.
Oczywiście, że bez pieniędzy nie można wydawać gazety. Ze względu na trudną sytuację
ekonomiczną w Mołdawii musimy więc w dalszym
ciągu liczyć na dotacje z Senatu Polski.
Z okazji 15. jubileuszu naszego czasopisma
chcę podziękować całemu Zespołowi Redakcyjnemu, w tym stałym współpracownikom w Polsce, oraz wszystkim, którzy umieszczają artykuły
w „Jutrzence”, za swe bezinteresowne zaangażowanie i poświęcony czas. Dziękuję gorąco tym,
którzy pracują w redakcji najdłużej: Pani Wandzie
Burek, Pani Annie Szarek i Panu Tadeuszowi
Gaydamowiczowi. Dziękuję również młodzieży,
aktywnie uczestniczącej w tworzeniu polonijnego
czasopisma w Mołdawii.
Serdecznie dziękuję naszym czytelnikom, którzy nas nie zawodzą!

Drodzy Rodacy! Wielce Szanowni Koledzy!

Поздравляем наш любимый журнал
«Jutrzenka» c 15-летним юбилеем!
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redaktor naczelna „Jutrzenki”

W imieniu Zarządu Głównego Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej
im. Adama Mickiewicza oraz Redakcji „Gazety Polskiej Bukowiny” z całego serca składamy Państwu
najlepsze życzenia z okazji 15-letniego Jubileuszu
waszego czasopisma.
Od 15 lat „Jutrzenka” przekazuje czytelnikom
ciekawe i aktualne informacje o życiu Polonii mołdawskiej. Wasza działalność sprzyja wzrostowi nie
tylko aktywności polskich organizacji społecznych,
ale szerzeniu polskiej kultury, wiedzy o naszej
praojczyźnie, Rzeczpospolitej Polskiej w środowiskach innych narodowości.
życzymy Państwu dalszych sukcesów w tak
ważnej działalności, która sprzyja pogłębieniu
współpracy pomiędzy Polakami.
Dla „Jutrzenki” i Redakcji – Sto lat!
Z wyrazami głębokiego szacunku
Zarząd Główny Obwodowego TKP
im. A. Mickiewicza,
Redakcja „Gazety Polskiej Bukowiny”

За эти годы издание стало не только частью
жизни польской диаспоры Бельц, но и весточкой с нашей исторической родины. «Jutrzenka»
приближает нам культуру и традиции Польши.
На страницах журнала часто появляются воспоминания поляков, проживающих в Молдавии,
фотографии из их семейных архивов. Благодаря «Jutrzenkе» у нас появилась возможность
рассказать молодому поколению о прошлом,
о судьбах наших предков.
Желаем единственному изданию польской
диаспоры в Молдавии, чтобы оно оставалось
таким же ярким и красивым, радовало нас интересными материалами о культуре и искусстве,
о прекрасных уголках Польши и Молдавии.
Желаем «Jutrzenkе» долгих лет жизни!
От имени слушателей
Университета тетьего поколения в Бельцах
Элеонора Томашевская,
Владимир Несов

fotor eportaż
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J u bi leusz styrczańskich dzwon eczków
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fotor eportaż - Bu kowiński e spotkan ia
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styrczański e dzwon eczki

festiwal Pokrowski

Впервые в Тирасполе прошел Покровский фестиваль для детей с ограниченными возможностями,
организованный Обществом польской культуры
«Ясна Гура» при поддержке Министерства образования Приднестровья.

W Tyraspolu po raz pierwszy odbył się Festiwal Pokrowski dla dzieci niepełnosprawnych,
zorganizowany przez Stowarzyszenie „Jasna
Góra”, wspieranego przez Ministerstwo Edukacji
Naddniestrza.

В фестивале приняли участие гости из Польши –
фолк-ансамбль «Древутня» (Люблин), бард Матеуш Пенёнжек (Пшемысль) и пианистка Малгожата Зарембиньска (Жешув). Фестиваль проходил в рамках программы
«Буковинские встречи с искусством», координатором
которой является Марек Пантула (Пшемысль), уже много лет занимающийся общественной деятельностью на
благо людей с ограниченными возможностями.
Главная идея Покровского фестиваля заключалась
в том, чтобы показать, как безграничны возможности
человека, когда таланту сопутствуют труд, упорство
и желание быть нужным. Организаторы хотели привлечь
внимание широкого круга людей к проблемам таких детей
и помочь им в социокультурной реабилитации.
Благодаря нашим друзьям из Польши приднестровцы
смогли познакомиться с фортепианными произведениями известных польских композиторов, польской поэзией,
а также региональной музыкой в исполнении артистов
с ограниченными возможностями из капеллы «Древутня».
На сцене Дворца детско-юношеского творчества
свои способности и таланты продемонстрировали также воспитанники из коррекционных школ Тирасполя
и Дубоссар. С трогательным старанием ребята пели
и играли на народных инструментах. Все без исключения заслужили горячие аплодисменты и восхищение.
Ансамбль «Древутня» и юные участники Покровского
фестиваля сумели доказать, что ограниченные возможности здоровья не являются помехой для самовыражения и развития талантов. Надеемся, что такие встречи
с искусством будут традиционными для Приднестровья.
Наши гости из Польши посетили также Рашков,
где встретились с местными жителями. Незабываемые
ощущения пережили поляки, издавна проживающие
на землях Приднестровья, услышав в исполнении капеллы «Древутня» старинные песни, которые пели их
предки.
Общество польской культуры «Ясна Гура» сердечно
благодарит координатора проекта «Буковинские встречи
с искусством» М. Пантулу, артистов капеллы «Древутня», М. Зарембиньску и М. Пенёнжека за прекрасную
возможность приобщения к искусству. Особую благодарность за сотрудничество в подготовке фестиваля выражаем руководителю Университета третьего возраста
в Бельцах Л. Ивасына и журналу польской диаспоры
«Jutrzenka» – информационному спонсору «Буковинских встреч с искусством» .
Наталья Синявская

W festiwalu brali udział goście z Polski – zespół
muzyki ludowej „Drewutnia” (Lublin), bard Mateusz Pieniążek (Przemyśl) i pianistka Małgorzata
Zarębińska (Rzeszów). Festiwal odbył się w ramach
programu „Bukowińskie spotkania ze sztuką”, koordynatorem którego jest Marek Pantuła (Przemyśl), od
wielu lat zaangażowany w działalność społeczną na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Główną ideą festiwalu było pokazanie nieograniczonych możliwości człowieka, kiedy towarzyszą
mu talent, praca, wytrwałość i pragnienie bycia pożytecznym w społeczeństwie. Organizatorzy chcieli
zwrócić uwagę na problemy niepełnosprawnych
dzieci i pomóc im w rehabilitacji społecznej i kulturalnej.
Dzięki naszym przyjaciołom z Polski mieszkańcy
z Naddniestrza mogli zapoznać się z utworami fortepianowymi wybitnych polskich kompozytorów,
poezją polską, jak i regionalną muzyką wykonywaną przez niepełnosprawnych artystów z kapeli
„Drewutnia”.
Na scenie Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży
wystąpili również uczniowie zakładów poprawczych
z Tyraspolu i Dubăsari. Zachwycili oni publiczność
umiejętnością grania na instrumentach ludowych,
czym zasłużyli na gorące oklaski. Zespól „Drewutnia” i młodzi uczestnicy festiwalu udowodnili, że
ograniczone możliwości osób niepełnosprawnych nie
są przeszkodą w rozwoju talentów. Mamy nadzieję,
że takie spotkania ze sztuką staną się tradycją na
terytorium Naddniestrza.
Nasi goście z Polski odwiedzili również miejscowość Raszków, gdzie spotkali się z mieszkańcami. Utwory wykonane przez zespół „ Drewutnia”
sprawiły wielką przyjemność Polakom żyjącym od
pokoleń na terenach Naddniestrza, tym bradziej, że
znali je od swoich przodków.
Stowarzyszenie „Jasna Góra” serdecznie dziękuje koordynatorowi projektu „Bukowińskie spotkania
ze sztuką” M. Pantule, artystom zespołu „Drewutnia”, M. Zarębińskiej i M. Pieniążkowi za doskonałą
możliwość obcowania ze sztuką. Szczególne podziękowania za współpracę w przygotowaniu spotkania
wyrażamy Dyrektorce UTW w Bielcach L. Ivasîna
oraz pismu „Jutrzenka”, które jest patronem medialnym „Bukowińskich spotkań ze sztuką”.
Natalia Siniawska
Tłum. na j. polski Ana Iovu
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aktualności

spotkania z Mołdawią
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Naddniestrze
Historia
Obszary dzisiejszego Naddniestrza stanowiły
w okresie od IX do XII wieku część Rusi.
Od XIII wieku do Naddniestrza zaczęły napływać
na większą skalę fale ludności wołoskiej, posługującej
się językiem z grupy wschodnioromańskiej. Wołosi po
zasymilowaniu się z napotkaną w Mołdawii i Naddniestrzu ludnością (głównie ruską) dali początek narodowi
mołdawskiemu. Powstałe w drugiej połowie XIV wieku
państwo mołdawskie obejmowało swym zasięgiem także
część terytoriów dzisiejszego Naddniestrza, m.in. miasto
Tiginę (Bendery) oraz niektóre obszary na lewym brzegu
Dniestru np. miejscowość Mohyłów.
W XV wieku część Naddniestrza znalazła się
w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, część
pozostawała w rękach hospodarów mołdawskich. Nieco
później większa część litewskiego Naddniestrza została
wcielona do osmańskiej prowincji. Część litewska,
m. in. z miejscowością Raszków znalazła się w 1569 r.
w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej (1793) i zwycięskich
wojen Rosjan z Turkami całe Naddniestrze znalazło się
na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego.
Od XIX wieku do 1940 roku
Przez cały XIX wiek Naddniestrze stanowiło część
gubernii podolskiej i odeskiej. Raz po raz do tych terenów pretensje zgłaszała Rumunia, nigdy nie zostały one
jednak – nawet po I wojnie światowej – bezpośrednio
włączone w skład państwa Hohenzollernów. Wyjątek
stanowiło miasto Tighina (Bendery), które po 1918 r.
weszło w skład państwa rumuńskiego. Prawie całe
zaś Naddniestrze stało się po 1917 r. częścią Ukrainy
Radzieckiej, po 1922 r. zaś przyłączono je wraz z całą
Ukrainą do Związku Radzieckiego. W 1924 r. na terenie
Ukraińskiej SRR utworzono Mołdawską Autonomiczną
Socjalistyczną Republikę Radziecką mającą – w zamyśle Józefa Stalina – być odskocznią do zaanektowania
terenów położonych po prawej stronie Dniestru, których włączenia do Rumunii Kreml nigdy oficjalnie nie
uznał. Dodatkowym powodem była prowadzona przez
rumuńskie władze planowa rumunizacja Besarabii.
Urzędowymi językami na terenie Mołdawskiej ASRR
stały się rosyjski, ukraiński oraz mołdawski (sztucznie
reaktywowana nazwa języka, który od XVIII w. był
utożsamiany z rumuńskim).
II wojna światowa
W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow wschodnia
część Rumunii znalazła się w strefie wpływów sowieckich. Stalin nie czekał długo na „skonsumowanie” umo-

wy, żądając w maju 1940 r. od Rumunów odstąpienia
terenów między Dniestrem a Prutem. Rumunia przystała
na układ, w którym zrzekała się wschodniej Mołdawii
na rzecz ZSRR.
Z terenów odstąpionych, tzw. Besarabii utworzono
Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką ze
stolicą w Kiszyniowie.
W 1941 r. Niemcy wraz z sojusznikami napadły
na Związek Radziecki i Rumuni uzyskali możliwość
powetowania sobie wcześniejszych strat terytorialnych na rzecz Węgier i ZSRR. Do Wielkiej Rumunii
(rum. România Mare) przyłączono wówczas nie tylko
tereny stracone w 1940 r., ale również obszar między Dniestrem a Bohem, nazwany przed rumuńskich
urzędników Transnistria, co oznacza „Zadniestrze”.
Okupacja rumuńska należała do wyjątkowo okrutnych.
W 1944 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej na Bałkany,
przywrócono stan terytorialny sprzed wybuchu wojny,
rezygnując jednocześnie z planowanego przyłączenia
Rumunii do ZSRR.
Okres powojenny
Aż do 1989 r. Naddniestrze było zwykłą częścią
MSRR. Zaniepokojenie Naddniestrzan pojawiło się
w latach 1989-1990, a wywoływał je forsowany przez
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Mapa Republiki Mołdawii
(ciemnym kolorem zaznaczono Naddniestrze)

spotkania z Mołdawią

W Naddniestrzu z kulturą polską
esej

Marek Pantuła
I znów zachwycił mnie człowiek w swej prostej
i czystej egzystencji. Zachwycił mnie swym dobrem
i pięknem tak rzadko spotykanym. To tu, w cichym,
spokojnym i malowniczym Raszkowie, umówiłem
się z naszymi rodakami na spotkanie, które wyśniłem
w snach mej duszy. Przeczuwałem, że nasza historia,
stara historia, rozpoczyna się tu od nowa, odkrywając
nam nieznane ludzkie istnienia przesiąknięte tęsknotą
za ziemią Ojczystą. Spacerując z Natałką1 nieznanymi
mi ścieżkami po wiosce ujrzałem życie – życie naszych
rodaków w jakiejś nostalgicznej samotności. A jednak
życie, które nie jest martwe i ma swoją głęboką historię
wypisaną na twarzach i dłoniach tych ludzi.
Ujrzałem także siebie samego w życiu tych ludzi,
jakże bliskich memu sercu…
Radość ze wspólnego spotkania malowała w mej
duszy mistyczne barwy i obrazy, których wcześniej nie
widziałem i nie przeżywałem, choć wiele lat już spotykam się z naszymi rodakami na Wschodzie. Spokojny
oddech bytu tych ludzi wzruszył mnie głęboko, gdy
odczytałem ich sieroctwo i niespotykaną dotąd tęsknotę
za kulturą i mową polską. Czyste słowo stało się jednym
z piękniejszych darów ofiarowanym naszym rodakom.
Słowo, które nie niesie sobą brudów współczesnej kultury, lecz sięga do osi bytu, do piękna człowieka, prostoty
i wspólnej hierarchii wartości...
Oto żywa kultura, która urzeczywistniła się realnie
z dala od kultury. Wstępując w progi starej chaty naszej
rodaczki, nie wiedzieliśmy, że przyjdzie nam wspólnie
zaśpiewać kilka pieśni polskich z głębokim wzruszeniem

i łzami w oczach. Czyż wyrazem szacunku wobec naszej
Ojczyzny nie jest szacunek wobec naszych rodaków
żyjących poza Ojczyzną nie z własnej woli?
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Secesja
Po rozpadzie ZSRR i wprowadzeniu mołdawskiego
jako jedynego języka urzędowego, zaczęły się odzywać
głosy wołające o autonomię nie tylko dla zamieszkanego
w znacznej mierze przez Rosjan i Ukraińców Naddniestrza, ale i dla obszarów zamieszkanych przez mniej
licznych Gagauzów na południu kraju. Referendum
z 1993 r., w którym ponad 90% obywateli Mołdawii

wypowiedziało się za utrzymaniem niepodległości,
nie przekonało władz Naddniestrza do powrotu pod
zwierzchność Kiszyniowa. Sytuacji nie zmieniły również
raz po raz składane obietnice wprowadzenia autonomii
w regionie. Od 1991 r. Mołdawska Republika Naddniestrza jest zatem de facto niezależną republiką, nieuznawaną jednak na arenie międzynarodowej.
Niepodległość Naddniestrza istnieje dzięki dyskretnemu poparciu Rosji (finansowemu oraz wojskowemu – stacjonuje tam część jej 14. armii), Ukrainy
i Białorusi. W 2006 r. odbyło się referendum w sprawie
niepodległości Naddniestrza. Ponad 90% mieszkańców
opowiedziało się w nim za niezależnością od władz
w Kiszyniowie. Społeczność międzynarodowa nie uznała tych wyników.
źródło: Wikipedia

Stara zniszczona, przemodlona synagoga przypominała o świetności tej miejscowości, bowiem mieszkali tu
obok siebie Polacy, Mołdawianie, Rosjanie, Ukraińcy,
Żydzi, Ormianie.
– Spójrz na ten stary dom. Jest wolny, niezamieszkały – powiedziała cichym, ale niespokojnym głosem
Natalia. Subtelny wiatr rozwiewał jej długie włosy.
– Mam takie marzenie, by ten dom wyremontować
i stworzyć tu Dom Polski dla ludzi tu mieszkających.
Tak bardzo bym chciała, byśmy mogli się tutaj spotykać
i pielęgnować kulturę polską, język, urządzać święta,
zapraszać gości.
Nagle na twarzy Natalii pojawiły się łzy wzruszenia,
niczym czysty strumień górski, nieskażony w swej istocie. – Tak się cieszę, że mogę to komuś powiedzieć – po
chwili dopowiedziała, uśmiechając się ciepło i serdecznie. Teraz wiem, że te słowa dotyczą nas wszystkich –
wszystkich Polaków mieszkających w kraju.
Mateusz2 siedział przy wspólnym stole z naszymi
rodakami, wsłuchując się w opowieści o ciężkim życiu
i nieustannej tęsknocie za ziemią Ojczystą. Jego radość
z współbytowania rozświetlała ten czas, niczym lampa
zapalona w ciemności
Dźwięki muzyki Kapeli „Drewutnia”3 z Lublina
podbiły serca wszystkich mieszkańców Raszkowa. Czuło się święto. Święto spotkania z drugim człowiekiem, w
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niektóre siły polityczne Mołdawii plan ponownego zjednoczenia z Rumunią oraz próba wprowadzenia języka
rumuńskiego do urzędów. Do tej pory język rosyjski
pełnił w Mołdawii rolę języka ponadnarodowego, który
umożliwiał sprawne funkcjonowanie wieloetnicznej
republiki.

spotkania z Mołdawią
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po latach, ale tak, jak byśmy znali się od wielu
lat. W oddali słychać było głosy dzieci, niczym
strumień muzyki, bawiących się niedaleko
pomnika Lenina, stojącego dumnie na małym
placu centralnego punktu wioski.
Wczesnym rankiem spacerując po stolicy
Naddniestrza Tyraspolu usłyszałem z ulicznych głośników rosyjskie pieśni patriotyczne.
Uśmiechnięte twarze spacerujących tu mieszkańców wprawiły mnie w zdumienie, zadumę
i chęć zrozumienia. I ten czołg stojący na
ogromnym placu wymierzony lufą w świątynię
Cerkwi. To wszystko zrodziło we mnie poczucie magii. Magia tego miejsca, czasu i ludzi
przypominała mi jaskinię Platońską.
Podczas oficjalnych przemówień począwszy od pani Minister Kultury, Naczelnika
Domu Kultury, a skończywszy na innych
urzędnikach i nauczycielach nieustannie
przewijała się myśl o wspólnym dobru – że
wszyscy są właścicielami tego wszystkiego,
co posiada Naddniestrze. Nie słyszałem, by
ktoś chciał tutaj coś zmieniać. Rzeczywiście
z zewnątrz wyglądało to całkiem normalnie.
Paradoks jednak polegał na tym, że kilka razy
od mieszkańców Naddniestrza usłyszałem,
że wszystkie dobra, o których mówiono tak
wzniośle, że są wspólne, należą do prezydenta
i jego rodziny, czyli banki, fabryki, sklepy i inne
przedsiębiorstwa. Nie spotkałem tam człowieka, który zerwałby kajdany i wyszedł z jaskini
Platońskiej. Tylko pomiędzy słowami dało się
dostrzec lęk przed władzą, władzą jakąkolwiek,
choćby w najmniejszym wymiarze.
W międzyczasie zastanawiałem się jak
przemycić wystawę fotografii „Dzieci Czarnobyla”. Jednak pani Naczelnik wyraziła taką
zgodę. Ku mojemu zdziwieniu wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.
I tak zostaliśmy wywołani na scenę. Małgorzata Zarębińska4 zagrała na fortepianie
utwory współczesnych kompozytorów, między
innymi Zygmunta Herembeszta urodzonego
w Przemyślu. Mateusz Pieniążek zaśpiewał
poezję, a Kapela „Drewutnia” dała koncert
muzyki folkowej. Na Sali panowała gorąca i
podniosła atmosfera. Przez moment staliśmy

się własnością wszystkich. Byliśmy dobrem wspólnym umieszczonym w magii Pridniestrowskiej Mołdawskiej Republiki.
W końcu przyszedł dzień wyjazdu. Natalia odwiozła nas
daleko 30 km poza granice Tyraspolu. Chciała przedłużyć czas
rozstania, być jak najdłużej z nami, wsłuchiwać jeszcze w język
polski. Tak bardzo się cieszyła, że nauczyła się nowych słów. Choć
nie wszystko rozumiała, mówiła: „nie mów do mnie w języku
rosyjskim, lecz polskim”.
Dzisiaj, gdy siedzę już w swoim domu, czytam listy z Naddniestrza, że zasłużyliśmy się najwyższej władzy i drogi są dla nas
otwarte! Sen się urzeczywistnił. Zrodziły się nowe idee, a wśród
nich zaproszenie dzieci pochodzenia polskiego z Naddniestrza,
które nigdy nie były w Polsce, do nas, do Przemyśla oraz powstanie Domu Kultury Polskiej w Raszkowie.

W środku: Natalia Siniawska i Marek Pantuła w Raszkowie

Pragnę gorąco podziękować za pomoc w organizacji tego
przedsięwzięcia Natalii Siniawskiej, Irenie Kizirickiej, Marii
Frenk, Swietłanie Dikal. Projekt został dofinansowany przez
Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Natalia Siniawska (z d. Krzyżanowska) – prezes Stowarzyszenia
Polaków „Jasna Góra” w Naddniestrzu.
2
Mateusz Pieniążek – poeta, bard. Mieszka na „Zielonym Wzgórzu”
koło Przemyśla.
3
Kapela „Drewutnia” z Lublina – od 1997 roku gra utwory
inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej,
a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie spotykały się i przenikały
różne kultury i tradycje.
4
Małgorzata Zarębińska – pianistka, wykładowca
na Uniwersytecie Rzeszowskim.
1

Marek Pantuła – autor i koordynator Bukowińskich Spotkań ze sztuką na Ukrainie, w Rumunii,
Mołdawii i Polsce. Od 25 lat zajmuje się społecznie działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizator wielu akcji humanitarnych na Ukrainie, w Rumunii i Mołdawii. Laureat Nagrody Prezydenta
Miasta Przemyśla (2006 r.) i Nagrody Marszałka Podkarpackiego (2010 r.) za działania społeczne na rzecz
integracji mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych, promowanie kultury w krajach Europy
Wschodniej, szczególnie tam, gdzie kultura nie dociera.
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Borowina z Połczyna dobra na wszystko

Rynek w Połczynie Zdroju

dziennikarzy, a na zakończenie wieczoru były tańce na
świeżym powietrzu przy świetle księżyca i lamp.
W drugim dniu pobytu na Pomorzu Zachodnim
pojechaliśmy do Szczecina, gdzie w Sali Rycerskiej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego miała
się odbyć uroczysta inauguracja XIX Forum z udziałem
władz samorządowych. Szczecin robi wrażenie już przy
wjeździe: imponujące pętle dróg, wielkie konstrukcje
portowe, które pokazywały się na horyzoncie oraz piękny widok na Odrę. Centrum miasta natomiast było całe
w budowie, co wskazywałoby na to, że coś się w mieście
dzieje i kiedy te budowy zostaną zakończone to będą
służyć mieszkańcom i zwiedzającym. Charyzmatyczna
pani przewodnik z niekończącym się entuzjazmem
pokazywała ładne balkony i ronda oraz zielone parki
Szczecina podczas wycieczki autokarowej. Dzięki jej
zaangażowaniu Szczecin został szczególnie zapamiętany
przez dziennikarzy polonijnych.
Po zwiedzaniu Szczecina i smacznym obiedzie
w restauracji Veranda nad jeziorem Miedwie pojechaliśmy na otwarcie Targów Rolnych AGRO POMERANIA
2011 w Barzkowicach. W XXIV Barzkowickich Targach
Rolnych wzięło udział około 900 firm, które zaprezentowały swoją produkcję na 36 ha powierzchni. Według
danych organizatorów, Barzkowice odwiedziło około
130 tys. osób. Rolnicy przyjeżdżający do Barzkowic po
konkretne porady i informacje, ale także i dziennikarze
polonijni, mogli obejrzeć najnowszy sprzęt rolniczy nie
tylko na placu, ale i podczas pokazów polowych, kupić
nawozy, środki ochrony roślin, środki do produkcji
zwierzęcej czy pasze. Jak zwykle późnym wieczorem
wróciliśmy pełni wrażeń i upominków do Połczyna.
Kto nie zdążył tego zrobić pierwszego dnia, miał okazję skorzystać z szerokiej oferty usług uzdrowiska albo
wykorzystać otrzymany w prezencie okład z borowiny
i zrelaksować się po ciężkim dniu.

w
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Przez cały pobyt w Zachodniopomorskim gościliśmy w Połczynie-Zdroju w wygodnych pokojach
hotelowych (a część z nas nawet w apartamentach)
sanatorium Gryf. Co niektórzy mieli niezwykłe szczęście zostać zakwaterowanym w części SPA i do jacuzzi
oraz zabiegów odnowy biologicznej mieli rzut skarpetką. Sanatoria uzdrowiska Połczyn S.A. są położone
w Parku Zdrojowym pośród ciszy, spokoju i zieleni
drzew. Sanatorium Gryf, w którym mieszkaliśmy, jest
położony w angielskiej części parku nawiązującej do
naturalnych ogrodów krajobrazowych. Trochę dalej
francuska część parku cieszyła oczy swoją ozdobnością,
symetrią i różnorodnością barw. Oferta uzdrowiska
zawiera różnorodne zabiegi lecznicze i upiększające
przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych,
takich jak borowina i solanka, których dziennikarze mieli
okazję doświadczyć na własnej skórze i nie tylko jeden
raz. Borowina wykazuje działanie ujędrniające, nawilżające, regenerujące, antycellulitowe i odchudzające.
Okłady z borowiny są stosowane w chorobach stawów,
stanach pourazowych kości, a w jednym z połczyńskich
obiektów uzdrowiskowych borowiną leczą nawet bezpłodność. Nic więc dziwnego, że wszyscy byli bardzo
zadowoleni otrzymawszy w prezencie okład z borowiny
do stosowania w domu.
Już w pierwszym dniu pobytu w Połczynie mieliśmy
dużo zajęć. Odbyło się spotkanie z zarządem uzdrowiska
i władzami samorządowymi miasta, otwarcie jarmarku
ofert turystycznych, gospodarczych i regionalnych
wyrobów, zwiedzanie miasta oraz okolicznych gospodarstw agroturystycznych, warsztaty dziennikarskie
i zdrojowa biesiada nieopodal sanatorium na zakończenie
dnia pełnego wrażeń. Wieczór był nie mniej nasycony.
Dziennikarze śpiewali piosenki przy ognisku zajadając się smakołykami i popijając to wszystko piwem.
Kulminacyjnym punktem programu było wniesienie
pieczonego prosiaka przygotowanego specjalnie dla
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W tym roku Forum Mediów Polonijnych, wędrując z Tarnowa przez Konin, dotarło do województwa
Zachodniopomorskiego, które gościnnie otworzyło przed dziennikarzami swoje atrakcje, zabytki i krajobrazy.
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Jarmark regionalnych wyrobów

Wywiad dla Radia Szczecin

W sobotę rano wyruszyliśmy w dalszą podróż do Karlina. Przy
okazji tej miejscowości warto uwydatnić podejście miejscowych przedstawicieli władz i organizacji do promocji swojego regionu. Wbrew
obowiązującemu trendowi zachwalania i podnoszenia pod niebiosa
własnych gmin, przedstawiciele Karlina bardzo krótko i rzeczowo
przedstawili atuty, ale także i słabe strony swojego regionu. Pomijając skromność gospodarzy, w Karlinie było co zwiedzać: Muzeum
Ziemi Karlińskiej, zakłady Homanit i Drinktech, Stajnię Petrico –
Kompleks Wypoczynkowy. Ale najbardziej ze wszystkich punktów
programu przypadła mi do gustu realizacja projektu SOS Wioska
Dziecięca w Karlinie, która składa się z 14 domów mieszkalnych, gdzie
docelowo znajdzie swoje miejsce, troskliwą opiekę i ciepło rodzinne
około stu opuszczonych lub osieroconych dzieci. Wioska Dziecięca to
nie tylko osiedle kilkunastu domków, ale przede wszystkim wspólnota
społeczna, miejsce, za którym się tęskni, do którego się wraca. Tutaj
dzieci znajdują na nowo dom, mamę, rodzinę i życzliwych ludzi.
Dom, który zapewnia swoim małym mieszkańcom całkowite poczucie
bezpieczeństwa, realizację potrzeb miłości, uznania i szacunku. Jest to
najlepszy sposób, aby zapewnić dzieciom warunki zdrowego rozwoju.
Koncepcja pedagogiczna Wiosek Dziecięcych SOS zakłada konieczność zapewnienia osieroconemu dziecku troskliwej opieki ze strony
matki zastępczej i nie rozdzielania rodzeństwa, a także zamieszkania
przez dziecko wraz z mamą i rodzeństwem w jednym z domków na
terenie Wioski SOS. Koncepcja wioski opiera się na 4 fundamentach:
matka, rodzeńswto, dom i wioska. Każde osierocone dziecko ma nową
matkę. Są to kobiety, które decydują się poświęcić całe swoje życie
powierzonym dzieciom. Rodzina składa się zazwyczaj z 7-8 dzieci
w różnym wieku. Rodzeństwa naturalne nigdy nie są rozdzielane. Dzieci
wychowują się w warunkach maksymalnie zbliżonych do rodzinnych –
w domu, w którym każde dziecko ma swoje miejsce. Każde dziecko
ma dostęp do zorganizowanej społeczności, czyli wspólnej wioski,
która oprócz domków mieszkalnych obejmuje dom dyrektora i pomieszczenia dla pedagogów. Dzieci z Wioski Dziecięcej uczęszczają
do szkół publicznych i zawierają przyjaźnie poza terenem wioski,
w pełni uczestnicząc w życiu społecznym.
W Dygowie czekali na nas gospodarze pod pomnikiem łososia, który
stanowi nie tylko jedną z atrakcji miasteczka, ale również jest symbolem
urodzajności i płodności, wabiąc tym samym świeżo poślubione pary
z pobliskiego kościoła do sesji zdjęciowej pod pomnikiem w nadziei na liczne potomstwo. Zwiedziliśmy również Muzeum PRLu,

w którym zgromadzone są najróżniejsze przedmioty, znane z domu nawet
młodym uczestnikom Forum. Zabierając ze sobą rozbudzone wspomnienia
pojechaliśmy do Ustronia Morskiego,
gdzie po prezentacji ofert turystycznych
i inwestycyjnych mieliśmy trochę wolnego czasu na nostalgiczny spacer po
plaży, a co niektórzy znaleźli nawet
czas wykąpać się w Morzu Bałtyckim.
Oprócz morza i plaży Ustronie Morskie
zaskoczyło dziennikarzy nowoczesnym
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym HELIOS, obejmującym kryty basen pływacki
i szkoleniowo-rekreacyjny oraz zewnętrzny basen sportowy z częścią rekreacyjną,
a także zjeżdżalnie, plażę trawiastą, plac
zabaw dla dzieci oraz korty tenisowe.
Następnym punktem programu była
wizyta w Skansenie Chleba – w pięknej
stylizowanej na XIX wiek krytej trzciną
chacie wykonanej techniką pruskiego
muru – gdzie skosztowaliśmy staropolskiego żurku w świeżo pieczonym chlebie
oraz wysłuchaliśmy prelekcji o historii
młynarstwa i piekarnictwa. Najedzeni
i oświeceni wróciliśmy do Połczyna, żeby
oddać swoje zmęczone ciała w sprawne
ręce masażysty i doświadczyć zbawiennej
mocy borowinowego masażu.
Czaplinek – pełne uroków miasteczko
na Pojezierzu Drawskim, usytuowane na
przesmyku między jeziorami Drawsko
i Czaplino. Oprócz nich, miasto otaczają
jeszcze inne trzy jeziora i zielone lasy
tworząc niepowtarzalny klimat. Do tej
właśnie krainy jezior pojechaliśmy w niedzielę 11 września w przedostatni dzień
Forum. Po Mszy Świętej, która odbyła
się w Kościele Podwyższenia Krzyża

świadczą o tym, że jedne z pierwszych krasnali ogrodowych pochodzą właśnie z Drawna. Ożywieni historiami
o krasnoludkach pojechaliśmy do kwatery myśliwskiej
w Borowcu, gdzie przywitano nas hejnałem myśliwskim
i posadzono do suto nakrytych stołów z regionalnymi potrawami. Posadziliśmy w Borowcu „dąb dziennikarzy”,
który przez długie lata będzie przypominać o naszym
pobycie w 2011 roku, tak jak „ławeczka dziennikarska”
przy fontannie na rynku w Wągrowcu, zainaugurowana
podczas Forum w 2010 roku.
Ławka i dąb to przykłady symbolicznych śladów,
które pozostawiają po sobie uczestnicy Światowego Forum Mediów Polonijnych podczas swojej wędrówki po
Polsce. Będą one przypominać mieszkańcom poszczególnych miejscowości o pobycie dziennikarzy z całego
świata, ale także będą stanowić pamiątki z różnych
regionów Polski wywiezione przez tychże dziennikarzy
do swoich krajów zamieszkania. Będą oni opisywać to w
artykułach i reportażach, opowiadać znajomym, szerzyć
informację o nich na cały świat. Media tworzą współczesną historię świata i dzięki tym spotkaniom i podróżom
dziennikarskim takie miejscowości jak Drawno, Karlino
czy Wałcz też mają szanse stać się jej częścią.
Powoli XIX Forum Mediów Polonijnych SzczecinZachodniopomorskie zbliżało się ku końcowi. Na pożegnanie zaśpiewał dla nas połczyński chór prezentując
cały wachlarz piosenek i zaskakując tym organizatorów,
którzy byli przygotowani na wysłuchanie jednego lub
dwóch utworów. Wszystkie nagrody zostały rozdane,
program zrealizowany. Spakowaliśmy do walizek
materiały informacyjno-promocyjne, upominki, a kto
nie zdążył wykorzystać je w Połczynie, także pamiątkowe okłady z borowiny. Obłoży się nimi po powrocie
i będzie wspominać wypełnione jak zwykle zwiedzaniem,
nowymi kontaktami i emocjami Forum Mediów Polonijnych 2011.
Elena Pumnea

Koło Młodych na plaży w Ustroniu Morskim

Fotoreportaż na str. 24-25
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Świętego, dziennikarze polonijni zwiedzali miasto
w czterech grupach tematycznych: historia, przyroda,
woda i baza turystyczna. Ja miałam szczęście trafić do
grupy podążającej szlakiem wodnym, która udała się w
rejs po jeziorze Drawsko. To był przepiękny słoneczny
dzień, więc rejs żaglówką po jeziorze był jak najbardziej
na swoim miejscu. Z radością łapaliśmy wiatr we włosy,
eksponowaliśmy twarz na słońce i słuchaliśmy opowiadań kapitana o miasteczku i jego bazie turystycznej. Ale
trzeba było pędzić dalej, więc pożegnaliśmy Czaplinek
i udaliśmy się do Wałcza, gdzie zwiedziliśmy Ośrodek
Szkolenia Nadleśnictwa, przeszliśmy przez most wiszący łączący dwa brzegi jeziora Raduń do Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich będącym miejscem przygotowań polskich olimpijczyków w sportach wodnych.
A potem pojechaliśmy przez „górkę magnetyczną” do
Drawna. Magiczna górka to fragment drogi między
Strącznem i Rutwicą, gdzie przedmioty zachowują się
wbrew prawom fizyki, a pojazdy poruszają się same pod
górkę. Doświadczyliśmy tego na własnym autobusie.
Kierowca wstał zza kierownicy, a autobus sam powoli
jechał pod górkę.
W Drawieńskim Ośrodku Kultury obejrzeliśmy
prezentację o Drawieńskim Parku Narodowym oraz
dowiedzieliśmy się o wykorzystaniu zasobów przyrodniczo-geograficznych do rozwoju działalności społeczno-gospodarczej. Drawno może się pochwalić licznymi
szlakami turystycznymi obejmującymi szlaki piesze,
rowerowe, kajakowe oraz konne. Jest to piękne miejsce
do czynnego wypoczynku w lesie i nad wodą. Drawno to
także ojczyzna krasnali ogrodowych – było ono pierwszym miastem w dawnych Prusach, gdzie rozpoczęto
przemysłową produkcję krasnali. Od 1986 roku firma
„Etruria” produkująca ozdoby do ogrodów i domów
zaczęła produkować krasnale ogrodowe i wysunęła się na
czołówkę. Odnalezione stare oferty handlowe i rachunki
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Senior Polonii Mołdawskiej

– Jest Pan człowiekiem, którego osoba łączy
Mołdawię i Polskę. Co Pan szczególnego zawdzięcza
tym krajom?
Rzeczywiście, obecna Mołdawia była dawniej w
okresie międzywojennym krainą mego dzieciństwa. Tutaj przyszedłem na świat 4 lipca 1923 r., tutaj spędziłem
spokojne i szczęśliwe dzieciństwo, tutaj kształtował się
mój charakter, światopogląd i świadomość przynależności narodowej wyniesione z rodzinnego polskiego domu,
w którym mowa polska oraz tradycje narodowe, patriotyczne i religijne były z pietyzmem pielęgnowane.
– Urodził się Pan w przedwojennej Mołdawii.
Proszę opowiedzieć o tym kraju, który zapamiętał
Pan z dzieciństwa.
Określenie, że urodziłem się w przedwojennej
Mołdawii, nie jest zbyt ścisłe, ponieważ w powszechnym rozumieniu była to Besarabia, która od 1812 r.
w wyniku wojny rosyjsko-tureckiej została wcielona do
Rosji carskiej, tworząc odrębną gubernię (między Prutem
a Dniestrem).
Wtedy rozpoczęła się masowa migracja ludności
polskiej, która po upadku powstań listopadowego,
a zwłaszcza styczniowego, na skutek ostrych represji
carskich w kraju, szukała spokojniejszych i lepszych
warunków do życia na ziemi besarabskiej. W wyniku

I wojny światowej w 1918 r. Besarabia została włączona do Rumunii. Z oczywistych względów przeważała
tam ludność rosyjska, ale były tez liczne mniejszości
narodowe m. in. polska. Kolonia polska w stołecznym
Kiszyniowie liczyła 2500–3000 mieszkańców. Wszyscy
uważali siebie za Polaków besarabskich.
W wieku 7 lat zostałem uczniem 4-klasowej Szkoły
Polskiej z polskim językiem wykładowym, ale również
z obowiązkowym językiem rumuńskim. Stąd prawie
wszyscy byliśmy trójjęzyczni, w domu mówiło się po
polsku, na ulicy dominował język rosyjski, w administracji – język rumuński.
Jak wiadomo, Rumunia utraciła Besarabię (i płn.
Bukowinę) na skutek ultimatum postawionego przez
Związek Radziecki 28 czerwca 1940 r. Moja najbliższa rodzina, mieszkająca na wsi w pobliżu Dniestru,
natychmiast opuściła dom i cały dobytek, kierując się
na wozach konnych do granicy rumuńskiej za Prutem.
Jedna z ciotek nie zdążyła się zabrać, co przypłaciła
wywózką na Syberię. W ten sposób cała rodzina, jak
wiele innych, stała się uchodźcami z Besarabii. Ja w tym
czasie byłem wraz z liczną rzeszą uchodźców z Polski
już w Bukareszcie – jako uczeń Polskiego Liceum.
Po maturze i nieudanej próbie wyjazdu do Palestyny,
gdzie formowała się Armia Polska, zdałem egzamin na
Wydział Architektury Politechniki w Bukareszcie. Po
zakończeniu działań wojennych w Europie powróciłem
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W 1993 r. nawiązał ze mną kontakt mój starszy
kolega ze Szkoły Polskiej w Kiszyniowie – Tadeusz
Malinowski, który pozostał wraz z rodziną w Socjalistycznej Republice Mołdawii, gdzie ukończył studia,
doszedł do stanowiska profesora Uniwersytetu i był
znanym uczonym z zakresu badania struktury atomowej
ciała stałego. Tadeusz Malinowski natychmiast po ogłoszeniu niepodległości Republiki Mołdawii (w 1991 r.)
zorganizował w Kiszyniowie Towarzystwo Kultury
Polskiej zrzeszające nieliczne grono ludzi pochodzenia
polskiego.
W roku 1994 zostałem zaproszony przez Tadeusza
Malinowskiego wraz z córką Anną do odwiedzenia
Kiszyniowa, mojego miasta rodzinnego. Przy tej okazji
odwiedziliśmy i odnowiliśmy groby moich przodków
z mogiłą mojego dziadka Józefa Gaydamowicza (zmarłego w 1938 r.) powszechnie uważanego za nestora
kolonii polskiej w Kiszyniowie. Nie spodziewałem się,
że odnajdziemy ten grób i że przetrwał on zawieruchę
dziejową. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby go odnowić.
Jednym z ciekawszych spotkań po latach było następujące zdarzenie: w kiszyniowskim kościele mszę św.
celebrował ówczesny proboszcz ks. Stanisław Kucharek,
który na początku poinformował zebranych, że w nabożeństwie bierze udział Tadeusz Gaydamowicz z córką
Anną, tutaj ochrzczony i były ministrant. Po wyjściu
z kościoła nagle poczułem, że ktoś mnie chwyta z tyłu
za łokieć i mówi: „Jeszcze Polska nie zginęła”. Odpowiadam natychmiast: „Póki my żyjemy” i odwracam się.
Przede mną stoi niewiasta w starszym wieku, w chustce
na głowie. Mówi: „Jestem Maria Tarnawska, chodziliśmy do jednej klasy w Polskiej Szkole”. Oczywiście,
zareagowałem z dużą radością na spotkanie po tylu
latach koleżanki szkolnej, zaprosiłem ją do kawiarenki
przykościelnej, żeby przy stoliku powspominać dawne
szkolne lata. Po pewnym wahaniu przyjęła zaproszenie.
Oboje doszliśmy do wniosku, że takie przypadkowe spotkania, po 70 latach, należą do rzadkości, ale są bardzo
miłe i potrzebne.
Po tym pierwszym pobycie w wolnej i niepodległej
Mołdawii przyjeżdżaliśmy z rodziną jeszcze kilkakrotnie na festiwale „Polska Wiosna w Mołdawii”, które
odbywały się w Kiszyniowie i w Bielcach. Wtedy też

– Jesienią 1996 r. pojawił się pierwszy numer
„Jutrzenki”. Z jakimi nadziejami łączył Pan fakt
powstania pierwszego czasopisma dla Polaków
w Mołdawii?
Moja opinia, dotycząca pierwszych egzemplarzy
czasopisma „Jutrzenka”, była bardzo pozytywna, gdyż
uważałem, że dla odradzającej się społeczności pochodzenia polskiego w Mołdawii takie czasopismo będzie
bardzo pomocne i potrzebne dla rozpowszechniania
nauki języka polskiego i kultywowania tradycji narodowych.
Dzisiaj po piętnastu latach nieprzerwanego wydawania „Jutrzenki”, która osiągnęła już 156 numerów, widać
kolosalny postęp wydawniczy, zarówno pod względem
merytorycznym oraz pięknej kolorowej szaty graficznej.
Ciekawe i ambitne artykuły o bardzo szerokim wachlarzu tematycznym są efektem żmudnej i utalentowanej
społecznej pracy całego zespołu redakcyjnego, współpracowników, korespondentów i fotoreporterów.
– „Jutrzenka” wczoraj, dziś i jutro – co się zmieniło, a może co trzeba zmienić, aby pismo Polaków
w Mołdawii jeszcze lepiej spełniało swoją rolę?
Uważam że wystarczy krótkie życzenie: TAK DZIAŁAĆ NADAł!!!
– Ma Pan niezwykłą biografię. Wiele Pan zrobił
dla współpracy między Polską, Mołdawią i Rumunią. Świadczą o tym liczne medale. Jakie wskazówki
życiowe chciałby Pan przekazać swoim dzieciom,
wnukom, prawnukom i nam wszystkim żyjącym
w zjednoczonej Europie?
Nie jestem specjalistą od głoszenia wskazówek życiowych. Ale jako wieloletni członek ruchu harcerskiego
uważam, że wystarczy postępować w życiu zgodnie
z przyrzeczeniem i prawem harcerskim.
Na zakończenie chciałbym przekazać rodakom
z Mołdawii najlepsze życzenia słowami, które widnieją
na okładce „Jutrzenki”: Bądź z serca pozdrowiona ojczysta święta mowo!
Rozmawiał Stanisław Zelek
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– Mołdawia odzyskała niepodległość w 1991 roku.
Kiedy po raz pierwszy przyjechał Pan do wolnej
Mołdawii i jakimi wrażeniami po tym przyjeździe
mógłby się Pan podzielić z nami?

miałem okazje nawiązać pierwsze kontakty z redakcją
„Jutrzenki”, której z czasem stałem się korespondentem
z Krakowa.
W 2003 r. zostałem uhonorowany Dyplomem Seniora Polonii Mołdawskiej. W tym czasie przebywałem
w Mołdawii na zaproszenie ówczesnego ambasadora RP
pana Piotra Marciniaka do spędzenia swoich 80. urodzin w rodzinnym Kiszyniowie. Z Krakowa jechaliśmy
samochodem z panem ambasadorem i panem konsulem
Janem Sroką. Tydzień spędzony w Kiszyniowie i okolicy
obfitował w wiele niezapomnianych przeżyć! Na uroczystym spotkaniu zostałem m. in. udekorowany medalem
honorowym Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
„Meritus Patriae”.
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wraz z rodzicami jako repatriant do ówczesnej Polski.
W Krakowie ukończyłem studia oraz podjąłem prace
zawodową i ożeniłem się. W roku 1953 urodziła się
jedyna córka Anna. Rodzice zmarli w 1974 i 1981 r. Ja
przeszedłem na emeryturę w 1992 r., a w 1993 r. zmarła
moja żona.
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Stosunki polsko-mołdawskie
za panowania Zygmunta I Starego
Część 2: wyprawa obertyńska i jej konsekwencje
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Marcin Smierz
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Po przejściowych konfliktach z Tatarami (najazdy
na Podole i Litwę w latach 1510-1512), nad południową
granicą Królestwa Polskiego na kilkanaście lat zapanował względny spokój. Główne zainteresowanie polskiej
polityki w tym czasie też przeniosło się na Pomorze.
Król Zygmunt, po śmierci swojego szwagra, księcia
Bogusława X (męża Anny Jagiellonki), zaangażował się
w rywalizację z Brandenburgią o Pomorze Zachodnie,
a także w konflikt z Zakonem Krzyżackim (zakończonym traktatem krakowskim w 1525 r.).
Sytuacja polityczna uległa zmianie wraz z dojściem
rządów w Imperium Osmańskim sułtana Sulejmana I
Wspaniałego (1520-1566). Po uregulowaniu sytuacji
wewnętrznej w kraju zwrócił on swoją uwagę na Europę,
gdzie podjął rywalizację z Habsburgami. Pierwszym
etapem były walki na Bałkanach zakończone zdobyciem
przez Turków Belgradu (1521). Następnie konflikt przeniósł się na Węgry. W wyniku tego doszło do bitwy pod
Mohaczem (29 sierpnia 1526 r.), zakończonej rozbiciem
wojsk węgierskim i śmiercią króla czesko-węgierskiego
Ludwika Jagiellończyka (29 sierpnia 1526 r.). Efektem
ubocznym wojny na Węgrzech była wyprawa Tatarów
krymskich (sojuszników Turków) na ziemię Korony
i Litwy, której celem było związanie walką wojsk
polskich przed wysłaniem ich na pomoc Węgrom.
Bezpośrednim skutkiem obok utraty tronu czeskowęgierskiego przez dynastię Jagiellonów (prawa do
tronu przejęła dynastia Habsburgów na mocy zawartego
w 1515 r. porozumienia wiedeńskiego o małżeństwach
i dziedziczeniu) było zagrożenie Europy (w tym również
Królestwa Polskiego) przed dalszą ekspansją turecką.
W tym samym czasie, co klęska pod Mohaczem,
doszło do zmiany na tronie hospodarskim w sąsiadującej
z Królestwem Polskim Mołdawii. Władzę objął Piotr Raresz, zwany Petryłą (1527-1538, 1541-1546), nieślubny
syn Stefana III Wielkiego. W pierwszym roku swoich
rządów próbował zawrzeć antyturecki układ z Zygmuntem I Starym. Jednak już w następnym roku, 1528, zażądał od króla polskiego haraczu pod pretekstem opłacenia
go na rzecz Turcji, której był trybutariuszem.
Nagła zmiana polityki hospodara oraz manifestacyjny najazd jego wojsk na polskie ziemie pograniczne
doprowadziły do pogorszenia stosunków polsko-mołdawskich. Ponadto w latach 1528-1530, obok przygotowań wojennych, hospodar Piotr prowadził działania
dyplomatyczne, mające na celu zawarcie sojuszu

z Księstwem Moskiewskim oraz uzyskanie zgody sułtana na wyprawę przeciwko Królestwu Polskiemu. Sułtan
odżegnał się polityki hospodara, nieoficjalnie jednak
poparł jego działania.
W listopadzie 1530 r. wojska mołdawskie wtargnęły na ziemię Korony, zajmując pograniczne Pokucie
z Kołomyją i twierdzami Śniatyń i Gwoździec. Niepowodzeniem jednak zakończyła się próba zdobycia Halicza.
Kolejną niepokojącą wiadomością było entuzjastyczne
poparcie najeźdźców przez miejscową ludność wyznania
prawosławnego. Król polski na tę agresję mógł odpowiedzieć jedynie wysłaniem małego, liczącego tysiąc
osób, oddziału.
Na zwołanym w tym czasie do Piotrkowa Sejmie,
król Zygmunt z poparciem Senatu zażądał uchwalenia 30-groszowego podatku celem sformowania
10-tysięcznego oddziału wojsk zaciężnych. Ostatecznie
jednak, na skutek oporu posłów, Sejm uchwalił podatek
20-groszowy. Początkowo chcąc uniknąć bezpośredniego zaangażowania w wojnę, król próbował załagodzić
konflikt. Zmienił jednak zdanie na skutek listu z 21 lutego 1531 r., w którym hospodar żądał potwierdzenia jego
praw do Pokucia albo rozstrzygnięcia przez sąd sułtana
lub węgierski, grożąc wojną z antypolską koalicją Turcji,
Tatarów, Węgier i hospodara wołoskiego. Powołując się
na poparcie Węgier, hospodar liczył, iż król Jan Zapolya,
mimo sojuszu z Królestwem Polskim, pójdzie śladem
polityki węgierskiej z 1497 r., wspierającej wówczas
panującego hospodara Stefana Wielkiego przeciwko
wyprawie króla polskiego Jana Olbrachta.
Najpoważniejsza była obawa interwencji tureckiej
i tam król Zygmunt skierował w kwietniu 1531 r. posła –
Jana Ocieskiego. Sułtan Sulejman odrzucił żądania Petryły i oficjalnie odżegnał się od niego, żądając jednak,
aby król Polski nie znosił się wprost z hospodarem, skoro
jest lennikiem Turcji.
Do tego czasu udało się zebrać tylko część planowanego podatku, formując ok. 6-tysięczny oddział
wojsk zaciężnych (4313 jazdy i 1500 piechoty) pod
dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego. 17 czerwca
1531 r. oddział wyruszył z Krakowa, 5 lipca dotarł do
Lwowa, a następnie skierował się nad Dniestr do Rohatyna. Stamtąd wysłał jednego z dowódców – Marcina
Trzebienieckiego, celem opanowania Gwoźdźca. Mimo
opanowania twierdzy hetman zarządził odwrót wobec
liczebnej przewagi wojsk mołdawskich. Pod wsią Obe-

Szarża polskiej husarii pod Obertynem,
22 sierpnia 1531 roku

nocy. Zaś Turcy, mający dość polityki swojego lennika,
jednocześnie uderzyli od południa. Osaczony Petryła
musiał ostatecznie wyrzec się wszelkich pretensji do
Pokucia i został usunięty z tronu przez sułtana; jego
miejsce zajął Stefan V Szarańcza. Tym samym Mołdawia straciła resztki suwerenności i dostała się w jarzmo
niewoli tureckiej.


hetman wielki koronny
Jan Amor Tarnowski (1488-1561)
Hetman Jan Tarnowski swoją karierę wojskową
zaczynał pod rozkazami hetmana Mikołaja
Firleja w bitwie pod Orszą (1508). Mimo braku
doświadczenia i młodego wieku ( 20 lat ) wystąpił
w niej jako rotmistrz zaciężnej jazdy. W 1512 r.
brał udział pod dowództwem hetmana wielkiego
koronnego Mikołaja Kamienieckiego w zwycięskiej
bitwie z Tatarami pod Wiśniowcem. Dwa lata
później uczestniczył w walnej rozprawie z wojskami
moskiewskimi pod Orszą (1514) jako dowódca
jednego z pięciu ochotniczych hufców.
Również późniejszy udział w bojach
z Arabami w Afryce Północnej dał mu możliwość
zdobycia doświadczenia kawaleryjskiego.
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rtyn, ze względu na dogodne ukształtowanie terenu dla
małego oddziału, zdecydował się wydać bitwę. Wykorzystując leśno-bagienny teren zastosował czeski system
walki taborowej opartej jednym bokiem o las. Hospodar
sądząc, że Polacy tamtędy będą się wycofywać główne
siły swoich wojsk, rzucił się do ataku przez las. Polskie
oddziały, mimo iż mało liczniejsze, poprzez frontalny
atak zdobyły działa i chorągiew mołdawską. Bitwa,
stoczona 22 sierpnia 1531 r., zakończyła się utrudnioną
przez bagna klęską Mołdawian oraz zdobyciem całego
obozu i dostaniem się do polskiej niewoli 1000 żołnierzy
mołdawskich (w tym członków rady bojarskiej i kanclerza hospodara). Straty oceniane są na 256 żołnierzy po
stronie polskiej i ponad 7,5 tysiąc po mołdawskiej.
Po bitwie, na skutek wyraźnych instrukcji króla polskiego, hetman Tarnowski nie ścigał wojsk hospodara,
aby uniknąć kolejnego konfliktu – tym razem z Turcją
i zarządził odwrót w granice Korony.
Wojnę o Pokucie zakończył zawarty 20 lutego 1532 r.
rozejm, umocniony wieczystym pokojem z sułtanem Sulejmanem w 1533 r. Układ polsko-turecki zabezpieczał
państwo polsko-litewskie przed mołdawskim szantażem
i turecką interwencją. Taka polityka obydwóch państw
oznaczała początek końca aspiracji hospodara Piotra
Raresza. Mimo to próbował działać dalej, bezskutecznie
szukajac poparcia u cesarza Ferdynanda I lub odnowienia sojuszu z Moskwą. Chcąc doprowadzić do wojny
polsko-tureckiej, nękał polskie pogranicze drobnymi
napadami. W 1538 r. napadł na Podole, rozbijając przy
okazji nad rzeką Seret oddział wojsk polskich. Skutki
tej wyprawy były jednak katastrofalne dla Mołdawii.
Polacy zmobilizowali wielką armię i uderzyli od pół-
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uniwersytet trzeciego wieku w Bielcach
W październiku 2011 r. siedemnastu słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielcach złożyło
wnioski o Kartę Polaka.
Karta Polaka, o którą można ubiegać się od
kwietnia 2008 r., przyznawana jest osobom polskiego
pochodzenia żyjącym za wschodnią granicą w 15 krajach powstałych po rozpadzie ZSRR.
Dla wielu starszych osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyjazd do konsulatu w Kiszyniowie
stanowi problem zarówno ze względów zdrowotnych,
jak i finansowych, dlatego konsul Anna Wojciechowska przyjechała do Bielc i przyjmowała wnioski
w Domu Polskim.
Po spotkaniu konsul zaznaczyła, że była bardzo
wzruszona tym, jak starannie słuchacze UTW przygotowywały się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak przeżywali te chwile. A. Wojciechowska podziękowała
kierownikowi UTW Larysie Ivasînie za wspaniałą
organizację spotkania i pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów dla starszych osób.
Według Ustawy o Karcie Polaka najważniejszy
z warunków jej przyznania to znajomość języka polskiego, co dla słuchaczy UTW nie było przeszkodą,
ponieważ od początku istnienia UTW w Bielcach, jeszcze na pierwszym spotkaniu postanowiono uczyć się
języka swoich przodków. W ciągu czterech lat osoby
w wieku od 60 do 85 lat regularnie i z zaangażowaniem uczęszczały na lekcje, które prowadził nauczyciel języka polskiego.
– W Mołdawii język polski zachowano w nielicznych rodzinach, często się zdarza, że starsze pokolenie nawet nie dysponuje stosownymi dokumentami
o polskim pochodzeniu, ale te osoby czują się związane z Polską i kultywują polskie tradycje – powiedziała kierownik UTW L. Ivasîna. – Najważniejsze
dla takich osób jest potwierdzenie ich przynależności
do narodu polskiego.

В октябре 2011 г. семнадцать слушателей Университета третьего поколения в Бельцах сдали документы на Карту Поляка.
С апреля 2008 г. в Польше вступил в действие
закон о Карте Поляка, которую могут получать лица
польского происхождения, проживающие в 15 странах,
появившихся после распада СССР.
Консульский отдел Польши в Кишиневе пошел
навстречу пожилым людям из Университета третьего
поколения в Бельцах, для которых поездка в Кишинев
довольно затруднительна – как по состоянию здоровья,
так и материально. Для собеседования со всеми желающими получить Карту Поляка в Бельцы приехала
консул Анна Войцеховска.
После собеседования консул отметила, что ее очень
тронуло то, как старательно готовились слушатели
УТП, как переживали в эти минуты. А. Войцеховска
поблагодарила руководителя УТП Ларису Ивасына за
хорошую организацию встречи и помощь, оказанную
пожилым людям при подготовке необходимых документов.
Одно из главных условий получения Карты Поляка
– это знание польского языка, что для слушателей УТП
не было преградой. С самого начала существования
этой организации, на первой же встрече единогласно
было принято решение изучать язык своих предков.
В течение четырех лет люди в возрасте от 60 до 85 лет
регулярно и с энтузиазмом посещали лекции, которые
вел учитель польского языка.
– В Молдавии польский язык сохранился в немногих семьях. часто старшее поколение поляков не
имеет соответствующих документов о происхождении,
но они чувствуют свою связь с Польшей и поддерживают польские традиции, – сказала руководитель УТП
Л. Ивасына. – Для них обладание документом, подтверждающим принадлежность к польскому народу
является очень важным с моральной точки зрения.

Popularyzowanie wiedzy o Karcie Polaka. Słuchacze UTW na lekcji.
Październik 2011 r., Bielce

informacje polonijne

Związek polaków Mołdawii

Почтовые марки, выпущенные по случаю 200-летия со дня рождения Фредерика Шопена, заняли достойное место в коллекциях филателистов Молдавии
и других стран.

stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
„Moja Polska”

15 listopada 2011 r. w Biurze Stosunków Międzyetnicznych zaprezentowano ok. 30 prac młodych
fotografów z Kiszyniowa i Bielc. Krajobraz miast
i pejzaż miejski Warszawy, Krakowa, Rzeszowa,
Katowic i Wrocławia przedstawili w swoich pracach
autorzy: Aleksy Bondarczuk, Małgorzata Kiryłłowa
i Katarzyna Postolati.
To pierwsza tego typu wystawa pt. „Moja Polska”
zorganizowana przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna
w Mołdawii”. Celem organizatorów jest skierowanie
zainteresowania młodych Polonusów na własne postrzeganie Polski poprzez pryzmat fotografii.

«Моя польша»

15 ноября 2011 г. в Бюро межэтнических отношений было выставлено около 30 работ молодых
фотографов из Кишинева и Бельц. Ландшафт города
и городской пейзаж Варшавы, Кракова, Жешува,
Катовиц и Вроцлава постарались передать в своих
фотографиях авторы – Алексей Бондарчук, Маргарита
Кириллова и Екатерина Постолаки.
Это первая из тематических выставок «Моя Польша», организованная обществом «Польская весна
в Молдавии». Целью организаторов является направление молодых поляков к собственному восприятию
Польши через призму фотографии.

39

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РМ Богумил Люфт на торжественной встрече с представителями польской диаспоры
Молдавии, состоявшейся 10 ноября 2011 г. по случаю
Дня независимости Польши, вручил Василию Казимировичу памятный барельеф Фредерика Шопена,
отлитый из бронзы. Посол отметил, что эта награда
является признанием вклада, который В. Казимирович внес в популяризацию творческого наследия великого польского композитора и пианиста в 2010 г.,
когда во многих странах широко отмечался Год
Шопена.
Благодаря инициативе председателя Союза поляков Молдавии В. Казимировича 1 марта 2010 г.
госпредприятие «Почта Молдовы» выпустило серию марок по случаю 200-летия со дня рождения
Фредерика Шопена. Тираж марок составил 50 тысяч
экземпляров. В центре почтовой марки изображен
портрет Шопена, под ним надпись на молдавском
языке: «Фредерик Шопен. 1810–1849». Слева в нижней части почтовой марки надпись на молдавском
языке: «Молдова», справа в нижней части марки
указаны год выпуска и цена марки.
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награда за серию марок
«ФрЕдерик шопен»

informacje polonijne

Stowarzyszenie polaków gagauzji
„Górale, górale”
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W październiku w Komracie odbyły się warsztaty teoretyczne dla
uczestników zespołu taneznego „Polacy Budżaka”, których tematem
była kultura i tradycja górali. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach
projektu „Górale, górale”.
Prowadząca warsztaty, Marina Wolewicz-Garczu, opowiedziała
słuchaczom o góralach podhalańskich, babiogórskich, pienińskich, sądeckich, spiskich i żywieckich, zapoznała z ich tradycją, kulturą, ubiorem,
tańcem i pieśniami. Wytłumaczyła, jak dzięki góralskim strojom można
odróżnić górali z poszczególnych rejonów. Omówiła, z czego składa się
góralski strój. Przy pomocy filmu nagranego na DVD pokazała góralskie
tańce: zbójnickiego, solowego, juhaskiego, dwójkowego i czwórkowego.
Pokazała też uczestnikom podstawowe kroki góralskich tańców, które
potem dzieci przećwiczyły na próbach tanecznych. Warsztaty były bardzo
ciekawe i zgromadziły ok. 30 uczestników.

„Polacy Budżaka” w Bielcach
W sobotę, 22 października 2011 r., w Domu Kultury w Bielcach
odbył się koncert, w którym wzięli udział przedstawiciele mołdawskiej
Polonii. Imprezę zorganizowano w ramach projektu „Integracyjne spotkania w Bielcach” dofinansowanego przez Fundację „Pomoc Polakom
na Wschodzie”.
Na koncercie wystąpili: zespół „Polacy Budżaka” i solista Siergiej
Manolow z Komratu oraz zespól „Jaskółki” z Bielc. Tancerze zatańczyli: poloneza, krakowiaka, sądeckiego, kurpiowskiego, taniec gagauski
i mołdawski. Zarówno profesjonalnie ułożony układ choreograficzny,
jak i piękne i barwne, zmieniane do każdego tańca, stroje spodobały się
publiczności, wśród której była delegacja z partnerskiego miasta Płock.

Przedstawiciel komrackiej Polonii
Siergiej Manolow, zaśpiewał przeboje
polskie i mołdawskie, m. in.: „Żono
moja”, „Nadzieja”, „Wielka miłość”.
Reprezentujący Polonię z Bielc zespół
wokalny „Jaskółki” przypomniał nam
polskie piosenki ludowe oraz polskie
szlagiery z lat 60. i 70. Występy wszystkich uczestników bardzo spodobały
się publiczności, która nagrodziła ich
gromkimi brawami.

Dzień wina w Komracie

W pierwszą niedzielę listopada w Komracie odbyła się coroczna impreza zwana Dniem Wina. Na tę uroczystość zjechali się wytwórcy win
z Gagauzji, którzy swoje wyroby prezentowali na wystawionych stoiskach. Wina te były ocenianie w kilku kategoriach, m. in. smakowych.

W części oficjalnej Baszkan Gagauzji
Michaił Formuzal przywitał zaproszonych gości, wsród których byli: przedstawiciel Ambasady RP pan Marcin
Nosal, przedstawiciele Fundacji OdraNiemen oraz przybyli mieszkańcy.
W części artystycznej gagauską
Polonię reprezentował zespół „Polacy
Budżaka”, który zatańczył poloneza
i taniec sądecki. Tańce mołdawski i gagauski zaprezentował widzom komracki zespół taneczny „Kadindża”. Oprócz
zespołów na scenie wystąpili także soliści i grupy wokalne, które zaśpiewały
piosenki gagauskie i mołdawskie.
Podczas festiwalu można było
skosztować pysznego mołdawskiego
wina, zarówno białego, jak i czerwonego, a nawet dokonać zakupu trunków.
Anna Matysiak, Komrat

informacje polonijne

Świat bajek Ignacego Krasickiego
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„Malarze”, „Pan i pies”, „Kałamarz i pióro”, „Mądry i głupi”, biorący udział w spektaklu uczestnicy
przypomnieli widzom, że niektóre prawdy i mądrości życiowe, zawarte w napisanych w XVIII wieku
bajkach, są aktualne do dziś. Pomiędzy recytacjami
i tłumaczeniami poszczególnych utworów widzowie zostali zapoznani z krótką biografią Ignacego
Krasickiego. Po występie odbył się mały poczęstunek dla uczestników i widzów.
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W ostatnią niedzielę października Polacy z Komratu
przenieśli się w epokę literacką sprzed ponad dwustu lat. Stało
się to dzięki przedstawieniu pt. „Świat bajek Ignacego Krasickiego”. Zostało ono zorganizowane dzięki pomocy Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”. W inscenizacji wystąpili
uczniowie polskiej klasy oraz słuchacze języka polskiego,
którzy byli ubrani w barwne stroje, nawiązujące do epoki, w
jakiej żył pisarz.
Poprzez interpretację wybranych bajek, wśród których
były m. in.: „Dewotka”, „Żółw i mysz”, „Ptaszki w klatce”,
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poznając Polskę

с 1320 года, и здесь же их хоронили. Но тут лежат не
только короли, но и национальные герои, например,
Юзеф Пилсудский, возглавлявший освободительное
движение поляков за свою национальную независимость. Возле саркофагов президента Леха Качиньского и его супруги мы почтили память погибших
в авиакатастрофе 2010 года под Смоленском.
На Старом Рынке молчаливо и задумчиво
встретил нас Адам Мицкевич – от памятника поэту
повеяло духом уходящей эпохи и это несмотря на
многочисленных туристов и разноязычный гомон,
доносящийся со всех сторон. Конечно же, не купить
что-нибудь на память о Кракове мы не могли. Я приобрела маленький бело-красный флажок, который
теперь напоминает мне о тех днях в Польше.
Величественные храмы, тихая месса в Мариацком костеле, вечерний Краков в огнях, дождь,
шелестящий по Висле… и это непокорное время, так
быстро уплывающее и уносящее с собой надежду
увидеть все, что хранит этот город.
Ясна Гура – духовная столица Польши – встречала нас знаменитой чудотворной иконой Матери
Божьей Ченстоховской. И это был настоящий подарок судьбы, исполнение нашей долгожданной мечты.
Мне кажется, что каждый христианин должен хотя
бы один раз в жизни побывать в этом святом месте
и во время молитвы установить духовный контакт
с Той, которая представлена на этой иконе. Сколько я
молилась перед нею в разные моменты своей жизни!
И вот – «Радуйся, Мария, я перед Тобою, Радуйся,
Мария, Господь с Тобой…». Что я ощутила, стоя
перед иконою Матери Божьей Ченстоховской? Детский восторг, который не покидал меня все время
нашего пребывания в Ченстохове.
Для нашей группы ксендз Петр Кушман провел
богослужение в часовне Святой Девы Марии – так
близко от ее чудесного образа!
Одним из пунктов нашей программы было посещение Освенцима и экскурсия в концентрационный
лагерь. Это место стало тяжелым напоминанием
о том, что в мире еще столько зла, с которым нужно
бороться. Стена, у которой расстреливали заключенных, печи крематория, бараки с запахом смерти – все
это отозвалось в наших сердцах сопереживанием
тем страданиям, которые не должны повториться
никогда!
Будь благословенна земля, на которой все эти дни
мы ощущали себя твоими детьми. Мы не прощаемся,
мы будем ждать новой встречи с тобой!
Ольга Семенчук, Тирасполь
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Здравствуй, Польша! Сколько лет я ждала встречи с тобой…
Золотыми осенними днями в конце октября этого
года наша группа из Приднестровья поехала в Польшу. Целью поездки было путешествие по памятным
историческим местам и поклонение чудотворной
иконе Святой Девы Марии Ченстоховской.
Польша встречала нас великолепными пейзажами. Бещады, покрытые елями и буками, поселки,
жемчужинами вписывающиеся в ожерелья холмов
и гор, живительный воздух с запахами пряной
осенней листвы, тишина увядающей природы – созерцание этих картин освобождало наши души от
мелочных обид и недоразумений. Так Господь Всемогущий очищает наш внутренний мир от грехов,
заставляя их стать лучше и ближе к Нему, расширяет
наше сердце и устремляет разум к небесным высотам, вдохновляет Святым Духом творить самую
чистую молитву благодарения Творцу.
После долгой дороги мы остановились в Пшемысле, где нас тепло встретил наш друг Марек Пантула. После экскурсии по городу нас ждала еще одна
встреча – с замечательным скульптором Богуславом
Ивановским. В галерее под открытым небом мы познакомились с его работами, а на прощание скульптор
подарил нам резьбу Иоанна Павла II.
На следующий день мы снова отправились в путь
и к вечеру добрались до поселка Венглювка, где
нас с нетерпением ждали. Радость встречи была
велика, ведь мы увиделись с ксендзом Хенриком Сорокой, бывшим настоятелем прихода Святой Марты
в приднестровском селе Слобода-Рашков. Небольшой костел в Венглювке объединил наши радости
в молитве.
Очередным этапом нашего путешествия был
Краков – древняя столица Польши. Мы побывали
в Санктуарии Божьего Милосердия в Лагевниках. Наш терпеливый экскурсовод – дьякон Роман – рассказывал нам о жизни Иоанна Павла II,
о том, как трудился выдающийся избранник Божьей
Благодати для развития христианского мира и духовного укрепления польского государства, заслужив
уважение и любовь всех народов планеты. Поездка
в семинарию конгрегации Святейшего Сердца Иисуса была для нас очень интересна, так как мы впервые
увидели учебное заведение, в котором обучаются
духовные наставники.
В Кракове мы посетили Королевский замок
Вавель. Кафедральный собор Святых Станислава
и Вацлава на Вавеле – один из самых почитаемых
храмов Польши. Здесь короновали королей, начиная
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встреча с Польшей

konkurs

na wesoło

POLONIADA 2012
sztandarowa impreza Fundacji Młodej Polonii
Zapraszamy młodzież polonijną w wieku od 14 do
24 lat, która opanowała podstawowy zakres wiedzy
o historii i kulturze polskiej, umie pisać referaty
w języku polskim, zbierać materiały, przeprowadzać wywiady oraz potrafi te wszystkie wiadomości, dokumenty, rysunki czy zdjęcia opracować
w formie ładnego albumu.
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Tematy POLONIADY `2012
1. Napisz udokumentowaną pracę na temat wkładu określonego Polaka do sztuki, nauki, kultury,
gospodarki, techniki lub sportu w kraju, w którym
mieszkasz.
2. Opisz dowolną postać historyczną, która swoimi
działaniami wpłynęła dodatnio na historię Polski lub
losy świata i mogłaby być wzorcem dla młodzieży.
Opracuj swoje uzasadnienie w formie udokumentowanego referatu lub kolorowego albumu.
Terminy: Do połowy marca 2012 r. opracowanie
referatów na przyjęty temat i przesłanie ich do
Fundacji Młodej Polonii w Warszawie. Oto adres:
FUNDACJA MŁODEJ POLONII, 00-191 Warszawa,
ul. Stawki 4 blok D lok.4.
Do połowy kwietnia 2012 r. jurorzy w Warszawie
oceniają prace, do końca kwietnia 2012 r.
Fundacja wysyła półfinalistom zaproszenia na
SYMPOZJUM POLONIJNE w Warszawie.
W dniach od 05 do 09 lipca 2012 r. odbędą się
FINAŁY POLONIADY ‘2012 w Warszawie, SYMPOZJUM, a w nim:
• uroczyste otwarcie finału POLONIADY `2012 r.;
• napisanie testu na temat wiedzy o historii i kulturze polskiej;
• publiczna obrona referatu przed członkami jury
i szerszą widownią;
• wygłoszenie wiersza na dowolny temat: poważny,
wesoły, sportowy, (konkurs oratorski);
• zwiedzanie Warszawy i okolic oraz spotkania;
• uroczyste zamknięcie Sympozjum – KONCERT
GALOWY i wręczenie dyplomów oraz nagród.
Laureaci lub ich sponsorzy opłacają podróż do
Warszawy i powrót do domów. Fundacja opłaca
pięciodniowy pobyt w Warszawie. Opiekunowie
niepełnoletnich laureatów korzystają z takich
samych warunków.
Wszyscy finaliści otrzymają nagrody i dyplomy oraz
plik pamiątkowych zdjęć. Wśród lokat GRAND PRIX,
I, II, III miejsc przewidziane są również stypendia,
a także studia w uczelniach polskich w kraju, z którymi Fundacja podpisała Akty Patronackie.
KONTAKT:
		

fmp7@poczta.onet.pl
www.mlodapolonia7.com

Wrona i ser
„Niech mi każdy powie szczerze,
Skąd się wzięły dziury w serze?”
Indyk odrzekł: „Ja właściwie
Sam się temu bardzo dziwię.”
Kogut zapiał z galanterią:
„Kto by też brał ser na serio?”
Owca stała zadumana:
„Pójdę, spytam się barana.”
Koń odezwał się najprościej:
„Moja rzecz to dziury w moście.”
Pies obwąchał ser dokładnie:
„Czuję kota: on tu kradnie!”
Kot udając, że nie słyszy,
Miauknął: „Dziury robią myszy.”

Przyleciała wreszcie wrona:
„Sprawa będzie wyjaśniona,
Próbę dziur natychmiast zrobię,
Bo mam świetne czucie w dziobie.”
Bada dziury jak należy,
Każdą dziurę w serze mierzy,
Każdą zgłębia i przebiera –
A gdzie ser jest? Nie ma sera!
Indyk zsiniał, owca zbladła:
„Gwałtu! Wrona ser nam zjadła!”
Na to wrona na nich z góry:
„Wam chodziło wszak o dziury.
Wprawdzie ser zużyłam cały,
Ale dziury pozostały!
Bo gdy badam, nic nie gadam,
I co trzeba zjeść, to zjadam.
Trudno. Nikt dziś nie docenia
Prawdziwego poświęcenia!”
Po czym wrona, jak to ona,
Poszła sobie obrażona.
Jan Brzechwa

zagadki biblijne

.

Najwazniejsze pytania
W tym roku miłośnikom Pisma Świętego proponuję zapoznanie się z kilkoma postaciami
z Biblii.
Pan rzekł:
„Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost...
			
Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg,
			
Bo człowiek patrzy na to, co widzialne dla oczu,
			
Pan natomiast patrzy na serce”. (1 Sam 16,6-7)

Odpowiedzi na kartkach proszę przesyłać na
adres Redakcji lub bezpośrednio do mnie. Nie zapomnijcie podać swego imienia, nazwiska i numeru
telefonu. O dacie i miejscu podsumowania konkursu
uczestnicy będą zawiadamiani telefonicznie.
Siostra Dorota

Псалом – это религиозное произведение поэтического характера, его
поют под аккомпанемент смычковых
инструментов.
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Najpierw proponuję jednak przeczytać bardzo ciekawą PIerwszą Księgę Samuela,
rozdział 16 i 17, a znajdziesz tam przykład prawdziwej przyjaźni.

– автор множества
псалмов, которые до сегодняшнего дня
используются в литургии Церкви. Из
его рода происходит ожидаемый веками Спаситель, Мессия, Иисус Христос,
к годовщине пришествия которого мы
теперь готовимся.
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Kolejna postać biblijna –
Był to młody chłopiec – najmłodszy z rodziny,
zajmował się pasieniem owiec swego ojca. Wiemy, że miał piękne oczy i atrakcyjny wygląd, Bóg
wybrał go na króla, ale przedtem wiele przeżył
i odznaczył się tym, iż był mężnym wojownikiem
i wspaniałym twórcą oraz piewcą pieśni religijnych – psalmów.

Aktualności

Spotkanie z Piosenką
łemkowską
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W październiku w Domu Ukraińskim odbył się koncert kapeli
„Drewutnia” z Lublina. Program występu składał się z polskich
i ukraińskich piosenek w stylu folkowym i był prawdziwym
darem dla mniejszości etnicznych naszego miasta.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Ukraińców
Mołdawii „Zapowit” i polonijny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Warto
zaznaczyć, że polska diaspora w Bielcach miała już okazję gościć
u siebie kapelę „Drewutnia” w sierpniu 2008 roku. Społeczność
ukraińska dowiedziawszy się o tym, że w repertuarze zespołu są
piosenki łemków (grupa etniczna mieszkująca na terenach Ukrainy
Zachodniej, Polski i Słowacji) już od dawna wyczekiwała na okazję,
żeby zaprosić kapelę z Lublina do siebie.
Wicemer Bielc Aleksander Usatyj przywitał wszystkich obecnych
w Domu Ukraińskim podkreślając, że spotkania mające związek
z kulturą mniejszości etnicznych, działających w Bielcach, zawsze
mogą liczyć na wsparcie ze strony władz miasta. Przed koncertem
przemyski poeta Mateusz Pieniążek przedstawił publiczności swoje
wiersze w języku polskim i ukraińskim. Artyści zawitali do Bielc na
krótko. Po przekroczeniu granic byli wyczerpani, ale i tak występ
był bardzo udany.
W repertuarze kapeli „Drewutnia” są utwory inspirowane
muzyką ludową z przygranicznych regionów Polski – pieśni łemkowskie, ukraińskie, jak również te, które śpiewano dawniej na
ziemiach małopolskich i lubelskich. Członkowie zespołu starannie
dobierają teksty piosenek i zachowują ich oryginalność, podczas
ich wykonania zmieniając jedynie aranżację muzyki. Kapela stara
się przekazać słuchaczom piękno tych tradycyjnych utworów, wykorzystując najróżniejsze instrumenty muzyczne – skrzypce, gitarę,
mandolinę, sopiłkę, dudy (wołynkę), bębny, tamburyn, a także inne
bardzo rzadkie i starannie odrestaurowane instrumenty, które udało
się zdobyć podczas podróży.
Kapela „Drewutnia” rozpoczęła swoją działalność koncertową
w 1997 roku i od tej pory z sukcesem występuje w Polsce i poza
jej granicami. Zespół jest laureatem konkursu muzyki folkowej
Polskiego Radia i często bierze udział w festiwalach i koncertach
organizowanych przez diasporę ukraińską w Polsce. Artyści występowali m. in. na festiwalu kultury polsko-ukraińskiej w Lublinie,
na Międzynarodowym Telewizyjnym Festiwalu Piosenki i Muzyki
Ukraińskiej „Goriswit”, brali udział w Warszawskich Dniach Łemkowskich. 						
(ep)

W następnym numerze
czytaj w rubryce: rok m i łosza

poezja MIŁOSZA
na Uniwersytecie im. A. Russo
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