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wydarzenia

W Kongresie zorganizowanym w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie brało udział blisko trzech tysięcy osób związanych
z ruchem UTW. Wśród zaproszonych gości honorowych byli
m. in. małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, premier
Donald Tusk, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej,
przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego Parlamentu
Europejskiego Danuta Huebner, prezes Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński, szef Kancelarii Prezydenta
RP Jacek Michałowski, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz
oraz minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
– Z satysfakcją mogę stwierdzić, że ta niezwykle wartościowa forma aktywizacji seniorów jest coraz bardziej doceniana
i propagowana – powiedziała małżonka prezydenta RP Anna
Komorowska, otwierając kongres. Dodała, że przede wszystkim cieszy stale wzrastająca liczba UTW oraz dbałość o ich
wysoki poziom.
Premier Donald Tusk zadeklarował podczas Kongresu, że
będzie „bardzo ostro” przekonywał, żeby środki przeznaczone
na pomoc dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku miały „wreszcie
solidne podstawy prawne” – tak, aby słuchacze tych Uniwersytetów mogli korzystać z różnego rodzaju grantów – w stopniu
wyższym niż do tej pory.
Podczas kongresu wręczone zostały nagrody w konkursie
„Seniorzy w Akcji. Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”. W drugim dniu kongresu odbyły się warsztaty i spotkania
robocze. Mówiono o sprawach, które wymagają uwagi nie tylko
społeczeństwa, ale przede wszystkim władz państwowych
i samorządowych. Rok 2012 sprzyja zaś wszelkim takim inicjatywom, gdyż jest to nie tylko Polski Rok Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, ale również Europejski Rok Aktywności Osób Starszych.
Teraz organizacje związane z seniorami będą musiały dopilnować, by wszystkie złożone obietnice zostały zrealizowane.
Organizatorami Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku są:
Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dążą oni do podniesienia rangi kształcenia osób starszych
i objęcia go systemowym wsparciem ze strony państwa.
Obecnie w Polsce działa 385 uniwersytetów trzeciego wieku,
skupiają one ponad 100 tys. słuchaczy. Działają one w różnych
ramach organizacyjnych, w większości pod auspicjami uczelni
wyższych. Oferują różnego rodzaju zajęcia: wykłady, zajęcia
artystyczne lub sportowe.
PAP
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Pod hasłem „Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku
dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki” odbył się
w dniach 19-20 marca w Warszawie Kongres Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. To główne wydarzenie obchodów Roku
Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW).
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polski rok uniwersytetów
trzeciego wieku

W numerze:

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.

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu na realizację
zadania „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą”

Gość JUTRZENKI

Лариса ивасына

руководитель
Университета третьего возраста
в Молдавии

Larysa Ivasîna
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kierownik
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Mołdawii

– 2012 год объявлен Сенатом Польши Годом
Университетов третьего возраста. В Бельцах
подобная организация существует уже пять лет.
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о ее
деятельности.

– Rok 2012 został ustanowiony przez
Senat RP Rokiem Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Organizacja tego typu istnieje w Bielcach już od pięciu lat. Proszę opowiedzieć
Czytelnikom o jej działalności.

Университеты третьего возраста (УТВ) – это
форма активизации пожилых людей, которая получила признание во всем мире. Наш УТВ насчитывает около 60 членов – это слушатели, сотрудники
и лекторы. На лекции Университета в Бельцах
регулярно собираются около 35 человек – это пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет, с разным
уровнем образования. Занятия в УТВ дают возможность каждому из них получить новую информацию
и реализовать то, что прежде откладывалось на
второй план.
Хочу отметить, что для всех нас активность пожилых людей стала неожиданностью. До создания
УТВ в Бельцах они были объединены только в католическом движении Легион Марии, действующем
при приходе Святых Архангелов. Опасения, что
люди старшего возраста из-за отсутствия времени
не смогут одновременно посещать лекции и участвовать в деятельности Легиона, не оправдались.
Помимо воскресных лекций в Университете, наши
слушатели проявляют высокую степень активности, посещая также концерты, фестивали и все
мероприятия, организованные польской диаспорой.
Можно констатировать, что участие в Университете третьего возраста позволило пенсионерам не
оставаться один на один со своими проблемами,
особенно, когда пришло осознание, что они тоже
нужны и им уделяют внимание.

Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) – to
forma aktywizacji starszych ludzi, ciesząca
się popularnością w całym świecie. Nasz
UTW zrzesza około 60 osób, są to słuchacze,
współpracownicy i lektorzy. Na wykłady UTW
w Bielcach regularnie uczęszcza około 35 osób
w wieku od 60 do 80 lat. W zajęciach uczestniczą ludzie z różnym wykształceniem, nauka
w UTW daje każdemu możliwość poznania nowej wiedzy i realizowania się w tym, co przez
całe życie odkładane było na później.
Pragnę zaznaczyć, że dla nas wszystkich
aktywność starszych osób była wielkim zaskoczeniem. Do czasu założenia UTW, starsi ludzie
w Bielcach mieli możliwość stowarzyszać się
tylko w katolickim ruchu Legion Marii, działającym przy parafii pw. Św. Archaniołów. Obawy,
że z braku czasu emeryci porzucą działalność
w Legionie Marii, nie potwierdziły się. Pomimo
niedzielnych wykładów w UTW i spotkań w Legionie, nasi słuchacze wciąż są pełni aktywności, chodzą na koncerty, festiwale i uroczystości
przygotowywane przez polską diasporę. Można
stwierdzić, że przynależność do Uniwersytetu
Trzeciego Wieku pozwoliła starszym ludziom
żyć czymś więcej, niż tylko codziennymi problemami, zrozumieć, że są potrzebni i że warci
są tego, by poświęcać im uwagę.

– Jakie zajęcia odbywają się w ramach Uniwersytetu?

– Лекции в нашем УТВ читаются на пяти
факультетах. Факультет здорового образа жизни
ведут врачи В. Котелевич и А. Богуцкая. На факультете искусств слушатели с удовольствием
занимаются рисунком вместе с преподавателем
ИЗО В. Несовым, а в театрально-хоровой группе разучивают польские колядки и участвуют
в театрализованных сценках с ряжеными. Очень
популярным оказался исторический факультет,
который с огромным увлечением ведет В. Маевский, отыскивая в нашей молдавско-польской
истории интересные факты, неизвестные широкому кругу общественности. Читать лекции
приглашаются также преподаватели истории из
бельцких лицеев. Еще один факультет, любимый
нашими слушателями, – теологический. Его
с успехом ведет сестра Дорота Гураль. Польский язык на факультете иностранных языков
преподает учитель С. Зелек. Кроме того, наши
слушатели охотно посещали курсы польского
языка и культуры в Комрате, организованные
обществом «Польская весна в Молдавии»,
и аналогичные курсы, которые проходили
в бельцком Польском доме.
Много положительных эмоций оставили после себя Летние школы для слушателей УТВ.
В начале нашей деятельности небольшая группа пенсионеров из Бельц была приглашена
в польский город Дрохичин для участия в такой
школе. Перенятый опыт нам очень пригодился.
В дальнейшем мы смогли сами организовать
такой вид обучения, соединенный с активным
отдыхом. Наши Летние школы в Сороках прошли на высоком уровне. Пожилые люди учились
рисовать, занимались с опытным психологом
из Комратского университета, а также в группах
здоровья, с энтузиазмом участвовали в экскурсиях. Наши слушатели тепло вспоминают те
занятия и, что скрывать, с нетерпением ждут
следующих. Но все упирается в финансы…

– Wykłady na naszym UTW odbywają się
na pięciu fakultetach. Zajęcia z zakresu zdrowego trybu życia prowadzą lekarze W. Kotelewicz
i A. Bogucka. W ramach fakultetu artystycznego,
słuchacze z radością albo zajmują się rysunkiem
wraz z nauczycielem sztuki W. Niesowem, albo w
grupie teatralno-chóralnej uczą się polskich kolęd
i przygotowują scenki z przebierańcami. Bardzo
popularny wśród starszych osób okazał się fakultet
historyczny, z wielkim zaangażowaniem prowadzony przez W. Majewskiego, który wyszukuje w naszej
polsko-mołdawskiej historii interesujące fakty, ogólnie nie znane. Wykłady na tym fakultecie wygłaszają
również, na nasze zaproszenie, nauczyciele historii
z bieleckich liceów. Kolejny fakultet – to ulubiony
przez naszych słuchaczy – teologiczny. Prowadzi
go z powodzeniem s. Dorota Góral. Język polski
na fakultecie języków obcych wykłada nauczyciel
z Polski, S. Zelek. Oprócz tego nasi studenci
chętnie uczestniczyli w kursach języka polskiego
i kultury polskiej w Komracie, organizowanych
przez stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
oraz w analogicznych zajęciach odbywających się
w bieleckim Domu Polskim.
Wiele pozytywnych wrażeń pozostawiają po
sobie letnie szkoły dla słuchaczy UTW. Na początku naszej działalności niewielka grupa emerytów
z Bielc została zaproszona na zajęcia takiej właśnie
szkoły do polskiego miasta Drohiczyn. Zdobyte tam
doświadczenia bardzo się nam przydały. Dzięki nim
sami mogliśmy później organizować tego typu kursy
połączone z aktywnym odpoczynkiem. Nasze letnie
szkoły w Sorokach odbywały się na wysokim poziomie. Starsi ludzie uczyli się tam rysunku, pracowali z doświadczonym psychologiem Uniwersytetu
w Komracie, mieli zajęcia w grupach zdrowego
trybu życia, z entuzjazmem uczestniczyli w wycieczkach. Słuchacze ciepło wspominają te zajęcia i – co
tu kryć – z niecierpliwością oczekują następnych.
Ale wszystko zależy od finansów...

– На какие средства ведет свою деятельность Университет третьего возраста?

– Z pomocą jakich środków prowadzi swoją
działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku?

– Специфика финансирования УТВ в Молдавии, в отличие от зарубежных, состоит в том,
что, не имея материальной поддержки от городских властей и возможности собирать хотя бы
символические взносы (слишком малы пенсии),
наша организация пишет проекты в различные
фонды. В течение пяти лет существования мы
реализовали 4 крупных проекта, финансируемых фондом «Помощь полякам на Востоке».
Первый из них состоялся в 2007 г. В рамках
проекта «Узнай свой родной край» слушатели
Университета из Бельц посетили Пшемысль,

– Specyfika finansowania UTW w Mołdawii,
w odróżnieniu od podobnych instytucji za granicą,
polega na tym, że, nie otrzymując finansowej pomocy od władz miejskich i nie mając możliwości
zbierania choćby symbolicznych składek (wszystkiemu winne są niskie emerytury), naszej organizacji pozostaje ubieganie się o pieniądze na projekty
u różnych fundacji. W ciągu pięciu lat istnienia
zrealizowaliśmy cztery duże projekty sfinansowane
przez fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Pierwszy z nich wykonano w roku 2007 wraz
z UTW z Przemyśla. W ramach projektu „Poznaj w
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– Как проходят занятия в Университете
третьего возраста?

Gość JUTRZENKI - Larysa Ivasina
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а в мае следующего года принимали с ответным
визитом коллег из УТВ Пшемысля. Я помню,
как сильно волновались наши 70-летние слушательницы, впервые пересекая границу Польши.
К счастью, с нами были молодые сотрудники
и группа врачей из Польского медицинского общества в Бельцах, которые следили за состоянием
здоровья пенсионеров.
Наша организация подписала договоры
о сотрудничестве со многими Университетами
третьего возраста в Польше, представители УТВ
в Бельцах выезжали на конференции в Плоцк,
Ольштын, Слупск, Краков, Варшаву. К сожалению, воспользоваться всеми приглашениями
у нас нет возможности, так как самостоятельно
оплатить проезд – это непосильный расход для
скромного бюджета молдавского пенсионера.
Очень плодотворным оказалось сотрудничество с Польским обществом борьбы с инвалидностью в Пшемысле. Мы благодарны нашим
партнерам за те дары, которые они передают
пожилым людям в Бельцах, – это средства гигиены, книги и рождественские подарки. Наша
организация располагает также фильмотекой
и телевизором, которые мы получили в подарок
при посредничестве журналистов из Польши. Но,
к сожалению, на данный момент у нас нет помещения для организации просмотра фильмов.
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– Отсутствие помещения – это серьезная
проблема, как вы намерены ее решать?
С 2007 по 2010 гг. у нас была возможность
встречаться в Польском доме. В 2011 г. администрация Польского дома издала новое распоряжение, в соответствии с которым стали
невозможны любые встречи в выходные дни как
для УТВ, так и для всех остальных полонийных
организаций нашего города.
Сейчас воскресные занятия Университет
третьего возраста проводит в случайных помещениях. Мы уже обращались за помощью
в мэрию города Бельцы, в польское консульство
в Кишиневе, но пока без результата. И все же мы
не теряем оптимизма. Думаю, это временные
трудности.
Знаете, в феврале наша организация торжественно отметила свой пятилетний юбилей –
это ли не повод радоваться! Всем слушателям,
лекторам и сотрудникам УТВ удалось собраться
вместе, вспомнить о самых интересных событиях,
которые мы пережили за эти годы. Эта встреча
в кафе «Белый аист» стала возможна благодаря
спонсорской помощи двух бельчан – Казимира
Шупровича и Валентины Павенской. Огромное
им спасибо!

swój kraj ojczysty”, słuchacze UTW z Bielc odwiedzili Przemyśl, a w maju następnego roku przyjęli
kolegów z Polski, którzy przyjechali z rewizytą. Ten
wyjazd był dla starszych ludzi z Bielc pierwszym
spotkaniem z ojczyzną przodków. Pamiętam, jak
mocno denerwowali się nasi 70-letni słuchacze,
przekraczając granicę Polski. Na szczęście, byli z
nami nasi młodzi współpracownicy i grupa lekarzy
z polskiego towarzystwa medycznego, którzy
troszczyli się o stan zdrowia emerytów.
UTW w Bielcach podpisał umowy o współpracy z wieloma uniwersytetami trzeciego wieku
w Polsce. Przedstawiciele naszej organizacji
wyjeżdżali na konferencje – do Płocka, Olsztyna, Słupska, Krakowa, Warszawy. Niestety, nie
sposób odpowiadać na wszystkie zaproszenia –
nie zawsze jesteśmy w stanie sami zapłacić za
transport: to bardzo poważny wydatek dla skromnego budżetu mołdawskiego emeryta.
Bardzo owocna okazała się współpraca z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem w Przemyślu. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym
partnerom za dary, które przekazują starszym
ludziom w Bielcach – środki higieny, książki i
podarki bożonarodzeniowe. Nasza organizacja
dysponuje także filmoteką i telewizorem, które
otrzymaliśmy w prezencie za pośrednictwem
polskich dziennikarzy. Niestety, nie mamy obecnie
pomieszczenia, w którym moglibyśmy zorganizować pokazy filmów.
– Brak pomieszczenia – to poważny problem! Jak zamierzacie go rozwiązać?
Od roku 2007 do 2010 mieliśmy możliwość
spotykać się w Domu Polskim. W 2011 roku administracja Domu Polskiego wprowadziła nowy
regulamin, w myśl którego niemożliwe stały się
spotkania w weekendy tak dla UTW, jak i dla innych polonijnych organizacji naszego miasta.
Obecnie niedzielne spotkania Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbywają się w różnych pomieszczeniach. Zwróciliśmy się już o pomoc do władz
miasta Bielce, Konsulatu RP w Kiszyniowie –
lecz na razie bez rezultatu. Mimo tego nie tracimy
nadziei. Myślę, że to chwilowe trudności.
Jak Pani wie, w lutym uroczyście obchodziliśmy swój piąty jubileusz – czy to już nie
powód do radości? Wszystkim słuchaczom,
lektorom i współpracownikom UTW udało się
w ten dzień zebrać, powspominać najbardziej
interesujące zdarzenia, które miały miejsce
w tych latach. Spotkanie w kawiarni „Biały Bocian”
było możliwe dzięki finansowej pomocy dwóch
bielczan – Kazimierza Szuprowicza i Walentyny
Pawienskiej. Bardzo im dziękujemy!

– Расскажите читателям о Ваших корнях,
о Вашей семье.
– Корни рода Завадских – а это фамилия моего отца – в селе Петропавловка возле Сынжереи,
туда в XIX веке переселились мои прадедушка
и прабабушка, до того проживавшие в Подольской губернии (Украина).
Гостей, приезжающих к нам из Польши,
я обязательно везу в Петропавловку, чтобы показать, как раньше жили поляки на молдавской
земле. Моих родителей уже нет в живых, но их
дом в Петропавловке сохранился, там живут
наши родственники. Это люди с небольшим достатком, но они всегда рады гостям и оказывают
им очень теплый прием.

– Chyba otrzymanie przez słuchaczy Uniwersytetu Kart Polaka. Siedemnaście osób przygotowywało się do tego niejeden rok i bardzo
denerwowało się przed rozmową z konsulem.
Pomogły im regularne zajęcia z języka polskiego
i wykłady z historii Polski. Ale najważniejsze było
ogromne pragnienie starszych ludzi, by otrzymać
dokument, który potwierdza ich przynależność do
narodu polskiego. W imieniu wszystkich członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku dziękuję ambasadorowi RP, panu B. Luftowi, który potrafił zrozumieć
uczucia starszych ludzi i pomógł zorganizować
dla nich spotkanie nie w wydziale konsularnym
w Kiszyniowie, ale w Bielcach. Jestem także
głęboko wdzięczna konsulowi RP, pani A. Wojciechowskiej za jej bardzo profesjonalny i pełen taktu
stosunek do starszych osób.
Jeśli spojrzeć w przeszłość i porównać nas –
teraźniejszych z tymi, jacy byliśmy pięć lat temu,
to rzuca się w oczy taki fakt. Dawniej diaspora
Bielc, działając aktywnie prawie 15 lat, nie zwracała uwagi na starszych ludzi. Myślę że zasługą
naszej organizacji jest to, co pokazaliśmy: że
ludzi trzeciego wieku nie należy odsuwać na bok!
Działalność UTW potwierdza, że oni są młodzi duchem, aktywni i potrzebni wszystkim, a szczególnie
pokoleniu wchodzącemu dopiero w życie. Obecnie
członków UTW chętnie zaprasza się na wszystkie
uroczystości odbywające się w Domu Polskim, na
wycieczki, na wspólne próby teatralne, na miejskie
wystawy i koncerty związane z działalnością polskiej diaspory.
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– Пожалуй, это получение слушателями
Университета третьего возраста Карты поляка.
Семнадцать человек готовились к этому событию не один год и очень волновались перед
собеседованием с консулом Польши. Помогли
регулярные занятия по изучению польского
языка и лекции по истории Польши, а самое
главное – это огромное желание пожилых людей
получить заветный документ, подтверждающий их принадлежность к польскому народу.
От имени всех членов Университета третьего возраста я благодарю посла Польши г-на
Б. Люфта, который сразу же вник в проблемы
пожилых людей в Бельцах и помог организовать
для них собеседование не в консульском отделе
в Кишиневе, а по месту проживания. Выражаю
также благодарность консулу Польши г-же
Анне Войцеховской за ее очень профессиональный и тактичный подход к пожилым людям.
Если оглянуться назад и сравнить нас, теперешних, с теми, какими мы были пять лет
назад, то бросается в глаза такой факт. Тогда
польская диаспора Бельц, имеющая за собой
почти 15 лет активной деятельности, не уделяла
внимания пожилым людям. Большой заслугой
нашей организации является то, что мы продемонстрировали – людей третьего поколения
рано сбрасывать со счетов! Деятельность УТВ
подтверждает, что они по-прежнему молоды,
активны и нужны всем, а особенно молодежи.
Теперь членов УТВ охотно приглашают на все
мероприятия, проводимые в Польском доме, на
экскурсии, на совместные театральные репетиции и на городские выставки и концерты, связанные с деятельностью польской диаспоры.

– Gratulujemy UTW w Bielcach pięcioletniej
działalności i szczerze życzymy pomyślnego
rozwiązania problemów z pomieszczeniem. Proszę powiedzieć, co Pani uznaje za największe
osiągnięcie Waszej organizacji?
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– Мы поздравляем УТВ в Бельцах с пятилетним юбилеем и искренне желаем вам
скорейшего разрешения ситуации с помещением. Скажите, а что Вы считаете самым
большим достижением вашей организации?

– Рroszę opowiedzieć czytelnikom coś
o Pani korzeniach, rodzinie.
Korzenie rodu Zawadzkich – to nazwisko mojego ojca – tkwią we wsi Pietropawłówka niedaleko
Singerei. tam w XIX wieku osiedlili się moi pradziadkowie, którzy przyjechali z guberni podolskiej
(Ukraina).
Wszystkich gości z Polski zawsze wiozę do
Pietropawłówki, aby pokazać, jak dawniej żyli
Polacy na mołdawskiej ziemi. Rodziców nie
ma już wśród żywych, lecz ich dom wciąż stoi.
W Pietropawłówce zostali nasi krewni. Są to ludzie
niezbyt bogaci, ale zawsze radzi gościom, którym
przygotowują za każdym razem ciepłe przyjęcie.
Dawniej polskie rodziny bywały wielodzietne,
ale w mojej są tylko dwie córki. Starsza, Olga,
uczy się na uniwersytecie w USA, młodsza, Ałła,
chodzi jeszcze do gimnazjum. Obie dobrze znają
język polski, ponieważ od dzieciństwa uczęszczały w

Gość JUTRZENKI - Larysa Ivasina
w
Когда-то в семьях поляков было много детей,
а в моей семье только две дочери. Старшая Ольга
учится в университете в США, а младшая Алла еще
ходит в гимназию. Обе хорошо знают польский язык,
ведь они с детства посещали занятия в Польском
доме. К тому же Оля была участницей вокального
ансамбля «Ласточки», хорошо рисовала и принимала участие во всех мероприятиях польской диаспоры. Алла тоже рисует, ее плакат «Польская весна
в Молдавии» получил поощрительный диплом на
фестивале в Кишиневе.
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– Похоже, что такой активный образ жизни они
переняли от мамы. Ведь до того, как Вы возглавили УТВ в Бельцах, Вы уже принимали участие
в жизни польской диаспоры нашего города?
– Да, общественной жизни я уделяла много
времени. Мгновенно отзывалась на любую просьбу администрации Польского дома, будь то помощь в организации мероприятий или же помощь
в строительстве колодца «Беатка», украшающего
теперь дворик возле Польского дома. Несколько
раз ездила воспитателем с детьми в летние лагеря
в Польшу.
Особенно плодотворно сложилось мое сотрудничество с Кругом польских семей в Григоровке и Петропавловке – филиалом бельцкого общества «Польский
дом». Руководителем его является слушатель нашего
УТВ Полина Статкеевич. Благодаря установившимся
контактам между Университетами третьего возраста
в Молдавии и Польше, мне удалось помочь молодежному вокальному ансамблю «Варшавка»
в Григоровке. Наши коллеги нашли спонсоров в Польше, которые передали участникам ансамбля обувь
и костюмы для выступлений, а также электроорган.
Кроме того, две солистки «Варшавки» получили возможность участвовать в Фестивале патриотической
песни, который проходил в Пшемысле в 2008 г.
Моя волонтерская деятельность в польской общине доставляла мне много радости, впрочем, как
и теперь – на посту руководителя УТВ.
– Заключительный вопрос: какой бы Вы хотели видеть польскую диаспору в Молдавии?
– Я иногда думаю, что польская диаспора уже
не такая сплоченная, как в те времена, когда поляки
массово появились на молдавских землях. Иначе как
бы они смогли выжить?
Было бы хорошо, если бы в нашей среде уважали
не только единомышленников, но и людей, имеющих
иную точку зрения. Не следует забывать, что у других
народов слово «поляк» ассоциируется со словом
«культура» и «воспитанность». Как бы хотелось, чтобы польская диаспора была этому примером!

na zajęcia w Domu Polskim. Ola była członkiem wokalnego zespołu „Jaskółki”, dobrze
rysowała i uczestniczyła we wszystkich uroczystościach polskiej diaspory. Ałła także ma
talent plastyczny, jej plakat „Polska Wiosna
w Mołdawii” otrzymał wyróżnienie na festiwalu
w Kiszyniowie.
– Przypuszczam, że upodobanie do
tak aktywnego trybu życia dziewczyny
odziedziczyły po mamie. Wszak do czasu, gdy założyła Pani UTW w Bielcach,
uczestniczyła Pani czynnie w życiu polskiej
diaspory naszego miasta?
– Tak, życiu społecznemu poświęcałam
sporo czasu. Zawsze bezzwłocznie wypełniałam wszystkie prośby administracji Domu
Polskiego – pomagałam w organizacji uroczystości, w budowie studni „Beatka”, upiększającej teraz teren koło Domu Polskiego. Kilka
razy jeździłam do Polski jako opiekun grupy
dzieci zaproszonych na obóz letni.
Szczególnie owocna była współpraca
z Kołem Polskich Rodzin w Grigorówce
i Pietropawłówce – filią bieleckiego stowarzyszenia „Dom Polski”. Kierownikiem Koła
jest Polina Statkiewicz, słuchaczka naszego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki kontaktom między UTW w Mołdawii i Polsce,
udało mi się pomóc wokalnemu zespołowi
„Warszawka” z Grigorówki. Nasi polscy koledzy znaleźli sponsorów, którzy przekazali
zespołowi obuwie i kostiumy potrzebne do
występów, a także organy elektroniczne.
W roku 2008 dwie młodzi solistki zespołu
„Warszawka” otrzymały możliwość uczestniczenia w festiwalu kresowej pieśni patriotycznej odbywającym się w Przemyślu.
Мoja wolontariacka działalność w stowarzyszeniu polonijnym to w mym życiu powód
do radości – tak dawniej, jak i teraz, gdy pełnię
funkcję kierownika UTW.
– Ostatnie pytanie: jaką Pani chciałaby
widzieć Polonię w Mołdawii?
– Czasem myślę, że polska diaspora nie
jest już tak zjednoczona, jak w czasach, kiedy
Polacy masowo przyjeżdżali na mołdawską
ziemię. Jakże mogliby wówczas przetrwać
bez tego zjednoczenia?
Chciałoby się, aby wśród nas szanowani
byli nie tylko ci, którzy myślą podobnie, ale
i ludzie posiadające inny punkt widzenia. Nie wolno nam zapominać, że wielu

Желаю всем полякам, проживающим
в Молдавии, быть активными, руководствоваться не только собственными амбициями, но и интересами своей страны,
не теряя при этом идентичности. Может
быть, тогда в парламенте нашей Республики тоже появится достойный представитель польской диаспоры?
– Большое спасибо за интервью.
Беседовала Елена Усова

narodom słowo „Polak” kojarzy się z pojęciami „kultura” i „dobre wychowanie”. Bardzo by się chciało,
by Polonia była żywym przykładem tych przymiotów!
Życzę wszystkim Polakom żyjącym w Mołdawii, aby
byli aktywni, nie kierowali się tylko swymi ambicjami, ale
i interesami swojego kraju, nie tracąc przy tym odrębności.
Może, jeśli tak będzie, w parlamencie naszej Republiki
pojawi się kiedyś godny przedstawiciel polskiej diaspory?
– Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Helena Usowa
Tłum. Sławomir Pietrzak

z archiwum JUTRZENKI

rację UTW w Bielcach przyjechali z Warszawy goście:
p. Z. Iwanicka, dr M. Misiak-Nowak i dr A. Misiak. Była
przedstawiona nowa kierowniczka filii – pani Larysa
Zawadzka-Ivasîna.
25 lutego 2007 r. w Domu Polskim w Bielcach miało
miejsce pierwsze – już robocze – spotkanie członków
Uniwersytetu. Wypełniano ankiety, utworzono sekcje,
wyznaczono odpowiedzialnych za grupy, został też
ustalony program działalności na rok.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku opowiadali o swoich planach, związanych z jego działalnością.
Podzielili się swymi marzeniami; prawie każdy wyraził
chęć zwiedzenia dalekich rodzinnych stron – Kamieńca
Podolskiego, skąd przyjechali do Mołdawii ich przodkowie. Słuchacze fakultetu historycznego chcieliby
badać swoje korzenie i wydawać biuletyn. Dużo osób
jest zainteresowanych studiowaniem języka polskiego
i – o dziwo! – nauką pracy na komputerze. Prawie wszyscy chcieliby oglądać polskie filmy. Nikt już nie pamiętał
o swoich chorobach, o bólach stawów, o mizernych
emeryturach, katastroficznych cenach na gaz i węgiel.
Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie przydało sensu ich życiu pełnemu trudu, biedy i codziennych trosk,
które mija daleko od rodzinnego kraju.
Andżela Bogucka, prezes PTM w Bielcach
„Jutrzenka” nr 2/2007

„Trudno odmówić racji powiedzeniu, że młodość to nie tyle wiek metrykalny, ile
stan umysłu i ducha. Osoby aktywne umysłowo i fizycznie szukające nowych wyzwań
są pełne energii, optymizmu, radości życia. (...) Właśnie takie nastawienie poprawia
stan zdrowia i sprzyja długowieczności, pozwala radzić sobie w chwilach trudnych,
adaptować się do zmian, sprawnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności.”
Anna Komorowska, I Międzynarodowy Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku
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Historia stworzenia filii Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Mołdawii sięga października 2006 roku, kiedy na konferencję lekarzy polonijnych z północnej Mołdawii, zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo
Medyczne w Bielcach, przyjechali lekarze z Warszawskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej: doktor Mirosława MisiakNowak i doktor Andrzej Misiak. Opowiedzieli oni uczestnikom konferencji
o UTW, w działalności którego od lat biorą aktywny udział, zaproponowali pomoc
w stworzeniu oddziału w Mołdawii.
Podczas wizyty u ówczesnego ambasadora RP w Kiszyniowie Krzysztofa
Suprowicza, z udziałem warszawskich
lekarzy, idea stworzenia filii MUTW
w Mołdawii uzyskała poparcie Jego
Ekscelencji.
W listopadzie 2006 r. w Warszawie
została podpisana umowa pomiędzy
dyrektorką MUTW Zofią Iwanicką a prezesem PTM w Bielcach doktor Andżelą
Bogucką o założeniu w Mołdawii Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na inaugu-
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10 lutego 2007 r. w Bielcach odbyła się inauguracja działalności UTW w naszym kraju.
Powstał on najpierw jako filia Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie,
ale już wkrótce był zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Mołdawii jako
samodzielna organizacja społeczna. Przytaczamy fragment artykułu, z którego dowiecie się
o początkach mołdawskiego UTW, o tamtejszych planach i marzeniach jego członków.
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Легион Марии в молдавии
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В конце марта 2012 г. в
�������������������������������������������������������������
Бельцах, в приходе Свв. Архангелов прошло �����������������
торжественное собрание (ACIES) Легиона Марии – католического апостольского движения мирян, ставящего
перед собою цель проповедования Евангелия всем народам.
Легион Марии (лат. Legio Mariae) был
основан 7 сентября 1921 г. в Дублине (Ирландия)
Фрэнком Даффом. Именно ему пришла идея
собраться вместе с друзьями для совместной
молитвы. Внешне все обстояло так же, как на
любом нынешнем собрании Легиона. На столе, покрытом белой скатертью, возвышался
простой алтарь: между двумя зажженными
свечами и двумя букетами цветов – статуя Пречистой Девы Марии Непорочного Зачатия. Это
бесхитростное, но одухотворенное убранство
подготовила девушка, пришедшая на собрание
чуть раньше и сделавшая все так, как ей было
подсказано свыше. Собравшиеся преклонили
колени, склонили головы и прочитали молитву
Святому Духу.
На сегодняшний день движение Легион Марии насчитывает три миллиона активных членов
и еще больше молящихся.
Деятельность Легиона может быть самой
разнообразной: это посещение одиноких и больных с целью духовной поддержки – как на дому,
так и в пансионатах для престарелых, больницах, хосписах; посещение тюрем либо доставка
туда христианской литературы; апостольская
работа среди неверующих, подготовка к тайне
исповеди; работа с детьми в приходах, а также
в интернатах (катехизация, посещение детьми

литургии), работа церковной библиотеки, миссионерская деятельность и др. Эти мероприятия
легионеры проводят не для собственной выгоды, но во имя братской любви.
Создание Легиона Марии в Молдавии стало
возможным благодаря апостольству легионеров
из Сената Легиона в Вене (Австрия), который
оказывает материальную поддержку Курии
Молдавии. Участвуя в ежегодном торжественном собрании ACIES, легионеры возобновляют
присягу на верность Деве Марии.
В состав Курии Легиона Марии – Царицы
Апостолов входят девять Президиумов: «Матерь Божья Царица Мира» (приход Провиденья
Господня, Кишинев), «Матерь Милосердная»
(приход Пресвятого Сердца Иисуса, Ставчены), «Матерь Доброго Совета» (приход Свв.
Архангелов, Бельцы), «Рождество Богородицы»
(приход Рождества Богородицы, Григоровка),
«Матерь Благодати Божьей» (приход Воздвижения Креста Господня, Бендеры), «Матерь Божья
– Врата небесные» (приход Св.Троицы, Тирасполь), «Мария – Болящим исцеление» (приход
Св. Иосифа, Рыбница), «Роза Таинственная»
(приход «Св. Каэтана, Рашков), «Верным Помощь» (приход Св. Марты, Слобода-Рашков).
Виктория Кочуровская, Бельцы
Епископ Антон Коша
во время Св. Мессы
в храме Святых Архангелов.
24 марта 2012 г.
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Встреча с оперой и не только

spotkaniE z operą i nie tylko

Удивительный вечер подарили нам музыкальные гости и организаторы встречи, которая состоялась 23 марта 2012 г. в Бюро межэтнических
отношений в Кишиневе. Мероприятие из цикла
«Поляки в Молдавии» было организовано Лигой
польских женщин. Тема его – «Братья Залевские,
оперные певцы из Бельц» – заинтересовала не
только жителей Кишинева, но и бельчан, которые давно занимаются поисками материалов
о Сигизмунде и Тадеуше Залевских.
Встречу открыла председатель Лиги польских
женщин Валерина Мартин, подчеркнув цель
данного мероприятия – популяризацию вклада
поляков в культурную жизнь Молдавии.
Член Лиги польских женщин, доктор исторических наук Института истории, государства
и права АНМ Лилия Заболотная, занимающаяся
историей поляков в Молдавии уже более 12 лет,
представила интересные исторические выкладки
о влиянии Польши и католицизма на историю
нашей страны, начиная с XV века. Л. Заболотная отметила, что во все времена поляки, в том
числе и те, которые проживали в Бессарабии,
заботились о сохранении своего языка и культурных традиций.
Вторая часть встречи была посвящена опере.
Директор Института культурного наследия Академии наук РМ Аурелиан Дэнилэ рассказал собравшимся о своих встречах с музыкой польских
композиторов и о знаменитых поляках родом
из Бельц – певцах Сигизмунде и Тадеуше Залевских. В конце встречи слушателей ожидал
сюрприз – ведущие солисты молдавского оперного театра Лилия Шоломей и Ион Тимофти
исполнили русские романсы и оперные партии
мирового репертуара. Подарила нам свое выступление и юная скрипачка Габриэла Тимофти –
учащаяся кишиневской музыкальной школы. Она
исполнила композицию Венявского.
Полония Кишинева и Бельц, а также представители консульства Польши выразили гостям
и организаторам свою глубокую благодарность
за встречу с историей и культурой, которые нас
объединяют.
Виталий Маевский, Бельцы

Niezapomniane wrażenia zostawiło spotkanie
z gośćmi muzycznymi, które odbyło się 23 marca
2012 r. w Biurze Stosunków Międzyetnicznych
w Kiszyniowie. Organizatorem tej imprezy – pierwszej z cyklu „Polacy w Mołdawii” – była Liga Polskich Kobiet. Temat spotkania „Bracia Zalewscy,
śpiewacy operowi z Bielc” zainteresował nie tylko
mieszkańców Kiszyniowa, ale również bielczan,
którzy od dawna zajmują się poszukiwaniem materiałów o Zygmuncie i Tadeuszu Zalewskich.
Na początku spotkania prezes Ligi Polskich
Kobiet Walerina Martin powiedziała o celu tego
typu imprez, polegającym na promocji dorobku
i osiągnięć Polaków w życiu kulturalnym Mołdawii.
Następnie członek Ligi, dr nauk historycznych
Akademii Nauk RM Lilia Zabołotnaja, interesująca
się historią Polaków w Mołdawii od 12 lat, przedstawiła bardzo ciekawy referat o wpływach Polski i
katolicyzmu na historię naszego kraju, zaczynając
od XV wieku. L. Zabołotnaja podkreśliła, że przez
cały ten czas Polacy, w tym ci, którzy mieszkali
w Besarabii, pielęgnowali swój język, tradycje
i kulturę.
Drugą część spotkania poświęcono operze.
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Narodowego Akademii Nauk Mołdawii Aurelian Dănilă podzielił się
swoimi wrażeniami z pierwszych spotkań z muzyką polskich kompozytorów, a potem opowiadał
słuchaczom o wybitnych Polakach rodem z Bielc
– śpiewakach operowych Zygmuncie i Tadeuszu
Zalewskich. Na koniec spotkania, wszystkich
obecnych czekała niespodzianka – przed gośćmi wystąpili soliści Teatru Narodowego Opery
i Baletu w Kiszyniowie Lilia Szołomiej i Ion Timofti.
Zaśpiewali oni kilka słynnych partii operowych oraz
romanse Czajkowskiego. Wystąpiła przed publicznością również młoda skrzypaczka Gabriela Timofti, uczennica szkoły muzycznej w Kiszyniowie,
wykonując kompozycje Wieniawskiego.
Polonia Kiszyniowa i Bielc, jak również przedstawiciele Konsulatu RP, podziękowali artystom
i organizatorom za spotkanie z historią i kulturą,
które nas łączą.
Witalij Majewski, Bielce

Предлагаем читателям познакомиться с биографиями братьев Залевских (стр. 16-18), предоставленными нам бельцкой муниципальной библиотекой им. Е. Кошериу. Редакция «JUTRZENKI»
выражает огромную благодарность сотруднику библиотеки И. Кузнецовой.
Мы продолжаем собирать информацию о Сигизмунде и Тадеуше Залевских – если вы располагаете интересными фактами, воспоминаниями современников, фотографиями, просим
поделиться ими с редакцией!
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ЗАЛЕВСКИЙ СИГИЗМУНД СИГИЗМУНДОВИЧ
2 (14).10.1885, Бельцы – 23.3.1945, Бухарест
Артист оперы (бас-баритон), камерный певец и режиссер. Брат Тадеуша Орды. Родился
в семье губернского секретаря. Пению обучался
в Кишиневском музыкальном училище (класс
Анджело Дисконти), в музучилище в Киеве
у тенора А. Мишуги, затем в римской академии
«Санта-Чечилия» у Антонио Котоньи.
В 1910-1911 солист петербургского Мариинского театра (дебютировал в партии Онегина).
Здесь же был партнером Федора Шаляпина
в «Князе Игоре» А. П. Бородина.
В 1915 и 1918 пел в Одесской опере и Киеве,
с 1918 солист Оперы С. Зимина в Москве. Пел
в Торино (1916-1924), Милане (1924-1932). В 1920
блестяще выступил в партии Бориса Годунова
в Триесте в оперном театре им. Дж. Верди, после
чего, бывший на одном из спектаклей Артуро
Тосканини, главный дирижер театра «Ла Скала»,
пригласил его в Милан. Позднее гастролировал
в Берлине, Вене, Бухаресте, Будапеште, Софии,
Белграде, Загребе, Праге, Варшаве, Париже
(театр «Гранд-Опера», 1925-1926), Барселоне,
Нью-Йорке, Лондоне, Кишиневе и в Южной
Америке.
С 1935 солист Бухарестской оперы. Главный
режиссер сцены (1933-1940). В 1924-1945 выступал как режиссер и постановщик спектаклей
«Фауст», «Аида», «Тоска», Эрнани», «Парсифаль», «Андре Шенье», «Девушка с Запада»,
«Демон», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»,
«Черевички», «Фальстаф», «Лючия ди Ламмермур» в оперных театрах Бухареста и Вены; автор
либретто оперы «Овидий» К. Ноттара по пьесе
В. Александри.
обладал мощным, звучным голосом красивого «металлического» тембра и актерским дарованием. Умело сочетал вокальное искусство со
сценической игрой, уделял большое внимание
жесту, мимике и гриму.
Одна из его лучших партий – Борис Годунов
(пел на шести языках – русском, немецком,
французском, испанском, итальянском и румынском). Ф. Шаляпин высоко оценил созданный им
вокально-сценический образ.
Другие партии: Демон («Демон» А. Г.
Рубинштейна), Князь Игорь («Князь Игорь»
А. П. Бородина), Гремин («Евгений Онегин»
П. И. Чайковского), Жермон («Травиата»
Дж. Верди), Амонасро («Аида» Дж. Верди),
Скарпиа («Тоска» Дж. Пуччини), Эскамильо

(«Кармен» Ж. Бизе), Риголетто («Риголетто»
Дж. Верди).
В 1930-х годах неоднократно выступал
в Кишиневе с сольными концертами, в которых исполнял арии из опер и романсы русских
композиторов. Его учениками были: Алла
Баянова, Шербан Тассиан, Нае Секэряну, Джордже Фолеску и др. Выступал на сцене вместе
с такими знаменитыми певцами и дирижерами
как: А. Тосканини, П. Масканьи, М. Снежина,
М. Метакса, И. Петров, А. Протти, Л. Бабич,
Е. Жилетта, Г. Стериан, Е. Бобальд, Т. Нэнеску, Г. Петровичану, А. Алджер, А. Македон,
А. Никулеску, Ж. Сулливан, И. Манолеску,
В. Маланецки, З. Радзивиловски, Н. Апостолеску,
Дж. Фолеску, А. Лупеску, О. Грозавски, М. Быркэ,
Ж. Бобеску, А. Алессадреску, И. Бейн, Е. Массини, У. Пессионе, Дж. Джорджеску, М. Бырсан,
М. Штирбей, Е. Ивони, А. Костеску-Дука, Р. Штайнер, Ф. Шаляпин и др.
Дирижер Жан Бобеску в своих воспоминаниях «За оперным пюпитром» писал о совместной работе с Сигизмундом Залевским:
«Мы сотрудничали на премьере оперы «Марта» Ф. Флотова и при постановке «Лючии ди
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голосом бас-баритона, Залевский достигал на
сцене вершин артистической выразительности. Партию Бориса он пел на шести языках!
К нам, в Румынию, Залевский приезжал в 1924,
1927 и 1931 годах. На сцене Бухарестской оперы
он ставил «Бориса Годунова», будучи приглашенным сюда в качестве певца и режиссера.
Не зная румынского языка, Залевский произносил слова удивительно чисто, без акцента.
Самая большая сложность в исполнении оперной партии на иностранном языке, отличном
от того, на котором она написана, состоит
в том, что слова не совпадают по слогам
с мелодической линией. Залевский с успехом
справился с трудностями и спел по-румынски
превосходно. Как он этого добился? Он обладал
особой интуицией при исполнении партий на
различных языках.
Вклад Залевского в развитии румынской
оперной сцены огромен.
Залевский умер 23 марта 1945 г. так и не
увидев меня на сцене в роли, которой я ему
обязан – в роли Царя Бориса. Много труда
и усилий под руководством своего учителя
вложил я, проникая в партитуру гениального
Мусоргского. Премьера состоялась 21 октября
1945 г. Приношу всю мою признательность
и уважение незабвенному маэстро Сигизмунду
Залевскому.»
w

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Ламмермур» Г. Доницетти. Залевский был
театральным человеком, высочайшей подготовки, хорошим режиссером, но для меня
он остался прежде всего самым лучшим
Скарпиа, которого я мог себе представить.
В этой роли он был непревзойденным. У него
были элегантность, сарказм, динамизм, сила
драматизма, которой подчинялись все элементы сценической постановки».
Из воспоминаний ученика Сигизмунда Залевского, оперного певца Михаила Арнэуту
(родился в 1913 г. в селе Балабанка, округ
Лиман, уезд Четатя Албэ – умер в 1995 г. в Бухаресте):
«Дебют Сигизмунда Залевского в опере
Мусоргского «Борис Годунов» состоялся
в Триесте в 1920 г. Успех был большой. Но настоящей славы он достиг в Ла Скала, где под
руководством главного дирижера А. Тосканини
прошли десятки спектаклей с его участием.
Перевоплощение С. Залевского в трагический
образ Царя Бориса стало для итальянских зрителей подлинным открытием. Из Милана певец
отправился в Рим, а затем выступал во всех
престижных итальянских театрах. Столь же
большого успеха он добился, выступая на сценах Франции, Германии, Австрии и Америки. Высокий, атлетического сложения, с врожденным
благородством и изяществом, с волнующим

Сигизмунд Залевский (сидит первый слева) среди членов дирекции оперного театра в Познани

pOLACY W mOŁDAWII - śpewacy operowe z Bielc
w
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ОРДА ТАДЕУШ СИГИЗМУНДОВИЧ
(настоящая фамилия ЗАЛЕВСКИЙ)
30.4. (12.5) 1889, Бельцы (?) – 23.6.1930, Варшава
Артист оперы (бас-баритон). Брат С. Залевского,
муж Т. Сабанеевой.
После окончания гимназии в Кишиневе и двух курсов юридического отделения в киевском университете,
уехал в Рим, где продолжил вокальное образование.
В 1903-1907 учился у В. Анненкова, педагога по вокалу, окончившего Петербургскую Императорскую
консерваторию. В 1910 дебютировал в России, исполнив партию Эскамильо («Кармен»), и был приглашен
в тифлисскую оперу. Был солистом в оперных театрах
Одессы, Екатеринослава, петербургского Мариинского
театра. С 1918 выступал в Оперном театре С. И. Зимина
в Москве. Через некоторое время переехал в Баку, где
также пел и занимался постановкой опер.
Осенью 1919 выехал в долгое турне по Малой
Азии, потом в Константинополь. Продолжил турне по
Болгарии, Греции и Египту. В 1921 с огромным успехом
пел в Италии, там получил приглашение в Парижскую
оперу для выступления в «Борисе Годунове». Позднее
гастролировал в Бельгии.
В 1922 впервые выступил на концерте в варшавской
филармонии. В варшавской опере выступал до 1922.
Был приглашен в состав ее труппы на сезон 1922-1923.
Исполнял партии Мефистофеля и Валентина («Фауст»),
Дона Базилио («Севильский цирюльник»), Скарпио
(«Тоска»), Демона («Демон»), Яго («Отелло»), Тонио
(«Паяцы»), Елецкого («Пиковая дама»), Линдорфа,
Коппелиуса, Дапертутто и Мираколя («Сказки Гофмана»). Летом 1925 в составе варшавской оперной труппы
гастролировал в Кракове, а осенью того же года получил
приглашение в варшавский Большой театр на должность второго режиссера. В Варшаве работал до конца
сезона 1926-1927. В 1926 с большим успехом исполнял
свою коронную партию Бориса («Борис Годунов»),
которую неоднократно пел в России и во Франции. На
варшавской сцене поставил оперу «Филенис» (1925).
В 1927 г. оставил сцену из-за болезни легких.
Обладал сильным, ровным голосом глубокого тембра (особенно в верхнем регистре). Выделялся импозантной внешностью (высокий рост, выразительные
черты лица). В начале творческой деятельности певца
критика отмечала его сценическую скованность, позднее артист преодолел этот недостаток.
Лучшие партии: Борис («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Другие
партии: Демон («Демон» А. Г. Рубинштейна), Князь
Игорь («Князь Игорь» А. П. Бородина), Онегин («Евгений
Онегин» П. И. Чайковского), Елецкий, Томский («Пиковая дама» П. И. Чайковского), Троекуров («Дубровский»
Е. Ф. Направник), Грязной («Царская невеста» Н. А. Римский-Корсаков), Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Мефистофель, Валентин («Фауст» Ш. Гуно),

Амонасро («Аида» Дж. Верди), Яго
(«Отелло» Дж. Верди), Риголетто («Риголетто» Дж. Верди), Жермон («Травиата» Дж. Верди), Нилаканте («Искатели жемчуга» Ж. Бизе), Скарпиа
(«Тоска» Дж. Пуччини), Эскамильо
(«Кармен» Ж. Бизе) и др. Партнеры:
В. Дамаев, Е Попова, Т. Сабанеева,
Ф. Шаляпин, Е. Пинцо, С. Баккалони,
И. Палиев (Палиашвили), Е. Плотников,
И. Славинский, Т. Скипа, Ф. Кенеман,
С. Юдин.
Материалы подготовила:
Инна Кузнецова, заведующая
искусствоведческим читальным залом,
Бельцы
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spacerem po krakowie

zi em ia świ ęta m ego kraj u
Kraków! Kraków! Co w tym jednym słowie leży dla Polaka. Wjeżdżając do Krakowa, kto nie był
Polakiem, ten się nim staje.
Wincety Pol
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królewskiego mecenatu działał architekt Giovanni
Trevano, twórca barokowej przebudowy Zamku
Królewskiego na Wawelu, autor ostatecznego
kształtu jezuickiego kościoła św. św. Piotra i Pawła
oraz konfesji św. Stanisława, zajmującej centralne
miejsce w wawelskiej katedrze.
W roku 1609 król Zygmunt III opuścił Kraków,
ruszając na wschód w związku z wojnami moskiewskimi. Po walnym zwycięstwie odniesionym nad
przeciwnikiem w bitwie pod Smoleńskiem monarcha osiadł w Warszawie, której przypadła odtąd
zaszczytna rola rezydencji królewskiej. Kraków
pozostał formalną stolicą, ale ożywiał się jedynie
podczas uroczystości koronacyjnych i pogrzebowych, stał się bowiem sanktuarium narodowym.
Niszczyli miasto – i to aż dwukrotnie – Szwedzi (1655-1657, 1702). Jednak za każdym razem
powstawało ono jak feniks z popiołów. Jeszcze
u schyłku XVII wieku z inicjatywy profesorów uniwersytetu wzniesiono najznakomitszy przykład
polskiego baroku – kościół św. Anny.
Kultura barokowa zagościła w Krakowie na
dobre, miasto poddano barokizacji: gotyckie kościoły ulegały przebudowie, wypełniając się nowymi
ołtarzami, rzeźbami i obrazami. Obok gotyku barok
– i to w wydaniu rzymskim – najbardziej zrósł się
ze sztuką Krakowa. Dodajmy, że w epoce saskiej
zbliżyła się ona do europejskiej czołówki, a kreacje
z tych czasów do dzisiaj dominują w architektonicznym pejzażu miasta.
Niszczyły Kraków w XVIII wieku przemarsze
obcych wojsk saskich, rosyjskich, a miary zniszczenia dopełniła Konfederacja Barska, dając powód
do walk o miasto, które w tym czasie przechodziło
z rąk do rąk. Wydarzenia te wpływały hamująco na
rozwój kulturalny Krakowa.
Dopiero u schyłku XVIII wieku przeszedł
Kraków niezwykle istotne przemiany ustrojowe
i kulturalne. Zreformowano szkolnictwo, w tym Akademię Krakowską, czego dokonał Hugo Kołłątaj,
działający z ramienia Komisji Edukacji Narodowej.
Gruntownie zmieniono studia medyczne, stworzono
klinikę uniwersytecką, założono Ogród Botaniczny,
powstało obserwatorium astronomiczne. Akademię
przekształcono w Szkołę Główną Koronną.
Miasto było też świadkiem wielkich wydarzeń
politycznych: w roku 1794 pod przewodem Tadeusza Kościuszki naród stanął w obronie całości
państwa i niepodległego bytu. Niestety, zryw ten w
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Złoty Wiek Krakowa – czas największego
rozkwitu miasta. Rządzili wtedy ostatni Jagiellonowie: Zygmunt I Stary i Zygmunt August. Powstały
wtedy, właśnie w Krakowie, pierwsze w Polsce
dzieła renesansowe. Na polecenie królewskie
przekształcono w renesansowy gotycki zamek na
Wawelu, koncentrując go wzorem włoskim wokół
arkadowego dziedzińca. Król Zygmunt August
zamówił ku ozdobie zamku wawelskiego niezwykłą kolekcję arrasów, które utkano w najlepszych
brukselskich warsztatach. Do dzisiaj wawelskie
arrasy – choć mocno uszczuplone – są perłą zbiorów zamku królewskiego, stanowiąc dowód kultury
artystycznej polskiego monarchy, którego mecenat
nie tylko dorównywał, lecz mógł śmiało konkurować
z protektoratem kulturalnym współczesnych mu
władców europejskich.
Wraz ze zgonem Zygmunta Augusta zeszła
do grobu dynastia Jagiellonów. Polska wchodziła
w okres monarchii elekcyjnej. Stolicą nadal pozostał
Kraków, choć punkt ciężkości życia politycznego
przesunął się do Warszawy, co sprawiło, że formalna stolica traciła na znaczeniu.
Renesansowy Kraków to nie tylko Wawel,
lecz także miasto tętniące gwarem, pełne życia.
Zamożne patrycjuszowskie rodziny fundowały
dzieła sztuki przeznaczone głównie dla kościoła
Mariackiego. Przekształcono w duchu renesansu
stare gotyckie Sukiennice, które po pożarze z roku
1555 przebudowali mistrz Pankracy, Gian Maria
Padovano i Santi Gucci. W tym czasie kamienice
mieszczańskie zamieniano za sprawą przebudowy
w prawdziwe pałace.
W XVI stuleciu, co godne podkreślenia, kultura polska zbliżyła się do europejskiego poziomu,
a jej centrum był Kraków, miasto wsławione życiem
intelektualnym (Mikołaj Rej, Jan Kochanowski),
a nade wszystko bogactwem i dziełami sztuki,
w które obfitowały i świątynie, i domy prywatne. Stał
się też Kraków w tym czasie jednym z ośrodków
reformacji, o czym nie należy zapominać.
Wiek XVII otwierał nowy rozdział w dziejach
kultury artystycznej Krakowa, odtąd aż po połowę
XVIII stulecia kształtował ją niepodzielnie barok,
przeszczepiony na nasz grunt z papieskiego Rzymu.
Poczynaniom artystycznym na przełomie XVI
i XVII wieku patronował król Zygmunt III Waza,
wytrawny znawca i mecenas sztuki. W kręgu
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okazał się daremny. W roku 1795 trzej zaborcy:
Rosja, Austria i Prusy dokonali ostatecznego podziału ziem polskich. Kraków przypadł Austrii. Pod
berłem Habsburgów pozostawał, wyłączając czasy
Księstwa Warszawskiego (1809-1812) i Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846), aż do roku 1918.
Miasto wkrótce zyskało funkcję duchowej stolicy
wszystkich zaborów.
W tym ponadstuletnim okresie czynnikiem
spajającym trzy zabory była kultura. Ojczyzną stały
się wspólny język i wiara. Mimo niewoli właśnie
dzięki kulturze Kraków przeżył w XIX wieku niespotykany rozwój artystyczny i intelektualny, stając
się celem licznych pielgrzymek Polaków, którzy
w jego murach przeżywali fascynację przeszłością,
tą najlepszą, najwspanialszą. Zewsząd zdążano
do tej narodowej relikwii, szczególnie w okresie
Rzeczypospolitej Krakowskiej.
Wawel nadal pełnił funkcję nekropolii; gdy brakło królów, grzebano tam bohaterów narodowych,
a potem wieszczów. W roku 1817 w podziemiach
katedry spoczął książę Józef Poniatowski, a w rok
później Tadeusz Kościuszko (w 1890 Adam Mickiewicz, a w 1927 Juliusz Słowacki).
W pierwszej połowie XIX wieku powstał inny
symbol narodowych dziejów: na lata 1820-1823
przypada sypanie kopca Tadeusza Kościuszki, nawiązującego kształtem do prehistorycznych mogił
Krakusa i Wandy.
Kres Wolnemu Miastu, bo tak nazywano Rzeczpospolitą Krakowską, położyła rewolucja z roku
1846, zakończona totalną klęską.
Kraków wcielono do zaboru austriackiego.
Wkrótce, w roku 1848, krakowianie znów byli
świadkami powstania – Wiosny Ludów, stłumionego
krwawo przez zaborcę. Nastąpił znowu okres germanizacji i ograniczenia swobód obywatelskich. Na
domiar złego w roku 1850 straszliwy pożar strawił
szmat miasta; spłonęły m.in. kościoły Franciszkanów, Dominikanów oraz Pałac Biskupi.
Dopiero druga połowa XIX wieku – okres autonomii galicyjskiej – pomnożyła znaczenie Krakowa
jako centrum nauki i kultury polskiej. Kilku kolejnych
prezydentów miasta z Józefem Dietlem i Mikołajem
Zyblikiewiczem na czele położyło fundamenty pod
wszechstronny rozwój Krakowa. Przydano mu
nawet miano „polskich Aten». W życiu naukowym
prym wiódł uniwersytet oraz powstała w roku 1872
Akademia Umiejętności, grupująca uczonych ze
wszystkich trzech zaborów. Towarzyszyła temu
niespotykana eksplozja talentów.
Inteligencja krakowska związana z Uniwersytetem Jagiellońskim nadawała ton całemu miastu.
Profesorowie Almae Matris inicjowali wielkie uroczystości patriotyczne, m.in. dwusetną rocznicę od-

sieczy wiedeńskiej, pięćsetną rocznicę zwycięstwa
grunwaldzkiego. Ceremonie te zyskały ogólnopolski
rozgłos, służyły bowiem „praojcom na chwałę, braciom na otuchę”, jak głosi napis na cokole pomnika
Grunwaldzkiego.
W atmosferze kultu dla pamiątek ojczystych
rodziła się polska nauka historyczna, archeologia,
historia, sztuka. Powstawały kolekcje muzealne.
W roku 1876 książęta Czartoryscy przekazali do
Krakowa imponujące zbiory artystyczne, wśród nich
obrazy Leonarda da Vinci, Rafaela i Rembrandta.
W roku 1879 założono Muzeum Narodowe, które
kolekcjonuje głównie sztukę polską z okresu od
średniowiecza aż po czasy współczesne. Kraków
stał się ośrodkiem muzealnictwa i prywatnego
kolekcjonerstwa. Poza tym tętnił życiem intelektualno-artystycznym, by tylko wymienić wspaniale
rozwijający się teatr czy patriotyczną z gruntu
twórczość Jana Matejki, niezrównanego malarza
historycznego.
Na dobę autonomii galicyjskiej przypadł gwałtowny rozwój urbanistyczny i architektoniczny
Krakowa, przy czym działający wtedy architekci
(Zygmunt Hendel, Tomasz Pryliński, Sławomir
Odrzywolski, Jan Zawiejski) wzorowali się na współczesnej im architekturze europejskiej, wznosząc
imponujące budowle, zadziwiające doskonałością
formalną i techniką budowlaną.
Gmach Teatru im. Juliusza Słowackiego wzniesiony został przez architekta Jana Zawiejskiego
(1891-1893), a ufundowano go ze składek społeczeństwa, co przypominają wykute w marmurze
słowa „Kraków Narodowej Sztuce” na fasadzie
gmachu. Fasadę zdobią alegoryczne figury:
z lewej Poezja, Dramat i Komedia, a z prawej
Muzyka, Opera i Operetka. Na szczycie rzeźby
wyobrażające młodzieńca w kontuszu i dziewczynę
w stroju szlachcianki – to grupa „Poloneza czas
zacząć”, której postacie przedstawiają Mickiewiczowskiego Tadeusza i Zofię. Przed teatrem pomnik
komediopisarza Aleksandra Fredry. W pierwszych
latach istnienia teatru jego patronem był Fredro,
który ustąpił miejsca Słowackiemu w setną rocznicę
urodzin wieszcza (1909).
Na przełomie stuleci XIX i XX Kraków przeszedł pod berło bohemy związanej z najnowszymi
prądami docierającymi z Zachodu. To okres Młodej
Polski. Tworzyli wówczas: Stanisław Wyspiański,
Józef Mehoffer, Leon Wyczółkowski, Julian Fałat,
Jan Stanisławski, Włodzimierz Tetmajer, Tadeusz
Boy-Żeleński, Lucjan Rydel, by wspomnieć bodaj
samych koryfeuszy sztuki.
Opracowano na podstawie
M. Rożek „Zwiedzamy Kraków w trzy dni”
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Otwarta lekcja w Polskiej Klasie w Komracie
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Uczestnikami zajęć były
dzieci w wieku od 8 do 12 lat,
które naukę języka polskiego
rozpoczęły dopiero w tym
roku szkolnym. Na początku
spotkania pani prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji,
Ludmiła Wolewicz serdecznie przywitała wszystkich
uczestników i w kilku zdaniach
opowiedziała historię powstania klasy języka polskiego
w komrackim liceum.
Tematem lekcji otwartej
były oznaki i sposób witania
wiosny w Polsce. Na początku
zajęć nauczycielka przy pomocy prezentacji multimedialnej omówiła ptaki, które pojaNauczycielka języka polskiego p. Anna Matysiak prowadzi
lekcję otwartą w komrackim Liceum im. M. Eminescu
wiają się w Polsce na wiosnę.
Uczniowie mieli okazję poznać
się na temat metodyki nauczania języka polskiego
nowe słowa związane z nazewnictwem ptaków, ich
przez nauczycielkę p. Annę Matysiak. Panowie
wyglądem i sposobem odżywiania. Dzieci odsłuchastwierdzili, że bardzo im się spodobał sposób nały też i odgadywały odgłosy ptaków. Podczas przeuczania języka polskiego jako obcego z wykorzyrwy śródlekcyjnej uczniowie zaśpiewali piosenkę
staniem sprzętu audiowizualnego i zastosowaniem
pt. „Maszeruje wiosna”. Została ona wzbogacona
różnych metod przekazywania wiadomości. Pododpowiednimi ćwiczeniami ruchowymi, co bardzo
kreślili przy tym, że polska klasa jest bardzo dobrze
spodobało się obserwującym zajęcia dyrektorom
wyposażona w książki, płyty i inne, niezbędne do
szkół. Dzieci rozwiązywały także przygotowane
nauki języka, pomoce dydaktyczne. Pani dyrektor
przez nauczycielkę zadania o różnym stopniu
Liceum im. M. Eminescu, Swietłana Stojnowa
trudności. Wśród nich było m.in. dopasowywanie
w swojej przemowie na koniec rady powiedziała
podpisów do ilustracji, uzupełnianie zdań, układanie
o dobrych stosunkach partnerskich między szkołą
zdań z pasków kolorowego papieru, wykreślanka.
a Stowarzyszeniem Polaków Gagauzji. Podała
Te ćwiczenia chętnie rozwiązywali też obserwujący
przykłady wzajemnej i korzystnej współpracy:
lekcję dyrektorzy innych szkół. Pani Anna pokazała
drobne remonty szkoły, udostępnianie sal i wypotakże uczniom przygotowaną wcześniej Marzannę i
życzanie sprzętu.
opowiedziała o zwyczaju robienia, palenia i topienia
tej słomianej kukły w Polsce.
Na koniec należy serdecznie podziękować
pani Konsul Aleksandrze Czapiewskiej za oddeleW tym dniu w Liceum im. M. Eminescu odbyło
gowanie na otwartą lekcję pani Jolanty Roman –
się siedem innych lekcji otwartych. Po skończonych
specjalisty do spraw Polonii. Pani Jolancie Roman
zajęciach w szkole odbył się koncert z okazji Dnia
dziękujemy za przybycie i przywiezienie do naszej
Kobiet, w którym polonijny zespół „Polacy Budżaka”
biblioteki darów książkowych.
zatańczył taniec sądecki. Występ tancerzy w pięknych strojach bardzo wzruszył publiczność.
Przeprowadzona przez naszą nauczycielkę
lekcja była bardzo ciekawa. Miejmy nadzieję, że
Po koncercie w liceum odbyła się uroczysta
w przyszłym roku będzie więcej otwartych lekcji.
Rada Pedagogiczna, na której omówiono lekcje
obserwowane przez dyrektorów szkół. Obecni na
Julia Wieliku,
lekcji języka polskiego dyrektorowie wypowiedzieli
uczennica polskiej klasy w Komracie
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W ramach projektu „Partnerstwo”, dotyczącego współpracy między organizacjami niepaństwowymi a szkołą, 6 marca br. w polskiej klasie mołdawskiego Liceum im. M. Eminescu odbyła się
lekcja otwarta. Polska klasa działa pod opieką Stowarzyszenia Polaków Gagauzji od 2005 r.
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Плодотворное сотрудничество
Секрет успеха кишиневской библиотеки им. Адама
Мицкевича – это разностороннее сотрудничество. Среди
наших партнеров – Союз писателей Молдавии, музеи Кишинева, творческие союзы, общественные организации,
лицеи города. Привлекая к встречам с читателями известных писателей, ученых, художников, мастеров искусства,
сотрудники библиотеки расширяют кругозор читателей,
обогащают их новыми знаниями, способствуют раскрытию
их талантов.
Одним из партнеров библиотеки является детская
республиканская школа искусств им. А. Щусева, основанная в 1959 году. В школе работает 28 педагогов,
9 из них являются членами Союза художников Молдавии.
Последние 25 лет школой руководит Виктор Кузьменко.
Помимо общеобразовательных предметов учащимся преподают основы рисунка, живописи, композиции, скульптуры
и истории искусств. Юные дарования принимают участие
в различных городских, республиканских и международных
выставках.
Откликнувшись на нашу просьбу, учащиеся художественной школы им. Щусева организовали в библиотеке
им. А. Мицкевича две выставки. Первая из них – работы
детей в возрасте 10-12 лет – привлекла к себе внимание
яркостью красок и особым видением окружающего мира.
Авторами работ второй выставки на тему «Мой город –
Кишинев», проходившей во время зимних каникул, были
учащиеся 12-16 лет.
Помощь в организации обеих выставок оказала нам
преподаватель школы им. А. Щусева Людмила Боурош.
Благодаря установленным контактам с польской стороной
в феврале этого года Л. Баурош и Т. Федорова смогли
посетить город Катовице, где встречались с художниками
и студентами из Катовицкой академии художеств, присутствовали на защите мастерата, посещали выставки и музеи в Катовице и Кракове. С ответным визитом в Кишинев
приехали их коллеги из Польши – Доброслава Рураньска
и Кристина Никиол. Они провели мастер-класс для учащихся художественной школы им. А. Щусева.
Партнерство всегда дает новый импульс развитию.
Это и взаимопомощь, и креативность, и новаторство. Это
ключ к успеху.
Екатерина Недзельски,
директор библиотеки им. А Мицкевича
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Предлагаем вниманию читателей журнала «Jutrzenka»
несколько картин, которые были представлены на этой
выставке.
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