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od redakcji

A na razie cieszymy się, że na pytanie „Czy będzie
JUTRZENKA?” możemy Wam powiedzieć – JESTEŚMY!
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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”
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Bieżący rok był rokiem trudnym i pełnym wyzwań dla Polonii i mediów polonijnych na Wschodzie. Po przeniesieniu
finansowania Polonii z Senatu do MSZ RP i zmianie zasad
przydzielania kwot, wiele redakcji polonijnych było zmuszonych zawiesić bądź zaprzestać działalności. Dla tych, które
przetrwały, był to czas podsumowania, wprowadzania zmian,
mobilizacji i poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania,
żeby móc w dalszym ciągu ukazywać się w miarę regularnie dla
swoich odbiorców. Przetrwała i nasza redakcja – wygraliśmy
konkurs ogłoszony przez MSZ. Cały czas jesteśmy z Wami
w internecie na stronie www.jutrzenka.md (gdzie można
pobrać nasze numery w formacie PDF), a także w formie
papierowej, choć z pewnym opóźnieniem, za co wszystkich
serdecznie przepraszamy!
Chcemy podziękować wszystkim nieobojętnym czytelnikom
w Mołdawii, Rumunii i Polsce, którzy alarmowali w sprawach
„Jutrzenki”, podtrzymywali nas na duchu i zapewniali, że nawet
po takiej długiej przerwie będą czekać na wszystkie numery.
Jesteśmy wdzięczni również tym, którzy, nie sympatyzując
z naszym czasopismem, na zasadach „zdrowej konkurencji”
pośpieszyli go pochować, bo to również świadczy o popularności pisma Polaków w Mołdawii. Parafrazując mądrość Marka
Twaina, zapewniamy, że wszelkie pogłoski o naszej śmierci,
które mogły się rozprzestrzenić w tym okresie niepewności dla
wschodnich mediów polonijnych, były mocno przesadzone.
Zamierzamy dalej w miarę możliwości prężnie się rozwijać,
mamy nowe pomysły i siły do ich realizacji.
Od początku roku staramy się przybliżyć czytelnikom Polskę, jej miasta i zabytki pod hasłem „Poznając Polskę spełniasz
marzenia”. Zaczęliśmy od dawnej stolicy Polski – Krakowa.
Zdjęcia na okładkach oraz artykuły przedstawiają zabytki,
historię, kulturę tego miasta. Następna w kolejce jest Warszawa – obecna stolica Polski. Od lipca bieżącego roku kawałek
Polski zadomowił się na stale w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie.
Bardziej szczegółowo o tym można przeczytać w aktualnym
numerze „Jutrzenki”.
Oprócz tego, zamierzamy w dalszym ciągu naświetlać
stosunki polsko-mołdawskie te historyczne i te współczesne,
działalność miejscowych organizacji polonijnych, przedstawiać
sylwetki Polaków mieszkających w Mołdawii, wyjaśniać kwestie
językowe w rubryce „Uczymy się polskiego”, rozwiązywać zagadki biblijne i wymyślać konkursy dla najbardziej aktywnych.
Dziękujemy polonijnym organizacjom Mołdawii oraz lektoratom języka polskiego w Bielcach i Kiszyniowie za dotychczasową owocną współpracę. Będziemy szukać możliwości
kształcenia naszych młodych korespondentów z różnych
miejscowości Mołdawii, aby „Jutrzenka” nadal była ciekawa nie
tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci i młodzieży. Bardzo liczymy
na intensyfikację współpracy z konsulatem RP.
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W numerze:

Drodzy Czytelnicy!

wiadomości
Zakaz symboliki komunistycznej
w Mołdawii
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Parlament Mołdawii przyjął 12 lipca uchwałę
potępiającą totalitarny reżim komunistyczny i zakazującą propagowania ideologii totalitarnej oraz
używania komunistycznej symboliki, w tym sierpa
i młota, w celach politycznych. Uchwalony dokument jest oparty na wynikach raportu powołanej
w 2010 r. komisji ds. badania i oceny komunistycznego totalitaryzmu w Mołdawii w latach 1924-1991.
Inicjatorem przyjęcia uchwały była partia liberałów
Mihaia Ghimpu wchodząca w skład rządzącej koalicji AIE. Dokument poparło 54 posłów 101-osobowej
izby. Największa siła opozycyjna – Partia Komunistów Republiki Mołdawii – zapowiedziała protesty
(sierp i młot widnieje na jej partyjnym logo).

Bielce chcą autonomii
Rada miejska Bielc (miasta przemysłowego
w północnej części Mołdawii) zdecydowała o
przeprowadzeniu 9 września 2012 r. referendum
na temat rozszerzenia lokalnej autonomii. Pomysłodawcami referendum są członkowie partii
komunistycznej, którzy zarzucają centralnym władzom Mołdawii nieliczenie się ze specyfiką miasta,
a przede wszystkim mają im za złe uchwalenie
zakazu używania komunistycznej symboliki. Premier Mołdawii Vlad Filat skrytykował tę decyzję,
zaapelował do rady Bielc o jej odwołanie, a Prokuraturze Generalnej, MSW i Służbie Informacji
i Bezpieczeństwa polecił przeprowadzenie śledztwa
w sprawie złamania prawa przez władze Bielc.

Rząd Mołdawii na wyjazdowym posiedzeniu
w Bielcach 1 sierpnia przyjął projekt ustawy
o nadaniu miastu statusu jednostki administracyjno-terytorialnej 2. stopnia. Jeśli projekt zostanie
zatwierdzony przez parlament, Bielce (nazywane
północną stolicą Mołdawii) będą miały status porównywalny z Kiszyniowem. Decyzja rządu ma
zapobiec zapowiedzianemu na 9 września br. przez
władze Bielc referendum na temat rozszerzenia
lokalnej autonomii.
Kolejne miasto MoŁdawii
chce autonomii finansowej
Władze miasta Soroki (Soroca) podjęły
10 sierpnia decyzję o rozpoczęciu działań na rzecz
podwyższenia jego statusu administracyjnego do
szczebla republikańskiego (obecnie jest to centrum
rejonowe w północno-wschodniej części Mołdawii
liczące ponad 35 tys. mieszkańców). W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że Soroki są obecnie
zaniedbywane przez rząd, co hamuje ich rozwój,
a zmiana statusu pozwoli na autonomię finansową
i zwiększenie atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Premier Mołdawii Vlad Filat w wywiadzie
dla agencji Moldpres wyraził zrozumienie dla tej inicjatywy i opowiedział się także za podwyższeniem
statusu miejscowości Ungheni, Orgiejów (Orhei) i
Kaguł (Cahul).

Pomnik Stefana Wielkiego
przed Urzędem Miasta w Sorokach

Nie będzie referendum
w sprawie unii celnej
Mołdawska Centralna Komisja Wyborcza
odrzuciła wniosek grupy inicjatywnej kierowanej
przez lidera pozaparlamentarnej partii socjaldemokratycznej Victora Şelina o przeprowadzenie
referendum w sprawie przyłączenia się Mołdawii
do Unii Celnej (Rosji, Kazachstanu i Białorusi).
Komisja uznała ważność tylko 34 tys. spośród
232 tys. podpisów osób popierających taki plebiscyt. (Wniosek o referendum wymaga 200 tys.
podpisów).
W centrum miasta Bielce

Z materiałów Ośrodka Studiów Wschodnich

aktualności

Lech Wałęsa i walcząca Solidarność
dotarli do Kiszyniowa

w Kiszyniowie jest dużo obrazów ściennych i że
Street Art był popularny w stolicy i przed portretem
Lecha Wałęsy. Może to wynikać z rozbieżności
w interpretacji pojęć mural i graffiti, które nie są
tożsame. W ogólnej klasyfikacji pojęć mural i graffiti
nie różnią się za bardzo – reprezentują bowiem
obrazy naścienne. Istota różnić dotyczy natomiast
techniki malarskiej, wielkości, czasu powstawania
czy legalności dzieła. Graffiti najczęściej powstają
za pomocą farb w aerozolu na ścianach, wagonach,
stacjach podmiejskich, pociągach linii kolejowych –
czyli wszędzie tam, gdzie malarz sobie tego zażyczy. Murale to dzieła wielkoformatowe, realizowane
na zamówienie przy użyciu specjalnych farb po
wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela budynku lub władz, często jako reklama, dekoracja
domu czy biura.
Wiele komentarzy wskazywało też na brak poparcia dla politycznego charakteru muralu Roskowińskiego, niechęć do mieszania polityki do sztuki
ulicy. Poza tym miłośnicy tego nurtu w Kiszyniowie
wyrażali zadowolenie z faktu, że kiszyniowskie
władze wreszcie odkryły dla siebie Street Art
i mają nadzieję na to, że w przyszłości będzie o
wiele łatwiej uzyskać pozwolenie na zdobienie
ścian stolicy podobnymi malowidłami.
Elena Pumnea

źródło: www.moldovaoffrecord.files.wordpresscom

Mural na skrzyżowaniu Alei Dacia i ulicy Decebal
w Kiszyniowie
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Mural nosi nazwę „Świat bez sierpa i młota”
i przedstawia portret Lecha Wałęsy oraz walczącą
Solidarność w postaci gigantycznych rąk rozrywających czerwone płótno komunizmu. Polscy artyści
w ten sposób chcą zaprezentować swój kraj, nawiązać do przemian, które nastąpiły pod koniec lat
80., a także promować Street Art.
Artyści przyjechali do Kiszyniowa na zaproszenie Instytutu Polskiego w Bukareszcie oraz Urzędu
miasta Kiszyniów, natomiast miejsce na realizację projektu wybrał mer stolicy Dorin Chirtoacă
z uwzględnieniem wskazówek malarza Rafała Roskowińskiego. Ze względu na rozmiar i lokalizację,
projekt jest dobrze widoczny dla poruszających się
ulicami Dacia i Decebal. Realizacja projektu trwała
od 28 czerwca do 6 lipca.
Rafał Roskowiński był zadowolony z organizacji
i życzliwego traktowania przez miejscowych, a także z otaczającej go architektury. Wyraził nadzieję,
że to nie ostatni jego projekt w tym mieście.
W swoich artykułach i komentarzach na mołdawskich stronach internetowych mieszkańcy
Kiszyniowa i miłośnicy Street Art wyrażali zdziwienie w odpowiedzi na sformułowania w polskiej
i lokalnej prasie o tym, że miał to być „pierwszy
mural w historii Kiszyniowa” i że „Roskowiński
przywiózł do Kiszyniowa Street Art.” Twierdzą, że
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W Kiszyniowie na ścianie jednego z bloków mieszkalnych w dzielnicy Botanica, na skrzyżowaniu
Alei Dacia i ulicy Decebal powstał ogromny portret Lecha Wałęsy. Namalowali go wspólnie malarz
Rafał Roskowiński, autor tego oraz wielu innych murali w Gdańsku i Warszawie, jego uczeń –
Wojtek Woźniak oraz student ASP w Kiszyniowie Albert Şveţ. Oficjalne odsłonięcie muralu odbyło
się 6 lipca 2012 roku.

na drodze partn erstwa

Współpraca międzynarodowa Polska – Mołdawia
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zdjęcia: Małgorzata Kiryłłowa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP rozpoczęło działania w ramach projektu „Wzmocnienie
zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania programów
rozwoju regionalnego i projektów infrastrukturalnych”, współfinansowanego ze środków programu
MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2012”.

Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego województwa
warmińsko-mazurskiego

Ion Bodrug, Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego
„północ” w Bielcach

W ramach tego projektu w dniach 12-17 sierpnia 2012 r. odbyła się wizyta ekspertów z różnych
regionów Polski do Kiszyniowa i Bielc. Celem
misji doradczej było usprawnienie procesu przygotowania dokumentów strategicznych i projektów
infrastrukturalnych w mołdawskiej administracji
publicznej.
16 sierpnia delegację z Polski gościli przedstawiciele ADR-NORD – Agencji Rozwoju Regio-

nalnego w Bielcach na czele z Ionem Bodrugiem.
Podczas spotkania w siedzibie ADR-NORD
wyświetlono prezentację multimedialną na temat
rozwoju regionalnego, przygotowaną przez pracownika ADR-NORD Ingę Cojocaru. Następnie,
w trakcie dyskusji polska strona udzieliła wskazówek w zakresie zarządzania procesem przygotowania dokumentów strategicznych oraz projektów
infrastrukturalnych przewidzianych do finansowania
w ramach realizacji programów operacyjnych. Jak
podkreślił I. Bodrug, bardzo cenne uwagi i doświadczenie polskiej strony pozwoli na adekwatne
dopasowanie i realizację dalszych działań bieleckiej
Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanych projektów pomiędzy obu krajami. Pod koniec spotkania polska strona zaprosiła pracowników
ADR-NORD do udziału w szkoleniu w Polsce na
temat założeń systemu zarządzania i monitoringu
przygotowania projektów infrastrukturalnych.
W spotkaniu na zaproszenie ADR-NORD
udział wzięli również dziennikarze polonijnego
czasopisma „Jutrzenka”, które jest wydawane
w Bielcach. 					
(r)

Uczestnik spotkania Vadim Voina, Stowarzyszenie
Współpracy Mołdawsko-Polskiej „Tand-Est”

informacje polonijne

pOLSKIE towarzysTWO MEDYCZNE w Mołdawii
Od 1995 roku w Mołdawii działa Polskie Towarzystwo Medyczne. Na początku PTM
działało w ramach kół medycznych przy Stowarzyszeniu „Dom Polski” w Bielcach i Stowarzyszeniu Polaków w Kiszyniowie. Z upływem lat PTM się powiększyło i w 1998 r. zostało
zarejestrowane oficjalnie – najpierw w Urzędzie Miasta Bielce, później w Ministerstwie Sprawiedliwości RM. Obecnie Polskie Towarzystwo Medyczne działa w 2 grupach regionalnych –
z siedzibą w Bielcach i z siedzibą w Kiszyniowie. Funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa
Medycznego w Mołdawii pełni dr Andżela Bogucka.

Медики рассказывали о правилах наложения
повязок, иммобилизации и транспортировке пострадавших. Затем все присутствующие сами
попробовали наложить бинтовую повязку в области коленного и локтевого суставов, а также
в области головы. В большом восторге от подобных упражнений были дети. Они искренне
хотели научиться всем навыкам, их вдохновляло то, что они смогут помочь пострадавшим
в результате несчастного случая, не оставаясь
в стороне. Стоит отметить, что и взрослые
проявили немалый интерес и настойчивость во
время обучения.
После практических занятий на обсуждение
был вынесен не менее важный вопрос – о способах остановки кровотечения. Присутствующим
рассказали о правилах наложения медицинского
жгута и о срочной помощи пострадавшему с помощью других подручных средств. И последней
темой, обсуждаемой на встрече, было оказание
помощи при ожогах.
Все приглашенные активно участвовали
в презентации, задавали многочисленные
вопросы. В течение несколько часов участники встречи приобрели не только знания, но
и опыт. Присутствовавший на этом мероприятии
о. Кшиштоф Плонка с юмором отметил, что
основу его как представителя духовенства
жизни составляет забота о душевном здоровье
человека, однако теперь, благодаря полученным знаниям, он будет способен позаботиться
и о телесном здоровье прихожан.
Дана Павловская
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В субботу, 21 июля Польское медицинское общество в Кишиневе провело акцию
для польской диаспоры столицы, посвященную базовым навыкам и принципам оказания доврачебной помощи пострадавшим
в результате несчастного случая.
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Лекции ПОЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛОНИИ КИШИНЕВА

w

informacje polonijne - polskie towarzystwo medyczne w mołdawii
w
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В КИШИНЕВЕ
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Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на
привлечение внимания каждого жителя
нашей планеты к проблемам здоровья
и здравоохранения. Мероприятия этого Дня
проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни,
а здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать для
улучшения здоровья людей во всем мире.
Так, на очередном собрании Польского
медицинского общества в Кишиневе председатель Екатерина Кочеткова предложила
провести свой собственный ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ для поляков Кишинева.
На встречу, которая состоялась 28 июля
в парке им. Б. Главана, пригласили членов
польских общественных организаций столицы.
Целью первой части программы стало приобретение участниками практических навыков
оказания первой помощи, ведь очень часто
бывает, что люди теряются в сложных ситуациях
и не умеют правильно остановить кровотечение, наложить повязку или транспортировать
пострадавшего.
Участники создали три команды, которые соревновались между собой в оказании первой медицинской помощи пострадавшим, роль которых

сыграли дети. Их перевязывали, переносили на
руках и самодельных носилках. Быть в центре
внимания ребятишкам очень понравилось.
Участников команд ждали трудные испытания,
но все с честью их выдержали, стараясь заработать как можно больше зеленых карточек.
В итоге победителем стала команда организации «Польская весна в Молдавии», получившая
в награду памятные подарки.
А потом началась вторая часть встречи.
Зрители посмотрели три мини-спектакля на
медицинские темы, которые подготовили организации, участвующие в Дне здоровья. Первыми выступили дети из польских классов лицея
им. Гоголя, показав сценку о клетках крови. Общество «Польская весна в Молдавии» представило зрителям сценку о вредных привычках. Но
самое большое впечатление произвело на всех
выступление приходской молодежи, которая
показала скетч на тему „Что бы было, если бы
Гиппократ не написал свою клятву”. Игра актеров доставила зрителям большое удовольствие.
Встреча закончилась песнями под гитару.
Желаем Польскому медицинскому обществу
успехов в этом начинании. Хотелось бы, чтобы
День здоровья стал традиционным, а в дальнейшем, быть может, проводился для польской
диаспоры всей республики.
Виктория Круликовская
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sylwetki
Rok 2012 został ogłoszony rokiem Korczaka. Z tej właśnie okazji pragniemy przybliżyć czytelnikom „Jutrzenki” życie i twórczość tego niezwykłego pisarza i pedagoga, ojca wielu warszawskich
sierot, którym poświęcił całe swoje życie.

Janusz Korczak
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artykuły do gazet pod różnymi
pseudonimami:
Hen, Hen.Ryk.
Używał ich do
czasu, gdy czytając J. I. Kraszewskiego (jednego
ze swoich ulubionych pisarzy) trafił na utwór „Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie”.
Imieniem tytułowego bohatera powieści postanowił
podpisać swoją pierwszą sztukę „Którędy”, którą
wysyłał na konkurs literacki. Po opublikowaniu listy
zwycięzców konkursu okazało się, że co prawda
utwór przyszłego pedagoga otrzymał wyróżnienie,
jednak jego imię napisano z błędem: zamiast Janasz wydrukowano Janusz – i tak właśnie, dzięki
tej pomyłce zecerskiej powstał pseudonim, którym
Henryk Goldszmit posługiwał się już do końca
życia.
Po skończeniu gimnazjum Janusz Korczak rozpoczął studia medyczne. Ukończył je w 1905 roku
już jako rozpoznawany publicysta i lekarz, mając
za sobą swój pierwszy książkowy debiut – powieść
„Dzieci ulicy”. Był bardzo aktywnym pedagogiem
i lekarzem, jeździł na zagraniczne seminaria,
pisał, leczył i wychowywał. W 1912 roku objął
posadę dyrektora domu dla sierot żydowskich na
ulicy Krochmalnej 92 w Warszawie. Tam wraz ze
Stefanią Wilczyńską stworzył nowatorski, autorski
program wychowawczy, którego podstawą była
podmiotowość dziecka. Według niego wychowanie
polegać ma na stworzeniu odpowiednich warunków
do autokreacji dziecka, na stworzeniu takiej opieki,
która nie ogranicza wolności i autonomii dziecka,
ale uwzględnia jego prawa do godnej egzystencji.
Do błędów, do samodzielności, do dorastania w odpowiednim dla siebie tempie i czasie. Twórcy programu chcieli, by dzieci uczyły się samodzielności,
brania odpowiedzialności za siebie i za innych
poprzez doświadczenie, by z pomocą samorządów
dziecięcych, gazetki redagowanej przez wychowanków, sądów koleżeńskich, specjalnych dyżurów
dzieci w praktyce mogły dowiedzieć się jak funkcjonować w społeczeństwie, jak być samodzielnymi.
O prawach dzieci Janusz Korczak szerzej pisał
w jednej ze swoich najważniejszych książek „Jak w
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Janusz Korczak urodził się jako Henryk Goldszmit prawdopodobnie latem 1878 lub 1879 roku
w rodzinie zasymilowanych Żydów warszawskich.
Dokładnej daty jego urodzin nie znamy, gdyż ojciec
przyszłego pedagoga nie przywiązywał większej
uwagi do narodzin syna. Co miała mu zresztą za złe
jego żona, o czym Korczak wspominał kilkadziesiąt
lat później w „Pamiętniku”:
Jutro kończę sześćdziesiąt trzy albo sześćdziesiąt cztery lata. Ojciec, przez parę lat wyrabiał mi
metrykę. Przeżyłem z tego powodu kilka ciężkich
chwil. Mama nazywała to karygodnym niedbalstwem: jako adwokat powinien był ojciec sprawy
metryki nie odwlekać.
Ojciec Korczaka był znanym i cenionym adwokatem, dzięki czemu małemu Henrykowi od najmłodszych lat niczego nie brakowało. Miał nianie,
zabawki, jedzenia pod dostatkiem, lecz pomimo
tego jego dom był daleki od ideału. Małżeństwo
rodziców nie było udane, nie zdołali stworzyć
kochającej rodziny pełnej ciepła i miłości. Matka
była nieszczęśliwa, a ojciec mało się interesował
domem i dziećmi. Kiedy Henryk miał 7 lat, rozpoczął naukę w prywatnej szkole przygotowującej do
gimnazjum, w której od dzieci wymagano absolutnego posłuszeństwa najczęściej za pomocą rózgi.
Być może to właśnie te przeżycia z czasów dzieciństwa zaważyły na jego późniejszym podejściu
do dzieci. Możliwe, że już wówczas, kiedy będąc
wrażliwym, ale bezradnym chłopcem wobec surowych dorosłych, który zamiast strachu i przemocy
potrzebował dobroci i zrozumienia, możliwe, że już
wtedy postanowił, że on takim nieczułym dorosłym
nigdy nie będzie.
Kiedy nastoletni Henryk był już w gimnazjum
jego rodzina z dnia na dzień zaczęła popadać
w poważne problemy finansowe z powodu choroby psychicznej ojca. W związku z tym utrzymanie
matki i siostry spadło prawie w zupełności na niego.
Wciąż uczęszczając do szkoły, starał się jednocześnie zarabiać pisaniem do gazet i udzielaniem
korepetycji.
W tym samym czasie zrodziła się w nim fascynacja literaturą. O tej nowej pasji pisał w swoim
pamiętniku: ...padłem w szaleństwo, furię czytania.
Świat mi znikł sprzed oczu, tylko książka istniała...
Od 1896 roku regularnie pisywał krótkie utwory,

sylwetki - janusz korczak
w

Nie ma dzieci – są ludzie;
ale o innej skali pojęć, innym
zasobie doświadczenia, innych
popędach, innej grze uczuć.
Dziecko nie jest głupie,
głupców wśród nich nie więcej
niż wśród dorosłych.
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Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat.

kochać dziecko”, w której zawarł swoje credo pedagogiczne. Wzywam o magna charta libertatis,
o prawa dziecka. Może ich jest więcej, ja odszukałem trzy zasadnicze:
1. Prawo dziecka do śmierci.
2. Prawo dziecka do dnia dzisiejszego.
3. Prawo dziecka, by było tym, czym jest.
[...] niespornym jest prawo [dziecka] do wypowiadania swych myśli, czynnego udziału w naszych
o nim rozważaniach i wyrokach. Gdy dorośniemy do
szacunku i ufności, gdy samo zaufa i powie, co jest
jego prawem – mniej będzie zagadek i błędów.
Praw tych bronił przez całe swoje życie. Uświadamiał i starał się wychowywać nie tylko dzieci, ale
i dorosłych. Dlatego też ciągle publikował, jeździł
na seminaria i wykłady. Pisał:
Chcę nauczyć rozumieć i kochać cudowne, pełne życia i olśniewających niespodzianek – twórcze
„nie wiem” współczesnej wiedzy w stosunku do
dziecka. Chcę, by zrozumiano, że żadna książka,
żaden lekarz nie zastąpią czujnej myśli, własnego
uważnego spostrzegania.
Janusz Korczak całe swoje życie poświęcił dzieciom i pracy pedagogicznej. Podjął świadomą decyzję o niezakładaniu rodziny i nieposiadaniu swoich
własnych dzieci, w zamian obdarzył ojcowską
miłością wszystkie dzieci, które wychowywał przez
kilkadziesiąt lat swojej działalności pedagogicznej.
W swoim pamiętniku zanotował: Jestem i matką,
i ojcem. Wiem i wiele dzięki temu rozumiem.
Cały czas nieustannie pisał. Dla dzieci i o dzieciach. Wśród jego twórczości znajdują się artykuły
pedagogiczne, medyczne, publicystyczne, powieści, opowiadania, sztuki. Używając pseudonimu
Stary Doktór prowadził w radiu audycję dla dzieci
tzw. Gadaninki radiowe (pogadanki te wydał później

drukiem), które cieszyły się dużym powodzeniem
zarówno wśród małych jak i dużych słuchaczy.
Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Warszawy przez Niemców Janusz Korczak przeniósł się
z dziećmi z Domu Sierot do specjalnie wyznaczonej
dzielnicy żydowskiej. Przez dwa lata aż do ostatecznej likwidacji getta (1942) troszczył się o swych
podopiecznych i robił wszystko, by zdobyć dla nich
jedzenie i inne produkty niezbędne do przeżycia.
Pozostał tam z nimi aż do końca, choć dzięki swoim
szerokim kontaktom i przyjaciołom miał szansę wydostać się z Warszawy i prawdopodobnie przeżyć
wojnę. Nie chciał jednak zostawiać dzieci samych,
Nie chcę być obrazoburcą ani odbrązawiaczem – ale muszę powiedzieć, jak to wtedy
widziałem. Atmosferę przenikał jakiś ogromny
bezwład, automatyzm, apatia. Nie było widocznego poruszenia, że to Korczak idzie, nie było
salutowania (jak to niektórzy opisują), na pewno
nie było interwencji posłańców Judenratu – nikt
do Korczaka nie podszedł. Nie było gestów, nie
było śpiewu, nie było dumnie podniesionych
głów, nie pamiętam, czy niósł ktoś sztandar
Domu Sierot, mówią, że tak. Była straszliwa,
zmęczona cisza. Korczak wlókł nogę za nogą,
jakiś skurczony, mamlał coś od czasu do czasu
do siebie (…). Tych paru dorosłych z Domu Sierot, między nimi Stefa (Wilczyńska), szło obok,
jak ja, lub za nim, dzieci początkowo czwórkami,
potem jak popadło, w pomieszanych szeregach,
gęsiego. Któreś z dzieci trzymało Korczaka za
połę, może za rękę, szły jak w transie.
M. Rudnicki, Ostatnia droga Janusza Korczaka
„Tygodnik Powszechny” 1988 nr 45

sylwetki

przebaczyć. Jeżeli zrobił coś złego, bo nie
wiedział, to już wie teraz. Jeżeli zrobił coś
złego nieumyślnie, będzie w przyszłości
ostrożniejszy. Jeśli robi coś złego, bo mu się
trudno przyzwyczaić, będzie się starał. Jeżeli
zrobił coś złego, bo go namówili, już się nie
będzie słuchał.
– by było odważne, nie bało się mówić prawdy
i brać odpowiedzialności za swoje czyny
• Nie ma takiego złego czynu, którego by nie
można wybaczyć. Trzeba tylko mieć odwagę
mówienia prawdy.
– by miało kontakt z rówieśnikami
• Jedno dziecko wiele może nie wiedzieć,
a w gromadzie zawsze się ktoś znajdzie, co
lepiej rozumie.
• Ulicznikiem może być chłopiec, którego
w domu bardzo nawet pilnują i niechętnie
puszczają samego. Ale niech się wyrwie na
ulicę, zachowuje się jak nieprzytomny. Zdaje
mu się , że w tłumie może robić co chce, złośliwe figle przychodzą mu do głowy. Popycha,
zaczepia, wariuje, rozgląda się i szuka, żeby
przykrość zrobić i skryć się, i uciec. Właśnie
przyjemność mu sprawia, co zabronione.
– by mogło same uczyć się poprzez doświadczenie i eksperymentowanie
• Niemowlę bada swe ręce. Prostuje, wodzi
w prawo i w lewo, oddala, zbliża, rozstawia
palce, zaciska w pięść, mówi do nich i czeka
na odpowiedź, prawą chwyta lewą rękę i ciągnie, bierze grzechotkę i patrzy na dziwnie
zmieniony obraz ręki, przekłada ją z jednej
do drugiej, bada ustami, natychmiast wyjmuje
i znów patrzy powoli, uważnie. [...] Ono nie
bawi się: miejcież do licha oczy i dostrzeżcie
wysiłek woli, by zrozumieć. To uczony w laboratorium, wmyślony w zagadnienie najwyższej
wagi, a które wyślizguje się jego rozumieniu.
• Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć
do poprawy.
Opracowała Dobromiła Wrońska na podstawie:
http://2012korczak.pl
www.przystanekkorczak.pl
http://www.kulturologia.uw.edu.pl
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Janusz Korczak poświęcił kilkadziesiąt lat
swojej pracy na zgłębianiu duszy dziecka. Chciał,
by wszystkie dzieci bez wyjątku miały szczęśliwe
i godne życie. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej jego
słowom, temu, co według Starego Doktora powinno
mieć zapewnione każde dziecko:
– by mogło cieszyć się chwilą obecną (bez
martwienia się o jutro i rozmyślań o wczoraj)
• Dla jutra lekceważy się to, co dziś [dziecko]
cieszy, smuci, dziwi, gniewa, zajmuje. Dla
jutra, którego ani rozumie, ani ma potrzebę
rozumieć, kradnie się lata życia, wiele lat.
• Nie deptać, nie poniewierać, nie oddawać
[dziecka] w niewolę jutra, nie gasić, nie spieszyć, nie pędzić.
– by było wolne
• ...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą
życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie
od zasług czy win, zalet czy przywar.
– by było samodzielne
• Nie zabiegajmy o to, by każdy czyn uprzedzić, w każdym zawahaniu się natychmiast
drogę wskazać, przy każdym pochyleniu biec
z pomocą. Pamiętajmy, że w momencie silnych zmagań może nas zabraknąć.
– by było odpowiedzialne
• Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia.
Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory
i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie,
wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.
– by miało świadomość własnych czynów
• Mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem
nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one
chcą i mogą być.
– by mogło być po prostu dzieckiem
• ...wzrost jest trudem, pracą i pierwszym
dziecka obowiązkiem i prawem. Cała reszta
winna być tej jego świętej pracy podporządkowana.
– by umiało samodzielnie ocenić, co jest słuszne, a co niesłuszne
• Kto gruntownie nie przemyśli zagadnienia
zakazów i nakazów, gdy jest ich mało, nie
ogarnie, zgubi się, gdy ich będzie wiele.
• Sędziowie sami są dziećmi i wiedzą, jak
trudno jest nie zrobić nic złego i wiedzą, że
każdy się może poprawić, jak chce i stara się,
że by się poprawić.
• Jeżeli ktoś zrobił coś złego, najlepiej mu
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bez opieki, opuszczać swojej jedynej rodziny, którą
miał. Wraz z nimi zginął w Treblince.

sylwetki - janusz korczak
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A face o reformă a lumii înseamnă a reforma
educaţia.

Bătrânul Doctor
Janusz Korczak, numele real Henryk Goldszmit, cunoscut şi ca Bătrânul Doctor (născut pe
22 iulie 1878 sau 1879 la Varşovia , Polonia – decedat pe 5 sau 6 august 1942 ucis în lagărul de exterminare german de la Treblinka) – medic pediatru
şi pedagog polonez, evreu de naţionalitate, scriitor
publicist şi activist social. Korczak a fost un pedagog inovator şi autorul unor publicaţii despre teorie
şi practică în educaţie. A fost precursorul drepturilor
copiilor şi un apărător al egalităţii între copii. În
calitate de director al unui orfelinat a iniţiat, printre
altele, un tribunal al copiilor, în care ei îşi rezolvau
propriile probleme; li se permitea, de asemenea,
să depună plângeri la adresa profesorilor.
A fondat ziarul pentru copii şi adolescenţi „Mica
Revistă” (1926-1939). Ziarul a apărut în forma
unui supliment săptămânal al cotidianului polonez
„Revista noastră”. Primul număr a fost tipărit pe
9 octombrie 1926 şi a fost prima revistă din Polonia
scrisă de copii. Începând cu anul 1930, scriitorul
Jerzy Abramov, cunoscut după război drept Igor
Newerly, a devenit editorul revistei, dar şi asistentul lui Korczak. Revista a funcţionat în ciuda
antisemitismului, intoleranţei şi segregării rasiale
răspândite în anii ’30. Ultimul număr a fost publicat
la 1 septembrie 1939.
Korczak fost unul dintre pionierii cercetărilor
în domeniul dezvoltării şi psihologiei copilului, cât
şi diagnosticării educaţionale. S-a identificat de-a
lungul vieţii atât cu polonezii, cât şi cu evreii. A luptat
pentru integrarea evreilor şi polonezilor. Polona era
limba lui maternă şi cea în care şi-a scris operele.
A început să studieze ebraica abia în anul 1930,

când a făcut cunoştinţă cu mişcarea sionistă, şi
înţelegea, datorită cunoştinţelor sale de germană,
şi puţin idiş, care era limba maternă a multora
dintre evreii din Polonia. Abia în anii ’30 a devenit
mai interesat de renaşterea naţională a evreilor.
A colaborat cu ziarele organizaţiilor sioniste de
tineret, luând parte la seminariile susţinute de
acestea.
A absolvit medicina la 23 martie 1905. În iunie
a fost înrolat ca medic pe front de către armata ţaristă şi a participat la războiul ruso-japonez. A servit
la Harbin. A învăţat chineza de la copiii manciurieni.
S-a întors la Varşovia la sfârşitul lui martie 1906.
Între anii 1905-1912 a lucrat ca pediatru la Spitalul
de Copii „Berson şi Bauman”. Între anii 1907-1910/1911, s-a şcolit în străinătate, participând la
conferinţe, făcând rezidenţiate în clinici pentru copii,
vizitând cămine de copii şi instituţii de binefacere.
A petrecut aproape un an la Berlin (1907-1908),
patru luni la Paris (1910) şi o lună în Londra (1910
sau 1911). Era foarte activ social în acea periodă şi
făcea parte, printre altele, din Societatea Taberelor
de Vară. În anii 1904, 1907 şi 1908, a muncit în
cadrul taberelor de vară organizate pentru copiii
evrei şi polonezi. În 1906 a publicat cartea „Copilul
salonului”, foarte bine primită de cititori şi critici.
Din acest moment, devine un pediatru de renume
şi foarte căutat în Varşovia. În anul 1909 s-a alăturat Societăţii Evreieşti „Ajutor pentru Orfani”, care
câţiva ani mai târziu avea să construiască „Casa
Orfanilor”, al cărei director avea să devină chiar
Korczak.
În timpul Primului Război Mondial a fost din nou

– aproximativ 300 de poziţii în total. Lucrările sale
pedagogice considerate cele mai de preţ sunt: ciclul de patru cărţi „Cum să iubeşti un copil” (1920),
„Momente educaţionale” (1924), „Când voi fi iarăşi
mic” (1925), „Dreptul copilului la respect” (1929) şi
„Pedagogie prin joacă” (1939). Dintre cărţile pentru
copii „Regele Maciuś I” şi „Regele Maciuś şi Insula
Părăsită” (1923) s-au bucurat de cea mai mare
popularitate, fiind traduse în peste 20 de limbi. Alte
titluri cunoscute includ „Falimentarea Micului Jack”
(1924), „Regulile Vieţii” (1930) şi „Vrăjitorul Kajtuś”
(1935). Pentru opera sa literară, Korczak a primit în
1937 Laurul Academic De Aur din partea Academiei
Literare Poloneze.
În dimineaţa zilei de 5 sau 6 august 1942, zona
Micului Ghetou a fost înconjurată de serviciile SS
şi de soldaţii trupelor ucrainene şi letone. În timpul
aşa-numitei „Marii Acţiuni” – prima etapă a exterminării populaţiei din ghetoul Varşoviei de către
germani – el a refuzat să primească ajutor, nedorind
să părăsească copiii şi personalul orfelinatului.
În ziua deportării din ghetou, Korczak şi-a însoţit
copiii până la Umschlagplatz, de unde aveau să-i
transporte spre lagărele de concentrare. În jur de
200 de copii şi câteva zeci de profesori au participat
la acest marş, care a rămas legendar. A devenit unul
dintre miturile războiului şi o temă frecvent amintită,
care nu se bazează neapărat pe detalii coerente şi
credibile. Janusz Korczak a fost omorât alături de
copii în lagărul nazist de la Treblinka. În anul 1948
a fost premiat postmortem cu Medalia Crucii de
Cavaler a Ordinului Renaşterea Poloniei.
Elena Pumnea pe baza
http://ro.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak

Un copil înţelege şi
raţionalizează asemenea
unui adult – doar că nu
beneficiează de acelaşi
bagaj de experienţe.
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chemat la datorie de către armata ţaristă. A servit în
calitate de şef al unei divizii medicale de pe front,
în principal în Ucraina. În anul 1917 a fost solicitat
să practice medicina în adăposturile pentru copiii
ucrainieni din Kiev. După ce şi-a terminat serviciul în
cadrul Armatei Ruse cu rang de căpitan, s-a întors
la Varşovia în iunie 1918. Imediat după declararea
independenţei Poloniei (11 noiembrie 1918), Korczak s-a întors în armată. De data aceasta, a fost
repartizat în proaspăt restaurata Armată Poloneză.
În timpul războiului sovieto-polonez (1919-1921),
a servit ca medic în spitalele militare din Łódź şi
Varşovia. Pentru munca depusă, a fost promovat
la rangul de maior în cadrul Armatei Poloneze.
Astăzi, Janusz Korczak este recunoscut drept
precursorul numeroaselor curente, metode şi modele în pedagogie, printre altele curentul pedagogic
numit „educaţie morală“; curentul „educaţiei religioase”; metoda „ideologiei normalizării”, utilizată în
educarea copiilor cu dizabilităţi intelectuale; drepturile copiilor; democraţia în şcoală şi dialogul între
copii; modelul relaţiei profesor-elev. Perspectiva lui
Korczak asupra drepturilor copiilor este un punct
de referinţă pentru mulţi autori contemporani şi
a influenţat iniţiativele legislative postbelice dedicate copiilor. „A face o reformă a lumii înseamnă
a reforma educaţia”, gândea Korczak. Polonia
a contribuit în mare măsură şi a devenit parte activă
în pregătirea Declaraţiei drepturilor copilului, iniţiind,
de asemenea, „Convenţia asupra Drepturilor Copilului”, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor
Unite la 1989.
Bibliografia lui Korczak cuprinde 24 de cărţi
şi peste 1400 de texte tipărite în diverse reviste.
S-au păstrat numai câteva manuscrise, texte dactilografiate şi documente, printre care şi scrisori
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sylwetki

książki

Najważniejsze książki
Janusza Korczaka
Józki, Jaśki i Franki ( 1911)
Król Maciuś Pierwszy (1923)
Król Maciuś na wyspie bezludnej (1923)
Bankructwo małego Dżeka (1924)
Kajtuś Czarodziej (1935)
Kiedy znów będę mały (1925)
Prawidła życia (1930)
Jak kochać dziecko (1920)
Prawo dziecka do szacunku (1929)
Pamiętnik (wydany pośmiertnie 1985)
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TRAVELFRIEND

Essential Polish for Euro 2012
Wydawca: Prolog
Autor: Mariusz Siara
Przeznaczony jest dla odwiedzających Polskę turystów, którzy
chcieliby użyć w podróży kilku podstawowych polskich zwrotów, ale nie
planują intensywnej nauki języka.
Ten poręczny, wizualnie bardzo atrakcyjny przewodnik po języku
polskim składa się z 5 tematów (każdy zawarty na jednej stronie) takich
jak „W drodze”, „Restauracja”, „Jedzenie”, „Hotel”, „Przewodnik kibica”
oraz jednej dwustronicowej rozkładówki z rozrysowanym boiskiem
piłkarskim. Każda strona zawiera wyselekcjonowane, podstawowe słownictwo z danej dziedziny wraz
z obrazkami, uproszczoną wymową i angielskim odpowiednikiem. Na każdej stronie są również podstawowe,
tematyczne dialogi, których bohaterem jest Travelfriend – turysta, przyjaciel przecierający szlaki i zwracający
uwagę na istotne dla turysty, charakterystyczne dla Polski
zjawiska.

TESTUJ SWÓJ POLSKI
Słownictwo 2
Wydawca: Prolog
Autor: Justyna Krztoń
W porozumieniu z wydawnictwem i autorką
udostępniamy czytelnikom „Jutrzenki” ćwiczenie z tej
książki (strona obok). Sprawdź swoje umiejętności,
odpowiadając na pytania z quizu!
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SUPERQUIZ

Justyna Krztoń „Testuj swój polski. Słownictwo 2”, str. 13

Prenumerata prasy polskiej
z wysyłką za granicę za pośrednictwem „RUCH” S.A.
Strona internetowa: www.ruch.pol.pl
Kontakt e-mail: prenumerataz@ruch.com.pl

polacy w mołdawi i
W Polsce wciąż bardzo mało wiadomo o Polonii mołdawskiej. Niewiele jest opracowań
poruszających tę tematykę, tak naprawdę nikt jeszcze dokładnie nie opisał skomplikowanej
historii diaspory polskiej mieszkającej w dawnej Besarabii. Dlatego też co jakiś czas zjawiają
się tu badacze z Polski, którzy poprzez zwyczajne rozmowy z najstarszymi Polonusami o ich
życiu, o ich najdalszych wspomnieniach starają się odtworzyć dzieje mołdawskiej Polonii.
W cyklu „Polacy w Mołdawii” chcielibyśmy przedstawić efekty takich rozmów przeprowadzonych przez młodych badaczy w ramach projektu Fundacji BRUCHEJON. Gości z Polski
bardzo zainteresowała ponad 100-letnia historia Polonii bieleckiej i styrczańskiej, a w szczególności swoisty dialekt „małej Warszawy” będący niepowtarzalną mieszanką języka polskiego,
ukraińskiego, mołdawskiego i rosyjskiego, którym posługują się jedynie mieszkańcy wsi.
W niniejszym numerze chcielibyśmy zapoznać czytelników z losami rodzin Lidii Morozowskiej
i Petronelli Kalustowicz, mieszkanek Bielc, które urodziły się już na ziemi mołdawskiej i choć
to nie język polski jest ich językiem ojczystym, to jednak wciąż starają się zachować pamięć
o swych polskich korzeniach.
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Spisane losy Polaków ze wschodu...
wywiady pochodzą ze strony
Fundacji na rzecz Zachowania Indywidualnej Pamięci Historycznej BRUCHEJON
www.bruchejon.org

Lidia Morozowska
Nazywam się Liunia Morozowskaja. Moi rodzice
– spod Lwowa – przyjechali tu jeszcze w 1914 roku. Petronella – mama i papa Piotr. Tak Piotra
i Pawła zawsze świętujemy (śmiech). Była nas
duża rodzina – pięcioro dzieci i rodzice – a teraz
tylko ja jedna zostałam. Janik był, Emilja, Witia
i Staszek [głos się załamuje]. Wszyscy urodzili się
tu, w Bielcach. Moją babkę znałam, a dziadek umarł
wcześnie, tak że go nie pomnę. A mamini rodzice
umarli dawno-dawno. Siostra, bracia – wszyscy
powychodzili za mąż. Wszyscy katolicy i pożenili
się z Polakami. Mama też wyszła za mąż za Polaka
i jej brat ożenił się z Polką. Dobra rodzina. A teraz
ja jedna już zostałam… No, prawda – mam dwóch
synów, już mam wnuki i prawnuka.(...)
***
Mieszkam w Nowych Bielcach. Pobudowaliśmy się tam, na górze. A rodzice w Bielcach nie
mieszkali. To tylko jedna babka przyjechała tu
i wyszła za mąż za Jaworskiego. Jej ojciec umarł
jeszcze tam, we Lwowie, lwowska obłasti – tu
wszyscy rodem stamtąd. Jaworskich mieszkało
tu... pięciu braci. Papa z mamą i ich bracia –
wszyscy przyjechali tutaj dawno-dawno. Jeszcze
pacanami tu przyjechali. Ich ojciec umarł tam,
w Polsce. Kiedyś mieliśmy tu własną ziemię. Ziemię, konie, krowy – hazjajstwo było – dziesięć
hektarów. Kiedy mama wyszła za mąż, dostała
pięć hektarów jako przydane, tak jak dawniej dawano, a potem, już oni sami pięć dokupili. Ziemia

jest. Chodzimy, patrzymy na tę ziemię (uśmiecha
się). Ale cóż – pozabierali. Były kołchozy. Teraz już
u nas kołchozów nie ma. Ziemię pokupowali bogaci i... (...)
***
Ja chodziłam do rumuńskiej szkoły, bo tu
Rumunia była. A potem przyszli Rosjanie. Po
nich apiat do pierwszej klasy w rumuńskiej szkole. A potem cztery klasy, potem siedem, potem
dziesięciolatka, kto tam mógł. A potem otworzyli
u nas polską szkołę. Panna Augustyna zaczęła
uczyć polskiego. To było po wojnie, 1946 rok.
A później zakazano i wsjo – i już nie chodziliśmy.
Rozmawiałam tu z księdzem Jackiem i mówiłam
mu jak ja ten polski język lubiłam! A on mówi –
„a nie chciało się uczyć? (śmiech). Wnuczka uczyła
się polskiego. Już pani Wanda ją uczyła i ona mówi
po polsku.

Petrunella Kalustowicz
Wszyscy nasi krewni przyjechali z Kamieńca
Podolskiego. Był tu Pan, który sprzedawał ziemię.
Oni kupili i tak ich dzieci zostały już tutaj i mój ojciec
już tu się urodził. Dziadunio popadł tutaj w 1914 roku, kiedy była wojna, i ożenił już z Mołdawianką,
tutejszą. Ojciec miał też dzieci w Polsce. Ja ich
nie znam. Nie wiem w jakim mieście. No ojciec
z początku nie przyznawał się do tego. Dopiero
kiedy był już stary powiedział nam, że ma syna
w Polsce. I pojechał do niego, i syn przyjeżdżał
tu.
***

polacy w mołdawi i

„Na osijańskiej górze,
na bratajskiej zjemi,
tam Matka Boska w szedobie spała.
Przyśnił sje jej sen
straszliwy, smutliwy.
Matko, nasza Matko!
Nie jest to sen, jest to sprawiedliwość.
Chodziła Matka Boska po pod niebiosa,
Bożego syna za ręczki wodziła.
Powieła jewo na uczjen
z uczjenia na Mszu,
z namszy na podwieczorek.
Z podwieczorka w morze.
Z morza na kamień.
Na tom kamieniu koścjół stoi.
A w tym koścjele świece pałają.
Pana Jezusa Żydowie łapają,
na krzyżu rozpinają.
Gwozdzjami ręki przybijają.
Na glówkę ternowe koronę zakladają.
Główkę skłonił, usta stulił, (..)
Przyszedł do niego
Swjętyj Paweł i Swjętyj Piotr.
Boże nasz, Boże,
jak ty za nas męki cjerpisz!
Nie patrzajcje na moje męki.
Bierzcje krzyżyk i ksjążki w ręki
i idźcie mówcje staremu, małemu,
że Matki Boskiej sen mówi:
W piątek wieczorem,
w sobotę do zachodu słońca,
a w niedzielę do…[ nagranie nie wyraźne]
Żeby miał tyle grzechów
jak może pisać to na całą listębędą mu grzechy odpuszczone,
piekło zamknione, niebo odtworzone.
Każdy człowiek powinien wiedzieć
i zawierzać, że
(..)
narodził się Syn Boski,
umarł na krzyżu.
Bóg sprawiedliwy –
za dobre niebom płaci,
za złe piekłem każe.
Droga dusza, że jest nieśmiertelna….”
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***
Mieliśmy jeszcze jednego brata. Urodził się
trzydziestego listopada, dokładnie na Andrzeja.
A matka dwudziestego pierwszego stycznia umarła.
Jak matka zachorowała, wszyscy krewni zebrali się
i [zdecydowali] wieść go do kościoła. A raniej tutaj
nie było kościoła, tylko w Kiszyniowie. Tak, miesiąc
luty – i powieźli go do Kiszyniowa: bez matki, bez
ciepłego mleka...; Jeszcze opowiadali, że jakiś
lekarz ich spotkał – widocznie zobaczył, że oni
z buteleczką i zrozumiał, że matki nie ma, bo matka
by piersi dała. „Proszę mi go oddać – mówi – ja dla
niego wszystko zrobię! Tylko dajcie mi to dziecko!”
Ale oni mówili, że „jak to tak? Jak mamy oddać,
kiedy ojca nie ma?” .... i powieźli. I zachorował.
I matka w czterdzieści dni – a on w dziewięć dni –
jak zachorował – zmarł. Teraz zanosi się modlitwy,
a raniej sześć tygodni matka nie mogła nigdzie
wyjść. A mnie chrzcili w cerkwi. Tak dziadunio rok
nie rozmawiał z matką za to, że mnie w cerkwi
chrzcili. (..)
***
Polacy mają tutaj gdzieś z sześćdziesiąt tysięcy hektarów, ale wszystko oddali [w dzierżawę].
Dawniej rodzice mieli tu i konie i pług i brony... Mieli
wszystko i mogli pracować. O! To wszystko (pani
Petronella wskazuje w przestrzeń), to wszystko
było nasze, ale zabrali. Kiedy był Sojuz – zabrali
w kołchoz. Gdybyście widzieli jak matka płakała!
Przyszli... Ogród był już zasadzony. Wszystko rosło. Przyszli, koniem i pługiem przeorali wszystko.
Chcieli zostawić tylko sześć sotok przy domu. No
a potem... widzicie. Czasy mieniajutsja. Oddali
z powrotem. Ależ ojciec bruł się z nimi wtedy!
Przyszła kobieta na pomiary, bo powiedzieli żeby
przyznać ludziom po trzydzieści sotok. „Ona mi
daje metr i mówi żebym stał tutaj. A ja dwa kroki
wpieriod! Żeby więcej sobie wziąć (śmiech). (…)

***
Wszystkich modlitw uczyliśmy się po polsku.
Tyko nie rozmawialiśmy. Ja do niedawna nie mogłam [modlić się] ani po rosyjsku ani po mołdawiańsku. Tak, nauczyłam się po polsku (śmiech).
W domu modliliśmy się: Ojcze Nasz, Zdrowaś
Marjo, Dziesięć Bożych Przykazań, Siedem Grzechów Głównych, Siedem Sakramentów Świętych,
wszystko... wot o:
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Kiedy byliśmy maleńcy… ot, wszyscy rośliśmy
tutaj. Było nas troje: siostra, ja i jeden brat. Mama
umarła wcześnie. Ja byłam najstarsza – miałam
jedenaście lat. W szkole bardzo lubiłam matematykę, chemię..., ale jako najstarsza... rozumiecie?
Ojciec prędko się ożenił. Do roku miał już dziecko
z macochą i my już tak rośliśmy. Zaczęłam szkołę,
ale macocha krzyczała, że „nie trzeba!” że „co to?
czytać? nocą światło palić? toż płacić trzeba”. No i
brat z siostrą skończyli szkoły, a ja już tak zostałam.
Poszłam do mojej ciotki, do Bielc, bo powiedziała
mi, że mają budować nowe domy. Poszłam – tam
spotkałam męża... O! Oni by więcej powiedzieli.
Oni za Sojuzu też rozmawiali po polsku. Choć tam
pioniery przymuszali w szkołach, żeby uczyć się
rosyjskiego – oni – nie! (...)

eu ropa z bliska
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwia najbardziej zdolnym studentom z Mołdawii uczestnictwo w letnich szkołach językowych. Tego typu wyjazdy pozwalają połączyć zajęcia
z poznawaniem Polski, jej kultury, historii i zabytków. Przedstawiamy relacje studentek z Centrum
Języka Polskiego i Kultury Polskiej, działającego na Uniwersytecie im. A Russo w Bielcach.
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Toruń

W lecie byłam w Polsce, w Toruniu. Brałam
udział w Letniej Szkole Języka Polskiego i Kultury
Polskiej. Byłam tam 3 tygodnie (01 – 22 lipca).
Jechałam sama, ale nie bałam się, a nawet
czułam się bezpiecznie, bo ludzie w Polsce są
bardzo mili i życzliwi. Na początku myślałam, że
to będzie dla mnie trudne – rozmawiać po polsku
i rozumieć, co ludzie do mnie mówią. Ale w autobusie ze Lwowa do Warszawy kierowcy rozmawiali
po polsku. Rozumiałam ich dobrze. Tak zaczęła się
moja znajomość z Polską.
W Toruniu mieszkałam w domu studenckim
i uczyłam się w UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Nudno nie było i być nie mogło. Tam było
dużo studentów w różnym wieku z różnych krajów.
Dlatego można było poznawać nie tylko polską
kulturę. Nie miałam dużo czasu, żeby choć trochę
pospać. Prawie wszyscy studenci w nocy spali mało
i na lekcjach bardzo chcieli spać. Ale po lekcjach już
nikt nie chciał spać. Codziennie były organizowane
spotkania wieczorami ze wszystkimi studentami

i nauczycielami kursu, wyjścia do klubów albo wycieczki. Byliśmy w Malborku, w Gdańsku i Gdyni.
Mam dużo magnesów z tych miast.
Bardzo mi się spodobała polska przyroda i architektura. Miałam trzy ulubione miejsca w Toruniu:
brzeg Wisły, Jazz-Club i fontanna „Cosmopolis”,
przedstawiająca układ heliocentryczny. Goga
(Gruzin), Anaїs (Belgijka) i ja (Mołdawianka) pewnego razu w nocy weszliśmy do tej fontanny i już
po chwili byliśmy kompletnie mokrzy. Było zimno,
ludzie patrzyli na nas, ale byliśmy weseli i nam to
się podobało.
Toruń to miasto pierników i Kopernika. Byliśmy
w muzeum pierników, sami robiliśmy pierniki. Teraz mam w domu piernika z tego muzeum, ale nie
można go jeść, bo on jest bardzo twardy.
Było mi smutno opuszczać Toruń, studentów
z innych krajów, fontannę i nasze dobre nauczycielki. Ale jestem młoda i mam nadzieję, że jeszcze
będzie możliwość zwiedzenia Polski.
Katarzyna Semeniuc

eu ropa z bliska

liśmy przygotować tradycyjną potrawę – czerwony
barszcz z uszkami. To było najśmieszniejsze, dlatego że tylko nasza grupa zamiast deski do krojenia
miała papier i zamiast wałka do ciasta – butelkę. Ale
to nie było dla nas problemem, bo i tak zrobiliśmy
dużo uszek. Potem trzeba było ubrać choinkę i był
to następny konkurs. Musieliśmy zrobić łańcuch
z papieru kolorowego, żeby był jak najdłuższy.
Wtedy wszyscy byliśmy ubrudzeni klejem i mąką,
ale było nam wesoło. Wszyscy razem śpiewaliśmy
kolędy. Pod koniec naszego wieczoru wigilijnego,
zgodnie posadziliśmy choinkę przed akademikiem,
w którym mieszkaliśmy. Było bardzo przyjemnie
widzieć tak dużo różnych ludzi, którzy czasami nie
rozumieli się wzajemnie, spędzając czas tak niewymuszenie, razem obchodzą to duchowe święto.
Podróż do Polski była wspaniałym i najlepszym
wspomnieniem z moich wakacji, a Kraków oczarował mnie i zakochałam się w nim od pierwszego
spojrzenia.
Jestem bardzo wdzięczna Centrum Kultury
i Języka Polskiego w Bielcach za tę możliwość
zwiedzenia Polski.
Tatiana Cruglea

ilustracje: polskie portale internetowe
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Latem tego roku ja i moja przyjaciółka Tatiana
miałyśmy możliwość wyjazdu do Polski. Celem naszej podróży było kulturalne i historyczne centrum
Polski – Kraków. W ciągu trzech tygodni brałyśmy
udział w kursach języka, historii i literatury polskiej.
Zajęcia odbywały się na terenie Uniwersytetu
Jagiellońskiego, więc cieszyłyśmy się wspaniałą
atmosferą najstarszej polskiej uczelni oraz fachowością wykładowców.
Oprócz codziennych zajęć miałyśmy rozrywkę
podczas wieczorów kulturalnych. Nasi opiekunowie opowiadali nam o Polakach i ich tradycjach.
Obchodziłyśmy polskie wesele, wieczór wigilijny,
andrzejki. Także dla nas były zorganizowane zajęcia kuchni i tańca polskiego. To było bardzo wesołe
i zabawne.
Podczas weekendów zawsze wyjeżdżałyśmy
na wycieczki. Byłyśmy w Tatrach; spacerowałyśmy
na Krupówkach w Zakopanem; zachwycałyśmy
się przyrodą Pienińskiego Parka Narodowego,
spływając Dunajcem.
Wieczór wigilijny był bardzo zabawny, ponieważ
obchodziliśmy go w środku lata. Początkowo, musie-
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Kraków

Z historii polski

Stosunki polsko-mołdawskie
Panowanie hospodara Bazylego Lupu

22

Jutrzenka 7-8/2012

(1634-1653)
Wraz z zawarciem polsko-tureckiego pokoju
w lutym 1623 r., zakończył się piętnastoletni okres
rywalizacji między tymi państwami o Mołdawię.
W efekcie Mołdawia wyszła z wojen zniszczona, ze
zmniejszonym terytorium i większym uzależnieniem
od Turcji (odebrany został ostatni port nad Dunajem
w Reni). Mimo to sytuacja polityczna przez dłuższy
czas nie została ustabilizowana na skutek częstych
zmian na tronie hospodarskim, spowodowanych
podejrzeniami o brak lojalności wobec Porty.
W sierpniu 1623 r., tron mołdawski po śmierci
Stefana Tomży ponownie objął Radu Mihnea,
który Wołoszczyznę przekazał swemu synowi
Aleksandrowi Chłopakowi (Coconul). Trzy lata
później Mołdawię kupił zięć Raduła, bojar Miron
Barnowski, zaś na Wołoszczyźnie władzę objął
Aleksander Eliasz.
Panowanie Mirona Barnowskiego na tronie
mołdawskim zbiegło się w czasie z ponownym
zaostrzeniem stosunków polsko-tureckich. Przyczyną tego stanu było obalenie przez Turków chana
krymskiego Mehmeta III Gireja, który nawiązał
współpracę z Polakami w celu odzyskania władzy.
W efekcie w latach 1628-1629 regimentarz Stefan
Chmielecki zorganizował trzy wyprawy Kozaków
na Krym, które zakończyły się jednak niepowodzeniem. W tym samym czasie również hospodar
mołdawski nawiązał kontakty z Rzeczypospolitą,
licząc na uniezależnienie się od Turcji. Jednak już
w lipcu 1629 r., został on zdetronizowany na rzecz
Aleksandra Chłopaka (usuniętego z tronu wołoskiego w 1627 r.). Zmarł on jednak w następnym
roku, a tron objął Mojżesz Mohyła (syn Szymona
i zięć Raduła Mihnea). Oprócz tego zredukowana
została liczebność wojsk mołdawskich do 6.000,
a król polski Zygmunt August został zobowiązany
do przestrzegania warunków pokojowych z Turcją
i nieangażowanie się w sprawy Mołdawii, Siedmiogrodu i Wołoszczyzny. Należy podkreślić, iż
Rzeczypospolita w tym okresie starała się unikać
zaognienia konfliktu z Turcją na skutek wojny ze
Szwecją o Inflanty.
Przełom lat dwudziestych i trzydziestych XVII wieku to kolejna rotacja na tronach mołdawskim
i wołoskim. Jesienią 1629 r. tron wołoski utracił
Aleksander VI Eliasz, po dwuletnich staraniach

otrzymał hospodarstwo mołdawskie w miejsce
Mojżesza Mohyły. W 1633 r. tron mołdawski objął
ponownie Miron Barnowski. Zmiany panujących
były efektem przekupstwa tureckich urzędników
w celu otrzymania nominacji na tron hospodarski.
W tym samym czasie w Rzeczypospolitej zmarł
król Zygmunt III Waza, a tron elekcyjny objął jego
syn Władysław IV, który już na początku swego
panowania został wciągnięty w wojnę z Rosją.
Z tego też powodu polskie zaangażowanie
w sprawy mołdawskie zostało mocno ograniczone.
Konflikt polsko-rosyjski starał się wykorzystać sandżakbej sylistrii – Abaza-pasza, organizując liczne
dywersje, a nawet oblężenie Kamieńca na przełomie 1633 i 1634 r. Ostatecznie po jego klęsce pod
Sasowym Rogiem zawarto ponowny pokój między
Rzeczypospolitą a Turcją na dotychczasowych
warunkach, tj. poprzez powstrzymywanie przez
obie strony Kozaków i Tatarów przed samowolnymi
najazdami.
Z kolei w kwietniu 1634 r., po śmierci Mojżesza
Mohyły na tron mołdawski wstąpił Vasile Lupu,
bogaty kupiec albańskiego pochodzenia. Jego
dwudziestoletnie panowanie ze względu na nieprzeciętne zdolności dyplomatyczne oraz częste
przekupywanie sułtańskich urzędników przebiegło
stosunkowo spokojnie. Mimo to przez cały okres
swoich rządów prowadził wojny z hospodarem
Wołoszczyzny – Mateuszem Basarabem, głównie
na jego terytorium. Podobnie jak jego poprzednicy,
hospodar Bazyli nie godził się na rolę tureckiego
lennika i ostrożnie starał się prowadzić politykę
uniezależnienia. Początkowo, prowadząc wojnę
z hospodarem Wołoszczyzny, starał się ją przyłączyć do swojego państewka. Ostatecznie jednak
uznał, że walki te są jedynie w interesie Turcji,
która traktowała je jako okoliczność sprzyjającą ich
polityce. Dzięki pieniądzom i drugiemu małżeństwu
z muzułmanką (w 1639 r.), Bazyli umocnił swoją
pozycję w Stambule i zapobiegł podejrzeniom
o jego ewentualne stosunki z Rzeczypospolitą,
w której widział swojego sprzymierzeńca. Gdy
król polski Władysław IV na sejmie warszawskim
w 1644 r. przedstawił plan wielkiej wojny z Turcją,
hospodar przyrzekł swoje poparcie. Plan ten został
jednak przez szlachtę odrzucony. Dzięki temu, że
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Bazyli utrzymał swoje negocjacje z królem polskim
w tajemnicy, nie utracił on zaufania na dworze
tureckim.
Z drugiej jednak strony, mimo fiaska królewskich
planów polskiej ekspansji na południe, hospodar
nadal utrzymywał częste kontakty z Rzeczypospolitą, czego efektem było małżeństwo jego córki
– Heleny Marii, z księciem Januszem Radziwiłłem
(hetman wielki litewski i wojewoda wileński), oraz
starania polskich magnatów o rękę jego młodszej
córki Rozandy (m. in. kasztelan krakowski Mikołaj
Potocki czy kniaź Dymitr Jerzy Wiśniowiecki).
W okresie powstania Chmielnickiego na Ukrainie, hospodar Bazyli Lupu oddał znaczne przysługi
dla Rzeczypospolitej. Przykładem jest poręka
i wykup polskich jeńców z niewoli tatarskiej oraz
wystosowanie fałszywego listu do sułtana, w którym alarmował o mobilizacji w Rzeczypospolitej
wielkiej liczby wojska. Dzięki temu zabiegowi odwrócił groźbę tureckiej interwencji oraz przyczynił
się do zawarcia ugody Chmielnickiego z Polakami
pod Zborowem (1649). Zasługi hospodara zostały
nagrodzone nadaniem mu indygenatu w 1650
r., który – aby nie zaszkodzić Bazylemu – został
ujawniony dopiero w XVIII w.
Tymczasem w 1650 r. starania o rękę najmłodszej córki hospodara – Rozandy dla swojego
syna Tymofieja, rozpoczął Bogdan Chmielnicki.
Hospodar, związany koligacjami rodzinnymi
z Rzeczypospolitą poprzez małżeństwo jego córki
z hetmanem Radziwiłłem, pod pretekstem wymogu
zgody sułtana odmówił ręki swojej młodszej córki.

Chmielnicki jednak nie ustąpił i uzyskał sułtańską
zgodę na ślub jego syna z córką Bazylego.
Jego starania związane były zarówno z chęcią
pozbawienia Rzeczypospolitej sprzymierzeńca
w osobie hospodara mołdawskiego, ale także
zapoczątkowania przez niego nowej dynastii
w przyszłym nowym państwie – Ukrainie. Starania
Chmielnickiego zbiegły się w czasie z przygotowaniami do wznowienia wojny z polską szlachtą.
W Mołdawii walka Chmielnickiego z polskimi magnatami cieszyła się sporą popularnością wśród
ludu. Efektem było zasilanie kozackich szeregów
przez wielu Mołdawian. Z kolei bojarzy i sam hospodar solidaryzowali się z polską szlachtą.
Mimo sułtańskiego nakazu hospodar mołdawski odmówił wydania swojej córki za Tymofieja
Chmielnickiego, licząc na polską ochronę. W efekcie jeszcze w 1650 r. wojska Chmielnickiego wraz
z Tatarami spustoszyły Suczawę i Jassy, a sam
hospodar musiał złożyć okup w wysokości 190 tysięcy talarów. Sytuację próbował ratować hetman
Potocki, który, widząc w Rozandzie swoją przyszłą
synową, zabezpieczył swoim wojskiem granicę
z Mołdawią, jednak na wyraźny rozkaz ze strony
króla Jana Kazimierza nie mógł angażować się
w tę sprawę. W efekcie hospodar musiał zaręczyć
Rozandę z Tymofiejem oraz przyrzec, że ślub odbędzie się krótko po Bożym Narodzeniu, mimo iż
nie zamierzał wywiązywać się z tych zobowiązań.
Córkę wraz ze swoją żoną hospodar wysłał na
Litwę do zięcia Radziwiłła, a także podjął starania o uchylenie sułtańskiego rozkazu w sprawie
małżeństwa Rozandy. Jego działania były jednak
bezskuteczne wobec deklaracji Chmielnickiego
o poddaniu się pod opiekę sułtana. Twarde stanowisko hospodara Bazylego wywołało oskarżenia ze
strony chana tatarskiego i samego Chmielnickiego
o zdradę i współpracę z Rzeczypospolitą. Ostatecznie jednak i Turcy nie do końca byli pewni wierności
Chmielnickiego, a także nie chcieli się przyczyniać
do zbyt dużego wzrostu jego potęgi, zakazując tym
samym wydania Rozandy za Tymofieja. W zamian
jednak sułtan zażądał odesłania córki hospodara
do Stambułu jako zakład wierności.
W Stambule Rozanda została sprzedana przez
nieuczciwego sługę ojca węgierskiemu magnatowi,
a następnie stała się obiektem zainteresowania
wielkiego wezyra Meleka Ahmeda-paszy. Dopiero po klęsce Chmielnickiego pod Beresteczkiem
(28-30 czerwca 1651 r.), Rozanda powróciła do
ojca.
Chmielnicki mimo klęski nie zrezygnował
z intryg wobec hospodara mołdawskiego na dworze
sułtana. Szybko jednak zostały one zażegnane
na skutek rewolucji pałacowej i wymordowania
przychylnych hetmanowi kozackiemu dowódców
janczarskich. Do tego na Ukrainie wybuchły bunty
będące wyrazem sprzeciwu wobec redukcji liczby
kozaków rejestrowych do 20 tysięcy osób. Mimo to w
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obawa interwencji kozackiej celem uprowadzenia
córki hospodara była bardzo realna. Po wymijającej
deklaracji króla Jana Kazimierza, Bazyli zwrócił się
o pomoc do polskich magnatów, którzy na czele
z Wiśniowieckimi, Potockimi i Kalinowskimi deklarowali pomoc. Po kilku miesiącach bezczynności,
20 maja 1652 r., doszło do starcia 20-tys. wojsk
hetmana Marcina Kalinowskiego z liczniejszymi
oddziałami kozacko-tatarskimi pod Batonem.
W wyniku zamieszania w polskich szeregach doszło
do klęski i śmierci hetmana. Zwycięstwo Chmielnickiego pod Batonem ostatecznie przypieczętowało ślub jego syna Tymofieja z córką hospodara
Rozandą, który nastąpił w Jassach w sierpniu tego
samego roku.
Klęska wojsk polskich pod Batonem miała
także inny wymiar. Wznowione zostały działania wojenne Chmielnickiego z Rzeczypospolitą.
Przymusowym sojusznikiem Kozaków – z racji
okupacji swojego kraju oraz małżeństwa Tymofieja
z Rozandą – został hospodar Bazyli. Król polski Jan
Kazimierz, nie pozostając obojętny na taki rozwój
sytuacji, zawarł sojusz z księciem siedmiogrodzkim
Jerzym II Rakoczym oraz hospodarem wołoskim
Mateuszem Basarabem, którzy popierali zbuntowanego logofeta Jerzego Stefana oraz wkroczyli
ze swoimi wojskami wiosną 1653 r. W kwietniu
tego roku, po ucieczce Bazylego na stronę polską
do Kamieńca, na tron wstąpił Jerzy I Stefan, jednak
już w następnym miesiącu Jassy zajął Tymofiej
Chmielnicki, przywracając stan poprzedni i prowadząc pościg za Jerzym. Kilka tygodni później wojska
kozacko-mołdawskie poniosły klęskę pod Fintą
i zostały zmuszone do opuszczenia Wołoszczyzny.
Zaś w październiku na skutek kolejnej wyprawy
wojsk siedmiogrodzko-wołoskich w Suczawie zginął
Tymofiej Chmielnicki.

Wyprawa Tymofieja do Mołdawii znacznie
uszczupliła siły Chmielnickiego przed walką z Polakami, który na skutek bezowocnego kilkutygodniowego oblężenia Żwańca i opuszczenia go przez
wojska tatarskie został zmuszony do zawarcia
ugody na warunkach ugody zborowskiej z 1649 r.
Zerwanie sojuszu Tatarów z Chmielnickim
spowodowało odwrócenie sojuszy o nawiązanie
współpracy tego ostatniego z carem rosyjskim, potwierdzonego układem perejasławskim z 1654 r., na
mocy którego ogłoszono przyłączenie Ukrainy do
Rosji. Z kolei chan tatarski Islam Gorej zawarł przymierze z Rzeczypospolitą. Ostatecznie jednak po
kilkuletniej wojnie zawarto rozejm w Andruszowie
w 1667 r., na mocy którego do Rosji przyłączono
lewobrzeżną część Ukrainy (Zadnieprze).
W 1654 r. Bazyli Lupu zbiegł z Kamieńca przez
Czehryń na Krym, gdzie został potraktowany jako
sojusznik Chmielnickiego i odesłany w charakterze
więźnia do Stambułu, gdzie zmarł w 1659 r. Z kolei Rozanda po śmierci Bohdana Chmielnickiego
powróciła w 1657 r. do Mołdawii, jednak trzy lata
później została zamordowana przez poszukujących
skarbów rozbójników.
Nowo mianowany przez sułtana hospodar Jerzy
Stefan panował w Mołdawii stosunkowo niedługo.
W samej zaś Mołdawii nastroje społeczne skierowały się ku Rosji, gdyż powszechnie zaczęto
uważać, iż na pomoc Rzeczypospolitej nie można
liczyć ze względu na upadek znaczenia po okresie
„potopu” szwedzkiego (1655-1660). Rezultatem
tych nastrojów było zawarcie przez hospodara
układu o przyjaźni i pomocy z carem Aleksym.
Zaniepokojony tym sułtan obalił w marcu 1658 r.
hospodara Jerzego i mianował w jego miejsce
bojara Jerzego II Ghicę.
Marcin Smierz, Uniwersytet śląski

wiadomości
Prawie 60% Mołdawian żyje na wsi. Co piąty mieszka w Kiszyniowie – wynika z danych opublikowanych przez Narodowe Biuro Statystyki Mołdawii.
1 stycznia 2012 r. Mołdawia miała ponad
3,5 miliona mieszkańców, większość z nich – bo
ponad 2 miliony – żyje na wsi. W miastach mieszka
niespełna półtora miliona Mołdawian, a więc ok.
40%. Największym z miast jest Kiszyniów. W mołdawskiej stolicy żyje ponad 723 tys. mieszkańców.
To ponad 20% populacji. Drugim, co do wielkości
miastem są Bielce – pięć razy mniejsze od Kiszyniowa – niespełna 145 tysięcy mieszkańców.
Cały kraj podzielony jest na trzy regiony: północ,
południe i region centralny. Południe jest słabiej
zaludnione – mieszka tam około pół miliona ludzi.
Północ i rejon centralny (wyłączając Kiszyniów)

liczą w sumie około 2 milionów mieszkańców. Na
północy co trzeci mieszkaniec żyje w mieście, na
południu i w centrum współczynnik urbanizacji jest
jeszcze niższy – czterech na pięciu mieszka na
wsi. W Autonomicznej Republice Gagauzji mieszka
niewiele ponad 161 tysięcy osób.
Przedstawiciele Narodowego Biura Statystycznego ogłosili, że w Mołdawii w 2014 r. odbędzie
się spis powszechny. Będzie to drugi spis od ogłoszenia przez Mołdawię niepodległości, poprzedni
odbył się w 2004 r.
Źródło: Narodowe Biuro Statystyki Mołdawii

in formacj e polon ij n e

Stowarzyszenie polaków gagauzji
„Polacy Budżaka”. Nie ma co ukrywać – zespół ten jest prawdziwą perełką mołdawskiej
Polonii. Młodzież z Komratu godnie reprezentuje kulturę polską i regionalną na różnych
festiwalach w kraju i poza granicami. Mówią o nich, że są profesjonalnym zespołem, ale to
po prostu wynik mozolnej pracy młodzieży i choreografa Mariny Garczu, którzy poświęcają
każdą wolną chwilę tańcu. „Polacy Budżaka” są mile widziani na różnych imprezach i chętnie
zapraszani przez organizatorów festynów.
Zespół działa przy Stowarzyszeniu Polaków Gagauzji, które powstało w 2004 r. Liczy
ponad 200 członków. Obecnie jest to najbardziej zwarte i aktywnie działające środowisko
polonijne w Mołdawii.

– Organizacją naszego pobytu w gminie Wiązowna zajmowała się Radna Gminy p. Anna Lech.
Program był bardzo ciekawy i logistycznie przemyślany. Zorganizowano dla nas wycieczkę do Warszawy, podczas której zobaczyliśmy nowy Stadion
Narodowy, Centrum Kopernika, Pałac Prezydencki,
Senat, Łazienki. Dla młodzieży najbardziej atrakcyjne było zwiedzanie farmy koni, jak również lot
widokowy balonem oraz wycieczka autobusowa po
nocnej Warszawie.
W dożynkach gminnych, które odbyły się po
odpuście w parafii św. Wawrzyńca w Gliniance,

uczestniczyły tłumy mieszkańców oraz rekordowa
liczba wystawców.
W czasie Mszy św. nastąpiła ceremonia złożenia darów: chlebów, wieńców dożynkowych
i koszów z kwiatami. Składały je delegacje sołectw
i osiedli gminy Wiązowna. Przedstawiciele zespołu
folklorystycznego „Polacy Budżaka”, ubrani w stroje
mołdawskie, przekazali w darze baryłeczki z winem,
które przywieźli z południa Mołdawii.
Polonusi po raz pierwszy zobaczyli obrzęd dożynkowy. Ale najpierw odbył się korowód pomyślany
jako historyczne odtworzenie sposobów siania

w

zdjęcie z archiwum
Stowarzyszenia Polaków Gagauzji
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W sierpniu br. zespół „Polacy Budżaka” z Gagauzji był gościem specjalnym Dożynek Gminnych,
które odbyły się w Gliniance. Polonusi przyjechali na zaproszenie gminy Wiązowna i spotkali się
z ciepłym przyjęciem mieszkańców.
Opowiada prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji, opiekun zespołu „Polacy Budżaka”
pani LUDMIŁA WOLEWICZ:
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„POLACY Budżaka” na ŚWIĘCIE PLONÓW w Polsce

in formacj e polon ij n e - stowarzyszen i e polaków gagauzj i
w
i zbierania zboża. Były również wozy konne, pokazy
ścinania zboża za pomocą kos, młócenia cepami.
Następnie widzowie mogli spróbować wybornego
chlebowego smaku – chleb z tegorocznych zbiorów
degustowali wszyscy obecni.
„Polacy Budżaka” wzbudzili duże zainteresowanie – podczas występów chłopców i dziewcząt
z polonijnego zespołu nawet stragany nie mogły zaciekawić zwiedzających dożynki, ponieważ uwaga
wszystkich była przykuta do sceny. Polonusi, ubrani
w historyczne oraz regionalne stroje (zmieniali je
po każdym zestawie tanecznym), zaprezentowali
poloneza, krakowiaka, taniec sądecki, taniec mołdawski i taniec gagauski. Ich występy nagrodzono
długimi brawami.
Wójt Gminy Wiązowna pani Anna Bętkow-

ska serdecznie podziękowała zespołowi „Polacy Budżaka” i wręczyła prezenty. Zapowiadała
również współpracę gminy Wiązowna ze wsią
Bieszgioz (Autonomiczny Region Gagauzji). Wieczorem tego samego dnia odbył się występ legendarnego polskiego zespołu „Czerwone Gitary”.
Podczas pobytu w gminie młodzież z Mołdawii
zapoznała się z młodzieżą polską. Mamy nadzieję,
że więzi te nie znikną, a będą podtrzymywane poprzez pisanie listów oraz wzajemne odwiedziny.
Chcemy serdecznie podziękować wszystkim
osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły
się do organizacji naszego wyjazdu do Polski,
a szczególnie p. Marii Sekulskiej-Solodchii, b. nauczycielce języka polskiego w Kiszyniowie, która
mieszka w Gminie Wiązowna.
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Polacy z gagauzji na festiwalu w Akermanie
Po raz trzeci zespół taneczny „Polacy Budżaka” wziął udział w Festiwalu „Akermański Polonez”
na Ukrainie.
W dniach 21-23 sierpnia w dwóch miejscowościach Ukrainy – Biełgorodzie Dniestrowskim
i Zatoce – odbyła się VI edycja Festiwalu Polskiej
Kultury Ludowej „Akermański Polonez”.
Organizatorem „Akermańskiego Poloneza”
jest Polskie Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie
miasta Biełgorod Dniestrowski. Podczas festiwalu
zaprezentować swoje zdolności artystyczne mogły polonijne zespoły i soliści z różnych krajów –
z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii. koncert galowy odbył się na scenie ustawionej na głównej alei
kurortu Zatoki.

Zespół z Komratu zaprezentował wysoki poziom
artystyczny, uczestnicy występowali w pięknych
strojach ludowych ufundowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wszystkim uczestnikom festiwalu wręczono nagrody i dyplomy.
„Akermański Polonez” bardzo spodobał się
nie tylko mieszkańcom Biełgorodu, ale i turystom,
licznie odwiedzającym te strony. Starania uczestników doceniły również lokalne media, informując
o przebiegu festiwalu i wystawiając mu pochlebne
recenzje.
(lw)

źródło: www.wspolnotapolska.org.pl
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kartki z wakacj i

Siedmioro dzieci z miejscowości Styrcza w Mołdawii pojechały latem do Polski na wakacje. Wyjazd ten
zorganizowała pani Danuta
Winiarek, która uczy języka
polskiego w Domu Polskim.
Program pobytu był bardzo
bogaty. dzieci odwiedziły kłodzkie uzdrowiska, Kopalnię Węgla w Nowej Rudzie, Kopalnię
Złota w Złotym Stoku, zwiedziły
Twierdzę Kłodzką, spotkały
się z młodzieżą noworudzkich
szkół, a także z burmistrzem
Nowej Rudy, Tomaszem Kilińskim. Gościny dzieciom udzielili
członkowie Uniwersytetu Trzeciego wieku z Nowej Rudy.
UTW zorganizował także spotkanie w Starostwie Kłodzkim, na którym starosta Maciej Awiżeń opowiedział
gościom o powiecie kłodzkim i o pracy urzędu.

„Kurier Hrabstwa Kłodzkiego” 9/2012
zdjęcie: Marina Klimowicz

aktualności

Z racji przypadającej w tym roku siedemdziesiątej rocznicy śmierci Janusza Korczaka Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie ogłosiło
konkurs poświęcony temu wybitnemu polskiemu
pedagogowi, pisarzowi, działaczowi społecznemu, prekursorowi działań na rzecz praw dziecka.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży polonijnej. Uczestnicy mogli napisać wypracowanie
na jeden z tematów podanych przez organizatorów lub wykonać pracę plastyczną. Do konkursu
przystąpiły uczennice Polskiej Klasy w Komracie:
Pasza Sakara i Ira Wieliku. Pierwsza z dziewcząt
napisała pracę na temat „Idee korczakowskie we
współczesnym świecie”.
– Temat był bardzo interesujący – mówi Pasza. –
Uważam, że głoszone przez tak wielkiego człowieka
idee i zasady broniące praw dzieci są aktualne do
dziś. Myślę, że wielu wychowawców i pedagogów
w swojej pracy powinno się na nich opierać, zwłaszcza, że we współczesnym świecie prawa dzieci są
często łamane.
Pasza za swoją pracę otrzymała wyróżnienie
i nagrodę książkową. Druga z uczestniczek na-
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Polonusi ze Styrczy gościli w powiecie kłodzkim

malowała pracę, której tematem była „Ostatnia
droga Starego Doktora pod zielonym sztandarem
nadziei”. Ira w nagrodę pojechała w lipcu do Krakowa na Wakacyjne Spotkania Artystyczne. A oto jak
wspomina swoją pracę i pobyt w Polsce:
– Temat pracy był bardzo interesujący. Wykonanie jej zajęło mi około 4 godzin. Starałam się jak
najbardziej realnie przedstawić postać Korczaka
idącego wraz z ukochanymi dziećmi na śmierć.
Bardzo się cieszę, że moja praca została doceniona przez jury i mogłam pojechać do Krakowa. Na
warsztatach było bardzo dużo osób, głównie z Litwy
i Ukrainy, z którymi zawarłam nowe przyjaźnie.
Wszędzie przyjmowano nas bardzo serdecznie
i miło. Mieszkaliśmy w hotelu. Codziennie mieliśmy
zajęcia z teatru, rysunku i malowania. Po zajęciach
organizatorzy zabierali nas na wycieczki po Krakowie i okolicach m.in. do Wieliczki i Ojcowskiego
Parku Narodowego. Bardzo mi się tam podobało.
Konkurs wzbogacił wiedzę uczestników o życiu
i twórczości Janusza Korczaka.
Anna Matysiak

kącik literacki
Proponujemy kolejny fragment z książki Stanisława Makowieckiego „Mamałyga, czyli słońce na stole” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976).
Autor urodził się w 1906 r. na Besarabii, w Skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „Mamałydze” przedstawia
– z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełen zadziwiającej harmonii, mimo iż powstał na styku obyczajów
i kultur: polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej i rumuńskiej (z noty wydawców).
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Wieczornica
Płynęły dni i znów nadszedł okres ciężkiej
pracy: żniwa. Besarabia była największym producentem zboża w Rosji i w Europie. Jej żyzne
i niewyczerpane czarnoziemy zapewniały coroczne
zbiory bez potrzeby nawożenia i ugorowania – bez
czego pszenica dochodziła i tak do wysokości
dziadzia Asłana z kapeluszem na głowie, a łany
wysokopiennych słoneczników i kukurydzy wyglądały jak złota tropikalna puszcza. Ciężkie, dobrze
wypełnione kłosy kołysały się majestatycznie na
smukłych, elastycznych łodygach. Ogromne pola
osiągały rozmiary powiatów i rozciągały się nieprzerwanie aż po linię horyzontu, falując jak morze pod
podmuchem dalekich bryz. Ocierały się o siebie
kłosy, a wiatr równinny nucił odwieczną pieśń stepu,
zamienionego energią i pracowitością Mołdawian
w urodzajne pszeniczne pola.
– Odessa jest portem Czarnego Morza – mówiła
Tatiana – a Skajany to port Złotego Morza, morza
kłosów.
W okresie siejby wszyscy chodzili jak nieprzytomni, tyle było pracy. Jeździły siewniki, znacząc
piętnaście rządków siewu za każdym razem. Oziminę siało się w październiku, gdyż zimowała pod
śniegiem, a w marcu zboża jare, które rosły ze
zdwojoną szybkością. Jeżeli nie było urodzaju na
oziminę, zwiększało się ilość zbóż jarych na wiosnę. Podczas kanikuły dojrzewało wszystko prawie
równocześnie. Opanowywała nas wówczas gorączkowa aktywność i nikt nie liczył godzin pracy od

wschodu do zachodu słońca. Rżały konie, huczały
maszyny, błyskały sierpy, nawoływali się żniwiarze.
Wszyscy szli w pole: mężczyźni i kobiety, starzy
i dzieci, pracownicy i pracodawcy. Jeśli się nie
zżęło na czas, kłosy wysypywały się bezużytecznie.
Każde pole musiało być więc zżęte w odpowiednim
momencie i trzeba było pośpieszać, żeby się nie
spóźnić. Na tym bezmiarze pól brakowało zawsze
rąk do pracy. W owej epoce daleka była droga od
wioski do wioski. Mimo swej energii rolnicy mołdawscy nie mogli zapewnić potrzebnej ilości robocizny.
Wyludniały się wsie, domy stały puste i opuszczone,
objęte w posiadanie przez koty, gdyż nawet psy były
w polu ze swoimi panami. Przez szparę uchylonych
drzwi wyglądała tylko pomarszczona twarz babki,
która w chłodnym cieniu chaty z limpacza i słomy
czekała na porę karmienia chudoby i gotowania
tradycyjnej mamałygi.
Rozpoczynał się w tym czasie coroczny hałaśliwy najazd wesołej młodzieży z drugiej strony Dniestru. Byli to srokari1 ukraińscy, którzy przychodzili
pomagać besarabskim sąsiadom. Kiedy kończyli
pracę i dostawali zapłatę, wracali do rodzinnej Ukrainy, aby znów się pokazać w roku następnym – jak
przelotne ptaki.
Zachwycali mnie Ukraińcy. Po całodziennej
wyczerpującej pracy mieli jeszcze dość energii, aby
urządzać wieczornice, tańce i śpiewy. Dziewczęta
wdziewały pasiaste spódnice, chusteczki na głowę
i zawiązywały korale na szyi. Chłopcy, po dłuższym

foto Trey Ratcliff

minuty i uśmiech zadowolenia wypłynął na twarz
tancerza, który wydawał się wygodnie siedzieć na
wirze własnych nóg.
– Wiwat Fiedia! Molodiec!4 – zerwały się oklaski.
Ojciec powinszował przodownikom i kazał zakończyć taniec. Żeniec wyglądał na zmartwionego;
zapewniał, że może tańczyć dalej. Ale ojciec uderzył
w dłonie prosząc o ciszę, po czym oświadczył, że
on także chce wziąć udział w wieczornicy, przedstawiając numer własnego pomysłu. Popatrzyliśmy po
sobie zdumieni, nie mogliśmy go sobie wyobrazić
skaczącego po kozacku. Ojciec dał znak i rzucił
rozkaz. Rozstąpiły się szeregi tańczących i widzów,
czyniąc miejsce. Zza stodoły wyjechały wozy,
powitane okrzykami radości. Były załadowane
mnóstwem beczek, blaszanek, kotłów i garnków
pełnych potraw prostych, które jednak smakowały
nam jak przysmaki: kiszone ogórki, kiełbasa, bryndza, masło, bondz i zsiadłe mleko. Huśtając się
na grubym kiju trzymanym przez dwóch krzepkich
parobków, został wniesiony triumfalnie wielki kocioł
pełen dymiącej mamałygi, roztaczającej aromatyczną woń. Główny klucznik z odai stanął przy pierwszym wozie i z powagą zaczął rozdzielać jedzenie.
Za chwilę wpadł zdyszany Siańka trzymając w ręce
miseczkę z solą.
– Czekajcie! Niosę sól!
Jem ogórek kiszony, co mi po soli? – pomyślałem. Ale sól bardzo się przydała do mamałygi.
Ja i moja banda skorzystaliśmy z okazji i dobrze
napełniliśmy brzuchy, śmiejąc się i harcując po
trawie. Po kolacji zabawa potoczyła się dalej. Zaczęły tańczyć dziewczęta; trzymały wielkie kwiaty
słoneczników, kryjąc się za nimi i uśmiechając
z kokieterią. Ojciec wziął kieliszek wódki do ręki
i wstał gestem nakazując uwagę:
– Teraz możecie tańczyć i bawić się, dokąd
chcecie. Dziękujemy wam pięknie za wieczornicę,
ale muszę się pożegnać, bo już czas, żeby Stasik
poszedł do łóżka. Zostawiam wam baryłkę wódki.
Za wasze zdrowie! – zawołał, wypił i rzucił kieliszek
wysoko ponad otaczającymi go jasnymi głowami.
Dziewczęta ucałowały mnie serdecznie i ruszyliśmy do Skajan pod niebem usianym gwiazdami.
Poszukałem wzrokiem Wielkiej Niedźwiedzicy,
która wskazywała godzinę. Z daleka dochodziły
jeszcze śpiewy i dźwięki bałałajek; zabawa na odai
trwała w najlepsze. Kiedy dojechaliśmy do domu,
spałem już głęboko.


Srokari (ros.) – pracownicy terminowi (sezonowi)
Odaja (mołd.) – obejście, przestrzeń z zabudowaniami gospodarskimi i stertami, gdzie m. in. odbywała się młocka
3
Rypa (mołd.) – jar, rozpalina
4
Mołodiec! (ros.) – zuch
1
2
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posiedzeniu przy studni, ukazywali się świeżo wymyci, w białych czystych koszulach wyłożonych na
spodnie. Szczelnie zapięte kołnierze i przody koszul
zdobił czarno-czerwony haft krzyżykowy. Spod zawadiacko nasuniętej na głowę czapki wymykał się
niesforny kosmyk włosów – słynny osełedec.
W niedzielę, około dziewiątej wieczór, zaczynało płonąć wielkie ognisko na odai2.
Chodziłem i ja na te wieczornice, które mój
ojciec uważał za odpowiednią dla młodzieży rozrywkę. Zbieraliśmy się tam wszyscy: ja, dzieci woźnicy Jakuba, Popowiczki, syn ekonoma Czukuty,
mój kuzyn Miszka, Kazio Sułkowski, syn klucznicy
z Tyrnowa i czasem goście, którzy jeździli od jednego do drugiego domu w poszukiwaniu rozrywki.
Ojciec wraz z dorosłymi wyjeżdżał na odaję
dużym faetonem, którym powoził Jakub. My, młodzi, usadawialiśmy się w szarabanie pełnym siana,
upychając się ciasno jeden obok drugiego i w czasie jazdy trzęsąc się w rytm kłusa koni roboczych.
Po przebyciu rypy3 droga wznosiła się lekko, a po
minięciu ostatnich domów wioski prowadziła przez
pagórek Nowackiego. Tutaj zaczynały się płaskie
pola biegnące aż po horyzont.
Kiedy podjechaliśmy bliżej odai, dostrzegliśmy
palące się ognisko i posłyszeliśmy urywki pieśni
ukraińskich, zmieszane z oklaskami. Piękny to był
widok. Dwaj parobcy pilnowali ognia, dorzucając
wyłuskane kaczany kukurydzy i łodygi słoneczników. Dookoła ogniska tańczyły kołem dziewczęta.
Nagle wpadli w podskokach parobcy przytupując
rytmicznie. Potem wszyscy usiedli na ziemi i zaczęli
śpiewać jedną z tych tęsknych, pięknych dumek
ukraińskich, które trzeba było usłyszeć przy strzelającym w górę ognisku, potrząsającym złotą grzywą
na ciemnym tle wygwieżdżonego nieba, aby ich
nigdy nie zapomnieć.
Te łagodne, smętne melodie były bardzo różne
od naszych, mołdawskich. Może dlatego tak nam
się podobały. Mniej czuli na ich urok, ja i moja
paczka, próbowaliśmy odtworzyć na trawie figury
dopiero co skończonego tańca. Ojciec wstał, żeby
nas wyrzucić, kiedy nagle zabrzmiał rześki ton
harmonii.
– Hopak, hopak! – krzyknęli znawcy.
Usiedliśmy na trawie, dzieci z przodu, dalej starsi. Wyskoczyli jak z procy ukraińscy żeńcy, puszczając się w ten trudny taniec. Po pewnym czasie
wszyscy tancerze stanęli za przodownikiem, który
dalej tańczył niezmordowanie jak młockarnia. Mijały
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kącik literacki

uczymy się polskiego

podróżujemy: przyjazd
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Pociąg zatrzymał się na stacji Warszawa Centralna. Pasażerowie zaczęli
wychodzić z pociągu. Wysiedli także
państwo Mikulscy. Teraz stoją na peronie,
rozglądają się.
– Nie widzę ani Wandy, ani Jurka.
– Może się spóźnią?
– Czy znają państwo numer telefonu
swoich znajomych? Radziłbym do nich
zadzwonić. Na peronie są automaty telefoniczne.
– Ma pan racje. Numer telefonu mamy,
ale nie mamy karty.
– Proszę się nie martwić. Kartę telefoniczną można kupić w kiosku na dworcu.
– Przepraszam, ale nie mamy za co.
Nie mamy polskich pieniędzy. Mamy tylko
dolary.
– To nie jest problem. Na dworcu
jest punkt wymiany walut – kantor. Proponuję, aby pana żona pozostała tutaj
z bagażami, a my pójdziemy do kantoru i
do kiosku.
– Ma pan z nami problem.
– żaden problem. Ja też muszę wymienić trochę pieniędzy, kupić bilety na
tramwaj i autobus.
– W takim razie chodźmy!
– A więc chodźmy!

dowcip 		

шуткА

– Czy pani już latała samolotem?
– Latałam.
– I zupełnie się pani nie bała?
– Pierwszy raz bałam się.
– A potem?
– Potem już nie… latałam.

porównaj!

	сравни!

ten problem
эта проблема
SŁOWNIK 		

	словарь

zatrzymać się
pasażerowie
zaczęli – zacząć
wysiedli
stoją – stać
rozglądać się
widzę – widzieć
spóźnią się – spóźnić się
radziłbym – radzić
ma pan rację
martwić się
pieniędzy; pieniądze
wymiana
kantor
proponować
żaden
muszę
wymienić
w takim razie
a więc chodźmy!
latać
zupełnie
bać się
pierwszy raz
potem

porównaj!

- остановиться
- пассажиры
- начали – начать
- вышли, сошли
- стоят – стоять
- осматриваться
- вижу – видеть
- опоздают – опоздать
- я бы посоветовал советовать
- вы правы
- огорчаться, беспокоиться
- денег; деньги
- обмен
- пункт обмена валюты
- предлагать
- никакой
- я должен
- обменять
- в таком случае
- тогда идем!
- летать
- совершенно
- бояться
- первый раз
- потом

сравни!

proponuję, aby pana żona
pozostała tutaj
предлагаю вашей жене
оставаться/остаться здесь

na wesoło

ZOO
LIS
Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon – to mój spadek,
A ja jestem rudy lis.
Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

PAPUGA

Smaczn ego!

Wiertuta
Wiertuta jest tradycyjnym wypiekiem
mołdawskiej kuchni. Ciasto wałkuje się
cienko, nadzienie rozkłada się na krawędzi i mocno zawija w rulon, który zwija się
później w spiralę. Nadzienie wiertuty może
być zarówno słone jak i słodkie. Zazwyczaj
przygotowuje się je z bryndzy, twarogu,
mięsa, cebuli albo z jabłek i orzechów
włoskich.

Papużko, papużko,
Powiedz mi coś na uszko.
Nic nie powiem, boś ty plotkarz,
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz.

ŻÓŁW
Żółw chciał pojechać koleją,
Lecz koleje nie tanieją.
Żółwiowi szkoda pieniędzy:
Pójdę pieszo, będę prędzej.

ŻUBR
Pozwólcie przedstawić sobie:
Pan żubr we własnej osobie.
No, pokaż się, żubrze. Zróbże
Minę uprzejmą, żubrze.

ŻYRAFA
Żyrafa tym głównie żyje,
Że w górę wyciąga szyję.
A ja zazdroszczę żyrafie,
Ja nie potrafię.
Jan Brzechwa

Ciasto: l 3,5-4 szklanki mąki l 3 jajka
l 3 łyżki oleju l 20-25 g drożdży
l 1 szklanka mleka
l 1 łyżeczka soli l 1 łyżka cukru
Nadzienie: l 300 g twarogu
l 150 g bryndzy l koperek
l 3 łyżki masła
Ubić 2 jajka, dodać ciepłe mleko, olej
słonecznikowy, sól, cukier i wymieszać.
Do otrzymanej masy dodać wymieszane
wcześniej z cukrem drożdże. Wsypać
mąkę i zagnieść elastyczne, miękkie ciasto. Wyrabiając ciasto, należy smarować
ręce olejem, zamiast posypywać mąką,
żeby się nie przyklejało do rąk. Pozostawić
w ciepłym miejscu.
Bryndzę zetrzeć na tarce, wymieszać
z twarogiem i miękkim masłem, dodać koperek. Ciasto pokroić na kilka kawałków. Każdy kawałek cienko rozwałkować. Nadzienie
rozłożyć na krawędzi, zrolować, cały czas
rozciągając ciasto. Powstały rulon zwinąć
w spiralę, przykryć ręcznikiem i pozostawić
w ciepłym miejscu na pół godziny.
Posmarować wymieszanym z wodą
żółtkiem i piec przez 20-25 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°С, do uzyskania
złotego koloru.
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Przyszły dwie panie do renifera.
Renifer na nie spoziera
I rzecze z galanterią: Bardzo mi przyjemnie,
Że będą panie miały rękawiczki ze mnie.
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Организация „Польская весна в Молдавии”
объявляет фотоконкурс для граждан РМ

„МОЯ ПОЛЬША”
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Условия конкурса:
1. Фотографии должны соответствовать заявленной
теме.
2. На конкурс принимаются цветные и чернобелые фото в электронном виде (формат JPEG,
с разрешением не менее 300 dpi). Размер одной
фотографии не должен превышать 5 Мб. Работы
присылайте до 25 марта 2013 г. на электронный
адрес: polskawiosna@gmail.com
3. Каждый участник имеет право отправить на
конкурс не более 5 фотографий.
4. В случае возникновения претензий со стороны
третьих лиц в отношении авторских прав участники
конкурса обязаны урегулировать их самостоятельно,
при этом фоторабота со спорным авторством
отклоняется жюри от участия в конкурсе.
5. При отправке фотографии обязательно указывать
ИМЯ и ФАМИЛИЮ, контактные данные, название
фотоснимка и краткий комментарий к фотографии.
Жюри конкурса имеет право определять победителей,
устанавливать им награды, включая моральное поощрение
путем публикации фотографий с указанием авторства
в журнале «JUTRZENKA» и в ее интернет-версии.
Организаторы оставляют за собой право использовать
полученные на конкурс работы в выставках с целью
популяризации проекта.

W następnym numerze

POLska diaspora
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