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Spacerem po warszawie

Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania nadesłanych 
tekstów, także odmowy publikacji bez 
podania przyczyny. Nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam. Opinie wyrażone 
przez czytelników nie zawsze są zgod-
ne 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”

ArchitekturA i urbAnistykA 
WArszAWy

W odbudowanej z gruzów po II wojnie światowej stolicy 
nowoczesne wieżowce rosną jak grzyby po deszczu wśród 
zrekonstruowanych zabytkowych kamienic i pałaców. Nad 
centrum niezmiennie góruje Pałac Kultury, dar Stalina dla 
bratniego narodu polskiego. 

O obecnym charakterze miasta zadecydowały trzy czynniki: 
II wojna światowa, ponad 40 lat systemu komunistycznego oraz 
transformacja polityczno-gospodarcza po ‘89 (napływ kapitału 
zagranicznego, liczne inwestycje). Dzisiejsza Warszawa pełna 
jest sprzeczności: obok zabytkowych budowli zrekonstruowa-
nych po wojnie znajduje się tu wiele szarych betonowych 
blokowisk, ale także nowoczesnych biurowców, powstających 
w ostatnich latach. Zgiełk ruchliwego i szarego centrum kontra-
stuje ze spokojem i zielenią pięknych parków miejskich.

W okresie II wojny światowej naziści opracowali dla War-
szawy specjalny plan urbanistyczny, który przewidywał zbu-
rzenie aż 95% dotychczasowej zabudowy i obniżenie rangi 
dotychczasowej stolicy do prowincjonalnego miasta powia-
towego stanowiącego jedynie węzeł komunikacyjny i miejsce 
zamieszkania niemieckiej elity politycznej, zarządzającej tere-
nami podbitymi przez III Rzeszę na Wschodzie. Projektowano  
10-krotne zmniejszenie powierzchni miasta i również 10-krotne – 
liczby ludności. W celu realizacji tego planu Niemcy wysiedlili 
część mieszkańców Warszawy do obozów koncentracyjnych, 
a część poddali eksterminacji. Systematycznie niszczono 
obiekty związane z polską kulturą i historią: Zamek Królewski, 
klasycystyczne pałace, teatry, filharmonię, planowej destrukcji 
poddano dzielnicę żydowską. Kolejną falę zniszczeń przy-
niosły walki w powstaniu warszawskim. Jeszcze większych 
zniszczeń (30% zabudowy miasta) dokonali naziści po upadku 
powstania, wykonując rozkaz całkowitego zburzenia War-
szawy. Olbrzymie zniszczenia w II wojnie światowej (ponad 
85% zabytkowego centrum), miały wpływ na obecny wygląd  
i układ przestrzenny miasta. Niektóre rejony, jak np. Muranów – 
część utworzonego przez Niemców getta – zostały niemal 
całkowicie zrównane z ziemią.

Warszawa jest dziełem XX i XXI wieku, ale nie brak tu przy-
kładów wysokiej klasy architektury poprzednich epok. Ich re-
zerwatem jest przede wszystkim Trakt Królewski. Wzdłuż niego  
i w najbliższej okolicy króluje barok i rokoko. Kościoły i pałace 
rozkwitały dzięki mecenatowi szlachty. Od chwili przeniesienia 
stolicy do Warszawy (1596 r.), każdy ród, który dbał o swoje 
wpływy musiał mieć tu siedzibę. Nieopodal traktu znajdują się 
też klasycystyczne pamiątki czasów ostatniego króla – Stani-
sława Augusta, takie jak Łazienki Królewskie. Lata 1815-1830 
to czas budowy wielkich gmachów publicznych. Antonio Co-
razzi zaprojektował wtedy zabudowę placu Bankowego, Pałac 
Staszica i naprawdę wielki Teatr Wielki.

Nawet Stare Miasto nie jest stare. Jego rekonstrukcję 
uznaje się za wzorcową, umieszczono ją w 1980 roku na 
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liście światowego dziedzictwa UNESCO, jako 
wyjątkowy przykład całkowitej odbudowy zespołu 
historycznego. Odtworzono tam fasady, ale przy-
stosowano wnętrza i podwórza do współczesnych 
standardów. 

Wojnę dobrze zniosły budynki, powstałe  
w latach 20. i 30., gdy Warszawa rozbudowywała 
się gwałtownie jako stolica II Rzeczpospolitej. 
Tworzą one wyjątkową mieszankę stylów – od stylu 
dworkowego i wariacji na temat klasycyzmu po 
obiekty funkcjonalistyczne i skrajnie awangardowe. 
Dziedzictwo tych czasów to między innymi monu-
mentalne gmachy publiczne (Muzeum Narodowe, 
pobliski Bank Gospodarstwa Krajowego, Szkoła 
Główna Handlowa, siedziby ministerstw), pierwsze 
wieżowce, nowoczesne kompleksy sportowe oraz 
całe nowe dzielnice z luksusowymi willami czy 
apartamentowcami, ale i spółdzielczymi blokami 
(Żoliborz, Saska Kępa). 

W pierwszej powojennej dekadzie zbudowa-
no w stolicy wizytówki komunistycznego reżimu. 
Niektóre były utrzymane w obowiązującym wtedy 
stylu socrealizmu: Pałac Kultury czy Marszałkow-
ska Dzielnica Mieszkaniowa z placem Konstytucji 
i Zbawiciela. Inne wymykają się socrealistycznej 
szufladce – na przykład (o ironio!) Dom Partii czy 
gmachy Sejmu. 

Zarazem jednak, przy katastrofalnej sytuacji 
mieszkaniowej, w pierwszych latach po zakoń-
czeniu wojny ze względów doktrynalnych władze 
komunistyczne wyburzały dobrze zachowane bu-
dynki z XIX i początków XX wieku. Niszczono całe 
kwartały zabudowy, jak w przypadku budowanego 
w latach 1952-1955 Pałacu Kultury i Nauki. Obni-
żano wysokość budynków, a elewacje pozbawiano 
zdobień, uznawanych za burżuazyjny przeżytek. 
Niejednokrotnie zniekształcano też wcześniejszy 
układ urbanistyczny, szczególnie we wznoszonych 
w latach 50. nowych dzielnicach socrealistycz-
nych. 

W okresie PRL powstało w Warszawie wiele 
osiedli mieszkaniowych, w dużej części w techno-
logii wielkiej płyty. Brakowało w nich jednak zwykle 
obiektów usługowych: szkół, sklepów, placówek 
kultury. Silnie zaznaczył się podział na dzielnice 
mieszkaniowe (Ursynów, Chomiczówka) i przemy-
słowe, z wielkimi zakładami przemysłu ciężkiego 
(Żerań, Ursus, Huta Warszawa), co w konsekwencji 
pociągnęło za sobą duże problemy komunikacyjne 
związane z koniecznością przemieszczania się 
ludzi do pracy na duże odległości.

W powojennych dekadach, mimo biedy, braku 
materiałów i nadmiaru biurokracji, powstało też 
wiele atrakcyjnych i nowatorskich budynków. Część 

z nich jest świeżo wyremontowana, a inne dopiero 
oczekują modernizacji, która wydobędzie ich urodę. 
Od kilkunastu lat Warszawa, jako stolica szybko 
rozwijającego się kraju, jest jego największym 
placem budowy. Powstają tu ambasady i wieżowce 
oraz gmachy publiczne (Giełda, Biblioteka Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Sąd Najwyższy). 

W centrum Warszawy wzniesiono wiele wyso-
kościowców, będących w powszechnym przekona-
niu przejawem dobrobytu i wysokich aspiracji mia-
sta. Jednak zdaniem wielu urbanistów zabudowa 
wysokościowa nie jest symbolem europejskości,  
a bardziej typowa dla miast azjatyckich. Coraz 
częściej deweloperzy chcą wyburzać budynki, ma-
jące zaledwie kilkanaście lat, tak aby w ich miejscu 
zbudować większe i wyższe. Skupiska wysokich 
budynków nie powstają według planu jak w Londy-
nie i Frankfurcie, ale żywiołowo, z pogwałceniem 
zasad kompozycji urbanistycznej, niezgodnie z za-
sadą dobrego sąsiedztwa. Powodują dysharmonię, 
negatywnie wpływają na panoramę Warszawy lub 
przesłaniają widoki opisywane w przewodnikach 
miasta jako atrakcyjne turystycznie. 

Uwarunkowania historyczne sprawiły, że ar-
chitektura Warszawy to różnorodny koktajl stylów 
i talentów: nowoczesna architektura sąsiaduje 
z odbudowanymi zabytkami i oryginalnymi pa-
miątkami różnych epok. Najbardziej ekscytujące 
jest jednak to, że miasto rozwija się i zmienia  
w szalonym tempie, więc za każdym razem można 
tu odkryć coś nowego. W 2010 roku oddano do 
użytku nowoczesne Centrum Nauki Kopernik cie-
szące się ogromną popularnością zarówno wśród 
dzieci, jak i wśród dorosłych. Nad prawym brzegiem 
Wisły wznosi się biało-czerwony budynek Stadionu 
Narodowego zbudowanego na miejscu starego 
stadionu X-lecia z okazji mistrzostw Europy w piłce 
nożnej Euro-2012, które miały miejsce w Polsce  
i na Ukrainie.

Opracowano na podstawie:  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urbanistyka_i_architektura_Warszawy,  

http://www.warsawtour.pl/o-warszawie/architektura-warszawy-3723.html

Spacerem po warszawie
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aktualności

W 2012 roku Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN (Wrocław) zorganizowało warsztaty dziennikar-
skie dla Polaków z różnych regionów Mołdawii. Projekt pt. „INFORMACJA = INTEGRACJA” był 
współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach 
konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Projekt ten miał na 
celu wsparcie polonijnych mediów w Mołdawii. Młodzież reprezentująca różne ośrodki polonijne 
z Bielc, Kiszyniowa i Komratu odbyła cykl szkoleń i praktyk dziennikarskich w Polsce i na Litwie. 
Pierwsza część projektu była realizowana we Wrocławiu w sierpniu. Druga część – praktyka  
w mediach polonijnych – odbyła się we wrześniu w Wilnie. Tam młodzi Polacy z Mołdawii doskonalili 
swoje umiejętności dziennikarskie w redakcji „Kuriera Wileńskiego”.

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE DLA POLONII MOŁDAWSKIEJ

Dana Pawłowska: – Warsztaty we Wrocławiu przy 
udziale polskich i ukraińskich dziennikarzy trwały 
dwa tygodnie. Uczono nas zbierać informacje, 
analizować je i opracowywać. Szczególna uwaga 
była zwracana na pojęcie prawdy historycznej  
i odbudowę pamięci historycznej narodu. Te tematy 
są bardzo ważne dla młodych osób, które dopiero 
zaczynają życie w społeczeństwie, zdobywają wie-
dzę i kształtują swoją świadomość, aby następnie 
spróbować zmienić na lepsze nie tylko swoje ży-
cie, ale i życie całego pokolenia. Na czym polega 
wybiórcza pamięć historyczna przekazana nam 
przez miniony system? Czy zmienia tożsamość 
człowieka? Debata nad tymi pytaniami może trwać 
w nieskończoność, ale jest potrzebna, bo celem jej 
jest próba zmiany obojętnego stosunku młodych 
ludzi do historii swojego narodu, zmuszenie ich, by 
zastanowili się nad różnymi obliczami pamięci histo-
rycznej w Polsce, na Litwie, Ukrainie, w Mołdawii. 

Jan Pawłowski: – Podczas pobytu we Wrocła-
wiu mieliśmy możliwość zwiedzenia Telewizji 
Sudeckiej, Telewizji Dolnośląskiej TEDE4 oraz 
redakcji „Gazety Wrocławskiej”. Zobaczyliśmy od 
wewnątrz pracę w redakcjach. Wszystko było dla 
nas ciekawe – jak przygotowuje się wiadomości  
w telewizji, jak powstają artykuły na łamach czaso-
pisma. Organizatorom projektu udało się również 
połączyć naukę z odpoczynkiem. Specjalnie dla 
nas zostały zorganizowane interesujące wycieczki. 
Uczestniczyliśmy także w uroczystościach z okazji 
Dnia Wojska Polskiego. 

Aleksy Bondarczuk: – Zwiedziliśmy kościół św. 
Marii Magdaleny, kościół św. Elżbiety, Panoramę 
Racławicką. Wszystkim bardzo podobała się śpie-
wająca fontanna, która zajmuje trzecie miejsce 
w Europie po fontannie w Barcelonie i Pradze. 
Oczywiście, jak wszyscy turyści przebywający we 
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aktualności - warsztaty dziennikarskie dla polonii mołdawskiej
w

Wrocławiu, szukaliśmy krasnoludków po całym 
mieście i cieszyliśmy się jak dzieci, znajdując kolej-
nego krasnala! W ostatnim dniu czekała na nas nie-
spodzianka przygotowana przez organizatorów – 
spływ kajakowy w okolicach Wrocławia. 

Dana Pawłowska: – Druga część projektu odbyła 
się w Wilnie w dniach 14-27 września. Mieliśmy 
możliwość pogłębienia swojej wiedzy dziennikar-
skiej w redakcji „Kuriera Wileńskiego”. Razem  
z dziennikarzami „Kuriera” uczestniczyliśmy  
w konferencjach prasowych, uczyliśmy się prowa-
dzić wywiady i pisać artykuły. Nasza grupa zapo-
znała się również z działalnością Radia „Znad Wilii”, 
gdzie Julia Tudos i Aleksy Bondarczuk udzielili 
wywiadu na żywo. 

Jana Pawłowska: – Byłam w Wilnie po raz pierw-
szy. Jestem zauroczona tym miastem! Zwiedziliśmy 
zabytki – kościół św. Anny, kościół św. Kazimierza, 
kościół św. Teresy, polski cmentarz Rossa, na któ-
rym jest pochowane serce marszałka Piłsudskiego. 
Ale największe wrażenie zrobił na mnie Memoriał 
Ponarski. To przedmieście Wina, w którym podczas 
II wojny światowej rozegrała się tragedia – ma-
sowy mord ludności miejscowej przez jednostki 
niemieckie, a później przez litewską jednostkę 
„Ypatingasis Būrys”. W latach 1941-1944 w Pona-

Zorganizowane przez Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN warsztaty dziennikarskie spełniły ocze-
kiwania młodych Polonusów – tych, którzy od lat współpracują z pismem Polaków w Mołdawii 
„Jutrzenka”, jak również tych, którzy dopiero zaczynają próbować swoich piór w dziennikarstwie. 
Staże we Wrocławiu i Wilnie były bardzo pożyteczne i pomogły młodym ludziom w zdobyciu nowej 
wiedzy. Mamy nadzieję, że wyniki tego wkrótce zobaczymy!

rach wymordowano blisko 100 tys. osób – w tym 
Żydów, Polaków, Romów i jeńców radzieckich. To 
przykre, że większość sprawców tej zbrodni unik-
nęła odpowiedzialności. Takie miejsca jak Ponary 
są nieodłączną częścią naszej wspólnej pamięci 
historycznej, która musi stać na przeszkodzie po-
wtórzenia takich tragedii. 

Kasia Pawłowska: – Byliśmy również na koncer-
cie legendarnego polskiego zespołu „Czerwone 
Gitary”, który odbył się w Solecznikach. Oprócz 
tego kibicowaliśmy w kilku meczach polonijnemu 
klubowi „Polonia Vilno”.

Dana Pawłowska: – Chcemy podziękować orga-
nizatorom za daną nam możliwość popracowania 
razem z wybitnymi dziennikarzami, za to, że dzięki 
tym warsztatom mogliśmy rozszerzyć krąg swo-
ich kontaktów, poznać prawdziwych fachowców. 
Szczególne podziękowania wyrażamy Pani Prezes 
Stowarzyszenia Ilonie Gosiewskiej i Panu Sekreta-
rzowi Zarządu Eugeniuszowi Gosiewskiemu oraz 
naszym opiekunom: Panu Mateuszowi Zbrógowi 
z Wrocławia i Panu Rajmundowi Klonowskiemu  
z Wilna, którzy zrobili wszystko, aby czas spędzony 
w Polsce i na Litwie był dla nas ciekawy i nieza-
pomniany.

Opracowała Dana Pawłowska
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wydarzenia

XX Jubileuszowe światowe Forum Mediów Polonijnych

Wrzesień to cudowny miesiąc. I nie chodzi tylko 
o to, że w tym miesiącu mam urodziny i że letnie 
słońce rozpieszcza nas na pożegnanie ciepłymi 
promieniami. Magia września wywodzi się przede 
wszystkim z tego, że właśnie w tym miesiącu odby-
wa się oczekiwane przez cały rok z niecierpliwością 
spotkanie dziennikarzy polonijnych z całego świa-
ta. Spotykają się w Tarnowie i stamtąd wyruszają  
w tygodniową wędrówkę po regionach Polski. 

W tym roku to już dwudzieste Forum Mediów 
Polonijnych! śmiało można powiedzieć, dojrzałe 
przedsięwzięcie z długoletnią tradycją i dobrze 
rozpoznawaną marką. Niestety już na XIX Forum 
w Zachodniopomorskim krążyły plotki o tym, że 
będzie to dwudzieste i ostatnie spotkanie. Tym 
bardziej więc nie mogliśmy się doczekać września, 
bo skoro tak, po prostu musi to być niezapomniane 
wydarzenie, każde spotkanie, każda konferencja, 
każda wycieczka musi być szczególna, bo ostatni 
raz w ramach Forum Mediów Polonijnych. No i tak 
też było.

ZLOT ANIOŁÓW

Z okazji dwudziestolecia Forum Mediów Polo-
nijnych wszystkie tradycyjne spotkania, prezentacje 
i konkursy nabrały jubileuszowego charakteru: 
uroczysta jubileuszowa inauguracja XX Forum  
w odnowionym teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie, 
jubileuszowe wystąpienia gości i organizatorów, 
jubileuszowe wręczenie nagród Fidelis Poloniae 
2012, XX jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs 
Literacki im. H. Cyganika „Powroty do źródeł”, 
jubileuszowe rozstrzygnięcie konkursu na repor-
taż z XIX Forum, a także jubileuszowy wieczór  
XX światowego Forum Mediów Polonijnych  
i wręczenie wyróżnień jubileuszowych w postaci 
fantazyjnych aniołów – patronów pięknych myśli  
i czynów. Przyleciało takich aniołów w ten jubile-
uszowy forumowy wieczór sześćdziesiąt. Zostały 
nimi obdarowane osoby, które aktywnie uczestni-
czyły i wspierały ideę Forum Mediów Polonijnych, 
m. in. i nasza redaktor naczelna Helena Usowa, któ-
ra swego czasu regularnie stawiała się na początku 

września w Tarnowie, zanim ustąpiła miejsca innym 
chętnym współpracownikom „Jutrzenki”. Anioły te 
były pokaźnych rozmiarów i było to nie lada wyzwa-
nie dla nagrodzonych przewieźć taki prezent do 
swojego kraju zamieszkania. Niemniej jednak jest 
to warte zachodu, ponieważ taki prezent stanowi 
ogromną wartość symboliczną, zawiera przecież  
w sobie wspomnienia ze wszystkich lat uczestnictwa 
w dziennikarskich wrześniowych spotkaniach.

Podczas XIX Forum w Województwie Zachod-
niopomorskim powstał przepiękny pomysł o ze-
braniu w jedną całość wspomnień, wrażeń, emocji  
i opinii forumowiczów i nadanie temu formy książki. 
Tak więc, na początku września 2012 roku, kiedy 
dziennikarze polonijni zjechali się do Tarnowa, 
wśród materiałów przygotowanych przez organi-
zatorów na każdego uczestnika czekał mały, a za-
razem wielki prezent w postaci książki pod tytułem 
„Ja to mam szczęście… 20 lat światowego Forum 
Mediów Polonijnych 1993-2012”. Książka ta pełna 
jest historyjek forumowych, dowcipów, wspomnień 
i pozytywnych emocji. I choć każdy dziennikarz 
ma na temat Forum i na to, jak ono wpłynęło na 
jego życie, własny indywidualny punkt widzenia, 
to wszyscy są zgodni co do jednego – że Forum 
to niesamowite przeżycie. Wszyscy jak jeden mąż 
przez cały rok z niecierpliwością oczekiwali wrze-
śnia. Moim zdaniem, ta książka jest doskonałym 
podsumowaniem całej dwudziestoletniej historii 
tego przedsięwzięcia.

RZESZOWSKIE PIWNICE
Podczas jubileuszowego Forum dziennikarze 

– a za pośrednictwem redakcji, które reprezen-
tują – także ich odbiorcy na całym świecie, mieli 
okazję zwiedzić województwo Podkarpackie. Po 
zakończeniu formalno-uroczystej części Forum 
w Tarnowie, pojechaliśmy do Rzeszowa – stolicy 
województwa. Jedną z najważniejszych atrakcji 
Rzeszowa jest jego Podziemna Trasa Turystyczna. 
Jest to kompleks piwnic i korytarzy budowanych 
latami przez mieszkańców miasta (XIV-XVIII w.), w



  
  
10

  
  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 9

-1
0
/2

0
1
2

wydarzenia - XX Forum Mediów

które służyły im jako sklepy, magazyny, zakłady 
produkcyjne oraz, w czasie wojen, jako schronie-
nie. Sieć podziemnych korytarzy znajduje się na 
głębokości 0,5-10 m pod płytą Rynku i kamienicami. 
Składa się z 15 korytarzy i 25 piwnic o długości  
396 m. Poszczególnym piwnicom i korytarzom 
nadano nazwy, odnoszące się do ich funkcji i historii 
miasta. Trasa ta, sama w sobie będąc atrakcją, za-
wiera relikty średniowiecznych murów, ślady poża-
rów, pozostałości żelaznych kart i zawiasów, ukryte 
przejścia. Oprócz tego rozmieszczono tam ekspo-
zycję historyczno-edukacyjną, przedstawiającą re-
pliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, ceramikę 
użytkową i ceramiczne zabawki. Warty odwiedzenia 
jest Korytarz Herbowy, w którym rozmieszczono 
herby dawnych właścicieli miasta, herby ziem  
i województw, na terenie których powstało miasto, 
a także herby Rzeszowa.

PRZEMYSŁOWY MIELEC
Kolejnym odkryciem w Województwie Pod-

karpackim jest miasto Mielec i działająca na jego 
terenie Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-
PARK, założona w 1995 roku i zarządzana przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Na terenie strefy 
udostępniane są hale produkcyjno-magazynowe  
o powierzchni od 500-15000 m3, tereny pod inwe-
stycje, możliwa jest realizacja obiektów develo-
perskich „pod klucz” na ustalonych w drodze ne-
gocjacji zasadach. Atutami SSE Mielec są szybka 
realizacja i zwrot inwestycji oraz dogodne warunki 
gospodarowania. Ważnym aspektem jest przyjazne 
nastawienie władz lokalnych, które są świadome 
tego, że strefa podnosi atrakcyjność inwestycyjną 
miasta i daje mu perspektywę rozwoju. Życzliwy jest 
także stosunek lokalnej społeczności. Każda nowa 
inwestycja jest wyczekiwana przez mieszkańców, 
gdyż daje szansę na nowe miejsca pracy i dalszy 
rozwój regionu. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK 
Mielec oferuje inwestorom pomoc publiczną  
w formie ulg podatkowych z tytułu kosztów nowej 
inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy, pod 
warunkiem prowadzenia działalności przez okre-
ślony okres czasu. Oprócz tego na terenie strefy 

przedsiębiorcy mają dostęp do pełnej i tańszej 
infrastruktury. Jej tereny są wyposażone we wszel-
kie media i odpowiednie warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Tereny wchodzące w skład strefy ekonomicznej 
mają dogodne położenie komunikacyjne umożliwia-
jące transport towarów i pasażerów różnymi środka-
mi lokomocji. W pobliżu przebiegają główne szlaki 
komunikacji drogowej. Międzynarodowa droga A4 
łącząca Ukrainę i Europę Zachodnią przebiega  
20 km od Mielca. Lotnisko znajdujące się na terenie 
strefy umożliwia czarterową obsługę transportu 
pasażerskiego i cargo w ruchu krajowym i mię-
dzynarodowym. Połączenia kolejowe umożliwiają 
transport wprost ze strefy, a w odległości 20-30 km 
od SSE w Mielcu znajduje się stacja przeładunkowa 
trakcji szerokotorowej prowadząca na Ukrainę i do 
Rosji. Obsługę celną umożliwia posterunek celny  
i Agencja Celna świadcząca m. in. usługi z zakresu 
składu i magazynu celnego.

Na rezerwy kadrowe i pracownicze składają 
się absolwenci szkół i uczelni wyższych, kadry 
wywodzące się ze spółek powstałych w wyniku 
restrukturyzacji przemysłu lokalnego oraz bezro-
botni zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Powiatowe 
Urzędy Pracy dysponują pakietem preferencji dla 
pracodawców zatrudniających bezrobotnych i ab-
solwentów szkół.

PZL MIELEC – PRODUCENT  
ŁOSI I CZARNYCH JASTRZĘBI

Wiele firm otworzyło swoje zakłady na terenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, m. in. 
Kirchhoff – produkująca części i podzespoły dla 
przemysłu motoryzacyjnego, Husqvarna – pro-
dukująca kosiarki spalinowe, ONDULINE PRO-
DUCTION – specjalizująca się w produkcji pokryć 
dachowych, a także Polskie Zakłady Lotnicze Mie-
lec – zajmujące się produkcją samolotów, struktur 
lotniczych i helikopterów. Tę ostatnią firmę część 
dziennikarzy polonijnych miała okazję zwiedzić, 
podczas gdy reszta spacerowała po Mielcu i po-
dziwiała jego zabytki. 

PZL Mielec to największy w Polsce producent 
statków powietrznych, którego historia sięga okresu 
międzywojennego. Od 2007 r. głównym inwestorem 

w
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i właścicielem 100% akcji PZL Mielec jest Sikorsky 
Aircraft Corporation (SAC), światowy lider w pro-
dukcji śmigłowców. Dawniej PZL w Mielcu produko-
wały takie samoloty jak PZL.23 Karaś, PZL.37 Łoś 
czy TS-11 Iskra. Obecnie zajmują się produkcją 
takich samolotów jak PZL M18 Dromader, PZL M26 
Iskierka czy PZL M28B Bryza, produkują kadłuby, 
belki ogonowe i podwieszenia oraz jest prowadzony 
montaż końcowy amerykańskiego śmigłowca do 
zadań specjalnych Black Hawk. Obecnie poza pro-
dukcją śmigłowców S-70i™ BLACK HAWK zakłady 
PZL Mielec oferują swoim klientom szeroki zakres 
usług dodatkowych m. in. program szkoleniowy dla 
pilotów. Wcześniej tego typu szkolenia odbywały się 
wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Podzieleni na małe grupy dziennikarze zwiedzili 
kilka hal produkcyjnych i montażowych, przespa-
cerowali się po terenie Zakładów robiąc po drodze 
wspólne oraz indywidualne zdjęcia przy modelu 
jednego z samolotów.

LESZNOWOLA – GMINA  
GDZIE RZĄDZĄ KOBIETY

Po drodze do Warszawy Forum Mediów Po-
lonijnych zajrzało na moment do gościnnej gminy 
Lesznowola, gdzie najważniejsze funkcje pełnią 
kobiety i całkiem nieźle sobie z nimi radzą. Lesz-
nowola jest jedną z bogatszych gmin w Polsce, 
finansuje inwestycje z własnego budżetu. Według 
Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, położenie 
w odległości kilku kilometrów od centrum Warsza-
wy, w bezpośredniej bliskości lotniska Okęcie, przy 
ważnych szlakach komunikacyjnych i linii kolejowej 
Warszawa – Kraków, z niepowtarzalnymi walorami 
krajobrazowymi (Magdalenka, Władysławów, Wil-
cza Góra) to naturalne przyczyny dynamicznego 
rozwoju gminy. Znaczne środki z budżetu gminy 
przeznaczone są corocznie na infrastrukturę tech-
niczną. Dzięki temu tereny te są w 100% zwodo-
ciągowane i w ponad 85% skanalizowane. 

Władze gminy skupiły się na poprawie jakości 
i warunków kształcenia młodych mieszkańców. 
Wykorzystując własne środki, a także subwencję 
oświatową, poważnie zajęto się poprawą warun-
ków nauki i opieki, wykorzystując reformę oświaty 
jako szansę autentycznego tworzenia dzieciom 

przyszłości. Sieć szkół w Gminie Lesznowola jest 
dobrze rozwinięta. Jest do nich blisko i są dobrze 
wyposażone. Dziennikarze odwiedzili podczas 
Forum Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łazach. 
Dyrektor szkoły, też kobieta, oprowadziła nas po 
placówce, opowiadając o zajęciach, wyjazdach, 
znanych gościach, którzy odwiedzają uczniów oraz 
o tym, jak zmuszona jest adaptować pod pomiesz-
czenia dydaktyczne kolejne zakątki i korytarze, 
żeby pomieścić wszystkie chętne do nauki w tej 
szkole dzieci. Nic dziwnego, że jest tyle chętnych 
rodziców do oddania swoich pociech właśnie do 
tej szkoły. Placówka jest świetnie wyposażona, ma 
specjalistyczne pracownie językowe, komputerowe, 
duże i funkcjonalne boisko. W trakcie roku szkol-
nego organizowane są wyjazdy dla dzieci, nawet 
za granicę, przygotowuje się spotkania z celebry-
tami, którzy opowiadają uczniom o sobie i swoich 
osiągnięciach. Z tej szkoły po prostu nie chce się 
wychodzić i właśnie o to chodzi.

POŻEGNANIE I NIEPEWNOśĆ…

W ostatnim dniu Forum Mediów Polonijnych 
dziennikarze wybrali się na umówione pół roku 
wcześniej spotkanie z Prezydentem RP Bronisła-
wem Komorowskim. Przed spotkaniem uczestni-
czyliśmy w otwarciu wystawy poświęconej ofiarom 
katyńskim. Po krótkim przemówieniu Prezydenta  
i innych ważnych osobistości przeszliśmy do Pałacu 
Prezydenckiego, gdzie minister Maciej Klimczak, 
w imieniu Prezydenta RP, wręczył odznaczenia 
osobom zasłużonym dla rozwoju mediów polonij-
nych. Sam Prezydent, niestety, nie uczestniczył  
w spotkaniu z dziennikarzami, najwyraźniej był 
zajęty ważniejszymi sprawami. Złotym Krzyżem 
Zasługi odznaczone zostały Jolanta Kwiek i Mał-
gorzata Sajdak – wiceprezeski zarządu Stowarzy-
szenia Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: 
Józef Komarewicz (rzecznik prasowy Forum) i Le-
szek Zbróg – od 2008 r. współorganizator Forum. 
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Iwona Surman  
z biura organizacyjnego Forum i Tadeusz Urbański 
– dziennikarz ze Sztokholmu, działający w Towarzy-
stwie Literackim Ligatur, które upowszechnia polską 
literaturę w Szwecji i szwedzką w Polsce. w
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VIII Światowy Kongres 
Polonii Medycznej

W imieniu polskiego samorządu le-
karskiego reprezentowanego przez Na-
czelną Radę Lekarską i Okręgową Radę 
Lekarską w Krakowie oraz z upoważnienia 
Federacji Polonijnych Organizacji Medycz-
nych serdecznie zapraszamy do udziału  
w VIII Światowym Kongresie Polonii 
Medycznej, który odbędzie się w Krako-
wie w dniach 23-26 maja 2013 roku. 

Zaproszenie kierujemy do lekarzy i stu-
dentów medycyny polskiego pochodzenia  
i polskojęzycznych z całego świata, z myślą 
o podtrzymaniu więzi łączących ich z na-
szym krajem. Pragniemy przy okazji poka-
zać uroki starego, królewskiego Krakowa  
i okolic oraz przypomnieć historyczną rolę 
samorządu lekarskiego w Polsce, który tu 
właśnie przed 120 laty rozpoczął swoją 
działalność. Chcemy także dokonać wy-
miany myśli i doświadczeń na temat postę-
pu w dzisiejszej medycynie i jej dylematów 
zawodowych, etycznych i ekonomicznych. 
Służyć temu będą specjalistyczne sesje 
towarzyszące Kongresowi. 

Dalsze informacje organizacyjne i pro- 
gramowe na temat VIII Kongresu Po-
lonii Medycznej znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej
     www.kongrespoloniimedycznej.com  
 

W oczekiwaniu na miłe spotkanie  
w Krakowie…

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

VIII Kongresu Polonii Medycznej

Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

kontakt@kongrespoloniimedycznej.com 

wydarzenia - XX Forum Mediów

Po uroczystościach w Pałacu Prezydenckim 
nadszedł czas na pożegnanie, które w tym roku 
było tym bardziej trudne z powodu niepewności 
co do dalszych spotkań dziennikarskich. Oficjalnie 
obwieszczono, że XX Forum Mediów Polonijnych 
było ostatnim w takiej formule. Następne spotka-
nia będą wyglądały zupełnie inaczej. Niemniej 
jednak ta niepewność ma też swoje pozytywne 
strony. Stała się bowiem motywacją dla poszuki-
wania nowych koncepcji, wymyślania kolejnych 
projektów na rzecz mediów polonijnych. Podczas  
XX Forum można było natknąć się na grupki dzien-
nikarzy w zaciszu pokoi hotelowych bądź przy stole  
w restauracji, albo po konferencji Biura Prasowego, 
omawiających ewentualne działania, pomysły na 
kontynuowanie spotkań. Oczywiście wśród uczest-
ników Forum znajdą się i tacy, którym brakowało 
drożdżówek albo tematy konferencji były za nudne, 
ale zdecydowana większość doskonale zdaje sobie 
sprawę z wartości Forum, z okazji, jakie oferują te 
spotkania, sprowadzając do jednego miejsca. Jest 
to sprowadzenie do tego samego miejsca w tym 
samym czasie przedstawicieli mediów polonijnych 
z całego świata, przedstawicieli władz samorządo-
wych oraz firm prywatnych – osób energicznych, 
pomysłowych, chętnych do działania. Zgroma-
dzenie o ogromnym potencjale, który grzech nie 
wykorzystać. 

Na zakończenie, parafrazując Wisławę Szym-
borską i odnosząc jej mądrość do własnej sytuacji, 
chciałoby się powiedzieć, że każde zakończenie to 
tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta 
w połowie. 

Elena Pumnea

w
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Pani Wanda Burek pracowała jako nauczycielka 
języka polskiego w Styrczy 9 lat. Już od trzech lat 
jest na zasłużonej emeryturze i mieszka w Polsce, 
w miasteczku Jedlina Zdrój.

Mieszkańcy Styrczy z całego serca pokochali ją 
i mówią o niej nie inaczej jak „nasza Pani Wanda”. 
Widocznie Styrcza też została w sercu pani Wandy, 
bo co rok przyjeżdża na tutejszy odpust. 

W 2011 roku przyjechała z prezentem – przy-
wiozła do styrczańskiego kościoła obraz Jezusa Mi-
łosiernego, namalowany przez Zygmunta Żylaka – 

aktualności

Nowe obrazy w kościele w Styrczy
malarza z Jedliny Zdrój. Obraz ten ufundowała pani 
Wanda Burek wraz z panią Wisławą Sindyłą.

W październiku 2012 roku pani Wanda przy-
wiozła kolejne dzieło autorstwa Zygmunta Żylaka, 
które jest kopią obrazu Matki Boskiej Różańcowej. 
To już drugie dzieło tego malarza w styrczańskim 
kościele. Ufundowała go rodzina Komarnickich ze 
Styrczy.

Parafianie naszego kościoła są bardzo wdzięcz-
ni wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
pojawienia się tych obrazów w Styrczy.

Ałła Klimowicz 

„Integracja – edukacja – satysfakcja przeciw 
stereotypom trzeciego wieku” to hasło przewod-
nie IX Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, która odbyła się w Inowrocławiu 
w dniach od 8 do 11 października. Brało w niej 
udział ponad 100 uczestników z Polski, a także  
z Litwy i Mołdawii. 

Uczestniczyli oni w sesjach plenarnych, pre-
zentacjach i warsztatach poruszających rozmaite 
tematy związane z aktywnym funkcjonowaniem 
osób starszych we współczesnym społeczeństwie. 
Obrady zostały zorganizowane przez Fundację 
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Wyż-
szą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w ramach  
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych  
i Solidarności Międzypokoleniowej.

W nawiązaniu do europejskich inicjatyw w roku 
2012 szczególnie akcentujących rolę seniorów, 
jednym z ważnych motywów była aktywizacja osób 

Ogólnopolska konferencja UTW w Inowrocławiu

starszych i budowanie solidarności międzypokole-
niowej opartej w relacjach społecznych na miłości 
i dialogu, na wzajemnej pomocy, na wolontariacie. 
Program uzupełniły dwa koncerty i zwiedzanie 
Inowrocławia.

Mam nadzieję, że zdobyte na konferencji 
doświadczenia i wiedza, przeniesione na lokalny 
grunt, zapewnią rozwojowe korzyści w działaniach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mołdawii.

Larysa Ivasina, kierownik UTW w Bielcach
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w krainie poezji

Jan Kasprowicz
Poeta jest jak ptak, ofiarowuje ludziom to, co ma – pieśń.

H. Ch. Andersen

Urodził się 12 grudnia 1860 roku we wsi Szym-
bor koło Inowrocławia. Był synem ubogiego chłopa. 
Miał czternaścioro rodzeństwa. W 1884 roku zdał 
maturę w Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny  
w Poznaniu. Na niemieckich uniwersytetach  
w Lipsku i Wrocławiu studiował filozofię i literatu-
roznawstwo. W 1888 roku zamieszkał we Lwowie. 
Tu pracował jako dziennikarz w redakcji „Kuriera 
Polskiego” i „Słowa Polskiego”. We Lwowie ze-
tknął się także z zachodnią modemite poetique 
czyli nową poetyką rodzącego się modernizmu. 
Zmienił wówczas swój światopogląd. Wcześniejsze 
wezwanie do społecznego aktywizmu zanikło na 
rzecz przeświadczenia o konieczności cierpienia  
i pewnej fatalności ludzkiego losu. Porzucił natura-
listyczne dosłowne podejście na rzecz religijnych 
rozważań wokół istoty Boga. W jego poezji tego 
okresu można dostrzec skłócenie człowieka między 
biegunami dobra i zła, niewinności i grzechu. Za 
jedyną drogę ocalenia uważał miłość, którą także 
pojmował na zasadzie przeciwieństw: z jednej 
strony była zmysłowa i żarliwa, z drugiej grzeszna 
i przepastna. 

W 1898 roku wydał tomik poezji Krzak dzikiej 
róży. Pojawiła się w nim tematyka tatrzańska. Rzą-
dząca w wierszach natura jest symbolem kondycji 
człowieka, są także elementy fascynacji poety 

kulturą Dalekiego Wschodu. W dalszym ciągu 
wiodącym tematem było cierpienie wzbogacone 
aspektem etycznym w sensie chrześcijańskim – 
między dobrem a złem poeta postawił Golgotę 
jako symbol zwycięstwa okupionego bólem. Dzięki 
Krzakowi dzikiej róży Kasprowicz jest uważany za 
czołowego przedstawiciela polskiego symbolizmu 
w literaturze. 

W kolejnych tomikach poezji: Ginącemu światu 
i Salve Regina, wydanych potem w jednym tomie 
jako Hymny, uwidacznia się metafizyczny katastro-
fizm, pytanie o miejsce człowieka w chrześcijańskim 
modelu świata, hiperboliczność wyrazu. Uważa 
się to za kryzys cywilizacyjny i światopoglądowy 
poety. Być może spowodowane to było ciosem, 
jaki dotknął go w życiu prywatnym. Jego żona, 
Jadwiga z Gąsowskich, odeszła wraz z przyjacie-
lem Kasprowicza – Stanisławem Przybyszewskim, 
któremu poeta udzielił pomocy przygarniając go do 
swego mieszkania. Na poetę spadł więc obowiązek 
samotnego wychowywania dwóch córek: Anny  
i Janiny. Załamały się jego dotychczasowe ideały: 
przeświadczenie o zbawiennej sile miłości, sensie 
cierpienia oraz dobroci Boga. Jego poezja z tego 
okresu przepełniona jest krzykiem i cierpieniem, 
często pojawiają się w niej bluźnierstwa skierowane 
do Boga. 

Dopiero pod koniec życia los się do niego 
uśmiechnął. W 1911 roku ożenił się ze znacznie 
młodszą od siebie Marią Bunin – córką carskiego 
generała. Była ona niezbyt ładna, ale wrażliwa  
i opiekuńcza. Małżeństwo z nią na nowo rozpaliło  
w sercu i domu poety domowe ognisko, co uwidocz-
niło się w kolejnym zbiorze jego wierszy pt. Księgi 
ubogich. Poeta porzucił dawne bunty, powrócił 
do katolicyzmu i pogodził się ze światem. świat 
przedstawiony w wierszach pochodzących z jego 
ostatniego tomu Mój świat zawiera prymitywistycz-
ne stylizowane obrazy świata widzianego oczyma 
prostego człowieka. Pod koniec życia osiedlił się 
w położonej między Zakopanem a Poroninem willi 
Harenda, gdzie zmarł 1 sierpnia 1926 roku. Obecnie 
znajduje się tam jego muzeum. 

Kasprowicz jest tez autorem dramatu „świat się 
kończy”, poematów: „Bunt Napierskiego” i „Uczty 
Herodiady”.

Anna Matysiak, Komrat

Krzak dzikiej róży
w ciemnych smreczynach  

(fragmenty)

W ciemnosmreczyńskich skał zwaliska, 
Gdzie pawiookie drzemią stawy, 
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy 
Na plamy szarych złomów ciska.

U stóp mu bujne rosną trawy, 
Bokiem się piętrzy turnia śliska, 
Kosodrzewiny wężowiska 
Poobszywały głaźne ławy...

Samotny, senny, zadumany, 
Skronie do zimnej tuli ściany, 
Jakby się lękał tchnienia burzy.

Cisza... O liście wiatr nie trąca, 
A tylko limba próchniejąca 
Spoczywa obok krzaku róży.

Co się to dzieje!

Co się to dzieje! Co się to dzieje!
Aż lękam się wyznać to komu:
Wiecie, że słońce dziś rano
Zajrzało do mego domu.
 
Aż lękam się wyznać to komu...
Trza mieć odwagę – do skutku!
Złociste, wiecie, nasturcje
Zakwitły w moim ogródku.
 
Trza mieć odwagę – do skutku,
Więc powiem wam jeszcze coś więcej:
śród kwiatów śmiech, wiecie, rozbłysnął,
Szczery, radosny, dziewczęcy.
 
O, powiem wam jeszcze coś więcej,
Tylko nie śmiejcie się ze mnie:
Ja, wiecie, czekałem na nią
I nie czekałem daremnie.
 
Tylko nie śmiejcie się ze mnie,
Dusza ma całkiem pijana!
Rzekła mi, wiecie: jak ślicznie,
Gdy słońce w dom zajrzy z rana!

Zasnuły się senne góry

Zasnuły się senne góry
W mgłą mgławą jesienną oponę
Słońce nad nimi się pali,
Wyzłaca pola skoszone.
 
Kurz osiadł na jesionach,
Na brzozach liść się czerwieni –
O smutna godzina rozłąki,
O smutna, cicha jesieni!
 
Odchodzę, bo czas mnie woła...
ślad po mnie czyż tu zostanie!
O góry, o pola skoszone,
O ciche, smutne żegnanie

Tęsknię ku tobie,
o szumiący lesie!

(fragmenty)

Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie!
Ku twoim pieśniom, które wiew wiosenny
W bezmierny przestwór na swych puchach niesie,
Ulata duch mój, sam w melodie plenny.
Syt jestem ziemi; z tej kaźni codziennej, 
Trosk jej i cierpień, o szumiący lesie, 
W akordy hymnów pierwotnych brzemienny, 
Jak więzień z kajdan, tak ma dusza rwie się.

Jest zapomnienie w tej pieśni; jest lube,
O rozśpiewany, o szumiący lesie,
W fali twych tonów rozpłynięcie bytu;
Jest w nich tajemne przeczucie, że zgubę 
Tego, co duszy wybawieniem zwie się, 
Chowają w sobie dziedziny błękitu...
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w krainie poezji

Jan Kasprowicz
Poeta jest jak ptak, ofiarowuje ludziom to, co ma – pieśń.

H. Ch. Andersen

Urodził się 12 grudnia 1860 roku we wsi Szym-
bor koło Inowrocławia. Był synem ubogiego chłopa. 
Miał czternaścioro rodzeństwa. W 1884 roku zdał 
maturę w Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny  
w Poznaniu. Na niemieckich uniwersytetach  
w Lipsku i Wrocławiu studiował filozofię i literatu-
roznawstwo. W 1888 roku zamieszkał we Lwowie. 
Tu pracował jako dziennikarz w redakcji „Kuriera 
Polskiego” i „Słowa Polskiego”. We Lwowie ze-
tknął się także z zachodnią modemite poetique 
czyli nową poetyką rodzącego się modernizmu. 
Zmienił wówczas swój światopogląd. Wcześniejsze 
wezwanie do społecznego aktywizmu zanikło na 
rzecz przeświadczenia o konieczności cierpienia  
i pewnej fatalności ludzkiego losu. Porzucił natura-
listyczne dosłowne podejście na rzecz religijnych 
rozważań wokół istoty Boga. W jego poezji tego 
okresu można dostrzec skłócenie człowieka między 
biegunami dobra i zła, niewinności i grzechu. Za 
jedyną drogę ocalenia uważał miłość, którą także 
pojmował na zasadzie przeciwieństw: z jednej 
strony była zmysłowa i żarliwa, z drugiej grzeszna 
i przepastna. 

W 1898 roku wydał tomik poezji Krzak dzikiej 
róży. Pojawiła się w nim tematyka tatrzańska. Rzą-
dząca w wierszach natura jest symbolem kondycji 
człowieka, są także elementy fascynacji poety 

kulturą Dalekiego Wschodu. W dalszym ciągu 
wiodącym tematem było cierpienie wzbogacone 
aspektem etycznym w sensie chrześcijańskim – 
między dobrem a złem poeta postawił Golgotę 
jako symbol zwycięstwa okupionego bólem. Dzięki 
Krzakowi dzikiej róży Kasprowicz jest uważany za 
czołowego przedstawiciela polskiego symbolizmu 
w literaturze. 

W kolejnych tomikach poezji: Ginącemu światu 
i Salve Regina, wydanych potem w jednym tomie 
jako Hymny, uwidacznia się metafizyczny katastro-
fizm, pytanie o miejsce człowieka w chrześcijańskim 
modelu świata, hiperboliczność wyrazu. Uważa 
się to za kryzys cywilizacyjny i światopoglądowy 
poety. Być może spowodowane to było ciosem, 
jaki dotknął go w życiu prywatnym. Jego żona, 
Jadwiga z Gąsowskich, odeszła wraz z przyjacie-
lem Kasprowicza – Stanisławem Przybyszewskim, 
któremu poeta udzielił pomocy przygarniając go do 
swego mieszkania. Na poetę spadł więc obowiązek 
samotnego wychowywania dwóch córek: Anny  
i Janiny. Załamały się jego dotychczasowe ideały: 
przeświadczenie o zbawiennej sile miłości, sensie 
cierpienia oraz dobroci Boga. Jego poezja z tego 
okresu przepełniona jest krzykiem i cierpieniem, 
często pojawiają się w niej bluźnierstwa skierowane 
do Boga. 

Dopiero pod koniec życia los się do niego 
uśmiechnął. W 1911 roku ożenił się ze znacznie 
młodszą od siebie Marią Bunin – córką carskiego 
generała. Była ona niezbyt ładna, ale wrażliwa  
i opiekuńcza. Małżeństwo z nią na nowo rozpaliło  
w sercu i domu poety domowe ognisko, co uwidocz-
niło się w kolejnym zbiorze jego wierszy pt. Księgi 
ubogich. Poeta porzucił dawne bunty, powrócił 
do katolicyzmu i pogodził się ze światem. świat 
przedstawiony w wierszach pochodzących z jego 
ostatniego tomu Mój świat zawiera prymitywistycz-
ne stylizowane obrazy świata widzianego oczyma 
prostego człowieka. Pod koniec życia osiedlił się 
w położonej między Zakopanem a Poroninem willi 
Harenda, gdzie zmarł 1 sierpnia 1926 roku. Obecnie 
znajduje się tam jego muzeum. 

Kasprowicz jest tez autorem dramatu „świat się 
kończy”, poematów: „Bunt Napierskiego” i „Uczty 
Herodiady”.

Anna Matysiak, Komrat

Krzak dzikiej róży
w ciemnych smreczynach  

(fragmenty)

W ciemnosmreczyńskich skał zwaliska, 
Gdzie pawiookie drzemią stawy, 
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy 
Na plamy szarych złomów ciska.

U stóp mu bujne rosną trawy, 
Bokiem się piętrzy turnia śliska, 
Kosodrzewiny wężowiska 
Poobszywały głaźne ławy...

Samotny, senny, zadumany, 
Skronie do zimnej tuli ściany, 
Jakby się lękał tchnienia burzy.

Cisza... O liście wiatr nie trąca, 
A tylko limba próchniejąca 
Spoczywa obok krzaku róży.

Co się to dzieje!

Co się to dzieje! Co się to dzieje!
Aż lękam się wyznać to komu:
Wiecie, że słońce dziś rano
Zajrzało do mego domu.
 
Aż lękam się wyznać to komu...
Trza mieć odwagę – do skutku!
Złociste, wiecie, nasturcje
Zakwitły w moim ogródku.
 
Trza mieć odwagę – do skutku,
Więc powiem wam jeszcze coś więcej:
śród kwiatów śmiech, wiecie, rozbłysnął,
Szczery, radosny, dziewczęcy.
 
O, powiem wam jeszcze coś więcej,
Tylko nie śmiejcie się ze mnie:
Ja, wiecie, czekałem na nią
I nie czekałem daremnie.
 
Tylko nie śmiejcie się ze mnie,
Dusza ma całkiem pijana!
Rzekła mi, wiecie: jak ślicznie,
Gdy słońce w dom zajrzy z rana!

Zasnuły się senne góry

Zasnuły się senne góry
W mgłą mgławą jesienną oponę
Słońce nad nimi się pali,
Wyzłaca pola skoszone.
 
Kurz osiadł na jesionach,
Na brzozach liść się czerwieni –
O smutna godzina rozłąki,
O smutna, cicha jesieni!
 
Odchodzę, bo czas mnie woła...
ślad po mnie czyż tu zostanie!
O góry, o pola skoszone,
O ciche, smutne żegnanie

Tęsknię ku tobie,
o szumiący lesie!

(fragmenty)

Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie!
Ku twoim pieśniom, które wiew wiosenny
W bezmierny przestwór na swych puchach niesie,
Ulata duch mój, sam w melodie plenny.
Syt jestem ziemi; z tej kaźni codziennej, 
Trosk jej i cierpień, o szumiący lesie, 
W akordy hymnów pierwotnych brzemienny, 
Jak więzień z kajdan, tak ma dusza rwie się.

Jest zapomnienie w tej pieśni; jest lube,
O rozśpiewany, o szumiący lesie,
W fali twych tonów rozpłynięcie bytu;
Jest w nich tajemne przeczucie, że zgubę 
Tego, co duszy wybawieniem zwie się, 
Chowają w sobie dziedziny błękitu...



  
  
16

  
  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 9

-1
0
/2

0
1
2

StoSunki polSko-mołdawSkie
w ii połowie XVii wieku

 odsiecz wiedeńska

Z historii polski

Rzeczpospolita, zaliczana do europejskich 
potęg, na skutek wyniszczenia licznymi wojnami 
ze Szwecją, Turcją i Rosją, a także konfliktami 
wewnętrznymi (rokosz Lubomirskiego 1665-1666 
i silna opozycja magnacka), w przeciągu kilkunastu 
lat rozpoczęła proces upadku w sensie znaczenia 
politycznego i militarnego. Postępowanie tego 
procesu bardzo upodobniło do losu hospodarstwa 
mołdawskiego w XV i XVI wieku.

Z kolei w tym samym czasie Turcja za sprawą 
panowania sułtana Mehmeda IV przeżyła renesans 
swojej potęgi, prowadząc z sukcesem wojnę z We-
necją oraz dążąc do zagarnięcia Węgier, Podola 
i Ukrainy. Zaborczość Turków, będąca efektem 
polityki prowadzonej przez wielkiego wezyra Ah-
meda Köprüli, była punktem zwrotnym w konflikcie 
polsko-tureckim. Wcześniej bowiem awantury 
mołdawskie i liczne konfliktu na tym tle wynikały 
z ekspansji polskich magnatów kresowych. Co 
prawda z ponad dwudziestoletnich walk polsko-tu-
reckich (1672-1699), Rzeczpospolita obroniła swoją 
niezależność, z drugiej jednak strony została po 
raz kolejny znacznie osłabiona. Natomiast sytuacja 
w Turcji była poważnie zachwiana, co przyczyniło 
się w następnych stuleciach do wzrostu ruchów 
narodowo-wyzwoleńczych w Europie środkowo-
Wschodniej.

W 1666 r. kozacki hetman z prawobrzeżnej 
Ukrainy, Piotr Doroszenko na skutek fiaska swojej 
prapolskiej polityki wypowiedział Rzeczpospolitej 
posłuszeństwo i przeszedł na stronę sułtana. Z kolei 
Turcy, zaangażowani w wojnę z Wenecją, wysłali 
przeciwko polskim wojskom oddziały tatarskie, któ-
re jednak zostały rozbite w bitwie pod Podhajcami  
w 1667 r. przez hetmana Jana Sobieskiego. Kilka lat 
później w 1671 r., Turcja wypowiedziała Rzeczpo-
spolitej wojnę, zaś w następnym roku wielka armia 
złożona z Turków, Tatarów i Kozaków, na czele  
z sułtanem Mehmedem i wielkim wezyrem Ahme-
dem Köprüli, stanęła pod Kamieńcem. W tym sa-
mym czasie z tronu hospodara w Mołdawii usunięty 
został Jerzy III Duca, panujący od 1668 r. Przyczyną 
jego usunięcia było ociąganie się z przyłączeniem 

swych wojsk do armii sułtana. W jego miejsce 
mianowany został bojar Stefan Petryczejka. Ka-
mieniec, mimo iż był silną twierdzą pograniczną, 
to jednak, na skutek działalności silnej artylerii  
i tureckich doświadczeń z oblężenia kreteńskiej 
twierdzy Kandii, skapitulował. Krótko później na 
Lwów najechał wielki oddział tatarski wspomagany 
przez wojska mołdawskie pod dowództwem Petry-
czejki. Losy wojny próbował odwrócić hetman Jan 
Sobieski, który odniósł spory sukces w wyprawie na 
czambuły tatarskie. Mimo to 16 października 1672 r.  
w Buczaczu, Rzeczpospolita podpisała upokarza-
jący pokój, na mocy którego odstępowała Turcji 
Podole i Ukrainę oraz zobowiązała się do płacenia 
rocznego haraczu w wysokości 22 tysięcy złotych. 
Podpisanie tego pokoju spowodowało podczas 
obradującego w 1673 r. sejmu warszawskiego 
zjednoczenie skłóconych do tej pory stronnictw 
szlacheckich, który odmówił jego ratyfikowania 
i uchwalił podatki na wystawienie 50-tysięcznej 
armii.

Mniej więcej w tym samym okresie hospodar 
Petryczejko zdecydował się na uniezależnienie się 
od Turcji, jednak przeciwko niemu wystąpiła grupa 
wiernych sułtanowi hospodarów. Krótko później do 
Mołdawii wkroczyła armia turecka pod dowództwem 
Husseina-paszy. Na przełomie października i li-
stopada 1673 r. Sobieski w odpowiedzi na prośbę  
o pomoc hospodara Petryczejki, wysłał do Mołdawii 
kilkutysięczny oddział jazdy, który osłonił ucieczkę 
rodziny hospodara na stronę polską. Tam z kolei 
nowym hospodarem Turcy mianowali Dymitra 
Kantakuzena. 1 listopada tego samego roku do 
Mołdawii wkroczyła kilkudziesięciotysięczna pol-
sko-litewska armia pod dowództwem hetmanów 
Jana Sobieskiego i Michała Paca, która kilkanaście 
dni później, 11 listopada, odniosła zwycięstwo 
nad wojskami tureckimi pod Chocimiem. Próby 
wykorzystania tego zwycięstwa zaprzepaszczono 
na skutek kłótni między hetmanami i wycofaniem 
wojsk litewskich, a także ze względu na śmierć 
króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Sobieski 
wycofał wojska z Mołdawii, obsadzając przy okazji 

Marcin Smierz
uniwersytet śląski w Katowicach
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swoimi załogami Chocim, Neamţ i Suczawę. Tę 
ostatnią odbiły oddziały tureckie, przywracając na 
tron Kantakuzena.

Podobna sytuacja była na Wołoszczyźnie, gdzie 
tamtejszy hospodar Grzegorz Ghica planował wy-
rwanie się spod tureckiej dominacji. Swoje działania 
oparł na zawartym sojuszu z Rosją, który jednak 
nie miał większego znaczenia ze względu na brak 
bezpośredniej granicy, oraz uwikłanie w wojnę 
domową na lewobrzeżnej Ukrainie. W odwecie 
Turcy pozbawili Grzegorza Ghica tronu, obsadza-
jąc w jego miejsce Jerzego Duca, ekshospodara 
mołdawskiego.

W Rzeczpospolitej zwycięstwo chocimskie 
utorowało hetmanowi Janowi Sobieskiemu drogę 
do tronu. 21 maja 1674 r. został on wybrany na sej-
mie warszawskim. Krótko później zorganizował on 
udaną wyprawę na Ruś, gdzie zmagał się z najaz-
dami tatarskimi i odniósł zwycięstwo pod Lwowem  
(24 sierpnia 1675 r.). Po przesuniętej na luty 1676 r. 
koronacji, przygotowywano się do obrony przed 
wielką armią turecką. Jednak po skutecznej polskiej 
obronie w warowni w Żórawnie zawarto rozejm. 
Jego warunki nadal były niekorzystne dla strony 
polskiej, chociaż Turcja zrezygnowała z pretensji  
i do zwierzchnictwa nad Rzeczpospolitą i płacenia 
jej haraczu. 

W Mołdawii zwycięstwa Sobieskiego przyjmo-
wano z uznaniem i entuzjazmem. Nowo mianowa-
ny we wrześniu 1675 r. hospodar Antonii Rosetti, 
zacieśnił współpracę z polskim królem, jednak nie 
zdecydował się na otwarte wystąpienie przeciwko 
Turcji. Niedługo później z nieznanych przyczyn 

doszło do konfliktu pomiędzy hospodarem a spra-
wującym funkcję – jeszcze od czasów Petryczejki 
– wielkiego logofeta Mironem Costinem, który do-
prowadził do obalenia Rosettiego. W jego miejsce 
hospodarem został mianowany Jerzy Duca, zaś 
na Wołoszczyźnie rządy objął Serban Kantakuzen, 
wnuk hospodara Raduła Serbana.

W 1682 r. na Węgrzech wybuchło antyhabs-
burskie powstanie inspirowane przez Turcję. Dało 
ono początek wojnie turecko-austriackiej, podczas 
której utworzono antyturecką koalicję. W jej skład 
po zawarciu przymierza z Austrią weszła Rzecz-
pospolita. W lipcu 1683 r. pod Wiedniem stanęła 
armia złożona również z Węgrów, Siedmiogrodzian 
i Tatarów, pod dowództwem wielkiego wezyra Kara 
Mustafy. Dwa miesiące później, 12 września na-
stąpiła słynna w historii odsiecz wiedeńska króla 
polskiego Jana III Sobieskiego, która odmieniła 
losy wojny. Po zwycięstwie pod Wiedniem, Sobieski 
kontynuował ofensywę przeciwko Turkom na Wę-
grzech. W tym samym czasie kasztelan krakowski 
Andrzej Potocki, zastępujący króla w kraju, wysłał 
do Mołdawii Stefana Petryczejkę i 5 tys. oddział 
Kozaków. Z powodzeniem obległ on Bendery, zaś  
w grudniu tego roku pod Tilgrotinem rozbił połą-
czone siły turecko-tatarskie. Mimo nieudanej próby 
oblężenia Białogrodu, udało im się wziąć do niewoli 
hospodara Jerzego Duca, który został odesłany do 
Lwowa (gdzie zmarł w 1685 r.). Władzę w Mołdawii 
objął ponownie Petryczejko, którego armia wiosną 
1684 r. została rozbita przez Tatarów budziackich 
nad rzeką Largą, a on sam ratował się ucieczką do 
Rzeczpospolitej, gdzie spędził resztę życia. 
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aktualności

XIV Dni Polskie zorganizowane przez Związek Polaków w Rumunii odbyły się 6-8 września 2012 r. 
w Suczawie. W ich ramach zorganizowano sympozjum naukowe z udziałem gości z Polski, Ru-
munii, Mołdawii i Ukrainy, których łączą zainteresowania relacjami polsko-rumuńskimi i wspólne 
pasje. Redakcję pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” na tym spotkaniu reprezentowała redaktor 
naczelna Helena Usowa.

Dni Polskie w Suczawie

Uroczyste otwarcie Dni Polskich odbyło się  
w Urzędzie Marszałkowskim m. Suczawa. Prezes 
Związku Polaków w Rumunii poseł Gerwazy Lon-
gher podziękował wszystkim gościom za przyjęcie 
zaproszenia, a szczególnie przedstawicielom Se-
natu Polski i Rumunii. Po części oficjalnej nastąpiło 
podpisanie umowy o współpracy między Okręgiem 
Suczawa i Województwem Podkarpackim. 

Najważniejszym wydarzeniem Dni Polskich 
były obrady sympozjum naukowego poświęconego 
relacjom polsko-rumuńskim. Ponad 40 naukowców 
z Polski, Rumunii, Republiki Mołdawii i Ukrainy 
wygłosiło swoje referaty nawiązujące do historii  

i kultury obydwu narodów. Sympozjum zatytułowa-
ne „Polsko-rumuńskie związki historyczne i kultu-
rowe” składało się z trzech paneli tematycznych: 
„W kręgu historii”, „W kręgu kultury” i „W kręgu 
problematyki mniejszości narodowych”. 

Zwieńczeniem Dni Polskich były hucznie ob-
chodzone polonijne dożynki w Nowym Sołońcu – 
prezentacja plonów, zwyczajów i kuchni rumuńskich 
Polaków. 

Uroczystości dożynkowe, późniejszy piknik  
i występy lokalnych zespołów folklorystycznych roz-
poczęła msza św. w kościele w Nowym Sołońcu.

(r)
zd

ję
ci

e:
 K

az
im

ie
rz

 L
on

gh
er

zd
ję

ci
e:

 H
el

en
a 

Us
ow

a



  
  
1
9
  

  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 9

-1
0
/2

0
1
2

w

Польская диаспора села Григоровка довольно 
многочисленна, хотя не у каждого из нас есть до-
кументы, подтверждающие польские корни. Не-
смотря на это, жители Григоровки всегда стреми-
лись поддерживать традиции и культуру предков,  
а также выучить польский язык, который практи-
чески не сохранился на этих территориях. 

В прошлом году при местной польской общине 
были организованы курсы по изучению языка. Мы 
активно взялись за учебу. Учились в основном 
самостоятельно, по учебникам, а иногда к нам при-
езжал пан Станислав Зелек, учитель из Польши, 
который преподает в бельцком Польском доме. 
Наша группа насчитывала 16 человек в возрасте 
от 19 до 77 лет. Три раза в неделю мы занимались 
грамматикой, изучали историю Польши, традиции 
и обычаи польского народа и даже рецепты на-
циональной кухни!

В августе 2012 г. все 16 человек успешно 
прошли собеседование в консульском отделе  
в Кишиневе, а уже 6 сентября получили Карту По-
ляка. Радости нашей не было предела: наконец-то 
у нас есть доказательство принадлежности к поль-
скому народу! Теперь и мы, и наши дети можем  
с гордостью сказать: «Мы – поляки». 

И, конечно же, каждый из нас мечтал посе-
тить землю предков. Этой мечте суждено было 
сбыться благодаря финансовой помощи общества 
„Wspólnota Роlska”. В конце сентября 2012 г. экскурсия  
в Польшу стала реальностью. Про эту поездку  
я напишу подробнее, ведь для многих из нас это 
была первая встреча с Польшей. 

22 сентября мы выехали из Григоровки, а на 
следующий день, в 2 часа ночи, уже прибыли  
в село Мачковице. За эти шесть дней, ставших 
для нас незабываемыми, мы увидели много 
прекрасных мест и встретили много интересных 

Pi elgrzymowan ia czas

Поляки из Григоровки – о себе, о Польше, о судьбе…
Polacy z Grigorówki – o sobie, o Polsce, o losie...

В рамках сотрудничества Университета тре-
тьего возраста в Бельцах и Польского общества 
борьбы с инвалидностью в Пшемысле из года  
в год проводятся благотворительные акции, 
организованные нашими соотечественниками из 
Польши для диаспоры, проживающей на севере 
Молдавии. В этом году одной из таких акций ста-
ла подготовка и организация поездки пожилых 
людей из села Григоровка в Пшемысль, а финан-
совую помощь полякам из Григоровки оказало 
варшавское Общество „Wspólnota Polska”. 

    

Współpraca między Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w Bielcach a Polskim Towa-
rzystwem Walki z Kalectwem w Przemyślu 
przyczyniła się do wielu charytatywnych akcji 
zorganizowanych przez naszych rodaków dla 
Polonii z północnej części Mołdawii. W tym 
roku współpraca ta zaowocowała wyjazdem 
starszych osób ze wsi Grigorówka do Polski, 
zwiedzaniem Przemyśla i jego okolic. Wspar-
cia finansowego Polakom z Grigorówki udzie-
liło Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.   

Polska diaspora wsi Grigorówka jest dość 
duża, chociaż nie wszyscy z nas mają dowody 
polskich korzeni. Pomimo tego mieszkańcy Gri-
gorówki zawsze dążyli do zachowania tradycji  
i kultury swoich przodków, chcieli również uczyć 
się języka polskiego, który prawie nie przetrwał 
na tych obszarach.

W zeszłym roku, w lokalnej społeczności pol-
skiej były organizowane kursy języka polskiego. 
Aktywnie zaczęliśmy się uczyć – w większości 
samodzielnie, z podręczników, a czasem z Bielc 
przyjeżdżał pan Stanisław Zelek – nauczyciel, 
który uczy polskiego w Domu Polskim. Nasza 
grupa składała się z 16 osób w wieku od 19 
do 77 lat. Trzy razy w tygodniu studiowaliśmy 
gramatykę, polską historię, tradycje i obyczaje 
narodu polskiego, poznawaliśmy przepisy pol-
skiej kuchni.

W sierpniu 2012 r. pomyślnie odbyliśmy 
rozmowę w konsulacie w Kiszyniowie, a już  
6 września otrzymaliśmy Kartę Polaka. Nasza 
radość nie miała granic! Wreszcie mamy dowody 
przynależności do narodu polskiego. Teraz my  
i nasze dzieci możemy powiedzieć z dumą: „Je-
steśmy Polakami”.

Oczywiście, każdy z nas marzył o odwie-
dzeniu ziemi przodków. To marzenie spełniło 
się dzięki pomocy finansowej Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. Pod koniec września wy-
cieczka do Polski stała się rzeczywistością. O tej 
podróży napiszę więcej, bo dla wielu z nas było 
to pierwsze spotkanie z Polską.

22 września wyjechaliśmy z Grigorówki,  
a następnego dnia, o 2 w nocy, już przybyliśmy do 
wsi Maćkowice. W ciągu sześciu dni, które stały 
się niezapomniane dla nas, widzieliśmy wiele 
pięknych miejsc i poznaliśmy wielu ciekawych 
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Pi elgrzymowan ia czas - Polacy z Grigorówki

людей. Кальвария Пацлавска, костёлы, аббатства 
и кафедральные соборы Пшемысля, Ярослава, 
Пшеворска, а также замки-музеи в Ланцуте и Пше-
ворске… Всего не перечислишь! Каждый день был 
расписан по минутам, хотелось все посмотреть  
и запечатлеть в памяти.

В Доме реколлекций в Мачковицах нашу группу 
очень радушно принял ксёндз Адам Вуйчик, насто-
ятель прихода. А затем он показал нам сияющий 
огнями ночной Пшемысль с высоты Татарского 
холма. На следующее утро мы были на воскресной 
мессе в костёле. Вечером того же дня участвовали 
в богослужении вместе с людьми с ограниченны-
ми физическими возможностями. После мессы 
ксёндз Адам пригласил всех присутствующих на 
интеграционную встречу. Мы общались у большого 
костра с польскими друзьями, пели вместе песни. 
Всё это время рядом с нами была пани Данута, 
которая готовила нам самые вкусные на свете 
блюда польской кухни!

Мы познакомились с интересным и очень та-
лантливым человеком – пани Луциной Рудавской. 
Она посвятила паломникам из Григоровки целый 
день, была нашим гидом в Кальварии Пацлавской. 
После святой мессы нас пригласили в Дом палом-
ников, угостили бигосом. Вечером наша группа 
была приглашена на приём в Центр культуры  
г. Пшемысля.

Мы также получили приглашение к пану Ма-
теушу Пенёнжеку – поэту и музыканту. В своем 
загородном доме он окружил нас вниманием  
и заботой. Общение с паном Матеушем надолго 
запомнится своей лёгкостью, непринуждённо-
стью и одновременно ненарочитой мудростью  
в каждом его слове.

Эта замечательная поездка на родину предков 
навсегда останется в памяти каждого из нас. Те-
перь мне немного грустно – ведь не только плохие 
воспоминания заставляют грустить, но и самые 
лучшие, когда знаешь, что они не повторятся...

От имени всех участников хочу выразить благо-
дарность всем, кто помог нам в организации этой 
поездки, и в первую очередь – члену правления 
Польского общества борьбы с инвалидностью 
в Пшемысле пану Мареку Пантуле, его друзьям 
и единомышленникам, а также председателю 
польской общины села Григоровка пани Полине 
Статкеевич. Спасибо директору Польского дома  
в Бельцах пани Эвелине Машаровой за оказанную 
помощь в подготовке документов, а также нашему 
внимательному и ответственному водителю пану 
Илье Минчиогло. 

Антонина Градинар

ludzi. Kalwaria Pacławska, kościoły, klasztory 
i katedry Przemyśla, Jarosława, Przeworska, 
jak również zamki w Łańcucie i Przeworsku... 
Po prostu nie da się opisać! Każdy dzień był 
szczegółowo zaplanowany, chcieliśmy zobaczyć 
i zapamiętać wszystko.

W Domu Rekolekcyjnym w Maćkowicach 
bardzo serdecznie przyjął nas proboszcz ksiądz 
Adam Wójcik. A potem z wysokości Kopca 
Tatarskiego pokazał nam błyszczące światła 
Przemyśla w nocy. Następnego dnia rano nasza 
grupa była na niedzielnej mszy św. w kościele, 
a wieczorem tego samego dnia w kaplicy Domu 
Rekolekcyjnego braliśmy udział we mszy św.  
z osobami niepełnosprawnymi. Następnie ksiądz 
Adam zaprosił nas na spotkanie integracyjne. 
Rozmawialiśmy przy ognisku z naszymi polskimi 
przyjaciółmi, śpiewając razem piosenki. Cały 
ten czas razem z nami była pani Danuta, która 
gotowała nam najsmaczniejsze w świecie dania 
polskiej kuchni!

Spotkaliśmy się z ciekawym i bardzo uta-
lentowanym człowiekiem – panią Lucyną Ru-
dawską, która poświęciła nam cały dzień i była 
naszym przewodnikiem po Kalwarii Pacławskiej. 
Po mszy świętej zostaliśmy zaproszeni do Domu 
Pielgrzyma, gdzie poczęstowano nas bigosem. 
Wieczorem zaproszono nas na przyjęcie do 
Centrum Kultury w Przemyślu.

Cała nasza grupa otrzymała również zapro-
szenie do pana Mateusza Pieniążka – poety  
i muzyka. W swoim podmiejskim domu otoczył 
nas troską i opieką. Na długo zapamiętamy jego 
naturalność i swobodę zachowania, a jednocze-
śnie niezamierzoną mądrość w każdym słowie.

Ta wspaniała podróż do ojczyzny przodków 
pozostanie na zawsze w pamięci każdego z nas. 
Teraz jest mi trochę smutno – przecież nie tylko 
złe wspomnienia powodują smutek, ale i najlep-
sze, gdy wiadomo, że nie będą powtarzane...

W imieniu uczestników chciałabym podzięko-
wać wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji 
tej wycieczki, a szczególnie Członkowi Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem  
w Przemyślu p. Markowi Pantule, jego przyjacio-
łom i współwyznawcom, jak również p. Paulinie 
Statkiewicz, przewodniczącej polskiej społecz-
ności Grigorówki. Dziękujemy dyrektorowi Domu 
Polskiego w Bielcach p. Ewelinie Maszarowej za 
pomoc w przygotowaniu dokumentów, jak rów-
nież naszemu starannemu i odpowiedzialnemu 
kierowcy p. Ilie Minciogło. 

Antonina Gradinar
Tłum. na j. polski Iulia Gorobcenco
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Pi elgrzymowan ia czas

Путевые заметки прихожанки из Приднестровья
Notatki z podróży parafianki z Naddniestrza

Каждый человек должен знать историю 
своего народа и своих предков, ведь у того, 
кто не знает своего прошлого, не может 
быть будущего.

Познание культуры и истории своего народа 
началось с самого главного и дорогого для меня 
и моих предков – с сердца Польши – иконы Бо-
жией Матери Ченстоховской. Вместе с группой 
паломников из Общества польской культуры  
«Ясна Гура» в Приднестровье я отправилась  
в путь, чтобы поклониться Пресвятой Деве Марии – 
Королеве Польской Короны. Как далека и трудна 
дорога к тебе, Мария! Наша группа очень сдру-

Для Общества польской культуры «Ясна 
Гура» в Тирасполе Престольный праздник 
Пресвятой Богородицы – праздник особый. 
Польский народ веками почитает и прославля-
ет Ченстоховскую икону Божией Матери. И мы 
рады, что, являясь частью польского народа, 
можем поддерживать традицию почитания 
этого образа в Приднестровье.

На Престольный праздник в тираспольском 
приходе были приглашены католики из Бен-
дер, Рыбницы, Рашкова, Слободы-Рашкова, 
а также все, кому небезразлична религиозная 
культура польского народа. 25 августа про-
шла торжественная месса, в которой приняли 
участие около 180 верующих. Мы благодарны 
всем паломникам и гостям из Польши, разде-
лившими с нами эту радость.

Члены Общества «Ясна Гура» с нетерпени-
ем ожидали паломничества в Ченстохову, на 
Ясну Гуру. Поездка эта состоялась в октябре 
2012 г. Финансовую помощь нам оказало обще-
ство «Wspólnota Polska», а труд организации 
нашего пребывания в Польше взял на себя 
пан Марек Пантула – автор и координатор фе-
стиваля «Буковинские встречи с искусством», 
член правления Польского общества борьбы 
с инвалидностью в Пшемысле, с которым по-
ляки из Приднестровья сотрудничают около 
двух лет.

Своими впечатлениями от паломничества 
мы решили поделиться с читателями «Jutrzen-
ki».

 Наталия Синявская
председатель Общества «Ясна Гура»

Dla Towarzystwa Polskiej Kultury „Ja-
sna Góra” w Tyraspolu Święto Najświętszej 
Maryi Panny to święto szczególne. Polacy 
przez wieki szanują i wysławiają ikonę Matki 
Bożej Częstochowskiej. Cieszymy się, że  
będąc częścią narodu polskiego, możemy 
utrzymywać tradycję czczenia tego obrazu  
w Naddniestrzu.

Na święto, które odbyło się 25 sierpnia 
w tyraspolskiej parafii, zostali zaproszeni 
katolicy z Bender, Rybnicy, Raszkowa, Sło-
body-Raszkowa oraz wszyscy nieobojętni 
wobec kultury religijnej polskiego narodu.  
W uroczystej mszy św. uczestniczyło około 
180 wiernych. Jesteśmy wdzięczni pielgrzy-
mom oraz gościom z Polski, którzy dzielili  
z nami naszą radość.

Członkowie Towarzystwa „Jasna Góra”  
z niecierpliwością czekali na pielgrzymkę do 
Częstochowy, na Jasną Górę. Ta podróż odby-
ła się w październiku 2012 r. Pomoc finansową 
okazało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
a pracę nad organizacją naszego pobytu  
w Polsce wziął na siebie pan Marek Pantuła – 
autor i koordynator festiwalu „Bukowińskie 
spotkania ze sztuką”, Członek Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem  
w Przemyślu, z którym Polacy z Naddniestrza 
współpracują od dwóch lat.

Postanowiliśmy podzielić się wrażeniami  
z tej pielgrzymki z czytelnikami „Jutrzenki”.

Natalia Siniawska
Prezes Towarzystwa „Jasna Góra”

Każdy człowiek powinien znać historię 
swojego narodu i swoich przodków, gdyż 
ten, kto nie zna swojej przeszłości nie bę-
dzie miał przyszłości.

Poznanie kultury i historii mojego narodu 
zaczęło się od najważniejszego i najdroższego 
dla mnie i moich przodków miejsca – od serca 
Polski – obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
Wraz z grupą pielgrzymów z Towarzystwa Kultury 
Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu pojechałam 
do Częstochowy, żeby uklęknąć przed Królową 
Polskiej Korony. Jakaż daleka i trudna droga do 
Ciebie, Maryjo! Nasza grupa mocno zintegrowała 
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жилась за то время, что мы провели в дороге. 
Голоса наши сливались в единую молитву, про-
славляющую Богородицу и Иисуса Христа.

Польша встретила нас не только хорошей пого-
дой, но и теплым отношением людей, с которыми 
мы встречались. С радостью вспоминаю Дом ре-
коллекций в Пшемысле, гостеприимно принявший 
нас. Невозможно было остаться равнодушным  
к приему, устроенному по случаю нашего приезда 
настоятелем прихода в Мачковицах ксёндзом 
Адамом Вуйчиком. А какие вкусные польские 
блюда готовила нам пани Данута! 

Экскурсия по Пшемыслю. Этот город по-
ражает слиянием культур, обилием светских  
и религиозных памятников архитектуры. 

Тепло встретила нас и бывшая столица Поль-
ши – Краков, одно из красивейших мест в Европе. 
Город поражает изяществом и богатством своих 
костёлов. Прогулка по Рыночной площади запом-
нится мне надолго. Мы были очень благодарны 
пану Анджею Осиняку за заботу, оказанную на-
шей группе в этом замечательном городе.

Вадовице. И вновь мы прикоснулись к исто-
рии Польши, побывав в музее Иоанна Павла II. 
Запомнился также вкус аппетитных пирожных, 
которые так любил папа римский! 

Грусть и скорбь не покидала нас во время 
экскурсии по лагерю смерти в Освенциме. Мы 
молились, чтобы этот ужас больше никогда не 
повторился.

Яркими вечерними огнями встречала нас 
Ченстохова. Утром, с замиранием сердца, мы 
слушали звуки фанфар на Ясной Гуре, и души 
наши трепетали при появлении Святого Лика. 
Небесная благодать охватила всех молящихся.  
В единой молитве все благодарили Пресвятую 
Деву Марию за ее заботу. Для каждого из нас 
встреча с иконой Божией Матери Ченстоховской 
стала важнейшим событием в жизни. Рядом с 
нами сотни людей молились о благополучии 
своих приходов, семей, близких и друзей. Моли-
лись и мы – о своей малой отчизне, о приходах 
в Рашкове, Рыбнице, Тирасполе. 

Жаль, что наша увлекательная поездка по-
дошла к концу. Пусть свет Божьего Милосердия 
светит всем нам! 

Со словами благодарности хочу обратиться 
к людям, приложившим много сил для организа-
ции этой поездки, – к пани Наталье Синявской, 
председателю нашего общества, и к пану Мареку 
Пантуле, человеку с добрым сердцем, который 
заботился о нашей группе все это время. 

Юлия Кроица, Бендеры

Pi elgrzymowan ia czas - notatki z podróży

się w czasie podróży, a nasze głosy łączyły się  
w jeden głos wielbiący Matkę Najświętszą i Jezusa 
Chrystusa.

Polska powitała nas nie tylko piękną pogodą, 
ale także życzliwością ludzi, których spotykali-
śmy. Z radością wspominam Dom Rekolekcyjny 
w Przemyślu, gdzie nas gościnnie przyjęto. Nie 
można być obojętnym na powitanie, zorganizowa-
ne dla nas przez proboszcza w Maćkowicach ks. 
Adama Wójcika. Jakie smaczne były tradycyjne 
polskie potrawy przygotowane dla nas przez panią 
Danutę!

Zwiedzaliśmy Przemyśl – miasto, w którym 
harmonijnie zderzają się kultury oraz świeckie  
i religijne zabytki architektury. 

Powitała nas i dawna stolica Polski – Kraków, 
jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Kraków 
zadziwia pięknem i bogactwem kościołów. Spacer 
na Rynku Głównym będę pamiętać jeszcze długo. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni p. Andrzejowi Osie-
niakowi za troskę, którą okazał wobec naszych 
pielgrzymów w tym pięknym mieście.

Wadowice. Znowu dotknęliśmy kawałka pol-
skiej historii, byliśmy w muzeum Jana Pawła II. 
W pamięci został smak ciasteczek, które tak lubił 
Karol Wojtyła.

Smutek i żal towarzyszyły nam w czasie zwie-
dzania obozu w Oświęcimiu. Modliliśmy się, by 
ten los nigdy już nikogo nie dotknął. 

Wieczornymi jasnymi światłami powitała nas 
Częstochowa. Rano, z zamierającym sercem, 
słuchaliśmy dźwięków trąbek na Jasnej Górze, 
a nasze dusze drżały, gdy ujrzeliśmy najświęt-
szy obraz. Łaska Boska ogarnęła wszystkich 
modlących się. We wspólnej modlitwie wszy-
scy dziękowali Maryi za troskę. Dla każdego 
z nas spotkanie z Czarną Madonną było naj-
ważniejszym wydarzeniem w życiu. Wraz z 
nami setki ludzi modliły się o łaskę dla swoich 
parafii, rodzin, bliskich, kolegów. Modliliśmy 
się i my – za naszą małą ojczyznę, o parafie  
w Raszkowie, Rybnicy i Tyraspolu. 

Szkoda, że nasza pielgrzymka dobiegła koń-
ca. Niech światło Bożego Miłosierdzia świeci dla 
każdego z nas!

Chciałabym podziękować wszystkim, któ-
rzy dołożyli starań organizując tę wycieczkę –  
p. Natalii Siniawskiej, prezes naszego stowarzy-
szenia i p. Markowi Pantule, człowiekowi z dobrym 
sercem, który troszczył się o nas w czasie całej 
podróży.

Julia Kroica, Bendery
Tłum. na j. polski Anastazja Ponomari
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Związek Polaków w Mołdawii ma w swoich 
szeregach wielu filatelistów, dzięki temu udaje nam 
się doprowadzić do emisji znaczków mołdawskich, 
przedstawiających Polaków lub osoby polskiego 
pochodzenia, które żyły i pracowały w Mołdawii 
(Besarabii) lub – tak jak w przypadku Fryderyka 
Chopina – były znane i cenione w naszym kraju. 

Vasili Kazimirovici, Prezes Związku Polaków  
w Mołdawii oraz wiceprezes Związku Filatelistów 
w Mołdawii za swoje zasługi dla krzewienia kultury 
polskiej poza granicami kraju został uhonorowany 
w 2010 roku odznaką Ambasady RP w Mołdawii.

W 2009 r. Poczta Mołdawii wypuściła serię 
czterech znaczków, upamiętniających znane  
w Mołdawii osoby. Jeden z nich przedstawia Eufro-
sinię Kersnowską (1907-1995) – Polkę urodzoną 
24 grudnia 1907 r. w Odessie, w latach 1919-1941 
żyjącą w Besarabii. W 1941 r. była ona zesłana na 
Sybir. Uciekła z obozu i została schwytana blisko 
granicy z Chinami. Osadzona ponownie w obozie, 
spędziła tam 10 lat. W czasie pobytu w niewoli 
napisała dzienniki o swoim życiu i upokorzeniach, 
przez jakie musiała przejść. Po odzyskaniu wol-
ności wróciła do domu i spotkała się ze swoją 
matką, mieszkającą już w Rumunii. W 1991 r.  
w Moskwie ukazały się jej dzienniki wydane  
w sześciu tomach. 

Trzy lata temu Związek Polaków w Mołdawii 
zwrócił się do władz Poczty Mołdawii z prośbą  
o wydanie znaczka z okazji 200. rocznicy urodzin 
Fryderyka Chopina. Znaczek został wydany w dniu 
urodzin kompozytora – 1 marca 2010 r. Prezentacja 
znaczka odbyła się w Okrągłej Sali Ministerstwa 
Technologii Informacyjnych i Komunikacji. Wszyscy 
goście otrzymali koperty FDC z wizerunkiem Fry-
deryka Chopina. Imprezie towarzyszyła wystawa 
znaczków pocztowych poświęconych Chopinowi 
wydanych przez inne państwa. Dzień ten był dla fi-
latelistów mołdawskich świętem szczególnym. Rok 
2010 w Mołdawii został ogłoszony Rokiem Chopina. 
Polacy mieszkający w Mołdawii zaktywizowali się 
dzięki temu mocniej do przeprowadzenia na terenie 

Polacy mieszkający w Mołdawii wykorzystują filatelistykę do propagowania polskich akcentów 
i upamiętniania osób polskiego pochodzenia związanych z krajem ich zamieszkania. Takich osób 
jest sporo. Polacy, którzy znaleźli się w wyniku różnych okoliczności i wydarzeń na tych terenach, 
działali z myślą o rozwoju Mołdawii, oddając swoje zdolności i talenty. Mołdawia docenia ich wysiłek, 
czego dowodem jest pamięć o nich – na zawsze zamknięta w znaczku pocztowym. 

polacy w mołdawi i

MOŁDAWSKIE POLONIKA
kraju licznych koncertów i imprez poświęconych 
kompozytorowi. 

1 kwietnia 2011 r. wydana została w Mołdawii 
seria znaczków poświęcona malarzom. Jeden 
ze znaczków przedstawia autoportret Eugenii 
Maleszewskiej – malarki polskiego pochodzenia. 
E. Maleszewska urodziła się 10 grudnia 1868 r. 

w Besarabii. Ukończyła Akademię Malarską  
w Petersburgu, kontynuowała naukę w Monachium, 
Paryżu i Rzymie. Po ukończeniu studiów wykła-
dała rysunek w licznych szkołach podstawowych 
i średnich, a także historię malarstwa. Jej obrazy 
były wystawiane w Besarabii w latach 1910-1928. 
Talent rozwinęła w kilku dziedzinach, były to: malar-
stwo olejne, grafika, scenografia. E. Maleszewska 
podarowała Mołdawii 60 swoich obrazów, które 
teraz znajdują się w Narodowym Muzeum Sztuki 
w Kiszyniowie. 

W tym samym roku, ale 17 grudnia ukazała 
się kolejna seria znaczków poświęcona wybit-
nym osobom. Jeden ze znaczków przedstawia 
Kleopatrę Chrzanowską – śpiewaczkę operową 
(sopran), kompozytora i pedagoga, urodzoną  
w 1861 r. w Kiszyniowie. Kleopatra była absol-
wentką Konserwatorium Moskiewskiego. W 1902 r. 
założyła i prowadziła szkolę muzyczną w Kiszynio-
wie. Chrzanowska była pierwszym kompozytorem 
w Besarabii i jednym z pierwszych pedagogów 
prowadzących prywatną naukę śpiewu i kompozycji 
oraz odkrywczynią młodych talentów.

 Vasili Kazimirovici
tłum. na j. polski M. Bykowska 
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Spotkanie prezydenta 
Rzeczypospolitej polskiej 

Bronisława Komorowskiego 
z Polonią mołdawską w Kiszyniowie

Festiwal „JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”, podczas 
którego mniejszości narodowe reprezentują swój dorobek 
kulturowy, tradycyjnie odbywa się w Mołdawii na początku 
jesieni.

XII edycja festiwalu została uroczyście otwarta przez 
władze mołdawskie 15 września 2012 r. w centralnym parku 
stolicy. Około 60 organizacji i stowarzyszeń wzięło udział  
w tym święcie mniejszości narodowych. Goście mogli obejrzeć 
wystawy książek, rękodzieła, sztuki ludowej, spróbować dań 
tradycyjnej kuchni. Organizacje etniczne przygotowały wspa-
niały program artystyczny. 

Pierwsze osoby państwa – prezydent Mołdawii Nicolae 
Timofti, premier Vlad Filat, przewodniczący parlamentu Ma-
rian Lupu oraz dyrektor Biura Mniejszości Narodowych Elena 
Bielakowa z ciekawością obejrzeli wystawy diaspory polskiej 
i przywitali członków Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Moł-
dawii”, którzy czekali na gości ubrani w piękne stroje ludowe. 
Stoiska polonijnych stowarzyszeń cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Gabloty ze zdjęciami opowiadały o działalności 
Ligi Polskich Kobiet „Krakowianka”, organizacji „Polska Wiosna  
w Mołdawii”, Związku Polskiej Młodzieży w Mołdawii, Polskiego 
Towarzystwa Medycznego, Związku Polaków „Odrodzenie” i in-
nych. Znalazło się też miejsce dla stoiska pisma „Jutrzenka”. 

Głośne dźwięki poloneza przyciągnęły uwagę zwiedzają-
cych wystawy – nie dało się nie zauważyć występu zespołu ta-
necznego „Polacy Budżaka”, który od lat przyjeżdża z Komratu 
na otwarcie festiwalu. Tłumy zgromadziły się przed improwizo-
waną sceną, widzowie podziwiali barwne stroje i tańce ludowe  
z różnych regionów Polski. 

Festiwal etnokulturowy odbył się równolegle we wszyst-
kich większych miastach kraju. Nasz korespondent z Głodian 
Eugenia Nikulak donosi: – Koncert festiwalowy w Głodianach 
był bardzo barwny. Polską diasporę reprezentował zespół 
taneczny „Styrczańskie Dzwoneczki”, który tradycyjnie bierze 
udział w festiwalu etnokulturowym. Starsza grupa zespołu 
przedstawiła widowni poloneza i mazurka, natomiast średnia 
– taniec lubelski i kujawiaka. Największe brawa zebrał występ 
maluchów, które zatańczyły krakowiaka i polkę.

Organizatorem festiwalu etnokulturowego „JEDNOśĆ  
W RÓŻNORONOśCI” jest Biuro Stosunków Międzyetnicznych 
w Kiszyniowie wspólnie z urzędami mołdawskich miast.    (r)

aktualności

Polska diaspora 
na festiwalu etnokulturowym
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Festiwal etniczny 
w Kiszyniowie
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