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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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Na początku grudnia 2012 r. prezydent RP Bronisław Komorowski złożył w Mołdawii oficjalną wizytę, podczas której
spotkał się z mołdawską Polonią. W spotkaniu wzięli udział
Polacy z różnych regionów Mołdawii, w tym separatystycznego Naddniestrza.
Na spotkaniu z Polonią prezydent Bronisław Komorowski
wyraził przekonanie, że Polska może być „dobrym przykładem”
udanego dążenia do integracji ze światem zachodnim, co
jest – jak przypomniał – również celem Mołdawii. Podkreślił,
że Polska „konsekwentnie wspomaga Mołdawię w jej dążeniu
do znalezienia się w tych samych ramach politycznych, prawnych, gospodarczych”. Polacy są „naturalnymi ambasadorami”
starań Mołdawii w znalezieniu się tego kraju „w orbicie świata
zachodniego” – mówił Komorowski.
Prezydent podkreślił, jak wielu mołdawskich Polaków
przyjechało na spotkanie, które organizatorzy nazwali „polskim
wieczorem w sercu Kiszyniowa”. – Ta ilość Polaków i osób
polskiego pochodzenia świadczy, że tutejsi Polacy przetrwali
w pełnym uczestnictwie w kulturze, języku, w wierze przodków
i czują tę szczególną łączność z ojczyzną – ocenił.
Komorowski podziękował działaczom polskim w Mołdawii,
którzy „chronili łączność z kulturą polską w trudnych czasach
– wtedy, kiedy brakowało instytucji, które mogłyby pomagać
w przetrwaniu poczucia polskości”. Ocenił, że dziś Mołdawia
jest jednym z krajów, „w których jest miło i łatwo przyznać się,
że ma się korzenie polskie”. W Mołdawii – podkreślił – można
się „przyznawać do współczesnej Polski (...), widać, że współczesna Polska przyciąga i jest źródłem dumy”.
Komorowski prosił Polaków mieszkających w Mołdawii
o kontynuację „dzieła trwania przy polskości” – aby „polskość
zawsze w Mołdawii oznaczała źródło dumy, satysfakcji, także
źródło nadziei”.
Przedstawiciele organizacji polonijnych dziękowali władzom
Polski za wsparcie, w tym finansowe. Jak wskazywali, mołdawscy Polacy działają w organizacjach kulturalnych i zawodowych,
prowadzą naukę języka polskiego w szkołach polskich i świetlicach. W tym roku w całym kraju uczy się języka polskiego
około 600 osób; nauczycieli języka kieruje do Mołdawii polskie
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
w
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Prezydent Komorowski z wizytą w Mołdawii
Polska będzie konsekwentnie wspierała Mołdawię na jej drodze ku integrowaniu się ze światem
zachodnim – oznajmił Bronisław Komorowski podczas wizyty w Kiszyniowie. Wskazał, że negocjacje
w sprawie umowy stowarzyszeniowej Mołdawii
z UE są obecnie zaawansowane. Wyraził nadzieję,
że podpisanie tego porozumienia, obejmującego
również umowę o utworzeniu pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, będzie możliwe
przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Winie.
Jest on planowany na listopad 2013 roku.
– Dobry przykład Mołdawii będzie istotnie
oddziaływał na wyobraźnię całego regionu – powiedział polski prezydent na konferencji prasowej
z prezydentem Mołdawii Nicolae Timoftim.
Istotnym celem wizyty prezydenta Komorowskiego było też wsparcie dla mołdawskich projektów
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego oraz promocja związków infrastrukturalnych Mołdawii z krajami Wspólnoty.
Timofti nazwał Polskę „krajem sukcesu w warunkach kryzysu ekonomicznego, który ma ważny
głos w Unii Europejskiej”. Zapowiedział intensyfikację dialogu politycznego z Polską, „który służy
szczególnie naszemu narodowemu projektowi,
integracji europejskiej”. – Liczymy nadal na wsparcie Polski w perspektywie szczytu Partnerstwa
Wschodniego w Wilnie – podkreślił.
Prezydent Mołdawii przypomniał na konferencji
prasowej, że Polska wspiera na terenie Mołdawii
projekty w ramach Programu Pomocy Rozwojowej
MSZ, które – jak mówił Timofti – pomagają we wprowadzaniu dalszych reform wewnętrznych.
Prezydenci obu krajów wzięli udział w uroczystym otwarciu Seminarium Samorządności
Lokalnej, w którym udział wzięli samorządowcy
i eksperci z Polski, prezentując polskie doświadczenia transformacji.
Podczas oficjalnej wizyty prezydenta RP
w Mołdawii odbyło się także Forum Biznesu,
w którym uczestniczyli przedstawiciele polskich
firm. Timofti zaznaczył, że Polska jest największym importerem mołdawskich win wśród krajów
europejskich.
– Pijąc wino mołdawskie, mam nadzieję, że
mamy pełną świadomość, iż w ten sposób przyczyniamy się do podtrzymywania gospodarki Mołdawii –
zauważył polski prezydent. Dodał zarazem, że są
i inne obszary, w których biznes polski i mołdawski
„może szukać zupełnie nowych szans”. Komorowski wskazał, że „w dobrej kondycji” jest największa
polska inwestycja kapitałowa w Mołdawii – Polski
Cukier. Przypomniał, że na giełdzie papierów war-

tościowych w Warszawie szukają kapitału firmy
z Europy Środkowo-Wschodniej, np. z Ukrainy. –
Nic nie stoi na przeszkodzie, by były to także firmy
mołdawskie – dodał polski prezydent.
– Kiedy Mołdawia zakończy negocjacje dotyczące utworzenia strefy wolnego handlu, mamy
nadzieję, że będzie jeszcze bardziej otwarta na
biznes europejski i polski – zapowiedział prezydent
Timofti.
W obecności obu prezydentów podpisano
protokół wykonawczy do umowy o współpracy
w dziedzinie edukacji, kultury i nauki oraz protokół
końcowy z 3. posiedzenia międzyrządowej komisji
ds. współpracy gospodarczej.
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie obu
prezydentów z intelektualistami, naukowcami
i studentami. – Często słyszymy, że Zachód, szczególnie Europa, są w kryzysie – mówił Komorowski
na uroczystej sesji akademii. – Mimo to UE z ponad
500 mln obywateli państw członkowskich pozostaje
i będzie nadal największą gospodarką świata. Unia
wciąż pozostaje wspólnotą stabilności, pokoju
i zrównoważonego rozwoju.
Na tym spotkaniu prezydentowi Polski nadano tytuł doktora honoris causa przez Mołdawską
Akademię Nauk. Komorowski wyjaśnił, że przyjmuje doktorat honoris causa Mołdawskiej Akademii
Nauk jako wyraz uznania dla narodu polskiego.
Przypomniał powstanie Solidarności i przemiany
1989 roku w Polsce. – Polakom udało się znaleźć
drogę do rewolucji bez przelewu krwi, do ewolucyjnych zmian, które otworzyły szansę na wolność
dla Polski i dla innych narodów Europy ŚrodkowoWschodniej – mówił.

W trakcie wizyty Komorowski i Timofti złożyli
też wieniec pod pomnikiem Stefana Wielkiego;
zwiedzili też Bibliotekę Polską im. Adama Mickiewicza, złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową przy
ul. Lecha Kaczyńskiego w Kiszyniowie.
Opracowano na podstawie serwisów informacyjnych

Spacerem po warszawie

Opracowano na podstawie www.wikipedia.pl
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Stare Miasto to najstarszy ośrodek miejski
Warszawy będący zwartym zespołem architektury
zabytkowej o średniowiecznym układzie zabudowy,
otoczony pierścieniem murów obronnych. Na północ od murów rozciąga się teren Nowego Miasta,
również zniszczonego i zrekonstruowanego po
II wojnie światowej. Oba osiedla bywają nazywane
potocznie Starówką.
W XIII wieku miasto otoczone było wałem
ziemnym, zastąpionym pod koniec XIV wieku murem obronnym. Z uwagi na korzystne położenie,
na szlaku handlowym znad Morza Czarnego ku
Bałtykowi, osiedlili się w Starej Warszawie głównie
bogaci kupcy.
W środku miasta znajdował się plac w kształcie
prostokąta, przy którym zamieszkało 40 najbogatszych osadników. Kształt parceli zapewniał pomieszczenie na niewielkim terenie znacznej liczby
przylegających do siebie domów. Kamieniczki były
wąskie, jedno lub dwupiętrowe, ze stromymi schodami i dwuspadowymi dachami.
Kiedy książę Janusz w 1413 zdecydował
o ustanowieniu Starej Warszawy swoją główną
siedzibą, a zarazem stolicą księstwa mazowieckiego, rozpoczął się intensywny rozwój grodu. Miasto
otrzymało podwójną linię murów, zbudowano
baszty i wykopano fosę. Do środka można było
się dostać jedną z dwóch bram lub od strony Wisły
furtkami dla pieszych.
Po przeniesieniu stolicy do Warszawy Stare
Miasto zyskało zbiorniki wody pitnej i połączony
z nimi drewniany system wodociągowy uniezależniający mieszkańców od dostępności Wisły.
Wznoszone były coraz bardziej okazałe kamienice,
które należały do zamożnych kupców i patrycjatu.
Rynek stanowił centrum handlu towarami luksusowymi. Swoje produkty sprzedawali tu kupcy krajowi
i cudzoziemcy.
Architektura Starego Miasta zmieniała się na
przestrzeni wieków wraz ze zmieniającymi się stylami w sztuce. Pierwsze średniowieczne kamienice

budowane były w stylu gotyckim, za czasów Zygmunta Augusta domy miały charakter renesansowy.
Na początku XVII wieku kamienice zyskały barwne
tynki i barokowe zdobienia.
W XVIII wieku zamożna ludność ze Starego
Miasta zaczęła przenosić się do nowych dzielnic.
Kamienice przerabiano na budynki czynszowe.
Przy Rynku powstało targowisko.
Na początku XIX wieku Stare Miasto pozbawione zostało bezużytecznych murów obronnych,
rozebrano bramy wraz z sąsiadującymi budynkami,
uzyskując przestrzeń dla placu Zamkowego. Barbakan stał się częścią budynków mieszkalnych,
a Stare Miasto – mało znaczącą częścią stolicy
z przeludnionymi, chylącymi się ku upadkowi kamienicami zamieszkanymi przez ubogą ludność.
W 1944 podczas powstania warszawskiego
zabudowania Starego Miasta zostały zniszczone
w ok. 90%. Przetrwały dwa budynki.
Warszawscy architekci podjęli temat odbudowy
stolicy już po pierwszych zniszczeniach w 1939.
W pracowniach architektonicznych opracowywali
plany urbanistyczne i dokumentacyjne. Po powstaniu, kiedy miasto zostało przez Niemców planowo
zniszczone, prace koncepcyjne były prowadzone
w wyzwolonym Lublinie i na Pradze, konspiracyjnie w Generalnym Gubernatorstwie, w Londynie
i obozach jenieckich.
W myśl nowoczesnej teorii konserwatorskiej
wszelka rekonstrukcja i odbudowa jest fałszowaniem historii, jednak wyjątek uczyniono dla Starego
Miasta ze względów moralnych i ideologicznych.
Przez kilka lat przygotowywano wytyczne konserwatorskie i prowadzono badania. Zdecydowano
się na przywrócenie świetności Starego Miasta
z XVIII wieku. Zachowany został jednak układ
przestrzenny z XII–XIII wieku.
Stare Miasto w Warszawie stanowi jedyny na
świecie (w tej skali) obszar planowej i dokończonej
odbudowy terenu zabytkowej zabudowy miejskiej
po katastrofalnych zniszczeniach sięgających około 90%. Projekt rekonstrukcji został opracowany
przy współpracy historyków i historyków sztuki, na
podstawie zachowanych wizerunków Warszawy.
Wykorzystano też zachowane fragmenty fasad,
elementy wystroju wnętrz, zaś układ wnętrz został
w większości zmieniony i dostosowany do nowych
funkcji.
2 września 1980 roku Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście światowego
dziedzictwa UNESCO, jako przykład niemal kompletnej rekonstrukcji.
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aktualności

Помнить об усопших

Pamiętać o zmarłych

Вспоминая покинувших этот мир, 1 и 2 ноября, в День Всех Святых и в День Задушный, мы
зажигаем свечи на могилах. Но перед этими днями, в октябре, вот уже на протяжении нескольких
лет польская диаспора Кишинева занимается
уборкой самого старого католического кладбища
на улице Трандафирилор, 11.

Pamiętając tych, którzy odeszli, 1 i 2 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych oraz
w Dzień Zaduszny, zapalamy znicze na grobach bliskich. Ale przed tymi dniami, w październiku, już od kilku lat Polonia kiszyniowska sprząta najstarszy cmentarz katolicki,
który znajduje się przy ulicy Trandafirilor 11.

Ухаживая за могилами похороненных тут поляков, мы поддерживаем традиции наших предков.
Мы стремимся сохранить память о поляках, оставивших свой след в жизни города и целой страны. Это
и Юзеф Гайдамович, видный деятель предвоенной
Полонии Кишинева, и архитектор Войцеховский,
спроектировавший красивейшие здания столицы,
и многие другие. Польские общественные организации делают многое, чтобы сохранить эти могилы.
К сожалению, самые старые надгробия находятся
в полуразрушенном состоянии и требуют капитального ремонта или реставрации.
В этом году, перед Днем Всех Святых, вновь
состоялась уборка кладбища на улице Трандафирилор, 11. Вооружившись граблями, лопатами
и вениками, активисты польской диаспоры с раннего
утра и до вечера расчищали могилы от листьев,
сорняков и мусора, приводили в порядок тропинки. Старшее поколение рассказывало молодежи
о людях, покоящихся тут, вспоминало времена, когда
они жили…
1 ноября представители польского посольства
и полонийных организаций Кишинева по сложившейся уже традиции собрались возле заброшенной
часовни на кладбище, чтобы воссоединиться в поминальной молитве с живыми и мертвыми. Службу
вел кзёндз Яцек Трыкошко.
Надеемся, что традиция эта не умрет и наши
потомки будут помнить, к какому народу и вере они
принадлежат.
Яна Павловская, Кишинев

Dbając o groby pochowanych tu Polaków,
podtrzymujemy tradycje naszych przodków. Staramy się zachować pamięć o Polakach, którzy
zostawili swój ślad w życiu miasta i całego kraju.
Są to Józef Gaydamowicz – nestor przedwojennej Polonii Kiszyniowa, architekt Wojciechowski,
który zaprojektował najpiękniejsze budynki stolicy
oraz wielu innych Polaków. Polskie organizacje
pozarządowe robią sporo, aby zachować te nagrobki. Niestety, najstarsze groby są w opłakanym stanie, częściowo zniszczone i wymagają
poważnej renowacji.
W tym roku przed Dniem Wszystkich Świętych ponownie odbyło się sprzątanie cmentarza
przy ulicy Trandafirilor 11. Uzbrojeni w grabie,
łopaty i miotły, działacze polonijni od rana do
wieczora czyścili groby z liści, chwastów i śmieci,
sprzątali ścieżki. W czasie pracy starsze pokolenie opowiadało młodzieży o ludziach tu pochowanych, przypominało czasy, kiedy oni żyli...
1 listopada przedstawiciele Ambasady RP
i członkowie organizacji polonijnych zgodnie
z tradycją spotkali się na cmentarzu polskim
przy starej opuszczonej kaplicy, aby wspólnie
pomodlić się za żyjących i zmarłych. Modlitwę
prowadził ksiądz Jacek Trykoszko.
Mamy nadzieję, że ta tradycja nie zginie,
a nasi potomkowie będą pamiętać, skąd pochodzą i do jakiej wiary należą.
Jana Pawlowska, Kiszyniów
Tłum. na j. polski Iulia Gorobcenco

ENCYKLOpEDIA JUTRZENKI
Первый день ноября в Польше – это выходной.
Многие люди преодолевают в этот день большие
расстояния для того, чтобы посетить могилы своих
близких, возложить цветы на надгробия, зажечь
свечи и помолиться об усопших. Это праздник
Всех Святых. Его отмечают не только католики, но
и многие люди других вероисповеданий, выражая
тем самым почтение и уважение к мертвым.
А на следующий день, 2 ноября, отмечается день
памяти умерших, называемый Днем Задушным или

Задушками. Это день молитвы
о всех верующих в Христа
и уже покинувших этот мир.
Память об усопших имеет
в Польше и более светское выражение. Организовываются концерты, выставки и спектакли,
посвященные умершим артистам, художникам,
писателям, выпускаются памятные альбомы
и книги.
Подготовила Юлия Горобченко
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KRONIKA polonijna
8 listopada 2012 r.
W stolicy odbył się koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Polski, w którym wzięła udział
Polonia Kiszyniowa i Komratu. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Polska Wiosna
w Mołdawii”. W uroczystości uczestniczył Ambasador RP Artur Michalski wraz z Małżonką oraz pracownicy
placówki dyplomatycznej.
10 listopada 2012 r.
W Domu Kultury w Głodianach odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości. Na uroczystość przybyli
przedstawiciele organizacji polonijnych ze Styrczy i Bielc, duchowieństwo, przedstawiciele miejscowych
władz oraz przedstawiciele Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kiszyniowie. W koncercie wystąpiły
zespoły polonijne: taneczny „Styrczańskie Dzwoneczki” i wokalny „Jaskółki”.

18 listopada 2012 r.
Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Tyraspolu zorganizowało obchody Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczył Ambasador RP Artur Michalski, Ambasador Węgier Mátyás Szilágyi oraz
pracownicy Wydziału Konsularnego Ambasady. Po mszy św. w kościele świętej Trójcy gości zaproszono
do Domu Kultury na koncert. W występach brali udział członkowie organizacji polonijnych z Tyraspolu,
Słobody Raszków i Rybnicy.
24 listopada 2012 r.
Koło Polskich Rodzin ze wsi Grigorówka zorganizowało obchody Święta Niepodległości połączone
z uroczystym otwarciem świetlicy. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych z Bielc,
Kiszyniowa i Komratu. Po mszy św. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wszyscy goście
udali się na koncert. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Kierownik Wydziału Konsularnego Dariusz
Wosztyl oraz pracownicy Wydziału Konsularnego.

Jutrzenka 11-12/2012

11 listopada 2012 r.
W Bielcach w kościele pw. Św. Archaniołów odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny zakończona
uroczystą akademią. Uczniowie z Domu Polskiego przedstawili inscenizację pt. „Niepodległość – trudne
słowo”.
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Opracowali: A. Bondarczuk, A. Klimowicz

ENCYKLOpEDIA JUTRZENKI
День Независимости – самый важный польский государственный праздник, отмечается
он 11 ноября в честь обретения Польшей независимости в 1918 году.
Благодаря удачному для Польши стечению
внешних обстоятельств, поражению трех оккупационных держав, но в первую очередь,
благодаря огромным усилиям и решительности поляков, которые никогда не мирились
с утратой государственности, стало возможным
возрождение польского государства. После
123 лет борьбы, проходившей на разных уровнях – военном, дипломатическом, духовном, –
страна обрела независимость. Возрождающаяся
государственность поддерживалась всеобщим
энтузиазмом и была пропитана кровью павших
жертв.
11 ноября был учрежден народным праздником только в апреле 1937 года, то есть почти
20 лет спустя после обретения независимости.
До Второй мировой войны он отмечался только
2 раза – в 1937 и 1938 годах.

В период с 1939 по 1944 годы, во время гитлеровской оккупации, официальное празднование
Дня независимости было невозможно. В 1945 году коммунистическая власть установила 22 июля
Днем Возрождения Польши. Празднование Национального Дня Независимости было вновь введено
только в 1989 году в ходе заседания Круглого
Стола.
11 ноября является выходным днем. Главное празднование с участием властей проходит
в Варшаве на площади Пилсудского, у могилы Неизвестного Солдата.
Подготовила Альбина Марина

aktualności

Jubileusz biblioteki im. Adama Mickiewicza
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Biblioteka im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie obchodziła 5-lecie swojego istnienia. Uroczysty
jubileusz w dniu 12 listopada uświetniła wizyta Ambasadora RP Artura Michalskiego.
Na spotkaniu z okazji 5. rocznicy powstania
polskiej biblioteki w Kiszyniowie Dyrektor placówki
Katarzyna Niedzielska poinformowała zebranych
gości, że warto przy tej okazji przyjrzeć się zarysowi
dziejów instytucji, która jest ważnym punktem na
mapie kulturalnej stolicy Mołdawii.
W 2007 r. biblioteka została ukierunkowana
na promowanie polskiej kultury. Od tej pory pracownicy biblioteki prowadzili działalność informacyjną o zbiorach i sposobach ich wykorzystania.
Księgozbiór biblioteki kształtowany jest pod kątem
zapotrzebowań Polonii, a mieszkańcy Kiszyniowa
mają dostęp do informacji o Polsce niezależnie od
znajomości języka polskiego, ponieważ biblioteka
posiada literaturę polską również w języku rumuńskim i rosyjskim.
– Działalność naszej instytucji, dostępność
i aktualność jego księgozbioru oraz spotkania
autorskie i wernisaże odbywające się w bibliotece
są świetną ofertą dla czytelników i cieszą się ich
uznaniem – zaznaczyła K. Niedzielska.
Dyrektor placówki przypomniała także, że remont i wyposażenie biblioteki im. A. Mickiewicza
sfinansowały Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
i Fundacja SEMPER POLONIA ze środków Senatu
RP. Obecnie biblioteka posiada 8 komputerów oraz

sprzęt audiowizualny. – Jesteśmy wdzięczni stronie polskiej za pomoc. Cieszymy się również, że
mamy bardzo owocną współpracę z organizacjami
polonijnymi – dodała K. Niedzielska.
Ambasador RP A. Michalski pogratulował
Dyrektor i zaznaczył, że 5 lat istnienia to jest już
znaczący okres czasu, można więc z przekonaniem
stwierdzić, że idea powstania polskiej Biblioteki im.
Adama Mickiewicza to był wspaniały pomysł. Podkreślił, że moment powstania biblioteki jest związany poniekąd ze świętem Niepodległości Polski,
które jest wielkim świętem dla wszystkich Polaków.
„Dla wszystkich polskich serc Święto Niepodległości jest bardzo ważne. Dlaczego? Wydaje mi się,
że to dość oczywiste. Każdy naród powinien mieć
prawo wyboru swojej własnej drogi, podjęcia własnej decyzji, w jaki sposób chce kształtować swój
los. I w tym sensie Święto Niepodległości Polski ma
znaczenie uniwersalne. Ma znaczenie również dla
tych, w których żyłach polska krew nie płynie, ale
którzy z nami sympatyzują. Polacy zawsze walczyli
o wolność waszą i naszą, nigdy nie ograniczali się
do siebie i nigdy nasza wolność nie była rozumiana,
jako ograniczanie wolności kogokolwiek”.
Wracając do misji, którą pełni biblioteka
im. Adama Mickiewicza, Ambasador powiedział,

Dyrektor Biblioteki im. A. Mickiewicza K. Niedzielska, ambasador RP w Mołdawii A. Michalski i zespół „Wiosenne
Ptaszki”

aktualności
że jest ona niezwykle istotna, ponieważ uczy bogactwa innych kultur. „Znajduje się tu oczywiście
pewnego rodzaju „особое польское измерение”,
ale jest tu też literatura w języku rumuńskim
i w języku rosyjskim. Chodzi o to, żeby umieć
czerpać z bogactwa innych kultur i dlatego jest to
szczególnie ważne miejsce”.
Artur Michalski zapewnił, że ambasada będzie wspierała rozwój biblioteki i jej działalność
na rzecz kultury polskiej. „Chciałbym bardzo podziękować wszystkim przedstawicielom tutejszej
Polonii za otaczanie tego miejsca opieką, władzom Kiszyniowa za to, że stało się to możliwe
i władzom mołdawskim, że taką instytucję mamy”.
Wyraził nadzieję, że biblioteka będzie miejscem

spotkań nie tylko z kulturą polską, ale i z innymi,
że będzie to europejskie centrum, w którym każdy
może się poczuć jak u siebie.
Najlepsze życzenia pracownikom biblioteki
złożyli również zaproszeni goście. Przedstawiciele
polonijnych organizacji: „Polskiej Wiosny w Mołdawii”, Ligi Polskich Kobiet, redakcji czasopisma
„Jutrzenka” życzyli dalszej twórczej pracy, nowych
pomysłów na szerzenie wśród społeczności mołdawskiej nawyku czytania i obcowania z książką,
gorącej sympatii czytelników.
Artystycznym dopełnieniem uroczystości były
występy dzieci ze Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii” (w języku polskim) oraz z Centrum
„Andrieş” (w języku rumuńskim). 		
(r)

RP w Mołdawii J.E. Artur Michalski.
Kinomani, którzy w tym roku oglądali zaprezentowane filmy mieli prawdziwie wielką
ucztę. Formuła tegorocznego Festiwalu łączyła
w sobie różne spojrzenia na tematy przewodnie,
takie jak: przetrwanie w czasie wojny, relacje
między braćmi, wyizolowanie ze świata społecznego, relacje: swój – obcy. Przykładowo:
w pierwszy dzień Festiwalu widzowie mogli porównać twórczość Andrzeja Wajdy i Agnieszki Holland.
„Kanał” Andrzeja Wajdy z 1965 r. – to kino zrealizowane w tzw. nurcie Polskiej Szkoły Filmowej. Nurt
ten powstał z potrzeby rozliczenia się twórców filmowych z stosunkowo bliskimi im doświadczeniami
wojennymi. Film „W ciemności” w reż. Agnieszki Holland to już produkcja współczesna (2011 r.). Tematem wspólnym tych filmów były wojenne losy ludzi –
w pierwszym obrazie pokazani zostali warszawPodczas festiwalu zaprezentowano siedem spośród najciekawszych polskich filmów
ubiegłego roku, wraz z innymi
siedmioma produkcjami, które
weszły do kanonu polskiej kine-

matografii:
Kanał, 1956 (Andrzej Wajda), W ciemności,
2011 (Agnieszka Holland), Abel, twój brat,
1970 (Janusz Nasfeter), Wymyk, 2011 (Greg

scy powstańcy, żołnierze Armii Krajowej, w drugim zaś
filmie Żydzi. I jedni,
i drudzy, by przetrwać znaleźli się
w „innym świecie” –
w świecie podziemnych kanałów Warszawy i Lwowa.
Festiwal Filmu
Polskiego w Kiszyniowie staje się więc
niepowtarzalną okazją zaprezentowania polskiej
kultury szerokiemu odbiorcy mołdawskiemu,
a dzięki temu poznania Polski, jej historii i współczesności.
Jarosław Kurp
Zgliński), Matka Joanna od Aniołów, 1960
(Jerzy Kawalerowicz), W imieniu diabła, 2011
(Barbara Sass), Baza ludzi umarłych, 1958
(Czesław Petelski), Sala samobójców, 2011
(Jan Komasa), Prawo i pięść, 1964 (Jerzy
Hoffman, Edward Skórzewski), Róża, 2011
(Wojciech Smarzowski), Psy, 1992 (Władysław
Pasikowski), Kret, 2010 (Rafael Lewandowski), Ki, 2011 (Leszek Dawid), Amator, 1979
(Krzysztof Kieślowski).
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Od 2 do 9 listopada w kinie Gaudeamus w Kiszyniowie odbył się VIII Festiwal Filmu Polskiego. Organizatorami festiwalu był Instytut Polski w Bukareszcie i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Kiszyniowie.
Festiwal Filmu Polskiego w Kiszyniowie uroczyście otworzył Ambasador
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Festiwal Filmu Polskiego w Kiszyniowie

aktualności

XXI Konkurs recytatorski im. A. Mickiewicza „KRESY”
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W konkursie recytatorskim dla Polaków z Zagranicy „Kresy” co roku bardzo chętnie bierze
udział młodzież polonijna z terenu całej Mołdawii. W tym roku do konkursu w drodze eliminacji
zakwalifikowali się: uczniowie polskich klas z Liceum im. M. Gogola w Kiszyniowie, polskiej klasy
z Liceum im. M. Eminescu w Komracie oraz uczniowie z Domu Polskiego w Bielcach i Styrczy.
Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza „Kresy” ma długą i bogatą tradycję. Organizatorem
konkursu jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Białymstoku. To jedyne na
świecie przedsięwzięcie, które promuje polską poezję wśród Polaków mieszkających poza krajem.
Organizatorem eliminacji centralnych w Mołdawii od lat jest Stowarzyszenie „Dom Polski”.
W tegorocznych zmaganiach, które odbyły się pod
koniec listopada 2012 r., wzięło udział trzydzieścioro
dzieci i młodzieży. Uczniowie oceniani byli w trzech
kategoriach wiekowych. Do komisji konkursowej
organizatorzy zaprosili lektorów języka polskiego
z uczelni wyższych w Bielcach i Kiszyniowie: Dobromiłę Wrońską i Jarosława Kurpa oraz członka
zarządu St. „Dom Polski” Malwinę Russu.
Poniżej zamieszczamy werdykt komisji konkursowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słowniki polskorosyjskie oraz drobne nagrody. Zwycięzcy otrzymali
nagrody w postaci albumów o Polsce ufundowane
przez ambasadora RP Artura Michalskiego.

I kategoria (do 12 lat)
1. Ksenia Frumosu (Bielce)
2. Maria Gagauz (Komrat)
3. Marta Gynku (Kiszyniów) i
Margarita Ababij (Kiszyniów)
II kategoria (12-16 lat)
1. Włodzimierz Żurawski (Kiszyniów)
2. Marina Klimowicz (Styrcza)
3. Eliza Jeremienko (Kiszyniów)
III kategoria (powyżej 16 lat)
1. Anna Koczurowska (Bielce) i
Władlena Łopatyńska (Bielce)
2. Krystyna Moszyna (Bielce)
3. Olga Janczewska (Bielce)

Anna Koczurowska i Władlena Łopatyńska ze swoim
nauczycielem Stanisławem Zelkiem

Laureaci eliminacji centralnych z najstarszej
grupy wiekowej – Anna Koczurowska i Władlena Łopatyńska wraz ze swoim nauczycielem
Stanisławem Zelkiem wzięli udział w finałowych
spotkaniach XXI Konkursu Recytatorskiego, które
odbyły się w dniach 2-9 grudnia w Białymstoku.
W zmaganiach tych uczestniczyło 27 najlepszych
z najstarszej kategorii wiekowej – z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rumunii, Rosji, Kazachstanu, Łotwy,
Czech, Bułgarii, Mołdawii, Grecji, Estonii i Gruzji.
Spotkanie miało charakter warsztatów aktorskich
połączonych z konkursem.
Grand Prix w Białymstoku zdobył Artur Kudriawcew z Wilna (Litwa), który ujął jury recytacją „Autoportretu radosnego” Mirona Białoszewskiego i fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Bardzo prestiżową nagrodę im. Adama Mickiewicza –
za interpretację utworu wieszcza – zdobyła Anna
Koczurowska z Bielc, która również recytowała
fragment „Pana Tadeusza”.

aktualności
gratulujemy uczestniczkom z Bielc udanych
występów konkursowych. Mamy nadzieję, że
Anna i Władlena będą przykładem dla przyszłych
recytatorów, a młodzież z Mołdawii w kolejnych
edycjach konkursu „Kresy” równie dostojnie będzie
reprezentowała swoje placówki oświatowe.
Opr. Małgorzata Kiryłłowa
Zdjęcia: Władysław Kubień

Wystawa książek i czasopism o twórczości ks. J. Twardowskiego

6 grudnia 2012 r. w Centrum Języka Polskiego
i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. A. Russo
w Bielcach odbyło się spotkanie poświęcone poezji
ks. Jana Twardowskiego. W kameralnym gronie
można było posłuchać wierszy księdza-poety
w wykonaniu studentów CJPiKP oraz poznać niektóre szczegóły jego biografii. Spotkanie prowadzone było po polsku i ukraińsku. Redaktor naczelna
„Jutrzenki”, Helena Usowa, opowiedziała o swojej
osobistej rozmowie z ks. Janem od Biedronki z 2000
roku, która stała się inspiracją do zorganizowania
tej jakże ciekawej imprezy kulturalnej. Całości dopełniła multimedialna prezentacja o życiu poety,
będąca podarunkiem Uniwersytetu Wrocławskiego
dla Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej.
Wiersze, które recytowano na spotkaniu, można
było później posłuchać w audycji radiowej „Polska
Fala”.

Spotkaniu literackiemu towarzyszyła również
wystawa książek księdza Jana Twardowskiego
oraz licznych publikacji w prasie polonijnej, wśród
których znalazł się numer „Jutrzenki” z dedykacją
Poety.
„Popołudnie z poezją ks. Jana Twardowskiego”
było już drugim z cyklu spotkań z poezją polską,
którego pomysłodawcą jest redakcja pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”. Ideą przewodnią tych
interesujących spotkań jest zaprezentowanie życia
i twórczości wybranych polskich poetów w dwóch
językach: polskim i ukraińskim. Po polsku dlatego,
żeby wiersze polskich autorów mogły zostać zaprezentowane w oryginalnej wersji przez studentów
CJPiKP, po ukraińsku – ponieważ współorganizatorem cyklu jest Ludmiła Czełanu, wykładowca
filologii ukraińskiej na Uniwersytecie im. A. Russo
w Bielcach.
Dobromiła Wrońska
„Czytelnikom
polskim
z Mołdawii.
Ks. Twardowski.
10.6.2000” –
dedykacja na stronie
jednego z numerów
„Jutrzenki” (6/2000),
którą Poeta zostawił
podczas spotkania
w Warszawie
z redaktor naczelną
Heleną Usową
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Popołudnie z poezją ks. Jana Twardowskiego
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Srebrną monetę z wizerunkiem A. Mickiewicza i nagrodę
pieniężną bielczanka Anna Koczurowska otrzymała od
Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku

С праздником, Польша!

Gratuluję, Polsko!

11 ноября Польша отмечает День Независимости – один из самых главных государственных
праздников. Для приднестровского Общества
польской культуры «Ясна Гура» этот день также
является очень важным.
В этом году на нашем празднике, посвященном Дню Независимости Польши, присутствовали
почетные гости, впервые посетившие Тирасполь:
посол Польши Артур Михальски, посол Венгрии
Матиас Шилаги и представители польского консульства. Прибыли также многочисленные гости
из Рыбницы, Бендер и Рашкова.
После торжественной мессы в костеле Пресвятой Троицы состоялся концерт в Доме Культуры. В нем принимали участие приднестровские
организации польской диаспоры. Cимволически
перелистывая страницы истории Польши, вспоминая события разных лет, мы восхищались
патриотизмом наших предков, их мужеством
и силой духа. Даже в самые тяжелые времена поляки не забывали об отчизне и традициях. Память
о них хранится и в народных песнях, которые на
этом празднике исполняли вокальный ансамбль
«Надежда», молодежь общества «Ясна Гура»
и дети из Слободы-Рашкова.
Наши рукодельницы подготовили выставку
своих работ, выполненных в польских народных
традициях. Каждое такое изделие ценно уже тем,
что учит беречь культуру своего народа.

11 listopada Polska obchodzi Dzień Niepodległości – jedno z najważniejszych świąt
narodowych. Dla Towarzystwa Kultury Polskiej
„Jasna Góra” w Tyraspolu ten dzień jest również
bardzo ważny.
W tym roku na spotkanie z okazji święta
Niepodległości po raz pierwszy przyjechali
goście honorowi: ambasador RP w Mołdawii
Artur Michalski, ambasador Węgier Mátyás Szilágyi oraz przedstawiciele polskiego konsulatu.
Przyjechało też wielu gości z Rybnicy, Bender
i Raszkowa.
Po uroczystej mszy św. w kościele pw.
świętej Trójcy odbył się koncert w Domu Kultury.
W koncercie brały udział organizacje polonijne
z Naddniestrza. symbolicznie przeglądając
strony historii Polski, przypominając wydarzenia
różnych lat, podziwialiśmy patriotyzm naszych
przodków, ich odwagę i męstwo. Nawet w najtrudniejszych czasach Polacy nie zapominali
o ojczyźnie i tradycjach. Pamięć o nich jest
przechowywana również w pieśniach ludowych,
których nie zabrakło na naszym spotkaniu
– wykonywały je zespół wokalny „Nadzieja”,
młodzież z Towarzystwa „Jasna Góra” i dzieci
ze Słobody Raszkowa.
Nasze mistrzynie rękodzieła przygotowały
wystawę prac wykonanych w duchu polskich
tradycji ludowych. Każdy taki wyrób jest warto-

Zdjęcie: Helena Pietrowska
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listy i opinie czytelników

Ambasador RP Artur Michalski wręczył Kartę Polaka najmłodszym członkom stowarzyszenia „Jasna
Góra”. Naddniestrze, 18 listopada 2012 r.

С особым вниманием все слушали приветственную речь посла Польши. В завершение
Артур Михальски вместе с консулом Анной
Войцеховской вручил двум младшим членам
общества «Ясна Гура» очень важный документ
– Карту Поляка.
Встреча завершилась скаутской песней «Bo
wszyscy Polacy to jedna rodzina». Ее начали
исполнять молодые люди, а подхватили все
присутствующие в зале. После торжественной
части всех пригласили на фуршет.
В этот день мы особенно остро чувствовали
заботу польского государства и понимали, что
оно не забывает о нас. С праздником, Польша!
С Днем Независимости!
Юлия Кроица, Бендеры

ściowy przede wszystkim dlatego, że uczy chronić
kulturę swojego narodu.
Ze szczególną uwagą wszyscy słuchali powitania ambasadora Polski. Na zakończenie Artur Michalski z konsulem Anną Wojciechowską wręczyli
dwóm najmłodszym członkom naszego stowarzyszenia bardzo ważny dokument – Kartę Polaka.
Spotkanie zakończyło się harcerską piosenką,
którą zaśpiewała młodzież, a wszyscy ją podchwycili. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili
wszystkich gości na poczęstunek.
W tym dniu czuliśmy szczególną troskę państwa polskiego i rozumieliśmy, że Polska nie zapomina o nas. Najlepsze życzenia z okazji święta
Niepodległości, Polsko!
Julila Kroica, Bendery
Tłum. na j. polski Albina Marina

Потому что все поляки –
это одна семья

Bo wszyscy Polacy
to jedna rodzina

Это четверостишие я сочинила пару лет
назад, готовя сценарий школьного КВН. Для
учеников нашей сельской школы оно стало открытием. Они стали с интересом расспрашивать
о прошлом своей малой родины.
История села неразрывно связана с историей польского народа, ведь его основали в 1853 г.
польские офицеры, сосланные за участие в восстании. В память о столице своей родины они
и назвали новое поселение Варшавкой. Теперь
оно называется Григоровкой.
Польская община нашего села ежегодно
отмечает 11 ноября – значимый для каждого
поляка день. В этом году празднование независимости Польши совпало с еще одним
событием из жизни села – состоялось торжественное открытие офиса Круга польских
семей. В этот день к нам приехали представители консульского отдела в Кишиневе,
а также представители полонийных организаций
из Бельц, Кишинева и Комрата.
Празднования начались с торжественной
мессы в костеле в память о всех людях, отдавших свою жизнь за независимость Польши.
Открытие офиса местной польской общины
все ее представители восприняли с большой
радостью. Теперь у нас есть место, где можно

Kiedyś nazywano cię Warszawką,
Potem Grigorówką się stałaś,
Teraz jesteś Grigorouca.
Wciąż nie rozumiemy, dlaczego się zmieniłaś?

Ten czterowiersz napisałam kilka lat temu,
przygotowując scenariusz szkolnego kabaretu.
Dla uczniów naszej wiejskiej szkoły wiersz stał się
odkryciem, po którym zaczęli z zainteresowaniem
pytać o przeszłość swojej małej ojczyzny.
Historia wsi jest ściśle związana z historią polskiego narodu, przecież została założona w 1853 r.
przez polskich oficerów, którzy byli zesłani za udział
w powstaniu. Nowe osiedle nazwano Warszawką,
aby uczcić pamięć o stolicy swojej ojczyzny. Obecnie nosi nazwę Grigorówka.
Polska wspólnota naszej wsi corocznie obchodzi 11 listopada – ważne dla każdego Polaka święto. W tym roku uroczystości z okazji Niepodległości
Polski w Grigorówce były połączone z otwarciem
świetlicy Koła Polskich Rodzin. Na imprezie, która
odbyła się 24 listopada, obecni byli przedstawiciele wydziału konsularnego w Kiszyniowie oraz
przedstawiciele polonijnych organizacji z Bielc,
Kiszyniowa i Komratu.
Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą św.
w intencji wszystkich, którzy oddali swoje życie za
niepodległość Polski.
Otwarcie świetlicy polska wspólnota Grigorówki
przyjęła z wielką radością. Teraz mamy miejsce,
gdzie możemy się spotykać, uczyć się języka,
przygotowywać się do konkursów i imprez. Czer- w
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Когда-то называлась ты Варшавкой,
Затем и Григоровкой стала зваться,
Теперь тебя прозвали Григорэукой.
А мы не понимаем: зачем было меняться?
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собираться, изучать польский язык, готовиться
к конкурсам и мероприятиям. И вот уже перерезана
красная ленточка, офис освятили и благословили.
Поздравления, подарки, слова признательности –
все прошло на одном дыхании!
Для гостей была подготовлена литературномузыкальная композиция, в которой на примере
одной семьи была показана передача из поколения в поколение традиций польского народа,
любви к родному языку, к родине наших предков,
к их вере. О самых важных моментах напомнил
фильм «История Польши». А затем звучали стихи
о Польше, песни в исполнении вокального ансамбля «Варшавка» и любимый всеми полонез Огинского. Зрители увидели также мультимедиальную
презентацию о деятельности польской общины
в Григоровке. Все участники концерта в возрасте от
7 до 78 лет приложили много стараний, подтвердив,
что они являются достойными потомками тех, кто
основал их село.
Закончилось торжество праздничным фуршетом, во время которого можно было обменяться
впечатлениями, вместе спеть народные песни
и потанцевать.
Антонина Градинар, Григоровка

wona wstążka przecięta, świetlicę poświęcono
i błogosławiono. Gratulacje, prezenty, wyrazy
wdzięczności – wszystko odbyło się na jednym
oddechu!
Dla gości była przygotowana kompozycja
literacko-muzyczna – na przykładzie jednej
rodziny pokazano przekazywanie kolejnemu
pokoleniu tradycji polskiego narodu, miłość do
języka polskiego, do ojczyzny, do wiary naszych
przodków. O najważniejszych momentach
przypomniał film „Historia Polski”. Zabrzmiały
wiersze, polskie piosenki w wykonaniu zespołu „Warszawka” i ulubiony przez wszystkich
polonez Ogińskiego. Goście również obejrzeli
prezentację multimedialną o działalności Koła
Polskich Rodzin. Wszyscy uczestnicy koncertu
w wieku od 7 do 78 lat włożyli dużo wysiłku,
udowadniając, że są godnymi potomkami tych,
którzy założyli wioskę.
Świętowanie zakończyło się uroczystym
poczęstunkiem, w trakcie którego mogliśmy
podzielić się wrażeniami, razem zaśpiewać
ludowe piosenki i zatańczyć.
Antonina Gradinar, Grigorówka
Tłum. na j. polski Anastazja Ponomari
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listy i opinie czytelników - bo wszyscy polacy to jedna rodzina
w

Poświęcenie świetlicy
kulturalno–oświatowej
we wsi Grigorówka.
Od prawej:
ks. K. Płonka,
Konsul D. Wosztyl,
Konsul A. Wojciechowska,
pracownik płacówki
dyplomatycznej
U. Wosztyl,
specjalista ds. Polonii
M. Wojciechowski,
przewodnicząca
Koła Polskich Rodzin
P. Statkiewicz

23 stycznia 2005 r. – jest to data założenia Koła Polskich Rodzin w miejscowości Grigorówka, jednego z dziewięciu kół, które powstały pod patronatem Stowarzyszenia „Dom Polski“.
W uroczystości zawiązania koła w Grigorówce uczestniczyli przedstawiciele Ambasady
RP oraz władze Stowarzyszenia „Dom Polski“. Animatorką życia polonijnego we wsi Grigorówka od lat była pani Paulina Statkiewicz, która do dziś pełni funkcję przewodniczącej
koła. Dzięki jej poświęceniu Koło Polskich Rodzin w Grigorówce osiągnęło sporo sukcesów
i aktywnie działa na rzecz Polonii mołdawskiej.

informacje polonijne

Stowarzyszenie „Polska wiosna w Mołdawii”

liga Polskich kobiet
W okresie przedświątecznym w Biurze
Stosunków Międzyetnicznych odbyło się niecodzienne spotkanie zorganizowane przez Ligę
Polskich Kobiet.
14 grudnia w Okrągłej Sali Biura Stosunków
Międzyetnicznych można było usłyszeć śmiech
i dzwon kieliszków – wydawało się, że czekał na
nas zwykły bankiet, ale… wszystko było bardziej
poważnie i ciekawsze.
Pierwsza część spotkania z cyklu „Historia rozwoju stosunków dwustronnych między Państwem
Polskim a Mołdawskim” nie pozostawiła nikogo
obojętnym, ponieważ swoimi doświadczeniami w tej
dziedzinie podzieliła się kandydat nauk historycznych, specjalista Instytutu Historii Państwa i Prawa
AN Mołdawii Lilia Zabołotnaja. Jej wykładu na temat
wpływu Polski i katolicyzmu na historię Państwa

Mołdawskiego wszyscy słuchali jak zachwycającej
powieści historycznej.
Natomiast druga część spotkania była poświęcona nauce picia wina. Sommelier Natalia Melnik
opowiadała o swoim zawodzie i radziła w sprawie
wyboru wina do świątecznego stołu. Nic dziwnego,
że przedświąteczne spotkanie Polaków Kiszyniowa
zakończyło się degustacją.
Gośćmi spotkania byli: ambasador RP w Mołdawii A. Michalski, specjalista konsulatu ds. Polonii
M. Wojciechowski, Dyrektor Biura Stosunków Międzyetnicznych E. Bielakowa, telewizja mołdawska
(PUBLICA TV), przedstawiciele polonijnych organizacji oraz studenci Państwowego Uniwersytetu
w Kiszyniowie.
Walerina Martin, prezes Ligi Polskich Kobiet
Tłum. na j. polski Albina Marina
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Prezentacja o J. Korczaku przygotowana przez członka Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” L. Pawłowskiego
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W dniu 18 listopada w Biurze Stosunków
Międzyetnicznych odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Janusza Korczaka.
Organizatorem przedsięwzięcia było kiszyniowskie Stowarzyszenie „Polska Wiosna
w Mołdawii”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele różnych polonijnych organizacji stolicy.
Goście spotkania zapoznali się z zarysem
biografii Janusza Korczaka i obejrzeli multimedialną prezentację przygotowaną przez
Leonida Pawłowskiego. Następnie młodzież
polonijna znakomicie zagrała scenkę ułożoną
na podstawie utworów Janusza Korczaka.
Aleksy Bondarczuk

informacje polonijne

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

Podczas jesiennych ferii w Komracie odbyła się
szkoła języka polskiego. Uczestniczyły w niej dzieci
z ośrodków polonijnych w Kiszyniowie, Komracie
i Sorokach. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach.
Oprócz języka polskiego i wiedzy o Polsce dzieci
uczyły się też polskich tańców narodowych, miały
zajęcia sportowe oraz pojechały na wycieczkę
do gagauskiego muzeum, w którym przywitano
je krótkim koncertem gagauskiego zespołu muzycznego. Podczas kursu dzieci poznały polskie
legendy związane z założeniem państwa polskiego,
jego stolicami, a także sylwetki znanych Polaków:
Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Władysława III
Wazy, Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego.
Dzieci wykonywały też polskie symbole narodowe,
plakaty dawnych stolic Polski i obecnej – War-

szawy. Bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach,
przyswajały sobie wiedzę oraz uczyły się polskich
pieśni patriotycznych.
Na zakończenie szkoły odbył się koncert w ich
wykonaniu. Zaproszonych z Polski gości, wśród
których byli przedstawiciele gminy Wiązowna,
zaskoczyło to, że dzieci polskiego pochodzenia
mieszkające w Mołdawii znają cztery zwrotki
hymnu, czym, niestety, nie każdy Polak może
się pochwalić. Podczas występu dzieci odegrały
też krótkie scenki z polskich legend, do których
samodzielnie napisały scenariusze, a także zatańczyły krakowiaka. Kurs języka polskiego cieszył się
dużym zainteresowaniem, a jego uczestnicy już
dopytują się, kiedy będzie następna taka szkoła.
Anna Matysiak

Legenda o postrzyżynach u Piasta

Nauka hymnu Polski
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SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO W KOMRACIE

Szkoła języka polskiego w Komracie była dofinansowana przez
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Komitet Wykonawczy Gagauzji.

Morskie Oko – jedno z najpiękniejszych miejsc, które
warto odwiedzić podczas wizyty w Zakopanem

Gubernator M. Formuzal na „polskim podwórku”

4 listopada 2012 r. w Gagauzji odbyło się
regionalne święto Wina, w którym tradycyjnie
bierze udział Stowarzyszenie Polaków Gagauzji.
Uczestnicy festynu prezentowali swoje osiągnięcia artystyczne i kulinarne. Na „polskim
podwórku” można było skosztować bigosu, pierogów, placków ziemniaczanych i... miodu pitnego.
W tym roku gośćmi „polskiego podwórka” byli:
przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego z Kiszyniowa, Gubernator Gagauzji Mihail
Formuzal oraz polska delegacja z gminy Wiązowna.
Młodzież zespołu „Polacy Budżaka” zaprezentowała polskie tańce ludowe.

13 listopada 2012 r. zespół „Polacy Budżaka” działający przy Stowarzyszeniu Polaków Gagauzji
otrzymał tytuł Wzorowego Zespołu Tanecznego.
Spośród 14 mołdawskich zespołów, które w tym dniu walczyły o tytuł wzorowego, „Polacy Budżaka” wyróżniały się swoim repertuarem i barwnymi strojami. Ośmioletnia praca młodzieży i jej choreografów – Mariny Wolewicz-Garczu i Wiktora Grădinari – została doceniona. Polonez, krakowiak
i taniec sądecki w wykonaniu Polonusów od razu podbiły serca komisji. Gratulacje!!!

.

Polacy Budzaka
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W dniach 19-24 października 2012 r. Stowarzyszenie Polaków Gagauzji zorganizowało dla
swoich członków wycieczkę do Zakopanego
i Krakowa.
– Zakopane to miasto, w którym czeka na turystów wiele atrakcji. Spacerując po Zakopanem zobaczyliśmy wiele zabytkowych budowli, wstąpiliśmy
do karczmy regionalnej, gdzie grała góralska muzyka, spróbowaliśmy góralskich specjałów. Każdy, kto
chociaż raz odwiedził Zakopane przekonał się, że
jest to magiczne miasteczko, do którego chce się
wracać! Pogoda nam dopisywała. Kolejne cztery
dni w Krakowie dostarczyły nam wielu wrażeń,
zdobyliśmy sporo wiedzy o jednym z najstarszych
miast Polski – powiedziała Ludmiła Wolewicz.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielcach

11 października 2012 r. w Luboniu (województwo zachodniopomorskie) odbyła się uroczysta
inauguracja roku akademickiego Lubońskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po inauguracyjnym wystąpieniu Burmistrza swoje doświadczenia
w prowadzeniu UTW zaprezentowali goście ze
Wschodu, w tym Larysa Ivasîna, kierownik UTW
w Mołdawii, która wyraziła gotowość do kontynuowania współpracy.
13 października br. w Wilnie była podpisana
umowa o współpracy pomiędzy polonijnymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Bielcach i Wilnie.

Zgromadzeni podpisali deklarację końcową
Konferencji „Pakt na rzecz Seniorów”.

Od prawej: L. Ivasina i V. Nesov w Sejmie RP
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Dobiega końca Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku, obfitujący w niezwykle ważne dla środowiska seniorów wydarzenia. Jego głównym założeniem było promowanie aktywności osób starszych.
W związku z tym w Polsce zostały podjęte różne inicjatywy, a później realizowane przez instytucje
i organizacje na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Przedstawiciele UTW w Mołdawii
również aktywnie uczestniczyli w kongresach, konferencjach oraz sympozjach odbywających się
w kraju z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych, promując wiedzę o działalności
polonijnego UTW w Mołdawii.

Spotkanie przedstawicieli UTW w Bielcach z kolegami
w Domu Polskim w Wilnie

19 listopada w Sejmie odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na
której UTW w Mołdawii był reprezentowany przez
Larysę Ivasinę i Vladimira Nesova.
Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. Szef
Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski
przekazał życzenia dla zebranych od Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego oraz Anny Komorowskiej – pod której patronatem odbywał się
w Polsce Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.
– Energia seniorów z UTW jest potrzebna
Polsce – powiedział minister Władysław KosiniakKamysz. – Organizatorzy Uniwersytetów wychodzą
znacznie ponad przeciętność, biorąc udział nie tylko
w organizowaniu zajęć dla seniorów, ale czynnie
uczestnicząc we współtworzeniu długofalowej polityki senioralnej.

17 grudnia 2012 r. kierownik UTW w Bielcach
Larysa Ivasîna wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Europejski Centrum Uniwersytetu
Drugiego i Trzeciego Wieku w Warszawie. W Klubie Kultury Saska Kępa odbył się wykład i koncert
okolicznościowy.
19 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja
podsumowująca Rok Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce – rezultaty i wyzwania na przyszłość. W czasie konferencji,
w której uczestniczyli również przedstawiciele UTW
w Mołdawii, zostały zaprezentowane osiągnięcia
mijającego roku. Spotkanie było doskonałym forum
do dyskusji nad wyzwaniami dla przyszłych działań
na rzecz aktywności społecznej osób starszych
oraz polityki senioralnej.

K. Stanikowski (Zielona Góra), L. Ivasina (Bielce), J. Tukawski (Zielona Góra) na konferencji w Warszawie

Z historii polski

Stosunki polsko-mołdawskie
w II połowie XVII wieku

Cz. 2. wojny polsko-tureckie w latach 1684-1699
Marcin Smierz
Uniwersytet śląski w Katowicach
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to na skutek braku zapasów żywności powrócił
przez Bukowinę w granicę Rzeczypospolitej.
W grudniu 1685 r. przygotowywano plan opanowania Mołdawii i Kamieńca poprzez zdobycie
przepraw na Dunaju i pokonanie Tatarów budziackich. Plan ten, aby się powiódł wymagał wsparcia
ze strony hospodarów. W tym czasie w Mołdawii
panował Konstanty Kantemir, który w młodości
służył jako oficer w polskim wojsku podczas potopu
szwedzkiego. W kraju miał on oparcie w silnym
stronnictwie prapolskim. Również swoje poparcie
dla planów Sobieskiego wyraził hospodar wołoski
Serba Kantakuzen. Ponadto cesarz Leopold Habsburg zapowiedział wsparcie siłami austriackimi
z Węgier. Z kolei Turcy, w obawie przed kolejną
wojną, ewakuowali swoje siły z Baru i Międzyborza,
pozostawiając jedynie silną załogę w Kamieńcu.
Latem 1686 r. połączone siły koronne i litewskie
w liczbie 35 tys. żołnierzy wyruszyły z Pokucia
w kierunku Mołdawii. W tym samym czasie Austriacy zaatakowali wojska tureckie na Węgrzech,
oblegając Budę. Od początku wszystko wskazywało na łatwą kampanię, również ze względu na
przyłączanie się do wojsk polskich oddziałów mołdawskich na czele z hetmanem Wieliczką Costinem
i metropolitą Dosyteuszem oraz licznymi bojarami.
Hospodar mołdawski, mimo wcześniejszych deklaracji, nie zamierzał jednak wesprzeć króla polskiego
i jawnie opowiedzieć się po jego stronie. Wpłynęło
to na zmianę kierunku marszu wojsk polskich;
zamiast nad Dunaj skierowały się na Jassy, które
zostały zajęte w sierpniu tego roku. Stamtąd, po
uzupełnieniu zaopatrzenia, armia króla polskiego
skierowała się na Budziak celem odcięcia od tureckiej pomocy tamtejszych Tatarów. Powodzenie
wyprawy skomplikowało szereg niespodzianek –
jak brak spodziewanego wsparcia austriackiego
czy jawnego przejścia hospodara wołoskiego na
stronę polską (zachowanie obu hospodarów mogło
bowiem wynikać z niechęci do dynastycznych planów polskiego króla). Ponadto pożar Jass, w wyniku
którego wojska polskie utraciły zapasy, spowodował
przeniesienie działań wojennych w rejon Kamieńca w
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Zwycięstwo króla polskiego Jana III Sobieskiego pod Wiedniem we wrześniu 1682 r. zmieniło
oblicze turecko-austriackiej wojny, przechylając
szalę zwycięstwa na stronę tych drugich. Ponadto
zapoczątkowało ono proces stworzenia „ligi świętej” w 1684 r., w skład której, obok Austrii, weszły
Rzeczypospolita, Wenecja i papież. Każda ze
stron, uczestnicząc w sojuszu, dążyła do realizacji
własnych interesów. W przypadku Rzeczypospolitej
chodziło o realizację antytureckich planów, o których myślano już za panowania Stefana Batorego
i Władysława IV. Mimo niepowodzenia w nakłonieniu szacha perskiego Sulejmana do ataku na
Turcję, król polski uznał siły ligi za wystarczające do
osiągnięcia zamierzonego celu, jakim było wyzwolenie podbitych narodów i odzyskanie Konstantynopola. Plany te jednak całkowicie zawiodły. Wenecja
okazała się zbyt słaba, a Austria zajęła tradycyjnie
wobec Rzeczypospolitej postawę dwulicową, nie
chcąc dopuścić do zbytniego wzmocnienia jej
pozycji. Również w Rzeczypospolitej plany króla
Jana nie zyskały powszechnej aprobaty. Szlachta
bowiem oczekiwała pokoju i uważała, iż ekspansję
należy ograniczyć tylko do odzyskania ziem utraconych w 1672 r., czyli Ukrainy i Podola.
Zamierzeniem króla polskiego było osadzenie
na tronie mołdawskim lub wołoskim swojego syna
Jakuba, aby w przyszłości ułatwić mu wybór na tron
polski. Mimo niechętnego stanowiska Austrii, Sobieski sam rozpoczął działania wojenne przeciwko
Turcji. Odbił Jazłowiec na Podolu i rozbił obóz pod
Żwańcem nad Dniestrem. Jednak wobec oporu
hetmanów koronnych – wielkiego Stanisława Jabłonowskiego i polnego Andrzeja Potockiego – król
został powstrzymany przed planowanym marszem
do Mołdawii. Również bez powodzenia próbowano
zdobyć Kamieniec. W tych okolicznościach nastąpiła przerwa w działaniach wojennych.
Jesienią następnego roku hetman Jabłonowski
(który przeszedł do stronnictwa królewskiego),
wkroczył do Mołdawii. Mimo otoczenia jego wojsk
przez armię turecko-tatarską, stoczył on zwycięską
bitwę pod Bojanem (1 października 1685 r.). Mimo

Z historii polski
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w
celem uniemożliwienia przedostania się tureckiego
zaopatrzenia do twierdzy.
Przystąpienie Rosji do antytureckiej koalicji
i zawarcie przymierza z Rzeczypospolitą w 1686
r. początkowo nie zmieniło losów wojny. Wojska
rosyjskie prowadziły działania wojenne przeciwko
Tatarom krymskim, zaś polskie starały się opanować Kamieniec. Obie armie znacznie przyczyniły
się do austriackich sukcesów na Węgrzech, w Siedmiogrodzie i Serbii. Mimo to w Rzeczypospolitej
wzrastało niezadowolenie z powodu bezowocnej
i przedłużającej się wojny. Szlachta coraz głośniej
domagała się zawarcia pokoju z Turcją i wystąpienia z „ligi świętej”. Na nastroje te wpłynęły także
zabiegi dyplomacji francuskiej, która starała się
nakłonić króla polskiego do opuszczenia ligi, argumentując to wyzyskiwaniem zbrojnego wysiłku bez
korzyści dla Rzeczypospolitej (w tym czasie bowiem
Francja zawarła porozumienie z Turcją przeciwko
Habsburgom oraz zamierzała przerwać przymierze
polsko-austriackie).
Wiosną 1689 r., na skutek wybuchu wojny Francji z państwami Rzeszy niemieckiej, cesarz został
zmuszony do zawarcia pokoju z Turcją z udziałem
wszystkich państw „ligi świętej”. Rzeczypospolita
w rokowaniach zażądała zwrotu Kamieńca, przeniesienia Tatarów do Azji oraz przyłączenia Mołdawii
i Wołoszczyzny. Turcja odmówiła zgody na polskie
roszczenia, które oprotestował również cesarz.
W efekcie mimo starań francuskiej dyplomacji wojna trwała nadal. Wojna cesarza Leopolda na dwa
fronty (z Francją i Turcją), doprowadziła do pogorszenia sytuacji na tym drugim; w 1690 r. Austriacy
utracili kontrolę nad Belgradem. Aby zaś utrzymać
sojusz z królem polskim, cesarz wyraził zgodę
na zajęcie przez niego Mołdawii. W maju 1691 r.
z kraju wyruszyła ostatnia, tym razem bez poparcia
społecznego, kampania wojenna. Jej celem było
osadzenie w Mołdawii królewicza Jakuba. Wyprawa
Sobieskiego, mimo zajęcia Soroki, Suceavy, Neamţ
i kilku innych pomniejszych miast, zakończyła się
porażką. Głównym powodem była utrata wpływów
polskiego stronnictwa na czele z logofetem Costinem, a w efekcie – wrogi stosunek Mołdawian.
Panujący tam hospodar Kantemir rozprawił się
z propolską opozycją, pozostali zaś zbiegli w granice Rzeczypospolitej. Brak, mimo zapowiedzi,
wsparcia ze strony cesarza spowodował, iż król
polski kolejny raz musiał się z Mołdawii wycofać.
Niepowodzenia w wojnie z Austrią i działania
francuskiej dyplomacji wpłynęły na złagodzenie
tureckiego stanowiska. Sułtan w 1692 r. zgodził się
na zwrot Rzeczypospolitej Kamieńca. Król polski
jednak, nadal pozostając wierny lidze, odrzucił
ofertę pokojową. Jan III Sobieski zmarł w czerwcu

Konstanty i Antioch Kantemir
1696 r., nie odzyskawszy Ukrainy i Kamieńca.
Nowo wybrany elekcyjny król polski, August
II, w pacta conventa został zobowiązany do podtrzymania polityki swojego poprzednika, a więc
odzyskania Kamieńca i opanowania Mołdawii oraz
Wołoszczyzny. Sytuacja międzynarodowa w tym
czasie jednak była niekorzystna dla strony polskiej.
Nowy hospodar mołdawski – Antioch Kantemir wyparł wojska koronne z większości zamków mołdawskich. Rosja weszła w erę reform Piotra Wielkiego,
dzięki czemu jej rola w Europie wzrosła, zaś Austria
dzięki zwycięstwu nad Turcją w bitwie pod Zentą we
wrześniu 1697 r. oraz zawarciu pokoju z Francją,
zapewniła sobie silną pozycję w negocjacjach pokojowych. Kongres pokojowy w Karłowicach trwał od
września 1698 r. do stycznia 1699 r. Uczestniczyli
w nim wszyscy członkowie „ligi świętej”. Pozycja
Rzeczypospolitej, mimo podtrzymywania tych
samych co wcześniej roszczeń, była słaba. Zaś
otrzymanie tylko Kamieńca na mocy porozumienia pokojowego było nieadekwatne do militarnego
zaangażowania oraz austriackich (Węgry, Siedmiogród, Slawonia, Baczka) i weneckich zdobyczy
(Morea, Dalmacja i wyspy Morza Egejskiego).
Z kolei Rosja, zawierając odrębny pokój w 1700 r.,
uzyskała Półwysep Azowski.


aktualności

Nie ma kryzysu ludzkich serc!

Stare raszkowskie chaty przysypane śniegiem
emanują tajemnicą czasu, człowieka i historii. To
tutaj, w Słobodzie Raszków, do dziecięcych rąk
i serc trafił dar serca mieszkańców Przemyśla,
okruszyna radości z ich żywego czynu.
Spójrz na te dzieci zatrzymane w czasie, na
„krańcu świata” w czystym bycie pięknych myśli
o Tobie. Czasu, którego nie ma i nie będzie, gdyż
zatrzymałeś siebie samego w codziennym biegu,
nie potykając się o „brak czasu”, czy też „zabicie
czasu” dla dzieci raszkowskich. Oto nasz Rodak,
którego dostrzegasz w nagich barwach innego
istnienia, spokojnego oddechu i uśmiechu od stóp
aż po głowę, mimo wielu trosk o swój podstawowy
byt…
„Matko Boska, Matko Boska, Polacy przyjechali!” – spontanicznie wykrzykuje kobieta z wioski.
Żadna akcja humanitarna nie dociera do Naddniestrza, wszelkie organizacje zrezygnowały. Nam
z Kasią Trojanowską (etnograf z Przemyśla) udało
się po ciężkich przeprawach na granicy naddniestrzańsko-mołdawskiej przewieść 120 paczek,
tort i inne dary w moim samochodzie osobowym.
O pierwszej w nocy przekroczyliśmy granicę, to zasługa też Natalii Siniawskiej, Prezes
Towarzystwa Polskiej Kultury w Tyraspolu, która wkław

Słoboda Raszków. paczki mikołajkowe dla dzieci rozdane
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W naszym starym grodzie Przemyślu spotkałem ludzi, którzy nie zapomnieli w swych sercach
o naszych rodakach, żyjących po wschodniej
stronie brzegu Dniestru – w Słobodzie Raszków,
miejscowości oddalonej od współczesnej cywilizacji
i Europy, choć znajdującej się w Europie. I to im
pragnę poświęcić poniższą refleksję w podzięce
za wszelkie wsparcie inicjatywy „Dzień Świętego
Mikołaja w Słobodzie Raszków”.
Na wstępie naszych rozważań pozwolę sobie postawić podstawowe pytania: Dlaczego jest
tak ważne, by pamiętać o naszych rodakach na
Wschodzie? Pamiętać i zainteresować się jak żyją,
czym żyją, kim są? Dlaczego warto poznać ich
historię życia, często niełatwą do umiejscowienia
we współczesnym świecie?
Otóż każdy żywy czyn wobec naszych rodaków
jest wyrazem szacunku nie tylko dla naszej kultury,
historii, tradycji, ale przede wszystkim szacunku
wobec siebie samych. Jeśli chcemy być szanowani
wśród innych narodów, musimy zacząć szanować
siebie samych poprzez naszych rodaków, szczególnie tych, którzy mieszkają na Wschodzie, żyjąc
w niedoli losu najczęściej nie ze swojej winy.
A dokąd prowadzą ścieżki naszego życia zanurzone w czystym strumieniu wspomnień o naszych
rodakach z odległych światów ludzkich?
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8 grudnia 2012 roku. Raszków i Słoboda Raszków – wioski w północnej części nieuznanej
Republiki Naddniestrzańskiej. Każda liczy około 600 mieszkańców i niemal wszyscy mają pochodzenie polskie. W roku 1569 Raszków znalazł się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Pojawia się często na kartach powieści „Pan Wołodyjowski” Henryka Sienkiewicza i według autora
– „znajdował się na krańcu świata”.

aktualności - nie ma kryzysu ludzkich serc!
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w
da całe swoje serce w powrocie Polaków
z Naddniestrza do korzeni.
„Dziękujemy, że pamiętacie o nas! Pamiętam,
jak mi babcia wieczorami polskie bajki czytała.
A teraz ja już języka polskiego niedobrze pamiętam, ale chciała by się jeszcze nauczyć” – powiada starsza osoba z wioski ubrana w walonki.
W nieracjonalnej scenografii raszkowskiej szkoły,
cichych aktów twórczych młodych aktorów można
było przekroczyć bramy czasu, pozostawiając swą
„biedę egzystencjalną” w śmietniku współczesnej
cywilizacji.
Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra”
w Tyraspolu wraz z Polonią z wiosek Raszków i Słoboda Raszków oraz miasta Bendery zorganizowały
spotkanie artystyczne pt.: „Witaj Święty Mikołaju!”.
Wyjątkowym wydarzeniem, wręcz historycznym,
było przybycie do Słobody Raszków przedstawicieli
Ambasady RP w Kiszyniowie: Radcy Ambasady
– Konsul p. Anny Wojciechowskiej oraz pracownika Wydziału Konsularnego ds. Polonii p. Marka
Wojciechowskiego. W ramach tych spotkań mikołajkowych odbyła się uroczysta msza święta, którą
poprowadził proboszcz parafii. Natomiast koncert

przygotowany przez uczniów i przedstawicieli
szkoły odbył się w gimnazjum Słobody Raszków.
Wiersze i piosenki prezentowane były w języku polskim. Po koncercie dzieci otrzymały nasze paczki
mikołajkowe oraz mogły posmakować dwudziestokilogramowego tortu przywiezionego z Polski.
Jeśli chcesz powrócić do Życia, odwiedź sienkiewiczowski Raszków i Słobodę Raszków, poczuj,
jak bije serce ludzi tam mieszkających, naszych
rodaków, poczuj ich radość z autentycznego spotkania z drugim człowiekiem. To tam zrozumiesz,
że cały uszczęśliwiający nas marketing „wyższej
kultury europejskiej” rodzi wielość słów, wielość
rzeczy, a przez to niepokój umysłu i duszy. Nowa
świadomość życia i śmierci, wolności i zniewolenia,
brzydoty i piękna określa ciężar słów, które stają
się czynem wobec drugiego człowieka i siebie
samego.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować
wszystkim darczyńcom, którzy ufundowali paczki
mikołajkowe, wędliny, chemię, zabawki, pierwszy
w historii album o Naddniestrzu pt. „Zapomniane
światy ludzkie” mojego autorstwa oraz inne prezenty dla naszych rodaków.
Marek Pantuła, Przemyśl

Czuwaj, święty Mikołaju!
Tradycyjnie 6 grudnia do uczniów z Centrum Dziennego przy parafialnym CARITAS przychodzi
Święty Mikołaj. Wszystko wie o sukcesach uczniów, dlatego na spotkaniu rozdaje dzieciom nie
rózgę, a słodkie prezenty.
– Do tego dnia przygotowywaliśmy się szczególnie – powiedziała psycholog Centrum dla Dzieci
Eugenia Franc – Dzieci starannie ozdabiały salę
śnieżynkami i aniołami, uczyły się wierszyków
w języku polskim, rosyjskim, rumuńskim i angielskim.
W klasie komputerowej również wrzała praca –
w Internecie dzieci szukały legendy o Świętym
Mikołaju. Więc kiedy przybył tak długo oczekiwany starzec, wiedzieliśmy wszystko o historii tego
święta.
W tym dniu w Centrum Dziennym gościli też
harcerze z Płocka. Członkowie płockiego hufca
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od dwóch
tygodni przed wyjazdem do Mołdawii w ramach
Akcji „Świąteczna Paczka” zbierali dary: żywność,
zabawki, ubrania, artykuły chemiczne i szkolne.
Zbiórka odbywała się w polskich parafiach i szkołach, które współpracują z harcerzami. Udało się
przygotować 200 paczek. Otrzymali je mieszkańcy
w Bielcach – mieście partnerskim Płocka oraz
w Styrczy i maleńkiej wsi Aleksandreny. Grupa
czterdziestu harcerzy przekazała dary osobiście.
Razem z woluntariuszami i pracownikami misji

CARITAS w Bielcach, którzy pomogli z transportem
i tłumaczeniem na język polski, dostarczyli paczki
pod wskazane adresy.
– Z całego serca dziękujemy harcerzom za Akcję „Świąteczna Paczka dla Rodaków w Mołdawii” –
powiedziała koordynator CARITAS w Bielcach Ałła
Sobieszczańska. – Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli zorganizować takie ciepłe i serdeczne
święto dla dzieci i dorosłych.
Święty Mikołaj, który zawitał do Centrum
w te grudniowe popołudnie, wysłuchał wierszyków
uczniów, a następnie obdarował ich prezentami
Poprosił również o występ harcerzy. Bardzo mu się
podobała ich wesoła piosenka – wręczył każdemu
słodycze w skarpetce mikołajkowej!
Oprócz Centrum Dziennego harcerze zostali
zaproszeni do przedszkolaków w „Scoală Materna”,
którymi opiekuje się Zgromadzenie Sióstr św. Jana
Chrzciciela oraz do Domu Polskiego w Bielcach
i Styrczy.
Opr. na podst. pisma „Wiaterek” (nr 9)
wydawanego przez dzieci z Centrum Dziennego
Tłum. na j. polski Swietłana Trofimowa
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Opłatek

aktualności

W wigilijny wieczór 24 grudnia w Kiszyniowie z inicjatywy Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii” odbyło się spotkanie opłatkowe. Przedstawicieli kiszyniowskich organizacji polonijnych
przywitała organizator spotkania, Prezes Oksana
Bondarczuk. Ambasador RP w Mołdawii Artur
Michalski złożył najlepsze życzenia wszystkim
obecnym z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia, prosił również przekazać życzenia
zdrowia, szczęścia i pomyślności wszystkim rodzinom polskim mieszkającym w Mołdawii. Następnie
ze słowem świątecznym zwrócił się do wszystkich
ksiądz Janusz Ulatowski. Ta chwila była bardzo
uroczysta. Modlitwa nas połączyła.
Drugą część spotkania rozpoczął koncert.
Ślicznie zaśpiewali goście z Grigorówki – wykonali
kolędy a cappella w języku ukraińskim i mołdawskim. Również bardzo artystycznie śpiewała kolędy

młodzież z Kiszyniowa, tym razem w języku polskim
i angielskim. Bardzo spodobała się publiczności
„Kolęda dwóch serc” w wykonaniu Dany Pawłowskiej i Sergiusza Staruchina. A dzieci z liceum
im. M. Gogola recytowały świąteczne wiersze.
Niezwykle wzruszającym obyczajem bożonarodzeniowym jest łamanie się opłatkiem. Wszyscy
składali sobie nawzajem życzenia, łamiąc przy
tym kawałek opłatka. Poczułem się jak w domu
rodzinnym. Chwila ta nadała spotkaniu atmosferę
niezwykłego ciepła. Byliśmy razem jak jedna wielka
rodzina. Byliśmy obok siebie, byliśmy bliscy. Ta
cisza i spokój świąteczny pozostaną w pamięci
i sercu każdego z nas.
Serdecznie dziękuję organizatorom spotkania
i wszystkim życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego roku!
Leonid Pawłowski, Kiszyniów

W niedzielę 16 grudnia w Polskiej Klasie
w Komracie odbyły się
bożonarodzeniowe jasełka
z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Honorowymi
gośćmi uroczystości byli:
Ambasador RP w Mołdawii
Artur Michalski, Kierownik
Wydziału Konsularnego RP
Dariusz Woztyl, Gubernator
Gagauzji Michail Formuzal, przedstawiciele Misji
Eubam: Dariusz Mrowiec,
Grzegorz Dobosz i Adam
Dzwonek oraz dyrektor Liceum im. Eminescu w Komracie, w którym mieści
się klasa języka polskiego – Swietłana Stoinowa.
Na początku uroczystości Prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji, Ludmiła Wolewicz, wraz
z uczniami serdecznie wszystkich przywitała. Scenka przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego Annę Matysiak i uczniów opowiadała o biblijnej historii narodzin Jezusa. Całość została wzbogacona wierszami, czytanymi fragmentami Biblii
oraz kolędami śpiewanymi zarówno przez młodych
aktorów z kursu języka polskiego, jak i zaproszonych gości oraz licznie zgromadzona publiczność.
Po obejrzeniu scenki w wykonaniu dzieci i młodzieży widzowie mieli okazję wysłuchać krótkiego
koncertu w wykonaniu Siergieja Piejkowa grającego
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Spotkanie opłatkowe w Kiszyniowie

na klarnecie oraz Ksenii Pietrenko i Inny Ciackiej,
które zagrały na skrzypcach. Koncert był też okazją do obejrzenia polskich i gagauskich tańców
narodowych. Tancerzy do występu przygotowała
choreograf zespołu „Polacy Budżaka” Marina Wolewicz-Garczu.
Na koniec do dzieci i młodzieży przyszedł święty
Mikołaj, który w nagrodę obdarował ich upominkami, a Pani Prezes złożyła wszystkim bożonarodzeniowe życzenia. (am)
Kronika spotkań opłatkowych
w Mołdawii
będzie kontynuowana
w numerze 1/2013 „Jutrzenki”

Tradycje polskie
Święta Bożego Narodzenia w Polsce mają długą i bogatą tradycję. Boże Narodzenie jest poprzedzone Adwentem – czasem duchowego przygotowania na narodziny Jezusa Chrystusa. Okres
Bożego Narodzenia trwa do dnia Objawienia Pańskiego (Epifania) – kiedy to Trzej Mędrcy ze Wschodu – Kacper, Melchior i Baltazar złożyli pokłon przed nowonarodzonym Jezusem.
Od kilku lat, lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Al. I. Cuzy w Jassach kultywuje polską
tradycję i z przyjemnością organizuje polską Wigilię, studentom i wszystkim zainteresowanym
polską kulturą.
Artykuł Eleny Larco – jednej ze studentek lektoratu języka polskiego w Jassach przedstawia
polskie zwyczaje wigilijne, które poznali rumuńscy i mołdawscy studenci w Jassach.
						
Zyta Monika Oksztul
						
lektor języka polskiego, UAIC Jassy – Rumunia
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tradiţii şi obiceiuri de ajun de crăciun în polonia
În fiecare an, Lectoratul de Limba Polonă din Iaşi, organizează în
stil polonez, Ajunul Crăciunului,
Wigilia, atât pentru studenţii înscrişi la curs, cât şi pentru iubitorii
culturii poloneze. Dorim să vă împărtăşim din experienţa deosebit de frumoasă, din
5 decembrie 2012, pe care am avut-o la Catedra
de Slavistică, acolo unde doamna lector de limba
polonă Monika Zyta Oksztul a prezentat şi explicat
semnificaţiile acestei sărbători etapă cu etapă,
conform modului de desfăşurare din Polonia, o ţară
majoritar catolică.
Sărbătorirea acestui eveniment, începe o dată
cu apariţia pe cer a primei stele, o dată cu lăsarea
serii, moment care aminteşte de apariţia stelei la
Betleem după care magii au călătorit către ieslea
în care s-a născut Iisus.
Din momentul apariţiei primei stele pe cer, membrii familiei se reunesc şi se pregătesc să meargă
la masă. Pe masă se aşează întotdeauna o faţa de
masă albă. Sub ea se presară câteva mâini de fân,
pentru a aminti de ieslea săracă în care s-a născut
Iisus. Pe faţă de masă se pun mai multe tacâmuri,
de obicei numărul membrilor acelei familii, la care
se adugă unul în plus, pentru posibilul musafir sau
în amintirea celor adormiţi.
Pregătirea bucatelor pentru aceasta seară de
Ajun, respectiv pentru Crăciun, se face cu căteva
zile înainte şi trebuie încheiate toate activităţile pană
la apariţia primei stele. Toate produsele sunt de
post, cu excepţia celor din crap şi henring. Crapul
se prăjeşte în ulei sau se umple, iar din henrig se
face salată cu sos de smântână.
Membrii familiei se aşează la masă în funcţie
de vârstă. Vor gusta din bucate după ce, cel mai
în vârstă membru din familie, bunicul sau tatăl, va
citi fragmentul din Evanghelie despre naşterea
lui Iisus. Al doilea moment este împărţitul azimei,
opłatek, în polonă.

Fiecare ia câte o azimă, simbol al pâinii sfinte,
cu multiple semnificaţii: pace, iubire şi iertare. Cu
azima întinsă către vecinul de masă se transmit
acestuia urâri de bine şi apoi se rupe o bucăţică
din azima colegului de masă, care se mănâncă.
Ritualul este reciproc, iar fiecare persoană trebuie
să pocedeze la fel cu cei aflaţi la masă. Este un
obicei prin care se aminteşte de sacrificiul făcut de
Iisus pentru noi. Astfel, ne reamintim că trebuie să
împărţim cu cei dragi şi ultima bucăţică de pâine,
să fim solidari.
Pe masă se află, de obicei, douăsprezece feluri
de bucate de post, în amintirea celor doisprezece
apostoli şi după numărul de luni ale anului. Printre
specialităţile gătite cu acest prilej se află borşul cu
sfeclă roşie, supa de ciuperci, salata de scrumbie
sau henring, mâncăruri din varză acră cu ciuperci,
plăcinte cu varză şi ciuperci, compot din fructe
uscate, kutia, specifică zonei estice a Poloniei şi
makowiec-ul, întâlnit în vestul Poloniei. Kutia este
o fiertură îndulcită cu miere de albine, din boabe
de grâu, boabe de mac, nucă şi bucăţi de fructe
uscate, cum ar fi prune, smochine, portocale, lamâi,
curmale. Makowiec-ul (în pronunţie românească
macovieţ) este asemănător cozonacului românesc.
Diferă prin umplutură, întrucât aceasta nu este din
nuci şi rahat. Crema este pregătită dintr-o pastă de
mac copt, îndulcit.
Felurile de mâncare trebuie făcute din toate
roadele pământului sau din ceea ce se va semănă
anul viitor. Se recomandă a se gusta din fiecare fel
de mâncare pentru a nu lipsi nimic la următoarea
cină de Ajun de Crăciun. Pe masă se aşează şi coşuri cu mere, astfel reamintindu-se de primii oameni
biblici, Adam şi Eva, şi de păcatul lor.
Alături de cele douăsprezece feluri de mâncare
se află, în miniatură, ieslea în care s-a născut Iisus
şi o lumânare aprinsă. De peste doisprezece ani,
organizaţiile cu caracter caritativ ale Bisericii Catolice, Bisericii Evangelice sau a Bisericii Autocefale

na wesoło

ZIMA
Babciu, załóż mi kurteczkę
i szaliczek, ten w krateczkę.
Będę lepiła bałwanka
i posadzę go na sankach.
Zjedziemy z wysokiej górki,
aż szalik poleci w chmurki!
Urszula Kowalska
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Kolęda dla nieobecnych, Bóg się rodzi, Lulajże Jezuniu, Przybieżeli do Betlejem pasterze, Pomaluśku
Józefie, Maleńka miłość şi altele.
Către miezul nopţii toţi se pregătesc se meargă
la biserică, unde, la ora douăsprezece noaptea, preotul oficiază o slujbă de vestire a Naşterii lui Iisus,
numita Pasterka (Slujba Păstorilor). Ziua de Crăciun
începe, astfel, în faţa bisericii, unde oamenii mai
privesc o dată chipul lui Iisus şi îşi amintesc de ce
a venit printre noi.
Crăciunul este o sărbătoare importantă pentru toţi creştinii, care reprezintă un nou început.
E prilej de bucurie, revedere şi speranţă. Pentru noi,
activitatea a fost o experienţă inedită şi mulţumim
pe această cale doamnei lector pentru minunatele
ore de cultură şi civilizaţie polonă.
Wesołych Świąt!
Elena Carmen Larco
Studenţii Lectoratului de Limba Polonă Iaşi
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Ortodoxe din Polonia, organizează Acţiunea de
Ajun de Crăciun de Întrajutorare a Copiilor (Wigilijną
Akcję Dzieła Pomocy Dzieciom). Prin vânzarea lumânărilor se strâng bani pentru a se pregăti pachete
cu alimente celor mici, neajutoraţi.
După cină toţi membrii familiei participă la
împodobirea bradului cu ghirlande confecţionate
manual din hârtie creponată colorată. Ghirlandele
simbolizează izbăvirea de păcate. Cândva, se
agăţau fructe, mere, astăzi – bomboane fondante.
Tot în acest moment se extrage de sub faţa de
masă fânul. Se spune că dacă firul de iarba uscată, extras este lung, persoana respectivă va avea
o existenţă îndelungată şi frumoasă. De asemenea,
de la crapul pregătit special pentru masa de Ajun,
se păstrează solzii, întrucât se crede că aceştia
aduc bunăstare în noul an.
In timpul împodobirii bradului membrii familiei
cântă colinde tradiţionale sau mai noi, cum ar fi

Smaczn ego!

Myśląc o Wigilii, mamy w głowie obraz karpia, pierogów,
barszczyku czerwonego czy zupy grzybowej. Jednak wielu
z okresem Bożonarodzeniowym kojarzy się również smak
kompotu z suszonych owoców.
Siła tego napoju tkwi w ilości owoców, które posłużą do
jego wytworzenia. Niezbędne są oczywiście suszone śliwki.
Możemy kupić takie wydrylowane i takie z pestką. Potrzebujemy ich minimum pół kilograma. Oprócz śliwek konieczne będą
również suszone jabłka i gruszki. Tych powinniśmy zakupić
około pół kilograma łącznie. Smak kompotu można dodatkowo
wzbogacić suszonymi morelami i skórką z pomarańczy wrzuconą bezpośrednio podczas gotowania. Prawdziwy kompot
z suszu musi być mocny.
Niektórzy z kompotu czynią dodatkowe danie wigilijne
i serwują go razem z makaronem w roli chłodnika, czyli zupy
na zimno. Inni zaś używają go wyłącznie jako bożonarodzeniowego napoju.
Ważne, aby kompot przechowywać w lodówce, gdyż
owoce mają tendencje do fermentacji. Jeśli tego nie zrobimy,
to zamiast smaku wyśmienitego kompotu możemy uzyskać
smak kiepskiego wina.

30

Jutrzenka 11-12/2012

kompot z suszu

Redakcja wyraża szczere podziękowanie
Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP
za dofinansowanie w 2012 r. umożliwiające
wydawanie pisma Polaków w Mołdawii
„JUTRZENKA”:
– w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą” działalność redakcji
w I półroczu była dofinansowana za pośrednictwem
warszawskiej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”;
– w II półroczu uzyskaliśmy wsparcie finansowe od
Ambasady RP w Mołdawii.
Serdeczne podziękowanie wyrażamy naszym
przyjaciołom z Polski za dofinansowanie wydatków
na utrzymanie strony internetowej czasopisma:
www.jutrzenka.md
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