


  
  

  2
  

  
  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 1

-2
/2

0
1
3

WarszaWa



  
  

  3
  

  
  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 1

-2
/2

0
1
3

W numerze:
Pożegnanie 
z Markiem Eminowiczem
Wiadomości
Nowy portal internetowy
Spotkania opłatkowe cz.II
Fotoreportaż
Wigilia po polsku i mołdawsku
Szopka bożonarodzeniowa
Informacje polonijne
Encyklopedia JUTRZENKI
Polacy w Mołdawii   
Na dobry początek 
Powstanie Styczniowe
Konkurs
Ogłoszenie
Uczymy się polskiego
Z historii Polski
Stosunki polsko-mołdawskie
Informacje polonijne
Fotoreportaż
Akcje PTM
Tłusty Czwartek w Bielcach
Informacje polonijne
Encyklopedia JUTRZENKI
Kącik literacki
Konkurs
Klub Mądrej Sówki
Aktualności
Fotoreportaż
Bal karnawałowy

2-3

4
5
6
7-8

9-10
9
11-12
13-15
16-19
20
20
21
22

23-24
25-26

27
27
28
29
29
30
31

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

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.

pożegnanie

Zmarł prof. Marek Eminowicz

Marek Eminowicz urodził się w 1933 r. w znanej krakow-
skiej rodzinie o ormiańskich korzeniach. Ormiańska Rodzina 
Eminowiczów przyszła do Polski, do Lwowa w styczniu 1628 r. 
Marek bardzo szanował i kochał tradycję rodziny. To była 
tradycja polskich patriotów. Z dumą Marek przywoływał Emi-
nowiczów – oficerów w powstaniu kościuszkowskim, jeszcze 
mocniej zapisanych w rodzinnym przekazie Eminowiczów – 
bohaterów Powstania Styczniowego, od Władysława, szefa 
sztabu w oddziale Czachowskiego – po 13-letniego Bojomira, 
który uciekł z gimnazjum, by dostać się do Powstania, a trafił do 
austriackiego więzienia. Marek także chętnie wspominał swe-
go pradziadka, Wincentego, późniejszego twórcę krakowskiej 
straży pożarnej, który za udział w Powstaniu odsiedział półtora 
roku w austriackiej twierdzy – na Wawelu. Byli potem następ-
ni Eminowicze na służbie polskiej wolności – w Legionach,  
w walce o Lwów w 1918, wojnie z bolszewikami, w II wojnie –  
w Strzelcach Podhalańskich, w Dywizji Pancernej gen. Maczka, 
w partyzantce, w tajnym nauczaniu – jak ojciec Marka – Juliusz, 
zamęczony w niemieckim obozie koncentracyjnym w 1942 r.

W 1950 r. 16-letni Marek, będąc uczniem gimnazjum So-
bieskiego, założył wraz z kolegami ze szkoły tajny Związek 
Walczącej Młodzieży Polskiej. Jesienią 1952 r. organizacja 
została wykryta przez UB. Już jako student pierwszego roku 
historii UJ został aresztowany (X 1952) i więziony kolejno  
w Jaworznie i Tarnowie.

Po wyjściu na wolność ukończył studia historyczne na UJ. 
W 1969 r. rozpoczął prace nauczyciela historii w V Liceum 
Ogólnokształcącym, gdzie zasłynął jako niekonwencjonalny  
i niezwykle wymagający pedagog. Razem z uczniami w okresie 
PRL-u przemierzył całą Polskę i najdalsze zakątki świata.

Z Markiem nasza Redakcja zaprzyjaźniła się, gdy w 2009 r., 
podczas podróży po Kresach Wschodnich, zawitał do Mołdawii. 
Spotkaliśmy się w Bielcach, zwiedziliśmy twierdzę sorocką, 
pomnik hetmana żółkiewskiego w Bieriezowce, monastyr Rudi, 
polską wieś Styrczę.

Potem spotykaliśmy się w Krakowie. Marek uwielbiał zapra-
szać gości do swojego mieszkania, gdzie raczył ich nie tylko 
winem i pasztetem własnej roboty, ale i długimi opowieściami 
o swoich przygodach. Kochał życie, wesołą, sprawdzoną 
kompanię przyjaciół. Kochał książki i zbierał je z pasją niebo-
gatego bibliofila. Od niego Redakcja dostała album Polska. 
Rody magnackie.

Dzięki Markowi można było poczuć, że jesteśmy częścią 
tej historii, którą sam współtworzył – wspaniałej historii polskiej 
wolności.

Każdy dzień na pogrzeb jest zły. Nie mogło być jed-
nak chyba dnia lepszego na to, by odprowadzić Marka 
Eminowicza do jego pradziadka Wincentego, do Bojomi-
ra, do Władysława – niż ten dzień właśnie: 22 stycznia,  
150. rocznica Powstania Styczniowego. 

prof. Andrzej Nowak, historyk z UJ

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych 
z funduszy polonijnych 

Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą 

na wniosek Ambasady RP 
w Kiszyniowie



  
  

  4
  

  
  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 1

-2
/2

0
1
3

EUROPEJSKI ROK OByWaTELI

Mołdawia przyłączy się do postanowienia 
Komisji Europejskiej o ogłoszeniu roku 2013 
Europejskim Rokiem Obywateli. Projekt ustawy  
w tej sprawie przyjął mołdawski rząd 2 stycznia na 
wniosek premiera Vlada Filata, który wskazywał 
na konieczność wciągnięcia obywateli do procesu 
eurointegracji. Przyjęty dokument zostanie przeka-
zany do zatwierdzenia parlamentowi. 

KRyZyS POLITyCZny W MOłDaWII

Lider Liberalno-Demokratycznej Partii Mołdawii, 
premier Vlad Filat poinformował 13 lutego o wyjściu 
jego ugrupowania z umowy koalicyjnej o utworze-
niu Sojuszu na rzecz Integracji Europejskiej (aIE). 
Oskarżył pozostałych koalicjantów – liberałów  
i demokratów – o tworzenie struktur oligarchicz-
nych, kryminalizację państwa, przeszkadzanie 
w pracy wspólnego rządu, torpedowanie reform, 
szykanowanie ministrów z jego partii, tolerowanie 
korupcji i tuszowanie przestępstw urzędniczych. 
Za głównego winowajcę oligarchizacji państwa 
uznał wiceprzewodniczącego parlamentu Vladimira 
Plahotniuca z partii demokratycznej.

Filat wezwał jednocześnie dotychczasowych 
partnerów z aIE do podpisania nowej umowy 
koalicyjnej i wykreślenia z niej niekonstytucyjnych  
i antydemokratycznych zapisów, w tym dotyczących 
partyjnego podziału stanowisk. Premier wypowie-
dział się przeciwko przedterminowym wyborom 

parlamentarnym i zaproponował, aby parlament 
głosował w sprawie wotum zaufania dla jego rządu. 
Parlament Mołdawii przegłosował 15 lutego likwida-
cję stanowiska pierwszego wicespikera parlamentu 
zajmowanego dotychczas przez Vladimira Plahot-
niuca ze współrządzącej partii demokratycznej, 
skonfliktowanego z premierem Vladem Filatem. 

WIZyTa PRZEDSTaWICIELI UE W MOłDaWII

Szefowie dyplomacji Polski, Wielkiej Brytanii  
i Szwecji – Radosław Sikorski, William Hague  
i Carl Bildt – podczas wspólnej wizyty w Kiszyniowie  
19 lutego rozmawiali m. in. o procesie integracji 
europejskiej Mołdawii, w tym możliwości szybkiego 
zakończenia negocjacji i parafowania przez nią 
umowy stowarzyszeniowej z UE na listopadowym 
szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie,  
a także o umowach o strefie wolnego handlu 
(DCFTa) i ruchu bezwizowym. Rozmowy dotyczyły 
także możliwości przezwyciężenia obecnego kry-
zysu rządowego w Mołdawii i perspektyw uregulo-
wania problemu naddniestrza. 

Ministrowie odbyli spotkania z prezydentem 
nicolae Timoftim, premierem Vladem Filatem, sze-
fem dyplomacji Iurie Leancą, spikerem parlamentu 
Marianem Lupu, liderem Partii Liberalnej Mihaiem 
Ghimpu oraz b. prezydentem, przewodniczącym 
opozycyjnej Partii Komunistów Władimirem Woro-
ninem. Radosław Sikorski i Carl Bildt odwiedzili też 
naddniestrzańskie Bendery. 

z materiałów OSW
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Link to Poland 
nowy portal internetowy o Polsce i Polakach na świecie 

www.linktopoland.com 

17 stycznia 2013 oficjalnie został uru-
chomiony portal Link to Poland, skierowany 
do Polaków i Polonii oraz obcokrajowców 
zainteresowanych Polską. 

Pomysłodawca Link to Poland i jedno-
cześnie koordynator sekcji Biznes, Mariusz 
Soltanifar opowiada o idei powstania portalu: 
„Zakres i skala migracji ostatnich lat powodu-
je, że Polonia zarówno nowa, jak i dotychczas 
istniejąca na świecie, wymaga interaktywne-
go portalu do wymiany doświadczeń, pre-
zentacji osiągnięć w wielu dziedzinach oraz 
do wzajemnej integracji. na całym świecie 
istnieją różnorodne organizacje zrzeszające 
Polaków (związki, fundacje i stowarzyszenia – 
oświatowe, naukowe, kulturalne i wiele 
innych) i jedyną możliwością, by znaleźć in-
formacje o ich działalności jest czasochłonne 
przeglądanie elementów wyszukiwarki. Link 
to Poland spróbuje zgromadzić te informacje 
w jednym miejscu i stworzyć kompendium 
wiedzy o Polsce i Polakach.” 

Patronat medialny nad portalem sprawuje 
Telewizja Polonia. łukasz Kardas dyrektor 
TV Polonia zapewnia: „Jestem przekonany, 
że tak, jak zakładają twórcy Link to Poland, 
portal stanie się wizytówką Polski w świe-
cie.” 

na portalu można znaleźć różnorodne 
tematy dotyczące Polonii i Polaków. Serwis 
podzielony jest na kilka działów tematycz-
nych takich jak: Biznes, nauka, Kultura, Dzie-
ci, Młodzież, Studenci, Migracja, Turystyka, 
Projekty oraz Styl życia. Jest też kalendarz 

polskich wydarzeń kulturalnych z całego 
świata, a wkrótce uruchomiona zostanie 
branżowa baza firm polonijnych. 

„Tworząc taką bazę chcemy również za-
interesować i zachęcić obcokrajowców, by 
zdecydowali się na współpracę biznesową 
z firmami polonijnymi i by rozwijali i tworzyli 
swoje projekty w Polsce” – mówi Mariusz 
Soltanifar. 

Mieczysław Sokołowski, naczelnik 
Wydziału ds. Polonii i Polaków za Granicą 
w Departamencie Współpracy z Polonią 
MSZ, podkreśla w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące emigracji, że “Polacy są bardzo 
rozsiani po świecie, a dane posiadane przez 
MSZ pochodzą zarówno z rezultatów spisów 
powszechnych (niekiedy sprzed 10 lat), jak 
i z szacunków”.

Wśród mieszkających w różnych miej-
scach na świecie Polaków sporą grupę 
stanowi młodzież, dlatego też i ona ma 
specjalne miejsce na portalu. “Wierzę w to, 
że moje pokolenie ma możliwość wpływu 
na zmianę ogólnie negatywnego wizerunku 
Polaków w świecie. Link to Poland ma do-
wieść światu, że Polacy w Polsce jak i poza 
granicami kraju są mądrymi, nowoczesnymi, 
dobrze wykształconymi i ambitnymi obywa-
telami świata, a Polska krajem, który warto 
zwiedzić, w którym warto inwestować. Cały 
portal jest stworzony dla Polonii poprzez 
właśnie jej członków”. 

Portal otwiera się także na obcokrajow-
ców, dlatego posiada interfejs angielski.

Patronat Honorowy nad portalem objął 
Lech Wałęsa, były Prezydent Polski oraz 
laureat nagrody nobla, a Barbara Borys-
Damięcka, założycielka TV Polonia, wspiera 
portal merytorycznie. 
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śWIęTa BOżEGO naRODZEnIa  
W CEnTRUM DZIEnnyM

Jasełka w Centrum Dziennym przy parafialnym 
CaRITaS w Bielcach mają długą tradycję. Scenka 
narodzin Chrystusa w wykonaniu uczniów zawsze 
bardzo podobała się widzom. Jednak w tym roku 
postanowiliśmy zmienić formułę spotkania i dowie-
dzieć się więcej o tradycjach bożonarodzeniowych 
w różnych krajach. Pomysł porównania zwyczajów 
świętowania Bożego narodzenia w katolickiej Pol-
sce i w prawosławnej Mołdawii okazał się dużym 
sukcesem. 

nasze pierwsze spotkanie odbyło się 27 grud-
nia. na sali już stała ozdobiona bombkami choinka, 
udekorowano piękną szopkę z postaciami Józefa, 
Maryi i Dzieciątka Jezus. Stół był nakryty białym 
obrusem, pod nim – słoma, na stole – 12 postnych 
dań. Dzieci wraz z nauczycielką Mariną Klipą opo-
wiadały gościom o świętach Bożego narodzenia  
w Polsce. Wyjaśniły widzom, dlaczego jest poło-
żona słoma pod obrusem, dlaczego postnych dań 
musi być 12 i jakie to mogą być dania. Widzom 
podobało się, jak młodzi artyści oczekiwali na pierw-
szą gwiazdkę, jak dzielili się opłatkiem i składali 
życzenia, jak śpiewali kolędy. 

następnie zaproszono wszystkich do stołu,  
a mali kucharze Janek, Danik i Radik przynieśli  
z kuchni gorące pierogi z ziemniakami i z kapustą. 
W tle natomiast cały czas cicho brzmiały polskie 
kolędy – to uczniowie z klasy komputerowej ułożyli 
świąteczną playlistę. Potem dzieci, nauczyciele  
i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i złożyli 
sobie nawzajem życzenia dobrego zdrowia, szczę-
ścia i wszystkiego najlepszego w nowym roku. 
Zakończenie spotkania również było niezwykłe  
i radosne – każdy otrzymał w prezencie gwiazdkowy 
piernik, upieczony i ozdobiony przez wolontariuszy 
i pracowników CaRITaS. 

Druga część spotkania odbyła się przed Wigilią 
prawosławną – 7 stycznia 2013 r. Tym razem do-
wiedzieliśmy się o mołdawskich tradycjach Bożego 
narodzenia. Scenkę przedstawiająca narodzenie 
Jezusa odegrali uczniowie Centrum Dziennego. 
następnie przyszli kolędnicy z gałązkami ude-
korowanymi cukierkami, jabłkami i orzechami. 
Złożyli Gospodyni (jej rolę odegrała nina Gologoţ) 
życzenia szczęścia i dobrobytu. na tym spotkaniu 
również zabrzmiały kolędy. Po rumuńsku zaśpiewał 
je ks. antoni, a nasi goście – uczniowie z ukraińskiej 
szkoły nr 9 – zaśpiewali po rosyjsku i ukraińsku. 

Czas spotkań opłatkowych jest doskonałą okazją do wspólnego śpiewania kolęd. Zdecydo-
wanie najważniejsze jednak jest dostrzeżenie ludzi wokół nas, z którymi możemy podzielić się 
opłatkiem.

Zgodnie z tradycją mołdawską kolędnicy otrzy-
mali od Gospodyni kołacz mołdawski – „kreciunej” 
(crăciunei). Oprócz tego prezenty można było 
pozbierać z gałązek. Z tej okazji skorzystał każdy 
– nikt nie mógł oprzeć się pokusie!

Opr. na podst. pisma „Wiaterek” (nr 10)
wydawanego przez dzieci z Centrum Dziennego 

Iulia Gorobcenko, Bielce

OPłaTEK W GaGaUZJI

Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towa-
rzyszyła spotkaniu wigilijnemu organizowanemu 
przez Stowarzyszenie Polaków Gagauzji. Uro-
czystość odbyła się 25 grudnia 2012 r. w kawia-
rence „Południe” w Komracie. W spotkaniu wzięło 
udział 40 osób. Brzmiały kolędy śpiewane przez 
Sergiusza Manołowa. a podczas wspólnego bie-
siadowania przy wigilijnym stole, dość było czasu, 
by porozmawiać o minionym czasie i nadziejach 
związanych z nadchodzącym nowym rokiem. 

Spotkania opłatkowe zawsze są okazją do 
wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju 
świąt Bożego narodzenia. W tym roku Polonia 
Gagauzji miała możliwość podzielenia się polskimi 
tradycjami bożonarodzeniowymi również z widzami 
popularnego programu świątecznego, który nagrała 
telewizja MOLDOVa 1. Materiał był wyemitowany 
7 stycznia 2013 r. a 27 grudnia zespół „Polacy 
Budżaka” działający przy stowarzyszeniu uświetnił 
noworoczny koncert w mieście. 

Ludmiła Wolewicz, Komrat

KOnCERT KOLęD

W polskiej tradycji Boże narodzenie to czas 
radosnego kolędowania. Kameralne spotkanie pt. 
„noworoczny koncert kolęd” odbyło się 19 stycznia 
2013 r. w Domu Polskim w Bielcach. 

Przybyłych gości przywitała gospodyni wieczoru 
Malwina Russu, członek Zarządu Stowarzyszenia 
„Dom Polski”. Część artystyczną zapewnili ucznio-
wie, którzy przedstawili Jasełka. W podniosły na-
strój wprowadziły przybyłych gości piękne kolędy 
w wykonaniu zespołu wokalnego „Jaskółki”. nie 
obeszło się bez ciepłych słów proboszcza parafii 
ks. Jacka Pucia i ks. antonia Popescu.

na zakończenie spotkania uczestnicy mieli oka-
zję połamać się opłatkiem, złożyć sobie świąteczne 
życzenia oraz skosztować wigilijnych potraw. 

Larysa Ivasina, Bielce

kronika spotkań opłatkowych - część 2
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sPOTKaNIa 
OPŁATKOWE
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SZOPKaStowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” 

informacje polonijne

KTóRE SZOPKI naJPIęKnIEJSZE? JURy ZDECyDOWałO 

W tym roku po raz piąty Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” i Redakcja „Jutrzen-
ki” zaprosiły Polonię mołdawską do uczestnictwa w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożo-
narodzeniową. Zwieńczeniem konkursu była wystawa organizowana w Centrum „Don Bosco”  
w Kiszyniowie. 

Celem konkursu jest przypomnienie pięk-
nej tradycji – własnoręcznego wykonania 
szopki przez całą rodzinę. aktywnie i twórczo 
spędzony czas z pewnością sprzyja ukazaniu 
duchowego wymiaru najbardziej rodzinnych 
świąt w kalendarzu – świąt Bożego narodzenia 
oraz ich głębszemu przeżywaniu. 

W polskich domach przez wieki trwał 
zwyczaj przygotowywania w czasie adwentu 
szopek bożonarodzeniowych. Gromadziły się 
przy tym zajęciu całe rodziny, często kilka 
pokoleń. 

Do uczestnictwa w tegorocznym konkursie 
zapraszane były rodziny, szkoły, świetlice, 
wspólnoty. Wyniki ogłoszono w styczniu.

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji to 
laureat pierwszej nagrody w kategorii prac 
zbiorowych. Szopka przestrzenna, wykonana 
wspólnie przez Larysę Kiryłłowską, Marię Ma-
nołową, Linę Manołową, Sergiusza Manołowa, 
annę Matysiak i natalię Wieliku, zachwyciła 
wszystkich członków Jury i bezwarunkowo 
zdobyła I miejsce. 

W kategorii prac indywidualnych zwycię-

żyła szopka wykonana przez mieszkańca Kiszyniowa 
Kiryłła Goworowa (lat 10) z pomocą rodziców. 

W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 15 szo-
pek. nagrody w postaci książek i albumów ufundowały 
organizatorzy konkursu. Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za udział w konkursie, a szczególnie – najbardziej 
aktywnym ośrodkom polonijnym z Kiszyniowa, Komratu 
i Tyraspolu. 

Oksana Bondarczuk, Kiszyniów

Płyty i książki z polskimi kołędami i przepisami dań wigilij-
nych – dla laureatów z Gagauzji

Wyraz „szopka” oznacza prowizorycz-
ny budynek gospodarczy, w tym wypadku 
stajenkę, tradycyjnie uznawaną w Polsce 
za miejsce narodzin Chrystusa w Betlejem. 
Jako nazwa gatunkowa termin „szopka” 
występuje obocznie do nazwy „jasełka”, 
oznaczającej żłóbek. W sensie rodzajowym 
oba te terminy mają kilka znaczeń, odnoszą 
się bowiem do: 
1) omawianego tu przede wszystkim boże-
narodzeniowego gatunku lalkarskiego; 
2) dekoracji i figur statycznie przedstawia-
jących okoliczności narodzin Jezusa – tak 
w wersji stacjonarnej, stosowanej głównie 
w kościołach, jak i w zminiaturyzowanej 
przenośnej (tzw. szopka kolędnicza); 

ENCYKLOpEDIA JUTRZENKI

3) ich odmian zmechanizowanych; 
4) niektórych przedstawień bożenarodzeniowych w tzw. 
„żywym” planie aktorskim, określanych zwykle w opozy-
cji do dwu grup poprzednich jako „jasełka teatralne”.
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DLa naSZyCH BaBć I DZIaDKóW
W styczniu Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” obchodziło Dzień Babci i Dzień Dziad-

ka. Gośćmi spotkania byli babcie i dziadkowie, którzy zostali zaproszeni przez swoje wnuczęta  
i organizatorów imprezy – Zarząd stowarzyszenia.

W chłodnym i szarym styczniu są dwa niezwy-
kle cieple dni, jedyne w swoim rodzaju – święto 
naszych kochanych babć i dziadków. Obchodzimy 
je 21 i 22 stycznia.

Spotkanie okazjonalne odbyło się w Domu pa-
rafialnym w dniu 22 stycznia. Po krótkim powitaniu  
i złożeniu życzeń przez prezes stowarzyszenia 
panią Oksanę Bondarczuk, dzieci zaprezentowały 
część artystyczną. Recytowały wiersze i przedsta-
wiły ciekawą inscenizację. Piękne życzenia złożyła 
również młodzież – Dana Pawłowska i Sergiusz 
Staruchin zaśpiewali piosenkę dla dziadków. 

Babcie i dziadkowie ze wzruszeniem odbierali 
czułe słowa kierowane pod ich adresem. na ich 
twarzach malowała się radość. Dzieci i młodzież 
poprzez wiersz i piosenkę mogli wyrazić kochanym 
babciom i dziadkom swoje uczucia wdzięczności za 
trud włożony w ich wychowanie. 

Jak co roku babcie i dziadkowie otrzymali od 
wnuków upominki. Uroczystość zakończyła się  
w świetlicy, gdzie seniorzy zasiedli przy wystawnym 
poczęstunku. 

Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom 
za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło i życzymy 
Wam dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia!

Aleksy Bondarczuk
zdjęcia: D. Pawłowska, a. Bondarczuk 

informacje polonijne - Stowarzyszenie "Polska wiosna w Mołdawii"

Kochamy nasze babcie i dziadków też kochamy, w Dniu Babci i w Dniu Dziadka życzenia Wam składamy!
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EuGENiuSZ WoJEWóDZKi

Moja familia Wojewódzki Jewgienij. Urodziłem 
się 10 listopada 1936 roku w Styrczy. Ukończy-
łem dziesięć klas. Potem powołali mnie do woj-
ska – służyłem na flocie. Moja mama pracowała  
w kołchozie. Ojciec pagib na froncie… 22 kwietnia 
1945 roku, na osiem dni przed końcem wojny. Papa – 
Wojewódzki Feliks antonowicz, 1906 roku urodzony. 
Mama z domu Górska Emilja Feliksowna, 1913 ro- 
ku urodzona. Ojciec urodził się w Styrczy, a mama 
urodziła się w okręgu Ryszkany, wioska – nowe 
Druitory. Tamta wieś była dwa razy większa od 
Styrczy. Tam też: Górski, Baraniecki, niedźwiedzki, 
Kimakowski, Dombrowski… wsje tam Palaki. Po-
nieważ tam nie było kościoła, zaczęli tam chodzić 
do cerkwi. a mój dziadek – mamin ojciec – tak co 
trzy miesiące siadał na podwodu i jechał do Bielc 
pomodlić się. […]

 nikt nie wie gdzie urodziła się babcia i dziadek. 
Być może, że oni urodzili się w Kamieńcu Podol-
skim. nie wiem dokładnie. Przywiozłem z Rumunii 
dokument, który przekazał mi jeden Wojewódzki, 
który tam mieszkał. To był dokumient na pokupku 
zjemli z 1899 roku – 39 nazwisk – najwięcej było 
Wojewódzkich – pięciu. To znaczy, że mój dziadek, 
po ojcu Wojewódzki, nie urodził się tutaj. 

Mój pradziad, który nazywał się Wojewódzki 
miał czterech synów. najstarszy był mój dziad – 
Wojewódzki anton Karlowicz, potem Wojewódzki 
Jan Karlowicz, Wojewódzki Michaś Karlowicz  
i Wojewódzki [imię nie dosłyszalne]. I tak to oni przy-
jechali. Było ich pięciu – pradziad i mojego dziada 
trzech braci. W dokument zapisano po rosyjsku, bo 
car był wtedy rosyjski i polski jeden. To był 1899 rok, 
miesiąc październik. Kupili w 39 osób sto dwa 
hektary ziemi, po pięć, po dziesięć hektarów każdy. 
Wszystkich w Styrczy organizuwał Wojewódzki 
Michaś – to był mojego dziada rodzony brat.

Moja babcia – z Cieślińskich. a od mamy familia 
Dąbrowska. […] Mama była z nowych Druitorów, 
a ojciec ze Styrczy. Jeździli to tu, to tam i szukali 

SPISanE LOSy POLaKóW ZE WSCHODU...
wywiady pochodzą ze strony 
Fundacji na rzecz Zachowania Indywidualnej Pamięci Historycznej BRUCHEJOn 
www.bruchejon.org

polacy w mołdawii

w

Polaków, bo zabraniali – ja jeszcze pamiętam – 
żeby żenić się z Mołdawianami. Mówili, żeby tylko 
z Polakami. nie z Mołdawianami i nie z Ukraińcami. 
Ukraińców oni nazywali mużykami, a Polacy to byli 
zawsze ci wyżsi… [...]

Pani Wanda kiedy [nam] opowiadała historię 
przodków – ja tej historii nie znałem – powiedziała, 
że kiedyś, […] kiedy tereny jak Lwów, Kamieniec 
Podolski należały do Polski, Polacy zauważyli, że 
tu są małonasjelionnyje zjemli i przyjechali tutaj 
zajmować się uprawą roli. Ja kiedyś szukałem przy-
czyny, czemu oni tu przyjechali. Mój sąsiad, Leon 
Waszkowski – on urodził się jeszcze do 1900 roku 
– powiedział taką wersję: Pierwotnie, dijstwitjelno, 
byli z Kamienieca Podolskiego i dopóki był wspól-
ny car – polski i rosyjski – służyło się w armii po 
dwadzieścia pięć lat. Jeśli ojciec chciał zajmować 
się rolnictwem, to potrzebna mu była męska siła, a 
dwadzieścia pięć lat oznaczało, że jak ktoś odsłużył 
już [swoje] to wychodzi w wieku pięćdziesięciu lat  
i już nie mógł pracować. I wtedy oni zaproponowali 
takie rozwiązanie, żeby zwolnić ze służby w armii, 
tego kto tu przyjdzie jak po cjelinu. I tak tu przyje-
chali i ich synów zwolniono ze służby.

a był tu Kotylewicz – już trzy lata jak zmarł [...]. 
On opowiedział mi inną wersję: Jak rządziła carska 
Rosja, jak Polska była zachwaczjenna [Rosjanie] 
trzymali tam swoje wojska, żeby nie doszło do 
buntu. a potem zobaczyli, że już było spokojnie  
i wycofali je. Wtedy co bardziej inicjatywni z Po-
laków [zaatakowali] i pobili tych żołnierzy. Wtedy 
znów z Rosji przysłano posiłki i tamtych Polaków 
wysiedlili tutaj. Wcześniej zajmowali się gospodarką 
i mieli duże majątki. To im skonfiskowano i dano tyl-
ko osiem dziesięcin – nie więcej. Tak on opowiadał.

a mama opowiadała, że kiedy była maleńka, 
rodzice zaczynali pracować w Druitorach. Tam 
kiedyś przyjechali i zobaczyli, że wieś jest trochę 
większa niż Styrcza. Z tego co pamiętam opowia-
dała, że żyliśmy kiedyś w ziemiankach i trawa była 
wysoka i kury znosiły w niej jajka, a my chodziliśmy 
i szukaliśmy. (śmiech).[…]

Przed Państwem ciąg dalszy historii rodzinnych Polaków mieszkających w Mołdawii.  
W niniejszym odcinku poplątane losy swoich przodków spróbują odtworzyć mieszkańcy 
Styrczy i Głodian: Pan Eugeniusz Wojewódzki, Pani Adela Monastyrska i Pani Dina Jagu-
szewska. 
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polacy w mołdawii - spisane losy polaków ze wschodu...

w

ADElA MoNAStYRSKA
 Mama Komornicka Julia, a ojciec anton. Mama 

sama z Bryczan, a on z Ryszkan. ale tutaj już 
ożenili się, tu im dano pole, i tu pracuwaly i dora-
bljalysja i dzjecki maly, no szo robyty (śmiech). 
Krowy, pole; sadzili, obrabiali, sprzedawali, świnie 
hodowali. Mieli dwie krówki, świnię – tak dla sie-
bie – i pracowali w polu. Jak się pobrali, to dostali 
każde po sześć hektarów i już tak pracowali, szo 
budut robyty.[...] Hodowali świnie, słonecznik, 
kukurydzę… wsjo. Wozili, sprzedawali, męczyli się 
też, ale wiedzieli, że to wszystko ich. [...] Z renty 
jak się utrzymasz? Duże marno! Marno! No szo 
zrobysz... Mama opowiadała, że kiedyś żyli dobrze. 
nawet przy Rosjanach dobrze się żyło. a teraz jest 
marność! Wsje kuda kotry. Sjeło pustoje. Dom 
za domem: pusty, pusty, pusty. Wszyscy poucie-
kali! Co młodzież tu ma do roboty? Pracy nie ma. 
Tam już się urządzili. Dłuższe marna żyć! Marna, 
marna… […]

Kiedy zaczyna się dwudziesty czwarty grudnia 
– u nas post balszoj – już do Rożdjestwa. W 
kościele jest msza i po mszy jemy. Barszcz obo-
wiązkowo! To hazjajin doma! Powinno być dwa-
naście potraw, tak jak Pan Jezus na wieczerzy miał 
dwunastu [apostołów]. Pierwsze danie – to barszcz  
i pszenica gotowana z orzechami, z makiem – kutja. 
na stole powinno być wszystko postne: i chłodnik  
z ryby, i ryba, i prażona fasola (taką przygotowuje-
my razem z tamarczykom i cebulką), śliwy suszone 
(jak ugotujemy, zalewamy masłem i dodajemy cukru 
i one pęcznieją jak wielkie śliwy). Wszystko powinno 
być na stole. Wtedy gospodarz przynosi siana i tam 
jakijeś dzjecki kokajut, kokajut. Sypie się tam 
pieniążki, orzeszki, co można. Stawia się opłatek 
i cała rodzina klęka i modli się. Wtedy zabieramy 
się do jedzenia. [...]

Przy Wielkanocy też wszyscy idą do kościoła. 
Msza jest wieczorem. Po dwunastej godzinie ksiądz 
rozpala kastior i wszyscy modlą się po ciemku. Już 
z dworu przychodzą ze świeczkami. a w piątek, jak 
pogoda jest ładna – droga krzyżowa. Chodzimy po 
wsi i modlimy się przy stacjach. Moja córka nie opu-
ściła ani jednego dnia. My kochajem Boha. [...]

DiNA JAGuSZEWSKA
Dziad nazywał się Witjentin, chociaż w sje-lje 

nazywali go Wiktor. ale w dokumentach [miał zapi-
sane] po polsku – Witjentin. Mama – Karolina Wi-
tjentiwna. Nastajaszczyje Polaki! nie mogę tylko 
sobie przypomnieć jak nazywał się ojciec mojego 
dziada. Próbowałam. no, on z Polski, a bracia, któ-
rzy z nim do Styrczy przyjechali – to Kotylewicze. 
Oni przyjechali z Polski na Ukrainę, a z Ukrainy – tu 
do Mołdawii, do Styrczy. Było ich trzech: antoszko, 

Michałko i nikoła. Już nawet ich dzieci poumierały. 
Jest ktoś w Bielcach – ale już nie pamiętam kto. 
a mamy dwajurodnyje [kuzyni] – wszyscy już 
poumierali – Cieślińscy. I mama też umarła. Zosta-
liśmy już tylko my – trzecie pokolenie.

Mój ojciec był prawosławny. To dlatego, że to 
była jedyna [katolicka] rodzina w okolicy. I jak to na 
wsi: szesnaście lat – ojciec powiedział – Wychodzi 
za muż! Chciał, żeby wyszłam za mąż i żeby tu 
została, obok niego. Bo tak dawniej ludzie robili. 
Patrzyli, żeby mieć komu przekazać ziemię. Teraz 
już nikt na to nie patrzy. Tam, gdzie znajdzie swaju 
połowinku, tam jedzie. a dawniej nie. Dołżen adin 
tu żyt!

[…] Mój mąż styrczański, z Polaków. Familia 
Waszkowski. Moja babka i jego mama były rodzo-
nymi siostrami. Oni też tu przyjechali, tylko że oni 
przyjechali gdje-to z Ukrainy. Dlatego że bart mo-
jego męża cały czas jeździł na Ukrainę, do jednej 
wsi i mówił, że stamtąd pochodzą. Tam jeszcze 
kiedyś krewni byli, no… […]

Dziad nas uczył. On lubił sobie wypić. a jak wy-
pił, to tylko po polsku mówił. Widzicie – on robotja-
ha był silnyj – ale jak sobie wypił, to by i dobę całą 
mówił i mówił. I tak on nam opowiadał po polsku,  
a my słuchaliśmy i pytaliśmy „No djeduszka!  
A szto że to takoje?” On ciągnął i ciągnął. I tak 
słowo po słowie… a następnego dnia pytaliśmy:  
„A szto że to takoje? Djeduszka wczora howory-
ly”. I wtedy on nam wyjaśniał. I w ten sposób dużo 
słów znam. Jak teraz czytam czasem, to wydaje mi 
się, że już gdzieś te słowa słyszałam. [...]

Czwartą klasę skończyłam w Rumunii. Przy-
szli Rosjanie – apjat do czwartej. Rosjanie pobyli 
trochę i wże apjat Rumuni przychodzą – to idę 
do piątej klasy. Dwa lata w czwartej klasie, przez 
rok uszli i taka to nauka. a potem, kiedy już wojna 
się zakończyła – już wszyscy w szkole przeszli na 
mołdawski i rosyjski. Dziś jeśli rosyjska wioska to 
rosyjska szkoła. […]

 Była wojna. Przyszli Rosjanie. Oj tjażeło. Już 
zapomnieliśmy [jak to było]. Miałam dwanaście, 
trzynaście lat i pamiętam, jak kamień nosiliśmy 
na spinie [do budowy drogi]. Mieszkaliśmy nad 
samym brzegiem Prutu – to skąd ja rodem i gdzie 
wszyscy ci Kotylewicze się rodzili – od Pruta szła 
ich ziemia. W czasie wojny budowali drogę, żeby 
armia mogła przejść i my nosiliśmy kamień. armia 
przeszła i wsjo. ale wszystkośmy zapomnieli. 
Gołodowka [wielki głód]  jaka u nas była! W czter-
dziestym siódmym roku. Balszoj gołod! W czasie 
tego głodu wiele ludzi zmarło. My jakoś daliśmy 
sobie radę. Mama nas poddjerżała poniemnożku 
i potichońku… […]
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Mleko od krów, które pasą się na pastwi-
skach Mołdawii i jedzą ekologiczną żywność, 
jest przetwarzane w zakładach mleczarskich 
przedsiębiorstwa Heuvelland we wsi Logofteni 
(rejon Făleşti). W 2012 roku Heuvelland – jedy-
ny w kraju producent ekologicznych produktów 
mlecznych – świętował pięciolecie obecności 
na mołdawskim rynku. 

Projekt budowy zakładów mleczarskich  
w Logofteni został zrealizowany na podstawie 
umowy między rządami Mołdawii i Holandii. 
Rząd Holandii okazał pomoc finansową za po-
średnictwem agencji EVD w ramach programu 
współpracy z krajami Europy Wschodniej. Do 
mołdawskiego współzałożyciela przedsiębior-
stwa należy 51% akcji (budynek i stado krów), do 
holenderskiego – 49% (urządzenia i technologie 
wyprodukowania serów). W przedsiębiorstwie 
jest zatrudnionych około 50 osób. Obecnie asor-
tyment produktów, początkowo składający się  
z 4 odmian sera gouda wyprodukowanych we-
dług technologii holenderskiej, jest powiększony 
o produkcję pasteryzowanego mleka, śmietany, 
bryndzy (ser miękki), topionego masła i sera 
tartego. Ser gouda oficjalnie został uznany za 
ekologiczny dopiero w 2009 r., kiedy Heuvelland 
zaczął stosować żywność ekologiczną.

Główny rynek zbytu ekoprodukcji jest  
w Bielcach. 1 kg sera gouda kosztuje około 
100 lei mołdawskich. Ser ten jeszcze rok temu 
był sprzedawany w kiszyniowskich supermar-
ketach, ale obecnie bardzo trudno go tam do-

экологический сыр из Молдавии

autor: ałła Klimowicz
tłumaczenie na j. polski: Swietłana Trofimowa 

EKOLOGICZny SER Z MOłDaWII

Молоко, полученное от коров, которые пасут-
ся на пастбищах Молдавии и едят экологические 
корма, перерабатывается на молочном заводе 
фирмы «Heuvelland» в селе логофтень Фалешт-
ского района. в 2012 г. фирма «Heuvelland» – 
единственный в стране производитель экологиче-
ской молочной продукции – отметила пятилетие 
присутствия на молдавском рынке.

Проект строительства молочного завода в ло-
гофтень был реализован на основе Меморандума 
о взаимопонимании между правительствами Мол-
давии и Нидерландов. голландское правительство 
оказало финансовую помощь в строительстве заво-
да посредством агентства EVD в рамках программы 
кооперации со странами восточной европы. вклад 
молдавского соучредителя завода составил 51%, 
(здание и стадо коров), голландского соучреди-
теля – 49% (оборудование и технологии произ-
водства сыра). На производстве экологической 
продукции работает около 50 человек. На сегодня 
ассортимент продукции, вначале состоявший из  
4 разновидностей сыра «гауда», изготавливаемых 
по голландской технологии, расширился за счет 
пастеризованного молока, сливок, брынзы (мягкого 
сыра), топленого сливочного масла и тертого твер-
дого сыра. сыр «гауда» официально стал экологи-
ческим лишь с 2009 г., когда фирма «Heuvelland» 
перешла на экологические корма. 

рынок сбыта продукции находится в основном 
в Бельцах. стоит 1 кг экологического сыра «гауда» 
около 100 леев. Твердые сыры «гауда» еще год 
назад были в продаже в супермаркетах кишинева, 

W maju 2012 r. w Warszawie odbyło się oRGANiC MARKEtiNG FoRuM – Międzynarodo-
wa Konferencja w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Produktów Ekologicznych i Surowców 
Naturalnych. Na międzynarodowe spotkanie branżowe do stolicy Polski przybyli producen-
ci żywności ekologicznej, handlowcy, importerzy i rolnicy z 26 krajów Europy Środkowej  
i Wschodniej, aby przedyskutować trendy i strategie branży ekologicznej i nawiązać nowe 
kontakty. W oRGANiC MARKEtiNG FoRuM udział wzięło około 350 uczestników. 

Na Forum w Warszawie odznaczony został producent serów Heuvelland z Republiki Moł-
dawii. Ser twardy ziołowy „Gauda Queen“ otrzymał uznanie jurorów i nagrodę jako najlepszy 
produkt ekologiczny „Best of organic“, która jest przyznawana przez zwiedzających wystawę 
w ramach Forum.

na dobry początek

w
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stać. Pojawia się jedynie w sklepach №1: Меtrо  
i Green Hills. 

– Mamy teraz w gospodarstwie 200 dojnych 
krów – mówi mołdawski współzałożyciel przed-
siębiorstwa, dyrektor Vasile Chiresh – Całkowita 
liczba to ponad 400 krów. Wysokie ceny za 
energię elektryczną, gaz, olej napędowy oraz 
za opakowania skutecznie utrudniają nam pra-
cę i czerpanie z niej satysfakcji. Nośniki energii  
w strukturze kosztów produktów jeszcze parę 
lat temu zajmowały 25-27%, obecnie – 50%. 
Ale produkcja mleczna potrzebuje wsparcia. 
Mołdawia importuje wiele produktów mlecz-
nych, przez co jesteśmy zepchnięci z półek 
sklepowych. Wszystko to, co jest importowane, 
okazuje się być tańsze od miejscowej produkcji 
średnio o 30%. Na przykład Ukraina, która sub-
sydiuje swoich producentów mleka, dostarcza 
do Mołdawii ser w cenie 37-45 lei za kilogram, 
podczas gdy koszty naszego sera wynoszą 
ok. 62-66 lei. Z taką konkurencją dostawa sera 
Gouda w naszych sklepach zmniejszyła się  
o 80% w ciągu dwóch lat. Wciąż się główkujemy, 
jak się utrzymać, dopóki władze nie podejmą 
jakiś działań.

Eksperci twierdzą, że w tej samej sytuacji 
znajdują się również inne zakłady przetwórstwa. 
Zwiększenie asortymentu najprawdopodobniej 
nie pomoże im przetrwać. Mołdawia importuje 
mleko z Włoch i Ukrainy, więc czy warto w ogóle 
zajmować się mlekiem? To jest pytanie do władz, 
które powinny rozwiązać problem z regulacją 
importu nabiału. na razie jednak miejscowi 
producenci, którzy zamiast nastawiać się na 
rynek wewnętrzny, z powodu słabej sprzedaży 
są zmuszeni inwestować w eksport.

Wydajność przedsiębiorstwa będzie wzrasta-
ła, jeżeli zaistnieje rynek zbytu. Vasilie Chiresh 
nie traci nadziei. – Jeżeli w supermarketach 
będzie kącik produktów ekologicznych, ludzie 
zrozumieją z czasem, że warto wybierać natu-
ralny, bardziej jakościowy produkt. W ten sposób 
zwiększy się liczba naszych klientów.

но сейчас их почти нет. Можно встретить лишь  
в магазинах №1 – Меtrо и Green Hills. 

– Сейчас у нас на ферме 200 фуражных ко-
ров, – рассказывает молдавский соучредитель 
предприятия, директор василе чиреш, – общее 
поголовье превышает 400 голов. Работать  
и радоваться мешают цены – на электроэнер-
гию, газ, солярку, на упаковку. Энергоносители  
в структуре себестоимости продукции еще 
пару лет назад занимали 25-27%, сейчас – 50%. 
Но молочной продукции нужна поддержка. Так 
как на внутренний рынок поступает много им-
портной молочной продукции, мы вытеснены  
с прилавков магазинов. Все, что импортируется, 
дешевле себестоимости местной продукции  
в среднем на 30%. Например, Украина, которая 
субсидирует своих производителей молока, за-
возит в Молдавию сыры по цене 37-45 леев за 
килограмм, в то время как наша себестоимость 
сыров находится в пределах 62-66 леев. При 
такой конкуренции поступление сыра «Гауда»  
в наши магазины снизилось на 80% в течение двух 
лет. Думаем, как продержаться, пока «сверху» 
не примут какие-то меры. 

эксперты утверждают, что в таком же положе-
нии и другие перерабатывающие предприятия. 
Увеличение ассортимента вряд ли поможет вы-
жить. Молдавия импортирует молоко из италии 
и Украины, так стоит ли заниматься вообще мо-
локом? это уже вопрос правительству, которое 
должно решить проблему с регламентированием 
«молочного» импорта. а пока, к сожалению, мест-
ные производители экологической продукции, 
которые должны ориентироваться на внутренний 
рынок, из-за плохого сбыта ориентируются больше 
на экспорт.

Мощность предприятия будет увеличена, если 
появится рынок сбыта. василий чиреш уверен, что 
«если будет уголок местной экологической продук-
ции в супермаркетах, то люди поймут, что можно 
хоть отчасти обеспечить себя натуральным, более 
качественным продуктом, и постепенно появятся 
свои покупатели».

na dobry początek - ekologiczny ser z Mołdawii
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Сo to właściwie znaczy – żywność ekolo-
giczna i dlaczego warto jej spróbować?

PłODy EKOLOGICZnEGO ROLnICTWa
Produkty ekologiczne powstają z płodów 

rolnych rolnictwa ekologicznego i przetwa-
rzane są zgodnie z ekologicznymi metodami 
produkcji. Rolnictwo ekologiczne to taki sposób 
gospodarowania, w którym stosuje się tylko 
środki naturalne – obornik, komposty, nawozy 
zielone, nawozy zwierzęce, minerały występu-
jące w przyrodzie oraz metody zapobiegawcze 
w ochronie roślin zamiast syntetycznych pesty-
cydów. zwierzętom zapewnia się pasze gospo-
darskie oraz ruch na świeżym powietrzu. 

Czyste, nieskażone środowisko, w jakim 
znajdują się gospodarstwa ekologiczne, po-
zwala wykluczyć lub przynajmniej znacznie 
ograniczyć zanieczyszczenia powodowane 
przez przemysł lub drogi szybkiego ruchu. 
Każde gospodarstwo podlega kontroli jednostek 
certyfikujących i może pochwalić się specjalnym 
certyfikatem.

Płody rolne wytworzone bez użycia chemii 
są przechowywane i przetwarzane tak, aby nie 
straciły swoich walorów. Ideą ekologicznego 
przetwórstwa jest wybór takiej technologii, która 
w najmniejszym stopniu obniża wartość odżyw-
czą surowca. Zabronione jest używanie organi-
zmów zmienionych przez inżynierię genetyczną 
(GMO). Surowce ekologiczne przetwarza się 
metodami mechanicznymi, fizycznymi lub fer-
mentacyjnymi, które są znane od stuleci. 

WySOKa JaKOść SMaKOWa
Jakość produktów z atestowanych go-

spodarstw i przetwórni ekologicznych wynika  
z ekologicznych metod produkcji oraz wa-
runków czystego środowiska. Są to produkty 
bogate w naturalne składniki i witaminy, a ich 
smak można odróżnić od produktów sztucznie 
„witaminizowanych” i „polepszanych””. 

Surowe przepisy unijne dotyczące żyw-
ności ekologicznej mają zwiększyć zaufanie 
konsumentów i promować ochronę ziemi, 
bioróżnorodności i wysokich standardów 
ochrony zwierząt przez europejskich rolników 
ekologicznych. aktualnie w Europie oko- ł o  
2 proc. żywności, jaką kupują kon-
sumenci unijni, to certyfikowane 
produkty ekologiczne. Gospo-
darstw ekologicznych jest około  
200 tys. i stanowią one 2 proc. 
wszystkich gospodarstw.

Что же это такое – экологическая продукция 
и почему ее стоит попробовать?

ПродУкТы экологического 
сельского хозяйсТва

экологические продукты – это продукты, про-
изведенные в экологических сельских хозяйствах  
и переработанные с использованием экологических 
методов производства. При ведении таких хозяйств 
используются только натуральные удобрения – 
навоз, компост, природные минералы, а также   
биологические методы защиты растений вместо 
пестицидов. Животным обеспечивают натуральные 
корма и выгуливают их на свежем воздухе. 

чистая среда, в которой находятся экологи-
ческие хозяйства, позволяет исключить или же  
в значительной мере снизить загрязнения, вызван-
ные выбросами промышленных предприятий или 
транспортными средствами на скоростных маги-
стралях. каждое такое хозяйство подлежит контро-
лю специальных органов и имеет сертификат.

сельскохозяйственная продукция, произведен-
ная без использования химии, хранится и обраба-
тывается таким образом, чтобы не потерялись ее 
полезные свойства. идея экологической обработки 
состоит в том, чтобы выбрать технологию, которая 
как можно меньше снижает питательные качества 
сырья. запрещено использование организмов, 
модифицированных с помощью генной инженерии 
(гМо). экологическое сырье обрабатывается меха-
ническими, физическими или ферментационными 
методами, известными человечеству уже сотни 
лет.

высокое вкУсовые качесТва
итак, качество продукции сертифицированных 

экологических хозяйств достигается за счет эколо-
гических методов производства, а также зависит от 
условий окружающей среды. экологические продук-
ты богаты природными ингредиентами и витамина-
ми, и их вкус отличается от продуктов, искусственно 
«витаминизированных» и «улучшенных». 

строгие правила ес, касающиеся экологических 
продуктов, направлены на то, чтобы повысить дове-
рие потребителей и способствовать охране земель, 
сохранению разнообразия биологических видов  
и высоких стандартов благосостояния животных 
в экологических хозяйствах. в настоящее время  

в европе около 2 процентов всех продуктов, кото-
рые покупают потребители, являются сертифици-

рованными экологическими продуктами. 
экологических хозяйств в евросоюзе 

около 200 тысяч, что составляет  
2 процента от всех хозяйств.

Opracowała S. Trofimowa

na dobry początek 
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Powstanie styczniowe – polskie powstanie 
narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, 
ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku 
wydanym w Warszawie przez Tymczasowy 
Rząd narodowy. Powstanie było spowodo-
wane narastającym rosyjskim terrorem wobec 
polskiego biernego oporu. Wybuchło w stycz-
niu 1863 roku w Królestwie Polskim i w lutym 
1863 roku na Litwie, trwało do jesieni 1864. Za-
sięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: 
Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.

Było największym polskim powstaniem 
narodowym, spotkało się z poparciem między-
narodowej opinii publicznej. Miało charakter 
wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 
1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych 
sukcesów zakończyło się klęską powstańców, 
z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych 
w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. 
skazanych na katorgę lub zesłanych na Sybe-
rię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Wilno zostało 
spacyfikowane przez oddziały Murawjowa 
„Wieszatiela”.

Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły 
się w żałobie narodowej. W 1867 roku znie-
siono autonomię Królestwa Polskiego, jego 
nazwę i budżet, a w latach 1869-1870 setkom 
miast wspierających powstanie odebrano 
prawa miejskie, doprowadzając je tym samym 
do upadku. Skasowano klasztory katolickie  
w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 mająt-
ków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusy-
fikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania 
znaczna część społeczeństwa Królestwa  
i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą 
rosyjskim za bezcelową.

Wikipedia

январское восстание – польское национальное 
восстание против российской империи. Начало ему 
положил манифест, выпущенный 22 января 1863 го-
да в варшаве временным национальным правитель-
ством. восстание было вызвано ростом российского 
террора в ответ на пассивное сопротивление. На-
чалось оно в январе 1863 года в Царстве Польском  
и в феврале 1863 года в литве, продолжалось до 
осени 1864 года. восстание охватило только те 
территории, которые находились под властью Цар-
ской россии: Царство Польское и аннексированные 
земли.

это было крупнейшее польское восстание, оно 
нашло поддержку в международном сообществе. 
январское восстание носило характер партизанской 
войны, в ходе которой произошло около 1200 бо- 
ев и столкновений. Несмотря на первоначальный 
успех, повстанцы потерпели поражение, десятки 
тысяч погибли в боях, около 1 тысячи казнены, око-
ло 38 тысяч были приговорены к каторге и сосланы  
в сибирь, а около 10 тысяч – эмигрировали. 
волнения в вильнюсе были погашены войсками 
Муравьева-«вешателя».

После падения восстания Польша и литва по-
грузились в национальный траур. в 1867 году была 
отменена автономия Царства Польского, ликвиди-
ровано его название и бюджет. в 1869-1870 годах 
сотни городов, поддерживающих восстание, были 
лишены городских прав, что привело к их упадку. 
Были закрыты католические монастыри в Поль-
ше, конфисковано около 1600 поместий и начата 
интенсивная русификация польских территорий. 
После подавления восстания большая часть на-
селения Польши и литвы признала бессмысленной 
дальнейшую вооруженную борьбу с российским 
захватчиком. 

Википедия – перевод с польского С. Трофимовой

rok 2013 - rokiem powstania styczniowego

22 stycznia 1863 r. uciemiężony naród polski wystąpił przeciw-
ko narastającemu terrorowi i polityce carskiej Rosji wobec Pola-
ków. Walki o charakterze partyzanckim objęły ziemie polskie pod 
zaborem rosyjskim. Mimo zaangażowania i heroicznego wysiłku 
Polaków Powstanie upadło jesienią 1864 r.

Konsekwencją zrywu niepodległościowego wobec carskiej 
Rosji, były liczne represje o charakterze społeczno-politycznym  
i ekonomicznym. Dziesiątki tysięcy bohaterów styczniowych oddało 
życie za marzenia o wolnej i niepodległej Polsce. Tysiące Polaków 
dotknęła zsyłka na Sybir. Ziemie polskie pod zaborem rosyjskim 
zostały objęte zintensyfikowanym procesem rusyfikacji. 

W rozpoczynającym się 2013 roku przypada 150. rocznica 
Powstania Styczniowego. uchwałą Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej rok 2013 został ustanowiony Rokiem Powstania 
Styczniowego.
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Tragedia na placu Zamkowym
Jest ranek 8 kwietnia 1861 roku. W Warszawie na placu 

Zamkowym grupa Polaków śpiewa pieśni religijne i patrio-
tyczne. Nagle z przejeżdżającego dyliżansu pocztowego 
dobiegł głos trąbki. Dźwięki melodii „Jeszcze Polska nie 
zginęła” wywołują entuzjazm i ściągają na plac coraz wię-
cej ludzi. W radosnym podnieceniu nie słyszą złowrogiego 
odgłosu nadciągającej kolumny wojska. W pieść wdziera 
się huk karabinowej salwy i łoskot padających ciał.

Do dzisiaj nie ma pewności, czy wydarzenia, jakie miały 
miejsce 8 kwietnia 1961 roku nie były wynikiem policyjnej 
prowokacji. Wezwania do rozejścia się nie zostały speł-
nione, a próby rozproszenia tłumu, za pomocą płazowania 
szablami i bicia nahajami, nie dały rezultatu. Ludzie tkwili 
w niespotykanym uniesieniu religijnym, śpiewając pieśń 
„Święty Boże” i niezwykle gorliwie modląc się. Mimo salw, 
niosąc krzyże i sztandary, szli ciągle naprzód wprost na 
ziejące ogniem kompanie rosyjskiej piechoty. Po godzinie 
plac Zamkowy opustoszał. Według informacji niektórych 
świadków zginęło ponad 200 ludzi. 

Dramatyczne demonstracje w Warszawie 

Już w lutym 1861 r. sytuacja w Warszawie była 
bardzo napięta. Zwoływane z okazji patriotycznych 
rocznic demonstracje spotykały się z brutalną re-
akcją carskiego wojska. na ulicach padali pierwsi 
zabici, a ich pogrzeby służyły za pretekst do ko-
lejnych wystąpień. najbardziej rozgorączkowana 
młodzież studencka wysłała swych reprezentantów 
do Paryża. Skontaktowali się oni z przebywają-

cym na emigracji Ludwikiem Mierosławskim, który 
przedstawił im swój plan rozpoczęcia powstania. 
Generał radził, aby porwać gubernatora Michaiła 
Gorczakowa wraz z rodziną i, wykorzystując ich 
jako zakładników, opanować warszawską Cyta-
delę. W ręce powstańców miały wpaść znajdujące 
się tam zapasy broni. Do realizacji tego awan-
turniczego scenariuszu nie doszło. nie wiadomo 
co zwyciężyło młodych spiskowców, brak sił czy 
zdrowy rozsądek?

Po kwietniowej masakrze na placu Zamkowym 
zakończyły się próby kompromisu z carem. Od  
14 października w całym Królestwie Polskim wpro-
wadzono stan wojenny. Ulice stolicy zapełniły się 
wojskiem, tępiono wszelkie przejawy polskości, 
np. za noszenie narodowego stroju (czamary lub 
konfederatki) groził sąd wojenny lub zesłanie. 

Tylko margrabia aleksander Wielopolski oraz 
część konserwatywnych ziemian lojalnie współpra-
cowała z zaborcą. Wielopolski stał się znienawidzo-
nym symbolem zdrady i zaprzedania. Margrabia 
chciał przeprowadzić swoje umiarkowane reformy 
i jednocześnie dać dowód wierności wobec cara 
aleksandra II. Główną przeszkodę stanowili mło-
dzi spiskowcy, których, dla załagodzenia sytuacji, 
postanowił wcielić do armii rosyjskiej. nazwiska 
rekrutów znajdowały się już na skrupulatnie przy-
gotowanych przez Wielopolskiego listach.

Styczniowa improwizacja
Branka rozpoczęta z inicjatywy Wielopolskiego 

wymusiła na spiskowcach przyspieszenie przygo-
towań powstańczych. Wszystkiego nie zdołano 
załatwić na czas, pozostawała więc tylko improwi-
zacja. Liczono na zaskoczenie Rosjan i masowe 
przyłączenie się do walki chłopów. Ustalono, że 
pierwszym celem ataku będzie Płock. To tam 
miało dojść do ujawnienia władz powstańczych  
i oficjalnego wydania pierwszych dekretów Rządu 
narodowego. Warszawy nie brano pod uwagę ze 
względu na 22-tysięczny garnizon rosyjski, który 
stacjonował w mieście.

Do powstańców, przebywających od kilku dni  
w lasach, rozkazy docierały w ostatniej chwili. Przy-
bywający do oddziałów dowódcy często nie znali 
swych podwładnych ani terenu, na którym mieli wal-
czyć. Wiadomości, jakie posiadano o nieprzyjacielu 
były skąpe i nieaktualne. Błędnie przypuszczano, że 
Rosjanie rozlokowani w wielu małych garnizonach 
nie zdołają odeprzeć nagłego ataku. Od pierwszych 
godzin walki dochodziło do nieporozumień wśród 
samych powstańców. niektórzy dowódcy, kierując 

rok 2013 - rokiem powstania styczniowego

zbrojny bunt Polaków
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się własnym interesem, usiłowali uniemożliwić bądź 
opóźnić wybuch powstania. Puszczając w obieg 
nieprawdziwe informacje, wywołali zamieszanie  
i bałagan w szeregach spiskowców, których część 
w ogóle nie przystąpiła do akcji. 

Powstanie rozpoczęło się nocą z 22 na 23 sty- 
cznia 1863 roku. Bilans pierwszych walk przedsta-
wiał się mizernie. nie zajęto na stałe żadnego więk-
szego miasta oraz nie zdobyto wystarczającej ilości 
broni. Oddziały polskie nawet jeśli odnosiły sukces 
w pierwszym uderzeniu, to wkrótce były tropione  
i rozbijane. Te, które przetrwały kontrataki i obawy 
rosyjskie, ulegały szybko demoralizacji.

Powszechny zryw chłopów, na który tak liczono, 
nie nastąpił. Chłopi, którzy znaleźli się w powstań-
czych szeregach, wnet dostrzegali katastrofalne 
braki w uzbrojeniu i organizacji oddziałów. Chętnie 

Manifest tymczasowego rządu narodowego
Będący wezwaniem do walki manifest był dziełem 

radykalnego odłamu powstańców, tzw. czerwonych. Uzu-
pełniały go dekrety uwłaszczeniowe zapowiadające oddanie 
ziemi chłopom oraz unieważnienie wszystkich zobowiązań 
wobec szlachty. Bezrolni, którzy wzięliby udział w walce, 
mieli otrzymać po ok. 1,5 hektara ziemi z dóbr narodowych. 
Dotychczasowym właścicielom gwarantowano odszkodo-
wania.

wracali do swych domów i rodzin, nie chcąc brać 
udziału w walce graniczącej z szaleństwem.

W leśnym oddziale i w konspiracji

Przywódcy powstania styczniowego zmieniali 
się jak w kalejdoskopie. Mimo tej gorszącej rywa-
lizacji o władzę pomiędzy polską elitą, powstanie 
trwało. Krzepła konspiracyjna administracja, a dzię-
ki zawartemu wreszcie kompromisowi politycznemu 
zajęto się zakupem broni i przerzutem ochotników 
do Królestwa Polskiego. Jednak siły powstańców 
rosły wolno. Latem 1863 roku w szeregach było oko-
ło 20 000 słabo wyszkolonych i uzbrojonych ludzi. 
Przeciwko nim występowało prawie 200 000 Ro- 
sjan. nic więc dziwnego, że większość ze stoczo-
nych potyczek zakończyła się klęską oddziałów 
polskich. Miażdżąca przewaga wroga wymuszała 
specyficzną taktykę walki. Unikano większych 
bitew, preferowano ataki na mniejsze oddziały, 
korzystając przy tym z zaskoczenia. Ponieważ  
w naszych formacjach znaczny odsetek stanowili 
kosynierzy, starano się podejść skrycie jak najbliżej 
nieprzyjaciela i rozstrzygnąć bój jednym atakiem.

Gdy 17 października 1863 roku dyktatorem 
został Romuald Traugutt powstanie weszło w nową 
fazę. Energiczny przywódca zajął się reorganizacją 

rok 2013 - rokiem powstania styczniowego

Pożegnania
Wiele takich scen rozegrało się na objętych powstaniem 

ziemiach. Rogatywka z biało-czerwoną kokardą, przypiętą 
na pożegnanie, stała się najbardziej typowym atrybutem 
powstańca.

Artur Grottger: Pożegnanie przed wymarszem
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wojska i władz. Tchnął ducha walki w upadające 
szeregi. Starał się, aby respektowano decyzje Rzą-
du narodowego dotyczące uwłaszczenia chłopów. 
niestety, 23 marca 1864 roku car aleksander II 
ogłosił własny ukaz uwłaszczeniowy, który spowo-
dował ostateczny przełom. Pozbawieni wsparcia ze 
strony chłopów partyzanci nie mieli szans na prze-
trwanie. Powstanie gasło, a aresztowanie Traugutta 
położyło kres zorganizowanej walce.

tragiczny bilans
Gdy wykonywano wyrok na Traugucie i jego 

czterech towarzyszach, wokół szubienicy skupił się 
30-tysięczny tłum, który klęcząc śpiewał religijne 
pieśni. Podobnie ponure ceremoniały powtarzały 
się na terenie Królestwa aż do wiosny 1865 roku.

na Litwie bezwzględnym wykonywaniem re-
presyjnej polityki zajmował się Michaił Murawjow – 
„Wieszatel”. Władze carskie przystąpiły do realizacji 
okrutnego planu zemsty na Polakach. Sporzą-
dzono nawet specjalny ukaz zawierający zasady 
sądzenia i karania buntowników. Podzielono ich 
na 5 kategorii w zależności od wagi popełnionego 
„przestępstwa”. Zaliczenie do dwóch pierwszych 
było równoznaczne z karą śmierci. Trzecia i czwar-
ta kategoria oznaczała zesłanie na Syberię lub 
przydzielenie do przymusowej służby w karnych 
kompaniach. najniższa, piąta kategoria, groziła 

Zsyłki na Sybir
Obok kary śmierci, zesłanie na Syberię należało do chętnie ferowanych wyroków. Objęło ok. 40000 uczestników po-

wstania. Zaledwie połowa z nich wróciła później do kraju. Warunki życia na katordze były bardzo trudne. Tylko niektórzy 
zesłańcy zdołali nieco polepszyć swe położenie, a byli nimi zwykle lekarze, inteligencja i fachowcy przemysłowi.

dozorem policyjnym. W praktyce dużo zależało od 
widzimisię sądzących w procesach rosyjskich ofi-
cerów i sędziów. niekiedy przeniesienie do niższej 
kategorii załatwiała łapówka lub protekcja wysoko 
postawionych osób.

Represje powstaniowe nie ominęły Kościoła 
katolickiego. Papież poparł powstanie, a wielu 
duchownych czynnie zaangażowało się w walkę. 
W odwecie kasacie uległo wiele zakonów, a pozo-
stawionym zgromadzeniom zakazano przyjmować 
nowicjuszy. Car słusznie dopatrywał się w Kościele 
jednej z ostatnich ostoi polskości.

Brutalnym represjom Rosjan sekundowali Pru-
sacy. Przed ich sądami stanęło kilkuset Polaków 
z Wielkopolski. Dla 138 z nich zorganizowano 
pokazowy proces w Berlinie. Dzięki pomocy opinii 
publicznej i obronie najlepszych adwokatów wyroki 
były umiarkowane, a kary śmierci orzeczono tylko 
wobec nieobecnych.

Królestwo Polskie straciło resztki swej autonomii, 
a na jego terytorium obowiązywał przez długie lata 
stan wyjątkowy. Polacy zrozumieli, że na upragnioną 
wolność będą musieli jeszcze poczekać. Tymcza-
sem pozostało skoncentrować się na pracy, nauce 
i szerzeniu oświaty. nadeszła epoka pozytywizmu.

opracowano na podst 
„Polskie powstania narodowe” Rafal Korbal, 

wyd. Podsiedlik-Raniowski i Sp.

rok 2013 - rokiem powstania styczniowego

Artur Grottger: Pochód na Syberię
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konkurs

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
2 мая польская диаспора отмечает го-

сударственный праздник, который имеет 
огромное значение для всех поляков, про-
живающих за границами Польши. Это – День 
Полонии, но также и День государственного 
флага Польши.

SZKoŁA lEtNiA W KRAKoWiE
dla studentów polskiego pochodzenia

Program Szkoły letniej
Wykłady i ćwiczenia (w wymiarze 5 godz. 
dziennie) na temat:
– praktyczne warsztaty z mówienia i pisania;
– literatury polskiej XIX i XX w.;
– sztuki polskiej (w tym sztuki Kresów);
– dziejów Krakowa – duchowej stolicy Pol-
ski. 

Program kulturalno-krajoznawczy
– zwiedzanie Krakowa (Droga Królewska, 
Wawel, muzea);
– wycieczka do Wieliczki, Zakopanego;
– wyjścia do teatru, kina.

uczestnicy Szkoły letniej: 
studenci polskiego pochodzenia, studiujący 
na wyższej uczelni w miejscu zamieszkania, 
posiadający dobrą znajomość języka polskie-
go.

termin: 
7 – 20.07 2013 r. 

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie w Hotelu Studenckim,  
ul. Bydgoska 19B (www.bydgoska.bratniak.
krakow.pl): pokoje 2-3 os. z łazienkami.

opłata za udział w Szkole letniej wynosi 
490 Euro. świadczenia zawarte w cenie: noc-
legi, trzy posiłki dziennie, zajęcia i wykłady pro-
wadzone przez pracowników naukowych UJ, 
udział w programie kulturalno-krajoznawczym, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 

Zgłoszenia:
• przesłanie wypełnionej karty kwalifikacyjnej 
mailem
• wpłata zaliczki w wysokości 50 Euro do dnia 
1.06.2013 r. 
• dopłatę za udział w Szkole Letniej dla studen-
tów w EURO na miejscu po przyjeździe.

organizator
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
Oddział w Krakowie
Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
tel./fax 48 12 422 43 55
Koordynator zadania: Piotr Zborowski
e-mail: pzborowski@swp.krakow.pl 

Мы все – каждый по-своему – стараемся 
сохранить свою национальную идентичность 
и являемся патриотами своей исторической 
родины. 2 мая – это день, когда мы можем 
подтвердить это, подчеркнув свой патриотизм  
и продемонстрировав его окружающим. 

Наш конкурс призван помочь сказать громко: 
«я – поляк! я – полька!», но в то же время он мо-
жет быть и неплохим развлечением для каждого 
из вас. Мы адресуем его всем, кто не разучился 
улыбаться! в конкурсе могут принять участие не 
только представители польской диаспоры, про-
живающей в Молдавии, но и все, кому Польша 
по разным причинам очень близка. 

С 15 марта по 15 апреля 2013 г. мы ждем 
ваши фотографии, на которых изображены вы 
или ваши знакомые, ваши близкие, ваши дети 
с самыми разными государственными символа-
ми Польши. это могут быть кружки с польским 
флагом или надписью «Polska», подставки под 
стаканы с рисунками польских городов, бело-
красные флажки, футболки с польским орлом, 
табличка с названием польской улицы – все, 
что вы найдете и что придет вам в голову. Фан-
тазируйте! У вас нет ничего под рукой? Тогда 
напишите слово «Polska» на снегу, на песке или 
мелом на асфальте!

Просьба высылать фото на наш электрон-
ный адрес: redakcja.jutrzenka@gmail.com

Редакция «JUTRZENKI» подготовила по-
ощрительные призы за лучшие работы, кроме 
того, ваши фотографии примут участие  
в «Национальной галерее Поляков за грани-
цей», которая будет опубликована 2 мая 2013 г. 
на интернет-портале в Великобритании 
Polarity International: www.polint.net
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Po pewnym czasie pan Wiktor wrócił.
– Pójdę teraz zatelefonować do Wandy 

i Jurka. 
Gdy pan Wiktor szukał w notesie nu-

meru...
– Przepraszamy za spóźnienie! Witaj-

cie w Polsce! 
– Zaraz wyjaśnimy, dlaczego się spóź-

niliśmy.
– nasz pociąg też się spóźnił.
– Jak minęła podróż? Czy wszystko  

w porządku? Czy bardzo jesteście zmę-
czeni podróżą?

– Trochę.
Po powitaniu, po objęciach i pocałun-

kach pani Wanda opowiedziała, dlaczego 
ona i jej mąż spóźnili się na dworzec.

– najpierw okazało się, że zegarek 
się spóźnia. Później nie mogłam znaleźć 
klucza od mieszkania. następnie Jurek 
nie mógł uruchomić samochodu, okazało 
się, że nasz stary fiat się zepsuł, więc 
zdecydowaliśmy się jechać autobusem. na 
przystanku długo czekaliśmy na autobus. 
Chcieliśmy złapać taksówkę, ale żadnej 
nie było. Wreszcie zatrzymaliśmy jakiś 
prywatny samochód, potem długo staliśmy 
w korku...

– Jeszcze raz przepraszamy za spóź-
nienie. Wybaczcie!

– nic nie szkodzi. nic się nie stało!
– Trochę się denerwowaliśmy. nie 

wiedzieliśmy, co się stało, dlaczego nie ma 
was na dworcu.

– ale już jest wszystko dobrze. 
– Wszystko dobre, co się dobrze koń-

czy – mówi polskie przysłowie.
– Raczej zaczyna się.
– no właśnie, trudno mi uwierzyć, że 

jesteśmy już w Polsce.
– a teraz pojedziemy do domu!
– Czym?
– Taksówką. na dworcu jest dużo tak-

sówek.
– a więc jedziemy do domu!

PODRóżUJEMy: SPóźnIEnIE

SłOWnIK      словарь

po pewnym czasie
poszukać numeru telefonu
notes
przepraszać
spóźnienie
witajcie!
zaraz
wszystko w porządku
jesteście zmęczeni podróżą
powitanie
objęcia
pocałunki
opowiedzieć
najpierw
zegarek spóźnia się
później
następnie
uruchomić samochód
zepsuć się
zdecydować (się)
przystanek
chcieliśmy złapać taksówkę
żadnej nie było
zatrzymać
jakiś prywatny
staliśmy w korku
korek
wybaczyć
nic nie szkodzi
nic się nie stało
denerwować się
raczej
zaczynać się
uwierzyć
przysłowie

- спустя некоторое время
- искать номер телефона
- блокнот
- извиняться
- опоздание 
- добро пожаловать!
- сейчас, минутку 
- всё в порядке
- вы устали от поездки   
- встреча, приветствие
- объятия
- поцелуи
- рассказать
- сначала
- часы отстают
- позже
- затем
- завести машину
- сломаться, испортиться
- решить (решиться)
- остановка
- мы хотели поймать такси
- не было ни одной
- остановить
- какой-то частный
- мы застряли в пробке
- пробка
- простить
- ничего страшного
- ничего не случилось
- нервничать
- скорее всего
- начинаться
- поверить
- пословица

jak minęła podróż?
как доехали?

nie mogłam znaleźć (czego) klucza
я не могла найти (что) ключ

PORóWnaJ!     сравНи!

wszystko dobre, 
co się dobrze kończy 

всё хорошо, 
что хорошо кончается

uczymy się polskiego
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StoSunki polSko-mołdawSkie
w XViii i XiX wieku

Podsumowanie

Zawarcie pokoju karłowickiego w 1699 r., 
zapoczątkowało erę spokoju w stosunkach pol-
sko-mołdawskich. Spowodowane to było przede 
wszystkim dwiema przyczynami. Pierwszą z nich 
było zapoczątkowanie dwuwiekowego procesu 
wypierania Turków z Europy. Drugą zaś był postę-
pujący upadek Rzeczypospolitej i wzrost roli Rosji. 
Ta ostatnia bowiem zainteresowana była zdoby-
ciem i umocnieniem swoich wpływów w środkowej 
Europie, m.in. w Mołdawii i Wołoszczyźnie.

W 1711 r. hospodar mołdawski Dymitr Can-
temir przyjął rosyjski protektorat, jednak zorgani-
zowana naprędce wyprawa cara Piotra Wielkiego 
zakończyła się porażką. Mimo to turecka polityka 
wobec księstw rumuńskich uległa wyraźnemu za-
ostrzeniu. Sułtan wyznaczał kolejnych hospodarów 
spośród grupy tzw. fanariotów, czyli zaufanych 
wysokich państwowych urzędników o greckim 
pochodzeniu arystokratycznym.

Z kolei XIX-wieczne rosyjsko-tureckie wojny, 
w znacznym stopniu wpłynęły na dalsze losy za-
równo Mołdawii jak i Wołoszczyzny. na mocy po-
koju bukareszteńskiego z 1812 r., Besarabia, czyli 
wschodnia część Mołdawii (obszar między Prutem 
a Dniestrem), został włączony do cesarstwa rosyj-
skiego. Kilkanaście lat później, w wyniku kolejnej 
przegranej wojny z Rosją, Turcja nadała Mołdawii 
i Wołoszczyźnie autonomię gwarantowaną przez 
Rosję. W okresie Wiosny Ludów (lata 1848-1849), 
przez oba księstwa przeszła fala wystąpień rewo-
lucyjnych, co przyczyniło się do początku zmian  
w mentalności społecznej. nadal jednak utrzy-
many został dotychczasowy porządek prawny  
i stanowy, czego przykładem było respektowanie 
obowiązku pańszczyznaniego. W kolejnych de-
kadach XIX wieku, do głosu zaczęły dochodzić 
grupy inteligencji i liberałów, wykształcone z daw-
nych kręgów bojarskich. To one stanęły na czele 
ruchu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko Turcji. 
Jednak udział Turcji w sojuszu z anglią i Francją, 
w wojnie przeciwko Rosji (1853-1855, tzw. wojna 
krymska), zatrzymał na kolejne lata niepodległo-
ściowe aspiracje dla jednoczących się Rumunów. 

Co prawda traktat paryski z 1856 r., gwarantował 
międzynarodową kuratelę anglii, austrii, Francji, 
Rosji i Prus nad Mołdawią i Wołoszczyzną, jednak 
bardziej precyzyjne postanowienia uchwalono dwa 
lata później.

Rok 1859 r., stanowił przełom. nowym hospoda-
rem Mołdawii został wybrany pułkownik aleksander 
Cuza, reprezentujący partię liberalną. Już w następ-
nym roku Zgromadzenie Wyborcze Wołoszczyzny 
zdecydowało o jego powołaniu na tron. Zbyt słaba 
Turcja nie mogła się przeciwstawić międzynarodo-
wym naciskom Rosji, austrii i anglii, które popierały 
unię personalną obu księstwa. W efekcie w 1862 r. 
proklamowano powstanie państwa rumuńskiego 
pod zwierzchnictwem sułtana.

Szereg reform takich jak np. zniesienie pańsz-
czyzny i uwłaszczenie chłopów, sekularyzacja dóbr 
klasztornych, czy zniesienie uprzywilejowanego 
statusu bojarów spowodowało opozycję konserwa-
tywnej grupy bojarów. Doprowadziła ona do obalenia 
Cuzy w 1866 r. i powołania na tron niemieckiego 
księcia Karola Hohenzollern-Sigmaringen.

Wybuch rosyjsko-tureckiej wojny w maju 1877 r., 
zachęcił Rumunów do dalszej walki narodowo-
wyzwoleńczej. Już 9 maja tego roku parlament 
uchwalił deklarację niepodległości i wypowiedział 
Turcji wojnę. Działania wojenne ostatecznie zakoń-
czyły się klęską Turcji, zaś na mocy pokoju z San 
Stefano (3 marca 1878 r.), Turcja w pełni uznała 
niepodległość Czarnogóry, Serbii i Rumunii. Trzy 
lata później Rumunia została ogłoszona królestwem, 
która przetrwała z przerwą w latach 1930-1940, aż 
do 1947 r.

Marcin Smierz
Uniwersytet śląski w Katowicach

z historii polski

to już ostatnie spotkanie z historią 
Polski przygotowywaną przez Marcina 
Smierza z uniwersytetu Śląskiego. Z tej 
okazji redakcja „Jutrzenki” w imieniu 
swoim i czytelników chciałaby serdecznie 
podziękować autorowi za wielomiesięczną 
współpracę i za przybliżanie nam skompli-
kowanych dziejów polsko-mołdawskich.
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KOnKURS „ZnanI POLaCy”

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

informacje polonijne

W styczniu wśród uczniów i słuchaczy kursu 
języka polskiego przy Stowarzyszeniu Polaków 
Gagauzji został przeprowadzony konkurs wiedzy 
o Polsce pt. „Znani Polacy”. Uczestnicy wcześniej 
wylosowali nazwisko znanego Polaka, a następnie 
wykonali o nim pracę. Formy prac były różne: pla-
katy, referaty, prezentacje multimedialne, a nawet 
teledysk. Każda praca musiał zawierać fotografie  
i informacje o znanym Polaku. Trzeba przyznać, że 
poziom wykonania prac był bardzo wysoki, a ich 
autorzy wykazali się dużą pomysłowością. Jury, 
które miało trudny orzech do zgryzienia ostatecznie 
nagrodziło:

– Julię Radową (plakat o Gabrielu narutowi-
czu),

– Julię Wieliku (plakat o Mieszku I),
– Lubę niedzielską (prezentacja o Juliuszu 

Słowackim),
– Romana Piejkowa (prezentacja o Romanie 

Dmowskim),
– Marinę Wolewicz-Garczu (referat o Józefie 

Piłsudskim).
Laureaci w nagrodę otrzymali smartphony. 

najmłodszy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę 
pocieszenia – bezprzewodową myszkę do kom-
putera. 

„Znani Polacy” był kolejnym quizem z cyklu 
konkursów wiedzy o Polsce. Tego typu sprawdziany 

wiedzy cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem, zarówno ze strony dzieci, młodzieży, jak  
i dorosłych. 

Projekt był dofinansowany przez Ambasadę 
RP w Mołdawii.

Anna Matysiak, Komrat
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WyKłaDy Z MEDyCyny DLa POLOnII KISZynIOWSKIEJ

Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii

informacje polonijne

Kolejne wykłady otwarte były prowadzone przez lekarzy Polskiego towarzystwa Medycznego 
w Mołdawii w dniu 9 lutego 2013 r. to już druga akcja z tego cyklu (o pierwszej możecie przeczytać 
w nr. 7-8/2012 – red.). 

Prelekcje z medycyny odbyły się w Domu pa-
rafialnym kościoła Opatrzności Bożej. 

Pierwszy wykład pt. „Co powinien człowiek wie-
dzieć o promieniowaniu” przygotowali radiolodzy 
Olga Górska i Włodzimierz Prochin. Wykładowcy 
przedstawili zagadnienia związane z zagrożeniami, 
jakie niesie ze sobą promieniowanie radioaktywne. 
Dowiedzieliśmy się, że promieniowanie dostajemy 
tak z kosmosu, jak i ze skorupy ziemskiej. Pro-
mieniowanie jest też w materiałach budowlanych. 
Tak popularne w Mołdawii coroczne naświetlanie 
wydziela 2 razy więcej promieniowania, niż rent-
gen. W Polsce, na przykład, tego badania się nie 
robi. Co dotyczy tomografii komputerowej, jest 
ona szeroko wykorzystywana w medycynie, ale 
również nie warto jej nadużywać. Otrzymaliśmy 
też informację o Karcie Promieniowania Pacjen-
ta, która jest rozpowszechniona w Europie oraz  
w strefie promieniowania na Ukrainie i w Białorusi. 

PtM w Kiszyniowie będzie kontynuować cykl wykładów skierowanych do Polonii oraz społeczności 
stolicy. Następna sesja odbędzie się już w marcu. 

Z TROSKą O CHORyCH

„Wiedziałam o zbliżającym się przedsięwzięciu, 
które miało się odbyć w Domu parafialnym w Kiszy-
niowie. Szczerze mówiąc, nie miałam zamiaru robić 
badania. Może dlatego, że nie bardzo ufam leka-
rzom? ale potem zmieniłam zdanie, postanowiłam 
tam pójść i zobaczyć, co się dzieje. Bardzo mnie 
zaskoczyła ciepła i przyjazna atmosfera. Lekarz-
terapeuta zbadał mnie dokładnie i profesjonalnie. 
Serdecznie dziękuję organizatorom tej akcji!”

Maria Abdrachmanowa, parafianka 

„Już od dwóch lat dokuczał mi problem z ręką, 
która czasami mnie zawodziła. Podczas akcji zorga-

Do karty wpisuje się dawki, które pacjent dostał 
podczas badań medycznych. To jest bardzo po-
mocne przy radioterapii chorych z nowotworem. 
Podczas wykładu lekarze przypomnieli również 
dokonania Polki-noblistki Marii Składowskije-Curie 
w dziedzinie radiochemii.

Po przerwie został wygłoszony drugi wykład pt. 
„Bakterie w naszym życiu”. Mikrobiolog Emilia Cym-
balari opowiadała o niebezpiecznych, a zarazem 
niezbędnych do życia bakteriach. Dowiedzieliśmy 
się o probiotykach, które wzmacniają odporność 
organizmu i walczą z infekcją. Znajdują się one  
w jogurtach i kiszonej kapuście. natomiast najpo-
pularniejszym źródłem prebiotyków jest kefir. Co 
ciekawe – wyprodukowany w Mołdawii kefir „Lak-
tonia” zawiera więcej prebiotyków niż inne! 

Po wykładach odbyły się dyskusje. 
сała moja rodzina jest bardzo wdzięczna le-

karzom z Polskiego Towarzystwa Medycznego za 
zdobytą wiedzę. 

11 lutego obchodzono XXi Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji PtM w niedzielę 10 lutego 
przeprowadziło bezpłatne konsultacje lekarskie. W akcji uczestniczyli lekarze rodzinni oraz specja-
liści: radiolodzy obsługujący uSG, mikrobiolog, urolog, jak również lekarze-rezydenci: laryngolog, 
psychiatra, traumatolog i ortopeda dziecięcy oraz studenci Akademii Medycznej w Kiszyniowie. 
Konsultacji udzielono kilkudziesięciu osobom. oddajmy słowo pacjentom: 

nizowanej przez PTM w Kiszyniowie zbadała mnie 
lekarz rodzinny dr anna Pawłowska. Otrzymałem 
konsultację, teraz znam diagnozę i wiem, jak po-
lepszyć swój stan zdrowia.

Bardzo dziękuję lekarzom z PTM, które praco-
wali w tym dniu jako woluntariusze.”

Sergiusz, lat 18, Kiszyniów

„Wizyta u lekarza z Polskiego Towarzystwa Me-
dycznego pozostawiła same dobre wrażenia. Otrzy-
małam szczegółowe i profesjonalne odpowiedzi na 
wszystkie pytania. naprawdę są fachowcami!”

Aleksandra Karpienko, parafianka
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TŁUSTY CZWARTEK
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TRaDyCJE ZaPUSTOWE W MOłDaWII
Karnawałowe zabawy towarzyskie Polonii z północnej części Mołdawii 

uświetnił pochód przebierańców z księciem Zapustnym na czele. 

aktorzy-amatorzy ze Stowarzyszenia „Spotkania 
Małżeńskie” chętnie korzystają z zaproszenia różnych 
ośrodków polonijnych – bądź to gospodarzy z Bielc, Styr-
czy czy Grigorówki. Reżyserem programu artystycznego 
bieleckich zapustników jest przewodnicząca „Spotkań 
Małżeńskich” Ludmiła Ryżakowa. 

W tym roku, akurat w Tłusty Czwartek, przebierańcy 
odwiedzili Dom parafialny w Bielcach, gdzie czekali na 
nich z niecierpliwością uczniowie Centrum Dziennego przy 
parafialnym CaRITaS. Dzieci bardzo się ucieszyły, gdy 
zobaczyły tańczącą Kozę, niedźwiedzia, Bociana, wesołe 
Cyganki, Diablika, Chłopaków i Dziewczyny na Wydaniu  
w pięknych strojach karnawałowych. artyści odegrali 
przedstawienie, które bardzo podobało się widzom. 
Występ po prostu tętnił życiem! Oprócz dorosłych  
w scence zawsze biorą udział dzieci i młodzież – co jest 
atutem bieleckich zapustników. Dzięki zaangażowaniu 
członków Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie” trady-
cje polskiego karnawału są zachowane i przekazywane 
młodym pokoleniom.

Występ przebierańców stworzył ciepłą, rodzinną at-
mosferę. Wszyscy uczestnicy dostali słodkie prezenty od 
gospodyni spotkania, koordynator Centrum Dziennego 
ałły Sobieszczańskiej, a najmłodsi artyści także książki 
w języku polskim. 

Trudno wyobrazić sobie Tłusty Czwartek bez pączków 
i faworków. Dlatego po wspólnym korowodzie zaproszo-
no wszystkich do stołu. na nim  już królowały słodkie 
wypieki, przygotowane przez woluntariuszy i pracowni-
ków CaRITaS. Dzieci przeprowadziły konkurs kulinarny,  
a jury sumiennie oceniło uczestników. Pierwsze miejsce 
przypadło pączkom przygotowanym przez panią Eleono-
rę Tomaszewską z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Były 
naprawdę pyszne! 

Карнавал (по-польски также запусты) – это пери-
од зимних балов, маскарадов и гуляний. Начинается 
он после Нового года, a заканчивается во вторник, 
перед Пепельной средой, которая означает начало 
Великого поста перед Пасхой.

В глубокой древности люди верили – чем выше 
они будут прыгать во время праздника, тем выше 
будут зерновые, поэтому карнавал так тесно связан 
с танцами. Во многих европейских странах, а особен-
но в деревнях, были распространены танцы вокруг 

ENCYKLOpEDIA JUTRZENKI

Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie”

informacje polonijne

I tak przy herbatce, objadając się pącz-
kami i faworkami, kilka pokoleń bieleckich 
Polonusów bawiło się tego dnia jeszcze 
długo. 

Marina Ryżakowa, Bielce
Skądinąd wiemy, że w następnym 

roku na przebierańców czeka Polonia 
kiszyniowska. to dopiero będzie zabawa!

костра, чаще 
всего – хоро-
воды. 

В старину 
во время кар-
навала ели много сытной 
пищи, будто хотели наесться перед при-
ближающимся постом. Очень популярны 
были картофельные драники. Жарили 
также пончики, хрустики и блины. 
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Prenumerata Prasy Polskiej 
z wysyłką za granicę 

za pośrednictwem „RUCH„ S.A. 

Strona internetowa: www.ruch.pol.pl 
Kontakt e-mail: prenumerataz@ruch.com.pl

OPERa WłOSKa

Proponujemy kolejny fragment z książki Stanisława Makowieckiego „MAMAŁYGA, CZYli SŁoń-
CE NA StolE” (Wydawnictwo literackie, Kraków 1976).

Operę zobaczyłem po raz pierwszy w teatrze 
La Scala w Mediolanie. Byłem wtedy mały i nie 
mogłem zrozumieć skomplikowanej hecy, która 
narosła i zagmatwała się na scenie. Jakieś oso-
by, poubierane w dziwaczne stroje, chodziły w tę  
i w tamtą stronę, śpiewając i gestykulując. To znów 
jakiś mężczyzna widocznie chciał udusić kobietę, 
bo zgniatał ją bezlitośnie w ramionach. Potem żal 
mu się widać zrobiło, bo całował ją i cmokał hałaśli-
wie. Ziewnąłem z nudów. Właśnie w tym momencie 
ojciec zasłonił mi scenę kapeluszem.

– nie patrz teraz! – szepnął, a potem dorzucił 
w stronę mamusi: – nie powinniśmy byli go przy-
prowadzać.

Podczas antraktu jacyś znajomi ofiarowali 
mamusi pudełko z czekoladkami. Dostałem jedną, 
ale gdy rozpoczął się akt drugi, mamusia zamknę-
ła pudełko. nie mogłem od niego oczu oderwać, 
takie było piękne. Wnet dostałem kuksańca w bok 
od ojca:

– Gdzież ty patrzysz? – rzucił ostrym szeptem.  
– Patrzże na scenę! 

Zwróciłem więc głowę w stronę sceny, ale... 
wyciągnąłem nieznacznie rękę i otworzyłem pu-
dełko. W środku były jakieś papiery, odgarnąłem je  
i chwyciłem w palce czekoladkę. Zachwycony tym 
nowo odkrytym sposobem podziwiania opery, coraz 
częściej grzebałem w chrzęszczących papierach, 
wyciągając z pudełka czekoladkę za czekoladką.  
– Pst! Sza! – zaczęli protestować najbliżsi widzowie, 
aby mnie uciszyć. Ojciec zasyczał głosem świsz-
czącym ze złości:

– Cicho! Zostaw czekoladki!
Przerażony, zamarłem w bezruchu i siedziałem 

przez chwilę spokojnie. na scenie dalej wyli i po-
krzykiwali. Widząc, że już nikt na mnie nie patrzy, 
nie potrafiłem się powstrzymać; ręka jak cicha 
jaszczurka popełzła sama w stronę pudełka. aby 

uniknąć szelestu papierów, przesunąłem pudełko, 
które spadło na ziemię z trzaskiem. Ojciec odwrócił 
się błyskawicznie i... dał mi w twarz, ale tak, że aż 
rozległo się po sali. Spadłem z taboretu na pod-
łogę i zacząłem ryczeć tarzając się z wściekłości 
po podłodze. Mamusia odłożyła lornetkę i uklękła 
obok, starając się mnie uspokoić i uciszyć. na 
sali podniosły się głosy protestu, które zachęciły 
mnie do jeszcze głośniejszego wrzasku; zupełnie 
jakbym chciał przerwać przedstawienie. artyści 
na scenie podnieśli głosy, aby mnie przekrzyczeć, 
ale z dumą mogę powiedzieć, że nie było to takie 
łatwe. Ojciec, coraz bardziej wściekły, złapał mnie 
za kark i wyciągnął na korytarz. Mocno ujęty pod 
pachy, zjechałem ze schodów w wielkim westy-
bulu jak na skrzydłach. Mamusia biegła za nami, 
daremnie usiłując interweniować, by uśmierzyć 
gniew ojca. Przez otwarte drzwi dochodził do nas 
jeszcze mocny głos pierwszego tenora teatru La 
Scala, podczas gdy sadowiliśmy się w powozie 
przed wejściem.

Przez wiele lat potem słuchałem, jak ojciec opo-
wiadał znajomym przy kawie o moich wyczynach:

– ...zaczął się wtedy konkurs wokalny między 
sławnym tenorem Caruso i moim synem. Ze zdu-
mieniem przekonaliśmy się, że chłopiec, wyposa-
żony w dobry mołdawski głos, był już na drodze do 
pokonania Włocha. Wyobraźcie sobie, państwo, 
naszą sytuację! Wiadomo, że Włosi są dumni ze 
swojej opery i zazdrośnie pilnują własnej sławy! 
Co by z nami zrobiła publiczność, gdyby się było 
okazało, że wygrał konkurs mołdawski chłopiec? 
Wolałem o tym nie myśleć i ze względu na bezpie-
czeństwo wycofaliśmy się. Gdy Caruso zdał sobie 
z tego sprawę, jego głos, który ścigał nas na ulicy, 
gdy uciekaliśmy fiakrem, by schronić się w hotelu, 
nabrał odcienia tryumfu.

autor urodził się w 1906 r. na Besarabii, w Skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „Mamałydze” przedstawia 
– z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełen zadziwiającej harmonii, mimo iż powstał na styku obyczajów 
i kultur: polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej i rumuńskiej (z noty wydawców).



kącik literacki
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konkurs Klub Mądrej sówki

Как напоминание о въезде Иисуса Христа 
в Иерусалим католики празднуют Вербное 
воскресенье (иначе – Пальмовое воскресенье), 
с которым связан обычай освящения пальм, 
берущий свое начало в средние века. 

общество „Польская весна в Молдавии” 
объявляет III республиканский конкурс

Лучшая 
пасхальная пальма

внимание! Жюри будет оценивать тщатель-
ность изготовления пальмы, а также обращать 
внимание на связь с традиционными метода-
ми изготовления.

Предлагаем ознакомиться с наиболее по-
пулярными в Польше техниками:

Пальма курпёвская изготавливается из 
ствола срезанного деревца (пихты или ели), 
оплетенного по всей длине одним из растений 
– плауном, вереском, брусникой. затем ствол 
украшают цветами из тонкой бумаги и ленточка-
ми. верхушку деревца оставляют зеленой. 

Пальма гуральская изготавливается из пучка 
прутиков – вербных, ивовых или лещины. Паль-
му венчают ветки вербы с сережками, пихты, 
красочные бумажные цветы и ленточки. Такие 
пальмы можно встретить в польском регионе 
Подхале, а в местностях липница и рабка каж-
дый год проходят конкурсы на самую длинную 
пальму. 

Пальма виленская небольшого размера (око-
ло 30 см), искусно сплетенная из раскрашенных 
сухих цветов, мхов и трав. Материалы для этой 
пальмы собираются заранее – осенью.

Пальма силезская. скромный, обычно зеле-
ный букет, сплетенный из пяти или семи видов 
кустарника. хотя бы один кустарник в такой 
пальме должен быть с колючками, что символи-
зировало терновый венец христа. обязательны 
также ветви красной вербы, символизирующей 
кровь иисуса. силезская пальма имеет длину 
около 30-50 см. кроме веток к ней не добавляют 
других элементов. 

Пасхальные пальмы следует доставить
в приход Провидения господня 
в кишиневе 
до 25 марта 2013 г.

1. Dużo baloników,
 Konfetti, serpentyn,
 Dużo par wesołych
 I tańcem zajętych.

2. Bardzo rada, gdy ją wkładasz,
 Całkiem zmienia twoją twarz,
 Bal ją cieszy, maskarada.
 Czy ty taki przedmiot masz?

3. Czy znacie zabawkę,
 Którą w karnawale
 Kupują dorośli
 I niosą na bale?

4. Te zielone – każdy zając
 Chętnie zjada z roślin.
 te smażone – zajadają 
 Dzieci i dorośli. 
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Polscy parlamentarzyści 
z wizytą w Mołdawii

Aktualności

KaRnaWałOWE ZaBaWy 
W KISZynIOWSKIM LICEUM

W styczniu 2013 r. w liceum im. M. Gogola odbył się 
Bal Karnawałowy zorganizowany dla dzieci z polskich 
klas. uroczystego otwarcia dokonał Ambasador RP Artur 
Michalski.

Licznie przybyłe dzieci były rewelacyjnie przebrane, wcie-
liły się w różne postacie m. in. wróżki, księżniczki, tygryski, 
wampiry, kotki i inne. Organizatorzy przygotowali wiele kon-
kursów zręcznościowych oraz tanecznych. Zabawę poprowa-
dziła Eleonora Kroczyńska, nauczycielka z Polski pracująca  
w liceum, pomagała jej młodzież ze Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Mołdawii”. 

Trzeba przyznać, że energii i chęci do zabawy dzieciom nie 
brakowało. Była to wspaniała integracja dzieci z polskich klas – 
od pierwszej do piątej. Zostały wyłonione najlepiej bawiące 
się osoby. Przez ambasadę RP zapewnione były nagrody za 
udział w konkursach.

ambasador a. Michalski podziękował administracji Liceum 
za udostępnienie sali. Szczególne podziękowania skierował 
pod adresem Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”, 
którego członkowie udekorowali salę oraz poprowadzili za-
bawy taneczne. 

Aleksy Bondarczuk, Kiszyniów

W czasie karnawału pracowało kompetentne Jury: nauczycielka 
j. polskiego M. Piotrowska-Gołąb, ambasador RP A. Michalski, 
członek Polskiego Towarzystwa Medycznego D. Pawłowska, 
referent ds.polonijnych M. Wojciechowski
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