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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.

Pamiętamy...
13 kwietnia w Polsce obchodzono Dzień Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 
2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez 
Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod 
Smoleńskiem masowych grobów oficerów Wojska Polskie-
go zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów po-
litycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do 
niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich oficerowie 
Wojska Polskiego – wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, 
urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, le-
karze, nauczyciele, prawnicy. Stanowili oni elitę narodu, jego 
potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary dokonanej zbrodni 
były pogrzebane w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Charkowie 
oraz miednoje. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 ro- 
ku.

Około 15 tysięcy ofiar stanowili więźniowie przetrzymywa-
ni wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Starobielsku, 
Ostaszkowie i Kozielsku. Byli to głównie oficerowie wojska  
i policjanci. Pozostałe 7 tysięcy, w większości cywilów, osadzo-
no w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej  
i Białoruskiej, czyli terenach wschodnich Polski, włączonych  
w 1939 roku do Związku Radzieckiego. Dotychczas nie znamy 
miejsc ich pochówku.

Polskich jeńców rozstrzelano na podstawie uchwały Biura 
Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) z 5 marca 1940 roku. Nakazano w niej zamor-
dowanie ponad 25 tysięcy polskich jeńców wojennych prze-
trzymywanych w obozach i więzieniach na Ukrainie i Białorusi. 
Decyzja została jednogłośnie zaakceptowana przez członków 
Biura Politycznego – Stalina, Woroszyłowa, mołotowa, mikoja-
na, Kalinina, Kaganowicza i Berię, którzy złożyli pod nią swoje 
podpisy.

Prawda była ukrywana przez ponad pół wieku.
w

rocznicy katynia i smoleńska

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych 
z funduszy polonijnych 

Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą 

na wniosek Ambasady RP 
w Kiszyniowie
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Katyń 1940 (Ostatni List) 
Skreślam dziś do Ciebie kilka słów 
Chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów 
Piszę stąd do Ciebie ten ostatni raz
Żegnaj już Kochanie, na mnie czas
Nocą wciąż te same miewam sny
Piękną panną młodą jesteś w nich
Synek pewnie urósł, za mnie przytul go
teraz jeszcze trudniej odejść stąd...

teraz jeszcze trudniej odejść stąd... 

W takiej jak ta chwili, chce się żyć
Wszystko jest nieważne, byle być
Lecz wyboru nie dał dobry Bóg
Stoję dziś u kresu moich dróg
Każą nam wysiadać, to już tu
ten brzozowy lasek to mój grób
Jeszcze tylko westchnę jeden raz
Jeszcze myśl ostatnia...

Kocham Was...

Pierwsze transporty śmierci z polskimi jeńcami 
formowane przez NKWD, ruszyły 3 kwietnia 1940 ro- 
ku z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobiel-
sku. Likwidacja trzech obozów rozpoczęła się w tym 
samym czasie, według jednolitego planu przygoto-
wanego przez moskiewską centralę NKWD.

informację o odkryciu masowych grobów  
w Katyniu pierwsi podali Niemcy 13 kwietnia 1943 ro- 
ku. Dwa dni później radio moskiewskie zakomuni-
kowało, że zbrodnię popełnili Niemcy w 1941 roku 
podczas zajmowania okolic Smoleńska. Próby 
wyjaśnienia sprawy przez rząd polski z pomocą 
międzynarodowego Czerwonego Krzyża, doprowa-
dziły do zerwania przez Kreml 25 kwietnia 1943 ro- 
ku stosunków z Polską. Wersję o eksterminacji 
jeńców przez hitlerowskie Niemcy upowszechniała 
propaganda ZSRR, a wraz z nią władze PRL.

Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana 
przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 ro- 
ku władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło 
NKWD. Jako winni wskazani zostali wówczas 
komisarz NKWD Ławrientij Beria i jego zastępca 
Wsiewołoda mierkułow. tego samego dnia prezy-
dent ZSRR michaił Gorbaczow przekazał prezyden-
towi Polski Wojciechowi Jaruzelskiemu pierwsze 
dokumenty archiwalne dotyczące wymordowania 
Polaków.

Dwa lata później, 14 października 1992 roku, 
na polecenie prezydenta Borysa Jelcyna, naczelny 
archiwista państwowy Rosji Rudolf Pichoja wręczył 
prezydentowi Lechowi Wałęsie w Belwederze 
kopie głównych dokumentów, dotyczących spra-
wy katyńskiej. Dokumenty zostały opublikowane  
w 1992 roku w Polsce w zbiorze „Katyń. Dokumen-
ty ludobójstwa”, a w Rosji w pierwszym numerze 
miesięcznika „Woprosy istorii” w 1993 roku.

W 2000 roku, w 60. rocznicę zbrodni katyńskiej, 
w Charkowie, Katyniu i miednoje zostały otwarte 
polskie cmentarze.

Śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej prowadzi 

rocznicy katynia i smoleńska
w

instytut Pamięci Narodowej. Historycy iPN uważają 
«zbrodnię katyńską» za ludobójstwo, ze względu na 
jej ideologiczne umotywowanie względami klasowy-
mi, a faktycznie narodowymi, oraz jej masowość. 
We wrześniu 2005 roku zakończyło się 14-letnie 
śledztwo rosyjskiej prokuratury wojskowej. Rosja-
nie uznali, że mord nie był zbrodnią ludobójstwa  
i nikogo nie postawili przed sądem.

Obchody w 2010 roku z okazji 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej, zapisały się czarną kartą  
w historii Polski. Samolot rządowy z prezyden-
tem Polski na pokładzie rozbił się pod Smoleń-
skiem. Wszyscy zginęli na miejscu, uroczystość 
została odwołana. 

www.poland.gov.pl
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Informacje Polonijne

Związek Polskiej Młodzieży w Mołdawii

iii ROCZNiCa KataStROfy SmOLEńSKiEJ

Uroczystość odbyła się w Kiszyniowie 
przy ulicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
u wejścia do biblioteki polskiej im. A. Mic-
kiewicza. 

W dniu 10 kwietnia 2013 roku delegacja 
rządowa Republiki mołdawii złożyła kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy polskie-
go samolotu w Smoleńsku. 

Polonia kiszyniowska również upamiętniła tę 
smutną rocznicę, oddając hołd wszystkim 96 ofia- 
rom w Smoleńsku. W ceremonii uczestniczy-
li: delegacja z Polski na czele z Dyrektorem 
archiwów Państwowych Polski Władysławem 
Stępniakiem, ambasador RP w mołdawii ar-
tur michalski oraz przedstawiciele ambasady  
i konsulatu. 

Związek Polskiej młodzieży w mołdawii 
(ZPmm) przygotował program poświęcony ofia-
rom katastrofy. W Bibliotece im. a. mickiewicza 
zorganizowana została wystawa fotograficzna. 
Płonące świece stworzyły charakter żałoby. Wy-
stąpienia młodzieży przepełnione były uczuciem 
bólu, smutku i żalu. 

Pamięć o ofiarach leży na sercu Polaków 
mieszkających w mołdawii. Oddajemy im hołd, 
tak jak Oni pragnęli oddać hołd tysiącom zamor-
dowanych Polaków w lasach katyńskich. 

Irina Grosu, prezes ZPMM

Polonusi przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej / zdjęcie: Aleksy Bondarczuk 

iii годовщина катастрофы в смоленске

Торжественное мероприятие состоялось  
в Кишиневе у польской библиотеки им. А. Миц- 
кевича, расположенной на улице имени пре-
зидента Леха Качиньского. 

Здесь, у мемориальной доски, 10 апреля 2013 
года правительственная делегация молдавии 
возложила цветы в память о жертвах катастрофы 
польского самолета в смоленске. 

Польская диаспора кишинева также отмети-
ла эту печальную годовщину, отдавая дань всем  
96 жертвам в смоленске. в церемонии участвова-
ли: делегация из Польши, возглавляемая влади-
славом стемпняком, директором государственного 
архива Польши, посол Польши в молдавии артур 
михальски, а также представители посольства  
и консульства. 

союз польской молодежи в молдавии (сПмм) 
подготовил программу, посвященную жертвам 
смоленской катастрофы. в библиотеке им. адама 
мицкевича была организована фотовыставка. 
Зажженные свечи подчеркнули траурную атмо-
сферу. выступления молодежи были проникнуты 
чувствами боли, печали и скорби. 

в сердцах поляков, живущих в молдавии, жива 
память о жертвах катастрофы. мы помним их так 
же, как и они стремились чтить память о тысячах 
убитых в катынском лесу поляках. 

Ирина Гросу, председатель СПММ
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Polska 1 maja znosi opłaty wizowe dla oby-
wateli Mołdawii. To ważny krok w polityce przybli-
żania państw Partnerstwa Wschodniego do Unii 
Europejskiej – podkreśla rzecznik resortu Marcin 
Bosacki.

 „Znosimy – od 1 maja – opłaty za wizy naro-
dowe uprawniające Mołdawian do wstępu na tery-
torium Polski na więcej niż 90 dni. Wcześniej znie-
śliśmy je dla mieszkańców Ukrainy i Białorusi. To 
kolejny ważny krok w polityce przybliżania państw 
Partnerstwa Wschodniego do Unii Europejskiej, 
którą konsekwentnie prowadzimy” – powiedział 
Bosacki.

Zniesienie opłat za wizy narodowe dla Mołda-
wian zapowiedział szef MSZ Radosław Sikorski 
podczas wizyty w Kiszyniowie w lutym.

„Mołdawia jest jednym z krajów Partnerstwa, 
które są najbardziej zaawansowane w reformach. 
Mamy wielkie nadzieje na parafowanie umowy 
stowarzyszeniowej Unia-Mołdawia jeszcze w tym 
roku” – zaznaczył rzecznik MSZ.

W zeszłym roku Mołdawianie złożyli 7000 wnio-
sków o polską wizę. Polska wydała ponad 5000 
tych wiz. „To bardzo dużo, jeżeli weźmie się pod 
uwagę liczbę mieszkańców tego kraju” – zwrócił 
uwagę Bosacki.

„W najbliższym czasie spodziewamy się analo-
gicznej decyzji ze strony mołdawskiej o zniesieniu 
opłat za wizy narodowe dla obywateli Polski. Moł-
dawia w 2008 r. zniosła już wizy dla obywateli Unii 
Europejskiej, w tym Polski, ale tylko na pobyt do 
90 dni” – napisał MSZ w komunikacie przesłanym 
PAP.

Państwa strefy Schengen wydają wizy: lotnisko-
wą (ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie 
umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzy-
towej lotniska) oraz wizę krótkoterminową (która 
umożliwia pobyt na terytorium strefy Schengen do 
maksymalnie 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od momen-
tu pierwszego wjazdu). Ponadto oprócz tych tzw. 
wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoter-
minowe wizy narodowe oraz zezwolenia na pobyt. 
Ich posiadacze mogą podróżować bezwizowo po 
strefie Schengen przez okres nieprzekraczający  
3 miesięcy w okresie półrocznym.

W kwietniu Parlament Europejski zatwierdził 
kolejne ułatwienia w wydawaniu wiz Schengen 
dla obywateli Mołdawii na poziomie UE. Rozsze-
rzono kategorie podróżnych (m.in. o dziennikarzy, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i mło-
dzież uczestniczącą w wydarzeniach sportowych, 
kulturalnych i edukacyjnych), którzy przedstawiają 
uproszczony zestaw dokumentów i mogą ubiegać 
się o zwolnienie z opłaty wizowej.

Uproszczono kryteria dotyczące wydawania wiz 
wielokrotnego wyjazdu dla rodzin odwiedzających 
obywateli Mołdawii przebywających legalnie w UE. 
Mołdawianie posiadający biometryczne paszporty 
służbowe zostali zwolnieni z obowiązku posiadania 
wiz w przypadku krótkich pobytów.

Partnerstwo Wschodnie ma na celu zbliżenie 
pomiędzy UE a jej sześcioma sąsiadami na wscho-
dzie: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, 
Mołdawią i Ukrainą. Program powstał dzięki wspól-
nej inicjatywie Polski i Szwecji w 2009 r.

Źródło: PAP

wiadomości

PolSKA ZnoSI oPłATy WIZoWE dlA oByWATElI MołdAWII

MołdAWSKA nAGRodA dlA InSTyTUTU PolSKIEGo W BUKARESZcIE
Instytut Polski w Bukareszcie otrzymał na-

grodę GAlEX, przyznawaną przez Bibliotekę 
narodową Republiki Mołdawii oraz mołdawską 
ligę Bibliotekarzy. nagroda została przyznana 
w kategorii „wspieranie programów podkreślają-
cych wartość pisanego dziedzictwa kulturowego 
w bibliotekach Mołdawii”.

W uzasadnieniu nagrody podkreślono wkład 
Instytutu Polskiego w popularyzację tłumaczeń 
polskiej literatury na język rumuński oraz udział 
w rozwijaniu kolekcji Biblioteki „literatura Świa-
towa”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła 
się 23 kwietnia w Kiszyniowie.

 – cieszymy się, że zauważono nasz wysiłek 
i wkład w promowanie czytelnictwa w języku 
rumuńskim. Promując polską literaturę w Moł-
dawii, staramy się promować wartości kultury 

europejskiej i podkreślać łączność Mołdawii  
z Zachodem – powiedziała odbierając nagrodę 
natalia Mosor, zastępca dyrektora Instytutu Pol-
skiego w Bukareszcie.

 Bukareszteński Instytut Polski, który 
działa również na terenie Republiki Mołda-
wii, od 12 lat wspiera wydawanie tłumaczeń 
polskiej literatury w języku rumuńskim, or-
ganizuje spotkania czytelników z polskimi 
pisarzami i przekazuje mołdawskim biblio-
tekom rumuńskojęzyczne wydania polskich 
autorów. Dzięki zabiegom i wsparciu placówki 
w mołdawskim wydawnictwie Arc ukazał się 
w zeszłym roku wybór opowiadań Andrzeja 
Stasiuka, Olgi Tokarczuk i Jerzego Pilcha. 

www.msz.gov.pl
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wiadomości

Polskie ministerstwo Spraw Zagranicznych 
rozdysponowało środki przeznaczone na wsparcie  
i pomoc Polonii w roku 2013. Od ubiegłego roku – 
na mocy decyzji Sejmu RP – wspieraniem i koor-
dynacją działań społecznych Polonii i Polaków za 
granicą zajmuje się ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, wcześniej (od 1990 r.) sprawy te prowadził 
Senat RP. Jak wynika z oficjalnego zapisu, konkurs 
mSZ ma na celu wsparcie Polonii i Polaków za 
granicą w zakresie edukacji, promocji Polski 
i polskości, działania organizacji środowisk 
polskich, ochrony praw mniejszości polskich  
i zaangażowania Polonii i Polaków za granicą we 
współpracę gospodarczą państw ich zamiesz-
kania z Polską. Na te cele w roku bieżącym mSZ 
dysponuje kwotą 52 mln złotych do podziału. 

Po rozstrzygnięciu konkursu mSZ zdecydował, 
że pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie 
97 wniosków. 

Łącznie na konkurs wpłynęło 418 wniosków na 
ogólną kwotę 260 mln zł. to dwa razy więcej niż  
w roku ubiegłym i na kwotę prawie dwukrotnie 
wyższą w stosunku do kwot ubiegłorocznych. Osta-
tecznie ocenie formalnej i merytorycznej poddano 
323 wnioski, z czego postanowiono dofinansować 
97 projektów. 

Jak powiedział wtedy dziennikarzom – podczas 
śniadania prasowego – Janusz Cisek, podsekretarz 
stanu ds. konsularnych i Polonii w ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, dofinansowanie otrzymają 
głównie projekty edukacyjne, nastawione na aktywi-
zowanie młodzieży polonijnej, a także wspierające 
prawa mniejszości polskiej. 

Wiceminister podkreślił, że w tym roku prio-
rytetowo potraktowano projekty przeznaczone 
na wsparcie powrotu Polaków do kraju, na co 
przeznaczono ponad 5 mln złotych. Zdaniem wi-
ceministra obowiązkiem państwa polskiego jest 
zachęcanie wszystkich Polaków, również tych, 
którzy osiągnęli sukces biznesowy i finansowy, 
do powrotu do kraju. Polacy na świecie mogą też 
budować pozytywny wizerunek Kraju i promować 
Polskę w miejscach obecnego zamieszkania – 
to kolejny kierunek wspierania środowisk polonij-
nych. 

Najwięcej – ponad 20,8 mln zł, czyli 40% 
wszystkich środków – przeznaczono na projekty 
związane z edukacją i podnoszeniem potencjału 
intelektualnego Polonii. W dalszej kolejności wspar-
cie otrzymały projekty dotyczące mobilizowania 
Polonii do aktywności we wszelkich dziedzinach 
życia w państwach zamieszkania (14,1 mln zł). 
między innymi za jeden z kierunków mSZ uznaje 

promowanie udziału Polaków zamieszkałych w USa  
w życiu publicznym, politycznym i gospodarczym. 

Projekty realizujące kolejny priorytet – wspiera-
nie środowisk polskich, prawa mniejszości polskich – 
dofinansowano na łączną kwotę 10,4 mln zł, a pro-
jekty dotyczące zaangażowania Polonii i Polaków 
za granicą we współpracę gospodarczą państw ich 
zamieszkania z Polską – 1,5 mln zł. 

to właśnie deklaracje mSZ – potrzeby zmian 
wektora pomocy polskim środowiskom poza Polską 
bardziej na Zachód – od początku budziły niepokój 
środowisk na Wschodzie. W ubiegłym roku więk-
szość projektów kulturalnych, dotychczas wspiera-
nych przez senat, została przez mSZ odrzucona, 
problemy miały też media. Problemy te po części 
wynikały ze zbyt późnych decyzji rozstrzygających 
konkurs. a ten odbył się dopiero w maju, środki do 
beneficjentów trafiły latem, praca niektórych redak-
cji była mocno zagrożona. mSZ tłumaczył, że był 
to pierwszy rok, w którym realizował on zadanie 
współpracy z Polonią, bardzo długo toczyła się 
batalia o to, czy rzeczywiście nastąpi przekazanie 
środków z senatu do mSZ, a w związku z tym 
dopiero w po uchwaleniu budżetu, czyli w marcu  
2012 r. mSZ mógł ogłosić konkurs. 

Z innych nowości mSZ wymienia szerszy 
dostęp beneficjentów w procesie ubiegania się  
o środki. W tym roku udział w podziale środków 
dotąd najważniejszych partnerów po stronie pol-
skiej, czyli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
Stowarzyszenia „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
i fundacji Semper Polonia, był mniejszy. Jest to 
zmiana pewnej polityki programowej – do tej pory 
te trzy organizacje pełniły funkcję podstawowe-
go transmitera środków i pośrednika w dialogu 
między senatem a inicjatywami Polaków poza 
Polską. „Kiedyś te główne fundacje przejmowały 
prawie 100% środków, w roku ubiegłym przejęły  
82% środków dofinansowania, w tym roku będzie 
to jeszcze mniej. Sumy te są mniejsze, bo atrakcyj-
ność projektów składanych przez uczelnie, samo-
rządy, mniejsze fundacje i stowarzyszenia była na 
tyle duża, że doprowadziła do lepszej dystrybucji 
środków” – tłumaczył minister Cisek. 

Obecny konkurs rozstrzygał dofinansowanie 
działalności polonijnej i polskiej za granicą kraju  
w zakresie dofinansowania przez środki z budżetu 
Polski na cały rok 2013. Postępowanie konkurso-
we było otwarte dla organizacji pozarządowych, 
ale wyłącznie dla podmiotów zarejestrowanych  
w Polsce i działających na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą.

 Z. Wojciechowska, www.radiownet.pl

DOfiNaNSOWaNiE DZiaŁaLNOŚCi POLONiJNEJ W ROKU 2013
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KONfERENCJa mEDyKóW W KiSZyNiOWiE

Pod koniec marca 2013 r. na Uniwersytecie 
medycznym im. N. testemiţanu w Kiszyniowie 
odbyła się konferencja „Współczesne możliwości 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w dziedzinie 
otorynolaryngologii”, organizowaną przez Centrum 
Słuchu i mowy mEDiNCUS z Warszawy. Uczestni-
kami konferencji byli mołdawscy i polscy lekarze.

Grupa lekarzy z Polski na czele z dr. n. med. 
mgr zarz. Piotrem Skarżyńskim przeprowadziła 
również badanie 150 dzieci z trzech stołecznych 
liceów. Projekt realizowano wspólnie z mołdawski-
mi lekarzami i rezydentami otolaryngologii, wśród 
których była przedstawicielka Polskiego towarzy-
stwa medycznego w mołdawii Dana Pawłowska.  
 

  Jana Pawłowska

Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii

Informacje Polonijne

конференция медиков в кишиневе

в конце марта 2013 года в медицинском 
университете им. н. тестемицану в кишиневе 
прошла конференция „современные подходы  
в диагностике, лечении и реабилитации глухоты”, 
организатором которой был варшавский центр 
слуха и речи «mEDiNCUS». в конференции при-
няли участие польские и молдавские врачи.

группа врачей из Польши во главе с доктором 
медицинских наук, магистром экономии Петром 
скаржиньским участвовала также в обследова-
нии 150 детей из трех лицеев столицы. Проект 
реализован совместно с молдавскими врачами-
отоларингологами, среди которых была пред-
ставитель Польского медицинского общества  
в молдавии дана Павловская. 

Яна Павловская

Z wykładem 
wystąpił 
P. Skarżyński.
Siedzą:
A. Sandul,  
I. Ababii,  
A. Chiaburu,  
M. Maniuc

Konferencja 
na Uniwersytecie 

medycznym 
im. N. Testemiţanu 

w Kiszyniowie
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Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii

CyKL WyKŁaDóW Ptm

W kwietniu 2013 r. w Kiszyniowie odbyły 
się kolejne wykłady zorganizowane przez 
Polskie Towarzystwo Medyczne.

W auli Katedry mikrobiologii Uniwersytetu 
medycznego im. Nicolae testemiţanu 7 kwietnia 
można było wysłuchać kilku wykładów z radio-
logii. Prelekcja Olgi Górskiej, lekarza i kategorii, 
dotyczyła tomografii komputerowej jako metody 
współczesnej diagnostyki. Wladimir Prochin, 
dyrektor Oddziału Radiodiagnostyki Kliniki  
w Kiszyniowie zaprezentował wykład „możliwo-
ści i ograniczenia, jakie niesie ze sobą metoda ra-
diodiagnostyki. najczęściej zadawane pytania”. 

W spotkaniu uczestniczyli: dr Paweł Dobik, 
znany mołdawski chirurg, dr hab. Wladimir Na-
haba, wykładowca Uniwersytetu medycznego  
w Kiszyniowie, lekarze z różnych miast moł-
dawii, członkowie Ptm oraz przedstawiciele 
kiszyniowskich organizacji polonijnych.

Kolejny z cyklu wykładów Polskiego towa-
rzystwa medycznego odbył się 27 kwietnia br.  
w Pałacu Kultury Uniwersytetu Państwowego. 

Zebrani na spotkaniu wysłuchali dwóch wy-
kładów. Pierwsza prelekcja, którą przygotowała 
i zaprezentowała Jana Botezat, lekarz rodzinny, 
dotyczyła szkodliwości palenia tytoniu. Druga 
dotyczyła szkodliwości nadużywania alkoholu, 
przeprowadziła ją Elwira makowiej, lekarz ro-
dzinny. (jp)

цикл лекций Пмо

В апреле 2013 г. в Кишиневе продолжился 
цикл медицинских лекций, организованных 
Польским медицинским обществом.

на кафедре микробиологии медицинского 
университета им. н. тестемицану 7 апреля можно 
было прослушать лекции по радиологии. ольга 
гурская, врач i категории, прочла доклад об одном 
из методов современной диагностики – компьютер-
ной томографии. владимир Прохин, заведующий 
отделом радиодиагностики одной из клиник в ки-
шиневе, представил доклад на тему „возможности 
и проблемы радиодиагностики. Часто задаваемые 
вопросы”. 

в мероприятии приняли участие члены Пмо  
в молдавии, в том числе д-р Павел добик, извест-
ный молдавский хирург, а также д-р владимир на-
хаба, преподаватель медицинского университета 
в кишиневе, врачи из разных городов молдавии  
и представители полонийных организаций.

очередная из этого цикла лекция Польского 
медицинского общества состоялась 27 апреля во 
дворце культуры государственного университета. 
Присутствующие прослушали два доклада. Первый 
из них «о вреде курения» был подготовлен и пред-
ставлен семейным врачом яной Ботезату. второй 
доклад на тему злоупотребления алкоголем прочла 
семейный врач Эльвира маковей. доклады сопро-
вождались профессионально подготовленными 
мультимедиальными показами. 

Informacje Polonijne

zdjęcia z archiwum PTM 
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PaLma WiELKaNOCNa W mOŁDaWii

Ze Świętami Wielkanocnymi w Polsce wiąże 
się wiele obrzędów, w tym przygotowanie palm 
wielkanocnych. Dawniej wykonywano je z zie-
lonych gałązek, gdyż symbolizowało to życie.  
Z kolorowymi palmami szło się do kościoła w celu 
ich poświęcenia. Następnie po nabożeństwie 
zabierano je do domu i kropiono nimi chałupę  
i bydło w oborze. 

Dziś rzadko już samemu wykonuje się palmy 
w domu. Dlatego, aby popularyzować tradycję wy-
konywania palm wielkanocnych, Stowarzyszenie 
„Polska Wiosna w mołdawii” organizuje konkurs 
na najlepszą palmę wielkanocną. Konkurs ten 
ma na celu pogłębić wiedzę na temat symboliki 
i znaczenia palm w obrzędowości ludowej oraz 
pobudzać aktywność twórczą Polonii. Uczest-
nikami naszego konkursu są dzieci i młodzież, 
osoby indywidualne i stowarzyszenia. Jury ocenia 
estetykę wykonania pracy, walory artystyczne 
oraz dobór odpowiednich materiałów i elementów 
zdobniczych. 

Rozstrzygnięcie iii konkursu odbyło się  
w dniu 11 kwietnia br. w Kiszyniowie. Nagrody 
za najładniejszą, tradycyjną palmę wielkanocną 
(i, ii i iii miejsce) zostały przyznane: Stowarzy-
szeniu Polaków Gagauzji (kategoria zbiorowa), 
Centrum Dziennemu dla Dzieci w Bielcach 
(kategoria zbiorowa) i Julii Lungu z Kiszyniowa 
(kategoria indywidualna). 

Оksana Bondarczuk, 
prezes St. „Polska Wiosna w Mołdawii” 

Пасхальная Пальма в молдавии

с пасхальными праздниками в Польше связано 
много обрядов, в том числе изготовление пасхаль-
ной пальмы. в старину пальмы делали из зеленых 
веток, символизирующих жизнь. Затем с разноцвет-
ными пальмами шли в костел, чтобы их посвятить,  
а после богослужения забирали домой и окропля-
ли ими хаты и скот в загоне. 

сегодня довольно редко пальмы изготавлива-
ют собственноручно дома. именно для популяри-
зации традиции изготовления пасхальной пальмы 
общество «Польская весна в молдавии» органи-
зует ежегодный конкурс на лучшую пальму. его 
целью является углубление знаний о символике  
и значении пальм в польской народной обрядно-
сти, а также пробуждение творческой активности 
Полонии. в нашем конкурсе охотно участвуют дети  
и молодежь, принимаются как индивидуальные, так  
и коллективные работы. Жюри оценивает эстетику 
исполнения работы, артистические достоинства  
и подбор соответствующих материалов и элемен-
тов оформления. 

Подведение итогов iii конкурса состоялось  
11 апреля этого года в кишиневе. награды за 
самые красивые пасхальные пальмы (i, ii и iii ме- 
сто соответственно) были присуждены: Обще-
ству поляков Гагаузии (коллективная работа), 
Дневному центру для детей в Бельцах (кол-
лективная работа) и Юлии Лунгу из Кишинева 
(индивидуальная работа).

Оксана Бондарчук, председатель 
общества «Польская весна в Молдавии» 

Informacje Polonijne

Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii

Dzieci 
z Centrum Dziennego 

w Bielcach 
pracują nad 

palmą konkursową 
/ zdjęcie: 

Helena Usowa

Prace laureatów
zamieszczono 

na okładce
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Informacje Polonijne

Związek Polaków w Mołdawii

турнир По шашкам

в кишиневе прошел Vi турнир по шашкам, 
организованный союзом поляков молдавии.  
28 апреля 2013 года в спортивной шахматной 
школе № 7 состоялись соревнования, в которых 
приняли участие 17 человек. 

Первое место среди мужчин занял александр 
караульный, второе – виктор гребенщиков, третье 
разделили между собой александр дерваль, ду-
митру Замбицки и олег манчевски. среди женщин 
первое место в турнире заняла елена максимук. 

среди школьников призовые места распредели-
лись следующим образом: первое место занял ар-
тур дацкий, второе – александр валуца, а третье – 
ирина вербицкая. 

во время прохождения соревнований была 
организована выставка из личных коллекций ва-
силия казимировича. на ней были представлена 
литература по шашкам, почтовые марки и конверты 
и значки по шахматно-шашечной тематике.

все победители турнира были награждены 
дипломами и памятными призами. 

Василий Казимирович, 
председатель Союза поляков Молдавии 

Laureaci turnieju warcabowego / zdjęcie: Lew Bondarenko 

tURNiEJ WaRCaBOWy

 W kwietniu w Kiszyniowie odbył się Vi turniej 
warcabowy zorganizowany przez Związek Po-
laków w mołdawii dla polskiej diaspory. Zawody 
miały miejsce 28 kwietnia 2013 r. w sportowej 
szkole szachowej Nr 7. W zawodach wzięło 
udział 17 osób.

Pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął ale-
xandr Caraulinîi, drugie – Victor Grebenşcicov, 
trzecie podzielili między sobą alexandr Derval, 
Dumitru Zambiţchi i Oleg mancevschi. Wśród ko-
biet pierwsze miejsce zajęła Elena maximuc.

Wśród uczniów nagrody otrzymali: pierwsze 
miejsce – artur Daţchii, drugie – alexandr Valuţa, 
a trzecie – irina Verbiţca.

Równolegle z zawodami została zorganizo-
wana wystawa osobistej kolekcji Wasilija Kazi-
mirowicza, na której przedstawiono literaturę 
warcabową, znaczki i koperty pocztowe oraz 
znaczki o tematyce szachowo-warcabowej.

Wszyscy laureaci turnieju zostali odznaczeni 
dyplomami i nagrodami.

Wasilij Kazimirowicz, 
prezes Związku Polaków w Mołdawii
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aktualności

SPOtKaNiE Z POEZJą ZBiGNiEWa HERBERta 
Na UNiWERSytECiE W BiELCaCH

Przez ostatnie czterdzieści lat Polakom byłoby 
dużo gorzej bez wierszy Herberta – tak w artykule 
z lat 90. Josif Brodski podsumował twórczość Zbi-
gniewa Herberta. Chciał tym samym podkreślić, jak 
ważną rolę odgrywały i wciąż odgrywają utwory po-
ety dla narodu polskiego. Jego poezja była zawsze 
głęboko zakorzeniona w rzeczywistości otaczającej 
poetę, był on wszak prawdziwym patriotą i żywo go 
obchodziły losy jego kraju. Jednak sama poezja 
Herberta wychodzi daleko poza obręby jednego 
narodu. Jej korzeni należy bowiem szukać nie tyle 
w Polsce, ile w kulturze europejskiej, ponadnaro-
dowej, która ukształtowała człowieka współczesne-
go, jego moralność, zasady, postrzeganie świata  
i piękna. 

„Popołudnie z poezją polską” stało się już stałą 
imprezą kulturalną w Centrum Języka Polskie-
go i Kultury Polskiej (CJPiKP) na Uniwersytecie  
im. a. Russo w Bielcach. Dzięki współpracy katedry 
filologii ukraińskiej, redakcji „Jutrzenki” oraz studen-
tów CJPiKP – miłośników języka polskiego – pod 
koniec kwietnia br. odbyło się trzecie spotkanie  
z cyklu, tym razem poświęcone poezji Zbigniewa 
Herberta. 

w krainie poezji

Zbigniew herbert
Herbert w swoich wierszach odwoływał się 

do klasyków literatury i filozofii europejskiej,  
a w szczególności do antyku, mitologii. Przypominał 
o tym, co jest fundamentem współczesnej kultury, 
konfrontował przeszłość z teraźniejszością. Jak 
sam powiedział: 

„Do historii zwracam się nie po to, żeby czerpać 
z niej łatwą lekcję nadziei, ale aby skonfrontować 
swoje doświadczenie z doświadczeniami innych, 
aby zdobyć coś, co nazwałbym uniwersalnym 
współczuciem, a także poczucie odpowiedzialno-
ści, poczucie odpowiedzialności za stan sumień.”  
[Z. Herbert, Komentarz do „Dlaczego klasycy”]

Studenci przybliżyli przybyłym gościom frag-
menty biografii poety oraz starannie dobrane utwory 
poetyckie. tradycyjnie już czytane utwory pojawiły 
się w wersji polskiej i ukraińskiej oraz, aby wszyscy 
słuchacze mieli możliwość dogłębnego zrozumienia 
niełatwej przecież, a pełnej ukrytych znaczeń i ironii 
poezji Herberta, część wierszy pojawiła się także 
w języku rosyjskim i rumuńskim. 

(dw)

zdjęcie: Dymitr Gorbulea
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w krainie poezji

foto: RzeczpospolitaPoeta urodził się w 1924 roku we Lwowie.
Zwany „małym Konstantynopolem” Lwów odci-

snął niezatarte piętno na osobowości Zbigniewa Her-
berta. Poeta urodził się w najbardziej patriotycznym  
i najbardziej europejskim mieście Polski, w mieście, 
które ze względu na swoją urodę było samo w so-
bie dziełem sztuki. Mały Zbigniew, spacerując jego 
ulicami, uczył się dobrego smaku, elegancji oraz 
wielkiej polskiej tradycji.* 

Choć po opuszczeniu miasta w czasie wojny 
już go więcej nie odwiedził, to często powracał tam 
w swojej poezji. Nigdy nie nazywał jednak Lwowa 
po imieniu, tak jakby wraz z przesunięciem granic 
przestał on istnieć jako realne miejsce, a stał się 
po prostu miastem, o którym poeta nigdy nie za-
pomniał.

Zbigniew Herbert pochodził z rodziny o trady-
cjach kulturalnych i patriotycznych. Z rodzicami, 
rodzeństwem i babcią – z pochodzenia Ormianką, 
łączyły go głębokie więzy i poświęcił im wiele miej-
sca w swojej twórczości. to z domu rodzinnego 
wyniósł fascynację literaturą i sztuką, tu poznawał 
pierwsze dzieła klasyków. 

Zadebiutował po wojnie w 1950 roku publikując 
3 utwory w piśmie katolickim. Przez pierwsze lata 
reżimu komunistycznego jego wiersze pojawiały się 
sporadycznie, nie brał bowiem udziału w ówcze-
snym życiu literackim. Nie uległ bardzo popularnej 
wśród literatów euforii budowania literatury socre-
alistycznej, tym samym rezygnując z przywilejów, 
jakie za tym szły. Zdecydował się wydać pierwszy 
tomik swoich wierszy dopiero po 1956 roku, kiedy 
zaczęła się „odwilż” i poezja nie musiała już tylko  
i wyłącznie służyć budowaniu państwa socjali-
stycznego.

Herbert w swoich wierszach podejmował uni-
wersalne zagadnienia etyczne i egzystencjalne. 
Jego poezję przepełnia głęboki ton moralny, odwa-
ga intelektualna i potrzeba mówienia prawdy. Dla-
tego właśnie o jego twórczości tak miał powiedzieć 
poeta adam Zagajewski: Podziwiam królewską 
dumę twoich wierszy. 

Pan Cogito to bohater wielu utworów Zbigniewa 
Herberta. Postać ta pełni w nich rozmaite, często 
odmienne role, m.in. komentatora rzeczywistości 
czy podmiotu lirycznego. Pan Cogito jawi się jako 
inteligent poszukujący oparcia we współczesnym 
świecie pełnym chaosu, cierpienia i moralnego 
zagubienia. Jest mocno zakorzeniony w kulturze 
europejskiej, czytuje klasyków literatury, filozofów, 
wykazuje skłonność do refleksji egzystencjalnej  
i moralnej, ale i wsłuchuje się w rytm dnia powsze-
dniego. 

Język poezji Zbigniewa Herbarta jest prosty 
(choć niepozbawiony poetyckich chwytów, a przede 

wszystkim wielowarstwowej ironii), taki, jakiego 
używa się na co dzień do opisu otaczającej nas 
rzeczywistości. taki, który pozwala czytelnikowi na 
prowadzenie dialogu, ustawia się na równi z nim, by 
umożliwić wzajemne porozumienie. Jak powiedział 
Herbert: Sztuka winna być dialogiem z odbiorcą, 
nie może ograniczyć się do ekspresji duszy artysty, 
zwłaszcza do jego użalania się nad sobą.

Poprzez opis codziennych wydarzeń, zwykłych 
przedmiotów, poeta potrafił poruszać tematy uni-
wersalne, filozoficzne, egzystencjalne. mistrzowsko 
łączył patos z ironią, parabolę z językiem potocz-
nym, a także głębokie przesłanie moralne z poetyką 
dnia codziennego. 

Zbigniew Herbert jest nazywany poetą wierno-
ści. Jego poezja stoi bowiem na straży pamięci, 
przypomina, że aby zachować godność, naszym 
obowiązkiem jest pamiętać. O zmarłych, o za-
mordowanych, o bohaterach i o ofiarach ludzkiej 
nikczemności, o tych, którzy wydaje się, że odeszli 
juz w niepamięć. Pamiętając przeciwstawiamy się 
nie tylko czasowi, ale bierzemy też udział w biegu 
historii, tworzymy świadectwo, że to jak żyjemy i jak 
umieramy ma znaczenie dla przyszłych pokoleń. 

Dobromiła Wrońska 
* cytat pochodzi z artykułu B. Bednarz „Herbert. Książę 
polskich poetów” (http://www.granice.pl/publicystyka.
php?id_art=705) 
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w krainie poezji - zbigniew herbert

Moje miasto
Ocean układa na dnie 
gwiazdę soli
powietrze destyluje 
błyszczące kamienie 
ułomna pamięć tworzy 
plan miasta

rozgwiazdę ulic 
planety dalekich placów 
ogrodów zielone mgławice

emigranci w złamanych kaszkietach 
skarżą się na ubytek substancji

skarbce z dziurawym dnem 
ronią drogie kamienie

śniło mi się że idę
z domu rodziców do szkoły
wiem przecież którędy idę

po lewej sklep Paszandy 
trzecie gimnazjum księgarnie 
widać nawet przez szybę
głowę starego Bodeka

chcę skręcić do katedry 
widok się nagle urywa 
nie ma dalszego ciągu 
po prostu nie można iść dalej
a przecież dobrze wiem 
to nie jest ślepa ulica

ocean lotnej pamięci
podmywa kruszy obrazy

w końcu zostanie kamień
na którym mnie urodzono

co noc
staję boso
przed zatrzaśniętą bramą 
mego miasta

w

U wrót doliny

Po deszczu gwiazd 
na łące popiołów 
zebrali się wszyscy pod strażą aniołów 

z ocalałego wzgórza 
można objąć okiem 
całe beczące stado dwunogów 

naprawdę jest ich niewielu 
doliczając nawet tych którzy przyjdą 
z kronik bajek i żywotów świętych 

ale dość tych rozważań 
przenieśmy się wzrokiem 
do gardła doliny 
z którego dobywa się krzyk 

po świście eksplozji 
po świście ciszy 
ten głos bije jak źródło żywej wody 

jest to jak nam wyjaśniają 
krzyk matek od których odłączają dzieci 
gdyż jak się okazuje 
będziemy zbawieni pojedynczo 

aniołowie stróże są bezwzględni 
i trzeba przyznać mają ciężką robotę 

ona prosi 
– schowaj mnie w oku 
w dłoni w ramionach 
zawsze byliśmy razem 
nie możesz mnie teraz opuścić 
kiedy umarłam i potrzebuję czułości 
starszy anioł 
z uśmiechem tłumaczy nieporozumienie 
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staruszka niesie 
zwłoki kanarka 
(wszystkie zwierzęta umarły trochę wcześniej) 
był taki miły – mówi z płaczem 
wszystko rozumiał 
kiedy powiedziałam – 
głos jej ginie wśród ogólnego wrzasku 

nawet drwal 
którego trudno posądzić o takie rzeczy 
stare zgarbione chłopisko 
przyciska siekierę do piersi 
– całe życie była moja 
teraz też będzie moja 
żywiła mnie tam 
wyżywi tu 
nikt nie ma prawa 
– powiada – 
nie oddam 

ci którzy jak się zdaje 
bez bólu poddali się rozkazom 
idą spuściwszy głowy na znak pojednania 
ale w zaciśniętych pięściach chowają 
strzępy listów wstążki włosy ucięte 
i fotografie 
które jak sądzą naiwnie 
nie zostaną im odebrane 

tak to oni wyglądają 
na moment 
przed ostatecznym podziałem 
na zgrzytających zębami 

Potęga smaku

to wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
tak smaku
w którym są włókna duszy i cząstki sumienia

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono
słano kobiety różowe płaskie jak opłatek
lub fantastyczne twory 

z obrazów Hieronima Boscha
lecz piekło w tym czasie było jakie
mokry dół zaułek morderców barak
nazwany pałacem sprawiedliwości
samogonny mefisto w leninowskiej kurtce
posyłał w teren wnuczęta aurory
chłopców o twarzach ziemniaczanych
bardzo brzydkie dziewczyny 

o czerwonych rękach

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana
(marek tulliusz obracał się w grobie)
łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy

dialektyka oprawców żadnej dystynkcji 
w rozumowaniu

składnia pozbawiona urody koniunktiwu

tak więc estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie

Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów

Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu
książęta naszych zmysłów 

wybrały dumne wygnanie

to wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
tak smaku
który każe wyjść skrzywić się 

wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała
głowa

w krainie poezji

jako ilustracje wykorzystano obrazy  
macieja-Ossiana Kozakiewicza (www.malago.pl)
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Buntowniczy świat 
Emila lotEanu

Przodkowie Emila Loteanu pochodzili z Buko-
winy i nosili nazwisko Łotoccy, które zostało zmie-
nione dopiero po emigracji do Bukaresztu. Emil 
Loteanu urodził się w 1936 roku we wsi Klokuszna, 
w rejonie Oknica. Jego ojciec Włodzimierz Łotocki 
był nauczycielem fizyki, a matka wykładała filolo-
gię. Żyli w dostatku, ponieważ dziadek przyszłego 
reżysera był właścicielem znanego w całej okolicy 
młyna, który sam zbudował.

Z wywiadu:
„Urodziłem się na pięknej ziemi. To Ziemia 

Obiecana. Przez maleńki teren płyną dwie rzeki 
Dniestr i Prut. Tam były i wciąż są fantastyczne 
lasy dębowe. Jako dziecko widziałem doliny, 
wzgórza, lasy, jeziora i dużo zwierzyny. Dora-
stałem razem z rybami. Cały czas kąpałem się 
w głębokich, błękitnych jeziorach. Skakałem do 
wody i zapominałem o wszystkim. Wychowałem 
się wśród pięknej przyrody...

To ziemia mojego dziadka. Tam wybudował 
młyn, dom, tam zakorzenił się. Na zupełnie 
dzikiej w tamtych czasach ziemi. A przed tym 
był pomocnikiem palacza na statku. Był w Van-
couverze i Montrealu. Rzucając węgiel do pieca 
marzył, że kiedyś zbuduje młyn. I dziadek zbierał 
na to pieniądze. Pewnego razu kupił silnik wy-
sokoprężny, na skrzyżowaniu dróg wybudował 
dom i młyn. Ożenił się z moją babcią. Zostali 
zaatakowani przez bandytów, razem się przed 
nimi bronili. Wokół lasy, do najbliższego domu 
było bardzo daleko.

W żyłach mojego dziadka płynęła polska 
krew, jego krewni opuścili Polskę po powstaniu 
Kościuszkowskim. Może dlatego jestem taki 
buntowniczy. Na skraju pola we wsi Klokuszna 
zachowały się pozostałości młyna z niedużego 
gospodarstwa Włodzimierza Łotockiego, skąd 
otwierał się widok na las Sekurianski (później 
Sokiriany).”

Ojciec Emila Loteanu zginął w czasie wojny  
w 1944 roku. Obawiając się wywłaszczenia, 
matka wyjechała z synem do Bukaresztu, gdzie 
miało miejsce smutne zdarzenie – zostawiła Emila  
w wozie, żeby pilnował rzeczy i ruszyła na poszuki-
wanie mieszkania. Po powrocie nie znalazła syna. 
Jak się później okazało, niedaleko tego miejsca 
był dworzec kolejowy, chłopiec wsiadł do jednego 
z pociągów. Później został adoptowany przez ro-
dzinę żydowską.

Po kilku latach Emil jednak spotkał się z matką, 
ale nie zgodził się dołączyć do jej nowej rodziny.

W 1949 roku trzynastoletni Emil Loteanu 
opublikował swoje pierwsze wiersze w gazecie 
„Sovriemiennik”.

marcel Loteanu, brat reżysera, wspominał: „Po 
ukończeniu liceum Emil aplikował na studia do 
Instytutu Teatru i Filmu w Rumunii, ale nie został 
przyjęty z uzasadnieniem: „Nigdy nie zostanie Pan 
artystą”. Emil nie zgodził się z członkami komisji: 
„Jeśli nie mogę zrealizować swojego marzenia tutaj, 
spróbuję to zrobić w innym miejscu”. Po czym złożył 
wniosek o repatriację do mołdawskiej Republiki So-
cjalistycznej, który został pozytywnie rozpatrzony.  
W marcu 1953 roku Emil wyjechał z Rumunii.

W latach 1953-1955 Emil Loteanu studiował  
w moskwie na wydziale aktorskim szkoły im. Niemi-
rowicza-Danczenko przy moskiewskim akademic-
kim teatrze artystycznym (mChat). W 1962 roku 
ukończył studia na wydziale reżyserskim Wszech-
rosyjskiego Państwowego instytutu Kinemato-
grafii im. Gierasimowa (WGiK) i rozpoczął pracę  
w wytwórni filmowej „moldova-film” w Kiszyniowie. 
Wszystkie filmy Emila Loteanu są przepełnione 
miłością do muzyki i pasją do folkloru.

W 1966 roku wyreżyserował film o mołdawskich 
pasterzach „Czerwone połoniny”. W poemacie fil-
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TaboR WędRuje do nieba
produkcja: ZSRR 
data premiery: 01-01-1975 
czas filmu: 99 min. 
reżyseria: emil Loteanu

Podstawą dla filmu stały się opowiadania be-
sarabskie Gorkiego o Cyganach („Makar Czudra”, 
„Starucha Izergil”). Reżyser świetnie przełożył 
na język filmu drapieżny romantyzm Gorkiego  
i stworzył dzieło na miarę epopei, przedstawiając 
historię młodego Cygana Zobara, który „kochał 
konie, kochał kobiety, ale nade wszystko kochał 
wolność”. Loteanu stworzył widowisko pełne 
fantazji i temperamentu, urzekające barwą, 
urodą pejzażu i ludzi, malarską kompozycją ka-
dru, a nade wszystko muzyką, cygańską pieśnią  
i tańcem, czerpiącymi z autentycznego folkloru. 
Opisuje odchodzący świat od wewnątrz, prawdę 
o cygańskich plemionach, zwłaszcza ową tajem-
niczą umiejętność przekształcania przez Cyganów 
wszystkiego, co ich otacza, w sztukę. Cyganie 
to artyści, a sztuka zastępuje im religię. Fabuła 
filmu jest na wpół baśniowa. Miłość pięknej Rady  
i Zobara jest dramatyczna, bowiem warunkiem jej 
spełnienia jest ukorzenie się dumnego chłopca, 
a to jest warunek nie do spełnienia. Tragizm tej 
historii polega na niemożności pogodzenia dwóch 
przeciwstawnych idei: wolności i miłości. Przy 
całym swym zauroczeniu malowniczym cygańskim 
światem Loteanu dostrzega także jego prozę, 
okrucieństwo, nierzadko podłość. W taborze, jak  
w każdej zbiorowości, obowiązują określone re-
guły postępowania, istnieje ściśle przestrzegana 
hierarchia społeczna i tu także trzeba się dosto-
sować.

mowym o muzykantach ludowych „Lăutarii” (1972), 
który zdobył nagrodę na festiwalu filmowym w San 
Sebastian, koncepcja twórcza reżysera została 
mocno podkreślona poprzez syntezę obrazów  
i muzyki. Po tym filmie, który zdobył światowe uzna-
nie, reżyserowi nie pozwolono nawet pojechać do 
Hiszpanii na wręczenie nagród. W rezultacie Emil 
Loteanu wyjechał z mołdawii i od 1973 roku rozpo-
czął pracę w wytwórni „mosfilm” w moskwie.

ale i tam muzyka i poezja pozostały dla Emila 
Loteanu najważniejszym elementem jego stylu. Jego 
film „tabor wędruje do nieba” (1976) – ekranizacja 
opowiadań m. Gorkiego – otrzymała nagrodę głów-
ną festiwalu w San Sebastian i „Złota muszla” tym 
razem trafiła do moskwy do „mosfilmu”. W 1978 ro- 
ku Loteanu wyreżyserował jeden z najlepszych 
swoich filmów „moj laskowyj i nieżnyj zwer” za-
inspirowany opowiadaniem antoniego Czechowa 
„Dramat na polowaniu” oraz film o wielkiej rosyjskiej 
balerinie annie Pawłowej (1983).

Pod koniec lat 80. Loteanu powrócił do „mol-
dova-film”, pracował w mołdawskiej telewizji, gdzie 
zekranizował poemat m. Eminescu „Luceafărul” 
(„Jutrzenka”). W 1987 roku reżyser objął stanowisko 
prezesa Związku filmowców mołdawii, wykładał na 
kursach aktorskich w instytucie Sztuki w Kiszynio-
wie. W tym okresie panowała pełna swoboda twór-
czości, natomiast nie było pieniędzy na produkcję 
nowych filmów.

Z wielkim trudem zaciągnięto kredyt na pro-
dukcję jego ostatniego filmu „Jar” przy wytwórni 
„mosfilm”. Emil Loteanu zmarł 18 kwietnia 2003 ro- 
ku podczas przygotowań do zdjęć.

Loteanu jest autorem kilku tomików poezji  
i zbioru opowiadań. 

polski e ści eżki

Opracowała Elena Pumnea
źródła: 
1. Loteanu Emil. Destin de viaţa lungă. Dialoguri. Por-

trete. Studii Chisinau, Cartea moldovei, 2008
2. www.nm.md

Wyrażamy podziękowanie
za udostępnione materiały  

pani inie Kuzniecowej, 
kierownikowi Oddziału 

Literatury i Sztuki biblioteki 
miejskiej w Bielcach   
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Urodziłam się w Głodianach, w Mołdawii. Obecnie jestem 
uczennicą II klasy Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego 
Kolegium św. Stanisława Kostki. To liceum istnieje już od 
10 lat przy Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców. Jego 
głównym celem jest pomóc i przygotowanie do dostania się 
na wymarzone studia. W naszej szkole uczy się i zamiesz-
kuje w internacie ponad 70 uczniów z Ukrainy, Mołdawii, 
Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Gruzji i Armenii. Pochodzą oni  
z polonijnych środowisk.

Dla mnie ta szkoła jest miejscem, które stwarza warunki 
do rozwoju indywidualności. Mamy tu możliwość uczestni-
czyć w różnych kołach m.in. plastycznym, dziennikarskim, 
informatycznym, a także w zajęciach z tańca, przynależeć 
do chóru i scholi. Mamy także możliwość uprawiania sportu, 
chodzimy na basen, mamy Szkolne Koło Sportowe.

My, jako uczniowie, możemy zawsze liczyć nie tylko na po-
moc w nauce, ale także i na wynagrodzenie swojej pracy.

Jana Klimowicz

Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wy-
chowawców zaprasza osoby ambitne po 9 klasie, pragnące 
zdobyć dobre wykształcenie w Polsce.

Liceum od lat prowadzi klasy polonijne i ma duże do-
świadczenie w tym zakresie. Znajomość języka polskiego 
nie decyduje o przyjęciu do Szkoły! Liczy się chęć do na-
uki i determinacja w zdobywaniu wiedzy. Jesteśmy Szkołą 
katolicką, więc poszukujemy osób, które wyznają wspólne  
z nami wartości oraz chcą się rozwijać i kształtować w oparciu 
o nauczanie Kościoła katolickiego.

Uczniom przyjętym do Szkoły spoza Polski zapewniamy 
zamieszkanie w internacie lub na szkolnej stancji.

Od kandydatów oczekujemy: udokumentowanego 
polskiego pochodzenia; wysokiej średniej ocen (min. 4,0); 
wzorowego zachowania (potwierdzonego opinią parafii lub 
organizacji polonijnej).

Osoby, które pomyślne przejdą wstępną rekrutację, 
zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w drugiej 
połowie sierpnia. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydat 
otrzyma po rozmowie. Wszystkich zainteresowanych prosimy  
o przesyłanie dokumentów faksem, mailem lub pocztą do  
15 maja 2013 r. na adres szkoły:
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne
Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców
ul. Kolegiacka 1
02-946 Warszawa
tel. (022) 858 29 50
faks (022) 858 29 51
e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com

Wszystkich obowiązuje symboliczna odpłatność na tzw. 
fundusz szkolny. fundusz szkolny m. in. dofinansowuje koszt 
utrzymania w internacie i na stancji szkolnej. 

Kwestionariusz i spis wymaganych  
dokumentów można znaleźć na stronie 

http://liceumpolonijne.edu.pl/?page_id=998

Bezpłatna 
szkoła 

dla 
polonijnych dzieci

tylko do 31 maja tego roku 
masz jeszcze możliwość 
zapisać swoje dziecko do 
bezpłatnej polskiej szkoły 
internetowej Libratus. Nieważ-
ne, w jakim kraju mieszkasz  
i czy planujesz powrót swojej 
rodziny do Polski. Jeśli zależy 
ci, żeby twoje dziecko miało 
kontakt z ojczystym językiem 
i kulturą, zapisanie go do 
szkoły Libratus jest świetnym 
rozwiązaniem.
Szkoły Libratus to innowacyj-
ny projekt edukacyjny, poma-
gający dzieciom przebywają-
cym za granicą w utrzymaniu 
kontaktu z Polską. Dzięki 
doświadczeniu i staraniom 
zespołu nauczycieli, nauka 
staje się bardziej efektywna, 
uporządkowana i atrakcyjna 
dla uczniów. 
Na zakończenie roku szkol-
nego dzieci otrzymują świa-
dectwo państwowe w pełni 
respektowane we wszystkich 
szkołach w Polsce. 
Nauka w Libratusie jest dar-
mowa, jednak liczba miejsc 
jest ograniczona, dlatego  
o przyjęciu do placówki decy-
duje kolejność zgłoszeń.
Zapisy na bezpłatną naukę  
w roku szkolnym 2013/2014 
odbywają się za pośrednic-
twem strony internetowej 
www.libratus.edu.pl, zo-
stały one przedłużone do  
31 maja.
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Dzień Dobry!
Przeglądając internet, natknąłem się na 

„Jutrzenkę” z dalekiej mołdawii. Ujęty stara-
niami garstki ludzi, z dala od stron przodków 
kultywujących język oraz kulturę, z zaintere-
sowaniem przejrzałem kolejne numery archi-
walne.

W mojej opinii Pismo stanowi wartą pod-
trzymania, niezwykle cenną inicjatywę, tym 
bardziej godną podkreślenia z uwagi na obiek-
tywne trudności, oddalenie od jądra języka i, 
niestety, pewną marginalizację spraw moł-
dawskich w obecnej Polsce. tym większe – 
kulturotwórcze oraz integracyjne zatem zna-
czenie posiada „Jutrzenka”.

Ujęty więc konsekwencją podjętego trudu, 
korzystając z okazji, przesyłam pozdrowienia, 
w tym również świąteczne, a jako zmierzający 
od jakiegoś czasu w stronę „Parnasu”, skromny 
adept sztuki poetyckiej – przesyłam wiersz – 
„W stronę mołdawii”. 

Dariusz Jacek Bednarczyk 

Dariusz Jacek Bednarczyk, ur. w Jeleniej Górze. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Mgr administracji. 
Parokrotnie wyróżniony na ogólnopolskich kon-
kursach literackich. Próby publikacji od 2010 r. 
Publikacje m.in.: Kultura Connect Magazine 
(Australia) oraz polskie periodyki – Akant, Znaj, 
Kozirynek.

W stronę Mołdawii
Hen gdzie Stary Reut Byk i Botna
w wąwozy pocięta dolinami
skąpana w bluszcze winnego grona
a tu falach Odro-Wisły-Buga przegląda Warszawa

tam na wyżynie żółci mamałyga
w kras pocięta Besarabia cała
nad Dniestrem i Prutem wygrzewa w słońcu
a tu falach Odro-Wisły-Buga przegląda Warszawa

Niedaleko Czarnego morza
melodie skoczne w próbie uchwycenia
w oplocie szos na azymut hospodara
a tu falach Odro-Wisły-Buga przegląda Warszawa

Listy i opin i e czyteln i ków

Gość w dom, Bóg w dom 
(część i)

uczymy się polskiego

Prosto z dworca pani Iwona, pan Andrzej 
i ich goście przyjechali do domu taksówką. 
Taksówkarz pomógł wyjąć z bagażnika torbę 
podróżną i walizkę. Państwo Anna i Piotr Po-
pławscy wysiedli z taksówki. Zaczęli się roz-
glądać. 

– Jak tu ładnie! Tyle zieleni, kwiatów, trawni-
ków, drzew, krzewów! – zachwycali się państwo 
Popławscy. 

– Cieszymy się, że się wam podoba – powie-
dział pan Andrzej.

– Cieszę się, że jesteśmy 
już na miejscu – 
 powiedziała pani Anna.

– W którym domu 
mieszkacie? – zapytał 
pan Piotr.

– W tym naprzeciw 
nas. 

SŁOWNiK    словарь

prosto z dworca
goście – gość
taksówkarz
pomógł – pomóc
wyjąć
walizka
wysiedli – wysiąść
zaczęli – zacząć
rozglądać się
tyle
kwiaty
trawniki
drzewa
krzewy
zachwycać się
cieszę się
powiedział

- прямо с вокзала
- гости – гость
- таксист
- помог – помочь
- достать
- чемодан
- сошли – сойти
- начали – начать 
- озираться по сторонам
- столько 
- цветы
- газоны
- деревья
- кусты
- восхищаться
- я рад / я рада
- сказал

ładnie – красиво

ладно – dobrze

PORóWNaJ!   сравни!
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Pascha Carska

Smaczn ego!

l dwa litry tłustego mleka  
l pół litra kwaśnej śmietany 30%  

l 250 gramów masła  
l 6 dużych jajek l laska wanilii  
l szklanka drobnego cukru  
l szklanka bakalii (rodzynki,  

posiekane figi, posiekane migdały)  
l 50 gramów startej gorzkiej czekolady

mleko zagotować z rozciętą laską wanilii. 
Bakalie zalać gorącą wodą. Jajka roztrzepać 
ze śmietaną i powoli wlewać do gotującego się 
na małym ogniu mleka, ciągle mieszając. Goto-
wać tak długo, aż mleko podzieli się na twaróg  
i serwatkę (ok. 40 min). Odstawić do ostygnięcia 
i dopiero wtedy usunąć wanilię.

Duże metalowe sito lub durszlak wyłożyć 
podwójną warstwą gazy i wyłożyć na to twaróg. 
Odcisnąć i odstawić na 12 godzin do odcieknię-
cia. twaróg powinien być suchy i lekko sypki.

Pascha w Polsce upowszechniła się dzięki kuchni kresowej. Kiedyś z tym deserem wiązała 
się bogata symbolika, która dzisiaj straciła na znaczeniu. Paschę podawano tylko na Wielka-
noc, chociaż współcześnie jest ona przygotowywana również bez specjalnej okazji. 

Rosyjską tradycyjną paschę robi się przede wszystkim z mleka i jajek, które kojarzone są 
z wiosennym odradzaniem się przyrody i od zawsze pełne były religijnych znaczeń symbo-
licznych, także w chrześcijaństwie.

masło utrzeć na gładką masę z cukrem. 
Dodawać powoli serek i miksować, aż masa 
osiągnie kremową konsystencje. Dodać bakalie 
i wymieszać. Dwie doniczki o średnicy ok. 12 cm 
i wysokości 11 cm wyłożyć gazą i napełnić twa-
rogiem. Zawinąć gazę na wierzchu i wstawić 
do lodówki, aby deser stężał. Wyjąć z doniczek 
dnem do góry na talerz i gotowe. Prawda, że nie 
jest to trudne? Smacznego!

Święta wielkanocne to okres spędzany z najbliższymi. Staramy się wtedy „nadrobić” czas 
wspólnie rozmawiając, bawiąc się, ale przede wszystkim spożywając wykwintne dania. Panie 
domu wkładają sporo energii, by potrawy były smaczne i dobrze wyglądały na stole. To od 
nich w dużej mierze zależy jak będziemy wspominać tegoroczną Wielkanoc. Jak przygotować 
stół, by nie tylko zachwycić gości, ale też nie popełnić faux pas?

Podstawą dobrze nakrytego stołu jest obrus, 
który dopasowuje się do zastawy. Zawsze dobrze 
i elegancko będzie wyglądał biały i gładki. Jednak 
przy białej ceramice możemy pokusić się o obrus 
w paski, kratę, motywy świąteczne czy modne 
skandynawskie wzory czerpane z natury. Święta 
Wielkanocne kojarzą się z wiosną, kolorem żół-
tym, zielonym i pomarańczowym. 

Łączenie wzorów pozwala uzyskać ciekawe 
kompilacje, inspirujący misz-masz. Jednak, żeby 
osiągnąć taki efekt trzeba mieć wyczucie stylu, 
bowiem łatwo tu o przesadę. Jeśli przykładowo 
talerze dominują na stole, to reszta powinna być 
spokojna, w jaśniejszym o kilka tonów kolorze. 
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książki

„a GREatER LOVE” to jedna z najbardziej in-
spirujących historii napisanych przez los podczas  
ii Wojny Światowej. Olga Watkins, wówczas dwudzie-
stoletnia kobieta w imię miłości swojego życia wyrusza  
w 2000-milową podróż w głąb iii Rzeszy, aby odnaleźć 
swojego ukochanego. Nie poddaje się nawet w chwili, 
gdy los kieruje ją do bram Dachau.

Urodzona w Jugosławii w 1923 roku i wychowa-
na w Zagrzebiu, jako dwudziestolatka zakochała się  
w węgierskim dyplomacie Juliuszu Kowarny. Planowali 
ślub. Niestety, plany krzyżuje aresztowanie ukocha-
nego w 1943 roku.

Po aresztowaniu przez Gestapo jej narzeczonego, 
Olga nie zastanawia się długo: pakuje rzeczy do jednej 
walizki i wyrusza w podróż po okupowanej Europie. 
Ryzykuje wszystko: aresztowanie, niewolę, a nawet 
śmierć. Nic jednak nie jest w stanie jej zatrzymać by 
ponownie zjednać się z Juliuszem.

„Nie wiedziałam wtedy co to jest Dachau, gdzie 
się znajdowało. Studiowałam mapę Niemiec i wiedzia-
łam, że muszę tam się dostać, by z nim być. Wszyscy 
myśleli, że zwariowałam: 20-letnia dziewczyna szuka 
więźnia wśród wszystkich milionów ludzi w III Rzeszy. 
To było dla mnie oczywiste posunięcie. Jeśli on nie 
może przyjść do mnie, to ja pójdę do niego. Odnala-
złam jego najpierw w węgierskim więzieniu Komarom, 
a następnie w marcu 1945 roku odkryłam, że został 
wysłany do Dachau.”

Los wydaje się dla niej niezwykle łaskawy. Para-
doksalnie, Olga zostaje zatrudniona w Dachau jako 
pracownik biurowy bez żadnych dokumentów, w pół 
żydówka, nie znająca dobrze języka niemieckiego. 
Jak wspomina, ze swojego okna codziennie widziała 
chodzące trupy w pasiastych piżamach. 

„Byłam zaskoczona, że było tyle jedzenia, a więź-
niowie wyglądali na tak wynędzniałych. Pewnego 
dnia zapytałam moją koleżankę – Helgę, dlaczego 
oni głodują, przecież kominy od kuchni zawsze się 
tlą... Spojrzała na mnie ze zdumieniem i powiedziała: 
To nie są kuchnie, to krematoria. Nie idź tam. Tego 
miejsca najlepiej unikać”.

Śmierć była tak rutynowa, że przestała być czymś 
dziwnym. 

„Jedyną rzeczą, która trzymała mnie przy życiu 
to fakt, ze Juliusz może tu być i muszę go uratować.  
W końcu nadszedł dzień, że nikogo nie było i mogłam 
zajrzeć do skrzyni z aktami na „K”.

Moje palce nerwowo przewracały setki nazwisk  
i wreszcie „Koreny”. Moje serce waliło – bałam się tego 

co zaraz odkryję? Że został zastrzelony? Że zmarł  
z wycieńczenia? Albo, że był jeszcze w Dachau, nie-
daleko ode mnie?

Spojrzałam i nie mogłam w to uwierzyć:
Koreny, Gyula 15/1/1913. Eger.
Narodowość: Ungarn.
Więzień numer: 136232.
21/12/1944 transportowany z Węgier.
20/1/1945 Wywieziony do Ohrdruf.
Byłam zrozpaczona – byłam w złym miejscu. Juliu-

sza przywieziono do Dachau i wysłano go do innego 
obozu zanim jeszcze ja zaczęłam moją podróż.

Siedziałam przy stole w rozpaczy. Jak los mógł 
być tak okrutny? Wyjazd do Dachau, trudności i cier-
pienia, wszystko, za co? Ohrdruf był kolejny obóz, 
ale gdzie?”

 Olga Watkins mieszka w Londynie od prawie 
60 lat, pracowała w branży mody dla Hardy amies, 
Liberty i Jaeger. Jej historia z podróży w głąb 
Rzeszy, o miłości, zdradzie, nienawiści, ludziach, 
którzy pomogli przezwyciężyć wszelkie trudności 
spisana została przez Jamesa Gilliespie w książce  
„a GREatER LOVE”. 

Anna Szlejter 
Ksiązka dostępna jest na www.amazon.co.uk, 
www.amazon.com, www.splendidbooks.co.uk 

Poruszająca opowieść o miłości, cierpieniu, 
trudnych wyborach i sile ducha, który nie 
pozwala się poddać.

OPOWiEŚć O miŁOŚCi W DaCHaU
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W NaStęPNym NUmERZE

Wyniki konkursu 
Nasza WspólNa 
Flaga PaństwoWa

aktualności

WyStaWa O JaNUSZU KORCZaKU  
W BiELCaCH

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci  
o Ofiarach Holocaustu w Bielcach odbyła się wystawa 
zatytułowana „Obrońca dzieci. Opowieść o Januszu Kor-
czaku”. Organizatorami wystawy byli Centrum Języka 
Polskiego i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. A. Russo 
w Bielcach oraz Instytut Polski w Bukareszcie. Wystawę 
zwiedzili liczni mieszkańcy Bielc i studenci Uniwersyte-
tu.

Wystawa „Obrońca dzieci. Opowieść o Januszu Korczaku” 
powstała na bazie książki tomka Bogackiego pod tym samym 
tytułem. można ją było oglądać w Galerii Obrazów miasta 
Bielce od 25 kwietnia do 4 maja 2013 r.

Wystawa zawiera szesnaście plansz ze wspaniałymi 
ilustracjami i tekstem, który opowiada o Januszu Korczaku, 
Polaku żydowskiego pochodzenia, wybitnym polskim pedago-
gu, publicyście, lekarzu i działaczu społecznym. Jego nowa-
torskie idee na temat wychowania dzieci stały się podstawą 
dla Konwencji Praw Dziecka, najważniejszego dokumentu 
międzynarodowego, chroniącego prawa i wolność dzieci. 
Polski Sejm ogłosił rok 2012 Rokiem Korczaka, by upamiętnić 
siedemdziesięciolecie śmierci tego wyjątkowego wychowawcy. 
Wystawa była prezentowana w różnych miastach Rumunii,  
a w tym roku dotarła do mołdawii.

Otwarcie wystawy poświęconej Januszowi Korczakowi 
odbyło się w dniu 25 kwietnia br. Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele Urzędu miasta, studenci bieleckiego uniwersy-
tetu, przedstawiciele polskiej i żydowskiej wspólnoty, młodzież 
z parafii św. archaniołów oraz mieszkańcy miasta. 

Goście wystawy mieli możliwość zapoznania się z lekturą 
o Januszu Korczaku przygotowaną przez dyrekcję Galerii 
Obrazów w Bielcach, jak również z publikacjami w języku pol-
skim i rumuńskim udostępnionymi przez redakcję czasopisma 
„Jutrzenka”.             (r)

autor książki tOmEK BOGaCKi (ur. 1950) jest z wy-
kształcenia malarzem, ukończył akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie. tomek Bogacki jest cenionym w świecie 
ilustratorem i twórcą książek autorskich dla dzieci. Stworzył 
ilustracje do ponad 50 książek. tomek jest zdobywcą wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień w międzynarodowych 
konkursach. Obecnie mieszka i tworzy w Nowym Jorku.
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