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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.

Aktualności

Dni Europy

w Mołdawii
Promowanie Europejskich idei rozpoczęło się w stolicy 

Mołdawii – Kiszyniowie – 18 maja otwarciem miasteczka 
namiotowego krajów UE. 

Polskie stoisko na placu przed Teatrem Opery i Baletu  
w Kiszyniowie odwiedził prezydent Mołdawii Nicolae Timofti.  
W dwóch biało-czerwonych namiotach polska ambasada 
prezentowała materiały promujące Polskę. Goście z zainte-
resowaniem oglądali albumy i materiały promocyjne. Dużym 
powodzeniem cieszył się polski bigos oraz grillowane kiełbaski, 
polskie słodycze, soki, piwo. 

Tradycyjnie Dzień Europy w Kiszyniowie uświetnił koncert, 
podczas którego polskie tańce narodowe zaprezentował polo-
nijny zespół z Komratu – „Polacy Budżaka”, a popularne polskie 
piosenki zaśpiewał Sergiusz Staruchin – wokalista „Polskiej 
Wiosny w Mołdawii”. 

Tegorocznym Dniom Europy towarzyszył festiwal kina  
europejskiego, podczas którego widzowie mieli okazję obejrzeć 
m. in. polski film sensacyjny z 2011 r. „80 milionów” w reżyserii 
Waldemara Krzystka.

Dni Europy zakończyły się 26 maja w Tyraspolu. Stolica 
nieuznawanego przez inne kraje państwa obchodziła tę uro-
czystość po raz pierwszy. Miasteczko namiotowe rozłożono 
w parku Zwycięstwa. Mieszkańcy Tyraspolu zapoznali się  
z informacją o europejskich krajach i z aktualnymi projektami 
edukacyjnymi dla studentów w UE. Mieli również możliwość 
uczestniczyć w mini-szkołach lingwistycznych, gdzie każdy 
mógł nauczyć się podstawowych słów języków europejskich  
i otrzymać pamiątki. 

Przewodniczący delegacji UE w Mołdawii Dirk Schubel 
zaznaczył, że Dzień Europy w Naddniestrzu jest „unikalnym 
przedsięwzięciem”. – Kraje Europy przyjechały do Tyraspola, 
aby opowiedzieć o swojej historii, zaprezentować swoją kulturę. 
Odczuwamy chęć współpracy ze strony władz Naddniestrza,  
a wynikiem tego są dobry humor, wspaniała atmosfera radości 
i wiele uśmiechniętych twarzy. 

W ramach Dnia Europy w Tyraspolu odbyło się dużo konkur-
sów dla dzieci i młodzieży oraz koncert. Oto refleksje członków 
Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Tyraspolu:

– Ludzie z całej Europy do nas przyjechali. Wspaniale jest 
poznawać świat i innych ludzi, poznawać coś nowego (Iwan 
Kiziericki).

 – Bardzo mi się podobało, że wszyscy komunikowali się 
ze sobą bez problemów, to interesujące rozmawiać z ludźmi  
z innych krajów. (Julia Kroica)

 

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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wydział na Litwie. Co warte podkreślenia – filia 
UwB w Wilnie kształci studentów w języku polskim 
i właśnie spośród mniejszości polskiej rekrutuje się 
ogromna większość tamtejszych studentów.

Warto przypomnieć, że obywatele krajów UE, 
a także cudzoziemcy posiadający ważną Kartę 
Polaka mogą studiować na UwB na takich samych 
zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, że 
studia stacjonarne realizowane w języku polskim 
są dla nich bezpłatne. Niewielka (kilkaset złotych 
rocznie) opłata obowiązuje wszystkich studentów 
tylko na studiach realizowanych w językach obcych 
(międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz euro-
peistyka). Kandydaci muszą jednak pamiętać, że za 
darmo w Polsce można studiować tylko na jednym 
kierunku. Jeśli ktoś chce podjąć kształcenie na ko-
lejnym – takie studia będą już odpłatne. Na darmowy 
drugi kierunek mogą liczyć tylko studenci z bardzo 
dobrymi wynikami na pierwszych studiach. 

Kandydaci starający się o przyjęcie na zasadach 
obowiązujących obywateli  egzaminu maturalnego. 
Obywatele państw takich jak Białoruś, Litwa, Ukraina 
czy Mołdawia mogą też podejmować studia na UwB 
na zasadzie pełnej odpłatności. Wtedy warunkiem 
jest zdana matura, niezależnie od wyników. Zatem 
kandydaci z Kartą Polaka mają wybór: mogą pró-
bować dostać się na bezpłatne studia w oparciu  
o konkurs maturalnych świadectw, albo – jeśli oba-
wiają się, że ich wyniki matur mogą być za słabe – 
rekrutować się na studia odpłatne. 

Wyjątkiem są studia prowadzone w językach 
obcych (międzynarodowe stosunki gospodarcze 
oraz europeistyka). Tu – niezależnie od tego, czy 
kandydat będzie studiował na zasadach obwiązu-
jących obywateli polskich czy też za pełną odpłat-
nością – przy rekrutacji oceny z matury nie będą 
decydowały o przyjęciu. Ważne, że matura jest 
zdana pozytywnie.

Posiadacze Karty Polaka i obywatele ue studiu-
jący na polskich uczelniach publicznych mogą otrzy-
mywać stypendia naukowe czy socjalne. Wszyscy 
studiujący u nas obcokrajowcy mogą uczestniczyć  
w wymianach studenckich z programu LLP-
Erasmus. 

Kandydaci zza wschodniej granicy mogą też 
ubiegać się o dodatkowe wsparcie stypendialne 
na studia w Polsce – np. o stypendia Rządu RP.  
W tym celu należy zwrócić się do polskich placó-
wek dyplomatycznych za granicą (konsulatów). 
Ostatnio uruchomiony też został nowy Program 
Stypendialny im. Stefana Banacha – na dwuletnie 
studia uzupełniające II stopnia na kierunkach ści-

UNIWERSyTET W BIałyMSTOKU 
otwiera się na studentów ze Wschodu

uniwersytet w Białymstoku czeka na studentów ze 
Wschodu. Na kandydatów, którzy dobrze znają polski, 
czeka 27 kierunków studiów prowadzonych w tym ję-
zyku, zarówno w dyscyplinach humanistycznych jak 
i ścisłych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wśród 
Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie czy  
w Mołdawii są także osoby, które chciałyby stu-
diować w Polsce, ale obawiają się, czy poradzą 
sobie z nauką po polsku. Głównie z myślą o nich 
nasz uniwersytet przygotował ofertę studiów sta-
cjonarnych realizowanych w całości w językach 
obcych (angielskim oraz rosyjskim), które ruszą od 
nowego roku akademickiego. Na studiach pierw-
szego stopnia będą to międzynarodowe stosunki 
gospodarcze (w języku angielskim), filologia angiel-
ska oraz filologia rosyjska. Na studiach drugiego 
stopnia – międzynarodowe stosunki gospodarcze  
(w języku angielskim), europeistyka (w języku 
angielskim z możliwością wyboru przedmiotów po 
rosyjsku) oraz filologia rosyjska. Liczymy, że stu-
dia w języku angielskim i rosyjskim będą ciekawą 
propozycją dla tych, którzy chcieliby studiować na 
polskim uniwersytecie, ale niekoniecznie w języku 
polskim. 

Już teraz mamy w murach uczelni 151 studen-
tów z Białorusi i 10 z Ukrainy. Dużą grupę (ponad 
450 osób) stanowią studenci z Litwy – większość  
z nich studiuje w wileńskiej filii naszej uczelni. Chcie-
libyśmy jednak, by kandydatów spoza Polski było 
znacznie więcej.

Białystok jako miasto akademickie ma ważną 
dla przybyszów ze Wschodu cechę: wyjątko-
wa kultura i tradycje miasta powstawały dzięki 
ludziom wielu narodowości i wyznań, którzy za-
mieszkiwali i zamieszkują region. To wielokultu-
rowa aglomeracja, w której swoje świątynie mają 
katolicy, wyznawcy prawosławia, muzułmanie  
i gdzie osoby mówiące po rosyjsku, białorusku czy 
ukraińsku bez trudu mogą się porozumieć z miesz-
kańcami.

Jest jeszcze inny ważny powód, dla którego UwB 
zabiega o studentów ze Wschodu. Jak podkreśla 
rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Leonard 
Etel – czujemy się odpowiedzialni nie tylko za pie-
lęgnowanie polskości wśród Polaków na Białorusi 
czy Litwie, ale także, a może przede wszystkim, za 
wyrównywanie ich edukacyjnych szans. Traktujemy 
to jako element naszej misji. aby ją wypełnić, od 
blisko 20 lat, we współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska”, prowadzimy studia pedagogicz-
ne dla Polaków z Białorusi. Jako pierwsza polska 
uczelnia utworzyliśmy też w 2007 roku zagraniczny 

informacje dla kandydatów na studia
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informacje dla kandydatów na studia

słych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicz-
nych oraz na europeistyce/prawie europejskim 
odbywane w polskich uczelniach publicznych. O to 
stypendium mogą ubiegać się obywatele państw 
członkowskich krajów Partnerstwa Wschodniego 
(armenia, azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołda-
wia oraz Ukraina). Informacji o obu tych progra-
mach stypendialnych udziela Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej  
w Warszawie (e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl).

Na Uniwersytecie w Białymstoku studiuje aktu-
alnie nieco ponad 16,5 tys. żaków. Magnesem dla 
przyszłych studentów jest m.in. budowany właśnie 
nowy kampus UwB, do którego już za kilka miesięcy 
przeniosą się wydziały kształcące biologów, specja-
listów od ochrony środowiska, chemików, fizyków, 
matematyków i informatyków. Studenci będą tam 
mieli nie tylko komfortowe warunki studiowania, ale 
i dodatkowe możliwości naukowego rozwoju, ponie-
waż przy okazji przeprowadzki wydziały wzbogacą 
się o dodatkowy specjalistyczny sprzęt dydaktyczny 
i laboratoryjny.

Do wybierania UwB kandydatów ma też zachę-
cić realizowany na uniwersytecie program „Tania 
książka”. Włączyły się do niego 3 uczelniane wy-
dawnictwa: Wydawnictwo UwB, Trans Humana oraz 
Temida 2. Dzięki temu najmniej zamożni studenci 
pobierający stypendia socjalne mogą kupować wy-
dawane przez te oficyny, a potrzebne im podczas 
studiów książki po symbolicznych cenach: podręcz-
niki za złotówkę, a pozostałe wydawnictwa za 5 zł. 

Tegoroczna rekrutacja na stacjonarne studia  
I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwa do  
3 lipca. Na studia II stopnia – w zależności od kie-
runku do połowy lub do 26 lipca. 

Na studiach niestacjonarnych rekrutacja na 
większości kierunków zakończy się 19 września. 
Natomiast rekrutacja na studia w językach obcych 
(angielskim i rosyjskim) potrwa do 20 września.

Rekrutacja na UwB jest prowadzona w systemie 
IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) i także za 
jego pośrednictwem 11 lipca kandydaci na studen-
tów poznają wyniki rekrutacji. Wszystkie szczegóły 
kandydaci znajdą na stronie internetowej www.uwb.
edu.pl, która dostępna jest też w rosyjskiej i angiel-
skiej wersji językowej. Wszystkie pytania można też 
kierować na adres: studyinuwb@uwb.edu.pl

UniwErsytEt w BiałyMstoKU 
15-097 Białystok, ul. M. skłodowskiej-Curie 14 
tel. +48 85 745 70 00, fax +48 85 744 70 73, 
e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl

     wiadomości

30 maja Liberalno-Demokratyczna Partia 
Mołdawii (LDPM) i Partia Demokratyczna (PDM) 
oraz siedmiu byłych członków Partii Liberalnej 

(PL) podpisali porozumie-
nie o utworzeniu nowej 

większościowej koali-
cji, która przyjęła na-
zwę Koalicji na Rzecz 

Rządów Proeuro-
pejskich. Tego 
samego dnia 
parlament moł-
dawski gło-
sami posłów 
koalicyjnych 

(53) oraz 5 posłów 
niezależnych udzielił 

wotum zaufania nowemu gabinetowi na czele  
z Iuriem Leancă, p.o. premiera, dotychczasowym 
ministrem spraw zagranicznych i integracji euro-
pejskiej. Posłowie partii komunistycznej (PKRM) 
nie wzięli udziału w głosowaniu. Nowym prze-
wodniczącym parlamentu został członek PDM, 
Igor Corman, zastępując na tym stanowisku 
lidera PDM, Mariana Lupu. Większość mini-
strów oraz wysokich urzędników państwowych 
pozostało na stanowiskach. Zmiany dotyczą 
głównie resortów spraw zagranicznych, kultury, 
transportu oraz młodzieży i sportu. Umowa prze-
widuje także utworzenie podległego premierowi 
Korpusu Kontrolnego, którego zadaniem będzie 
monitorowanie wykonywania decyzji rządu przez 
instytucje państwowe.

nowy rząd w Mołdawii: chwiejny konsensus

źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich
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XIII SZCZęśLIWa EDyCJa fESTIWaLU POLONIJNEGO

Goście honorowi Festiwalu: przewodnicząca Biura Sto-
sunków Międzyetnicznych w Kiszyniowie Pani E. Biela-
kowa i Pan Ambasador RP w Mołdawii A. Michalski 

Wydarzenia

Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii” to piękna 
tradycja, wielkie święto was wszystkich, kiedy 
pokazujecie całej Mołdawii, co robicie, jak się 
cieszycie, jak żyjecie, a jednocześnie umacniacie 
siebie nawzajem.

Artur Michalski 
Ambasador RP w Mołdawii

Kultura każdego narodu posiada materialne  
i duchowe wartości stworzone przez pokolenia. 
Dopóki brzmi język ojczysty i wykonuje się pieśni 
i tańce ludowe, naród zachowuje właściwą mu 
etniczną twarz. Festiwal „Polska Wiosna w Mołda-
wii” jest tego potwierdzeniem. Poprzez festiwal, 
Polonia ma możliwość wyrażenia swoich myśli  
i odczuć, swojego spojrzenia na współczesny 
świat, ponadto przyczynia się do popularyzacji  
w społeczeństwie idei dobroci, miłości i ludz-
kości.

Elena Bielakowa
przewodnicząca 

Biura Stosunków Międzyetnicznych

„Trzynastka to 12 + 1” – takie motto towarzyszyło festiwalowi 

w Kiszyniowie w dniach 25-26 maja odbył się Xiii Festiwal „Polska wiosna w Mołdawii” – 
wspaniałe wydarzenie w życiu kulturowym stolicy republiki Mołdawii, które przyczynia się do 
harmonijnego rozwoju stosunków międzyetnicznych oraz pielęgnowania kultury i tradycji Polaków 
mieszkających w tym kraju. 

W 13. edycji festiwalu udział wzięły liczne ze-
społy polonijne oraz goście z Polski. Organizato-
rem festiwalu było Stowarzyszenie „Polska Wiosna 
w Mołdawii” przy wsparciu ambasady RP. 

festiwal rozpoczęto uroczystą mszą św. konce-
lebrowaną przez biskupa antona Coşa w Katedrze 
Opatrzności Bożej w Kiszyniowie. 

Najważniejsza część festiwalu odbyła się  
w ośrodku kultury „Ginta Latină”. Organizacje 
polonijne zaprezentowały na stoiskach materiały  
o swojej działalności oraz wyroby rękodzieła arty-
stycznego i ludowego. Swoje stoiska miały również 
redakcja pisma polonijnego „Jutrzenka” oraz Biblio-
teka im. adama Mickiewicza w Kiszyniowie.

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonali: Pan 
ambasador RP artur Michalski i przewodnicząca 
Biura Stosunków Międzyetnicznych w Kiszyniowie 
Pani Elena Bielakowa. Pan ambasador podzię-
kował organizatorom festiwalu – Stowarzyszeniu 
„Polska Wiosna w Mołdawii” oraz innym organi-

zacjom polonijnym za prezentację polskiej kultury. 
życzył uczestnikom siły i entuzjazmu, które zawsze 
kojarzą się z wiosną. 

Pani E. Bielakowa wręczyła Dyplom Rządu 
Republiki Mołdawii II stopnia pani Oksanie Bon-
darczuk, prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna 
w Mołdawii” za rozwój polskiej kultury, tradycji  
i języka polskiego oraz wspieranie obywatelskiej 
integracji i tolerancji międzyetnicznej. Natomiast 
inni członkowie Stowarzyszenia „Polska Wiosna  
w Mołdawii” – Maria Sekulska-Sołodchii, alek-
sander Sołodchii, Wiktoria Królikowska i Natalia 
fiedotowa zostali odznaczeni Dyplomem Biura 
Stosunków Międzyetnicznych za pomoc w rozwoju 
dialogu międzykulturowego. 

Następnie Oksana Bondarczuk, główny organi-
zator „Polskiej Wiosny w Mołdawii” gorąco powitała 
zebranych gości i uczestników festiwalu i zaprosiła 
do obejrzenia koncertu. 
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Wydarzenia

Główny organizator festiwalu, prezes Stowarzyszenia 
„Polska Wiosna w Mołdawii” Oksana Bondarczuk  

Zespół „Wiosenne Ptaszki” (Kiszyniów)  

Młodzi konferansjerzy ze Stowarzyszenia 
„Polska Wiosna w Mołdawii” prowadzili program 
koncertowy w trzech językach: polskim, rumuńskim 
i rosyjskim. Koncert rozpoczął się od wysłuchania 
hymnów: polskiego i mołdawskiego w wykonaniu 
zespołu wokalnego „Warszawka”, działającego przy 
Kole Polskich Rodzin we wsi Grigorówka. 

festiwal uświetniły m. in. występy gości: Wiktorii 
Lech z Polski oraz Niny Crulicovschi, Zasłużonej 
artystki Republiki Mołdawii.

Przed publicznością wystąpił zespół taneczny 
„Polacy Budżaka”, działający przy „Stowarzyszeniu 
Polaków Gagauzji”, który kilka tańców wykonał przy 
akompaniamencie orkiestry z Liceum Pedagogicz-
nego im. M. Czakira z Komratu. Zaprezentowali się 
również: zespół wokalny „Jaskółki”, działający przy 
Stowarzyszeniu „Dom Polski” w Bielcach oraz wo-
kalno-taneczny zespół „Styrczańskie Dzwoneczki”, 
działający przy Kole Polskich Rodzin w Styrczy. 
Ponadto swoje występy przedstawiły zespoły  
i ośrodki polonijne z Naddniestrza: Stowarzyszenie 
„Polonia” (Rybnica) i Towarzystwo Polskiej Kultury 
„Jasna Góra” – zespół „Koraliki” z Tyraspolu i zespół 
„Słobodzianki” ze Słobody Raszków. Wszystkie 
występy były na bardzo wysokim poziomie. 

Na zakończenie programu koncertowego wy-
stąpili członkowie Stowarzyszenia „Polska Wiosna 
w Mołdawii” – zespół taneczny „Wiosenne Ptaszki” 
oraz debiutancki duet – Dana Pawłowska i Sergiusz 
Staruchin.

Po koncercie uczestnicy festiwalu udali się do 
miejscowości Vadul-lui-Vodă, aby tam, w ośrodku 
wypoczynkowym nad brzegiem Dniestru, wspólnie 
świętować. To była dobra okazja do poznawania się 
i dzielenia się doświadczeniami.

W drugim dniu Związek Polskiej Młodzieży 
w Mołdawii zorganizował konkurs plastyczny dla 
dzieci, który był poświęcony Dniu Matki. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. 

Młodzież polonijna zaprezentowała tańce 
ludowe i współczesne, każdy mógł nauczyć się 
podstawowych kroków tanecznych. śpiewano pol-
skie piosenki, radość i zabawa trwały do samego 
końca festiwalu. 
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Wydarzenia - festiwal Polonijny w Mołdawii
w

Prace ręczne prezentują mistrzynie z Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” (Naddniestrze). 
Od lewej: Julia Kroica, Ludmiła Kroica, Natalia Siniawska i Maria Grauze

Konferansjer zapowiada występ wokalnego zespołu „Warszawka” (Grigorówka)
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XIII FestIwal „Polska wIosna w MołdawII”

Data:   25-26 maja 2013 r.
Miejsce:		 	 Kiszyniów,	Vadul-lui-Vodă
Uczestnicy:	 	 śpiewaczka,	zasłużona	artystka	RM	Nina	Crulicovschi	(Kiszyniów)
	 	 	 solista	Sergiusz	Manołow	(Komrat)
	 	 	 zespół	ludowy	RM	„Polacy	Budżaka”	(Komrat)
	 	 	 zespół	„Styrczańskie	Dzwoneczki”	(Głodiany-Styrcza)
	 	 	 zespół	„Wiosenne	Ptaszki”	(Kiszyniów)	
	 	 	 zespół	„Warszawka”	(Grigorówka)		
	 	 	 zespół	„Jaskółki”	(Bielce)
	 	 	 zespół	„Słobodzianki”	(Słoboda	Raszków)
	 	 	 zespół	„Koraliki”	(Tyraspol)
	 	 	 grupa	artystyczno-teatralna	Stowarzyszenia	„Polonia”	(Rybnica)
	 	 	 grupa	artystyczno-teatralna	Stowarzyszenia	„Polska	Wiosna	w	Mołdawii”	(Kiszyniów)

Gość:	 	 	 wokalistka	z	Polski	Wiktoria	Lech
Debiut:	 	 	 duet	wokalny	z	Kiszyniowa	–	Dana	Pawłowska	i	Sergiusz	Staruchin	

Organizator:	 	 Stowarzyszenie	„Polska	Wiosna	w	Mołdawii”
Patronat:	 	 Ambasada	RP	w	Kiszyniowie
Patronat	medialny:	 Pismo	Polaków	w	Mołdawii	„Jutrzenka”
Sponsorzy:	 	 MSZ	(Polska),	Con	Metal-Com	SRL	(Kiszyniów)

Festiwalowi	towarzyszył	wieczór	integracyjny	zorganizowany	w	ośrodku	wypoczynkowym	nad	Dniestrem	
w	miejscowości	Vadul-lui-Vodă.

Wydarzenia

kron i ka festiwalowa

Tańce i zabawy w drugim dniu festiwalu
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Wydarzenia - festiwal Polonijny w Mołdawii
w

wiKtoria LECh (Polska): 

– Na festiwalu reprezentowałam Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gliniance.

śpiewać zaczęłam już w przedszkolu i swoją 
pasję do śpiewania kontynuowałam w szkole pod-
stawowej. Kiedy uczestniczę w przedstawieniach 
teatralnych, zawsze występuję w roli śpiewanej. 

W Mołdawii jestem po raz drugi. Za pierwszym 
razem byłam w Gagauzji, a teraz mam szczęście 
być w stolicy kraju. Dzięki kontaktom z młodzieżą 
polonijną ze Wschodu zaczęłam interesować się 
językiem rosyjskim. Tutaj jest ciekawe życie, inne 
niż w Polsce. Mam nadzieję, że będę przyjeżdżać 
częściej do Mołdawii.

anna LECh, sołtys wsi Dziechciniec (gmina Wiązowna), gość festiwalu: 

– festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii” był dla mnie niezapomnianym przeżyciem duchowym  
i emocjonalnym. Wzruszyły mnie profesjonalnie przygotowane występy. Mali artyści recytowali wier-
sze z wielkimi  emocjami i wielką miłością do Polski, aż łza kręciła się w oku. W Mołdawii poznałam 
Polaków, którzy bardzo tęsknią za Ojczyzną. Rozmawiałam z małymi dziećmi i urzekła mnie ich 
historia – ich marzeniem jest to, aby odwiedzić Polskę. 

Jestem dumna, że moja córka Wiktoria, zaproszona przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna  
w Mołdawii” mogła tu przyjechać i wziąć udział w festiwalu. Dzięki temu zobaczyłyśmy jak Polacy, 
mieszkający w Mołdawii kochają Polskę i szanują język polski. Uważam, że potrzebna jest współpraca 
międzynarodowa, chociażby wymiana partnerska dzieci i młodzieży.

Dana PawłowsKa i sErgiUsz starUChin 
(Kiszyniów):

– Na festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” 
nasz duet wystąpił po raz pierwszy. Wykonaliśmy 
piosenkę „Syberiada”, promującą nowy film Ja-
nusza Zaorskiego „Syberiada polska”. Opowiada 
on o dramatycznych losach polskiej rodziny, która 
została wywieziona na Syberię. W polskich kinach 
film ukazał się dopiero w lutym, ale wcześniej 
natrafiliśmy w Internecie na piosenkę, do której 
teledysk wyreżyserował Mirosław Kuba Brożek. 
Muzykę skomponował Marek Jan Kisieliński,  
a słowa napisał Krzysztof Dzikowski. Piosenka 
bardzo się nam spodobała. Zwróciliśmy się do 
kompozytora z prośbą o wysłanie podkładu mu-
zycznego. Był trochę zdziwiony, że „Syberiada” 
jest już znana poza granicami Polski. Nie odmówił 
nam i wkrótce otrzymaliśmy płytę z muzyką. Nasz 
występ na festiwalu został nagrany na wideo i wy-
słany do Marka Kisielińskiego z podziękowaniami 
za okazaną pomoc.
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Uczestnicy dziecięcej grupy wokalnej z Bielc

Wydarzenia

Najmłodsi uczestnicy zespołu tanecznego „Styrczań-
skie Dzwoneczki”: Dmitrii Romandaş i Julia Crug

MłODE TWaRZE XIII fESTIWaLU

w obiektywie naszego fotoreportera Mirosława Horyna

Mały Polak z Komratu, Edek Garczu – stały uczestnik 
festiwalu

Ośmioletni Artiom Smientyna z Rybnicy recytuje 
wiersz po polsku
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wydarzenia

w dniach 23-26 maja 2013 r. w Krakowie odbył się Viii Kongres Polonii Medycznej oraz i Światowy 
Kongres Lekarzy Polskich, w którym udział wzięło ponad 900 lekarzy polskiego pochodzenia  
z 27 krajów świata, w tym z Mołdawii. honorowy patronat nad Kongresem sprawował Prezydent rP, 
Bronisław Komorowski.

LEKaRZE Z MOłDaWII Na VIII KONGRESIE POLONII MEDyCZNEJ 

Inauguracja Kongresu odbyła się w Bazylice 
Mariackiej, podczas Mszy świętej koncelebrowanej 
przez Kardynała Stanisława Dziwisza. Oficjalne 
otwarcie miało miejsce w Operze Krakowskiej  
z udziałem wielu przedstawicieli polityki, nauki, 
kultury, mediów. 

Kongres Polonii Medycznej łączy lekarzy, 
którzy wyemigrowali za pracą do krajów 
zachodnich, lekarzy, którzy znaleźli się poza 
ojczyzną po zmianie granic oraz lekarzy 
krajowych. 

Hasło Kongresu brzmiało: „Inspirując jakość, 
wspólnie podnosimy standardy i poprawiamy re-
zultaty leczenia”. Obrady odbywały się w Centrum 
Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego 
UJ CM w Krakowie. Lekarze polonijni z Mołdawii, 
reprezentujący Polskie Towarzystwo Medyczne 
(PTM) i Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji 

Moderatorzy sesji „Sympozjum etyki medycznej” (siedzą od lewej): dr A. Bogucka (Mołdawia), dr B. Miłek 
(Niemcy)

Medycznych (POM) brali aktywny udział w Kongre-
sie, uczestnicząc w sesjach naukowych. Członko-
wie Stowarzyszenia POM przedstawili 5 wykładów 
i uczestniczyli w sesji plakatowej. 

W czasie Kongresu odbyło się również zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Rady federacji Polo-
nijnych Organizacji Medycznych, podczas którego 
zatwierdzono zmiany w statucie oraz dokonano 
wyboru nowych władz federacji. W trakcie po-
siedzenia Rady, jednej z organizacji medycznych  
w Mołdawii zaproponowano wstąpienie do federa-
cji, zaś drugiej zatwierdzono zmianę nazwy na Sto-
warzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych 
w Mołdawii. Obecnie ma ona dwóch przedstawicieli 
do Rady federacji: dr a. Bogucką i dr B. Dudę.

6-osobowa grupa lekarzy Polskiego Towarzy-
stwa Medycznego, w skład której wszedł zasłużony 
chirurg Republiki Mołdawii Paweł Dobik, została 
zaproszona na spotkanie z Marszałkiem Woje-
wództwa Małopolskiego, Markiem Sową. Podczas 
spotkania omówiono problemy polonijnych organi-
zacji w Kiszyniowie i wręczono prezenty.
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wydarzenia

Członkowie Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych na sali konferencyjnej VIII Kongresu Polonii 
Medycznej podczas wykładu. II rząd: M. Jandulska (Komrat), W. Kalak (Komrat), L. Prokopiszyna (Kiszyniów); I rząd, 
drugi  od lewej: dr B. Duda.

Z okazji Kongresu zorganizowano wiele imprez 
towarzyszących m.in.: Biesiadę w Starej Zajezdni, 
spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa, zwiedzanie 
historycznych zabytków Krakowa, turniej tenisa, 
bankiet w Kopalni Soli w Wieliczce oraz Koncert 
Polskiej Orkiestry Lekarzy w filharmonii Krakow-
skiej. Kongres był zorganizowany na wysokim po-
ziomie merytorycznym i w pełni spełnił pokładane 
w nim oczekiwania. 

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową (drugi od lewej). Mołdawską Polonię reprezentuje 
grono lekarzy i studentów medycyny z Polskiego Towarzystwa Medycznego 

w

Organizatorami kongresu były: Naczelna Izba 
Lekarska, federacja Polonijnych Organizacji Me-
dycznych i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. 
Udział w Kongresie lekarzy ze Wchodu stał się 
możliwy dzięki dofinansowaniu z MSZ RP oraz 
federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. 

(jp)
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wydarzenia - VIII kongres polonii medycznej

RELaCJE UCZESTNIKóW KONGRESU Z MOłDaWII

Zdjęcie pamiątkowe – Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych prof. Marek Rudnicki (w środku)  
z lekarzami z Mołdawii

Dr Emilia Ţimbalari, mikrobiolog:
– Program kongresu obejmował kwestie istotne 

dla naszego zawodu i propagował osiągnięcia leka-
rzy o polskich korzeniach. Serdecznie dziękujemy 
Marszałkowi Województwa Małopolskiego p. Mar-
kowi Sowie za życzliwość i okazaną pomoc. 

Dr Paweł Dobik, chirurg:
 – Dzięki organizatorom kongresu otrzymaliśmy 

materiały prasowe, książki i podręczniki z medy-
cyny. Będą one fundamentem naszej medycznej 
biblioteki w języku polskim, która dopiero powstaje. 
Po raz pierwszy byłem w Polsce. Zakochałem się 
w Krakowie raz i na zawsze! Zwiedziliśmy Wawel, 
modliliśmy się w Kościele Mariackim, spacerowa-
liśmy uliczkami Kazimierza, tańczyliśmy podczas 
bankietu w Kopalni Soli w Wieliczce. 

Paweł Pawłowski, student stomatologii:
– Niezapomniane wrażenia zostawił Kongres 

Polonii Medycznej. Przyjechałem na ziemie swoich 
przodków i spotkałem polskich lekarzy z całego 
świata. Jestem wdzięczny za możliwość spotka-
nia się z liderami medycyny z różnych krajów. 
Poznałem lekarzy m. in. z Kazachstanu, Ukrainy, 
Niemiec, USa.

w

Jana Pawłowska, lekarz rezydent:

– Program kongresu był bardzo napięty. Spo-
tkaliśmy się z lekarzami różnych specjalności, 
przedyskutowaliśmy wspólne problemy. Mimo to, 
że pracujemy w różnych krajach i środowiskach, 
mówimy wspólnym językiem. Kongres Polonii Me-
dycznej był okazją do wymiany doświadczeń oraz 
szansą poszerzenia wiedzy z wybranych kierun-
ków medycyny, przedstawianych przez wybitnych 
lekarzy polskiego pochodzenia z różnych krajów 
świata. 

Katarzyna Kocietkowa, neurolog, prezes 
PtM w Mołdawii:

– Za możliwość wzięcia udziału w Kongresie 
serdecznie dziękujemy naszym sponsorom – 
firmie Zakłady farmaceutyczne Polpharma Sa  
i jej kierownikowi ds. Public Relations p. Krystynie 
Niteckiej. Szczególne podziękowania za opiekę 
nad nami kierujemy w stronę prezesa federacji 
Polonijnych Organizacji Medycznych, prof. Marka 
Rudnickiego, który mimo licznych obowiązków 
znalazł czas, aby spotkać się z nami i pomóc  
w rozwiązaniu naszych problemów.   

Zdjęcia pochodzą z archiwum: 
Stowarzyszenia POM w Mołdawii i PTM w Mołdawii  
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Z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie Polaków Gagauzji przy wsparciu finansowym Ambasady RP  
w Mołdawii przygotowało dla maluchów specjalny program – podczas wycieczki do Kiszyniowa na 
dzieci czekały różne atrakcje: zwiedzanie ZOO i Ogrodu Botanicznego oraz balet „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków”.  

Zapraszamy do udziału w nowej rubryce Duży Kadr!
duży kadr

Na boisku w kiszyniowskim Centrum Don Bosco po raz drugi odbył się turniej piłkarski dla dzieci  
z trudnych rodzin. Patronat sprawowały: Ambasada Polski, Ambasada Ukrainy oraz Ambasada Włoch  
w Kiszyniowie przy wsparciu Mołdawskiej Federacji Piłki Nożnej oraz firmy ORANGE-Moldova. 
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zdjęcie z archiwum 
Stowarzyszenia Polaków Gagauzji
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AKTualności

NOWy MURaL Na OSIEDLU BOTaNICa
pierwszy mural w Kiszyniowie był wykonany przez 

artystów gdańskiej szkoły muralu w 2012 r. („Jutrzenka”,  
nr 7-8/2012), a już w czerwcu 2013 r. mieszkańcy mołdawskiej 
stolicy mogli podziwiać drugie dzieło sztuki przy bul. 
Dacia 31/1. Celem tego projektu, zainicjowanego przez 
instytut Polski w Bukareszcie i Urząd Miasta Kiszyniowa, 
jest rewitalizacja osiedla Botanica oraz promocja sztuki 
miejskiej. 

O nowopowstałym muralu „Jutrzence” opowiada 
Dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie NATALIA 
MOSOR:

– Młodzi polscy artyści, adepci Gdańskiej Szkoły Muralu: 
anna Taut (autorka projektu), Justyna Posiecz-Polkowska  
i Wojciech Woźniak oraz student Kiszyniowskiej akademii 
Sztuk Pięknych Radu Dumbrawa, pod kierunkiem założycie-
la GSM Rafała Roskowińskiego, zrealizowali kolejny mural  
w Kiszyniowie.

Nowy mural miał oficjalną prezentację 7 czerwca 2013 r. 
Znajduje się na osiedlu Botanica. Ta nazwa inspirowała artystów 
do stworzenia kilku projektów. Wszystkie miały elementy flory 
i fauny, a spośród nich razem z Urzędem Miasta Kiszyniowa 
wybraliśmy stylizowanego na sposób art nouveau jelenia  
w otoczeniu też stylizowanych roślin. Jeleń to symbol życia, 
wolności, siły, który przekazuje zastrzyk energii tej dzielnicy. 
artyści wybierali kolory, które dyskretnie wtapiały się w atmos-
ferę dzielnicy. Ten jeleń ma bardzo delikatne kolory – beż i jasny 
fiolet, a oprócz tego bardzo mocne kontury czarno-fioletowe. 

Projekt jest oderwany od polityki i historii, wskazuje na de-
koracyjny charakter malarstwa monumentalnego. 

Specjalne farby udostępniła artystom kiszyniowska firma  
CaPaROL. Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Kultury 

Miejskiej w Gdańsku oraz 
Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa narodowego 
w ramach programu 

„Promocja polskiej 
kultury za grani-

cą”.

8.06.2013
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ZaKOCHać SIę W KISZyNIOWIE

AKTualności

stolica Mołdawii weźmie udział w międzynarodowym projekcie „Świat od świtu do zmierzchu”, 
w ramach którego grupa wybitnych polskich dokumentalistów przeprowadzi w Kiszyniowie 
zajęcia warsztatowe ze studentami szkół filmowych i uczelni wyższych. Podczas warsztatów będą 
zrealizowane filmy dokumentalne o Kiszyniowie.

metoda przeprowadzania warsz-
tatów i realizacji filmów oparta jest 
na autorskiej koncepcji Mirosława 
Dembińskiego i Macieja Drygasa 
„łódź od świtu do zmierzchu” od 
kilku lat realizowanej ze studentami 
Szkoły filmowej w łodzi.

Celem projektu jest promocja 
polskiego know-how w zakresie filmu 
dokumentalnego, rozwój współpracy 
między uczelniami artystycznymi  
w Polsce i Mołdawii, rozwijanie toż-
samości kulturowej Mołdawian.

Pierwsza część projektu, po-
legająca na prezentacji polskiej 
szkoły filmu dokumentalnego, była 
realizowana we współpracy z Mię-
dzynarodowym festiwalem filmu 
„Chronograf”, który odbył się w sto-
łecznym kinie „Odeon” na początku 
czerwca br.

a już pod koniec sierpnia w Kiszyniowie odbędą się warsztaty 
i realizacja filmu „Kiszyniów od świtu do zmierzchu”. Ponieważ  
w Mołdawii nie ma uczelni filmowej, udział w projekcie wezmą stu-
denci Mołdawskiego Państwowego Uniwersytetu, Słowiańskiego 
Uniwersytetu oraz akademii Muzyki i Teatru. Pokaz filmu o Kiszy-
niowie zaplanowano na koniec 2013 roku. film będzie również 
wyświetlany w polskiej telewizji państwowej TVP Sa.           (mc)

     

„VaBank” i „seksmisja” Machulskiego, trylogia „trzy kolory” Kieślowskiego czy „rejs” 
Piwowskiego – to niektóre z ponad 60 klasyków polskiego kina, które od dziś można oglądać na 
youtubie. największy serwis wideo w sieci należący do google’a dogadał się z dwoma najstarszymi 
polskimi studiami filmowymi – Kadrem i torem.

60 filmowych perełek na star-
cie za darmo to dopiero początek. 
Każde studio będzie prowadzić na 
youTubie własny kanał i na bieżąco 
dorzucać kolejne tytuły. Co zdecy-
duje o tym, co trafi do sieci, a co 
nie? Przede wszystkim potencjał 
komercyjny. Nie ma jednak sztyw-
nego harmonogramu działania – 
Tor i Kadr będą udostępniały filmy  
w takiej kolejności i w takich ter-
minach, w jakich zechcą. Razem 
te dwa najstarsze polskie studia 
mają w dorobku ponad 800 pol-
skich filmów, więc będzie w czym 
wybierać. 

Polskie kino za darmo na youtubie

Umowa z youTube’em pozwoli studiom nie tylko umiesz-
czać w serwisie swoje produkcje, ale też błyskawicznie usuwać 
stamtąd pliki wrzucone przez użytkowników z naruszeniem 
praw autorskich. Przed podpisaniem umowy usunięcie każdej 
nielegalnej kopii wymagało od prawników wytwórni wysłania do 
Google’a oficjalnego wezwania do usunięcia, które amerykański 
koncern mógł rozpatrywać nawet przez kilka tygodni. Teraz Tor  
i Kadr będą mogły same na bieżąco decydować, które pliki chcą 
wykasować, a które pozostawić. 

  Linki do kanałów youTube’a studiów filmowych:
www.youtube.com/studiofilmowekadr

www.youtube.com/studiofilmowetor

źródło: Gazeta Wyborcza

informacja dla środowisk polonijnych
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SZUWaROWy STaW

Proponujemy kolejny fragment z książki stanisława Makowieckiego „MaMałyga, CzyLi słoń-
CE na stoLE” (wydawnictwo Literackie, Kraków 1976).

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

Wiele powstało pięknych i dźwięcznych nazw 
geograficznych na Besarabii. Tylko na atlas spoj-
rzeć: Gudalba, Tatar Kopczak, Suraja, achmangit, 
Traianul Nou, faraonea... Ludy zamieszkujące ten 
kraj miały wyjątkową wyobraźnię, nie zadowalały 
się zwyczajnymi fokszanami, Papriczanami lub 
Skajanami. Pilnie notował te nazwy Henryk Sien-
kiewicz, aby upiększać sceny i rozdziały, które pisał  
w bibliotece dziadzia Stefana, przygotowując Try-
logię. Na południu leżało wielkie i piękne jezioro 
noszące nazwę Jałpug, której samo brzmienie 
działało na moją wyobraźnię, wywołując jakieś 
nieuchwytne echa, tak że przestawałem się bawić 
i zaczynałem patrzeć w dal, zamyślony, z oczami 
wlepionymi w horyzont.

Nie wiem, jak się to stało, ale aż mi wstyd było 
się przyznać, że skajański staw nie miał żadnej na-
zwy. Nazwy prawdziwej, dawnej, bo trudno brać za 
taką „Lac des Jones”, którą wymyśliła Mile Juliette. 
Jednakże, choć wiedzieliśmy, że to nie jest na serio, 
zaczęli wszyscy używać nazwy Szuwarowy Staw  
i ta już została w mojej pamięci.

Gdy zamiast jechać wprost na odaję, skręcało 
się w lewo, można było ujrzeć po pewnym czasie 
wśród zielonych łąk, w niewielkim zagłębieniu 
leżącą, jakby płytę szarego marmuru. Podnosząc 
się w strzemionach, wołali ze zdziwieniem prze-
jeżdżający tamtędy podróżni: – Patrzcie, staw! –  
I potem puszczali się galopem, aby czym prędzej 
dobić do brzegu i konie napoić. Z jednej strony 
brzeg był odsłonięty, z drugiej niknął w szuwa-
rowych chaszczach. Ich pióropusze pochylały 
się i chwiały tanecznie pod podmuchem wiatru.  
W gęstwinie gnieździły się lub kryły różne ptaki: kur-
ki wodne, dzikie kaczki, czasem nawet jakaś mewa 
czarnomorska, która łowiąc ryby wzdłuż Dniestru aż 
tu zalatywała. Oparta na palach dębowych wbitych 
w błotniste dno, cienka kładka prowadziła od brze-
gu do przywiązanych konopnymi sznurami łódek.  
W wodzie pływały leniwie grube i ciężkie karpie, 
które poruszały od czasu do czasu ogonem, ob-
jawiając wygodnictwo istot mających świadomość 
zapewnionego już bytu. Dopiero widok zbliżającego 
się szczupaka wyrywał je z letargu. Głowacze pa-

nicznie bały się szczupaków, ale nie zawsze mogły 
uciec lub skryć się przy brzegu. Gdy zakotłowała 
się woda, wiadomo było, że biedny głowacz został 
pożarty. Mimo pewnej rozrywki, jaką dawały mi te 
obserwacje czynione w zadumie, gdy siedząc na 
kładce wpatrywałem się w wodę, świat żywy, który 
się w niej rozwijał, wydawał mi się odległy, obcy. 
Gdy obejmując rękoma psa, czułem ciepło jego 
ciała pod włosem, gdy krowa westchnęła, koń kich-
nął lub kwiknęła świnia, nie znając teorii Darwina 
czułem od razu, że to są bratnie stworzenia. Ryby 
były zimne, nieme, nie miały płuc i zdawały się 
nie mieć serca. Nie objawiały podobnych naszym 
uczuć. Powierzchnia stawu, gładka, połyskująca, 
ale tak łatwa do przebicia ręką, kamieniem czy 
patykiem, że jak gdyby nie istniejąca, rozgranicza-
ła w rzeczywistości dwa obce sobie światy. Była 
ważniejszą granicą niż miedza dzieląca pola, niż 
mur cerkiewny, ważniejsza nawet niż austriacka 
granica w Oknicy.

– Ty możesz żyć w austrii, gdy jeździsz z ro-
dzicami do Zakopanego – tłumaczył mi dziadzio 
asłan. – ale ryba, gdy wyjedzie ze swojej ojczyzny, 
musi zdechnąć na powierzchni ziemi! a znów gdy-
byś Riabczika wysłał za tę granicę na dno stawu, 
utopiłby się bez ratunku!

Tak, ten nasz spokojny Szuwarowy Staw krył  
w sobie wielką tajemnicę przyrody. Siedząc na kład-
ce, ze spuszczonymi ku wodzie nogami, mogłem 
nad tym godzinami rozmyślać. Jakiż to świat był 
trudny do zrozumienia! ale jaki ciekawy!

Pod pewnymi warunkami wolno było łowić ryby 
w stawie na wędkę. Gdy czasem zjawiał się niespo-
dziewany gość, którego trzeba było ugościć czymś 
niezwykłym, ciocia Modzia podnosiła ręce do nieba, 
wołając: – Boże! Co ja mu podam? – Spiżarnia 
mogła być pełna najlepszych wiktuałów, których 
mnie tknąć nie pozwalano, ale to nie wystarczało. 
Na rozkaz cioci gnaliśmy bryczką do Szuwarowego 
Stawu, aby złowić jakąś rybę na wędkę. Nigdy nie 
lubiłem polowań. żal mi było biednych zwierząt 
mordowanych dla ludzkiej przyjemności. ale łowić 
ryby? To było co innego. Mogłem bez wyrzutów 
sumienia złowić ich nawet więcej, niż ciocia Modzia 
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chciała. Nie znajdowałem w tym wprawdzie żadnej 
przyjemności. Siedzieć z wędką w ręce na brzegu? 
To było najnudniejsze zajęcie, jakie znałem. Gdy ja 
tkwiłem nieruchomo na kładce, czekając, aż zmiłuje 
się nade mną jakaś uprzejma ryba, gościa tymcza-
sem zabawiano w domu rozmową – i zakąskami.

Raz, kiedy tak siedziałem rozmyślając, usłysza-
łem skrzypienie zbliżających się wozów. Za chwilę 
ujrzałem szarabany załadowane beczkami.

– Ho-hou – zawołali brodaci woźnice.
Zaraz poznałem, że są to obcy ludzie, byli 

ubrani inaczej niż tutejsi.
– a nu! Pomóż nam wykopać tu rowek! – zawo-

łali, wyciągając łopaty z wozów.
Gdy rowek był gotów, wyładowali beczki, powy-

ciągali czopy i zaczęli wylewać zawartość beczek 
do kanału. Lała się brudnawa woda, a w niej znaj-
dowało się dużo jakichś... kluseczek?

– To małe rybki! – zawołałem, jakbym dokonał 
odkrycia. Tysiące i tysiące małych rybek wylatywało 
z beczki; wpadały w dół, do kanału, gdzie przewra-
cały się i kotłowały w wartkim strumieniu, a potem 
spokojnie już Wypływały na szerokie wody stawu.

– żeby twój ojciec nie zrobił tego głupstwa, które 
mu odradzaliśmy, i nie był wpuścił szczupaków do 
stawu, to teraz nie musiałby wydawać tyle pieniędzy 
na narybek! – rzekł rybak.

* odaja (mold.) – obejście, przestrzeń z zabudowaniami go-
spodarskimi i stertami, gdzie m.in. odbywała się młocka 

Wbili z powrotem czopy, załadowali lekkie już 
beczki na szarabany i idąc pieszo koło wozów, 
odjechali. Zostałem sam. Nie dochodził tu teraz 
żaden głos; zaległa cisza. Pochyliłem się nad 
wodą, aby poobserwować małe rybki. Biedactwa! – 
pomyślałem. Takie małe, takie bezbronne, tak 
brutalnie wrzucone do nie znanego stawu. Nie 
będą wiedziały, gdzie płynąć, co robić, jak ukryć 
się przed tymi straszliwymi szczupakami... Gdyby 
się dało, byłbym pogłaskał z czułością każdą rybkę 
po grzbiecie. Chciałem im wytłumaczyć, uprzedzić 
je o niebezpieczeństwie, które na nie czyha... ale 
gdzież były rybki? Znikły. Ledwie jedną udało mi się 
zobaczyć. Poruszała maleńkim ogonkiem i płynęła 
zygzakiem po dnie, jakby czegoś szukając, jakby 
chciała odnaleźć coś, co przedtem zgubiła.

Rybki nie potrzebowały niczyjej pomocy. Wyda-
wało się, że znają Szuwarowy Staw lepiej ode mnie. 
Poczułem się niepotrzebny, obcy w tym dziwnym 
wodnym świecie, którego mieszkańcy nie bali się 
człowieka ani go nie potrzebowali. Wziąłem za 
uzdę Muca. Położył uszy po sobie i podrzucił łbem, 
usuwając się niechętnie, bym nie mógł na niego 
wsiąść. Był zły, że mu przerwałem jakąś medytację. 
Zazwyczaj złościły mnie te jego nieprzyjazne fochy. 
ale dziś wydały mi się zrozumiałe, sympatyczne 
nawet... i jadąc w stronę Skajan, pogłaskałem go 
po szyi z czułością. 
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Proponujemy kolejny fragment z książki stanisława Makowieckiego „MaMałyga, CzyLi słoń-
CE na stoLE” (wydawnictwo Literackie, Kraków 1976).

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

Wiele powstało pięknych i dźwięcznych nazw 
geograficznych na Besarabii. Tylko na atlas spoj-
rzeć: Gudalba, Tatar Kopczak, Suraja, achmangit, 
Traianul Nou, faraonea... Ludy zamieszkujące ten 
kraj miały wyjątkową wyobraźnię, nie zadowalały 
się zwyczajnymi fokszanami, Papriczanami lub 
Skajanami. Pilnie notował te nazwy Henryk Sien-
kiewicz, aby upiększać sceny i rozdziały, które pisał  
w bibliotece dziadzia Stefana, przygotowując Try-
logię. Na południu leżało wielkie i piękne jezioro 
noszące nazwę Jałpug, której samo brzmienie 
działało na moją wyobraźnię, wywołując jakieś 
nieuchwytne echa, tak że przestawałem się bawić 
i zaczynałem patrzeć w dal, zamyślony, z oczami 
wlepionymi w horyzont.

Nie wiem, jak się to stało, ale aż mi wstyd było 
się przyznać, że skajański staw nie miał żadnej na-
zwy. Nazwy prawdziwej, dawnej, bo trudno brać za 
taką „Lac des Jones”, którą wymyśliła Mile Juliette. 
Jednakże, choć wiedzieliśmy, że to nie jest na serio, 
zaczęli wszyscy używać nazwy Szuwarowy Staw  
i ta już została w mojej pamięci.

Gdy zamiast jechać wprost na odaję, skręcało 
się w lewo, można było ujrzeć po pewnym czasie 
wśród zielonych łąk, w niewielkim zagłębieniu 
leżącą, jakby płytę szarego marmuru. Podnosząc 
się w strzemionach, wołali ze zdziwieniem prze-
jeżdżający tamtędy podróżni: – Patrzcie, staw! –  
I potem puszczali się galopem, aby czym prędzej 
dobić do brzegu i konie napoić. Z jednej strony 
brzeg był odsłonięty, z drugiej niknął w szuwa-
rowych chaszczach. Ich pióropusze pochylały 
się i chwiały tanecznie pod podmuchem wiatru.  
W gęstwinie gnieździły się lub kryły różne ptaki: kur-
ki wodne, dzikie kaczki, czasem nawet jakaś mewa 
czarnomorska, która łowiąc ryby wzdłuż Dniestru aż 
tu zalatywała. Oparta na palach dębowych wbitych 
w błotniste dno, cienka kładka prowadziła od brze-
gu do przywiązanych konopnymi sznurami łódek.  
W wodzie pływały leniwie grube i ciężkie karpie, 
które poruszały od czasu do czasu ogonem, ob-
jawiając wygodnictwo istot mających świadomość 
zapewnionego już bytu. Dopiero widok zbliżającego 
się szczupaka wyrywał je z letargu. Głowacze pa-

nicznie bały się szczupaków, ale nie zawsze mogły 
uciec lub skryć się przy brzegu. Gdy zakotłowała 
się woda, wiadomo było, że biedny głowacz został 
pożarty. Mimo pewnej rozrywki, jaką dawały mi te 
obserwacje czynione w zadumie, gdy siedząc na 
kładce wpatrywałem się w wodę, świat żywy, który 
się w niej rozwijał, wydawał mi się odległy, obcy. 
Gdy obejmując rękoma psa, czułem ciepło jego 
ciała pod włosem, gdy krowa westchnęła, koń kich-
nął lub kwiknęła świnia, nie znając teorii Darwina 
czułem od razu, że to są bratnie stworzenia. Ryby 
były zimne, nieme, nie miały płuc i zdawały się 
nie mieć serca. Nie objawiały podobnych naszym 
uczuć. Powierzchnia stawu, gładka, połyskująca, 
ale tak łatwa do przebicia ręką, kamieniem czy 
patykiem, że jak gdyby nie istniejąca, rozgranicza-
ła w rzeczywistości dwa obce sobie światy. Była 
ważniejszą granicą niż miedza dzieląca pola, niż 
mur cerkiewny, ważniejsza nawet niż austriacka 
granica w Oknicy.

– Ty możesz żyć w austrii, gdy jeździsz z ro-
dzicami do Zakopanego – tłumaczył mi dziadzio 
asłan. – ale ryba, gdy wyjedzie ze swojej ojczyzny, 
musi zdechnąć na powierzchni ziemi! a znów gdy-
byś Riabczika wysłał za tę granicę na dno stawu, 
utopiłby się bez ratunku!

Tak, ten nasz spokojny Szuwarowy Staw krył  
w sobie wielką tajemnicę przyrody. Siedząc na kład-
ce, ze spuszczonymi ku wodzie nogami, mogłem 
nad tym godzinami rozmyślać. Jakiż to świat był 
trudny do zrozumienia! ale jaki ciekawy!

Pod pewnymi warunkami wolno było łowić ryby 
w stawie na wędkę. Gdy czasem zjawiał się niespo-
dziewany gość, którego trzeba było ugościć czymś 
niezwykłym, ciocia Modzia podnosiła ręce do nieba, 
wołając: – Boże! Co ja mu podam? – Spiżarnia 
mogła być pełna najlepszych wiktuałów, których 
mnie tknąć nie pozwalano, ale to nie wystarczało. 
Na rozkaz cioci gnaliśmy bryczką do Szuwarowego 
Stawu, aby złowić jakąś rybę na wędkę. Nigdy nie 
lubiłem polowań. żal mi było biednych zwierząt 
mordowanych dla ludzkiej przyjemności. ale łowić 
ryby? To było co innego. Mogłem bez wyrzutów 
sumienia złowić ich nawet więcej, niż ciocia Modzia 
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chciała. Nie znajdowałem w tym wprawdzie żadnej 
przyjemności. Siedzieć z wędką w ręce na brzegu? 
To było najnudniejsze zajęcie, jakie znałem. Gdy ja 
tkwiłem nieruchomo na kładce, czekając, aż zmiłuje 
się nade mną jakaś uprzejma ryba, gościa tymcza-
sem zabawiano w domu rozmową – i zakąskami.

Raz, kiedy tak siedziałem rozmyślając, usłysza-
łem skrzypienie zbliżających się wozów. Za chwilę 
ujrzałem szarabany załadowane beczkami.

– Ho-hou – zawołali brodaci woźnice.
Zaraz poznałem, że są to obcy ludzie, byli 

ubrani inaczej niż tutejsi.
– a nu! Pomóż nam wykopać tu rowek! – zawo-

łali, wyciągając łopaty z wozów.
Gdy rowek był gotów, wyładowali beczki, powy-

ciągali czopy i zaczęli wylewać zawartość beczek 
do kanału. Lała się brudnawa woda, a w niej znaj-
dowało się dużo jakichś... kluseczek?

– To małe rybki! – zawołałem, jakbym dokonał 
odkrycia. Tysiące i tysiące małych rybek wylatywało 
z beczki; wpadały w dół, do kanału, gdzie przewra-
cały się i kotłowały w wartkim strumieniu, a potem 
spokojnie już Wypływały na szerokie wody stawu.

– żeby twój ojciec nie zrobił tego głupstwa, które 
mu odradzaliśmy, i nie był wpuścił szczupaków do 
stawu, to teraz nie musiałby wydawać tyle pieniędzy 
na narybek! – rzekł rybak.

* odaja (mold.) – obejście, przestrzeń z zabudowaniami go-
spodarskimi i stertami, gdzie m.in. odbywała się młocka 

Wbili z powrotem czopy, załadowali lekkie już 
beczki na szarabany i idąc pieszo koło wozów, 
odjechali. Zostałem sam. Nie dochodził tu teraz 
żaden głos; zaległa cisza. Pochyliłem się nad 
wodą, aby poobserwować małe rybki. Biedactwa! – 
pomyślałem. Takie małe, takie bezbronne, tak 
brutalnie wrzucone do nie znanego stawu. Nie 
będą wiedziały, gdzie płynąć, co robić, jak ukryć 
się przed tymi straszliwymi szczupakami... Gdyby 
się dało, byłbym pogłaskał z czułością każdą rybkę 
po grzbiecie. Chciałem im wytłumaczyć, uprzedzić 
je o niebezpieczeństwie, które na nie czyha... ale 
gdzież były rybki? Znikły. Ledwie jedną udało mi się 
zobaczyć. Poruszała maleńkim ogonkiem i płynęła 
zygzakiem po dnie, jakby czegoś szukając, jakby 
chciała odnaleźć coś, co przedtem zgubiła.

Rybki nie potrzebowały niczyjej pomocy. Wyda-
wało się, że znają Szuwarowy Staw lepiej ode mnie. 
Poczułem się niepotrzebny, obcy w tym dziwnym 
wodnym świecie, którego mieszkańcy nie bali się 
człowieka ani go nie potrzebowali. Wziąłem za 
uzdę Muca. Położył uszy po sobie i podrzucił łbem, 
usuwając się niechętnie, bym nie mógł na niego 
wsiąść. Był zły, że mu przerwałem jakąś medytację. 
Zazwyczaj złościły mnie te jego nieprzyjazne fochy. 
ale dziś wydały mi się zrozumiałe, sympatyczne 
nawet... i jadąc w stronę Skajan, pogłaskałem go 
po szyi z czułością. 
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aktualności

До встречи… в ГриГоровке!
375 детей в возрасте от 6 до 14 лет, 18 священников 

и сестёр, более 30 аниматоров со всей Молдавии, 
в том числе из Приднестровья, собрались 18 мая  
в Григоровке на ежегодной встрече детей Кишиневской 
епархии.

в этот день время нашлось как для веселых игр и тан-
цев, так и для общей молитвы. радостно было видеть де-
тей, танцующих под зажигательную музыку, и трогательно – 
их серьезные лица в храме, во время размышлений  
о Боге. координатор встречи Антонина Градинар провела 
урок на тему Года веры, рассказав о жизни героев некото-
рых притч, и сумела заинтересовать каждого. 

– Надеюсь, что наши уроки помогли укрепить Древо 
веры в сердцах детей. Без сомнений, Господь был счаст-
лив, видя переполненный детьми Храм, – заметила Анто-
нина Градинар. 

к этой встрече каждый приход готовился заранее.  
У всех групп были девиз, транспарант и гимн. организато-
ры подготовили спортивную программу, но из-за внезапно 
хлынувшего ливня состязания на стадионе пришлось от-
менить. вместо этого больше времени было уделено про-
смотру сценок о библейских героях, которые нашли свое 
спасение через веру в Господа. 

– сегодня все было чудесно! Несмотря на долгую до-
рогу и небольшую усталость, дети создали прекрасную 
атмосферу дружбы и любви, – поделился впечатлениями 
отец Марчин из рашкова, победивший в номинации «са-
мый активный священник».

в конце встречи епископ Антон коша вручил дипломы 
победителям в соревнованиях. когда он спросил, где дети 
хотят встретиться в следующем году, организаторы из Гри-
горовки могли больше не переживать, всё ли им сегодня 
удалось, так как в ответ все дружно прокричали: «ЗДесЬ!!! 
в ГриГоровке!!!». Это стало высшей похвалой для гри-
горовской молодежи, несколько недель усиленно трудив-
шейся под руководством координатора Антонины Градинар  
и священника о. Даниеля. 

Екатерина Завальнюк
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spotkanie dzieci w grigorówce
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