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FOTOREPORTAż

Mimo deszczu, na festiwalu etnicznym w Kiszyniowie
było wesoło i kolorowo. Bardzo miło było przechadzać
się po parku i zwiedzać stoiska mniejszości narodowych,
zamieszkujących Mołdawię. Wiele osób ubranych było w
stroje narodowe, niektórzy śpiewali pieśni i tańczyli tańce
ludowe. Na każdym stoisku można było spróbować tradycyjnych potraw kraju lub regionu, który reprezentowała
dana mniejszość narodowa. Nie zabrakło więc polskich
pierogów, rosyjskich blinów, gruzińskiego chaczapuri czy
żydowskiej macy.
Wspaniale było zobaczyć jak tak wiele osób różnych narodowości zbiera się w jednym miejscu, aby wspólnie cieszyć
się i świętować.
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świeże spojrzenie
Małgorzata Krajewska (Polska):
– Mimo deszczu, na festiwalu etnicznym w Kiszyniowie
było wesoło i kolorowo. Bardzo miło było przechadzać się po
parku i zwiedzać stoiska mniejszości narodowych, zamieszkujących Mołdawię. Wiele osób ubranych było w stroje narodowe,
niektórzy śpiewali pieśni i tańczyli tańce ludowe. Na każdym
stoisku można było spróbować tradycyjnych potraw kraju lub
regionu, który reprezentowała dana mniejszość narodowa. Nie
zabrakło więc polskich pierogów, rosyjskich blinów, gruzińskiego
chaczapuri czy żydowskiej macy.
Wspaniale było zobaczyć jak tak wiele osób różnych narodowości zbiera się w jednym miejscu, aby wspólnie cieszyć
się i świętować.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania nadesłanych
tekstów, także odmowy publikacji bez
podania przyczyny. Nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych
ogłoszeń i reklam. Opinie wyrażone
przez czytelników nie zawsze są zgodne z opinią redakcji.

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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We wrześniu w Mołdawii odbył się etnofestiwal pod
hasłem: jedność przez różnorodność. To wydarzenie tradycyjnie odbywa się w Kiszyniowie i innych mołdawskich
miastach już po raz 13. Przywódcy kraju, przedstawiciele
ambasad oraz członkowie organizacji międzynarodowych
także byli obecni na uroczystościach.
Dziesiątki etno-folklorystycznych zespołów zebrały się
22 września w głównych alejkach parkowych stolicy, aby w ramach XIII Festiwalu Mniejszości Narodowych zademonstrować
swoje możliwości i gotowość współistnienia z innymi grupami
etnicznymi w pokoju i harmonii.
W tym roku wielonarodowe miasteczko, kompaktowo rozmieszczone w centrum kiszyniowskiego parku, zamieszkało
ponad 90 organizacji etniczno-kulturowych, jednocząc przedstawicieli około 48 grup etnicznych, dla których Mołdawia stała
się drugim domem rodzinnym.
Otwarcie programu festiwalu rozpoczęło się złożeniem
kwiatów pod pomnikiem średniowiecznego władcy Mołdawii
Stefana Wielkiego. Następnie wszyscy udali się do prowizorycznego miasteczka, żeby przejść się aleją bułgarską i rosyjską,
azerbejdżańską i niemiecką, ukraińską i polską, białoruską
i gagauską, grecką i hebrajską, a także wieloma innymi. Festiwal to doskonała okazja, aby nawzajem się więcej dowiedzieć
o tradycjach i zwyczajach.
Kolorowe stroje, muzyka wpadająca w ucho, wystawy
przedmiotów rzemiosła i obowiązkowa dla takich festiwali,
kuchnia narodowa – to wszystko stworzyło wspaniałą atmosferę życzliwości, dobrego humoru, gościnności i otwartości na
świat. Dołączyć do tych, którzy tańczą, być uczestnikami nauk
mistrzowskich, skosztować kulinarnych przysmaków mogli
wszyscy chętni.
Bogaty i zróżnicowany był program kulturalny festiwalu, który odbywa się nie tylko w stolicy, lecz także w innych miastach
Mołdawii. Przez cały dzień mieszkańcy kraju mieli dostęp do
licznych scen koncertowych, wystaw i targów rękodzieła, mieli
okazję nabyć pamiątki dla siebie i prezenty dla przyjaciół. Uroczyste świętowanie narodów Mołdawii trwało do wieczora.
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Pod jednym niebem

W numerze:
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Odsłonięcie Tablic Pamiątkowych

na Domu Polskim Wołodyjowski
w Raszkowie
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Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków…
Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być.
Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”

To tu w Raszkowie nad cichym, spokojnym
Dniestrem zostawiłem część swojego życia, rodząc
nową jakość istnienia w nieznanej mi do tej pory
rzeczywistości innych światów ludzkich, naszych
rodaków, żyjących w osamotnieniu bez naszej
myśli, pamięci i serca.
Nasza codzienna gonitwa za zdobywaniem
świata materialnego, aby bardziej mieć niż być,
nie przybliża nas do Polaków żyjących tam z pokolenia na pokolenia niemal od powstania listopadowego.
Jadąc kolejny raz do moich przyjaciół z Naddniestrza, szerokimi stepami, jesienną porą, stawiałem sobie pytania: Kim jestem w obliczu historii
naszych rodaków żyjących za Dniestrem? Kim
jestem, oddalony od demokratycznych stolic Europy dotykając jednak prawdziwej myśli ludzkiej na
progu wiejskiej chaty i zapiecka dostojnej komnaty
nowo powstałego Domu Polskiego w Raszkowie?

Wpatrzony w radosne twarze dzieci i młodzieży ze Słobody Raszków, witających nas chlebem
i solą, przypomniała mi się myśl Władysława Tatarkiewicza, polskiego filozofa:
„Człowiek dumny szczyci się tym kim jest,
a człowiek pyszny szczyci się tym, co ma”.
Jestem tym, kim jestem tutaj, w Raszkowie
z jego bezinteresownym bytem i rozpoczynającą się
nową historią sięgającą do korzeni, tradycji, kultury
i słowa polskiego.
I tak po trzech latach wspólnej pracy ideowej
z prezesem Natalią Siniawską, jesteśmy już
w „naszym raszkowskim domu”, gdzie zrodziła się
pierwsza idealistyczna myśl, możliwe nie możliwego, pierwsze spojrzenie, pierwsze słowo, pierwszy
czyn i pierwsza ekspresja bytu, pierwsza walka
z samym sobą w zapomnianych światach ludzkich
oddalonych nie tylko od Europy.
A czymże jest ten Dom?

życia społecznego w kraju, którego „nie ma”
w Europie.
W dniu 28 września 2013 roku zostały odsłonięte Tablice Pamiątkowe na Domu Polskim
„Wołodyjowski” w Raszkowie.
Tablica główna została zaprojektowana przez
artystę rzeźbiarza Jerzego Jankowskiego z Łowiec
koło Jarosławia, a wykonana i sfinansowana przez
Zakład „Polna” z Przemyśla. Tablicę Twórców
i Fundatorów zaprojektował, wykonał i ufundował
Stanisław Czajka z Przemyśla.
Obecnie staramy się o fundusze z MSZ w Warszawie na generalny remont tego domu. Oficjalne
i uroczyste otwarcie Domu Polskiego w Raszkowie
planujemy we wrześniu 2014 roku.
Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy
systematycznie wspierają nasze działania na
rzecz powrotu naszych rodaków do swoich korzeni
w Republice Naddniestrzańskiej:
– Fundacji ODRA-NIEMEN z Wrocławia,
– Teresie Krasnowskiej, prezes Jarosławskiego
Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej.
Marek Pantuła
zdjęcie autora

wiadomości

Z myślą o nowym, 2014 roku
1 października br. w Senacie, odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą, na którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych
przedstawiło założenia planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku. Oto, niektóre ważniejsze
fragmenty tych założeń:
Rzeczpospolita Polska ma szóstą co do wielkości
– proporcjonalnie do liczby ludności w kraju – diasporę
w świecie. Wedle różnych źródeł, poza jej terytorium
mieszka ok. 18-20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia. Minister Spraw Zagranicznych określa strategiczny cel polityki państwa w sferze współpracy z Polonią
i Polakami za granicą, koordynuje działania organów
rządowych i zapewnia współpracę w tej dziedzinie podmiotom pozabudżetowym.
Priorytetowym celem, wg planu jest nauczanie języka
polskiego, w języku polskim i o Polsce oraz umacnianie
więzi i kontaktów z Polską.
Istotą tej współpracy ma być wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w państwach
zamieszkania. Działania te mają służyć: wspieraniu
i inspirowaniu rodaków za granicą oraz ich organizacji,
służących budowie prestiżu i pozycji, pozwalających na
skuteczny udział w promocji spraw polskich na wszystkich
płaszczyznach wizerunku. Planowane działania w realiza-

cji tego priorytetu, mają służyć, m.in. promocji stosunków gospodarczych i wymiany inwestycyjno-handlowej
z krajami zamieszkania przy zaangażowaniu podmiotów polonijnych oraz osób polskiego pochodzenia.
Od 2012 roku środki na tę współpracę znajdują się
w dyspozycji MSZ. W 2014 roku, złożą się dwie odrębne metody spożytkowania środków budżetowych:
pierwsza – doroczny konkurs na realizację zadania
publicznego, pn.” Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą”. Przyznawane tą drogą dotacje pochodzą ze
środków rezerwy celowej budżetu państwa. Do konkursu mogą zgłaszać się podmioty zarejestrowane na
terenie RP i spełniające kryteria określone w Ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
druga – rozdział środków pochodzących z budżetu
Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, tzw. funduszy polonijnych resortu. Dotyczy to
wyłącznie wniosków projektowych zgłaszanych przez
placówki zagraniczne i w 2014 roku przybierze postać
nowego systemu finansowania.
Obie wymienione metody finansowania przez
MSZ, będą w pełni transparentne na każdym etapie.
INFORMATOR WARSZAWSKI
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Dom Polski „Wołodyjowski” w Raszkowie to
przede wszystkim ludzie tam mieszkający, szukający swoich zagubionych, zatartych korzeni. To
historyczny i literacki ślad polskości, posiadający
swoją ponadczasową wartość, choć niewielu z nas
w Polsce sobie to uświadamia. To zbiór wartości
wielokulturowych i pokoleniowych urzeczywistnionych w świecie realnym na terytorium niełatwym do
realizowania takich idei. To światło kultury w skromnej komnacie z zapieckiem, krzyżem i biblią, książkami polskimi, ukraińskimi, rosyjskimi. To pierwsze
obrazy malowane na płótnie tutejszego artysty, ale
i ruiny synagogi, cerkiew prawosławna, kościół
katolicki, cmentarz polski... To skarbiec rodzinnych
niezapisanych, przedziwnych historii Polaków
w etnicznej mozaice Naddniestrza. To odsłaniające
się nowe karty historii, które my, Polacy, winniśmy
zapisać naszą myślą i duchem. To nowy czas dla
nas wszystkich, czas spotkania z rodakami, ich
światem wartości, sensem i istotą.
Dom Polski „Wołodyjowski” w Raszkowie to
metafizyczny sen, piękny sen, w swej istocie nierealny, a jednak po trzech latach urzeczywistniony
w realnym świecie, burzliwej historii i niełatwego
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Międzynarodowa Konferencja Medyczna
w Kiszyniowie
W dniach 27-29 września 2013 r. w Kiszyniowie
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Medyczna
z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii (POM). Honorowy
Patronat nad konferencją objęła Ambasada RP
w Kiszyniowie. Wsparcia finansowego udzielili:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Federacja
Polonijnych Organizacji Medycznych, Naczelna
Izba Lekarska w Warszawie oraz Okręgowa Izba
Lekarska w Warszawie.
Udział w konferencji wzięli członkowie Polskich
Towarzystw Medycznych z różnych krajów świata,
przedstawiciele samorządu lekarskiego z Polski
oraz przedstawiciele organizacji, z którymi POM
współpracuje od wielu lat. Wielkim zaszczytem
dla organizatorów konferencji był udział w niej następujących gości: prezesa Federacji Polonijnych
Organizacji Medycznych prof. Marka Rudnickiego,
przewodniczącej Ośrodka Współpracy z Polonią
Medyczną Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie
dr Bożeny Pietrzykowskiej, prezesa i wiceprezesa
Okręgowej Izby Lekarskiej dr Mieczysława Szatanka i dr Krzysztofa Makucha, przewodniczącego
Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Lekarskiej
dr Krzysztofa Schreyera wraz z grupą członków
Izby, prezesa PTL w Częstochowie dr Beaty Zawadowicz wraz z grupą członków PTL, przedstawicieli
Okręgowej Rady Lekarskiej z Katowic.
Na konferencję przyjechali także przedstawiciele zaprzyjaźnionych związków: dr Teresa Spychalska – skarbnik PTL z Niemiec, dr Kazimierz
Jodkowski – prezes PTL w Grodnie z grupą członków organizacji, przedstawiciele PTL z Wołynia

Od lewej: Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy w Częstochowie dr Beata Zawadowicz wręcza Pani Andżeli
Boguckiej prezent – obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

z prezesem Sergiuszem Prokopiukiem na czele,
lekarze z Winnicy i Kijowa. W konferencji uczestniczyli również lekarze polskiego pochodzenia
z różnych regionów Mołdawii.
W dniu inauguracyjnym, 27 września prof. Marek Rudnicki spotkał się z Ministrem Zdrowia RM
Andrzejem Usatym i Przewodniczącym Komisji
Zdrowia Parlamentu Mołdawii dr Vladimirem Hotineanu. W tym samym dniu w Instytucie Onkologii
odbyła się obrona doktoratu wiceprezesa Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych
w Mołdawii dr Borysa Dudy, w której udział wzięło
ponad 30 osób z Polski.
Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce na
Uniwersytecie Medycznym w Kiszyniowie. Swoją
obecnością inaugurację zaszczycili: Ambasador RP
w Mołdawii Artur Michalski, prorektor Uniwersytetu
Medycznego w Kiszyniowie Olga Czerniecka oraz
inni oficjalni goście.

wydarzenia
Organizatorzy przywitali gości i wręczyli dyplomy licznym organizacjom i ich przedstawicielom, dziękując za wspaniałą współpracę. Goście
w swoich przemówieniach podkreślali znaczenie
15 lat współpracy ze Stowarzyszeniem POM. Prezesowi Stowarzyszenia POM dr Andżeli Boguckiej
wręczono dyplom uznania oraz medal im. Jerzego
Moskwy. Medalami zostali również odznaczeni dr
A. Zagórski i dr B. Duda. Następnie prof. Marek
Rudnicki wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Quality and cost define the healthcare of
XXI century”.
Obrady odbywały się w ośrodku konferencyjnym

Vatra-Elita w miejscowości Vadul-lui-Voda. Część
naukowa rozpoczęła się w sobotę 28 września.
Wzięło w niej udział 31 lekarzy z krajów zachodnich i 61 osób ze Wschodu. Na czterech sesjach
wygłoszono 25 wykładów. W przerwach między
wykładami odbywały się bardzo ciekawe dyskusje.
Na zakończenie konferencji lekarze stwierdzili, że
była ona bardzo udana.
Następny dzień poświęcono na zwiedzanie
zabytków Mołdawii. Największe wrażenie na gościach z zagranicy wywarła wycieczka do piwnic
Mileştii Mici, podczas której odbyła się degustacja
mołdawskiego wina.
Andżela Bogucka

wiadomości

Czego żąda federacja? Oto jej główne postulaty:
 Uznać, że polskie media na Wschodzie są istotnym składnikiem polskiej polityki zagranicznej, odgrywającym szczególnie ważną rolę w zakresie walki
o zachowanie polskiej tożsamości narodowej;
 W związku z ważną misją pełnioną przez
polskie media na Wschodzie, przedstawioną w punkcie nr 1, oczekujemy wpisania „Wspierania mediów” do priorytetów MSZ;
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Federację Polskich Mediów na Wchodzie powołali 24 września br. przedstawiciele ponad 30 redakcji uczestniczących w konferencji „Polskie
media na Wschodzie” zorganizowanej w Senacie.
Będzie to ciało wspierające i reprezentujące Polaków mieszkających za wschodnią granicą.
Skąd pomysł na powołanie federacji? Po przesunięciu środków budżetowych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą z Senatu do MSZ środowiska na Wschodzie zaczęły borykać się z ogromnymi
problemami. Duża część mediów albo w ogóle nie
otrzymała dofinansowania od MSZ albo otrzymała
je w okrojonym zakresie. Skutkiem czego wiele redakcji upadło, a niektóre z nich musiały ograniczyć
działalność – zwalniano dziennikarzy, zmniejszano
nakład, objętość i zasięg oddziaływania.
Podczas spotkania starano się znaleźć wspólne rozwiązanie dotyczące rozdzielania środków.
Przedstawiciele MSZ wstępnie zadeklarowali, że
powinna istnieć jedna organizacja, która w danym
kraju będzie obsługiwać zgłoszenia do konkursu
o środki.
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Powstanie Federacja Mediów Polskich na Wschodzie

 Przywrócenie finansowania mediów polskich na Wschodzie do poziomu co najmniej kwoty
5,5 mln zł;
 Wprowadzenie, wzorem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP, minimum trzyletniego systemu finansowana polskich mediów
na Wschodzie dającego redakcjom tych mediów
poczucie stabilności w realizacji ich strategicznych działań i misji;
 Zapewnienie pełnej przejrzystości oraz
jawności ogłaszanych konkursów poprzez możliwość pełnego wglądu w oceny wniosków przez
komisję konkursową;
 Oczekujemy starannej weryfikacji, na podstawie ściśle określonych kryteriów, startujących
w konkursach polskich NGO’s zajmujących się
wspieraniem polskich mediów na Wschodzie, ze
szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji
i doświadczenia w tej dziedzinie.
Z materiałów
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
www.sdp.pl

aktualności

spotkania Krzemienieckie

W dniu urodzin Juliusza Słowackiego, 4 września, Krzemieniec powitał gości piękną pogodą.
Rano wszyscy się spotkali przy grobie matki Juliusza Słowackiego – Salomei Słowackiej-Becu
na Cmentarzu Tunickim. Po mszy św. za dusze
Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Czackiego i Juliusza Słowackiego w kościele parafialnym, którą
koncelebrował ks. kanonik Władysław Czajka
z Równego w asyście krzemienieckiego proboszcza Władysława Iwaszczaka, przedstawiciele obydwu narodowości złożyli wieńce przed pomnikiem
Tarasa Szewczenki.
Inauguracji „Dialogu” przed dworkiem Słowackiego towarzyszyła wystawa kwiatów zatytułowana
„Święto ulicy Juliusza Słowackiego” i wykonana
przez krzemieniecką młodzież akademicką i szkolną. Wszyscy goście i tłumnie zgromadzeni mieszkańcy miasta długo ją podziwiali. Cała ulica biegną-

ca przy murze dawnego Liceum Krzemienieckiego
usłana była kwiatami, ułożonymi w różnobarwne
bukiety i piękne, kolorowe kompozycje. Kompozycje były „inkrustowane” cytatami z dzieł Juliusza
Słowackiego, jego podobiznami ułożonymi z kwiatów, cytatami z wierszy Tarasa Szewczenki.
Uroczystość inauguracji miała miejsce tradycyjnie przed Muzeum Juliusza Słowackiego.
Przemawiał wiceminister Kultury Ukrainy Bronisław Styczyński, a także przedstawiciele władz
ukraińskich. Marek Maluchnik z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił list
skierowany do zebranych przez sekretarza stanu
wiceministra prof. Małgorzatę Omilanowską. List do
zebranych skierował Krzysztof Jaraczewski, wnuk
marszałka Józefa Piłsudskiego, dyrektor Muzeum
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Konsulat Generalny RP we Lwowie reprezentował konsul Woj-
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W Krzemieńcu w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie w dniach 4-6 września odbyło się
IX Międzynarodowe Forum „Dialog dwóch kultur”. Nasza redakcja wzięła udział w tej edycji
spotkań polsko-ukraińskich. Referat „Twórczość Juliusza Słowackiego na łamach pisma Polaków w Mołdawii Jutrzenka” wygłosiła redaktor naczelna Helena Usowa.
Przedstawiamy relację z tej imprezy kulturalnej autorstwa Stanisława Rogali (w całości
tekst ukazał się w nr 19/2013 Kuriera Galicyjskiego).

Młodzież z Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego śpiewa wiersze Słowackiego przy
grobie Pani Salomei 								
zdjęcie: Helena Usowa

aktualności

zdjęcie: Helena Usowa

J. I. Paderewskiego, W. Kilara. Obok niej koncert
fortepianowo-skrzypcowy dali Ołech Daciuk i Iwan
Dobrynin. Stare dumy prezentował artysta ukraiński Wasyl Żdankin, otrzymując wielkie brawa.
Doskonale zaprezentował się krzemieniecki zespół
kobiecy „Lubystok” prezentujący zarówno pieśni
ukraińskie, jak i polskie.
Podczas spotkań w Krzemieńcu w Instytucie Humanistyczno-Pedagogicznym im. Tarasa
Szewczenki odbył się wernisaż wystawy „Gra
w szachy” znakomitego malarza Andrzeja Rysiaka z Warszawy, artysty z dyplomem Akademii
Królewskiej w Brukseli i Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Piękno i nowatorstwo jego prac
poruszyło wszystkich. Wystawa prac Andrzeja
Rysiaka wpisała się znakomicie w tradycję, którą
w mieście Słowackiego tworzyli dawniej koloryści,
między innymi Jan Cybis. Warto dodać, iż rok
wcześniej artysta podarował do zbiorów Muzeum
Juliusza Słowackiego swe prace, a jeden z jego
obrazów wzbogacił salę Urzędu Rejonowego
w Krzemieńcu. W tym roku na spotkania „Dialogu”
przybyła również Helena Usowa z Mołdawii, która
przedstawiła swoje pismo adresowane do Polaków
w Mołdawii „Jutrzenkę”.
IX „Dialog Dwóch Kultur” po raz kolejny udowodnił jak bliskie są sobie kultury polska i ukraińska,
jak spokojnie i przyjaźnie można o nich rozmawiać,
jak należy wzbogacać i rozszerzać przyjaźń między
utalentowanymi i wrażliwymi ludźmi obu narodów.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział kilkaset osób,
nie licząc mieszkańców miasta i studentów uczelni.
Warto też dodać, że krzemienieckie spotkania dokumentuje rocznik „Dialog Dwóch Kultur”, a zebrane referaty i wystąpienia z ubiegłego roku złożyły
się na publikację o objętości ponad czterystu stron.
Rocznik, bogato ilustrowany fotografiami, rozsyłany jest do wszystkich najważniejszych bibliotek
oraz instytucji kulturalnych w Polsce i na Ukrainie,
przyczyniając się bez wątpienia do wzajemnego
poznania historii i kultur obu narodów.
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Muzeum Słowackiego
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ciech Biliński, który w swoim wystąpieniu podkreślił
znaczenie krzemienieckich spotkań. Środowisko
Polaków zamieszkujących Ukrainę reprezentowała
Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie.
Jeszcze tego samego dnia rozpoczęły się
sesje naukowe „Romantyzm polski i romantyzm
ukraiński”, a także „Tadeusz Czacki – jego dzieło
i dziedzictwo”. Młodość Czesława Miłosza – laureata Nagrody Nobla – zaprezentował dr Jan
Skłodowski pokazem plenerowej wystawy, która
ozdobiła dziedziniec dworku Słowackich. Swe
znakomite przekłady poezji Słowackiego na język ukraiński przedstawił Roman Łubkiwśkyj,
a prof. J. Łoś z Uniwersytetu Lwowskiego zajął się
interpretacją poezji polskiego poety i Tarasa Szewczenki. Prof. G. Nowik z Polski mówił o współpracy
polityczno-kulturalnej Piłsudskiego z Petlurą, zaś
Marek Franciszkowski prezes Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego w Paryżu mówił o działalności
tego stowarzyszenia w latach 1976-2012. Wykłady
dotyczyły także poezji ukraińskiej, poezji i prozy
polskiej oraz malarstwa.
Wykłady i prezentacje odbywały się w dworku
Muzeum Juliusza Słowackiego, a także w sali kolumnowej (sala biblioteki) dawnego Liceum Krzemienieckiego, a obecnie Instytutu HumanistycznoPedagogicznego im. Tarasa Szewczenki.
Po zakończeniu sesji naukowych, (na których
łącznie wygłoszono kilkadziesiąt referatów) codziennie w godzinach poobiednich odbywały się
spotkania artystyczne i rozmowy o sztuce. Wielu
pisarzy polskich i ukraińskich prezentowało swe
utwory. Mariusz Olbromski, który wspólnie z żoną
Urszulą jest od lat organizatorem „Dialogu Dwóch
Kultur”, a swoją twórczość poetycką, prozatorską
i naukową poświęca – między innymi – Krzemieńcowi, Lwowowi, Podolu i Wołyniowi, zaprezentował
swą najnowszą książkę „Róża i kamień. Podróże
na Kresy”.
Niezwykłe i przepiękne były wieczorne spotkania artystyczne, które obywały się w Muzeum Juliusza Słowackiego. Kawiarenka Literacka młodzieży
z Chorzowa, która gości w Krzemieńcu każdego
roku, a opiekuje się nią Andrzej Król, zorganizowała
bardzo ciekawą imprezę „Urodziny Julka” ze śpiewem, tańcami i wielkimi tortami dzielonymi wśród
wszystkich obecnych. Następnego dnia młodzież
zaprezentowała bogaty program patriotyczny „Polskie powstania” (z okazji 150. rocznicy powstania
styczniowego), a jeszcze następnego – program
„Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna”.
Niemal każdego wieczoru odbywały się koncerty w tym recital fortepianowy Marii Baka-Wilczek
z Krakowa, która grała utwory J. Zarębskiego,
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ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСТВОМ
Яна Бжехвы

SPOTKANIE Z TWóRCZOśCIą
JANA BRZECHWY

Польского поэта, писателя и переводчика
Яна Бжехву помнят и чтят даже в таких маленьких селах, как Григоровка.

O polskim poecie, pisarzu i tłumaczu Janie
Brzechwie pamiętają nawet w takich małych
wioskach, jak Grigorówka.

Благодаря деятельности Круга польских семей,
созданного в Григоровке в 2005 году, младшее
поколение поляков, проживающих тут, имеет возможность знакомиться с творчеством известных
польских поэтов и писателей. Одно из таких мероприятий было приурочено к годовщине рождения
Яна Бжехвы, писавшего замечательные стихи для
детей.
21 сентября все дети, а также их родители,
имеющие польское происхождение, собрались
в светлице Круга польских семей в Григоровке.
Встреча началась с просмотра фильма о жизни
Яна Бжехвы. Ведущая программы Антонина Градинар познакомила детей с творчеством поэта
и с самыми важными событиями его жизни. Каждый ребенок прочитал какое-либо забавное стихотворение Яна Бжехвы и показал иллюстрацию
к нему, нарисованную заранее.

Dzięki działalności Koła Polskich Rodzin,
założonego w Grigorówce w 2005 roku, młodsze
pokolenie mieszkających tu Polaków ma możliwość poznać twórczość znanych polskich poetów
i pisarzy. Jedno z wielu spotkań zorganizowanych
przez Koło Polskich Rodzin, odbyło się z okazji
rocznicy urodzin Jana Brzechwy, który pisał
znakomite wiersze dla dzieci.
21 września wszystkie dzieci polskiego
pochodzenia, a także ich rodzice spotkali się
w świetlicy Koła Polskich Rodzin w Grigorówce.
Na rozpoczęcie imprezy puszczono film o życiu
Jana Brzechwy. Prowadząca program Antonina
Gradinar zapoznała dzieci z twórczością poety
i najważniejszymi wydarzeniami z jego życia.
Każde dziecko wyrecytowało po zabawnym wierszyku Brzechwy i zaprezentowało przygotowaną
do niego wcześniej ilustrację.

10

Jutrzenka 9-10/2013

Koło Polskich Rodzin w Grigorówce

Młode pokolenie Polaków z Grigorówki
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А потом все смотрели мультфильмы, снятые по произведениям писателя. Веселая
и удивительно легкая атмосфера стихотворений
Бжехвы царила в Григоровке, ведь псевдоним
«Бжехва» означает – шутник, болтун.
Дети ушли с праздника поэзии с небольшими
подарками, а взрослые – с улыбкой на лице.
Каждому из нас хотелось, чтобы этот круг познания польской культуры никогда не замыкался.
Катя Завальнюк, Григоровка

Na koniec wszyscy oglądali kreskówki nakręcone na podstawie utworów pisarza. W Grigorówce,
podczas spotkania panowała wesoła i beztroska
atmosfera, w końcu pseudonim „Brzechwa” oznacza „żartowniś”, „gaduła”.
Po spotkaniu dzieci wróciły do domu z drobnymi
prezentami, a dorośli – z uśmiechem na twarzy.
Każdy z nas chciał, żeby to koło poznawania polskiej kultury nigdy się nie zamykało.
Kasia Zawalniuk, Grigorówka
Tłum. Elena Pumnea

Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii

O tradycjach rodzinnych, które zawsze kultywowali Polacy w Besarabii i które podtrzymuje pan
Tadeusz Gaydamowicz z sentymentem opowiadała
działaczka polonijna Katarzyna Jażgunowicz. Następnie redaktor naczelna „Jutrzenki” Helena Usowa mówiła o współpracy ze stałym korespondentem
pisma – panem Tadeuszem Gaydamowiczem
i o pamiętnych spotkaniach z nim w siedzibie redakcji. Przypomniała również o nadaniu przez redakcję
panu Tadeuszowi tytułu „Seniora Mołdawskiej Polonii”, który pan Tadeusz uważa za jedno ze swoich
najważniejszych odznaczeń.
W dniach następnych ekspozycję zwiedzili
uczniowie polskiej klasy Liceum im. M. Gogola w Kiszyniowie oraz studenci wyższych uczelni stolicy.
Organizatorem wystawy było Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Oddział w Krakowie, do grona współorganizatorów w Kiszyniowie dołączyło
również Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”.
(ob)
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Od 12 października br. w Kiszyniowie można
było odwiedzić wystawę zdjęć „Cztery miasta: Kiszyniów-Lwów-Bukareszt-Kraków”. Wystawa była
poświęcona sylwetce Tadeusza Gaydamowicza,
którego życiowe losy związane były właśnie z tymi
czterema miastami. Wcześniej ekspozycja była
prezentowana w Polsce i Rumunii (o wernisażu
wystawy w Krakowie pisaliśmy w poprzednim
numerze „Jutrzenki” – red.), towarzyszył jej dwujęzyczny polsko-rumuński katalog.
Na uroczystym otwarciu w Biurze Stosunków
Międzyetnicznych obecni byli przedstawiciele Ambasady RP w Mołdawii na czele z Ambasadorem
Arturem Michalskim oraz przedstawiciele polonijnych organizacji, działających w Kiszyniowie.
Otwarcia wystawy dokonała prezes Stowarzyszenia
„Polska Wiosna w Mołdawii” Oksana Bondarczuk,
przekazując głos panu Ambasadorowi, który
stwierdził, że jest to bardzo ważne wydarzenie dla
pielęgnowania historii i tradycji polskich.
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WYSTAWA ZDJĘĆ TADEUSZA GAYDAMOWICZA W Kiszyniowie
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Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii
ПОЭЗИЯ ЮЛИАНА ТУВИМА
В КИШИНЕВСКИХ ЛИЦЕЯХ

Poezja Juliana Tuwima
w kiszyniowskich liceach

В конце октября этого года в Кишиневе
в рамках программы „Диалог культур” прошла встреча, посвященная польскому поэту
Юлиану Тувиму, подготовленная обществом
„Польская весна в Молдавии”. Участниками
встречи стали ученики 2 класса Технологического лицея им. Б. Герцеля и 6 польского
класса Лицея им. Н. Гоголя. Сценарий подготовили Владимир Штамбург и Оксана
Бондарчук.

Pod koniec października br. w Kiszyniowie,
w ramach programu „Dialog kultur”, odbyło się
spotkanie poświęcone polskiemu poecie, Julianowi Tuwimowi. Przygotowaniami zajęło się
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”.
Członkami spotkania byli uczniowie 2 klasy
Technicznego Liceum im. B. Herzla i 6 polskiej
klasy Liceum im. M. Gogola. Scenariusz był
przygotowany przez Władimira Sztamburga
i Oksanę Bondarczuk.

Детским поэтом Юлиан Тувим был совсем
недолго, исключительно в тридцатые годы,
и написал за это время примерно полсотни стихотворений для маленьких ребят. Есть мнение,
что сочинением детских стихов польский поэт
Юлиан Тувим увлёкся случайно. Говорят, что
это Владимир Маяковский подтолкнул его писать для детей – было это в 1927 году, во время
посещения Варшавы Маяковским. Правда это
или нет, теперь уже никто не знает. Тут главное
в другом – ведь всего за несколько лет работы из
под пера Юлиана Тувима появились на свет: пан
Трулялинский, пан Малюткин, слон Хоботовский
и другие персонажи, столь любимые детьми.
Познакомить детей с творчеством польского
поэта еврейского происхождения Юлиана Тувима решили члены организации „Польская весна
в Молдавии”, отмечая тем самым Год Тувима.
Сначала был объявлен конкурс детского рисунка
на тему стихотворений Тувима, в котором при-

Poetą poezji dziecięcej Julian Tuwim był niedługo, tylko w latach 30., i napisał w przeciągu tych
lat około pięćdziesięciu wierszy dla najmłodszych.
Istnieje teza, iż pisaniem wierszy dla dzieci Tuwim
zainteresował się zupełnie przez przypadek. Mówi
się, że Władimir Majakowski popchnął go ku temu –
miało to miejsce w 1927 roku, kiedy Majakowski
odwiedził Warszawę. Czy to prawda, czy nie – nikt
tego dzisiaj nie wie. Ważne jest tutaj coś innego –
w przeciągu paru lat pracy spod pióra Juliana
Tuwima wyszły dzieła: O panu Tralalińskim, Pan
Maluśkiewicz i wieloryb, Słoń Trąbalski oraz wiele
innych, których bohaterowie są przecież tak bardzo
lubiani przez dzieci.
Członkowie Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii” postanowili przybliżyć uczniom twórczość polskiego poety żydowskiego pochodzenia,
obchodząc w ten sposób Rok Tuwima. Na początku
był ogłoszony konkurs plastyczny na temat wierszy
Tuwima, w którym wzięła udział młodzież dwóch

stołecznych liceów, natomiast 30 października
zaproszono wszystkich chętnych do Sali Okrągłej
Biura Stosunków Międzyetnicznych.
Prowadząca spotkanie, Ania Gomza, opowiadała młodym słuchaczom o życiu i twórczości
J. Tuwima. Uczniowie polskiej klasy w Liceum
im. M. Gogola nauczyli się wierszy poety po polsku.
Obrazy przyrody zawarte przez Tuwima w wierszu
pt. Rok i bieda były zauważone przez uczniów
z Liceum im. Herzla, a sam artyzm – doceniony.
W odpowiedzi wybrzmiewały te same wiersze
w tłumaczeniu na język rosyjski. Pomogła ich
nauczyć się swoim uczniom nauczycielka Natalia
Timofiejewna Pieriepieluk. Każdy utwór poetycki
miał także plastyczne odzwierciedlenie – uczniowie z przyjemnością prezentowali swoje rysunki
umieszczone na wystawie konkursowej.
Młodzież polskiej klasy pokazała także inscenizację wiersza Tuwima pt. Warzywa. Wykonanie
znanego wszystkim utworu wyśmiewającego dziecięcą zarozumiałość, czyli Zosi-Samosi przez Alisę
Selicką szczególnie spodobało się słuchaczom.
W poezji J. Tuwima jest wyczuwalna bezgraniczna
miłość i delikatność w stosunku do najmłodszych.
Poeta bardzo ostrożnie żartuje sobie z niektórych
wad dzieci, umiejętnie je wskazując, ale robi to tak,
by nie urazić chorobliwej ambicji i nie zniszczyć
kruchej, młodej psychiki. Taka poezja rzeczywiście
wychowuje i odgrywa znaczącą rolę w kształceniu
dziecka, a także dyskretnie i z humorem pokazuje
to, co dobre i to, co złe.
Pod koniec spotkania jury ogłosiło wyniki konkursu na najlepszą ilustrację do wierszy Tuwima.
Laureatom wręczono nagrody przygotowane przez
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”.
Władimir Sztamburg
tłum. na j. polski Anna Wilczyńska
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няли участие ученики двух столичных лицеев.
А 30 октября всех желающих пригласили в Круглый зал Бюро межэтнических отношений.
Ведущая встречи Аня Гомза рассказала юным слушателям о жизни и творчестве
Ю. Тувима. Дети из польского класса Лицея им.
Гоголя выучили стихи поэта на польском языке.
Картины природы, которые Ю. Тувим нарисовал
в стихотворении «Четыре времени года», были
мгновенно узнаны ребятами из Лицея им. Герцеля, и в ответ звучали те же строки, но в переводе
на русский язык. Стихи на русском языке помогла разучить второклассникам их учительница
Н. Т. Перепелюк. Каждое стихотворение имело
также художественное отображение – дети
с удовольствием демонстрировали свои рисунки, представленные на конкурсной выставке.
Школьники из польского класса показали
инсценизацию стихотворения Юлиана Тувима
„Овощи”. Особенно всем понравилось исполнение Алисой Селицкой хрестоматийного уже
стихотворения «Зося-Самося», высмеивающего
детское зазнайство. В поэзии Ю. Тувима чувствуется безграничная любовь и нежность к детям,
поэт осторожно, чтобы не ранить болезненное
самолюбие и хрупкую психику подтрунивает над
детскими пороками, мягко указывает на недостатки. Его поэзия действительно воспитывает
и ориентирует детей в этом мире, ненавязчиво
и с юмором рассказывает, что хорошо, а что
плохо.
В конце встречи жюри огласило итоги художественного конкурса на лучшую иллюстрацию
к стихам Тувима. Победителям были вручены
подарки от общества «Польская весна в Молдавии».
Владимир Штамбург
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informacje polonijne

książki

Polaków ród

Gawędy dziejowe
Jadwigi z Sas Zubrzyckich Strokowej
Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Warszawa 2013
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Z noty wydawców:
Polaków ród jest książką o historii ojczystej, samą już historyczną, bowiem pisaną
jeszcze pod zaborami, a wydaną, gdy je polska
szabla przekreślała – podczas pierwszej wojny
światowej. Autorka, Jadwiga z Sas Zubrzyckich
Strokowa, nauczycielka i działaczka oświatowa,
opublikowała ją z tych względów pod pseudonimem Jadwigi z Łobzowa. Nie miała ambicji
stworzenia syntezy historycznej, chociaż
zamierzyła swoją pracę od zarania naszych
dziejów narodowych – chrztu Polski w 966 roku – do dni sobie współczesnych z przełomu
dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Dlatego
jest ta książka tyleż przemyślanym ciągiem
gawęd o dawnych czasach, co świadectwem
wychowawczej troski o współczesną Autorce
pamięć owych dziejów. Z tej troski wynika
zadedykowanie gawęd dzieciom polskim, co
jako nauczycielka tak rozumiała, że uwypukliła
w oryginalnym podtytule publikacji.
Podczas przygotowywania nowej edycji
gawęd dostosowano ich tekst do dzisiejszych
norm językowych. Zmiany dotyczą zwłaszcza
pisowni wyrazów i ich odmiany. Staraliśmy się

jednak zachować oryginalny styl autorki i klimat
opowieści. W książce jest
zatem wiele archaizmów, które
wyjaśniamy w przypisach. Mamy nadzieję, że dzięki temu przybliży ona naszym Czytelnikom i czasy,
o których opowiada, i polszczyznę sprzed stulecia.
Dzieje oraz język ojczysty to przecież podwaliny naszej
tożsamości narodowej.

zdjęcie: Małgorzata Kiryłłowa

Okolice Bieriezowki, małej wioski na północy Mołdawii.
Niedaleko tego miejsca w 1620 roku zginął hetman Stanisław żółkiewski,
kiedy cofał się wraz z wojskami polskimi spod Cecory, gdzie walczył z Turkami.

kącik literacki
Przedstawiamy fragment książki Polaków ród, który bez wątpienia zaciekawi
naszych czytelników, ponieważ opisywane w nim dzieje rozegrały się na terytorium
Mołdawii w październiku 1620 roku. Obecnie w tym miejscu stoi pomnik poświęcony
polskiemu hetmanowi Stanisławowi żółkiewskiemu.

Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu i rok po
roku męczarnia, nędza, głód i tęsknota za Ojczyzną... Loch ciemny i wilgotny, kajdany u rąk
i u nóg, przekleństwa dozorców i namowy, by wyrzec się wiary... Żadnej wieści od rodziny, głucha
cisza i noc w lochu, do którego raz na parę dni
dozorca rzuci kawał chleba i poda dzban wody...
Tak w niewoli dogorywał hetman Stanisław Koniecpolski, ujęty po nieszczęsnej bitwie pod Cecorą.
Zostawił on w Polsce młodziuchną żonę i małego
synka. A teraz dzień po dniu, miesiąc po miesiącu i rok po roku czeka, czy go odnajdą, wykupią
i do Polski wrócić pozwolą...
– Dlaczegoś szedł na wojnę? – pyta dozorca
więzienny. – Dlaczegoś podnosił swój ostry miecz
na karki tureckie? Było ci, bogaty panie hetmanie,
żyć dostatnio, było ci tulić syneczka... Dlaczegoś
rzucił dom i rodzinę?...
– Bo jestem Polakiem – odpowiada Koniecpolski – a Polak miłuje cały kraj, nie tylko swą siedzibę
i nie tylko swą rodzinę... Tylko człowiek nikczemny
walczy jedynie o swoją własność. Wszyscy w narodzie muszą bronić kraju...
Wezwano Koniecpolskiego do sułtana, któremu
zaimponował ten hardy Polak.
– Dam ci pięćdziesiąt tysięcy wojska, jedź do
Persji. Co zdobędziesz, będzie twoje, ale najpierw
wyrzeknij się swej wiary...
– Gdybym złamał wiarę Bogu i wam bym nie
dotrzymał słowa... Serce, które rzuca wiarę, podłe
jest.
– Więc nie wyrzekniesz się krzyża?
– Nie wyrzeknę!
– Wracaj zatem do lochu na wieczne uwięzienie!
W jeszcze głębszy loch wtrącono hetmana,
założono na nogi jeszcze cięższe łańcuchy...
I znowu płynęły miesiące za miesiącami... Lecz Bóg
nie zapomniał o swym wiernym słudze.
Wreszcie zebrano potrzebne sumy na wykup
więźnia. Wróciwszy do Ojczyzny, wystawił Koniecpolski bogaty kościół w Koniecpolu, lecz znów
długo odpoczynku nie zaznał, bo na nową wyprawę
wojenną przyszła pora... Za Żółkiewskiego i Strzemskich Ojczyzna żądała odpłaty od tych, którzy
z cecorskiej bitwy życie wynieśli.
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Za szumnym Dniestrem stanęły dwa wojska
naprzeciw siebie. Z jednej strony Turcy ogromną, kilkudziesięciotysięczną falą wojsk dzikich
i chciwych krwi ludzkiej. A z drugiej strony garstka
żołnierzy polskich pod wodzą osiwiałego w bojach –
hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Na zielonych
błoniach pod Cecorą stoją dwa wojska naprzeciw
siebie. Żółkiewski widzi i rozumie, iż szansy na
zwycięstwo dla Polaków tu nie ma. Wszak tylko
osiem tysięcy rycerzy liczą jego chorągwie...
Kazał król Żółkiewskiemu iść i wstrzymać Turków, ale sił do obrony nie dał. Dziesięćkroć więcej
Turków stoi naprzeciw garstki naszych, gdy rozpoczyna się walka długa, męcząca i krwawa...
Wszystko daremne! Stary hetmanie, nie uratujesz swoich, nie odniesiesz zwycięstwa, nie wrócisz
do Ojczyzny. Zwyciężałeś tyle razy, imię twe to
znak bohaterstwa, czcić będą twe czyny po wieki,
ale za szumnym Dniestrem, na cecorskim polu już
nie zwyciężysz ...
Walka trwa dalej, Turcy naciskają, łamią szeregi, kąpią się we krwi wrogów i własnej...
– Uchodź, hetmanie! – woła rotmistrz. – Turcy
cię otaczają, widzą twą siwą głowę, życie twe potrzebne jest dla kraju! Uchodź!...
– Tam wódz, gdzie ginie jego wojsko – odpowiada hetman.
Huczą bębny, płoną pochodnie, krew płynie
strugami, Turcy z dzikim wrzaskiem dopadają
pocztu hetmana... Za szumnym Dniestrem, na cecorskim polu padł Żółkiewski i zginął kwiat polskiej
młodzieży.
Za głowę hetmana – w Konstantynopolu wbitą
na pal u bramy pałacu sułtana – zapłaciła wdowa
po Żółkiewskim ogromne sumy. Pochowano go
w Żółkwi w kościele, a na grobowcu napisano: „Oby
z kości moich powstał mściciel”...
I wstanie mściciel i za śmierć Żółkiewskiego
zdepcze potęgę Turków na całe wieki. Ale 6 października 1620 roku Polska została okryta żałobą,
bo wszędzie opłakiwano śmierć syna, brata, męża,
krewnego. Za Krzysztofem Strzemskim nikt już nie
zapłakał...
Jeszcze boleśniej przeżywano los tych, którzy
poszli w turecką niewolę... A wiecie, jaką była owa
niewola?

Jutrzenka 9-10/2013

Za szumnym Dniestrem
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Studia w Polsce?
Studia w Polsce to rozwiązanie od kilku lat
coraz częściej wybierane przez młodych ludzi
z południowo-wschodniej części Europy. Wśród
nich zdecydowanie dominują studenci z Ukrainy,
Mołdawii i Rumunii.
Grupa wykładowców z uczelni położonej
w południowo-wschodniej części Polski gościła
niedawno w Bielcach. Przedstawiciele PWSW
w Przemyślu w osobach: dr Jana Zięby – dyrektora
Instytutu Filologicznego, dr Ireny Kozimali i mgr
Bartłomieja Marczyka – reprezentujących Instytut
Historii oraz prof. dr hab. Henryka Ożoga i mgr
Joanny Gwizdały z Instytutu Architektury Wnętrz
spotkali się z uczniami Liceum im. D. Kantemira
w Bielcach. W wypełnionej po brzegi auli mówili
o możliwościach studiowania w Polsce oraz odpowiadali na pytania młodzieży. Przekonywali
o korzyściach płynących z wybrania studiów na
przemyskiej uczelni.

Angela Murzak
Dyrektor Liceum im. D. Kantemira w Bielcach
– Współcześnie dobre wykształcenie to gwarancja
lepszej przyszłości. Nasze liceum zapewnia każdemu uczniowi możliwość doskonalenia i wykorzystania w praktyce swoich umiejętności. Przyszłe
sukcesy uczniów nie mogą jednak zostać osiągnięte
bez innowacyjnych zmian. Jedną z nich jest bez
wątpienia interakcja z placówkami partnerskimi.
Szczególnie interesująca jest dla nas współpraca
z zagranicznymi uczelniami wyższymi, która otwiera nowe horyzonty i możliwości dla nauczycieli
i uczniów, pozwala placówkom oświatowym stać się
konkurencyjnymi na rynku edukacyjnym.
Podczas spotkania z delegacją z Polski uczniowie
naszego liceum mieli okazję dowiedzieć się więcej
o systemie szkolnictwa wyższego w Polsce i uzyskać
odpowiedzi na pytania związane z nauką w Polsce.
Licealiści byli bardzo zainteresowani możliwością
udziału w programie wymiany młodzieży w czasie
wakacji letnich, nauką języka polskiego i zdobyciem
wyższego wykształcenia w Polsce.
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Wizyta przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
z Przemyśla

W trakcie rozmów z panią dyrektor Angelą
Murzak goście z Przemyśla zaproponowali zorganizowanie kursu nauki języka polskiego oraz
warsztatów z historii Polski i zajęć plastycznych dla
uczniów szkoły. Lekcje odbywałyby się w ramach

Dyrektor Instytutu Filologicznego PWSW
J. Zięba i Dyrektor Liceum im. D. Kantemira
A. Murzak

Uczniowie liceum na spotkaniu
z przedstawicielami PWSW

aktualności
tak zwanej Szkoły Letniej Języka Polskiego w Przemyślu, a także na miejscu w Bielcach. Należy przypomnieć, że znajomość języka polskiego jest dla
obywateli Mołdawii polskiego pochodzenia istotnym
warunkiem do otrzymania Karty Polaka. Posiadanie
tego dokumentu otwiera możliwość studiowania
w Polsce na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Pobyt w Mołdawii był dla delegacji z polskiej
uczelni ostatnim punktem dłuższej podróży, w trak-

cie której dotarła ona także do skupisk ludności
pochodzenia polskiego na Ukrainie i w Rumuni
(Suczawa, Gurahumorului, Nowy Sołoniec). Organizatorem i troskliwym opiekunem polskich gości
w Mołdawii była pani Larysa Ivasîna kierująca
Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Bielcach.
Goście z Przemyśla byli oczarowani gościnnością, serdecznym przyjęciem i miłą atmosferą
panującą przez cały okres pobytu w Bielcach.
Bartłomiej Marczyk
zdjęcia autora

Najważniejsze informacje
Przemyska uczelnia – jak wskazuje już sama jej
nazwa – ukierunkowana jest na bliską współpracę
z krajami graniczącymi od wschodu z Unią Europejską. Od lat przyciąga ona studentów z Ukrainy,
Mołdawii i Rumunii, nie tylko za sprawą swojego
dogodnego przygranicznego usytuowania. Na tę
popularność wpływają także różne wprowadzone
na tej uczelni rozwiązania.
1. Studia są bezpłatne dla wszystkich obcokrajowców, którzy posiadają Kartę Polaka. Pozostali
studenci zza wschodniej granicy mogą liczyć na
preferencyjne stawki opłat.
2. Uczelnia posiada nowoczesny, usytuowany
na terenie campusu akademik, zapewniający miejsce każdemu zagranicznemu studentowi.
3. Do dyspozycji studentów przeznaczona jest
także położona blisko uczelni biblioteka posiadająca księgozbiór związany z profilem kształcenia
oraz archiwum cyfrowe.
4. Dla każdego studiującego obcokrajowca
uczelnia organizuje bezpłatny kurs języka polskiego. Zajęcia prowadzone przez cały pierwszy
rok studiów przez doświadczonych wykładowców
filologii polskiej sprawiają, że bariera językowa nie
jest już przeszkodą w studiowaniu na kolejnych
latach.
5. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów można
przyjechać na organizowaną przez PWSW Szkołę
Letnią Języka Polskiego. Odbywa się ona w miesiącach wakacyjnych (lipiec- sierpień).

6. Do studiowania w Przemyślu zachęca niezwykle atrakcyjne położenie uczelni na terenie zespołu pałacowo parkowego należącego przed laty
do arystokratycznego rodu książąt Lubomirskich.
Studenci pobierają nauki zarówno w pięknym zabytkowym pałacu jak i nowoczesnych laboratoriach
świeżo oddanego do użytku budynku Kolegium
Technicznego.
7. Za dobre wyniki w nauce studenci PWSW
otrzymują wysokie stypendia (nawet dwa razy większe niż w innych polskich uczelniach). Pochodzący
z uboższych rodzin mogą także liczyć na stypendium socjalne. Z obu form finansowego wsparcia
mogą korzystać także posiadacze Karty Polaka.
8. Dużym ułatwieniem dla kandydatów spoza
Polski jest elektroniczna rekrutacja. Już od czerwca
można, za pośrednictwem internetu, zarejestrować
się i składać wymagane dokumenty jako kandydat
na studenta PWSW. Rozpoczęcie roku akademickiego odbywa się zawsze w październiku. Wtedy
trzeba się już stawić osobiście.
Wszystko to sprawia, że Państwowa Wyższa
Szkoła Wschodnioeuropejska jest miejscem szczególnie przyjaznym dla studentów ze wschodniej
części Europy. Pełna informacja o prowadzonych
kierunkach studiów, terminach naboru i potrzebnych dokumentach znajduje się na stronie:

www.pwsw.pl
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w Przemyślu
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Konferencja „Kreatywność miejska”
w Kiszyniowie
Dnia 8 października w Bibliotece Narodowej
w Kiszyniowie odbyła się zorganizowana przez
Instytut Polski w Bukareszcie konferencja „Kreatywność miejska. Kultura jako czynnik rozwoju miast”.
Zaproszeni goście z Polski – przedstawiciele kilku
miast, konkurujących o tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury 2016, opowiedzieli o zmianach, jakie zaszły
w ich miastach i mieszkańcach po udziale w wyżej
wspomnianym konkursie. Przedstawili oni, jak
ważne są kultura i zaangażowanie mieszkańców
w dokonywaniu pozytywnych zmian w miejscu,
w którym żyją oraz pokazali, że w każdym mieście,
w każdej jego dzielnicy tkwi ukryty potencjał, który
warto wykorzystać dla rozwoju miasta.
Kontynuacją konferencji były warsztaty, odbywające się w Bibliotece Narodowej w Kiszyniowie
w dniach 9-11 października, których celem było
przygotowanie dla mieszkańców stolicy Mołdawii
gry miejskiej, zaplanowanej na sobotę, 12 października. Gra miejska pozwala poznać miasto
z innej, często nieznanej mieszkańcom strony, dzięki niej wchodzi się w interakcję społeczną, rozmawia
z ludźmi i w ten sposób poznaje ich punkt widzenia
miasta. W przygotowaniu i przeprowadzeniu gry
miejskiej udział brali instruktorzy z Polski – Przemysław Buksiński i Paweł Szalak ze Stowarzyszenia
Kulturalnego Grupa Projekt z Lublina oraz studenci
z Kiszyniowa i Bielc.

Axenia Gheorghiţa:
– Celem warsztatów było zaplanowanie gry
miejskiej i bliższe poznanie Kiszyniowa, jego najbardziej interesujących i ważnych kulturowo miejsc.
Instruktorzy dali nam mapę centrum stolicy, która
miała służyć nam pomocą w znalezieniu najciekawszych miejsc w Kiszyniowie. Zostaliśmy podzieleni
na kilka grup i otrzymaliśmy zadanie zaplanowania
trasy gry miejskiej. W ciągu 3 dni opracowywaliśmy
plan zwiedzania miasta, wymyślaliśmy zagadki
i zadania do rozwiązania przez uczestników gry
miejskiej. Było przy tym na pewno sporo pracy, ale
mimo to wszyscy świetnie się bawiliśmy! Oprócz
planowania trasy gry miejskiej, sami graliśmy
w różne zabawy, dzięki czemu lepiej się poznaliśmy z pozostałymi uczestnikami warsztatów
i z instruktorami. Warsztaty w Kiszyniowie były dla
mnie wspaniałą okazją do poznania stolicy Mołdawii
i nowych, interesujących ludzi.

Kasia Semeniuc:
– Warsztaty były super! Ich celem było lepsze
poznanie Kiszyniowa i zaplanowanie gry miejskiej
dla mieszkańców stolicy. Na samym początku
mieliśmy okazję poznać się nawzajem i metodą
burzy mózgów zebrać jak najwięcej informacji na
temat tego, które miejsca w Kiszyniowie są warte
zobaczenia. Następnie zostaliśmy podzieleni na
3 grupy, w każdej z nich znajdowała się osoba,
która dobrze mówiła po polsku i osoba, która dobrze znała Kiszyniów. Każda grupa wyznaczyła na
mapie swoją trasę zwiedzania miasta i podczas
pieszej wędrówki sprawdziła zaznaczone trasy.
Wymyślaliśmy zagadki dla uczestników gry i szukaliśmy miejsc, w których można było je schować.
I to wszystko było gotowe w 3 dni!
W sobotę, 12 października odbyła się gra
miejska. Wśród jej uczestników byli nie tylko
mieszkańcy Kiszyniowa, ale także turyści z Kijo-
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wa. Uczestnicy gry zostali podzieleni na 3 grupy,
chodzili według trasy, zaznaczonej na ich mapach,
szukali wskazówek dojścia do następnych punktów,
znajdowali koperty z fragmentami mapy i odgadywali zagadki. Na koniec, wszystkie 3 grupy ułożyły
razem znalezione fragmenty mapy, które okazały
się być mapą centrum Kiszyniowa.
Zagadka, którą zapamiętałam i która spodobała
mi się najbardziej to ta ze stoiska z pamiątkami.
Poprosiliśmy panią sprzedawczynię o schowanie
u niej na straganie koperty ze wskazówką. Uczestnicy gry miejskiej musieli znaleźć tę kopertę, podchodząc do każdego sprzedawcy i mówiąc ustalone
przez nas wcześniej hasło: „żyrafa wchodzi do
szafy”. Uczestnicy, nie wiedząc, czy podchodzą do
odpowiedniej osoby wypowiadali hasło, na co niewtajemniczeni sprzedawcy odpowiadali: „jak żyrafa
może się zmieścić do szafy?”. Członkowie grupy
byli bardzo szczęśliwi, kiedy w końcu udało im się
znaleźć odpowiedniego sprzedawcę i po wypowiedzeniu hasła zdobyć kolejną kopertę ze wskazówką, a my się bardzo cieszyliśmy, że spodobała im
się zorganizowana przez nas gra miejska.

Wypowiedzi udzielili studenci
z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej
na Uniwersytecie im. A. Russo w Bielcach

zdjęcie: Przemysław Buksiński
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zdjęcie: Paweł Szalak

– Gra miejska zorganizowana w Kiszyniowie
była jedną z najciekawszych gier w moim życiu.
Dlaczego? Bo była dobrym sposobem na zwiedzanie rodzinnego miasta, spędzenie wolnego czasu
z przyjaciółmi i poznanie nowych, interesujących
ludzi.
Grę miejską przygotowaliśmy w 3 dni – mieliśmy
mało czasu i wiele pomysłów. W czasie warsztatów sporządziliśmy listę najciekawszych miejsc
stolicy Mołdawii – instytucji kultury, parków, placów
i pomników. Następnie odnaleźliśmy je na mapie
i podzieliliśmy się na 3 grupy. Każda grupa miała
inną trasę i inne miejsca do zwiedzania. Wśród nich
znalazły się m.in. Muzeum Etnograficzne, Park „Valea Morilor”, Teatr „Licurici”, kompleks memorialny
„Eternitate”, dworzec kolejowy, Kościół w centrum
miasta. Na koniec wszyscy uczestnicy gry spotkali
się w centrum Kiszyniowa przy pomniku Stefana
Wielkiego, wspólnie się bawili i robili zdjęcia.
Chciałbym podziękować pani Małgorzacie
Krajewskiej – lektorce języka polskiego z Bielc za
zaproponowanie możliwości wyjazdu do Kiszyniowa i przekazanie wszelkich informacji o warsztatach, pani Annie Nicolau z Instytutu Polskiego
w Bukareszcie za wspaniałą organizację wydarzenia, Przemysławowi Buksińskiemu i Pawłowi Szalakowi z Grupy Projekt z Lublina za przeprowadzenie
warsztatów. Dziękuję również moim koleżankom
z Bielc: Alinie Negru, Axenii Gheorghita, Ecaterinie
Semeniuc i Tatianie Cazac.
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FILMOWO W KISZYNIOWIE

FILME POLONEZE ÎN CHIŞINĂU

W niedzielny wieczór, 20 października, mieszkańcy Kiszyniowa obejrzeli niemy film, pt.: „Szlakiem hańby” w reżyserii Mieczysława Krawicza i Alfreda
Niemirskiego. Mimo, że został
on wyprodukowany w Polsce
w 1929 roku, to jednak temat
filmu dotyczący handlu ludźmi
jest aktualny również dzisiaj.
Sama historia filmu jest pełna
tajemnic: zaginął on w czasie
wojny, a odzyskany został
ostatnio w Danii.
„Szlakiem hańby” to wzruszająca historia o nadziei
i odwadze. Głębokie przesłanie filmu zostało podkreślone przez muzykę na żywo,
w wykonaniu trzech muzyków
z Krakowa: Sławka Bernego
(perkusja), Michała Chytrzyńskiego (skrzypce) i Adriana
Konarskiego (klawisze).
Dla mnie pokaz filmu był
niezapomnianym przeżyciem,
ponieważ poza możliwością
obejrzenia filmu, miałam okazję tłumaczyć wypowiedzi polskich muzyków.
Wydarzenie to było organizowane przez Międzynarodowe Centrum Ochrony i Promocji Praw
Kobiet „La Strada” oraz Instytut Polski w Bukareszcie.
***
Ostatni miesiąc jesieni rozpoczął się polskim
akcentem. Od 31 października do 6 listopada
w Kiszyniowie odbywał się Festiwal Filmu Polskiego. Festiwalowa publiczność miała okazję
obejrzeć siedem nowych filmów wyprodukowanych
w Polsce. Moim zdaniem wybór filmów został
dokonany tak, aby pokazać różnorodność
polskiej kinematografii.
Na otwarciu festiwalu obecny był Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii,
Pan Artur Michalski. Film „Czarny czwartek.
Janek Wiśniewski padł” w reżyserii Antoniego
Krauzego był pierwszym, zaprezentowanym
w ramach festiwalu. Film ten opowiada historię opartą na prawdziwych wydarzeniach i opisuje
protesty robotników w Gdyni w dniu 17 grudnia
1970 roku. Moim zdaniem dobrze, że ten film otworzył festiwal, ponieważ, wydarzenia te sprzed 43 lat
miały ogromne znaczenie dla narodu polskiego.

Seara de duminică, 20 octombrie, chişinăuienii au vizionat filmul mut „Calea ruşinii” („Szlakiem hańby”) în regia lui
Mieczysław Krawicz şi Alfred Niemirski. Cu toate că
a fost produs în Polonia în
1929, tema filmului şi anume traficul de fiinţe umane
este actuală şi astăzi. Însăşi
istoria filmului este plină de
mistere: el dispăru în timpul
războiului fiind recent regăsit
în Danemarca.
„Calea ruşinii” este o istorie emoţionantă despre speranţă şi curaj. Mesajul pătrunzător al filmului a fost
accentuat de muzica live interpretată de cei 3 muzicieni
din Cracovia: Sławek Berny
(percuţie), Michał Chytrzyński (vioară) şi Adrian Konarski (clape).
Pentru mine prezentarea
filmului a fost o experienţă
de neuitat deoarece pe lîngă vizionarea acestuia am avut ocazia să traduc
discursul muzicienilor polonezi.
Evenimentul a fost organizat de către Institutul
Polonez din Bucureşti şi Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La
Strada” Moldova.
***
Ultima lună de toamnă începu cu accent polonez. În Chişinău în perioada de 31 octombrie –
6 noiembrie s-a desfăşurat Festivalul Filmului Polonez. În cadrul festivalului spectatorii au avut ocazia
să privească 7 filme noi produse în Polonia. După
părerea mea, filmele au fost alese reuşit astfel demonstrînd varietatea cinematografiei
poloneze.
La deschiderea festivalului a fost prezent
Ambasadorul Extraordinar şi Pleniponţial al
Republicii Polone în Moldova, pan Artur Michalski. Filmul „Joia neagră. Janek Wiśniewski a căzut” („Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”)
în regia lui Antoni Krauze a fost primul propus
spre vizionare. Acesta prezintă o istorie bazată
pe fapte reale care reflectă protestele muncitoreşti
din oraşul Gdynia din 17 decembrie 1970. Consider
filmul dat potrivit pentru inaugurarea festivalului
deoarece evenimentul de acum 43 de ani este de
o însemnătate deosebita pentru poporul polonez.

aktualności
Osobiście uważam, że ten film jest genialny. Mimo,
że nie oglądam chętnie filmów historycznych, to filmowi „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” udało
się obudzić we mnie całą paletę uczuć. Nie sądziłam
jednak, że film ten może mieć duży wpływ zarówno
na mnie, jak i na innych widzów. Na koniec filmu, gdy
rozbrzmiewała słynna piosenka „Ballada o Janku Wiśniewskim” zauważyłam łzy w oczach widzów.
Cieszę się bardzo, że mogłam uczestniczyć w tej
imprezie. Uważam również, że polskie filmy na pewno
zasługują na uwagę publiczności nie tylko w kraju ich
pochodzenia, ale również w innych krajach.
Instytutowi Polskiemu w Bukareszcie pragnę podziękować za zorganizowanie kolejnej edycji Festiwalu
Filmu Polskiego w Kiszyniowie.

Personal, cred că acest film este genial.
Deşi nu sunt amatoarea filmelor istorice, „Joia
neagră. Janek Wiśniewski a căzut” a reuşit să
trezească în mine o paletă de sentimente. Nu
credeam că un film poate avea o influenţă atît
de puternică asupra mea şi nu doar a mea. Mai
tîrziu am observat lacrimi în ochii spectatorilor
cînd în sală răsuna vestitul cîntec „Ballada
o Janku Wiśniewskim”.
Mi-a făcut plăcere să iau parte la acest eveniment. În final cred că filmele poloneze merită
cu siguranţă atenţia publicului nu doar din cadrul
ţării de origine, ci şi a celui internaţional.
Festivalul Filmului Polonez a fost organizat
de către Institutul Polonez din Bucureşti.
Viorica Valeria Ciobanu, Kiszyniów, ULIM
Valeria-C@yandex.ru

Существительные женского рода на -а (например, szkoła, książka, gazeta, rodzina, kobieta)

кто/что
kto/co
кто/что
kto/co

школа, женщина
szkoła, kobieta

кого/что школу, женщину
kogo/co szkołę, kobietę

кем/чем

школой, женщиной
kim/czym szkołą, kobietą

новая школа,
новую школу,
молодая женщина кого/что молодую женщину кем/чем
nowa szkoła,
kogo/co nową szkołę,
kim/czym
młoda kobieta
młodą kobietę

новой школой,
молодой женщиной
nową szkołą,
młodą kobietą

Przykłady / примеры
Czytam (co?) interesującą książkę.
Zachwycam się (czym?) interesującą książką.
Wczoraj poznaliśmy (kogo?) nową koleżankę.
Spotkaliśmy się z (kim?) nową koleżanką.
Lubię (co?) mocną, gorącą herbatę.
Ugasiłam pragnienie (czym?) mocną, gorącą herbatą.
Mam (co?) ciężką torbę i dużą walizkę.
Przyjechaliśmy z (czym?) ciężką torbą i dużą walizką.
Mam (kogo?) kochaną matkę i wspaniałą siostrę.
Pojadę tam z (kim?) kochaną matką i wspaniałą siostrą.
Kupię (co?) bułkę i suchą kiełbasę.
Zjem (co?) bułkę z (czym?) suchą kiełbasą.

SŁOWNIK словарь
zachwycać się
poznać
koleżanka
mocny
gorący
herbata
ugasić pragnienie
ciężka
walizka
kochana
wspaniała
kiełbasa

- восхищаться
- познакомиться
- коллега
- крепкий
- горячий
- чай
- утолить жажду
- тяжелая
- чемодан
- любимая
- прекрасная
- колбаса
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„Z pamiętnika studenta” to nasza nowa cykliczna rubryka, w której studenci przedstawiają
swoje wspomnienia z czasów studiów. W tym numerze prezentujemy artykuł Anastazji
Ponomari, absolwentki Mołdawskiego Uniwersytetu Państwowego w Kiszyniowie oraz artykuł
Agnieszki Weremiuk, studentki Uniwersytetu Warszawskiego, która przez semestr studiowała
na Uniwersytecie im. A. Russo w Bielcach w ramach programu Erasmus Mundus.
Zachęcamy również wszystkich studentów i absolwentów do nadsyłania swoich wspomnień
i opowieści z czasów studiów.

Polski? Dlaczego?

Польский? Зачем?

To pytanie słyszałam za każdym razem, kiedy
mówiłam, że uczę się języka polskiego. „Dlaczego
nie?” – zawsze odpowiadałam z uśmiechem. Przyznam, że na początku sama sobie zadawałam to
pytanie. Chodzi o to, że nie sama wybrałam polski,
a on wybrał mnie! To jest ten przypadek, który mogę
uznać za szczęśliwy los.
To decydujące spotkanie miało miejsce
w 2010 roku na Państwowym Uniwersytecie
w Mołdawii. Chciałam uczyć się jednego z mniej
popularnych języków, takich jak angielski lub niemiecki, więc podczas składania dokumentów na
Wydział Języków Obcych, wybrałam język szwedzki. Kiedy przyszłam na pierwszą lekcję, okazało się,
że moja grupa nie została utworzona i zostałam
przeniesiona do grupy studiujących język polski.
Zdenerwowałam się, ale zdecydowałam pójść na
lekcję, myśląc, że zawsze mam czas żeby przenieść się na inną specjalność. Szczerze mówiąc,
nigdy nie żałowałam, że przyszłam do Centrum
Języka i Kultury Polskiej. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, liczne książki i encyklopedie,
z których można korzystać za darmo, a co najważniejsze uczył tam profesjonalny nauczyciel,
który przyjechał z Polski – wszystko to
przerosło moje oczekiwania.
Różne stypendia i możliwość
wyjazdu za granicę na studia
– wszystko stało się możliwe,
dlatego że uczyliśmy się języka polskiego. Niektórzy
z nas wyjechali do Polski aż
dwa razy w jednym roku
akademickim, czym
nie mogli pochwalić
się studenci innych
języków obcych na
naszej uczelni. To
wszystko bardzo
nas stymulowało i zachęcało
zagłębiać się
w naukę języka polskiego.

Этот вопрос мне приходилось слышать каждый раз, когда я говорила, что изучаю польский
язык. «А почему нет?» – всегда с улыбкой отвечала я. Признаюсь, вначале и сама задавалась
этим вопросом. Все дело в том, что не я выбрала польский, а он выбрал меня! Это именно
тот случай, который можно отнести к разряду
счастливых случайностей.
Судьбоносная встреча произошла в 2010 году в Молдавском государственном университете. Мне хотелось изучать один из не столь
распространенных языков, как английский или
немецкий, поэтому при подаче документов на
факультет иностранных языков, я выбрала...
шведский. Когда пришла на первое занятие, оказалось, что группа не сформирована
и поэтому меня зачислили в группу изучения
польского языка. Я расстроилась, но решила
пойти на занятия, подумав, что всегда успею
перевестись на другую специальность. И знаете, ни разу не пожалела, что пришла в Центр
польского языка и культуры. Оборудованная
по последнему слову техники аудитория,
множество книг и энциклопедий, которыми
можно пользоваться бесплатно, а главное,
профессиональный преподаватель, прибывший из Польши – это превзошло все мои
ожидания.
возможность получения различных
стипендий и выезда за границу на учебу становилась вполне доступной для
нас благодаря тому, что мы изучали
польский язык. Некоторые ездили
в Польшу даже по два раза за учебный год, чем не могли похвастаться
студенты, изучающие другие языки
в нашем университете. Все это
безумно стимулировало нас и заставляло все больше и больше углубляться
в изучение языка.
На третьем курсе вся
наша группа поехала на
10 дней в Краков. Ягеллонский университет, один из

самых престижных университетов Европы, любезно пригласил нас погостить в Польше и побывать на лекциях выдающихся профессоров.
Нашему счастью не было предела, ведь такая
возможность выпадает далеко не каждому. Мы
побывали в великолепном городе-музее Кракове,
почувствовали себя студентами европейского
университета, приобрели новых друзей, получили
много незабываемых эмоций!
Нужно отметить, что во всех начинаниях,
в реализации таких поездок и получении сти-

We wszystkich przedsięwzięciach, w realizacji różnych wyjazdów zagranicznych i pomocy
w uzyskiwaniu stypendiów zawsze pomagała
nam nasza wspaniała nauczycielka – Pani Kamila
Wielgosz. Jej metody nauczania zainteresowały
nas od razu. Pani Kamilla przygotowywała zajęcia
w taki sposób, że przychodziliśmy na jej wykłady z wielką przyjemnością. Za każdym razem
znajdowała nowe sposoby, aby nas inspirować
– spektakle, praca w grupach, śpiew chóralny,
nawet zapraszała do udziału w wykładach gości
zagranicznych. Dzięki pani Kamili nasze zajęcia
nigdy nie były monotonne.
Ktoś powie: „Polski to tak właściwie prosty
język, bardzo podobny do rosyjskiego. Dlaczego
więc warto go się uczyć?”. Nie należy jednak
wyciągać pochopnych wniosków. Każdy językoznawca udowodni, że jest to błędne przekonanie. W każdym języku, także w polskim istnieją
pewne niuanse, które są rozumiane tylko przez
człowieka, dla którego polski jest językiem ojczystym. Moja grupa miała więc szczęście, że nasza
nauczycielka była rodzimą Polką.
Klub polskiego kina, organizowany przez
panią Kamilę w każdy czwartek przyciągał
wszystkich zainteresowanych polskim filmem. Ich
projekcja stanowiła podstawę do dalszej dyskusji
przy filiżance herbaty. Do klubu dostęp mieli nie
tylko studenci naszego uniwersytetu, ale także
takie znane osoby jak Pan Ambasador Polski
i Pani Ambasadorowa, polscy reżyserzy filmowi,
przedstawiciele organizacji polonijnych i inni.
Okazało się, że nauka polskiego przez
studentów zagranicznych to bardzo ważny pro-

пендий нам помогала наш замечательный преподаватель – пани Камила Вельгош. Ее методы
преподавания заинтересовали нас сразу же. Пани
Камила распределяла нагрузку таким способом,
что мы посещали ее лекции с удовольствием. Каждый раз наш лектор находила новые способы нас
увлечь – это и сценические постановки, и работа
в команде, и хоровое пение, и даже заграничные
гости, присутствующие на лекциях по ее просьбе.
В общем, мы никогда не занимались монотонной
работой. Играя в психологические игры, напевая
польскую народную песенку, мы переходили от
простого материала к более сложному, пока в один
прекрасный день не заметили, как стали… переводить политические и экономические новости.
Кто-то скажет: «Так ведь польский – легкий
язык, во многом он на русский похож, что его
учить-то?». Но не спешите с выводами! Любой
лингвист докажет, что это ошибочное мнение.
Когда углубляешься в изучение польского языка
(впрочем, как и любого другого) появляется множество нюансов, которые понятны только носителю языка, для которого он является родным.
Поэтому я считаю, что нам просто повезло иметь
преподавателя, для которого польский язык был
родным.
Клуб польского кино, организованный пани
Камилой, открывал свои двери по четвергам для
всех желающих посмотреть действительно хорошее кино и обсудить его за чашкой чая. В клуб
были вхожи не только студенты нашего университета, но и такие именитые гости, как посол Польши
с супругой, польские кинорежиссеры, представители полонийских организаций и другие.

23

Na trzecim roku studiów cała nasza grupa
wyjechała na 10 dni do Krakowa. Uniwersytet
Jagielloński, jeden z najbardziej prestiżowych
uniwersytetów w Europie, zaprosił nas do odwiedzenia uczelni i udziału w wykładach wybitnych
profesorów. Nasza radość nie znała granic,
ponieważ taka możliwość nie jest dostępna dla
wszystkich. Odwiedziliśmy wspaniałe miasto,
czuliśmy się studentami europejskiego uniwersytetu, poznaliśmy nowych przyjaciół i przeżyliśmy
wiele niezapomnianych chwil!
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gram, którym jest zainteresowana Ambasada RP
w Kiszyniowie. Często byliśmy zapraszani na różne
wystawy, prezentacje książek, koncerty, imprezy
charytatywne i targi. A wszystko to za darmo, co
jest ważne dla studentów. Poczucie, że jestem kimś
ważnym i wartościowym dla polskiej społeczności,
nie pozostaje mi obojętne, nawet teraz, po ukończonych studiach.
Pamiętam jak inni koledzy trochę zazdrościli
naszej grupie, gdy na lekcji ogólnej głośno dyskutowaliśmy o udziale w kolejnym wydarzeniu
kulturalnym. Byliśmy zapraszani na przyjęcia,
organizowane przez polską ambasadę, braliśmy
udział w uroczystości Dnia Niepodległości Polski
wraz z politykami i dyplomatami z całego świata.
A obchody Dnia Europy w Kiszyniowie nie obeszły
się bez «polskich» wolontariuszy, którymi, oczywiście byliśmy my!
Trzy lata minęły szybko i nadszedł czas praktyk.
Patrzyliśmy z przerażeniem, jak inni studenci biegali
w poszukiwaniu miejsca stażu. Okazało się, że my
nie mamy tego problemu. Byliśmy od razu przyjęci
na staż przez organizacje polonijne! Podczas praktyk pracowałam w redakcji polskiego czasopisma
w Mołdawii „Jutrzenka”. Czasopismo jest wydawane w dwóch językach, tłumaczyłam więc artykuły
różnych autorów w parach językowych: rosyjski –
polski. Praca była ciekawa i wiele mnie nauczyła,
a co najważniejsze – sprawiała mi wielką przyjemność. Cieszę się, że moje tłumaczenia zostały
opublikowane, miło było zobaczyć owoce swojej
pracy w czasopiśmie czytanym przez Polaków nie
tylko w Mołdawii, ale także w Polsce. W dalszym
ciągu przechowuję swoją pierwszą publikację.
Ktoś zapyta: „No i co dalej? Czy można znaleźć
dobrą pracę, znając język polski w Mołdawii?”.
Z pewnością wszystkim odpowiadam: „Tak!”.
Szanse na znalezienie pracy
u osób znających język polski
są znacznie większe niż u osób
znających takie współczesne
języki jak angielski, niemiecki,
francuski. Będąc jeszcze stu-

Оказалось, что изучение польского языка
иностранными студентами – это очень важная
программа, в которой заинтересовано польское
посольство в Кишиневе. Нас часто приглашали
на различные выставки, презентации книг, концерты, благотворительные акции и ярмарки,
организованные польской стороной. И все это
было бесплатно, что для студентов немаловажно. Чувство того, что я являюсь чем-то важным
для польского сообщества, не покидает меня до
сих пор, хотя я уже закончила обучение.
Помню, как завидовали нашей группе
остальные однокурсники, когда на общем потоке мы шумно обсуждали участие в очередном
культурном мероприятии. Нас приглашали на
приемы, которые устраивало польское посольство. Мы участвовали в праздновании Дня
независимости Польши наравне с политиками
и дипломатами из разных стран мира. И празднование Дня Европы в Кишиневе не обходилось
без „польских” волонтеров, которыми, конечно
же, были мы!
Три года пролетели быстро, и настало время
практики. Мы с ужасом наблюдали, как другие
студенты бегали в поисках места стажировки. Но
оказалось, что у нас эта проблема не возникла
вовсе. Нас мгновенно «разобрали» полонийные организации. Я стажировалась в редакции
единственного польского журнала в Молдавии
«Jutrzenka». Мне приходилось переводить статьи
различных авторов в рамках языковой пары: русский – польский. Работа была интересная и познавательная, а главное – приносила мне огромное удовольствие. Ведь мои переводы выходили
в тираж! Как же приятно было видеть плоды
своих трудов на страницах журнала, читаемого
поляками не только в Молдавии, но и в Польше.
Я до сих пор храню свою первую публикацию.
Вы спросите: «Ну а дальше? А достойную работу, зная польский язык, можно найти в Молдавии?». С уверенностью всем отвечаю – можно!
И шансов гораздо больше, чем у людей, знающих такие распространенные языки, как английский, немецкий или французский. Еще будучи
студентами, мы занимались профессиональными переводами – к нам обращались за помощью
из различных организаций и даже из польского
посольства. Интернет пестрит объявлениями
с предложениями работы для людей, знающих
польский язык, ведь оттуда к нам часто приезжают различные кинофестивали, выставки.
Многим организациям тоже нужны переводчики,
не говоря уже о бюро переводов! Польский язык
находится в редкой языковой группе, поэтому
такие переводы оплачиваются дороже.

Между Польшей и Молдавией давно
установились прочные экономические,
политические и культурные отношения. А
вот специализированных переводчиков
у нас почти нет, можно по пальцам пересчитать.
Работу я нашла на следующий день
после получения диплома. Моя трудовая
деятельность связана с кофейным бизнесом во многих странах, в том числе и в
Польше. Получила я это место благодаря
знанию польского языка.
Изучая польский язык в Молдавском
государственном университете, вы не
только приобщаетесь к культуре Польши
и получаете возможность познакомится
с этой страной еще будучи студентом, но
и обеспечиваете себе гарантированное трудоустройство после окончания вуза. Когда
вас в очередной раз спросят: «Польский?
Зачем?», просто улыбнитесь и ответьте:
«А почему нет?».
Автор и переводчик:
Анастасия Пономарь

Erasmus w Mołdawii? Dlaczego nie!
Program Erasmus jest projektem Unii Europejskiej, który daje możliwość
studiowania w innym kraju, poznania nowego języka, ludzi oraz kultury. Jestem
studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Studia Euroazjatyckie
o specjalizacji Europa Wschodnia. Program, w którym biorę udział nazywa
się Erasmus Mundus Action 2 Projekt WEBB. Prócz Mołdawii i Unii Europejskiej zaangażowane są w niego pozostałe kraje Partnerstwa Wschodniego
– Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja.
Dlaczego Mołdawia? To pytanie padało w moim kierunku dziesiątki razy
w połączeniu z wielkim zdziwieniem w oczach i niekrytym zdumieniem na
twarzy. Większość Polaków decyduje się na wyjazd do bardziej egzotycznych krajów na południu Europy. W moim przypadku była to świadoma
i przemyślana decyzja. Mołdawia jest odrobinę zapomnianym krajem, mało
znanym w Polsce. Moje
zainteresowanie tą częścią Europy przyszło wraz
z poznaniem pewnej mołdawskiej studentki, która wraz z rodziną przed laty wyemigrowała do
Włoch. Później zaczęłam żywo interesować
się historią najnowszą oraz obecnymi procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi
w Mołdawii. Wsiąkłam w to na tyle głęboko, iż
zdecydowałam, że moja praca magisterska
będzie dotyczyć właśnie tego państwa.
Agnieszka Weremiuk
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dentami zajmowaliśmy się profesjonalnymi tłumaczeniami – byliśmy proszeni o pomoc przez różne organizacje,
a nawet przez polską ambasadę. Internet jest pełny
ogłoszeń z ofertami pracy dla osób, które znają język
polski, ponieważ w Mołdawii często organizowane są
polskie festiwale filmowe i wystawy. Wiele organizacji
poszukuje tłumaczy, nie wspominając o biurach tłumaczeń! Język polski należy do języków niszowych, więc
takie tłumaczenia są droższe.
Polska i Mołdawia już dawno nawiązały trwałą
współpracę ekonomiczną, polityczną i kulturową. Mimo
tego, brakuje wyspecjalizowanych tłumaczy. Można ich
policzyć na palcach.
Znalazłam pracę następnego dnia po otrzymaniu
dyplomu. Moja działalność wiąże się z biznesem kawowym w wielu krajach, m.in. w Polsce. Dostałam tę pracę
dzięki znajomości języka polskiego.
Studiując język polski na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie nie tylko poznacie polską kulturę
i będziecie mieć okazję bliżej poznać Polskę, ale również
zapewnicie sobie zatrudnienie po ukończeniu studiów.
Gdy po raz kolejny ktoś was zapyta: „Polski? Dlaczego?”,
po prostu uśmiechnijcie się i odpowiedzcie: „Dlaczego
nie?”.
Autor i tłumacz: Anastazja Ponomari
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wspomnienia rodzinne
Kontynuując cykl wspomnień rodzinnych Polaków mieszkających w Mołdawii, przedstawiamy Czytelnikom pracę
Leonida Pawłowskiego „Z głębi duszy”.
Chcielibyśmy zachęcić wszystkich do opisywania
swoich wspomnień rodzinnych oraz uwieczniania ich na
łamach „Jutrzenki”. Dzięki temu będą one przekazywane
następnym pokoleniom i umożliwią im powrót do swoich
korzeni. Jednocześnie informujemy, że w styczniu 2014 roku
zostanie wydana III część książki „Wspomnienia rodzinne”,
zawierająca kolejne niesamowite historie z życia Polaków
w Mołdawii.
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на донышке души

Я хочу рассказать о непростой истории моей
семьи.
1901 год. У Антося Михневича и Хани Белявской радостное событие – родилась дочь,
назвали ее Аделей. Молодая семья жила на хуторе Перевезня, у речушки Шопеньска, которая
впадала в речку Случь, приток реки Полесской.
Местность та звалась Волынью. На правом
берегу речушки располагалась деревня, в ней
стояла корчма, по-польски – кнайпа, а рядом –
небольшой постоялый двор, где были места для
ночлега людей и лошадей. Здесь можно было
поесть, купить хлеб, соль, табак, спички и обувь.
Антось Михневич и был хозяином шопы – так
по-польски называли этот постоялый двор.
До рождения Адельки в семье Михневичей
долго не было детей. Родители Хани твердили,
что пока молодые не обвенчаются в костеле,
Бог не даст им потомства. Антось упирался, как
мог – он был из еврейской семьи, принявшей
католицизм лишь для того, чтобы заниматься
торговлей. После долгих ссор молодые всетаки обвенчались в костеле Святого Антония,
в деревне Городница. Этот костел стоит там
и по сей день.
Прошел год, в семье появился первый ребенок, а после Адельки родились еще дети, пятеро девочек и четверо мальчиков. Аделя – это
моя бабушка, которая много мне рассказывала
о семье, о своих братьях, сосланных в Казахстан
и на Дальний Восток. Бабушка научила меня
молитвам на польском языке. Она часто повторяла: «Если поляк – то католик, а если католик –
то поляк». Все мое детство прошло рядом
с ней. Она очень любила всех своих внуков.

z głębi duszy

Chciałbym opowiedzieć zawiłą historię mojej
rodziny.
Był rok 1901. U Antosia Michniewicza i Hani
Bielawskiej nastąpiła radosna chwila – urodziła im
się córka – Adela. Młoda rodzina żyła w chutorze
Pereweźnia nad rzeczką Szopeńską, wpadającą
do rzeki Słucz – dopływu rzeki Poleskiej. Okolica
ta nosiła nazwę Wołyń. Na prawym brzegu rzeczki znajdowała się wieś. Była w niej korczma (po
polsku knajpa), a obok nieduży dwór z miejscami
noclegowymi oraz stajnią dla koni. Można było tu
zjeść, kupić chleb, sól, tytoń, zapałki i obuwie. Antoś
Michniewicz był właścicielem szopy – tak po polsku
nazywano ów dwór.
W rodzinie Michniewiczów, do momentu
narodzin Adelki, długo nie było dzieci. Rodzice
Hani twierdzili, że dopóki młodzi nie wezmą ślubu
w kościele, dopóty Bóg nie da im potomstwa. Antoś
zapierał się jak tylko mógł – pochodził z żydowskiej
rodziny, która przyjęła katolicyzm jedynie po to, by
móc zajmować się handlem. Po długich kłótniach
młodzi w końcu pobrali się w kościele św. Antoniego
we wsi Horodnica. Kościół ten stoi tam do dziś.
Minął rok. W rodzinie pojawiło się pierwsze
dziecko – Adelka. Po niej przyszło na świat jeszcze
kilkoro – pięć dziewczynek i czterech chłopców.
Adela, moja babcia, wiele opowiadała mi o rodzinie,
o swoich braciach, których zesłano do Kazachstanu
i na Daleki Wschód. To ona nauczyła mnie polskich
modlitw. Często powtarzała: „Jeśli Polak, to katolik.
Jeśli katolik, to Polak”. Całe dzieciństwo spędziłem
razem z nią. Bardzo kochała wszystkich swoich
wnuków.
W roku 1920 wzdłuż rzeki Szopeńskiej wytyczono granicę między Związkiem Radzieckim

a Polską. Z lewej strony znajdowała się rosyjska
strażnica, a z prawej polska straż graniczna. Dom
Michniewiczów znalazł się na terytorium Sowietów,
a ogród i knajpa – po drugiej stronie...
Dzieci Michniewiczów rosły jak na drożdżach.
Los chciał, iż pewnego dnia Adela spotkała,
a z czasem i pokochała, młodego podporucznika Jana Wróblewskiego. Babcia, wspominając
to spotkanie, opowiadała mi, iż spojrzała w jego
niebieskie niczym niebo nad Wołyniem oczy
i kompletnie straciła głowę. Adela Michniewicz
była piękną i energiczną dziewczyną. Być może
właśnie tym przyciągnęła uwagę młodego oficera.
Wkrótce do chutoru przyjechali z Równego rodzice
podporucznika – Jan i Franciszka Wróblewscy. Pani
Franciszka pochodziła ze znanego rodu. Maniery
miała iście szlacheckie. Rodzice Jana zasięgnęli
wcześniej informacji i dowiedziawszy się, że ojciec
Adeli jest przechrzczonym Żydem, nie zgodzili się
na małżeństwo syna. Nie chcieli, by na zawsze
związał swój los z jej rodziną.
Wkrótce podporucznika przeniesiono do innej
miejscowości. Był rok 1921. Dowódca armii, Budionny, stał pod Warszawą. W tych ciężkich latach
granica przesuwała się bardzo szybko – to pod
Kijów, to znów do tyłu, a ludzie wciąż pozostawali
na swoich miejscach. Adela urodziła chłopczyka –
Janka. Podporucznik nie wiedział, że ma syna,
który nosi imię na jego cześć i ma, tak samo jak
on, błękitne oczy. Po dwóch latach Jan posłał po
Adelę kontrabandzistów. Tym razem jednak Michniewiczowie byli przeciw i nie zgodzili się, aby
córka z małym dzieckiem jechała dokądkolwiek
w towarzystwie obcych ludzi.
Po pewnym czasie Jan sam przekroczył granicę, aby zabrać ukochaną. Niestety, coś poszło nie
tak i Adela nie wyruszyła z nim w drogę. Takie były
czasy – nie można było ufać ani sowieckim, ani
polskim władzom. Formowała się Rzeczpospolita,
tworzyła się Rosja sowiecka. Był rok 1924.
Michniewiczowie żyli w chutorze Pereweźnia.
Adelę siłą wydali za mąż za Adama Pawłowskiego.
Przyjął on dziecko, dał mu swoje nazwisko, jednak
nie interesował się chłopcem i nie opiekował się
nim. Ojciec opowiadał mi, że ojczym nigdy nie krzyczał na niego, ale nigdy też nie pytał, czy cokolwiek
jadł, czy nie jest głodny. Adam i Adela nie mieli
swoich dzieci. Ich życie płynęło cicho i spokojnie.
W roku 1927 podporucznik Wróblewski raz jeszcze przekroczył granicę, aby zabrać Adelę. O tym
epizodzie opowiadała mi Gienia Żygadło – rodzona
siostra mojej mamy, Józefy. Gienia miała wówczas
13 lat. Zobaczyła, jak z brzozowego lasu od strony
sowieckiej wychodzi wojskowy w polskim mundurze – przystojny mężczyzna średniego wzrostu,
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В 1920 году на речушке Шопеньска была
установлена граница между Советским Союзом
и Польшей. С левой стороны была советская застава, с правой – польская пограничная стража.
Дом Михневичей остался в Советах, а огород
и кнайпа оказались на другой стороне…
Дети у Михневичей росли, как грибы после
дождя. И вот подросшая Аделя волею судьбы
встретила и полюбила парня – молодого подпоручика Яна Врублевского. Бабушка, вспоминая
эту встречу, рассказывала мне, что заглянула
в его голубые, как небо над Волынью, глаза –
и пропала! Аделя Михневич была красивой
и энергичной девушкой, возможно, поэтому
тоже привлекла внимание молодого офицера.
Вскоре на хутор из Ровно приехали родители
подпоручика – Ян и Францишка Врублевские.
Пани Францишка была знатного рода, нрав имела надменный. Родители Яна навели справки,
и, узнав, что отец Адели из выкрещенных евреев, не захотели, чтобы сын женился на девушке
и навсегда связал свою судьбу с этой семьей.
Подпоручика вскоре перевели в другую
местность. Шел 1921 год и командарм Буденный
стоял под Варшавой. Трудные были годы. Граница перемещалась очень быстро – то под Киев,
то вновь назад, а люди оставались на местах.
У Адели родился мальчик Янек. Подпоручик не
знал, что у него есть сын, названный в его честь,
такой же голубоглазый, как и он. Через два года
Ян прислал контрабандистов за Аделей. Но
в этот раз уже Михневичи были против и не
разрешили дочери с маленьким ребенком ехать
куда-то в сопровождении чужих людей.
Через некоторое время Ян сам перешел
границу, чтобы забрать возлюбленную, но чтото не сладилось и Аделя с ним не пошла. Такое
было время, что не было веры ни советским,
ни польским властям. Создавалась Речь Посполита, создавалась советская Россия. Это
был 1924 год.
Михневичи жили на хуторе в Перевезне.
Аделю насильно выдали замуж за Адама Павловского. Он взял ее с ребенком и дал ему свою
фамилию, но, в общем-то, не интересовался
и не занимался мальчиком. Отец рассказывал
мне, что отчим на него никогда не кричал, но
также никогда и не спрашивал, сыт он или голоден. Своих детей у Адели и Адама не было,
их жизнь протекала тихо и спокойно.
В 1927 году подпоручик Врублевский еще
раз перешел границу, чтобы забрать Аделю. Об
этом эпизоде мне рассказывала Геня Жигадло,
родная сестра моей мамы Юзефы. Гене тогда
было 13 лет. Она увидела военного в польской
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форме, вышедшего из березового леса с советской стороны. Красивый мужчина среднего
роста, 30-35 лет, волосы темные, а глаза голубые. Он стал ее расспрашивать на польском.
У нас все говорили на «мешанке» – смешанном
украинско-польском языке, который был понятен
всем. Геня рассказала ему об Аделе, о ее муже,
о сыне, о том, что уехали они под Нову Рудню.
Подпоручик вскоре ушел – уже напрямик –
на польскую сторону. Больше о нем ничего не
слышали.
Но вернемся к судьбе Адели и Адама. Вскоре их раскулачили и выслали из Новой Рудни
за 12 км от границы на лесоразработки. Позже
эта местность получила название Дзержинск.
Адам работал там конюхом. В 1933 году он был
репрессирован как враг народа и выслан на
строительство Беломорканала, где и погиб.
В начале войны с Германией сын Адели Ян
Павловский был призван в армию, в одном из
боев он получил ранение. В 1947 году заканчивалась репатриация поляков на западные земли,
но бабушка Анеля всё не уезжала – ждала сына,
который после ранения лечился в госпитале
в Омске, а затем был на реабилитации в одном
из госпиталей в Казахстане. В Польшу уезжали
тогда целыми деревнями. Все очень боялись
колхозов, ну и, конечно же бандеровцев. Граница с Польшей закрылась. Наша семья осталась
здесь по эту сторону.
В послевоенные времена все скрывали,
что у них есть родственники в Польше. И хотя
наша семья поддерживала польские традиции,
из дома не выходило ни слова. Лишнего говорить было нельзя. Я уже ребенком знал о том
двойственном жизнеустройстве, в котором нам
приходилось жить. Бабушка разговаривала
с нами, детьми, по-польски, мама – на смешанном украинско-польском языке, и только отец
говорил по-украински. Он и слышать не хотел
про Польшу. В душе у него жила обида на то,
что вырос без отца.
Я же с детства полюбил Польшу и все, что
связывало меня с ней. Мама меня тайком поощряла. Я выучился читать и писать по-польски,
переводил для соседей и знакомых письма из-за
Буга, так как латинский алфавит у многих вызывал затруднения.
Не знаю, насколько мне удалось уложить
в складное повествование те разрозненные воспоминания, которые тщательно храню в памяти
и в душе. Они переданы мне бабушкой и потому
очень дороги.
Леонид Павловский
Кишинев

około 30–35 lat, o ciemnych włosach i błękitnych
oczach. Zaczął z nią rozmawiać po polsku. W naszym rejonie ludzie mówili tzw. mieszanką – połączeniem ukraińskiego i polskiego, językiem, który
był zrozumiały dla wszystkich. Gienia opowiadała
mężczyźnie o Adeli, o jej mężu, synu i o tym, że
wyjechali oni w okolice Nowej Rudni. Podporucznik
wkrótce przeszedł, nie zbaczając z drogi, na stronę
polską. Więcej o nim nie słyszano.
Wróćmy jednak do losów Adeli i Adama.
Wkrótce zostali oni rozkułaczeni i wysłani z Nowej
Rudni na prace zrębowe dwanaście kilometrów od
granicy. Później miejscowość, w której żyli, otrzymała nazwę Dzierżyńsk. Adam pracował tam jako
stajenny. W 1933 został poddany represjom jako
wróg narodu. Zesłany do budowy Kanału Białomorskiego, wkrótce zmarł.
Na początku wojny z Niemcami syn Adeli – Jan
Pawłowski – dostał powołanie do armii. Został ranny
w jednej z walk. W 1947 roku repatriacja Polaków
na ziemie zachodnie zbliżała się ku końcowi. Babcia Aniela wciąż jednak nie wyjeżdżała – czekała
na syna, który leżał w tym czasie ranny w szpitalu
wojskowym w Omsku, a następnie przechodził rehabilitację w jednym ze szpitali w Kazachstanie. Ludzie wyjeżdżali wówczas do Polski całymi wsiami.
Wszyscy bardzo się bali kołchozów i banderowców.
Granicę z Polską zamknięto. Nasza rodzina została
po tamtej stronie.
W okresie powojennym nikt nie mówił o tym,
że ma krewnych w Polsce. Choć nasza rodzina
podtrzymywała polskie tradycje, to jednak poza
dom nie wychodziło ani jedno słowo. Nie wolno
było mówić za wiele. Już jako dziecko wiedziałem
o tym rozdwojeniu, w którym musieliśmy żyć.
Babcia rozmawiała z nami, dziećmi, po polsku,
mama – w mieszanym języku ukraińsko-polskim.
Tylko ojciec mówił po ukraińsku. Nie chciał nawet
słyszeć o Polsce. W jego duszy pozostawał uraz,
wychował się bowiem bez ojca.
Ja z kolei od dzieciństwa pokochałem Polskę
i wszystko, co mnie z nią łączyło. Mama po cichu
mnie w tym wspierała. Nauczyłem się czytać i pisać
po polsku, tłumaczyłem dla sąsiadów i znajomych
listy zza Bugu, gdyż alfabet łaciński stanowił dla
wielu problem.
Nie wiem, na ile udało mi się złożyć w jedną
całość te pojedyncze wspomnienia, które starannie
chronię w duszy i pamięci. Przekazała mi je babcia
i dlatego są one dla mnie tak drogie.
Leonid Pawłowski
Kiszyniów
Tłum. na j. polski Witold Pacyno

Zbieraj znaczki

Wuzetka

Konkurs filatelistyczny
dla dzieci i młodzieży
mieszkających w Mołdawii

Wuzetka to ciastko nasączone ponczem,
przełożone bitą śmietaną i oblane czekoladą.
Nazwa deseru powstała na przełomie lat 40. i 50.
XX wieku od warszawskiej trasy W-Z, w pobliżu
której znajdowała się jedna z cukierni. Według
innej teorii nazwa „wuzetka” pochodzi od skrótowca „WZK”, którego rozwinięcie to „wypiek
z kremem”. Ciasto w Polsce jest dostępne zarówno w kawiarniach, jak i cukierniach, ale znalazło
także swoje miejsce w domowym jadłospisie.

Filatelistyka umożliwia poznawanie
świata i zwiedzanie go przy pomocy
znaczków, tworzy swoisty świat pełen
tajemniczych odkryć.
Czy wiecie skąd pochodzi słowo filatelistyka?
Jako pytanie konkursowe, byłoby stanowczo za proste! Wszyscy wiedzą, że to
rodzaj hobby, polegający na kolekcjonowaniu wszelkiego rodzaju walorów pocztowych,
głównie znaczków, datowników okolicznościowych, całostek, całości pocztowych
i kopert FDC.
Nazwa powstała w 1864 r. i pochodzi
z dwóch greckich wyrazów – philein i ateleia,
a ich połączenie w dosłownym znaczeniu
to zamiłowanie do zbierania znaczków
pocztowych. Autorem tego zestawienia był
francuski kolekcjoner Georges Herpin.
A teraz dwa pytania konkursowe:

ciasto:
l 12 łyżek mąki l 12 łyżek cukru
l 12 łyżek śmietany gęstej kwaśnej 18%
l 2 łyżki kakao l 1 łyżeczka sody
l 1 łyżka cynamonu l 2 jajka
krem:
l 1 litr śmietany kremówki 30%
l 4 łyżki cukru pudru l sok z 1/2 cytryny
Dodatkowo:
l dżem z czarnej porzeczki lub wg uznania
l polewa czekoladowa

1. Na filatelistykę mówiono „hobby
królów”. Który z królów ją uprawiał?
2. W Polsce filateliści mają swoje
święto. Kiedy je obchodzą?
Uwaga! Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest wysłanie odpowiedzi do
Redakcji pocztą. Adres redakcji znajdziecie
w stopce redakcyjnej na str. 30. Odpowiedzi
mogą być w języku polskim, rosyjskim lub
rumuńskim.
Dla zwycięzców przygotowaliśmy serie
znaczków polskich i mołdawskich, które
również wyślemy drogą pocztową. Nie zapomnijcie podać swojego własnego adresu!
Na odpowiedzi czekamy do 15 marca
2014 r.
Redakcja

Wszystkie składniki na ciasto wkładamy do
garnka i ubijamy mikserem – widełkami do piany.
Tortownicę smarujemy tłuszczem i wysypujemy tartą
bułką, wlewamy ciasto i pieczemy w 180°C około
50 min (sprawdzamy patyczkiem jak ciasto upieczone). Upieczone ciasto kroimy na 3 części, jeden płat
ciasta smarujemy dżemem. Ubijamy 1 litr śmietany,
pod koniec ubijania dodajemy cukier i sok z cytryny
i jeszcze ubijamy, aż będzie bardzo gęsta. Część
ubitej śmietany wykładamy na dżem, przykrywamy
drugim płatem ciasta, na który znowu wykładamy
śmietanę. Całość przykrywamy ostatnim płatem
ciasta. Wierzch polewamy polewą czekoladową,
dekorujemy śmietanką.
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smacznego!

29

konkurs

ogłoszenia

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii

Лига польских женщин разрабатывает экскурсию и фотовыставку на тему „Польские черты
в архитектурном и историческом облике
Кишинева”. В связи с этим обращаемся к читателям журнала и ко всем, кто неравнодушен к истории
родного города – поделитесь c нами любой информацией на эту тему!
Присылайте свои предложения, фотографии
и др. материалы по адресу liga_shans@mail.ru или
звоните по телефону 0-696-18-399.
Просьба четко указывать имя и фамилию лица,
предоставившего материалы для экспозиции на
фотовыставке.

30

Jutrzenka 9-10/2013

nr 9-10 (174)
wrzesień - październik 2013 r.

Szanowni Seniorzy
oraz osoby w wieku 40+
Informujemy, że pod koniec października 2013 r.
w Bielcach rozpoczyna się rekrutacja na Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Serdecznie zapraszamy na kolejny –
już siódmy – rok działalności!
Zajęcia w roku akademickim 2013/2014 będą
odbywały się w każdą niedzielę o godz. 11.00.
Kontakt: tel. 0-695-95509

W następnym numerze
wydarzenia

Dziedzictwo kulturowe
Polaków w Mołdawii
okrągły stół
w Biurze Stosunków Międzyetnicznych

Miesięcznik ukazuje się
od listopada 1996 r.
Zarejestrowany 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii
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spotkanie dzieci w grigorówce
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