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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.
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Kronika Polonijna

dzień Niepodległości 
To już 95 lat, jak Polska wróciła na mapy Europy po 123 la- 

tach zaborów. W całym kraju odbywały się uroczystości 
Dnia Niepodległości. Ale to święto Polacy obchodzą nie 
tylko w kraju. Nasi korespondenci z różnych miejscowości 
Mołdawii donoszą:

BiElcE, Kościoł św. Archaniołów
– 10 listopada Stowarzyszenie „dom polski” w Bielcach 

zorganizowało obchody dnia Niepodległości. proboszcz parafii 
św. Archaniołów ks. Jacek puć odprawił mszę św. w intencji 
ojczyzny. Następnie wszystkich zaproszono do sali parafialnej 
przeznaczonej dla spotkań młodzieży, gdzie dzieci z domu 
polskiego zaprezentowały piosenki i tańce (fot.2). Wszystkich 
poczęstowano ciasteczkami, a na zakończenie spotkania każdy 
dostał w prezencie tomik wierszy patriotycznych. 

larysa ivasîna

BiElcE, centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej 
– 11 listopada z okazji 95. rocznicy odzyskania przez polskę 

niepodległości centrum Języka polskiego i Kultury polskiej 
na Uniwersytecie im. A. Russo wraz ze studentką programu 
erasmus Mundus – Agnieszką Weremiuk zorganizowało uro-
czyste spotkanie. dla wszystkich uczestników przygotowano 
biało-czerwone kokardki – symbol barw narodowych polski, 
które mogli przypiąć do marynarek (fot.1). Spotkanie rozpo-
częło przybliżenie historii obchodów święta Niepodległości, 
następnie Agnieszka Weremiuk przedstawiła zebranym historię 
polski od zaborów do odzyskania niepodległości w 1918 roku. 
zaprezentowano również film ukazujący jak przez stulecia zmie-
niały się granice polski oraz dyskutowano o historii, kulturze  
i symbolach narodowych polski, a także odczytano „Katechizm 
polskiego dziecka” Władysława Bełzy – słynny wierszyk dla 
dzieci, rozpoczynający się od słów „Kto ty jesteś? polak mały”. 
Spotkaniu towarzyszyły polskie pieśni patriotyczne, a uro-
czystość zakończył pokaz fragmentu filmu z polskim tańcem 
narodowym – polonezem. 

Małgorzata Krajewska 

STyrczA, Dom Polski
– Wieczór poświęcony Narodowemu świętu Niepodległości 

zaczął się w styrczańskim domu polskim od odśpiewania przez 
wszystkie zebrane osoby polskiego hymnu. Następnie oleg 
pastuchow, Nikita gordyński, Anastazja Baraniecka i paweł 
Waszkowski recytowali wiersze patriotyczne, a uczestniczki 
Konkursu Recytatorskiego Kresy 2013, Tatiana Stojenaja i Ma-
rina Klimowicz, zaprezentowały wiersze konkursowe. Na koniec 
spotkania można było posłuchać poważnej muzyki polskich 
kompozytorów. program przygotowano pod kierownictwem 
nauczycielki języka polskiego pani elżbiety Radeckiej. 

Alina Saranczuk
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Kronika Polonijna - Dzień niepodległości

KiSzyNióW, Biblioteka im. Adama Mickiewicza
z okazji państwowego święta polski Biblioteka im. Adama 

Mickiewicza w Kiszyniowie przygotowała Tydzień otwartych 
drzwi. odwiedzili ją w dniu 11 listopada nie tylko wierni czytelnicy, 
ale też uczniowie stołecznych liceów, pisarze, przedstawiciele 
administracji Kiszyniowa i polskich organizacji polonijnych. 

W spotkaniu uczestniczył także ambasador Rp w Mołdawii, 
Artur Michalski, który podarował bibliotece doskonale wydany 
album zdjęciowy z widokami Warszawy.

W tym dniu w bibliotece odbyło się kilka wystaw książek: 
„dzień Niepodległości polski”, „polska książka z autografem”, 
„215 lat od urodzenia Adama Mickiewicza”, „Książki Juliana 
Tuwima dla dzieci”. przedstawiono również nową literaturę 
otrzymaną z polski.

prezentację książek: „J. Tuwim. Wiersze dla dzieci” i „An-
tologia poezji polskiej: od średniowiecza do współczesności”, 
przeprowadziła Małgorzata Jabłońska, nauczycielka liceum im. 
M. gogola. Tłumaczka literatury lucia Ţurcanu, reprezentująca 
kiszyniowskie wydawnictwo ARc, anonsowała wydaną właśnie 
przez polskiego poetę Mateusza pieniążka książkę „Wiersze 
mołdawskie”. Następnie uczniowie w trzech językach – polskim, 
rumuńskim i rosyjskim – recytowali poezję Mickiewicza, Tuwima, 
Konopnickiej, Herberta.

przez cały tydzień w bibliotece odbywały się prezentacje 
książek, spotkania klubu „dzień dobry, polsko!”, czytanie na głos 
książek dla dzieci w języku polskim.
Kierownik czytelni Katarzyna Niedzielska

KiSzyNióW, Biuro Stosunków Międzyetnicznych
– Koncert z okazji święta Niepodległości odbył się w Kiszynio-

wie 15 listopada. W uroczystościach oprócz polonii z Kiszyniowa, 
Komratu i grigorówki wzięli udział przedstawiciele polskiej amba-
sady: konsul dariusz Wosztyl z małżonką oraz attachè obrony, 
wojskowy i lotniczy płk Jan Myszczyński z małżonką.

program koncertowy przygotowali członkowie Stowarzy-
szenia „polska Wiosna w Mołdawii” oraz uczniowie liceum im. 
M. gogola pod kierownictwem nauczycielki eleonory Kroczyń-
skiej. 

po odśpiewaniu hymnu polskiego, konsul d. Wosztyl  
w swoim wystąpieniu przedstawił ważność dnia Niepodległości 
dla współczesnych pokoleń, jak również potrzebę przekazywania 
tradycji patriotycznych. 

podczas koncertu wysłuchano utworów poetyckich związa-
nych z tematem uroczystości (fot.4). zespół taneczny z gagauzji 
„polacy Budżaka” zaprezentował polskie tańce ludowe (fot.3). 
pieśni patriotyczne wykonał solista zespołu „Warszawka” z gri-
gorówki Artiom gradinari. 

W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób z różnych 
organizacji polonijnych, w tym z ligi polskich Kobiet, polskiego 
Towarzystwa Medycznego, związku polskiej Młodzieży. Wspól-
ne obchody święta Niepodległości, które od kilku lat organizuje 
Stowarzyszenie „polska Wiosna” stają się tradycją w stolicy 
Mołdawii.

Anna gomza

Kto ty jesteś? 
PolaK mały

Autor: Władysław Bełza 

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.

– jaki znak twój?
– orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?
– między swemi.

– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia?
– mą ojczyzną.

– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.

– a w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.

– Czym ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię

– Coś jej winien?
– oddać życie.

w
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Kronika Polonijna

TyrASPOl
– W sobotę 16 listopada członkowie Towarzystwa 

polskiej Kultury „Jasna góra” obchodzili dzień Niepod-
ległości polski. Specjalnie na ten dzień wszyscy uczący 
się języka polskiego poznali tekst hymnu Rzeczpospo-
litej, jak również jego historię, która stanowiła podstawę 
scenariusza obchodów święta.

Mimo prawdziwie jesiennej, pochmurnej i wietrznej 
pogody w sali było ciepło i przytulnie. obchody rozpoczęto 
zaraz po przyjściu gości.

zabrzmiał polski hymn. odśpiewano go w całości, 
wszystkie zwrotki. śpiewano na stojąco, oddając szacu-
nek wszystkim, którzy walczyli o niepodległość polski. Na-
stępnie opowiedziano – w dwóch językach, tj. po polsku 
i rosyjsku – zawiłą historię Mazurka dąbrowskiego, który 
z czasem stał się hymnem państwowym. Występujący 
bardzo przejmowali się występem – poziom znajomości 
języka polskiego u każdego był różny, jednak bardzo 
życzliwi widzowie wspierali zarówno młodszych, jak  
i starszych wykonawców.

Na koniec święta na scenie pojawiły się dzieci. 
Wszystkie śpiewały i tańczyły (fot.4). Wyszło im to po 
prostu świetnie!

W takiej ciepłej i serdecznej atmosferze naddnie-
strzańskie stowarzyszenie „Jasna góra” obchodziło 
święto Niepodległości polski, czując przy tym związek  
z polską kulturą i polskim narodem.

Wera Borisowa

GriGOróWKA, świetlica Koła Pol-
skich rodzin

– 24 l istopada polska wspólnota  
w grigorówce zorganizowała obchody dnia 
Niepodległości polski. Były one dopraw-
dy niezapomniane. Wszyscy kombatanci  
z grigorówki, których losy napiętnowała bez-
litosna wojna, zostali wymienieni z imienia  
i nazwiska. Nie mogli oni przyjść na spotkanie – 
części z nich nie ma już wśród nas, część 
ciężko choruje. pojawiły się jednak ich dzieci 
i wnuki – to oni opowiedzieli historię swoich 
krewnych, pokazali zdjęcia żołnierzy.

dzieci przeczytały wiersze na cześć ich 
dziadków, a zespół „Warszawka” odśpiewał 
pieśni patriotyczne.

Razem z mieszkańcami grigorówki na 
uroczystości byli obecni goście: wicekonsul 
paweł Niedźwiedzki, współpracownicy am-
basady Rp oraz przedstawiciele organizacji 
polonijnych z Kiszyniowa, Sorok i Bielc.

Bez wątpienia nie był to zmarnowany 
dzień. Wierzymy, że pamięć o dokonaniach 
naszych przodków, którzy walczyli za ojczy-
znę, uda się nam zachować na całe życie  
i przekazać naszym dzieciom oraz wnu-
kom.

Kasia zawalniuk

Zespół wokalny „Warszawka” uświetnił uroczystość w Grigorówce �
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О культурнОм наследии
пОлякОв в мОлдавии

ко дню независимости польши было 
приурочено еще одно важное мероприятие. 
8 ноября 2013 года в помещении Бюро межэт-
нических отношений лига польских женщин 
провела круглый стол на тему ,,культурное 
наследие поляков в молдавии”. 

В работе круглого стола приняли участие 
представители польской диаспоры столицы, 
профессорский состав и студенты молдавских 
вузов, а также сотрудники Национального музея 
истории и археологии и ученые Академии наук 
РМ. На встрече присутствовали представители 
посольств Польши, Венгрии и Украины.

С основным докладом „Культурное наследие 
поляков в Молдавии“ выступила доктор истори-
ческих наук Лилия Заболотная, автор многочис-
ленных работ по истории молдавско-польских 
отношений. В своем докладе Л. Заболотная рас-
сказала об историческом присутствии поляков 
на этих территориях со времен основания мол-
давского государства и до настоящего времени. 
Слушатели узнали о ярких личностях польского 
происхождения, оставивших свой след в науке, 
политике и культуре. 

В прениях принял участие Матияш Шилаги, 
посол Венгрии в РМ. Отметив полиэтничность 
нашей страны и ее перспективы на пути евро-
интеграции, он подчеркнул необходимость про-
ведения таких мероприятий. 

О польско-молдавских политических и дина-
стических связях в XVii веке собравшимся рас-
сказал профессор Ион Еремия, директор Депар-
тамента истории Молдавского государственного 
университета. Следующий доклад – „Цецора. Па-
мятник архитектуры как свидетельство польско-
молдавских связей” – был представлен доктором 
исторических наук Ионом Тентюком, известным 

O DziEDzicTWiE KUlTUrOWyM 
POlAKóW W MOŁDAWii

Przy okazji Narodowego święta Niepod-
ległości odbyło się inne ważne wydarzenie.  
8 listopada 2013 roku w siedzibie Biura Stosun-
ków Międzyetnicznych liga Polskich Kobiet 
zorganizowała okrągły stół na temat dziedzictwa 
kulturowego Polaków w Mołdawii.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
polskiej diaspory z Kiszyniowa oraz profesorowie  
i studenci z uczelni wyższych, a także członkowie 
Narodowego Muzeum Historii i Archeologii i na-
ukowcy z Akademii Nauk Mołdawii. W spotkaniu 
uczestniczyli także przedstawiciele ambasad pol-
ski, Węgier i Ukrainy.

przemówienie programowe „dziedzictwo kultu-
rowe polaków w Mołdawii” zaprezentowała doktor 
nauk historycznych lilia zabołotnaja, autorka wielu 
prac na temat historii stosunków polsko-mołdawskich.  
W swoim sprawozdaniu prelegentka opowiedziała 
o historycznej obecności polaków na tych terenach 
od powstania państwa mołdawskiego i do naszych 
czasów. Nie zabrakło również słów o wielkich oso-
bistościach polskiego pochodzenia, które odcisnęły 
swoje piętno w nauce, polityce i kulturze.

W debacie brał czynny udział pan Mátyás 
Szilági, Ambasador Węgier w RM. zauważył on 
wieloetniczność naszego kraju i jego perspektywy 
na drodze do integracji europejskiej, podkreślił 
potrzebę takich działań.

o polsko-mołdawskich więziach politycznych  
i dynastycznych w XVii wieku opowiedział publicz-
ności prof. dr hab. ion ieremia, dyrektor depar-
tamentu Historii na Uniwersytecie państwowym. 
Następny raport „cecora. zabytek architektoniczny 
jako dowód polsko-mołdawskich więzi” został 
przedstawiony przez doktora nauk historycznych 
iona Tentiuka, znanego archeologa. Sprawozdawca 
w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę 
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археологом. В своем выступлении он осо-
бо отметил важное историческое событие 
– битву поляков и турков под Цецорой, 
а также находящийся на территории 
Молдавии памятник польскому гетману 
Жулкевскому, погибшему в этой битве.  
В обсуждении доклада приняли участие 
сотрудники Института истории АНМ: док-
тор исторических наук Алина Феля, доктор 
исторических наук Влад Мискевка и Лари-
са Светличная – заведующая библиотекой 
Института истории.

Большой интерес вызвал доклад 
доктора исторических наук Тамары Не-
стеровой, ведущего научного сотрудника 
Института культурного наследия АНМ, 
посвященный культовым зданиям, постро-
енным поляками в Бессарабии. Высту-
пление вызвало оживленную дискуссию 
присутствующих. Доклад прокомменти-
ровали Иоанна Бойко, советник польского 
посольства, и Анна Сковронек-Юзефяк, 
аспирантка Познаньского университета 
им. Адама Мицкевича.

В конце мероприятия была проведена 
дегустация вин, выпускаемых предприяти-
ем „chateau Vartely”, расположенным  
в городе Оргееве (45 км от Кишинева). 
Презентацию организовала технолог 
виноделия сомелье Натальей Мельник. 
Сюрпризом для всех стала дегустация 
ледяного вина, которое готовится из 
замерзшего на кустах винограда. Как 
оказалось, в отличие от воды сахар  
и другие растворимые вещества в плодах 
не замерзают, что позволяет выжимать 
виноградное сусло из замороженного ви-
нограда. В результате получается малое 
количество более концентрированного  
и очень сладкого вина. Из-за трудоемкого 
процесса производства с крайне малым 
выходом готовой продукции ледяное 
вино значительно дороже cтолового. 
Продается оно в бутылках меньшего объ-
ёма – 350 мл и 200 мл. На изготовление  
350 мл такого вина уходит 13-15 кг вино-
града. Из 50 тонн винограда получается 
всего 2 тонны вина.

Презентация молдавских вин была 
проведена Лигой польских женщин нака-
нуне зимних праздников с целью облегче-
ния выбора вина к праздничному столу.

Валерина Мартин

na ważne wydarzenie historyczne – bitwę polaków i Tur-
ków pod cecorą, jak również na znajdujący się na teryto-
rium Mołdawii pomnik polskiego hetmana Żółkiewskiego, 
który zginął w tej bitwie. W omawianiu raportu uczestniczyli 
współpracownicy instytutu Historii ANM: doktor nauk hi-
storycznych Alina Felea, doktor nauk historycznych Vlad 
Miskiewka i larisa Swietlicznaja – kierownik Biblioteki 
instytutu Historii.

Wielkie zainteresowanie wywołał raport doktora nauk 
historycznych Tamary Niestierowej, poświęcony kultowym 
budynkom wybudowanym przez polaków w Besarabii. 
prelekcja doprowadziła do ożywionej debaty wśród obec-
nych. z ciekawymi uwagami wystąpiła Joanna Bojko, 
doradca Ambasady Rp oraz Anna Skowronek-Józefiak, 
absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w poznaniu.

Na koniec imprezy odbyła się degustacja wina pro-
dukowanego przez przedsiębiorstwo „chateau Vartely”, 
położone w miejscowości orhei (45 km od Kiszyniowa). 
prezentacja została zorganizowana w konsultacji z tech-
nologiem produkcji wina, sommelière Natalią Mielnik. 
zaskoczeniem dla wszystkich była degustacja lodowego 
wina wykonanego z zamrożonych na winorośli winogron. 
okazało się, że w przeciwieństwie do wody, cukier i inne 
substancje rozpuszczalne nie zamarzają, co umożliwia 
wyciskanie moszczu z zamrożonych winogron. powstaje 
wówczas niewielka ilość stężonego i bardzo słodkiego 
wina. ze względu na wysoką pracochłonność produkcji 
wino lodowe jest znacznie droższe od stołowego. Sprze-
dawane w mniejszej objętości butelkach – 350 ml i 200 ml. 
dla wytworzenia 350 ml takiego wina potrzeba 13-15 kg 
winogron. z 50 ton winogron można uzyskać tylko 2 tony 
wina.

prezentacja mołdawskich win odbyła się za pośrednic-
twem ligi polskich Kobiet w celu ułatwienia wyboru wina 
na świąteczny stół w zimowe święta.

Walerina martin
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wiadomości

MołdAWiA pARAFoWAłA UMoWę z UNią eURopeJSKą
Dwa kraje – Mołdawia i Gruzja – uroczyście parafowały 28 listopada 2013 r. na szczycie Partner-

stwa Wschodniego w Wilnie umowy stowarzyszeniowe z UE, obejmujące porozumienia o strefie 
wolnego handlu. Mają one zostać podpisane w ciągu roku. 

premier Mołdawii iurie leanca powiedział na 
uroczystości w litewskiej stolicy, że parafowanie 
umowy stowarzyszeniowej „symbolizuje zaufanie, 
otwartość i współpracę między jego krajem a Ue”. 
„To wskazuje drogę do dalszych relacji, które na 
pewno doprowadzą do tego, że pewnego dnia 
mój kraj przystąpi do Wspólnoty” – powiedział le-
anca. Jak zapewniał, Mołdawia zawsze należała 
do europy i dzieli z nią „wspólną historię, kulturę  
i cywilizację”. „Jest też krajem, który chce należeć 
do tej samej rodziny” – dodał. 

Według szefa Komisji europejskiej Jose Bar-
roso celem jest podpisanie obu umów możliwie 
najszybciej i w trakcie 2014 r., jeszcze przed 
końcem kadencji obecnej Ke. „Jeśli chodzi  
o handel i integrację gospodarczą, umowy sto-
warzyszeniowe wychodzą daleko poza zwykłe 
otwarcie rynku. Umożliwią większy dostęp do 

największego jednolitego rynku na świecie  
i przyniosą korzyści w postaci większych inwestycji, 
wymiany oraz nowych miejsc pracy” – powiedział 
szef Ke. 

Nawet tymczasowe stosowanie zapisów  
o strefie wolnego handlu, które mają być wdrażane 
zaraz po podpisaniu umów w przyszłym roku, wyeli-
minowanych zostanie niemal 100 proc. ceł unijnych 
i stopniowo cła krajów stowarzyszonych. Barroso 
przypomniał, że Ke zaproponowała zniesienie 
wiz dla obywateli Mołdawii, którzy mają paszporty 
biometryczne. 

Mołdawia rozpoczęła negocjacje w sprawie 
umowy stowarzyszeniowej na początku 2010 r.,  
a umowy dcFTA – w lutym 2012 r. Według pro-
gnoz Ke po wdrożeniu tych umów eksport ze 
stowarzyszonych krajów do Unii wzrośnie nawet  
o kilkanaście procent. 

pAp

6 listopada 2013 r. na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu papieskiego Jana pawła ii  
w Krakowie ks. Stanislav cucharec, pochodzący 
z poiana Micului na Bukowinie w Rumunii, obronił 
pracę doktorską pt: „odrodzenie życia religijnego 
i społecznego Kościoła Katolickiego w Mołda-
wii”. promotorem rozprawy był ks. prof. Andrzej 

zwoliński, recenzentami –  
dr hab. Małgorzata duda  
i Krzysztof Nowak. 

Ks. Stanislav cucha-
rec urodził się 9 maja 
1973 r. w polskiej wsi 

pojana Mikuli (Ru-
munia). Ukończył 
studia teologiczne 
w Wyższym Semi-
narium duchow-

TyTUł dlA NAUKoWcA z pApieSKieJ UczelNi

nym przy Katolickim Uniwersytecie lubelskim. 
po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1997 r. 
rozpoczął swoją pierwszą posługę duszpaster-
ską jako wikary w parafii pw. opatrzności Bożej  
w Kiszyniowie.

do 2008 r. związany był z Mołdawią, gdzie 
pełnił funkcję administratora parafialnego w cre-
ţoaia, administratora ekonomicznego kurii diece-
zji kiszyniowskiej, proboszcza parafii w creţoaia, 
proboszcza w Styrczy (gdzie uczył także języka 
polskiego), proboszcza katedry w Kiszyniowie. 
od 2005 r. pełnił funkcję duszpasterza polonii 
mołdawskiej.

1 sierpnia 2008 r. zakończył swoją posługę 
w Mołdawii. wrócił do rodzimej diecezji jasskiej, 
skąd skierowany został na studia na papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie uzyskał 
28 października 2011 r. tytuł licencjata nauki 
społecznej. 

obecnie jest duszpasterzem w Bazylice Ma-
riackiej w Krakowie. 

gratulacje!
Krzysztof Nowak



  
  

 9
  

  
  
  
J
u
tr
ze

n
k
a
 1

1
/2

0
1
3

konkurs

zApRASzAMy MłodzieŻ polSKoJęzyczNą  
do UdziAłU W KoNKURSie „Być polAKieM”

12 października 2013 roku w gmachu Amba-
sady Rp w londynie zainaugurowano uroczyście  
V edycję konkursu „Być polakiem”. 

Witold Sobków – Ambasador Rzeczypo-
spolitej polskiej w zjednoczonym Królestwie 
Wielkiej Brytanii i irlandii północnej, wręczył 
dyplomy młodym laureatom iV edycji Konkursu, 
a Joanna Fabisiak – prezes Fundacji „świat na 
Tak” – podsumowała iV edycję, na którą wpłynęło  
367 prac z 27 krajów świata.

Tematem przewodnim nadchodzącej V edycji 
konkursu będą obchody 70. rocznicy Powstania 
Warszawskiego, którego „martyrologia zapisa-
ła się olbrzymimi ranami w historii polski. Swój 
szczególny udział mieli w nim najmłodsi, kilkuna-
stoletni mieszkańcy Warszawy, którzy byli wtedy 
w wieku uczestników konkursu „Być polakiem”. 
dlatego warto, aby właśnie młodzi polacy za gra-
nicą pamiętali o swoich rówieśnikach z 1944 roku,  
a w przyszłości przekazywali tę wiedzę następnym 
pokoleniom” (Joanna Fabisiak). 

patronat nad V edycją Konkursu „Być polakiem” 
w ramach patronatu Narodowego objął prezydent 
Rp Bronisław Komorowski. 

Tematy kolejnej V edycji, która odbędzie się 
w 2014 roku.

i. Ballada o okaleczonym mieście – powstanie 
Warszawskie 1944: (np. wspomnienia rodzinne, 
rozmowa z Małym powstańcem, czas trudnych 
wyborów). 

ii. polskie drogi do wolności (wojenne losy po-
laków – Narvik, Tobruk, Monte casino; ku wolnej 
polsce – działania niepodległościowe polaków 
poza granicami kraju; relacje świadków). 

iii. polska moich marzeń.

Aby wziąć udział w konkursie musisz:
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny 

na stronie internetowej www.swiatnatak.pl oraz 
przesłać swoją pracę zgodnie z regulaminem.

2. zapoznać się z tematami prac i do 28 marca 
2014 r. podzielić się z nami swoimi pomysłami.

decyduje data stempla pocztowego. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym 
wyjazd do polski, zwiedzanie Sejmu Rp, uroczy-
sta gala wręczenia nagród w zamku Królewskim  
w Warszawie. 

Kalendarz:
28 marca 2014 r. – końcowy termin nadsyłania 

prac
9–10 maja 2014 r. – eliminacje – obrady jury
1 lipca 2014 r. – uroczysta gala finałowa  

V edycji konkursu „Być polakiem”
3–9 lipca 2014 r. – wyjazd edukacyjny po pol-

sce (niespodzianka)

1. prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc, 
docx., pdf.) nie mogą być dłuższe niż 10 000 zna-
ków i przekraczać 4 stron formatu A4, pisanych 
czcionką 12. Należy używać polskich znaków. Moż-
na przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

2. prace multimedialne nie mogą być dłuż-
sze niż 10 minut. prace te mogą być przesłane  
w formatach divx, mov, avi, wmv, mpeg, mp3, mp4, 
iphone, a prezentacje w formatach ppt, pptx i nie 
mogą przekraczać 20 slajdów.

Sposób przesłania prac do organizatora:
• elektroniczny na adres 
byc-polakiem@swiatnatak.pl 
z podaniem w temacie maila imienia i nazwiska 

autora pracy oraz tytułu pracy;
• na płycie cd lub dVd, nośniku USB lub Sd;
• w formie papierowej 
na adres:
Fundacja „świat na Tak”
al. J. ch. Szucha 27
00-580 Warszawa 
(z dopiskiem konkurs „Być Polakiem”).

Współorganizatorami konkursu „Być polakiem” 
są: Ministerstwo Spraw zagranicznych Rp, Stowa-
rzyszenie „Wspólnota polska”, europejska Unia 
Wspólnot polonijnych, ośrodek Rozwoju polskiej 
edukacji za granicą, zjednoczenie polek na emi-
gracji oraz Fundacja „świat na Tak”.
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SzKołA JęzyKA polSKiego i KUlTURy polSKieJ

aktualności

Lekcja języka polskiego dla dorosłych �

Poznajemy podstawowe sytuacje komunikacyjne �

 Czy znasz książęta i królów Polski?   � Od lewej: Kamila Kwiatkowska i Maria  �
Sekulska-Solodchii  

Jesienną Szkołę Języka polskiego 
i Kultury polskiej w Kiszyniowie pro-
wadziły lektorki Kamila Kwiatkowska 
i Maria Sekulska-Solodchii. oprócz 
słuchaczy ze stolicy w zajęciach bra-
li udział polonusi z Sorok, Bender  
i grigorówki. podczas zajęć diaspora 
polska poznawała podstawy gramatyki  
i leksykę. odbywały się również co-
dzienne spotkania z polską kulturą, hi-
storią i tradycjami. organizatorem Szko-
ły Języka polskiego i Kultury polskiej od 
lat jest Stowarzyszenie „polska Wiosna  
w Mołdawii”.

– Uczę się języka polskiego, po-
nieważ jestem pół-polką. Nie miałam 
szansy poznania polskiej kultury, więc to 
jest pierwszy krok w tę stronę. (Tatiana 
Płaciek)

– podoba mi się język polski, a jego 
nauka jest dla mnie wyzwaniem. Bar-
dzo często rozumiem, co jest napisane  
i powiedziane, ale wymowa jest dla mnie 
bardzo trudna. (Ludmiła Fiedotowa)

Na całym świecie żyje około  
20 milionów osób, które przyznają się do 
polskich korzeni. od kilku lat nie tylko 
najmłodsze pokolenie polskiej diaspory 
w Mołdawii powraca do swoich korze-
ni i chce uczyć się języka polskiego, 
również osoby dorosłe budują swoją 
tożsamość od początku.

Anna gomza

Polonia w Mołdawii kontynuuje nauczanie języka polskiego, uważając to za priorytetowe za-
danie.
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„Kresy 2013” to kolejna już edycja konkursu 
recytatorskiego im. Adama Mickiewicza, która od-
była się 16 listopada w domu polskim w Bielcach.  
W konkursie udział wzięli wychowankowie ośrod-
ków nauczania języka polskiego z Bielc, Kiszynio-
wa, Komratu i Styrczy. ogromnym zaszczytem była 
dla mnie praca w jury i ocena młodych recytatorów. 
Wszyscy uczestnicy konkursu, ci młodsi i ci starsi 
wywarli na mnie ogromne wrażenie doborem cie-
kawego repertuaru i bardzo dobrą interpretacją 
recytowanych tekstów. Jako lektor języka polskiego 
zwracam bardzo często uwagę na język, płynność 
wypowiedzi, wymowę i muszę przyznać, że rów-
nież pod tym względem uczestnicy konkursu byli 
doskonale przygotowani. 

Serdecznie gratuluję zwycięzcom i wszystkim 
uczestnikom „Kresów” oraz wspaniałym nauczy-
cielom, bez których nie byłoby konkursu na tak 
wysokim poziomie. 

Małgorzata Krajewska 
lektor języka polskiego w cJpiKp 

na Uniwersytecie im. A. Russo w Bielcach

Aktualności

WieRSze SłoWeM MAloWANe
laureaci XXii Konkursu  

Recytatorskiego im. A. mickiewicza 
„KReSy 2013” 

(eliminacje mołdawskie)

Kategoria dzieci do lat 12:

i miejsce – Julia Siwogło (Kiszyniów)
ii miejsce – Anastazja Kościecka (Bielce)
iii miejsce – Ksenia Frumosu (Bielce)

Wyróżnienie: Wiktoria Jeriomienko (Kiszyniów)  
i Wiktoria Maszarowa (Bielce)

Kategoria dzieci i młodzież od 12 do 16 lat:

i miejsce – Włodzimierz Żurawski (Kiszy-
niów)

ii miejsce – Wita Sobieszczańska (Bielce)  
i Jegor Wołoch (Kiszyniów)

iii miejsce – Władysława czeban (Kiszy-
niów)

 
Kategoria młodzież od lat 16 i dorośli:
 
i miejsce – Krystyna Moszyna ( Bielce)
ii miejsce – Tatiana Ozierowa (Bielce)
iii miejsce – Marina Klimowicz (Styrcza)  

i Olga Janczewska (Bielce)
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jach i precyzował postawione przed legionistami 
cele. W rzeczywistości jednak legionistów użyto 
do walk z wrogami Francji, nie polski: państwem 
Kościelnym, Neapolem, Wielką Brytanią oraz 
murzyńskimi powstańcami na San domingo. 
Jedynie w latach 1799-1800 polakom dane było 
walczyć przeciwko Rosji i Austrii. z tą ostatnią 
również w 1805 roku. Wszystko to wywoływało 
dyskusje na temat celowości istnienia legionów, 
traktowanych często jak formacja najemnikow.

Wybuch wojny pomiędzy napoleońską Fran-
cją a prusami dał nadzieję mieszkańcom 

Wielkopolski na odzyskanie niepodległości.
Napoleon, widząc korzyści, jakie mogłoby przy-

nieść mu opanowanie terenów leżących na tyłach 
pruskiej armii, jeszcze we wrześniu 1806 roku 
rozpoczął wysyłanie na teren tzw. prus południo-
wych emisariuszy mających rozpoznać sytuację  
w prowincji oraz nastroje społeczeństwa. 

generał Jan Henryk dąbrowski wraz z Józe-
fem Wybickim chcieli stanąć u boku Napoleona, 
by walczyć o niepodległość ojczyzny. Bonaparte 
dawał nadzieję, lecz jednocześnie stawiał warun-
ki. delegacja, która przybyła do Berlina, usłyszała 
znamienne słowa: „Wasz los jest teraz w waszych 
rękach”. czy cesarz prowadził jakąś polityczną grę? 
czy też chciał się przekonać, że „polacy są godni 
być narodem”.

Nie wszyscy zaufali Bonapartemu. pamiętano 
jak zakończył się los legionów polskich we Wło-
szech. 

dąbrowski i Wybicki przybyli do poznania i przy-
stąpili do formowania wojska. Szybkie wystawienie 
30-40-tysięcznej armii było podstawowym warun-
kiem, od którego cesarz uzależniał swe poparcie dla 
niepodległości polski. Mieszkańcy miasta przyjęli 
gości entuzjastycznie. ludność żywo zareagowa-
ła na wezwanie do walki. Sprawnie sformowano 
pierwsze oddziały, które natychmiast ruszały do 
boju ze znajdującymi się jeszcze w Wielkopolsce 
wojskami pruskimi. 

Polskie powstania narodowe

Powstanie w wielkoPolsce
Trzeci rozbiór postawił przed polakami dylemat: 

czy aby odzyskać niepodległość, należy wywołać 
powstanie w kraju, czy raczej szukać poparcia za 
granicą?

Na kolejną insurekcję polska nie miała już siły. 
ci, którzy wiarę pokładali w orężu, musieli szukać 
okazji za granicą. Rozsądek nakazywał współpracę 
z rewolucyjną Francją, wrogą wobec państw za-
borczych. orędownikiem utworzenia armii polskiej  
u boku Republiki Francuskiej był gen. Jan Hen-
ryk dąbrowski. Już w końcowej fazie insurekcji 
kościuszkowskiej planował przerzucić resztki 
wojsk właśnie do Francji. Wiosną 1796 roku,  
w zmienionej sytuacji politycznej, przedstawił pro-
jekt utworzenia legionu polskiego. Rząd francuski 
przyjął te sugestie bez entuzjazmu, lecz zgodził się 
na wystawienie polskich oddziałów we Włoszech, 
przy armii gen. Napoleona Bonapartego. dewizą 
oddziałów stało się hasło: „ludzie wolni są brać-
mi”.  legiony miały charakter wojska narodowego,  
w którym prostych żołnierzy starano się wychowy-
wać i kształcić na świadomych obywateli. Wprowa-
dzono naukę czytania i pisania, uroczyście obcho-
dzono rocznice ważnych wydarzeń narodowych. 

Symbolem dążeń niepodległościowych stał 
się „Mazurek dąbrowskiego”, napisany przez 
Józefa Wybickiego. Mówił on o polskich nadzie-

W 1797 r. Józef Wybicki napisał 
„Pieśń legionów Polskich we Włoszech", 
szybko zaakceptowaną przez żołnierzy  
i nazwaną „Mazurkiem Dąbrowskiego". 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości po i wojnie światowej została ona 
hymnem państwowym.
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Polskie powstania narodowe

Wjazd Dąbrowskiego do Poznania 
(obraz Jana Gładysza)

6 listopada 1806 r. miał miejsce uroczysty wjazd ge-
nerała do miasta. Dąbrowski mógł liczyć na sympatię 
Wielkopolan. Obaj z Wybickim współtworzyli Legiony 
Polskie we Włoszech i dla Polaków pozostali bohate-
rami narodowymi. Napoleon słusznie postawił właśnie 
na nich.

Napoleon nadaje Księstwu Warszawskiemu  
konstytucję (obraz Marcella Bacciarellego)

O instrumentalnym podejściu Napoleona do sprawy 
polskiej może świadczyć fakt, że cesarz oferował  
w 1807 r. carowi Aleksandrowi całość ziem dawnej 
Rzeczypospolitej w zamian za zgodę na likwidację 
państwa pruskiego. Później, gdy powstawała konsty-
tucja Księstwa Warszawskiego, Napoleon całkowicie 
zignorował postulaty Polaków, dyktując prawa według 
własnego życzenia.

w

podczas walk o częstochowę polacy stanęli 
przed trudnym zadaniem. Wiedzieli, że w jasno-
górskim klasztorze znajdują się bezcenne zabytki 
kultury narodowej. obawiając się, że w trakcie 
starcia skarby mogą ulec zniszczeniu, a polacy nie 
dysponowali przecież znacznymi siłami, uciekli się 
do podstępu. Rozpalili więc wokół obleganej twier-
dzy wiele dużych ognisk. pruski komendant fortecy 
sądząc, że ma przed sobą znacznie silniejszego 
przeciwnika, skapitulował. Niekiedy wystarczała 
niezłomna postawa poparta groźbą. Tak właśnie 
stało się w Kaliszu, gdzie polacy zapowiedzieli 
wycięcie w pień pruskiego wojska, gdy tylko nad-
ciągną liczne pułki francuskie. oblegani woleli 
nie sprawdzać prawdziwości tych gróźb i szybko 
oddali miasto bez walki. Nazajutrz owi „rządni krwi 
okrutnicy” uczestniczyli nabożnie w dziękczynnym 
nabożeństwie. Te łatwe sukcesy wynikały po czę-
ści z postawy wroga, prusacy bowiem świadomi 
przewagi Napoleona nie przejawiali większej ochoty 
do walki.

dnia 28 listopada 1806 roku stolicę Wielkopolski 
spotkał wielki zaszczyt, zawitał bowiem tutaj cesarz 
Napoleon. Wybudowano na jego cześć cztery bra-
my triumfalne, najznakomitsze panny rzucały pod 
jego powóz kwiaty, a przedstawiciele wszystkich 
stanów wygłosili mowy powitalne. Mimo takiego 
przyjęcia Bonaparte uniknął zręcznie konkretnych 
deklaracji politycznych.

9 lipca 1807 roku w Tylży cesarz Napoleon 
Bonaparte zawarł układ kończący zwycięską woj-
nę Francji z prusami. Traktat ten powołał do życia 
Księstwo Warszawskie.

pokonany król pruski musiał zrezygnować  
z ziem odebranych polsce w wyniku ii i iii roz-
bioru oraz skrawków i (bez większości pomorza 
oraz okręgu białostockiego). z terytoriów tych 
decyzją Napoleona utworzono państwo polskie 
pod faktycznym protektoratem Francji – Księstwo 
Warszawskie. Był to twór o sztucznej nazwie (na 
słowo „polska” nie zgodził się car Aleksander i) 
i nienaturalnym kształcie, całkowicie zależny od 
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Polskie powstania narodowe - Powstanie w wielkopolsce

Państwo polskie w 1807 r.

w

francuskiego władcy. Napoleon traktował Księstwo 
jako jedną ze swych europejskich zdobyczy – źró-
dło rekrutów dla armii, funduszy na dalsze wojny  
i nadań dla dowódców.

Jako część napoleońskiego imperium Księ-
stwo otrzymało od cesarza ustrój przenoszący 
na ziemie polskie wiele zdobyczy rewolucji fran-
cuskiej. Konstytucja nadana przez Napoleona 
wprowadzała wolność i równość wobec prawa 
wszystkich obywateli, co oznaczało przede wszyst-
kim wyzwolenie chłopów z więzów poddaństwa.  
W Księstwie obowiązywać miał też Kodeks Napo-
leona, zawierający wiele nowoczesnych rozwiązań 
(m.in. pełną jawność procesów sądowych i cywilne 
umowy małżeńskie), a także francuski model scen-
tralizowanej administracji (z silną władzą księcia, 
departamentami i powiatami). Na władcę nowego 
państwa cesarz wybrał Fryderyka Augusta i – króla 
Saksonii, kraju również zależnego od Francji. 

W 1812 roku Księstwo stało się bazą inwazji 
napoleońskiej Wielkiej Armii na Rosję. Klęska wojsk 
Napoleona, w których szeregach walczyło blisko 
100 tys. polaków, oznaczała także wyrok dla jego 
polskiego protektoratu. Na początku 1813 roku, 

wraz z wycofaniem się Francuzów i zajęciem polski 
przez armie rosyjskie, Księstwo faktycznie przesta-
ło istnieć. Większość polskich elit od razu uznała 
zwierzchność cara Aleksandra i. Jako ostatnia 
poddała się armia Księstwa – jej dowódca, książę 
Józef poniatowski, zginął w „bitwie narodów” pod 
lipskiem, a żołnierze powrócili do kraju dopiero 
po abdykacji Napoleona w 1814 roku. Formalnie 
Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane przez 
zwycięskie mocarstwa na kongresie wiedeńskim  
w 1815 roku.

3 maja 1815 roku utworzono Królestwo pol-
skie. podczas obrad na kongresie wiedeń-

skim, których celem było ustalenie porządku w eu-
ropie po upadku Napoleona, mocarstwa zaborcze 
na nowo podzieliły ziemie polskie. przeważająca 
część zlikwidowanego Księstwa Warszawskiego 
(bez większości Wielkopolski i Kujaw oraz Krakowa 
z okolicami) przypadła Rosji. car Aleksander i – 
główny pogromca Napoleona oraz faktyczny he-
gemon ziem polskich – przeforsował utworzenie 
na tym obszarze autonomicznego Królestwa pol-
skiego.
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Polskie powstania narodowe

Herb Królestwa Polskiego

Małą tarczę z polskim orłem umieszczono na piersi dwu-
głowego orła carskiego. Godło to symbolicznie oddaje 
rzeczywisty status Królestwa Polskiego, będącego tak 
naprawdę – przy formalnych pozorach odrębności – 
prowincją Cesarstwa Rosyjskiego.

źródła: 

encyklopedia pWN. Kalendarium dziejów polski, Wy-
dawnictwo Naukowe pWN, Warszawa 2007. 
M. gładysz „50 dat z historii polski”, gdańskie Wydaw-
nictwo oświatowe, gdańsk 2009. 
S. Kołodziejski, R. Marcinek, J. polit „dzieje ojczyste”, 
Wyd. Ryszard Kluszczyński, Kraków.
R. Korbal „polskie powstania narodowe”, Wyd. podsie-
dlik-Raniowski i Spółka.państwo to, połączone z Rosją unią personalną 

(czyli osobą władcy – cara), miało posiadać własne 
instytucje, finanse, a nawet wojsko. dodatkowo,  
w listopadzie 1815 roku Aleksander i nadał Króle-
stwu polskiemu konstytucję, przygotowaną przez 
jego przyjaciela z młodych lat – księcia Adama Je-
rzego czartoryskiego. dokument ten gwarantował 
polakom dość szerokie swobody obywatelskie – 
m.in. wolność słowa i nietykalność osobistą. dla 
cara był to liberalny eksperyment, mający spraw-
dzić możliwość dalszych reform politycznych  
w rosyjskim imperium. dla polaków decyzje Alek-
sandra stanowiły znaczącą poprawę położenia  
w porównaniu z sytuacją po iii rozbiorze. Na mapie 
europy pojawiła się znowu nazwa polski, a przywró-
cone odrębne polskie instytucje i prawa zapewniały 
ochronę przed wynarodowieniem. chociaż więc 
wbrew pokładanym w nim nadziejom Aleksander i 
nie włączył do Królestwa polskiego wszystkich ziem 
Rzeczypospolitej zabranych przez Rosję, powsta-
nie autonomicznego państwa zostało przez wielu 
polaków przyjęte jako cenne osiągnięcie.

eksperyment Aleksandra i nie przetrwał 
jednak próby czasu. W ciągu kilku lat – jeszcze 
za życia cara, a zwłaszcza za panowania jego 
następcy, Mikołaja i – stało się jasne, że władze 
rosyjskie nie mają zamiaru respektować autonomii 
Królestwa i że traktują je jak państwo wasalne. 
Równocześnie wśród polaków doszło do głosu 
pokolenie, którego nie zadowalała ograniczona 
autonomia z łaski Rosji. elektem zderzenia tych 
tendencji był wybuch powstania listopadowe-
go w 1830 roku. po jego stłumieniu Mikołaj i 
rozpoczął stopniową likwidację odrębności Kró-
lestwa polskiego, a liberalne prawa zastąpił 

przepisami stanu wojennego, które z krótkimi 
przerwami obowiązywały do i wojny światowej. 
Kraj poddawano coraz bardziej bezwzględnej 
rusyfikacji. proces wcielania Królestwa do ce-
sarstwa Rosyjskiego zakończył się w 1876 ro- 
ku. dwa lata wcześniej oficjalnie przestała 
obowiązywać nazwa Królestwo polskie, zastą-
piona przez przywislanski Kraj. po utworzo-
nym w 1815 roku państwie pozostało jedynie 
określenie Kongresówka, używane potocznie  
w odniesieniu do ziem dawnego Królestwa.

Jeszcze polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz dąbrowski,
z ziemi włoskiej do polski.
za twoim przewodem
złączym się z narodem.

przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem polakami.
dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak czarniecki do poznania
po szwedzkim zaborze,
dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz...

MAzUReK dąBRoWSKiego
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We wrześniu panowało jesz-
cze lato, choć już nie było 
nużących upałów. dni były 
bezwietrzne, czasem po-
kropił ciepły deszczyk. 
pogoda przypominała 
polskie babie lato z dodat-
kiem mołdawskiej aury.

Tradycyjnie w poło-
wie września odbywa 
się w Mołdawii festiwal 
etniczny mniejszości 
narodowych żyjących 
w naszym kraju. W so-
botę centralny park w Kiszyniowie zapełnił się ludźmi ubranymi 
w stroje ludowe. Każda diaspora prezentowała swoją kuchnię, 
pieśni, tańce. 

przez ten wielobarwny tłum szedł powoli staruszek. za-
trzymywał się przed każdą wystawą, uważnie przypatrywał się 
flagom. Rozpytywał o polskie stanowisko. Kiedy zauważył biało-
czerwone stoiska, na których polonia z Kiszyniowa prezento-
wała swoją działalność, zrozumiał, że znalazł to, czego szukał. 
Staruszek zaczął rozmawiać z młodzieżą w polskich strojach. 
W pewnym momencie wyjął swój, jeszcze radziecki paszport  
i z dumą otworzył go na stronie, gdzie napisano narodowość: 
polak. W paszporcie leżała złożona we czworo kartka papieru, 
już przetarta na brzegach. drżącymi ze wzruszenia rękami staru-
szek rozłożył kartkę. Był na niej tekst i nuty polskiego hymnu.

zaraz otoczyli go ludzie i zaczęli dopytywać, skąd przy-
jechał. okazało się, że pochodzi z Naddniestrza, a teraz 
gości u krewnych w Kiszyniowie. Bardzo chciał znaleźć 
swoich rodaków, aby porozmawiać o polsce. Timofiej gaw-
liński – bo tak się nazywa – zawsze nosi przy sobie dwie 
rzeczy w wewnętrznej kieszeni marynarki, na sercu. Jest 
to paszport z adnotacją „polak” i hymn dalekiej ojczyzny.

Mijają lata i stulecia, kataklizmy dziejowe wciąż rozrzucają 
naszych rodaków po całym świecie. Ale słowa „Jeszcze polska 
nie zginęła” niezmiennie nas jednoczą. 

Ałła Klimowicz
zdjęcia: Mirosław Horyn

POLSKIE ŚCIEŻKI

Kiedy My
ŻyJeMy...

Timofiej Gawliński �

HiSToRy 
pAiNT.pl
polonijna młodzież 
o historii polski

20 października 2013 roku  
w ośrodku działań Artystycznych 
doRoŻKARNiA w Warszawie 
jury obejrzało rysunki przysłane 
przez polonijną młodzież do kon-
kursu historypaint.pl.  Młodzież  
w wieku 11-19 lat miała za zadanie 
zilustrować dowolne wydarzenie  
z historii polski, które ich zdaniem 
miało ważne znaczenie dla kraju. 

informacja o konkursie zosta-
ła wysłana niemal w cały świat. 
organizatorzy kontaktowali się  
z ambasadami, szkołami polonijny-
mi, mediami, związkami i zrzesze-
niami polaków, parafiami, a infor-
macje o konkursie znalazły się na 
portalach, stronach internetowych 
i profilach na Facebooku m.  in.  
w Australii, Nowej zelandii, Argen-
tynie, Wielkiej Brytanii, irlandii, 
islandii, na Węgrzech, Ukrainie, 
litwie, w Mołdawii, Japonii, Belgii, 
Holandii, we Włoszech, USA, Ka-
nadzie, Niemczech.

Na konkurs historypaint.pl 
nadesłano 117 prac z różnych 
krajów. Jury z ogromnym wzru-
szeniem oglądało rysunki i czytało 
uzasadnienia autorów. Wszyscy  
o polsce pisali „nasz kraj”, „nasza 
ojczyzna”. 

Konkurs udowodnił, że polonij-
na młodzież interesuje się historią 
polski.

Spośród wszystkich prac jury 
wybrało 33 prace do wystawy. 
Rysunki te znalazły się w druko-
wanym katalogu wystawy i opu-
blikowane w internecie na stronie  
www.historypaint.dorozkarnia.pl.

Fragment jednej z prac kon-
kursowych również zamieściliśmy 
na okładce listopadowego numeru 
"Jutrzenki". 
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duży kadr

S � przątanie polskiego cmentarza w Kiszyniowie / Zdjęcie z archiwum Stowarzyszenia Polska Wiosna w Mołdawii   

KOMENTArz OD rEDAKcJi 

Miejscem bezpośrednio związanym z obecnością polaków w Kiszyniowie jest cmentarz rzym-
skokatolicki, znajdujący się w południowo-wschodniej części miasta przy ulicy Valea Trandafiri- 
lor 11 (dawna nazwa Azowska). Mieszkańcy Kiszyniowa nazywają go „polskim” albo „polsko-or-
miańskim”.

do czasów ii wojny światowej na cmentarzu byli chowani tylko polacy i ormianie, natomiast  
w okresie związku Radzieckiego cmentarz został udostępniony wszystkim. W 1970 roku cmentarz 
został oficjalnie zamknięty. Stare polskie nagrobki nawet w ostatnich latach są likwidowane bez 
względu na ich wartość historyczną.

polskie groby są rozrzucone po całym cmentarzu, dlatego teraz niełatwo jest wydzielić jego 
polską część. prawdopodobnie bliscy pochowanych na cmentarzu polaków wyemigrowali przed  
ii wojną światową do polski albo już też nie żyją...

W latach 90. cmentarz zarósł doszczętnie, zdewastowane nagrobki ginęły powoli w bluszczu, 
zaroślach i śmieciach. z inicjatywy oksany Bondarczuk, prezesa Stowarzyszenia „polska Wiosna  
w Mołdawii” oraz parafianki Katarzyny Jażgunowicz, zorganizowano coroczne akcje sprzątania cmen-
tarza. z ambasadą polską uzgodniono zakres prac i pomoc, na jaką mogą liczyć wolontariusze. 

26 października – w ostatnią sobotę przed świętem zmarłych – młodzi wolontariusze ze Stowa-
rzyszenia „polska Wiosna w Mołdawii” w ślad za swoimi rodzicami porządkowali groby polaków. 

Akcja polonii kiszyniowskiej w tym roku została podtrzymana przez mieszkańców wsi grigorów-
ka. inicjatorką porządkowania polskich grobów na wiejskim cmentarzu była prezes Koła polskich 
Rodzin polina Statkiewicz. 
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kartki z wakacji

ИСТОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
в небольшом городке вадул-луй-водэ уже 

в третий раз при содействии клуба толерант-
ности еврейского культурного центра кедем 
и евроазиатского еврейского конгресса был 
организован межнациональный детский ла-
герь «истоки толерантности». Благодаря за-
интересованности этим проектом посольства 
польши, в лагере впервые приняли участие 
дети и молодёжь из польских общин. 

Более 100 ребят в возрасте 10–16 лет из 
молдавской, русской, польской, болгарской, 
гагаузской, еврейской, ромской, грузинской и ар-
мянской общин с 10 по 21 июля погрузились в ат-
мосферу национальной жизни, обычаев, языка, 
музыки, танцев, ремёсел разных народностей, 
проживающих на территории Молдавии. 

Представлять культуру Польши было непро-
стым заданием – ведь нас было всего 8 человек, и все 
из разных местностей: Кишинева, Комрата, Бендер  
и Сорок. Но это нас не испугало. Информацион-
ная помощь пришла со стороны членов кишинев-
ского общества «Польская весна в Молдавии»: 
Алла Гржеская, Анатолий и Кирилл Говоровы 
нашли необходимые методические материалы.

День польской культуры в лагере «Истоки 
толерантности» начался с поднятия польского 
флага под торжественные звуки гимна Польши. 
Сначала наша группа представила националь-
ные польские костюмы, а затем мы провели 

ŹRódłA ToleRANcJi
W niewielkim mołdawskim mieście Vadul 

lui Vodă dzięki wsparciu Klubu Tolerancji Euro-
pejskiego centrum Kultury Żydowskiej KEDEM  
i Kongresu Żydów Eurazji już po raz trzeci został 
zorganizowany Międzynarodowy Obóz Dziecię-
cy „Źródła Tolerancji”. Dzięki zainteresowaniu 
się projektem przez Ambasadę rP w Kiszynio-
wie po raz pierwszy udział w nim wzięły dzieci 
i młodzież polonijna.

ponad sto dzieci w wieku 10-16 lat pochodze-
nia mołdawskiego, rosyjskiego, polskiego, bułgar-
skiego, gagauskiego, żydowskiego, romskiego, 
gruzińskiego i ormiańskiego w dniach od 10 do  
21 lipca zatopiło się w atmosferze życia narodowe-
go, obyczajów, języka, muzyki, tańców i rzemiosł 
narodowości mieszkających na terenie Mołdawii.

przybliżenie polskiej kultury stanowiło nie lada 
zadanie. Było nas ośmioro. Każdy pochodził z in-
nego miasta – z Kiszyniowa, z Komratu, z Bender 
i z Sorok. Nie przerażało nas to jednak. pomoc 
informacyjną zagwarantowali członkowie organi-
zacji „polska Wiosna w Mołdawii” – Alla grzeska 
oraz Anatoliy i Kiryłł govorowe zapewnili niezbędne 
materiały dydaktyczne.

dzień Kultury polskiej na obozie „Źródła To-
lerancji” rozpoczął się uroczystym podniesieniem 
polskiej flagi przy akompaniamencie „Mazurka 
dąbrowskiego”. Nasza grupa przedstawiła najpierw 
polskie stroje ludowe, a następnie zorganizowa-



  
  

 1
9
  

  
  
  
J
u
tr
ze

n
k
a
 1

1
/2

0
1
3

kartki z wakacji

мастер-классы для детей из других общин.  
В этот день все в лагере разучивали песенки 
на польском языке и учились танцевать по-
лонез, слушали рассказ о чудотворной иконе 
Матери Божией Ченстоховской, знакомились  
с праздничными традициями польских Рождества 
и Пасхи. Особенный восторг у детей вызвало 
знакомство с обычаями Мокрого понедельника 
(Смигус-Дынгус), когда парни обливают водой 
понравившихся им девушек. 

Вечером в лагере состоялся открытый кон-
церт, на котором дети разных национальностей 
на несколько часов превратились в… поляков! 
Они с удовольствием демонстрировали свои но-
вые знания, пели, танцевали, провели конкурс из-
готовленных собственноручно пасхальных пальм  
и поделились облатками (рождественским хле-
бом). «Польский» день понравился всем! 

Несомненно, такие проекты важны для детей 
и молодежи, они учат жить в мире, уважать обы-
чаи и традиции живущих рядом людей. Будем 
воспринимать другого таким, какой он есть –  
с его традициями, обычаями, темпераментом, 
настроением, характером. Будем воспринимать 
боль каждого народа как свою боль, как боль 
всего человечества. Собственно, это и есть 
принципы демократического будущего.

За организацию летнего отдыха в лагере 
«истоки толерантности» мы благодарим руко-
водителя общества «польская весна в молда-
вии» Оксану Бондарчук и посольство польши  
в молдавии.

Юлия Кроицэ, Бендеры

liśmy warsztaty dla dzieci innych narodowości.  
W tym dniu na obozie wszyscy uczyli się piosenek 
w języku polskim, poznawali podstawowe kroki 
poloneza, słuchali historii cudownego obrazu Matki 
Boskiej częstochowskiej, zapoznawali się z polski-
mi tradycjami bożonarodzeniowymi i zwyczajami 
wielkanocnymi. Szczególny zachwyt dzieci wzbu-
dziły tradycje związane z lanym poniedziałkiem 
(śmigus-dyngus), kiedy to młodzieńcy oblewają 
wodą panny, które im się spodobały.

Wieczorem odbył się koncert pod gołym nie-
bem, na którym dzieci różnych narodowości za-
mieniły się na parę godzin w... polaków! z radością 
prezentowały swoje nowe umiejętności, śpiewały, 
tańczyły, zorganizowały konkurs na własnoręcznie 
wykonaną palmę wielkanocną, a także podzieliły się 
ze sobą opłatkiem. dzień Kultury polskiej spodobał 
się wszystkim uczestnikom obozu.

Takie projekty są niewątpliwie ważne dla dzieci 
i młodzieży, uczą żyć w pokoju oraz szanować 
zwyczaje i tradycje ludzi mieszkających obok. 
Akceptujmy drugiego człowieka takim, jakim on 
jest – akceptujmy jego tradycje, obyczaje, tem-
perament, mentalność, charakter. Jednoczmy się  
w bólu każdego narodu, tak jakby był to nasz ból, 
ból całej ludzkości. To są właśnie zasady demokra-
tycznej przyszłości.

za organizację letniego wypoczynku na 
obozie „Źródła Tolerancji” dziękujemy prze-
wodniczącej organizacji „Polska Wiosna  
w Mołdawii”, Oksanie Bondarczuk, i Ambasa-
dzie rP w Mołdawii.

Julia Kroice, Bendery
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STRAŻ gRANiczNA W KłodzKU 
gościłA dzieci z MołdAWii 

Straż graniczna w Kłodzku przez cały tydzień gościła w swoim oddziale dzieci polskiego pocho-
dzenia z Mołdawii. Patronat nad letnim wypoczynkiem objął Komendant Główny Straży Granicznej 
gen. bryg. SG Dominik Tracz.

kartki z wakacji

od 8 do 14 lipca 2013 r. w Sudeckim oddziale 
Straży granicznej przebywało czternaścioro dzieci 
wraz ze swoimi opiekunami – dla większości z nich 
była to pierwsza wizyta w polsce. Są to członkowie 
Stowarzyszenia polaków gagauzji. Akcja została 
zainicjowana przez byłego Komendanta Sudeckie-
go oddziału Straży granicznej ppłk. Sg Waldemara 
Hołodniuka, a funkcjonariusze z chęcią włączyli się 
w to przedsięwzięcie. przez cały tydzień polacy 
z gagauzji byli pod opieką kilkunastu funkcjona-
riuszy i mieszkali w ich domach. organizatorzy 
letniego wypoczynku starali się, aby każdy dzień 
wypełniony był mnóstwem atrakcji. dzieci miały 
okazję zobaczyć m.in. twierdzę, sztolnie, jaskinie, 
kopalnie, kaplice, a także zwiedzić muzea. dużym 
powodzeniem cieszyły się codzienne kąpiele na 
krytych basenach oraz seanse filmowe w nowo-
czesnych multipleksach. 

goście z Mołdawii poznali „od kuchni” pracę 
funkcjonariuszy Straży granicznej. podczas pobytu 
w placówkach Sg w Kłodzku i we Wrocławiu-Stra-
chowicach dzieci zobaczyły sprzęt kryminalistycz-
ny, pirotechniczny, poznały psa służbowego, który 

na co dzień wraz ze swoim przewodnikiem czuwa 
nad bezpieczeństwem pasażerów we wrocław-
skim porcie lotniczym i przeszły „drogę pasażera”. 
Spotkały się również ze strażakami z lotniskowej 
straży pożarnej oraz z pilotem śmigłowca lpR  
i dowiedziały się więcej o ich pracy.

Tygodniowy pobyt w polsce był dla młodych 
polaków z gagauzji był także okazją do umocnienia 
więzi z polską i poznania kraju swoich przodków. 

Stowarzyszenie polaków gagauzji dziękuje 
wszystkim osobom i instytucjom w polsce za umoż-
liwienie dzieciom letniego wypoczynku i poznania 
najciekawszych zakątków Kotliny Kłodzkiej. Szcze-
gólne podziękowania składa Waldemarowi Holod-
niukowi. W roku 2014 członkowie Stowarzyszenia 
polaków gagauzji będą oczekiwać na przyjazd do 
Mołdawii swoich przyjaciół – funkcjonariuszy Straży 
granicznej, dla których już przygotowują ciekawy 
program. 

Wyjazd do Kłodzka został częściowo dofinan-
sowany przez Ambasadę Rp w Kiszyniowie.

ludmiła Wolewicz
. 
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W Muzeum Papieru spróbowaliśmy  �
samodzielnie zrobić kartkę papierową

W sztolni zobaczyliśmy stalagmity i stalaktyty �

fotoreportaż

Wizyta na strzelnicy. Czy uda się trafić w dziesiątkę?  � Uczymy się składać odciski palców na  �
skanerze

Poznajcie się – pies służbowy, który rozumie nie tylko słowa, ale też  �
gesty  

Kamizelka kuloodporna jest w sam raz!   �

zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia Polaków Gagauzji
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ПОЛьСКО-ЧЕШСКОЕ ЛЕТО
когда все твои планы рушатся, не вешай 

нос! все равно мечты сбываются, а иногда 
сбывается даже то, о чем и не мечтал. не 
верите? тогда мы вам расскажем о наших 
летних каникулах.

Поехать во время каникул в Польшу – это 
заветная мечта не только каждого ученика 
польского класса лицея им. М. Эминеску в Ком-
рате, но и комратской молодежи, которую очень 
интересует все, что связано с исторической 
родиной ее предков. Поэтому мы с увлечением 
учим польский язык и участвуем в жизни нашей 
польской общины. 

О поездке в Краков мы мечтали давно. При-
шло лето, и наша группа уже стала собираться  
в дорогу. Но тут нам сообщили, что организаторы 
пригласили в Краков молодежь из Белоруссии, 
а мы проведем в Комрате все лето…

Если бы не усилия председателя нашей 
общины пани Людмилы Волевич, так бы и слу-
чилось. Но ведь это совсем не характерно для 
нее! 

И вот нашим летним отдыхом вплотную заня-
лись давние друзья Польской общины Гагаузии: 

polSKo-czeSKie lATo
Kiedy wszystkie twoje plany biorą w łeb, 

nie załamuj się! Marzenia jednak się spełniają,  
a czasem spełnia się nawet to, o czym nie 
śmiałeś marzyć. Nie wierzycie? W takim razie 
opowiemy wam o naszych wakacjach.

Wakacyjny wyjazd do polski to najskrytsze 
marzenie nie tylko każdego ucznia polskiej klasy  
w liceum im. M. eminescu w Komracie, ale tak-
że całej młodzieży komrackiej, którą interesuje 
wszystko, co związane jest z ojczyzną przodków. 
z zapałem uczymy się języka polskiego, a także 
uczestniczymy w życiu polonii.

Już dawno marzyliśmy o podróży do Krakowa. 
przyszło lato i nasza grupa zaczęła przygotowywać 
się do wyjazdu. Nagle poinformowano nas, że orga-
nizatorzy zaprosili do Krakowa młodzież z Białorusi, 
a my spędzimy w Komracie całe lato...

gdyby nie starania przewodniczącej Stowarzy-
szenia polaków gagauzji, pani ludmiły Wolewicz, 
tak właśnie by się stało... Nie byłoby to do niej 
podobne, gdyby nie postarała się o wyjazd!

Formalnościami związanymi z naszym waka-
cyjnym odpoczynkiem zajęli się dawni przyjaciele 
naszego stowarzyszenia: Julia Bourdeaux oraz 

kartki z wakacji
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Джулия Бодро и Алиция Дерковска из Малополь-
ского просветительного общества в Новом Сонче. 
Нашли организаторов и спонсоров. В конце июля 
по приглашению Общественного фонда „Массив 
Снежника” мы уже ехали в Польшу!

Наша группа отдыхала в городе Быстрица 
Клодзка, в Нижнесилезском воеводстве. Не по-
думайте, что это было менее интересно, чем  
в Кракове. Мы столько всего увидели за две не-
дели! Узнали историю и достопримечательности 
края, который исторически зовется клодзкой зем-
лей. Наряду с экскурсиями для нас была подготов-
лена интересная развлекательная программа.  

В один из дней мы решили воспользоваться 
удачным расположением Быстрицы Клодзкой – 
недалеко от границы с Чехией – и… увидеть 
Прагу! Собрались и поехали. Правда, были мы 
в Праге только один день, но впечатлений от 
встречи с этим городом осталось очень много.  
И опять нам повезло. Приехав в столицу Чехии, 
мы случайно встретили на улице мальчика из род-
ного Комрата, который стал нашим добровольным 
экскурсоводом на целый день. Как жалко было 
расставаться с новым другом!

А Краков, о котором так мечтали? Ну что ж, 
мы непременно поедем в Краков, все еще впе-
реди. А наше польское-чешское лето никогда не 
забудем!

Группа молодежи из Комрата

Alicja derkowska z Małopolskiego Towarzystwa 
oświatowego w Nowym Sączu. Udało się im zna-
leźć organizatorów i sponsorów. pod koniec lipca 
dzięki zaproszeniu Funduszu lokalnego Masywu 
śnieżnika jechaliśmy już do polski!

Nasza grupa odpoczywała w Bystrzycy Kłodz-
kiej, w województwie dolnośląskim. Nie myślcie, że 
było tam mniej ciekawie niż w Krakowie. ileż miejsc 
zwiedziliśmy w ciągu dwóch tygodni! poznaliśmy 
historię i atrakcje krainy historycznej określanej 
mianem ziemi Kłodzkiej. oprócz wycieczek przy-
gotowano dla nas także zajęcia rozrywkowe.

pewnego dnia postanowiliśmy skorzystać 
z okazji, że znajdujemy się tak blisko granicy 
czeskiej, i zobaczyć... pragę! Spakowaliśmy się  
i pojechaliśmy. Wprawdzie byliśmy tam tylko 
jeden dzień, jednak w naszej pamięci pozostało 
wiele wrażeń z tej wycieczki. i znowu mieliśmy 
szczęście – przyjechawszy do stolicy czech, 
przez przypadek spotkaliśmy na ulicy chłopca 
z naszego Komratu, który z własnej woli został 
naszym przewodnikiem po mieście na cały dzień. 
Było nam tak smutno, kiedy rozstawaliśmy się  
z nowym znajomym!

A Kraków, o którym tak marzyliśmy? No cóż, na 
pewno jeszcze pojedziemy do Krakowa, wszystko 
jeszcze przed nami. A naszego polsko-czeskiego 
lata nigdy nie zapomnimy!

grupa młodzieży z gagauzji

W imieniu Stowarzyszenia Polaków Gagauzji serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji wyjazdu naszych dzieci do Bystrzycy Kłodzkiej i spełnienia ich marzeń. Są 
to: pani Dorota Komornicka z Funduszu lokalnego Masywu śnieżka, pani Julia Bourdeaux i pani 
Alicja Derkowska z Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu oraz sponsor 
wyjazdu charles Merrill – amerykański pisarz, mecenas kultury. Jesteśmy wdzięczni Ambasadzie  
rP w Mołdawii za częściowe dofinansowanie kosztów podróży.

ludmiła Wolewicz

kartki z wakacji

 na wesoło

miauczy kotek: miau!
– Coś ty, kotku, miał?
– miałem ja miseczkę mleczka,
teraz pusta już miseczka,
a jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!
– Co ci, kotku, co?
– śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka pełna mleka
aż po samo dno.

Pisnął kotek: piii...
– Pij, koteczku, pij!
...skulił ogon, zmrużył ślipie,
śpi – i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni.

Julian Tuwim

KOTEK
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MoJe igRzySKA poloNiJNe

od 3 do 10 sierpnia 2013 roku miałem zaszczyt 
reprezentować diasporę polską z Mołdawii na  
XVi światowych letnich igrzyskach polonijnych 
w Kielcach. 

Sama idea igrzysk polonijnych bardzo mi się 
spodobała, dlatego chętnie pojechałem do polski. 
Wtedy też po raz pierwszy zetknąłem się ze spor-
tem polonijnym. 

Moją życiową pasją jest pływanie, które trenuję 
już od 10 lat. Uczestniczyłem w wielu zawodach 
rangi międzynarodowej i obecnie posiadam kate-
gorię kandydata na mistrza pływania. 

kartki z wakacji

W zawodach pływackich podczas igrzysk po-
lonijnych w Kielcach startowało około 210 osób  
z 22 krajów. Uczestniczyłem w sztafecie pływackiej 
oraz w startach indywidualnych. Na 50 metrów 
stylem dowolnym w kategorii wiekowej powyżej 
18 lat zdobyłem srebrny medal, na 100 metrów – 
złoty medal. pierwsze miejsca otrzymałem również 
w startach indywidualnych stylem grzbietowym  
i stylem zmiennym. Rywalizacja była zacięta, ale 
udało mi się wygrać. Kibice dopisali, atmosfera 
była bardzo fajna.

poznałem w Kielcach wielu wspaniałych ludzi, 
również polaków z zagranicy.

Jestem wdzięczny kiszyniowskiej organizacji 
„centrum polonez” za zaproszenie na igrzyska 
polonijne i możliwość uczestniczenia w zawodach 
w drużynie polonijnej z Mołdawii. 

 oleg Komarowski, Bielce

światowe igrzyska Polonijne – to impre-
za sportowa organizowana od 1934, odbywa 
się co 2 lata w różnych miastach Polski. 
celem organizowania imprezy jest głównie 
integracja środowisk polonijnych, zwłasz-
cza młodzieży i umacnianie ich kontaktów 
z krajem ojczystym. 

II miejsce w sztafecie pływackiej otrzymali Polacy reprezentujący Republikę Mołdawii �
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 smacznego!

ciASTO:
l 1 kg mąki pszennej l 6 jaj l 0,5 kostki masła

l 2 łyżki cukru l 50 g drożdży l 1 szklanka mleka
MASA: 

l 1,5 szklanki cukru pudru
l 200 g migdałów i orzechów

l 100 g białego maku l śmietana

drożdże rozpuścić w niewielkiej ilości mleka. 
Jajka utrzeć z cukrem i połączyć ze stopionym ma-
słem. Nie przerywając ubijania, dodawać porcjami 
przesianą mąkę, mleko oraz wcześniej przygotowa-
ne drożdże. ciasto wyrabiać do chwili, gdy zaczną 
pokazywać się pęcherzyki i wtedy pozostawić  
w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Migdały, orzechy 
i mak zaparzyć, zemleć, utrzeć z cukrem i śmie-
taną aż do uzyskania gęstej masy. Wyrośnięte 
ciasto rozwałkować i pokroić na kwadraty. Na każdy  
z nich nałożyć porcję wcześniej przygotowanej masy, 
uformować rogaliki i pozostawić w ciepłym miejscu 
do wyrośnięcia. Wstawić do gorącego piekarnika  
i piec w temp. 220-250º na złoty kolor.

z rogalikiem św. Marcina wiąże się legenda  
o poznańskim cukierniku, któremu przyśnił się 
św. Marcin wjeżdżający do miasta na białym 
koniu. W jego śnie koń potknął się i zgubił nie-
zwykłą złotą podkowę. cukiernik uznał sen za 
znak i rano wypiekł ciasto w kształcie podkowy. 
W rogaliku znalazły się: migdały, orzechy, biały 
mak i inne bakalie. Upieczone rogale rozdał bied-
nym. Na pamiątkę tego wydarzenia poznańscy 
cukiernicy, co roku – już od 200 lat – w imieniny 
św. Marcina, które przypadają 11 listopada, wy-
piekają rogale.

Rogal 
swietomarcinski,´  ´  

Rozwiązanie zagadek z nr. 7-8/2013:
1. mak. 2. Ciasto. 3. mleko. 4. miód

 

klub mądrej sówki

Kto nosem z palmy,
Banany rwie, 
a kłami może 
Przesuwać pnie?

Czy to tata, czy to synek,
Czy to córka, czy też mama
– mają szyje, jak kominy,
Na dodatek – całe w plamach!

szedł z wielkim wachlarzem.
Na lot nie miał siły.
Był piękny, jak z marzeń,
lecz głos miał niemiły.

jest królem – nie w koronie.
ma grzywę – nie jest koniem.
Przeraża swoim rykiem
Nawet zwierzęta dzikie.

W jakim ogrodzie,
oko w oko, 
może się spotkać 
Pingwin z foką?

1.

2.

3.

4.

5.
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W NASTępNyM NUMeRze

wydarzenia

wiersze mołdawskie 
prezentacja tomiku wierszy

mateusza Pieniążka
w Bielcach i Kiszyniowie

galeria Jutrzenki

MAlARz RodeM z Bielc
Serge Vasilendiuc urodził się w Bielcach w 1972 r. dorastał 

w dzielnicy, gdzie w pokoju i harmonii mieszkali ludzie o róż-
nej narodowości – polacy, Rosjanie, Białorusini, Mołdawianie  
i Żydzi. 

Jego szkolna wychowawczyni dostrzegła, że Serge ma 
niezwykłe zdolności plastyczne i w rezultacie matka zapisała go 
do szkoły plastycznej. Studiował w Rumunii, w Akademii Sztuk 
pięknych im. g. enescu. Aplikował co prawda na specjalizację 
„Krytyk sztuki”, ale przez pomyłkę albo przeznaczenie znalazł 
się na specjalizacji „Nauczyciel sztuki”.

Swoją działalność wystawienniczą Serge Vasilendiuc 
rozpoczął jeszcze w Rumunii. W 1995 r. wspólnie z kolegą ze 
studiów zorganizował wystawę w galerii „Wiktoria” w Jassach. 
Następne wystawy odbyły się w innych miastach Rumunii. 

Serge Vasilendiuc wystawiał swoje prace nie tylko w Rumu-
nii, ale również w polsce i Niemczech. obrazy jego autorstwa 
znajdują się w prywatnych kolekcjach Francji, grecji, Mołdawii, 
czechach i innych krajów. 

do polski Serge przyjechał w 2002 r. powrócił z rodziną 
do historycznej ojczyzny swojej żony Katarzyny, którą poznał 
w 1995 roku w Rumunii. po ślubie mieszkali przez około 8 lat 
w Rumunii, a w 2002 roku postanowili przeprowadzić się do 
Krakowa, gdzie życie kulturalne jest bardzo rozwinięte.

pierwsze dwa lata były dla malarza niezwykle ciężkie. 
Nieraz chciał wszystko zostawić i wrócić do Rumunii, gdzie 
wszystko jest znane i bliskie, gdzie nie było problemów języko-
wych, ale rodzina i dzieci zatrzymały go w polsce. po pewnym 
czasie przyzwyczaił się do nowego życia, co prawda trzeba 
było walczyć ze stereotypami, które przez lata ukształtowały 
się u polaków o imigrantach z Mołdawii i Rumunii. 

po dwóch latach w Krakowie Serge Vasilendiuc został 
przyjęty do związku Malarzy polskich i rozpoczęły się coroczne 
wystawy obrazów. W 2010 roku malarz założył artystyczny 
zespół polskich i rumuńskich malarzy „KRoma”. zespół ma już 
za sobą dwie duże wystawy, w końcu zaczęto o nich mówić  
i ich rozpoznawać.

obecnie Serge Vasilendiuc wykłada podstawy designu 
na krakowskiej Akademii Rolniczej oraz jest wiceprezesem 
polsko-Rumuńskiego Stowarzyszenia w Krakowie, które łączy 
imigrantów z Rumunii mieszkających w Krakowie. 

opr. elena pumnea

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii

nr 11 (175) listopad 2013 r.

Miesięcznik ukazuje się 
od listopada 1996 r. 
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spotkanie dzieci w grigorówce
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