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wydarzenia

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca
dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów
jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona
nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego
niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu
RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat. Zginął 10 kwietnia 2010 r.
w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku
Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską
w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy
polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polonii
oraz redakcja medium polonijnego.
Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu
tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.
W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatem jest
Romuald Mieczkowski z redakcji kwartalnika „Znad Wilii”
za najwyższy poziom dziennikarstwa, obiektywizm i profesjonalizm, za ciekawe relacjonowanie życia Polaków na Litwie oraz
rozwijanie dialogu polsko-litewskiego. W kategorii dziennikarz
krajowy publikujący na tematy polonijnelaureatką jest Malwina
Wrotniak-Chałada za cykl reportaży prezentowanych w portalu bankier.pl pt. „Tam mieszkam”, ukazujący blaski i cienie życia Polaków na emigracji. W kategorii dziennikarz zagraniczny
publikujący na tematy Polonii laureatką jest Irmina Somers za
cykl programów telewizyjnych „OK! Poland” emitowanych
w telewizji w Kanadzie, pokazujący nowoczesny i atrakcyjny
wizerunek Polaków. Ponadto Jury wyróżniło Renatę Bilanovą
z Telewizji Czeskiej za reportaże i materiały informacyjne na
temat mniejszości polskiej w Czechach.
W kategorii redakcja medium polonijnego laureatem jest syberyjski kwartalnik Kongresu Polaków w Rosji „Rodacy” za
wszechstronność podejmowanej tematyki, w tym przybliżanie
historii, relacjonowanie życia codziennego społeczności polskiej
w Rosji oraz upamiętnianie losów Polaków w Rosji. Ponadto
Jury wyróżniło redakcję miesięcznika Polaków w Mołdawii
„Jutrzenka” za pielęgnowanie kultury i tradycji polskiej pomimo
barier społecznych, kulturowych, politycznych i religijnych.

[
[
[
[
[
[
[
[

[
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Fotoreportaż
Wydarzenia
Nagroda im. M. Płażyńskiego
Spotkajmy się w muzeum
Wiadomości
Duży kadr
Aktualności
Z kart historii
Wydarzenia
Pani Prezydentowa
z wizytą w Mołdawii
Fotoreportaże
Wydarzenia
14. edycja Festiwalu
„Polska Wiosna w Mołdawii”
Aktualności
Polskie ścieżki
Czytamy wszędzie!
Spotkania z Mołdawią
Aktualności
Próba pióra
Konkurs
Klub Mądrej Sówki
Uczymy się polskiego
Smacznego!
Galeria JUTRZENKI

2
3
5
7
8
9
11
14

15
19

20
22
27
28
30
31
32
32
33
33
34

Jutrzenka 4-6/2014

12 kwietnia 2014 r. w gmachu Muzeum Miasta Gdyni
po raz trzeci wręczono Nagrody im. Macieja Płażyńskiego
dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. Laureatami
tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla
dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Kanady i Rosji. Dodatkowo wyróżniono
dziennikarzy z Czech i Mołdawii. Jury wybrało zwycięzców
spośród 116 nominacji nadesłanych z 22 krajów.

W numerze:
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Nagrody
im. Macieja Płażyńskiego 2014
przyznane!

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

wydarzenia - Nagrody im. M. Płażyńskiego 2014 przyznane

Sprawy Polonii i Polaków za granicą były jednymi z najważniejszych, którymi Maciej Płażyński zajmował się w działalności publicznej.
Traktował to jako obowiązek wobec rodaków pozostających
poza krajem, ale w budowaniu więzi Polski z Polonią i Polonii z
Polską widział także ogromną szansę dla kraju. Jego wizja
polityki wobec Polonii była kompletna i przemyślana.
Najwyższym szacunkiem darzył promowanie polskości i przywiązanie do tradycji przez tych, którzy –
z różnych przyczyn – pozostali na obczyźnie.
Maciej Płażyński uważał, że jednym z najważniejszych narzędzi w budowaniu więzi Polonii z Ojczyzną, ale także integracji poszczególnych skupisk Polaków za granicą są polonijne
media.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący), Andrzej Grzyb (senator
RP, przedstawiciel Marszałka Senatu), Jarosław
Gugała (telewizja Polsat), Jerzy Haszczyński
(Rzeczpospolita), Małgorzata Naukowicz (Polskie
Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor
Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy
i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy
Press Clubu Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni, marszałka województwa pomorskiego, oraz Fundacji Pomorskiej.
Honorowe patronaty nad nagrodą objęli Marszałek
Senatu RP oraz Minister Spraw Zagranicznych.
źródło: nagrodaplazynskiego.pl
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w

12 kwietnia 2014 r. w Gdyni wręczono nagrody im. M. Płażyńskiego. Druga od prawej – Helena Usowa,
redaktor naczelna „Jutrzenki” / foto: nagrodaplazynskiego.pl

Spotkajmy się w Muzeum

MUZEUM EMIGRACJI w Gdyni
Muzeum Emigracji w Gdyni, które od dwóch lat prowadzi aktywną działalność w przestrzeni
miejskiej – jest już o krok od wejścia do swojej docelowej siedziby. Zakończyły się prace budowlane
w historycznym Dworcu Morskim, który po 70 latach znów cieszy oczy gdynian swoją harmonijną
bryłą. Ten najbardziej reprezentacyjny budynek Gdyni, który w latach 30. był symbolem państwa
zasługującego na swoją obecność nad Bałtykiem, został nie tylko odrestaurowany, ale i zmodernizowany na potrzeby nowoczesnej, wielofunkcyjnej instytucji kultury. Już za moment ruszy ostatni
etap projektu, czyli realizacja wystawy stałej. W pierwszej połowie 2015 roku pod znaczącym adresem – Gdynia, Polska 1 – otworzy się jedyne w kraju Muzeum Emigracji.

Jedyna taka wystawa
Muzeum stawia sobie za cel odpowiedź na
pytania: jak, kiedy, dlaczego i dokąd emigrowali
mieszkańcy ziem polskich. Jakie były ich dalsze
losy? Zaprezentujemy historię emigracji z ziem polskich począwszy od końca XVIII wieku aż po czasy
obecne. Wystawa będzie miała charakter narracyjny,
a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i scenograficznym stworzymy nastrój prawdziwej podróży w czasie i przestrzeni. Wszystko po to
by nie tylko zrozumieć, ale i poczuć, co to znaczy
być emigrantem.
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Podróż zaczynała się tutaj
Muzeum powstaje w historycznym Dworcu Morskim pod najlepszym z możliwych adresów: Gdynia,
ul. Polska 1. Ten zbudowany w 1933 roku budynek
przez lata służył obsłudze ruchu emigracyjnego
i był miejscem skąd setki tysięcy ludzi wyruszało
w świat. Tu łączyło się wiele szlaków wyjazdu z kraju,
tu cumowały legendarne polskie transatlantyki na
czele z m/s Batory. Emigracyjna historia Gdyni, por-

towa lokalizacja i monumentalny budynek Dworca
budują doskonałe ramy dla instytucji, której ambicją
jest nadanie historii polskiej emigracji właściwego
miejsca w narodowej pamięci.

Historia milionów Polaków
Muzeum Emigracji w Gdyni jako pierwsza tego
typu placówka w Polsce pragnie być miejscem dialogu Polaków w kraju z rodakami z zagranicy. Opo- w
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Łączymy historie
W Muzeum Emigracji Gdyni opowiemy o Polakach, którzy wyjeżdżali w różnych czasach, z różnorodnych powodów, do często diametralnie odmiennych miejsc na świecie. Prześledzimy kierunki
ich wędrówek i okoliczności wyjazdu – zarówno te
społeczno-ekonomiczne jak i osobiste. Dlaczego
wyjechali? Jak radzili sobie w nowych krajach? Co
znaczyło wyjechać z kraju w wieku XVIII czy XIX?
Co znaczy to dziś? Połączymy wszystkie te historie
w jedną, wspólną i w najszerszym znaczeniu tego
słowa – ogólnopolską.

Spotkajmy się w Muzeum - muzeum emigracji w Gdyni
w
wiemy historię, która tłumaczy dlaczego dziś poza
granicami żyje 20 milionów osób polskiego pochodzenia, a polska diaspora jest szóstą pod względem
wielkości na świecie. Przedstawimy dzieje milionów
Polaków, bez których nie można w pełni zrozumieć
polskiej historii, kultury, tożsamości narodowej.

Spotkajmy się na Polskiej 1
Otwarte w 2015 r. Muzeum Emigracji w Gdyni
będzie węzłem edukacji, kultury i rozrywki. Monumentalny Dworzec Morski wraz z przylegającym do
niego Magazynem Tranzytowym, daje wspaniałą
możliwość wykreowania miejsca, które wykroczy
poza granice działania tradycyjnego muzeum.
Oprócz wystawy stałej i ekspozycji czasowych,
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(Nie)znani emigranci
Podejmowana przez Muzeum historia emigracji to
przede wszystkim opowieść o człowieku – o jego nadziejach, obawach, ambicjach, pragnieniu wolności. To
historia, której równymi bohaterami są polscy nobliści
czy znani twórcy, jak i nasi rodacy, którzy wyjeżdżali
kierowani prostymi marzeniami o lepszym życiu. Kim
byli ci znani jak i zupełnie nieznani emigranci? Setki
lat, dzieje rozgrywające się równolegle na wszystkich
kontynentach, rozległe dziedziny ludzkiej aktywności i
bogactwo emigracyjnych losów oferuje wiele perspektyw poznawania tej fascynującej historii.

Muzeum Emigracji w Gdyni / foto: Tomasz Zerek

placówka stanie się także areną działań animujących aktywność mieszkańców, polem dyskusji
i miejscem spotkań ludzi nauki i sztuki. Wśród wielu
atrakcji czekających na gości znajdzie się sala kinowa, przestrzeń do działań teatralnych, księgarnia,
restauracja, kawiarnia oraz miejsce na ciekawą
inicjatywę artystyczną bądź happening. Wszystko
to w niepowtarzalnej, industrialnej oprawie portowej
lokalizacji.
Projekty Muzeum Emigracji w Gdyni
Archiwum Emigranta:
projekty zbierania wspomnień emigracyjnych
https://muzeumemigracji.pl/archiwum-emigranta/
Emigracja w Rzeczy Samej:
akcja zbierania pamiątek
http://muzeumemigracji.pl/emigracja-w-rzeczy-samej/
Nagroda im. P. Edmunda Strzeleckiego:
konkurs na reportaż o Polaku żyjącym za granicą
http://muzeumemigracji.pl/nagroda-strzeleckiego/
Nagroda im. Macieja Płażyńskiego:
nagroda honorująca dziennikarzy i media
służące Polonii
Opracowano na podstawie
materiałów prasowych

wiadomości

Unia Europejska uchwaliła
ruch bezwizowy
dla Mołdawii

Dla dzieci, których rodzice wyjechali do pracy
za granicę, zostanie w Mołdawii ustawiony opiekun. Taką uchwałę podjęła wicepremier Republiki
Mołdawii Tatiana Poting. Przemawiając na konferencji krajowej w sprawie rodzin, zauważyła, że
w kraju obecnie zarejestrowanych jest około 120
tysięcy dzieci bez opieki rodzicielskiej.
„Są to głównie dzieci, których rodzice są za
granicą. Jest ich zbyt wiele. Niektórzy z tych nieletnich są pod opieka sąsiadów lub przyjaciół rodziny”
powiedziała wicepremier. Kogo dokładnie władze
zamierzają mianować opiekunami takich dzieci
i jak będzie przeprowadzone to przedsięwzięcie,
nie zostało wyjaśnione.
Według badań na temat negatywnych skutków
migracji w Mołdawii w ubiegłym roku przeprowadzonych przy wsparciu Unii Europejskiej, u co piątego w kraju dziecka jedno z rodziców wyjechało
za granicę, a u co dziesiątego za granicą przebywa
oboje rodziców. Prawie 20 procent dzieci migrantów, według badań, zostaje poddane upokorzeniom
psychicznym przez innych, wiele ma do czynienia z przemocą fizyczną. Dzieci porzucają naukę
w szkole, są uwikłane w działalność przestępczą,
uzależniają się od alkoholu i narkotyków.
Przedstawiając wyniki badań, szef delegatury
UE w Mołdawii Pirkko Tapiola zaproponował władzom lokalnym położenie nacisku na rozwój gospodarki i ulepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla migrantów którzy maja
zamiar powrócić do ojczyzny. W sumie z końcem
2012 r. wyjeżdżających do pracy Mołdawian było
około 427 tysięcy. W tym samym czasie dwie trzecie z nich pracowało w Rosji. Na początku 2014 r.
premier Mołdawii Jurij Leancă powiedział, że za
granicą przebywa ogółem 650 tysięcy obywateli.
Co roku przekazują oni do Mołdawii ponad miliard
dolarów.

źródła: Publika.md, moldpres.md, REGNUM
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Dzieci mołdawskich
gastarbeiterów
znajdą opiekunów
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3 kwietnia 2014 r/ przedstawiciele Unii Europejskiej podpisali porozumienie w sprawie ruchu
bezwizowego z Mołdawią. Ruch bezwizowy stał
się dla Mołdawian dostępny 28 kwietnia. Komisarz
UE ds. Zewnętrznych Cecilia Malmstrem zauważyła, że skasowanie wiz jest wielkim osiągnięciem
w stosunkach z Mołdawią i stanowi dobry przykład
współpracy.
Zgodnie z nowymi zasadami obywatele Mołdawii mogą przebywać w UE bez wizy do 90 dni
w ciągu sześciu miesięcy. Jednak muszą oni być
przygotowani do wyjaśnienia celu wizyty i udowodnienia istnienia niezbędnych funduszy na pobyt w UE (około 50 euro dziennie), kiedy urzędnik
ze służby emigracyjnej będzie takiego wyjaśnienia wymagał.
Sprawdzanie, jak wyjaśnił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii, będzie selektywne (w przypadku podejrzanego wyglądu obywatela lub jeżeli urzędnik zobaczy
w nim „potencjalnego migranta”).
Żeby uzyskać zezwolenie na bezwizowe
przekroczenie granicy, Mołdawia spełniła szereg
wymogów UE. W szczególności otwarto punkty
kontroli imigracji na granicy z nieprzyznanym Naddniestrzem (w Brukseli, jak wspomniano wcześniej zwrócono uwagę na potrzebę skutecznej
migracji danych, która nie jest kontrolowana przez
wschodnią granicę Kiszyniowa). Ponadto uchwalono ustawę w walce z dyskryminacją, między innymi w sprawie naruszania praw gejów.
Działania te wywołały niezadowolenie niektórych grup ludności mołdawskiej. Wobec zakazu
dyskryminacji gejów szczególnie negatywnie nastawieni byli wierzący. Otwarcie punktów migracji
na granicy z Naddniestrzem skrytykowała opozycja, interpretując je jako poparcie żądania niepodległości Naddniestrza.

duży kadr

Sony World Photography Awards 2014
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Konkurs Sony World Photography Awards jest organizowany od sześciu lat.
W tym stosunkowo krótkim czasie jury oceniło 700 tysięcy obrazów zgłoszonych przez fotografów
z 230 krajów. Obecnie impreza przyciąga czołówkę międzynarodowej społeczności fotografików i należy
do najbardziej znanych światowych konkursów fotograficznych.
Prezentujemy fotografie Myriam Meloni (Włochy), zwycięzcy w kategorii profesjonalnej „Styl życia”.
To tylko wycinek całej serii. Wszystkie zdjęcia, a także fotografie nagrodzone za II i III miejsca, można
obejrzeć na stronie Sony World Photography Awards.

W Mołdawii ponad 100 tys. dzieci dorasta bez rodziców, którzy wyjechali za pracą za granicę. Ten
maluch na zdjęciu i dwójka jego rodzeństwa i tak ma szczęście – dorasta pod okiem babci. Dzieci,
którymi nie ma kto się zająć, trafiają do domów dziecka.

aktualności

Stowarzyszenia Żydowskiego. To kilka przykładów
przyjaznych stosunków, zapisanych w archiwum
naszego czasopisma.
Tegoroczna konferencja w Domu Żydowskim,
na którą zaproszono redakcję „Jutrzenki” oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej odbyła się
w połowie marca 2014 roku. Uczestniczyli w niej
nauczyciele i uczniowie miejskich liceów, a także
studenci Uniwersytetu im. A. Russo.
Sala była wypełniona po brzegi. Konferencja rozpoczęła się od multimedialnej prezentacji
pt.: „Życie polskich Żydów w II Rzeczypospolitej”,
którą przygotowała lektorka języka polskiego
Małgorzata Krajewska. Następnie prowadząca
konferencję Bronisława Kac przedstawiła gościa
honorowego – profesora Aarona Weissa, żywego
świadka Holocaustu. Dramatyczne opowiadanie
Aarona Weissa wszyscy obecni na spotkaniu
słuchali w ciszy, przejmując się dramatem sytuacji
żydowskiej rodziny, która została uratowana przez
polskich i ukraińskich sąsiadów w czasie pogromów
żydowskich w Borysławiu.
Aaron Weiss mówił o swoim dzieciństwu w Borysławiu (województwo lwowskie) i czasach wojny,
jak gdyby to było wczoraj. Słuchacze przenieśli się
w przeszłość, krok po kroku i miesiąc po miesiącu
posuwając się razem z nim od początku do końca
w
wojny.

Wykład Aarona Wejssa na konferencji w Domu żydowskim w Bielcach
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Współpraca dwóch bieleckich wspólnot – polskiej i żydowskiej – zaczęła się w 2008 roku. To
wtedy, uczestnicząc w zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Żydowskie seminarium dla organizacji etnicznych, którego wiodącym tematem było:
„Tolerancja i stosunki socjalne”, przedstawiciele
Polonii zdobyli dużo wiedzy o sąsiadach i zrozumieli, że mogą również wiele powiedzieć innym
o historii swojej ojczyzny. Od tej pory dwie wspólnoty ustaliły kierunek współpracy, celem której jest
popularyzacja wiedzy w naszym mieście o trudnych
kartach historii ich ojczyzn.
W ramach corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu
w Bielcach uczniowie Domu Polskiego uczestniczą
w konkursach na temat tragedii narodu żydowskiego, zdobywając pierwsze miejsca, a przedstawiciele polonijnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku –
w seminarium o Powstaniu w Getcie Warszawskim. Studenci i lektorzy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej (CJPiKP) na Uniwersytecie
im. A. Russo też biorą aktywny udział w seminariach
organizowanych przez Stowarzyszenie Żydowskie,
prezentując np. wykłady o Polakach – Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. A wystawa o Januszu Korczaku, zorganizowana w Galerii Miejskiej
przez CJPiKP oraz Instytut Polski w Bukareszcie
cieszyła się dużą popularnością wśród członków
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Spotkanie w Stowarzyszeniu żydowskim
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aktualności - spotkanie w stowarzyszeniu żydowskim
w
Aaron Weiss opowiadał o akcjach faszystowskich, które jego rodzina przeżyła w potajemnym
schowku urządzonym przez ojca Aarona w ich
domu. O tym, jak z Borysławia wyjeżdżały pociągi
wypełnione żydowskimi rodzinami, a wracały puste.
O tym, jak po wkroczeniu do Borysławia Niemców
zawieźli jego rodzinę do getta, ale udało się im zbiec.
Po wywiezieniu wszystkich Żydów z miasteczka do
obozu, jedyną szansą by uratować życie była prośba o pomoc sąsiadów. Najpierw rodzina Weissów
ukrywała się u Ukrainki, Julii Lasotowej, a następnie
pomagała im przetrwać sąsiadka, Maria Potężna,
i jej syn Tadeusz. Narażając swoje życie, sąsiedzi
ukrywali rodzinę pana Aarona przed Niemcami.
Pięcioosobowa rodzina Weissów prawie dwa
lata spędziła w kryjówkach i piwnicach, oprócz
chleba i wody nie miała nic do jedzenia, nie wolno
było głośno rozmawiać, płakać, czy się śmiać...
W sierpniu 1944 roku do Borysławia wkroczyły
wojska radzieckie. Weissowie zamieszkali ponownie w swoim starym domu, jednak wkrótce potem
zmuszeni byli wyjechać do Polski.
Od czasu założenia państwa żydowskiego
w Palestynie rodzina Weissów mieszka w Izraelu.
Aaron Weiss jest profesorem historii, znanym
działaczem społecznym. a jego brat Szewach
Weiss – znanym izraelskim politykiem, profesorem
nauk politycznych, przewodniczącym Knesetu
(1992–1996) i ambasadorem Izraela w Polsce
(2001–2003).

A oto refleksje młodych uczestników konferencji:
Dymitr Czeriewatow, uczeń Liceum
Nr 9 w Bielcach:
– Prezentacja o Żydach w przedwojennej Polsce była bardzo interesująca. Jestem pod dużym
wrażeniem historii życia Aarona Weissa i jego rodziny. Bardzo chcę, aby Holokaust nigdy nie powtórzył
się w żadnym kraju!
Kasia Semeniuc, studentka Uniwersytetu
im. A. Russo w Bielcach:
– Pan Aaron Weiss podczas spotkania w Domu
Żydowskim opowiedział o tym, jak jego rodzinie
i jemu udało się przeżyć czasy II Wojny Światowej
i Holokaustu. Czytać o tych trudnych czasach
w książkach to jedna rzecz, a słyszeć o tym od
osób, które wojnę widziały i jej doświadczyły to coś
zupełnie innego.
W spotkaniu uczestniczyło dużo osób, w tym
sporo uczniów z bieleckich liceów. Według mnie
takie spotkania pomagają wychowywać moralnie młodzież. Szkoda, że kiedy ja uczyłam się
w szkole, nie miałam możliwości uczestniczenia
w takich wydarzeniach, ale cieszę się, że będąc już
studentką byłam na spotkaniu i mogłam osobiście
porozmawiać z Panem Aaronem Weissem.
Opr. Helena Usowa

Polska prezentacja w Centrum żydowskim: Małgorzata Krajewska (od prawej) i Helena Usowa (od lewej)

Życie polskich Żydów w II Rzeczypospolitej
Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad
tysiąc lat. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla polskiej wspólnoty
żydowskiej, ale również niemal całkowita eksterminacja (Holokaust), dokonana przez nazistowskie
państwo niemieckie podczas okupacji Polski.
Pierwsze, niewielkie wspólnoty żydowskie
istniały w Polsce już w XIII wieku, a w kolejnych
wiekach powiększyły się znacznie, przyjmując wypędzonych Żydów z całej Europy. Rzeczpospolita
stała się domem dla jednej z największych i najdynamiczniejszych społeczności żydowskich i przez
stulecia była synonimem tolerancji i gościnności
wobec Żydów.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
zamieszkiwały ją ponad 3 miliony Żydów, co stanowiło jedną z największych populacji na świecie.
Poważny problem stanowił umacniający się antysemityzm.
Żydzi w II Rzeczypospolitej (1918-1939) byli
traktowani przez władze państwowe w zróżnicowany sposób. Można wyróżnić następujące trzy
okresy:
1) Rok 1918 to okres chaosu i zwiększonego
antysemityzmu. Polska państwowość dopiero
kształtowała się w walkach z sąsiednimi państwami. Żydzi byli często oskarżani o sprzyjanie np.
Niemcom i bolszewikom, co skutkowało napaściami
i pogromami antyżydowskimi.

2) Lata 1919-1932 były okresem stopniowej
poprawy sytuacji ludności żydowskiej. Postępował proces równouprawnienia i gwarantowania
autonomii kulturalnej, oświatowej i religijnej, którego ukoronowaniem było zniesienie w 1931 r.
w
wszystkich aktów prawnych, dyskryminujących
Żydów. W tym okresie wyraźne było poparcie dla
ortodoksyjnego judaizmu ze strony marszałka Józefa Piłsudskiego.
3) Lata 1933-1939 były okresem szybkiego
wzrostu antysemityzmu w Polsce z poparciem
władz państwowych. Ograniczano prawa Żydów, pojawiły się różne formy dyskryminacji,
np. utrudniano im dostęp do średniego i wyższego
wykształcenia, istniał bojkot ekonomiczny, nasilały
się akty agresji.
Mniejszość żydowska w Polsce
W 1921 r. Żydzi stanowili w II Rzeczypospolitej
drugą pod względem liczebności (po Ukraińcach)
mniejszość narodową. Pierwszy spis ludności
z 1921 r. wykazał 2.831.168 Żydów, co stanowiło
10,5% ogółu mieszkańców Polski. Żydzi byli najbardziej wpływową mniejszością narodową i religijną
w Polsce pod względem posiadanego wykształcenia i majątku. Wśród innych mniejszości wyróżniali się wyższym poziomem wykształcenia oraz
wysokim poziomem organizacyjnym i znaczącym
rozwojem instytucji kulturalnych i oświatowych.
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Demonstracja studentów Politechniki Lwowskiej żądających wprowadzenia getta ławkowego, 1937 r.
źródło: www.judaizm.izraelczyk.pl

Jutrzenka 4-6/2014

Z KART HISTORIi

Z KART HISTORIi - życie polskich żydów w II rzeczy pospolitej
w
Po śmierci tradycyjnego protektora polskich
Żydów – Józefa Piłsudskiego w 1935 r. sytuacja
tej mniejszości uległa szybkiemu pogorszeniu. 9 marca 1936 r. doszło do pogromu Żydów
w Przytyku, co spowodowało masowe demonstracje
przeciwko antysemickiej przemocy w wielu polskich
miastach. 4 czerwca 1936 r. premier Felicjan Sławoj-Składkowski ogłosił w Polsce „ekonomiczną
wojnę” przeciwko Żydom. Rząd polski zezwolił na
tzw. „polonizację gospodarki”, realizowaną przez
np. wycofanie kontraktów rządowych, zawartych
z przedsiębiorstwami żydowskimi.
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Jednocześnie Żydzi w Polsce byli najczęstszym
celem agresji i prześladowań. Sprzyjała temu niekonsekwentna polityka rządów sanacyjnych, która
zmieniła swoją politykę od wyraźnego popierania
Żydów (w okresie dyktatury Józefa Piłsudskiego)
do oficjalnego ich zwalczania od 1933 r. Powody
antysemityzmu w Polsce były religijne i emocjonalne, a nie racjonalne. Wynikały głownie z propagandy sanacji i innych nacjonalistycznych partii
politycznych oraz z antysemityzmu Kościoła rzymskokatolickiego, a nie z faktycznego zagrożenia ze
strony Żydów.

Krakowski Żyd podczas czytania gazety, 1933 r.
Żyd sprzedający ubrania na ulicy na krakowskim Kazimierzu, wrzesień 1926 r.
Ślub i wesele żydowskie S. Wieselberga i panny Wohl. Para młoda na tle samochodu po ceremonii zaślubin.
Indeks Marka Szapiry, studenta Uniwersytetu Warszawskiego narodowości żydowskiej, z 1934 z ostemplowanym
miejscem w getcie ławkowym.
źródła: www.pl.wikipedia.org, www. wiadomosci.gazeta.pl,

Minister Edward Rydz-Śmigły wprowadził
na uniwersytetach segregację liczbową Żydów
(numerus clausus [łac]. – zamknięta liczba), tzn.
ograniczono liczbę Żydów do 10  % wszystkich
studentów danego kierunku studiów. W 1937 r. minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
zezwolił rektorom uczelni na wydawanie zarządzeń
porządkowych przeciwko Żydom (rzekomo w celu
ich ochrony przed napaściami). Te zarządzenia
dotyczyły wydzielania miejsc dla Żydów w salach
wykładowych, czyli utworzenia tak zwanego „getta
ławkowego”. W wyniku tych działań w roku akademickim 1938/1939 liczba studentów żydowskich
spadla z 25% do 8%.
Getto ławkowe – forma segregacji narodowościowej wprowadzona na polskich
uniwersytetach w latach 30. XX wieku. Polegała na wydzieleniu części sali lekcyjnej lub
wykładowej i przeznaczeniu jej dla studentów
pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli
prawa dowolnego wybierania miejsc.
Podjęto także próby całkowitego zablokowania
Żydom dostępu do wyższych studiów, np. w 1938 r.
studenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
przyjęli rezolucję domagającą się wprowadzenia na
uczelni zakazu immatrykulacji Żydów, tzw. numerus
nullus (łac. dosł. liczba żadna).
Numerus nullus – zakaz dostępu kandydatów narodowości żydowskiej na studia wyższe,
wprowadzony przez niektóre uniwersytety
Polski i kilku innych krajów Europy Środkowej
w latach 30. XX wieku. Numerus nullus był
rozszerzoną formą praktyki dyskryminacyjnej
znanej jako numerus clausus.
W latach 30. tę praktykę wprowadziły władze
kilku polskich uczelni na niektórych wydziałach
(np. prawo, wydział lekarski).
Antysemickie działania państwowe skutkowały
nasileniem ataków na Żydów: w czwartym kwartale
1936 r. doszło w Polsce do 640 napadów na Żydów (w tym 13 zabójstw i 14 ciężkich zranień) oraz
1492 wypadków wybicia szyb w mieszkaniach
i przedsiębiorstwach żydowskich.

7 października 1937 r. powstała antysemicka
partia Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN,
w skrócie Ozon). Założycielami byli: prezydent
RP Ignacy Mościcki i minister obrony marszałek
Edward Rydz-Śmigły. Partia głosiła hasła antysemickie, oparte nie na kryteriach rasowych, lecz na
społeczno-ekonomicznych, organizując bojkoty
oraz pogromy ludności żydowskiej.
Ich społeczność, mimo rosnącego polskiego
antysemityzmu, rozkwitła. Żydzi organizowali zawody sportowe międzynarodowej rangi, aktywnie
działali w polityce, na polu literatury, kultury i sztuki.
A także, a może przede wszystkim – po prostu żyli,
obok Polaków i razem z nimi, pracowali, spędzali
wolny czas, modlili się, kochali. Dziś tego świata już
nie ma. Większość z nielicznych ocalonych z Holokaustu Żydów (około 180-240 tys.) wyemigrowała
z PRL do Izraela, USA lub Ameryki Południowej.
7 stycznia 1937 r. przywódca Obozu Narodowo-Radykalnego, Bolesław Piasecki, wezwał
do poparcia niemieckiego nazizmu i wygnania
Żydów z Polski.
25 marca 1938 r. Sejm II Rzeczypospolitej
Polskiej wprowadził ograniczenia rytualnego uboju
zwierząt praktykowanego przez Żydów. Zakaz miał
obowiązywać od 1940 r.
Jesienią 1938 r. po przyłączeniu Austrii do
III Rzeszy, rząd polski pozbawił obywatelstwa
ponad 20 tysięcy polskich Żydów mieszkających
w Austrii. W ten sposób rząd odebrał im możliwość
ucieczki do Polski przed nazizmem oraz przejął
ich majątki w Polsce.
3 listopada 1938 r. hitlerowcy deportowali do
Polski około 18 tysięcy Żydów polskich, którzy do tej
pory zamieszkiwali w III Rzeszy. Rząd polski wyraził
zgodę na przyjęcie zaledwie niewielkiej ich części,
po czym nakazał zamknięcie granicy. Następnie
w odwecie rozpoczęto deportację Żydów niemieckich z Polski do III Rzeszy. Natychmiast trafiali
oni do hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
Na początku 1939 r. rząd polski po negocjacjach
z Niemcami wyraził zgodę na przyjęcie polskich
Żydów, których naziści deportowali z III Rzeszy.
W maju 1938 r. Rada Naczelna Obozu
Zjednoczenia Narodowego zajęła stanowisko
w kwestii żydowskiej. Podjęta uchwała głosiła, że
rozwiązanie kwestii żydowskiej w Polsce możne być osiągnięte przede wszystkim przez jak
najbardziej wydatne zmniejszenie liczby Żydów
w Państwie Polskim. Zapowiadała kontynuację
walki o zmniejszenie udziału Żydów w życiu gospodarczym i kulturalnym.
Opr. M. Krajewska na podstawie
www.edulandia.pl
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Swój do swego po swoje – hasło polskich nacjonalistów, szczególnie popularne
w ostatnich latach przed II wojną światową.
Nawoływało społeczeństwo do bojkotu handlu żydowskiego (po raz pierwszy bojkot
ogłoszono w 1912 r.) i do zaopatrywania się
w sklepach prowadzonych przez polskich
kupców. Wyrastało z przekonania, że sklepiki
żydowskie odbierają klientów i zarobek placówkom polskim.
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Pani prezydentowa z wizytą w Mołdawii
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Anna Komorowska, na zaproszenie Małżonki Prezydenta Republiki Mołdawii Margarety Timofti,
złożyła dwudniową wizytę w Kiszyniowie.
Pierwsze Damy Polski i Mołdawii podczas
spotkania w rezydencji Prezydenta RM omówiły
tematy dotyczące umocnienia polsko-mołdawskiego partnerstwa poprzez realizację projektów
gospodarczych, socjalnych i kulturalnych.
Wizyta Anny Komorowskiej w Kiszyniowie była
związana przede wszystkim z organizowanymi tam
Dniami Kultury Polskiej.
W pierwszym dniu wizyty, 16 maja, Małżonka
Prezydenta RP wzięła udział w pokazie filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. W swoim wystąpieniu
mówiła, że ten film, to również obraz o niezłomności i nadziei. – Andrzej Wajda przedstawia w nim
historię Lecha Wałęsy – legendarnego przywódcy
Solidarności, laureata pokojowej nagrody Nobla.
A także historię pokojowej walki Polaków o swą
godność i prawa, o demokrację i powrót do wolnego
świata – dodała.
Anna Komorowska spotkała się również
z nauczycielami i uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. M. Gogola, w którym 150 dzieci uczy
się w polskich klasach. Uczniowie przygotowali dla
gości program artystyczny i zaśpiewali w różnych
językach – rumuńskim, polskim i rosyjskim.
– Jest mi zawsze miło, gdy będąc za granicą,
widzę, jak wspaniale rozwija się i żyje społeczność
polonijna, gdy mam możliwość poznania, jakie
warunki mają polskie dzieci do uczenia się języka
ojczystego i podtrzymywania polskiej kultury. Państwa placówka jest tego żywym przykładem. Cieszę
się ogromnie, że już jedna absolwentka Państwa
liceum otrzymała stypendium polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i studiuje
w Polsce. Mam nadzieję, że inni pójdą w jej ślady
i będą mieli okazję kontynuować naukę w moim
kraju. Serdecznie zapraszam do zwiedzenia Polski
i poznania moich rodaków – powiedziała Małżonka
Prezydenta RP.
W sobotę Anna Komorowska wzięła udział
w inauguracji XIV edycji Festiwalu „Polska Wiosna
w Mołdawii” zorganizowanego przez Polonię przy
wsparciu Ambasady RP. W festiwalu uczestniczą
polonijne zespoły artystyczne z różnych miejscowości Mołdawii, w tym z Gagauzji i Naddniestrza.
Podczas uroczystości Pierwsza Dama powiedziała: – Polska świętuje w tym roku 25 lat wolności.
Dokonaliśmy wielkiej zmiany. Nasze życie jest lepsze. Wielu z Państwa to wie, gdyż odwiedza Polskę,
Państwa dzieci powracają do nauki polskiego i chcą

wiedzieć więcej o swoich rodzinnych korzeniach.
To naprawdę cieszy. Mołdawia też postanowiła iść
tą drogą, drogą europejskiej integracji, która daje
szansę na budowanie lepszej przyszłości. Życzę
z całego serca Mołdawii, w której Państwo mieszkają i pracują, realizacji marzeń i wykorzystania
historycznej szansy, która przed nią stoi. Życzę
Państwu dużo radości, by ta „Polska Wiosna w Mołdawii” była świętem dla wszystkich Polaków mieszkających w Mołdawii, którzy tak pięknie pielęgnują
i kontynuują polskie tradycje na mołdawskiej ziemi.
Życzę utrzymania dalszych i bliższych związków
z Polską i polskością.
Z kolei Margareta Timofti powiedziała, że „festiwal i podobne imprezy wzbogacają życie kulturalne
Mołdawii i dają możliwość poznać działalność
diaspory polskiej”. – „Polska Wiosna w Mołdawii”
jest dobrą okazją dla mieszkańców naszego kraju,
aby poznać kulturę Polski. Bez wątpienia, takie
imprezy przyczyniają się do rozwoju stosunków
wzajemnego szanowania i przyjaźni pomiędzy
narodami – podkreśliła.
W drugiej połowie dnia Anna Komorowska
i Margareta Timofti złożyły kwiaty pod tablicą
upamiętniającą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
tragicznie zmarłego podczas katastrofy lotniczej
w Smoleńsku.
Pierwsza Dama złożyła także wizytę w Instytucie Naukowo-Badawczym Ochrony Zdrowia
Matki i Dziecka. Wydział Reumatologii Instytutu
odremontowano i wyposażono dzięki wsparciu
finansowemu polskiego rządu. Margareta Tomofti
wyraziła podziękowanie polskim władzom za udzielenie Republice Mołdawii finansowej pomocy przy
modernizacji kraju.
Warto zaznaczyć, że Instytut współpracuje
z polskimi placówkami medycznymi, m. in. dzięki
porozumieniu zawartemu z Instytutem Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi lekarze z Mołdawii
przyjadą na staż do Polski tego lata. Podczas
spotkania Anna Komorowska życzyła „dalszego,
pomyślnego rozwoju oraz zacieśniania więzów
i wymiany doświadczeń między kadrą medyczną
z Mołdawii i Polski. Jestem pewna, że nasza przyjaźń będzie podtrzymana i ma przed sobą obiecującą przyszłość”.
Opr. na podstawie:
http://www.prezydent.pl/
http://www.presedinte.md/
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Festiwal z tradycją

M. Russu) podbiły serca widzów piosenką „Tańcz, nie
żałuj podłogi!”. Następnie znowu tańczono – maluchy
z zespołu „Styrczańskie dzwoneczki” (kierownik artystyczny L. Górska, choreograf N. Gula) dostarczyły
wszystkim wiele radości, starannie wykonując figury
poloneza. Pierwsza część koncertu zakończyła się
występem Zasłużonej Artystki RM Niny Krulicovschi,
która zaśpiewała w języku rumuńskim piosenkę „Rar
de tot”.
W drugiej części koncertu wystąpił szkolny chór
z Raszkowa „Harmonia” zaprzyjaźniony z naddniestrzańskim stowarzyszeniem „Jasna Góra”. W jego
repertuarze znalazły się piosenki: „Szła dzieweczka
do laseczka” i „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”.
Następnie swoje umiejętności prezentowały zespoły
„Polacy Budżaka”, „Styrczańskie Dzwoneczki”, „Jaskółki”, „Warszawka” i „Irys”. Ciepło przyjęci przez
publiczność zostali soliści: Artiom Gradinari (Grigorówka), Sergiusz Manołow (Komrat) i Anna-Maria
Pogriebnaja (Rybnica).
Jedną z tradycji kiszyniowskiego Festiwalu jest
konkurs literacki na najciekawsze wspomnienia
rodzinne Polaków mieszkających w Mołdawii. Ogłoszony w poprzednich latach konkurs zaowocował
pod koniec 2013 roku wydaniem trzeciej części
„Wspomnień”. W pierwszym dniu festiwalu odbyła się
promocja książki. Jest to zbiór prac czternastu autorów – z Kiszyniowa, Bielc, Komratu, Sorok, Hîrtopu
i Cricoaia. Autorom wręczono świeżo wydany tomik
i kwiaty. Książka „Wspomnienia rodzinne” została
wydana staraniem redakcji pisma Polaków w Mołdawii
„Jutrzenka”.
Poza koncertem w Kiszyniowie w czasie spotkania integracyjnego w pięknej miejscowości wypoczynkowej Vadul lui Voda młodzież miała możliwość
zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie. Nie zabrakło
i atrakcji turystycznej – spływu Dniestrem.
Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii” stał już
tradycją społeczeństwa mołdawskiego i powodem do
dumy dla Polaków, którzy od dawna mieszkają na tej
ziemi, a mimo to zachowali polską kulturę i potrafią
się nią szczycić.
Festiwal jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na
realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą”.
Anna Gomza
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Na początku Pan Ambasador serdecznie przywitał Panią Prezydentową Annę Komorowską i Panią
Prezydentową Margaretę Timofti, podkreślając, że
dla wszystkich Polaków w Mołdawii obecność Pierwszych Dam na tym uroczystym koncercie jest wielkim
zaszczytem.
Jeszcze przed rozpoczęciem występów goście
obejrzeli wystawę fotografii, świadectw, dyplomów –
każde środowisko polonijne miało możliwość zaprezentować swoją działalność. Festiwalowi tradycyjnie
towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego,
która była zorganizowana przy wsparciu Ligi Polskich
Kobiet. Pierwsze Damy z ciekawością zatrzymały się
przy wystawie fotografii z archiwum Tadeusza Gaydamowicza – Seniora Polonii mołdawskiej.
O godzinie 10.00 na scenie Centrum Kultury
i Sztuki „GINTA LATINA” rozpoczęły swoje prezentacje
grupy polonijne. W tym dniu do Kiszyniowa przyjechali
członkowie zespołów oraz ich choreografowie i opiekunowie z różnych miejscowości Mołdawii. Podczas
koncertu artyści prezentowali m.  in. narodowe tańce
polskie i mołdawskie, śpiewali polskie piosenki. Dzięki
zespołom folklorystycznym dzieci i młodzież chętniej
uczą się języka polskiego, poznają kulturę polską
i tradycje swoich przodków.
Koncert rozpoczął się występem dziecięcego
zespołu „Wiosenne Ptaszki” (kierownik artystyczny
W. Krulikowska, kierownik muzyczny S. Lapteacru).
Współczesność i tradycje polskie splotły się w tej
kompozycji. Piosenkę „Pokochaj pluszowego misia!”
zaśpiewały debiutantki festiwalu – śliczne dziewczynki
ze wsi Grigorówka (kierownik artystyczny A. Gradinari, kierownik muzyczny W. Babinczuk). Tańcem
biłgorajskim zaczął swoje występy zespół taneczny
z Gagauzji „Polacy Budżaka” (kierownik artystyczny
M. Wolewicz-Garczu, choreograf W. Gradinari).
Barwne stroje, wspaniała choreografia i doskonali
artyści – wszystko to złożyło się na kolejny udany
występ młodzieży z Komratu. W tym dniu widzowie
mieli możliwość zobaczyć również krakowiak i taniec
cieszyński w wykonaniu „Polaków Budżaka”. Zespoły
wokalne z Naddniestrza – „Koraliki” (Tyraspol) i „Słobodzianki” (Słoboda-Raszków) przywitały widzów
piosenką „Jedno jest niebo dla wszystkich”, a zespół
„Irys” (Rybnica) zaprezentował się piosenką „Czerwone jabłuszko”. Piękne uczestniczki bieleckiego
zespołu wokalnego „Jaskółki” (kierownik muzyczny
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W sobotę 17 maja 2014 roku dwie Pierwsze Damy – Małżonka Prezydenta Polski oraz Małżonka Prezydenta Mołdawii – zaszczyciły swoją obecnością XIV edycję polonijnego Festiwalu „Polska Wiosna
w Mołdawii”. Na uroczystości inauguracyjne przybyli również: ambasador RP w Kiszyniowie Artur Michalski,
konsul Dariusz Wosztyl, pracownicy ambasady, dyrektor Biura ds. Stosunków Międzyetnicznych Elena
Bielakowa. Festiwal otworzyła prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” Oksana Bondarczuk.

aktualności
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czy mówisz po...?
VII edycja Festiwalu Języków odbyła się w Kiszyniowie w przedostatni dzień marca. Organizatorem
tego przedsięwzięcia jest Klub Tolerancji Żydowskiego Centrum Kultury KEDEM. W tegorocznym
festiwalu uczestniczyli przedstawiciele mniejszości
narodowych Mołdawii, studenci uczelni wyższych
oraz wolontariusze z różnych krajów. Diasporę polską reprezentowali: Kiryłł Goworow (Stowarzyszenie
„Polska Wiosna w Mołdawii”) i Julia Kroice (Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra”).
Podczas Festiwalu brzmiały różne języki:
francuski, hiszpański, polski, bułgarski i jeszcze
14 innych, w tym egzotyczne języki wschodnie.
W tym dniu goście Festiwalu Języków mieli możliwość nie tylko zaprezentować swój ojczysty język,
ale również trochę poznać inne języki.

Każdy uczestnik miał do wyboru 3 kursy
językowe, na których specjaliści „zanurzali” nas
w kulturę i tradycje krajów i pomagali zapoznać się
z osobliwościami mowy.
Po treningu przy filiżance kawy lub herbaty
uczestnicy forum mieli możliwość porozmawiać ze
sobą, z lektorami i organizatorami. A wieczorem
czekała na nas prawdziwa niespodzianka – fireshow czyli taniec z ogniem!
Dzięki Festiwalowi Języków ponad 150 młodych
ludzi różnych narodowości miało okazję poznać się
i dojść do wniosku, że zjednoczenie ludzi zaczyna
się od wzajemnego zrozumienia i szanowania języka, w którym mówisz ty lub twój sąsiad.
Julia Kroice, Bendery

Informujemy, że w maju 2014 roku strona programu Inteligentny Start
www.inteligentny-start.org osiągnęła pełną funkcjonalność.
Będzie na niej można nie tylko uzyskać informacje na temat programu,
ale także zarejestrować się w celu poszukiwania stażu/pracy (student/absolwent).
PROGRAM INTELIGENTNY START
to przedsięwzięcie, którego ideą jest wspieranie polskich studentów i absolwentów zagranicznych
uczelni. Celem programu jest umożliwienie przedstawicielom
Polonii – aktualnym studentom lub absolwentom uczelni
zagranicznych mieszkającym w kraju, w którym ukończyli
studia – zdobycia doświadczenia zawodowego przez
odbycie praktyk lub zapewnienie stałego zatrudnienia
w zagranicznych oddziałach polskich firm.
Inteligentny Start ma również na celu ułatwienie
ekspansji zagranicznej polskim firmom, ze szczególnym
uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

aktualności

Już od stu lat obchodzimy Dzień Matki

Wzruszone mamy długo dziękowały swoim
dzieciom. One również przygotowały niespodziankę dla swoich pociech – to była wystawa rękodzieła, tak pięknego jak gdyby przeniesionego z bajki.
Dzieci były oczarowane.
Następnie wszyscy razem uczyli się tańczyć.
Ruchy poloneza pokazywała nauczycielka języka
polskiego z Liceum im. M. Gogola pani Małgorzata Jabłońska. Spotkanie zakończyło się wspólnym
„Sto lat” dla Mam.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania tego pięknego i serdecznego
święta: organizacji „Liga Polskich Kobiet”, zespołowi artystycznemu „Krakowiaczki” i pani Małgorzacie Jabłońskiej.
Tamara Ababij, członek Ligi Polskich Kobiet

zdjęcia: Natalia Sląkina

21

Tego dnia wszystkie polskie dzieci składają
swoim Mamom życzenia. Dziękują Im za miłość,
okazaną opiekę i dobro, wręczają kwiaty, laurki
i inne prezenty. Swoim Mamom życzenia złożyły
również dzieci z zespołu artystycznego „Krakowiaczki”, przygotowując cudowne święto! Podczas
spotkania, które odbyło się w Biurze Stosunków
Międzyetnicznych w Kiszyniowie, zabrzmiały wiersze, piosenki i muzyczne kompozycje. Ale nie tylko
maluchy pamiętają tego dnia o swoich Mamach.
Także dorośli świętują Dzień Matki i wręczają Mamom kwiaty. Dlatego babcie, obecne na koncercie,
również dostały prezenty i życzenia od swoich dorosłych córek. A główną niespodzianką spotkania
były wiersze napisane i recytowane przez Panią
Racławską, która ma już trzech wnuków!
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Dzień Matki to święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku dla wszystkich matek.
Dzień Matki jest świętem międzynarodowym, ale nie przypada w każdym kraju tego samego dnia.
26 maja Dzień Matki jest obchodzony jedynie w Polsce. Po raz pierwszy to święto obchodzono
w 1914 roku w Krakowie, czyli równo 100 lat temu.
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Polskie ścieżki
W lutym 2014 r. nasza redakcja otrzymała list z Warszawy, w którym poproszono nas o pozwolenie na wykorzystanie w książce artykułu z numeru 7/2005 „Jutrzenki” łącznie ze zdjęciem okładki
pisma. Autorce książki chodziło o pracę Natalii Kłosowskiej, w której opisana jest fascynująca
historia życia kiszyniowskiej aktorki Anny Tańskiej.
Tak poznaliśmy Panią Alicję Tańską-Sowińską, której pasją są genealogiczne poszukiwania.
Jej rodzina Tańskich pochodzi z drobnej szlachty mazowieckiej, pieczętującej się herbem Nałęcz.
W czasie poszukiwań Pani Alicja dotarła do wielu informacji o ludziach z nazwiskiem Tański. Informacje te dotyczą wielu Tańskich znanych z historii Polski, znanych ze swej działalności, dokonań,
zajmowanych stanowisk, piastowanych funkcji i zasług dla kraju. Obecnie Pani Alicja przygotowuje
nowe wydanie swej pracy.
Poszukiwania genealogiczne Pani Alicja prowadzi razem z mężem Marianem Sowińskim: „Wędrujemy śladami naszych przodków, odwiedzamy stare cmentarze, pochylamy głowy nad grobami
naszych bliskich i innych ludzi, ucząc się przy tym na nowo historii naszego kraju. Poznawaliśmy
nieraz ich tragiczne losy, gdy ginęli za to, że byli Polakami, za to, że walczyli o wolność Polski.
Staramy się to spisać i pozostawić młodemu pokoleniu naszej rodziny, by poznali swe korzenie”.
Podczas poszukiwań swoich korzeni, Pani Alicja natrafiła na postać mało znanego polskiego
malarza Antoniego Tańskiego. Opisując jego historię pokazała też jak można odtworzyć część historii naszych przodków, szukając w archiwach i parafiach starych aktów metrykalnych.
„Jak złapie się tego „bakcyla” – poszukiwacza zapomnianych historii, to zawsze znajdzie się
kolejny cel poszukiwań” – zachęca czytelników „Jutrzenki” Alicja Tańska-Sowińska.

ANTONI TAŃSKI

Artysta malarz. Autor niezwykłego obrazu „POLONIA”
Alicja Tańska-Sowińska, autorką pracy genealogicznej pt. „Śladami przodków – Rodzina Tańskich”,
zajmuję się genealogicznymi poszukiwaniami od 2005 roku.
Wszystkie akty metrykalne z języka rosyjskiego tłumaczyła Iwona Moskwa.
Mieszkam od kilkunastu lat w Warszawie.
Wcześniej, prawie całe dorosłe życie mieszkałam
z mężem we Wrocławiu. Od kilkunastu lat, raz w
roku, gdy odwiedzamy Wrocław, zatrzymujemy
się na jeden dzień na Jasnej Górze. W czasie tych
pobytów w Jasnogórskim Sanktuarium zawsze zaglądamy do Sali Ojca Augustyna Kordeckiego, by
popatrzeć na słynną „Polonię”, namalowaną przez
Antoniego Tańskiego. Obraz ten od samego początku mnie intrygował nie tylko ze względu na swą
niezwykłość, lecz pewnie też z powodu nazwiska
autora. Ja w tym czasie już od kilku lat zajmowałam się genealogią i pracowałam nad historią swej
rodziny. Wiedziałam, że żadne pokrewieństwo nie
wchodzi w rachubę. Historię mojej rodziny Tańskich
miałam już rozpoznaną i opracowaną aż do roku
1623, z którego pochodzi ostatni dokument znaleziony w starych księgach parafialnych. Oczywiście,
byłoby mi miło, gdyby okazało się, że Antoni Tański
był moim krewnym.
Jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy jeden
z moich kuzynów, też zajmujący się genealogią

naszej rodziny, zaczął w rodzinie opowiadać o naszym krewnym malarzu, Antonim Tańskim , którego
obraz można oglądać na Jasnej Górze. Niestety,
nie był w stanie poprzeć tego faktu żadnymi wiarygodnymi dokumentami. Ponieważ upierał się przy
swoich argumentach, postanowiłam sprawą zająć
się poważnie i wyjaśnić ją do końca.
Był rok 2009 lub 2010. Będąc kolejny raz
na Jasnej Górze, próbowałam skontaktować się
z Ojcem Janem Golonką, Kuratorem Zbiorów
Sztuki Wotywnej Jasnej Góry, aby zdobyć więcej
informacji. Niestety powiedziano mi, że Ojciec Jan
jest bardzo zajęty, ale od jego współpracowników
otrzymałam w prezencie obszerne opracowanie
Pani dr Anny Myślińskiej, oraz piękną broszurę ze
zdjęciem obrazu i jego opisem. Od owego kuzyna,
o którym wyżej wspominałam, dostałam też kopię
skróconego aktu ślubu Antoniego Tańskiego. Z tym
kompletem informacji zaczęłam pracę i sądzę, że
udało mi się ustalić parę dodatkowych faktów, które
mogą nieco wzbogacić tak ubogą, znaną dotychczas historię życia Antoniego Tańskiego.
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Polskie ścieżki

Strona tytułowa opracowanej przez o. Jana Golonkę broszury ze środkowym
fragmentem obrazu.

Na początek prezentuję to, co pisze o obrazie
i jego autorze o. Jan Golonka w wyżej wspomnianej
broszurze i Pani dr Anna Myślińska w swej obszernej pracy na ten sam temat.
W 1929 roku marszałek Sejmu ogłosił konkurs na malowidła do Sali sejmowej. Nadesłano
28 projektów, do konkursu dopuszczono dwanaście, a nagrodzonych projektów nigdy nie zrealizowano. Mniej więcej w tym czasie powstawało
dzieło, które nie brało udziału w konkursie, ale
jego powstanie z pewnością tym konkursem było
zainspirowane. Namalowane w Warszawie przez
malarza, podobno amatora – Antoniego Tańskiego. Nazwiska jego nie można znaleźć w żadnym
opracowaniu czy słowniku dotyczącym malarstwa
w okresie międzywojennym.
Bardzo skąpe informacje o nim pochodzą od
dalszej rodziny malarza, które zebrała pani dr

Myślińska pisząc swą pracę. Są one na dodatek
bardzo mało wiarygodne i nie znajdują potwierdzenia w faktach. Wiadomo z nich tylko tyle, że
Antoni Tański urodził się około roku 1870. Ożenił
się bardzo późno w Warszawie z Janiną Ziębińską.
Miał jedyną córkę Antoninę. Był miłośnikiem historii
Polski i malarstwa. Małżeństwo jego szybko się
rozpadło i zamieszkał osobno gdzieś na obrzeżach Warszawy. Powodem tego prawdopodobnie
było jego całkowite zaangażowanie w malowanie
obrazu, który został dziełem jego życia. Zmarł
w Warszawie, niedługo po namalowaniu swego
dzieła, prawdopodobnie około 1938 roku. Po jego
śmierci, obraz zwinięty na wałku przetrwał wojnę
w warszawskim mieszkaniu jego żony. Po wojnie,
po śmierci jego żony i córki płótno trafiło do dalszej
rodziny. W latach 80. spadkobiercy chcieli obraz
w
pociąć i w kawałkach sprzedać za granicą, ale na

Polskie ścieżki - antoni tański
w
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Miniaturka zdjęcia obrazu „Polonia” zamieszczonego w broszurze o. dr. Jana Golonki. Obraz ma rozmiary 3 m x 12 m.

szczęście nie otrzymali na to zgody. Ostatecznie
obraz sprzedano księdzu Kazimierzowi Jancarzowi.
Wolą ks. Jancarza i jego rodziny było przekazanie
obrazu na Jasną Górę, czego dokonano w 2001 roku. Obecnie, po gruntownej konserwacji, jest wystawiony w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego.
O samym obrazie o. Jan Golonka pisze:
„… Antoni Tański swój obraz skomponował
w dwóch poziomych, spiętrzonych nad sobą pasmach. W dolnym, wypełniającym 2/3 wysokości
obrazu, pokazał „galerię” sławnych Polaków, zgromadzonych wokół siedzącej Polonii, w górnym zaś
niemal tysiącletnią historię państwa.
Z obu stron malarz otoczył Polonię wybitnymi
przedstawicielami polskiej kultury, nauki, wojska
i polityki (ok. 200 osób). Postacie te żyły i działały
w różnych epokach, największa zaś ich liczba
w wieku XIX.
Mam nadzieję, że obraz „Polonia” będzie doskonale zobrazowaną lekcją historii i przesłaniem
patriotycznym dla grup młodzieży nawiedzającej
tak licznie Sanktuarium Królowej Polski.”
Po zapoznaniu się z tymi informacjami postanowiłam poprowadzić własne poszukiwania, by
wzbogacić wiedzę o Antonim Tańskim i jego niezwykłym obrazie. Mając już spore doświadczenie
w genealogicznych poszukiwaniach od razu zobaczyłam szansę zdobycia wielu informacji w kopii
skróconego aktu małżeństwa Antoniego Tańskiego,
do którego dotarła pani dr Myślińska. Wiedząc, że
akty skrócone posiadają bardzo ograniczone informacje, zaczęłam od załatwienia pełnego odpisu
tego aktu i skanu jego oryginału w księdze parafialnej. Było to stosunkowo proste jako, że akt skrócony
zawierał dane do poszukiwań. Był oczywiście w
języku rosyjskim. Poniżej jego tłumaczenie:
„75 Działo się to w Warszawie w parafii Świętego
Antoniego, dwunastego /dwudziestego czwartego/
czerwca tysiąc dziewięćset piętnastego roku o godzinie dziesiątej trzydzieści rano. Oświadczamy, iż
w obecności świadków: Arkadiusza Jasińskiego,

artysty [malarza] i Konstantego Strumiłło [prawdopodobnie] urzędnika, pełnoletnich, zamieszkałych
w Warszawie, został zawarty w dniu dzisiejszym
ślub kościelny między: Antonim Tańskim, kawalerem, artystą [malarzem] lat czterdzieści jeden,
urodzonym w wiosce Leszczewo, powiat i gubernia
suwalska, w parafii Jeleniewo, synem Władysława
i Franciszki z Markowskich, małżonków Tańskich,
zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej pod numerem pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt jeden, z Janiną Ziembińską, panną przebywającą przy rodzicach, lat dwadzieścia
dziewięć, urodzoną w Warszawie w tutejszej parafii,
zamieszkałą w Lublinie, pracującą zarobkowo [być
może: robotnicą], córką Ignacego i Marii z Jaworskich, małżonków Ziembińskich, zamieszkałą w
Warszawie przy ulicy Dobrej pod numerem dwa
tysiące siedemset. Ślub ten poprzedzały trzy zapowiedzi ogłoszone w dniach: dwunastego /dwudziestego piątego/ kwietnia, dziewiętnastego kwietnia /
drugiego maja/ i dwudziestego szóstego kwietnia /
dziewiątego maja/ bieżącego roku w warszawskich
kościołach parafialnych: tutejszym pod wezwaniem
Świętej Barbary i pod wezwaniem Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy [może chodzi
o kościół Narodzenia NMP]. Nowożeńcy oświadczyli, iż nie zawarli między sobą intercyzy małżeńskiej.
Kościelna ceremonia zaślubin została odprawiona
w rzymskokatolickim kościele parafialnym przez
księdza Jana Suskiego, wikarego tutejszej parafii.
Akt niniejszy po odczytaniu został podpisany przez
Nas i obecnych.”
Dokument ten potwierdza wszystkie dane z aktu
skróconego i informuje, że: Antoni Tański, gdy brał
ślub w 1915 roku był kawalerem i miał 41 lat, czyli
urodził się w roku 1874. Był artystą malarzem. Taki
zawód podał do dokumentu i z niego zapewne się
głównie utrzymywał. Urodził się we wsi Leszczewo
należącej do parafii Jeleniewo w powiecie i guberni
Suwalskiej. Był synem Władysława i Franciszki
z Markowskich. Mieszkał w Warszawie na ulicy No-

Tłumaczenie:
„Nr 6 Wieś Leszczewo
Działo się to we wsi kościelnej Jeleniewo drugiego /czternastego/ stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku, o godzinie drugiej
po południu. Stawił się osobiście Władysław Tański,
gospodarz lat czterdzieści, zamieszkały we wsi
Leszczewo, w obecności Kazimierza Dolańskiego
gospodarza lat czterdzieści, oraz Antoniego Pachuckiego gospodarza lat trzydzieści, zamieszkałych we
wsi Leszczewo i okazał nam dziecię płci męskiej
oświadczając, iż urodziło się we wsi Leszczewo w
dniu wczorajszym o godzinie trzeciej po południu,
z jego prawnie zaślubionej małżonki Franciszki
z Markowskch, lat trzydzieści. Dziecięciu temu na
Chrzcie Świętym dokonanym w tym samym dniu przez
księdza Józefa Bartoszkiewicza dano imię: Antoni,
a jego rodzicami chrzestnymi byli: Antoni Urynowicz
[prawdopodobnie] i Anna Mikułowska. Akt niniejszy
został odczytany zgłaszającemu i świadkom, którzy

są niepiśmienni, oraz podpisany przez tylko nas.
Ks. … [nieczytelne] Proboszcz w Jeleniewie”
Zachęcona tym sukcesem, zwróciłam się
ponownie do Archiwum w Suwałkach z prośbą
o sprawdzenie lat poprzedzających urodzenie Antoniego Tańskiego, z nadzieją odnalezienia aktu ślubu
jego rodziców. Aktu ślubu niestety nie odnaleziono.
Pewnie odbył się on w parafii, z której pochodziła
Franciszka Markowska. Znaleziono natomiast informacje o dwojgu pozostałych dzieciach Władysława
Tańskiego. Dzięki nowym informacjom z ich aktów
urodzenia, dowiadujemy się, że Władysław Tański
był gospodarzem we wsi Leszczewo i miał 40 lat
w roku 1874, czyli urodził się w roku 1834. Antoni
Tański był trzecim w kolejności dzieckiem Władysława i Franciszki Tańskich. Miał siostrę Elżbietę urodzoną w 1869 r. i brata Jana urodzonego w 1871 r.
Ponieważ nie udało się dotrzeć do aktu ślubu
Władysława Tańskiego, wiemy o nim tylko tyle, że
urodził się w 1834 r., a ten fakt już wystarcza, aby
stwierdzić, że nie był on spokrewniony z rodziną Łukasza Tańskiego, mego praprapradziadka. Ojciec
Władysława Tańskiego i Łukasz Tański teoretycznie
mogli być kuzynami, ale niestety nie ma na to żadnych dowodów i jest to mało prawdopodobne ze
względu na teren zamieszkiwania rodziny Łukasza
i rodziny Władysława.
Na tym zakończyły się moje poszukiwania
w Suwałkach. Znalezienie aktów urodzenia Antoniego Tańskiego i jego rodzeństwa w zasobach archiwalnych Archiwum Państwowego w Suwałkach,
okazało się kluczowym momentem w dalszych
poszukiwaniach. Pozwoliło to na zdobycie nowych,
dotąd nieznanych faktów z jego życia i otworzyło
drogę do poszukiwania nowych informacji. Ponieważ Antoni Tański mieszkał w Warszawie, gdzie
się ożenił i gdzie malował swój obraz, również ja
wróciłam do Warszawy w celu dalszych poszukiwań. Zaczęłam od systematycznego przeglądania ksiąg metrykalnych warszawskich parafii.
Pamiętałam już z moich poprzednich poszukiwań,
że nazwisko Tański występowało między innymi
w Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Przeglądając akta urodzenia w tej parafii z lat 1800 do
1900 trafiłam na pięć wpisów dotyczących narodzin
dzieci, których rodzicami byli Władysław Tański
i Franciszka z Markowskich. To było dla mnie dużym
zaskoczeniem, bo spodziewałam się znaleźć tylko
dokumenty dotyczące samego Antoniego Tańskiego. Sądziłam, że gdy doszedł on do pełnoletności
wyjechał z Leszczewa do Warszawy, by tam osiąść
na stałe. Można wysunąć z tego jeden wniosek:
Władysław i Franciszka Tańscy, po urodzeniu
Antoniego Tańskiego z całą rodziną przenieśli się
w
z Leszczewa do Warszawy.
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wogrodzkiej pod numerem 5991. Jego żoną została
Janina Ziembińska, panna, mająca 29 lat. Janina
Ziembińska urodziła się w Warszawie w parafii Św.
Antoniego. Była córką Ignacego i Marii z Jaworskich
Ziembińskich, zamieszkałych w Warszawie na ulicy
Dobrej pod numerem 2700. Przed ślubem mieszkała w Lublinie, gdzie pracowała zarobkowo.
Te informacje pozwoliły na zrobienie następnego kroku, czyli dotarcia do aktu urodzenia
Antoniego Tańskiego. Napisałam do Proboszcza
Parafii w Jeleniewie obszerny list. Niestety pozostał
bez odpowiedzi. Następny krok to e-mail do USC
w Jeleniewie. W odpowiedzi poinformowano mnie,
że w tej sprawie powinnam się zgłosić do Archiwum
Państwowego w Suwałkach, co niezwłocznie uczyniłam. Po kilkunastu dniach przyszła odpowiedź
o odnalezieniu aktu urodzenia Antoniego Tańskiego. Oto on:
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Polskie ścieżki

Aby to potwierdzić, skopiowałam skany tych
pięciu aktów urodzenia i dałam do tłumaczenia.
Tłumaczenia potwierdziły, że Władysław i Franciszka Tańscy z Leszczewa to ci sami Tańscy, których
znalazłam w Warszawie. Mieli w sumie ośmioro
dzieci. W Leszczewie urodziło się troje ich dzieci,
o których wyżej wspominałam. Pomiędzy urodzeniem Antoniego Tańskiego w roku 1874 w Leszczewie a urodzeniem jego siostry Józefy Tańskiej
w Warszawie w roku 1886 minęło 12 lat. To był
okres, w którym z nieznanych mi powodów Tańscy
przenieśli się do Warszawy i zamieszkali na ulicy
Pańskiej pod numerem 1179; należeli do parafii
Wszystkich Świętych. Kolejne dzieci Władysława
i Franciszki Tańskich to urodzona w 1882 r. córka
Marianna Tańska i syn Wincenty Tański urodzony
w 1890 r. Po jego urodzeniu Władysław i Franciszka
Tańscy zmienili miejsce zamieszkania. Przeprowadzili się na ulicę Śliską i zamieszkali w domu pod
numerem 1482. Tu w 1891 r. urodził się ich kolejny syn Piotr. W 1895 r. dalej na ulicy Śliskiej, ale
pod numerem 1456 urodziła się córka Franciszka
Tańska. Akt urodzenia ostatniej córki Franciszki
Tańskiej, jako, że zawiera informacje o Antonim
Tańskim przedstawiam poniżej:
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Polskie ścieżki - antoni tański
w

Tłumaczenie:
„Działo się to w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych drugiego / czternastego października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił
się Władysław Tański, robotnik dniówkowy lat
pięćdziesiąt sześć zamieszkały w Warszawie
na ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta
pięćdziesiątym szóstym, w obecności Antoniego
Tańskiego, malarza i Karola Zakrzewskiego, kuriera, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie
i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając,

iż urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu
dwudziestego drugiego września / czwartego
października bieżącego roku o godzinie dziesiątej
wieczorem z jego prawowitej małżonki Franciszki
z Markowskich, lat czterdzieści sześć. Dziecięciu
temu na Chrzcie Świętym, który odbył się tego
samego dnia, dano imię Franciszka, a jego rodzicami chrzestnymi byli Antoni Tański i Julia Lepa.
Niniejszy Akt został odczytany niepiśmiennym,
zgłaszającemu i świadkom, a następnie podpisany przez Nas.”
Z tego ostatniego aktu urodzenia dowiadujemy się, że ojcem chrzestnym Franciszki Tańskiej
został jej starszy brat Antoni, który miał 21 lat i
już wtedy, w młodym wieku był malarzem. Na tym
kończą się informacje, pochodzące z aktów urodzenia rodzeństwa Antoniego Tańskiego. Antoni
Tański miał jedyną córkę Antoninę. Urodziła się
w rok po ślubie, czyli w roku 1916. Spróbowałam
odszukać jej akt urodzenia, ale okazało się, że
księgi z tego okresu uległy spaleniu w czasie
wojny. Z pracy Pani dr Myślińskiej wynikało,
że Antoni Tański zmarł w niedługim czasie po
namalowaniu swego obrazu, czyli około roku
1938. Pani dr Myślińska wykazała też, że nie
pochowano go na Powązkach, jak sugerowała
dalsza rodzina. Musiał jednak być pochowany
gdzieś w Warszawie, więc postanowiłam poprowadzić własne poszukiwania. Zaczęłam od
powtórzenia poszukiwań na Powązkach. Wynik
był negatywny, więc pozostało przeszukać inne
warszawskie cmentarze. Jako pierwszy wybrałam
cmentarz na Bródnie i to był strzał w dziesiątkę.
W telefonicznej rozmowie z administracją cmentarza uzyskałam informację, że w kwaterze Kw. 43 E
Rząd 6, grób 6 w roku 1943 został pochowany
Antoni Tański. Innych informacji o nim i pogrzebie nie było, bo uległy zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego, ale to pozwoliło mi na
znalezienie grobu. Okazało się, że grób jest w
dobrym stanie, a w grobie Antoniego Tańskiego
pochowano później też jego córkę Antoninę i jej
męża Tadeusza Kwiatka. To by było już wszystko,
co udało mi się ustalić o Antonim Tańskim ze zdobytych dokumentów metrykalnych. Sądzę, że do
tak ubogiej wiedzy o tym polskim malarzu udało
mi się dodać parę istotnych faktów.
Na zakończenie zachęcam wszystkich czytelników do odwiedzenia Sanktuarium Królowej Polski
na Jasnej Górze. Zachęcam do wstąpienia do
Sali o. Augustyna Kordeckiego, gdzie wystawiony
jest ten niesamowity obraz „Polonia”, dzieło życia
wielkiego, a tak mało znanego polskiego malarza,
Antoniego Tańskiego.

Wolne Lektury
– literatura piękna i dzieła sztuki
dla Polonii i Polaków mieszkających za granicą
Projektem Fundacji Nowoczesna Polska pn. „Wolne Lektury – literatura piękna i dzieła sztuki
dla Polonii i Polaków mieszkających za granicą”uzyskał dotację MSZ i jest rekomendowany przez
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Wolne Lektury dostarczają narzędzi umożliwiających twórczą pracę z tekstem, tj. kategoryzowanie utworów według epok, rodzajów i motywów literackich, a także konkretnych fragmentów
tekstu na określone tematy literackie. Wskazane katalogi, materiały informacyjne oraz promocyjne
dostępne są bezpośrednio pod adresem wolnelektury.pl
Od początku istnienia serwisu skorzystało z niego już 4,5 mln użytkowników na całym świecie.
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alnie w zbiorach biblioteki znajduje się ponad
2480 utworów należących już do domeny publicznej. Projekt jest realizowany we współpracy
z bibliotekami cyfrowymi, m.in. Biblioteką Narodową, Zakładem Narodowym im. Ossolińskich,
Śląską Biblioteką Cyfrową, pod honorowym
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
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Projekt ma na celu bezpłatne udostępnienie
w internetowej bibliotece Wolne Lektury
materiałów cyfrowych – książek i reprodukcji
dzieł sztuki dostępnych online oraz w formatach
mobilnych. Wolne Lektury to darmowa
biblioteka internetowa, która swoje funkcjonowanie rozpoczęła w 2007 r. koncentrując się
na publikowaniu lektur zalecanych do użytku
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aktu-

Spotkania z Mołdawią

Poradnik dla podróżnych
Mołdawia stopniowo staje się coraz popularniejszym celem podróży. Niektóre firmy turystyczne
w Polsce włączają ten kraj do programu objazdowych wycieczek, szczególnym zainteresowaniem
cieszy się on jednak wśród turystów indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem,
który ułatwi Wam podróżowanie po tym niezwykle przyjaznym kraju.
JAK DOJECHAĆ z Polski do Mołdawii?
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Pomimo, że Kiszyniów znajduje się zaledwie
808 km od Warszawy, to dojazd do Mołdawii jest
zadaniem bądź dość skomplikowanym, bądź dość
drogim. Do pierwszej kategorii należą połączenia
autobusowe i kolejowe, do drugiej zaś lotnicze.
Gdzieś pomiędzy jest samochód.
Pociąg i autobus. Niestety, obecnie nie ma
dogodnych połączeń kolejowych z Mołdawią.
Najprostszym, jednak zajmującym dużo czasu
połączeniem, jest podróż z przesiadką w Kijowie.
Zakładając, że skorzystamy z pociągu relacji Warszawa – Kijów, musimy na nią przeznaczyć około
34 godzin. Warto jednak śledzić na bieżąco zmiany w połączeniach. W przeszłości kursował bezpośredni pociąg z Przemyśla, co jakiś czas wznawiany jest też pociąg ze Lwowa. W tym wypadku na
podróż do samego Lwowa należało przeznaczyć
prawie dobę, jednak było to połączenie wygodne
i niedrogie.

Dużo lepiej wygląda sprawa połączeń autobusowych. Firma Eurolines posiada w swej ofercie połączenia z Warszawy (dosiąść się można
również w Krakowie, Jarosławiu oraz Przemyślu)
do Kiszyniowa (autobus zatrzymuje się również
w Bielcach). Niestety, autobus kursuje tylko raz
w tygodniu. Cena biletu to ok. 150 PLN. Jeśli jedziemy w kilka osób to warto zarezerwować bilety
wcześniej – na ostatnią chwilę możemy nie znaleźć miejsca. Regułą jest też, że bilet z Kiszyniowa
jest dużo droższy niż z Warszawy – ok. 350 PLN.
Dość popularnym jest również skorzystanie
z połączenia autobusowego ze Lwowa. Autobus
do Kiszyniowa odjeżdża spod lwowskiego Dworca
Kolejowego codziennie o 16.30. W mołdawskiej
stolicy jesteśmy ok. godziny 8 rano. Cena biletu
w przypadku połączenia Lwów – Kiszyniów wynosi ok. 80 PLN, za bilet z Kiszyniowa do Lwowa zapłacimy ok. 130 PLN. Po drodze autobus
zatrzymuje się na około półgodzinne postoje
w Iwano-Frankowsku, Truskawcu, Czerniowcach
oraz Bielcach.

Spotkania z Mołdawią

autor: Piotr Oleksy
www.eastwestinfo.eu

Mało popularny kierunek wypraw turystycznych do Wschodniej Europy – Mołdawia – słynie z dwóch rzeczy: uprawy
winorośli oraz licznych prawosławnych zabytków, do których należą wczesnochrześcijańskie skalne monastery i średniowieczne sobory.

29

Samochód. Pomijając walory krajoznawcze,
a skupiając się jedynie na komforcie podróży, zdecydowanie polecamy obranie trasy przesz Słowację, Węgry i Rumunię. Drogi są tu znacznie lepsze niż na Ukrainie, podróż będzie trwała krócej
i zdecydowanie mniej się zmęczymy. Jadąc przez
Koszyce (Słowacja), Miskolc (Węgry), Satu Mare
oraz Jassy (Rumunia) pokonamy prawie 1400 km,
jednak przez cały czas będziemy mieli do dyspozycji wygodne drogi pozwalające na szybką jazdę
bądź autostrady. W tym wypadku należy pamiętać
o wykupieniu winiety drogowej w Rumunii. Można
ją dostać na większości stacji benzynowych. Miesięczna winieta kosztuje ok. 30 PLN.
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wiezie nas o 21.30. Cena biletu nie przekroczy
30 PLN. Dużo częściej (przynajmniej raz na godzinę) jeżdżą również autobusy (z Dworca Autobusowego w Odessie). W tym wypadku za niecałe
30 PLN dojedziemy do Kiszyniowa w jakieś cztery
godziny.

zdjęcia: Joanna Nosek

Samolot. Wciąż nie ma bezpośrednich połączeń z Polski do Mołdawii. Lecąc standardowymi
połączeniami przez Niemcy lub Budapeszt musimy
przeznaczyć na ten lot nawet kilka tysięcy złotych
(cena biletu powrotnego zaczyna się od 3 tysięcy
złotych). Warto jednak śledzić połączenia tanich
linii lotniczych. W 2013 r. WizzAir otworzył codzienne tanie połączenia z Rzymu, sezonowo również
z Wenecji. Opcją jest więc dotarcie tanim lotem do
Włoch, jest też nadzieja, że niedługo otworzą się
kolejne tanie loty. Obecnie lecąc trasą Katowice –
Rzym – Kiszyniów zapłacimy ok. 50 euro.
Warto rozważyć również lot do Odessy oferowany przez Polskie Linie Lotnie LOT. Jeśli zakupimy bilet z odpowiednim wyprzedzeniem, cena
biletu w dwie strony nie powinna przekroczyć
1500 PLN, niejednokrotnie trafiają się też okazje
cenowe, w których możemy polecieć w tą i z powrotem za niecałe 500 PLN (szczególnie poza sezonem letnim). Odessa znajduje się w odległości
170 km od Kiszyniowa. Codziennie o 17.30 odjeżdża pociąg, który do mołdawskiej stolicy do-

aktualności
W ramach programu realizowanego przez UTW w Bielcach i we współpracy z Centrum Języka
Polskiego i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie im. A. Russo w roku akademickim 2013-2014 odbywały się kursy języka polskiego dla studentów UTW. W tym roku została utworzona nowa grupa
słuchaczy w wieku 40+ , którzy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i uczyli się podstaw języka
polskiego. Lekcje odbywały się w jednej z klas w Liceum im. D. Kantemira. Ku zdziwieniu lektora
z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej zajęcia wzbudziły zainteresowanie również wśród
uczniów liceum. Widząc to, dyrektor liceum Andżela Murzuk, zaproponowała, aby utworzyć dodatkową grupę dla uczniów liceum. Lektor języka polskiego Małgorzata Krajewska wyszła naprzeciw
oczekiwaniom i polski język rozbrzmiewa teraz w murach liceum częściej, a bielecka młodzież
z zainteresowaniem obcuje z polską kulturą.

I oto zakończył się kolejny rok szkolny dla
uczniów Liceum im. D Kantemira w Bielcach. Był
to rok szczególny, bowiem mieli oni możliwość
nauki jeszcze jednego obcego języka – polskiego.
Na lekcjach uczniowie nie tylko zaznajamiali się
z zasadami polskiej mowy, ale i poznawali historię, kulturę i tradycje Polski. Zajęcia prowadzone
przez panią Małgorzatę Krajewską przebiegały
w swobodnej atmosferze i wywoływały żywe emocje
wśród słuchaczy. Rok szkolny minął bardzo szybko
i przyszedł czas się rozstać. Żegnając się z panią
Małgorzatą przed wakacjami uczniowie podzię-

kowali jej i wręczyli drobne pamiątki. Szczególnie
wzruszający na tym spotkaniu był moment, kiedy
każdy z uczniów otrzymał od swojej nauczycielki
pamiątkowy prezent związany z Polską. Dyrektor
liceum, pani Andżela Murzuk, zwracając się do lektora w imieniu rodziców oraz słuchaczy, podkreśliła
duże zainteresowanie uczniów nauką języka polskiego i wyraziła nadzieję, że będzie ona w murach
liceum kontynuowana.
Ałła Ivasîna,
uczennica Liceum im. D. Kantemira
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Z językiem polskim nie żegnamy się!

Licealistom i słuchaczom UTW wręczają dyplomy i upominki z Polski
Pani M. Krajewska (od lewej) otrzymała pamiątkę o Mołdawii z rąk Dyrektor Liceum im. D. Kantemira

W imieniu słuchaczy polonijnego UTW w Bielcach wyrażam podziękowanie naszej lektorce
Pani Małgorzacie Krajewskiej za bezinteresowne wsparcie naszej organizacji, za możliwość
wprowadzenia ludzi w starszym wieku w świat języka polskiego, kultury i tradycji. Słuchacze
UTW z zainteresowaniem uczestniczyli również w spotkaniach literackich, które były zorganizowane przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie im. A. Russo.
Dziękujemy z całego serca!
Larysa Ivasîna, kierownik UTW w Bielcach

OWP „Polonus” w Bielcach ogłasza
nabór do bezpłatnej sekcji piłki nożnej
dzieci w wieku 11-13 lat.
Mołdawsko-Polski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości „Polonus” w Bielcach przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje projekt
„FC POLONUS – Klub Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży polonijnej w Mołdawii”. Projekt jest dofinansowany
ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą”.
Głównym celem projektu „FC POLONUS” jest
zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem oraz wprowadzenie i rozwijanie idei zdrowego trybu życia.
Projekt składa się z kilku etapów: akcja informacyjna; rekrutacja uczestników do drużyny piłkarskiej;
wynajem stadionu; organizacja i prowadzenie treningów; zaopatrzenie w stroje i sprzęt, niezbędny do
treningów.
Termin realizacji projektu:
31 października 2014 r.
Szczegółowe informacje pod numerem
(0783) 95121 lub (0602) 33312.
Piotr Kotelewicz

Przedstawiamy czytelnikom wiersze mieszkanki Kiszyniowa Julii Andrijenko.
Julia urodziła się w katolickiej rodzinie.
Oprócz pisania wierszy ma inne zainteresowania: turystyka, fotografia, piłka nożna.
Jest zaangażowana w życie młodzieży polonijnej, organizuje wakacyjne wyjazdy dzieci
do Polski.
Pamięci mojej ukochanej babci
Światło w jej oknie już nie zaświeci
Już nie przytuli z miłością do siebie
Nie pocałuje i nie ukołysze
Bajki ciekawej nam nie opowie
Nie chcę w to wierzyć,
Gdzie jesteś?
Pamięć o tobie w moim sercu zostanie
Ciepło twej duszy mnie ukołysze
Płomykiem miłości mnie uspokoi
zmusi uśmiechnąć się w trudnej chwili
Gwiazdą na niebie Ty dla nas jesteś
Więc prowadź do domu jeżeli zbłądzimy.
05.01.2006

Gdy szukasz miłości – przyjdź do Jezusa
Podnieś głowę – spójrz prosto w oczy
Otwarte ramiona – oto miłość prawdziwa
Tu jest twoje zbawienie
Oczyść swe serce – wyciągnij te gwoździe
On zejdzie z krzyża, przytuli do siebie
Ogrzeje, rozpali spragnioną dusze...
12.12.2010

us
n
o
l
o
P
FC

Jutrzenka 4-6/2014

Polonusi w Bielcach
będą kopać piłkę?

próba pióra

Jestem dzieckiem Bożym,
ale strasznie rozpieszczonym
Któremu ciągle mało,
Które ciągle zwraca na siebie uwagę
Które ciągle płacze i tupie nogami
Aby otrzymać jeszcze więcej...
Brakuje tylko dobrego klapsa, klapsa miłości
Aby już przestać, aby po prostu spojrzeć
skruszonym dziecięcym wzrokiem
I wpaść w ramiona kochającego Ojca.
01.01.2011

31

aktualności

konkurs

CO LUBISZ w POLSce?
Przedstawiamy esej Aliny Saranczuk z Głodian,
który był opracowany jako multimedialna prezentacja.
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Po pierwsze, interesują mnie sami Polacy.
Podoba mi się ich charakter i temperament. Są
bardzo życzliwi i tolerancyjni, ale żeby zdobyć ich
zaufanie i przyjaźń, trzeba się postarać. Ta cecha
najbardziej mnie fascynuje.
Po drugie, podoba mi się, że Polacy bardzo
dbają o własną kulturę, a bilety do teatrów, muzeów, na wystawy i koncerty nie są zbyt drogie.
Podoba mi się też stosunek Polaków do rodziny. Uważam, że kryzys rodziny, który jest charakterystyczny dla całej Europy, w Polsce prawie nie
istnieje. Polacy lubią spędzać jak najwięcej czasu
w rodzinnym gronie. Polacy dbają o dobre wychowanie i wykształcenie swoich dzieci. Podoba mi
się też, że Polacy są ludźmi religijnymi. Wiara jest
głęboko ukorzeniona w kulturze Polaków.
Po trzecie, Polacy są bardzo aktywni. Uprawiają sport i dużo podróżują.
Po czwarte, w Polsce jest dużo uniwersytetów, w których można zdobyć wykształcenie na
wysokim poziomie. Jakość wykształcenia i jego
dostępność to atuty państwa, Polska, moim zdaniem, może być przykładem nawet dla innych, bogatszych od niej państw.

Powiedz nam, co lubisz w Polsce.
Wyślij zdjęcie, napisz o swoich wrażeniach i marzeniach!
Efekty naszej wspólnej akcji zaprezentujemy na łamach „Jutrzenki”.

klub mądrej sówki

1. Kto owoce takie zna,
W których z przodu jestem „ja”?

2. Długi, jak jaszczurka,
W zielonej koszuli.
Nie lubi się wspinać,
Do ziemi nie tuli.

3. Kulki zielone lub fioletowe,
Dobre w kompocie, dobre surowe.
Bardzo ich strzeże kolczasty krzak,
Ale nas ciągnie ich rześki smak.

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres redakcja.jutrzenka@gmail.com
Pod koniec roku wśród najaktywniejszych uczestników Klubu Mądrej Sówki
będą rozlosowane nagrody! Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.

Uczymy się polskiego

przysłowia są mądrością narodów
Gość w dom, Bóg w dom.

Gospodyni wesoła, gdy gości dokoła.

ćwiczenie / упражнениE
Впишите подходящие по смыслу слова
или выражения S
– To było ......................................., kiedy przyjechali
do nas goście z Mołdawii.
– Spóźnił się już półgodziny!
– ............................................................. dłużej
na niego nie czekamy.
– ....................................... nie mogłam tobie pomoc,
a teraz już mogę.

- когда
- хозяин
- гостеприимный
- стена
- расширяться
- хозяйка
- вокруг
- приехать
- опоздать
- пол часа
- дальше
- ждать
- сделать
- вернуться
- обрадоваться
- собственно
- уже

– Co zrobisz ......................................., kiedy on wróci?
– Ucieszę się.
е
м случа
– .........................................
/ в тако
а
гд
о
т
–
kim razie
już możesz się cieszyć,
 w ta
а
y – тогд
bo właśnie przyjechał.
 wted

smacznego!

ş
Sekacz
domowy
1 kostka margaryny
l 2 szklanki cukru l 4 szklanki mąki
l 5 jajek l 2 łyżki czubate śmietany 18%
l 1 łyżeczka proszku do pieczenia
l 1 cukier waniliowy l sok z 1/2 cytryny
l

Margarynę utrzeć z cukrem. Ciągle ucierając dodawać na
przemian jedno jajko i szklankę mąki wymieszanej z proszkiem
do pieczenia. Następnie dodać śmietanę i sok z cytryny. Wszystko dokładnie wymieszać. Masa powinna być lekko płynna. Jeżeli
jest zbyt gęsta, to należy dodać jeszcze jedno jajko lub łyżkę
śmietany.
Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia i wlać masę na ok.
1 cm wysokości i piec przez ok. 11 min w 180°C. Jak wierzch zarumieni się, należy wlać kolejną warstwę i powtórzyć tą czynność aż
do skończenia masy.
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gdy
gospodarz
gościnny
ściana
rozszerzać się
gospodyni
dokoła
przyjechać
spóźnić się
półgodziny
dłużej
czekać
zrobić
wrócić
ucieszyć się
właśnie
już
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SŁOWNIK / словарь

Gdy gospodarz gościnny,
to i ściany się rozszerzają.

galeria jutrzenki
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WITAMY W ŚWIECIE RYSUNKU!
Wiele dzieci ze stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”
od najmłodszych lat uczestniczą w konkursach plastycznych,
które przedstawia kiszyniowska organizacja dla wszystkich
Polaków w Mołdawii. Ponadto, one aktywnie uczestniczą
w szkolnych i krajowych konkursach rysunków. W zeszłym roku,
dzieci wzięły udział w międzynarodowym konkursie na temat
„Moja Europa”, ogłoszonego przez OBWE w Kiszyniowie.
A to są wyniki z bieżącego roku:
12 Międzynarodowy konkurs-festiwal (Nowy Targ,
Polska), styczeń 2014: nominacja plener (malowanie krajobrazów z natury) – Włada Bozowa (Grand Prix), Piotr Ganża
(wyróżnienie 2 stopnia), Alexandra Puchlicka (wyróżnienie
3 stopnia), Nikita Manołow (wyróżnienie 2 stopnia), Anna
Tomsza (wyróżnienie 1 stopnia), Kiriłł Statkiewicz (wyróżnienie
2 stopnia), Alisa Sielicka (wyróżnienie 3 stopnia), Marita Rogowa (wyróżnienie 3 stopnia), Anastazja Curkan (wyróżnienie
3 stopnia), Daria Sztamburg (wyróżnienie).
13 Międzynarodowy konkurs-festiwal INTERSHOW
(Bałczik, Bułgaria), czerwiec 2014: nominacja plener – Piotr
Ganża (laureat 2 stopnia i Grand Prix), Alisa Sielicka (laureat
1 stopnia), Anna Tomsza (laureat 3 stopnia).
Rysując razem z naszymi dziećmi i oglądając ich postępy,
myśleliśmy – może jednak stworzyć film animowany? Tak się
pojawiło studio filmów animowanych „V. MARTI”, które już
może się pochwalić swoją pierwszą produkcją! Stworzyliśmy
siedem filmów animowanych – w języku rosyjskim, polskim
i angielskim. Reżyserem filmów jest Maria Grabowska, artystą –
Victoria Sielicka oraz w tworzeniu filmów wzięli udział najmłodsi
członkowie stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” Anna
Tomsza, Kiriłł Statkiewicz, Alisa Sielicka, Aleksandra Puchlicka,
Anastazja Curkan, Marita Rogowa, Walter Curkan.
Mimo, że nasze studio „V. MARTI” jest jeszcze bardzo
młode, braliśmy udział w pięciu międzynarodowych festiwalach – w Mołdawii, Polsce, Chorwacji, USA i na Ukrainie. I oto
nasze osiągnięcia:
We wrześniu 2013 roku nasz film „Król-ryba” został
zaprezentowany na festiwalu „Dziecko” w Charkowie. Film
wyróżnia się jakością wykonania i wchodzi w 15 najlepszych
filmów festiwalu.
Na festiwalu w Krakowie, który odbył się w dniach od 22
do 26 czerwca 2014 roku nasz film animowany w języku
polskim pod tytułem «NASTRAGANE» został wybrany przez
organizatorów konkursu z 300 zgłoszonych i stał się jednym
z festiwalowych, których było tylko 8. Nasz film został nagrodzony przez jury za oryginalność idei i tożsamość.
Można śmiało powiedzieć, że ekipa ze studio dziecięcych
filmów animowanych „V. MARTI” tworzy wspaniałe prace!
Na razie jeszcze nie mamy swojego stałego miejsca dla
spotkań i pokazów filmowych. Filmy są tworzone w domu
członków naszego studio, gdzie po kolei się zbieramy. Ale nie
tracimy nadziei – a może jednak kiedyś będziemy mieć swoje
własne studio?
Wiktoria Sielicka
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