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Festiwal Bukowińskie spotkania
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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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wydarzenia

mołdawska edycja  
Festiwalu Folklorystycznego  

„Bukowińskie spotkania”

ediŢia moldoVeneascĂ
a FestiValului de Folclor

„ÎntÂlniri BucoVinene”

Mołdawia po raz pierwszy uczestniczyła w Między-
narodowym Festiwalu „Spotkania Bukowińskie”, który 
odbywa się w kilku krajach i jednoczy artystów-amatorów 
pochodzących z Bukowiny.

w tym roku międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„spotkania Bukowińskie” odbył się w polsce (piła i jastrowie), 
w mołdawii (kiszyniów, străşeni, ialoveni), na ukrainie (czer-
niowce), w rumunii (câmpulung-moldovenesc), na węgrzech 
(Bonyhad) i na słowacji (turcianske teplice).

w piątek 4 lipca w kiszyniowie festiwal został otwarty paradą 
strojów ludowych, która rozpoczęła się na skwerze przed budyn-
kiem teatru im. m. eminescu i wyruszyła w stronę parku miej-
skiego im. stefana wielkiego. 18 zespołów folklorystycznych  
z 4 krajów wystąpiło na improwizowanej scenie w parku stołecz-
nym. widzowie mieli okazję zobaczyć 10 zespołów z mołdawii, 
5 – z rumunii i po jednym z polski, ukrainy i czech.

„Łącznie na scenie festiwalu w tym roku pojawiło się około 
5 tys. artystów”, – powiadomiła Viorica oprea, dyrektor euro-
pejskiego centrum kulturalnego „dacia” w kiszyniowie.

w sobotę i w niedzielę festiwal był kontynuowany w miej-
scowościach străşeni i ialoveni.

Republica Moldova pentru prima dată a participat la 
Festivalul Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, 
care se desfăşoară în câteva ţări şi reuneşte artiştii amatori, 
originari din Bucovina.

anul acesta Festivalul internaţional de Folclor „Întâlniri Bu-
covinene” s-a desfăşurat în polonia (piła şi jastrowie), republi-
ca moldova (chişinău, străşeni, ialoveni), ucraina (cernăuţi), 
românia (câmpulung-moldovenesc), ungaria (Bonyhad) şi 
slovacia (turcianske teplice).

Vineri în data de 4 iulie la chişinău festivalul a fost deschis 
de parada portului popular pe bd. Ştefan cel mare şi sfânt, din 
scuarul teatrului naţional „mihai eminescu” până la grădina 
publică „Ştefan cel mare şi sfânt”. 18 ansambluri folclorice 
din 4 ţări s-au prezentat pe scena improvizată din grădina pu-
blică. spectatorii au avut ocazia să admire 10 ansambluri din 
republica moldova, 5 – din românia şi câte unul din polonia, 
ucraina şi cehia.

“În total pe scena festivalului s-au ridicat anul acesta în jur de 
5 mii de artişti”, – a informat Viorica oprea, directorul centrului 
european de cultură “dacia” din chişinău.

sâmbătă şi duminică festivalul a fost continuat în localităţile 
străşeni şi ialoveni.

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych 
z funduszy polonijnych 

Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą 

na wniosek Ambasady RP 
w Kiszyniowie
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rocznica
 wybuchu
  Powstania
   Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. w warszawie wojska polskiego 
państwa podziemnego wystąpiły przeciwko niemiec-
kim okupantom. w ten sposób rozpoczęło się po-
wstanie warszawskie – ostatnie z polskich powstań 
narodowych i zarazem największa bitwa stoczona 
przez polaków w czasie ii wojny światowej.

do walki z regularnymi wojskami niemieckimi, 
liczącymi ok. 50 tys. żołnierzy wspieranych przez 
czołgi, artylerię i lotnictwo, stanęło ok. 35 tys. żoł-
nierzy konspiracyjnej armii krajowej i kilku innych 
podziemnych formacji. Byli to w większości cywile 
przeszkoleni w konspiracji, z których tylko co dzie-
siąty posiadał broń.

pomimo rażącej dysproporcji sił istniały jednak 
ważne względy przemawiające za rozpoczęciem 
powstania. w lipcu 1944 r. wydawało się, że niem-
cy zostaną lada dzień wyparci z warszawy przez 
armię czerwoną. Bierność polskiego podziemia 
oznaczałaby zgodę na osadzenie w stolicy ma-
rionetkowych władz komunistycznych, zostałaby 
także wykorzystana przez sowiecką propagandę 
do oskarżeń ak o cichy sojusz z niemcami. dalsze 
wstrzymywanie walki byłoby również trudne do 
zrozumienia dla żołnierzy podziemia, przez lata 
czekających na okazję do zemsty na znienawi-
dzonych okupantach. w tej sytuacji dowódcy ak 
zadecydowali o rozpoczęciu powstania, którego 
celem miało być wyzwolenie warszawy i utrzyma-
nie kontroli nad miastem przez kilka dni – do czasu 
wkroczenia znajdującej się już na przedmieściach 
armii czerwonej.

początkowo, dzięki efektowi zaskoczenia  
i zaangażowaniu niemców na froncie, powstańcy 
zajęli znaczną część warszawy. ale spodziewane 
uderzenie armii czerwonej nie nadeszło. na wieść 
o wybuchu powstania józef stalin wstrzymał ofen-
sywę swych wojsk, aby rękami niemców rozprawić 
się z polskim podziemiem. decyzja ta oznaczała 

powstanie warszawskie

SYTUACJA POD WARSZAWĄ W LIPCU 1944 r. �  Wiado-
mości z frontu, jakimi dysponowało dowództwo AK, były 
fragmentaryczne. Docierające do miasta audycje radia mo-
skiewskiego i nadającej z ZSRR Radiostacji im. T. Kościuszki 
wzywały ludność Warszawy do walki i sugerowały szybkie 
wkroczenie Armii Czerwonej do miasta. Tymczasem ofen-
sywa Rosjan na przedpolu stolicy została powstrzymana. 
Mapa przedstawia sytuację pod Warszawą wg Komendy 
Głównej AK.

Polskie powstania narodowe

PIERWSZY SIERPIEŃ DZIEŃ KRWAWY,
POWSTAŁ NARÓD WARSZAWY.
I STOLICĘ UWOLNIŁ OD ZŁA,
I ZATKNĘLI NA DACHY, BARYKADY I GMACHY
BIAŁO-CZERWONYCH SZTANDARÓW JAK LAS.
(...)
BO Z KRWI NASZEJ POWSTANIE WARSZAWA,
ABY WIECZNIE ŻYĆ.
BO GDY NARÓD RAZ CHWYCIł ZA ORĘŻ,
MUSI WOLNYM BYĆ.

70 lat temu o godzinie 17.00 po prawie pięciu latach okupacji, głodu, strachu i narastającej ludzkiej 
złości Warszawiacy chwycili za broń. Godzina „W”. Godzina Wolności. Dla niej było warto. Za nią im 
dziękujemy. Oddajemy cześć tym, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, o nich pamiętamy i po-
dziwiamy ich bohaterstwo.
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dla powstania wyrok. otoczeni przez wzmocnio-
ne siły niemieckie, pozbawieni szans na pomoc  
z zewnątrz, bez rezerw broni, żywności i leków, 
powstańcy mogli tylko przedłużać opór, bez nadziei 
na zwycięstwo. w toku zaciętych walk padały ko-
lejne dzielnice, w których hitlerowcy bezwzględnie 
mordowali mieszkańców oraz niszczyli budynki. 
wobec widma całkowitej zagłady sił powstańczych 
i ludności cywilnej, 2 października 1944 r., po  
63 dniach powstania, dowództwo ak podpisało 
akt kapitulacji. 15 tys. pozostałych przy życiu 
powstańców trafiło do niewoli jako jeńcy wojenni,  
a mieszkańcom nakazano opuścić miasto. opusto-
szała warszawa została przez niemców zrównana 
z ziemią. dopiero ponad trzy miesiące później 
w wyludnione zgliszcza stolicy wkroczyła armia 
czerwona.

Bilans powstania był tragiczny. w efekcie walk 
zginęło ok. 200 tys. polaków (w 90% ludność cy-
wilna), w tym znaczna część młodej warszawskiej 
inteligencji. polska kultura utraciła bezpowrotnie 
wiele bezcennych zabytków, zniszczonych wraz  

z miastem. nie osiągnięto żadnego ze strategicznych 
celów powstania. co więcej – jego klęska faktycznie 
ułatwiła stalinowi podporządkowanie sobie polski.  
z tych względów decyzja o wywołaniu powstania 
stała się przedmiotem zażartych sporów, trwających 
do dziś. dla krytyków stanowi ona przykład działa-
nia samobójczego, powodowanego skłonnością do 
romantycznych gestów, a nie realną oceną sytuacji.  
w oczach obrońców świadczy o wierności war-
tościom takim jak honor i duma narodowa. poza 
dyskusją pozostaje heroizm powstańców, których 
czynom poświęcono w wolnej polsce nowoczesne 
muzeum powstania warszawskiego.

Opr. Sergiusz Mojsow

źródła: 
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 polskie w 1944 r. �

Polskie powstania narodowe
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encyklopedia jutrzenki

Znak polski walczącej, charakterystyczna powstańcza kotwi-
ca z okresu okupacji niemieckiej, to szczególny symbol, z którym 
wielu ludzi się identyfikuje. w okresie okupacji i powstania dawał 
ludziom otuchę, był świadectwem polski, która się nie poddała. 

Symbol polski walczącej po raz pierwszy pojawił się na 
ulicach warszawy w 1942 r. po tym jak komenda główna ak 
rozstrzygnęła konkurs na znak, który miał zachęcać polaków do 
oporu przeciwko okupantom niemieckim. autorką zwycięskiego 
projektu była najprawdopodobniej harcerka anna smoleńska, 
która studiowała historię sztuki na tajnym uniwersytecie warszaw-
skim. to miał być łatwy w wykonaniu znak, który można malować 
na murach, chodnikach i fasadach domów. symbol, który oznacza 

opór i walkę będący czytelny dla polaków, ale też dla niemców. znak polski walczącej malowali 
najczęściej harcerze uprawiający mały sabotaż. 

Inne symbole powstania to litera „w” bę-
dąca kryptonimem godziny wybuchu powstania 
1 sierpnia o godz. 17. literka „w”, czyli walka, 
ale także warszawa i wolność. ten symbol jest 
mniej znany niż powstańcza kotwica, ale jest 
nie mniej ważny. upowszechnił się dopiero po 
wojnie, a zwłaszcza w ostatnich latach.

symBole oporu warszawy
символы сопротивления варшавы

Знаком сражающейся польши стал стилизованный якорь повстанцев. Это особенный 
символ периода немецкой оккупации, с которым себя отождествляют множество людей.  
в период оккупации и восстания он давал людям надежду, был свидетельством непокорен-
ной польши.

Символ сражающейся польши впервые появился на улицах варшавы в 1942 г., после 
того как главный штаб армии Крайовой объявил конкурс на создание знака, который бы 
призывал поляков к борьбе против немецких оккупантов. автором победившего проекта 
была по всей вероятности скаут анна смоленьска, изучавшая историю искусств в тайном 
варшавском университете. Это был простой в исполнении знак, который можно было рисо-
вать на стенах, лестничных клетках и фасадах домов. он символизировал сопротивление  
и борьбу, легко распознавался не только поляками, но и немцами. Знак сражающейся польши 
рисовали чаще всего скауты, занимающиеся мелким саботажем. 

Другой символ восстания – это буква «w», она является зашифрованным обозначени-
ем времени начала варшавского восстания, то есть 1 августа в 17:00, а также обозначала 
слова «walka» (борьба) и «wolność» (свобода). Этот символ менее известен, чем якорь по-
встанцев, но не менее важен. информация об этом символе появилась только после войны, 
а его значение восстановлено в последние годы.
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Opracowała Ałła Klimowicz

encyklopedia jutrzenki

Pomnik małego powstańca to kolejny symbol po-
wstania, ale także pewien mit. monument przedstawia 
kilkuletniego chłopca w spadającym mu na oczy hełmie 
niemieckim, a także z bronią w ręku. tymczasem przed 
wybuchem powstania warszawskiego przyjęto, że mło-
dzież do 18 roku życia nie będzie brać udziału w walce 
z bronią w ręku. dzieciom nie pozwalano walczyć, 
nawet nie pozwalano zbliżać się do barykad. poza tym 
brakowało broni dla doświadczonych żołnierzy, więc 
tym bardziej nie dawano jej dzieciom.

Памятник Юному повстанцу – это еще один 
символ варшавского восстания, но также и свое-
образный миф. скульптура изображает маленького 
мальчика в сползающей на глаза немецкой каске 
и с оружием в руках. между тем, перед началом 
варшавского восстания было принято решение, 
что молодежь младше 18 лет не будет сражаться  
с оружием в руках. Детям было запрещено при-
нимать участие в боевых действиях и не позволялось даже приближаться к баррикадам.  
К тому же оружия не хватало опытным бойцам, тем более не давали его детям.

W trakcie powstańczych walk do rangi 
symbolu urósł gmach past-y, który udało się 
powstańcom zdobyć 20 sierpnia 1944 r. to było 
największe zwycięstwo powstańców. już od  
1 sierpnia próbowali oni zdobyć ten wysoki 
gmach stojący w centrum warszawy. Był silnie 
obsadzony przez niemców, którzy stamtąd pro-
wadzili ostrzał stanowisk powstańczych. past-a 
była takim punktem, który należało zdobyć. 

В ходе повстанческих боев к рангу симво-
лов было причислено здание past, которое 
повстанцам удалось захватить 20 августа 
1944 г., что стало их главной победой. начи-
ная с 1 августа повстанцы пытались занять 
это высокое здание, расположенное в центре 
варшавы, удерживаемое немцами, обстре-
ливавшими оттуда позиции варшавян. past 
стал важным стратегически пунктом, который 
необходимо было занять.
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muzeum powstania warszawskiego otwarto  
w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania. 
mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, za-
bytku architektury przemysłowej z początku XX w.  
u zbiegu ulic przyokopowej i grzybowskiej na 
woli.

w niepowtarzalny sposób zaprojektowana eks-
pozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem 
i dźwiękiem. aranżacja wnętrza i wykorzystanie 
efektów multimedialnych przybliżają powstańczą 
rzeczywistość. głównymi elementami wystawy 
są zdjęcia w wielkich formatach, monitory i kom-
putery. wytyczona trasa przedstawia chronologię 
wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale 
tematyczne. zwiedzający poruszają się w scenerii 
sprzed siedemdziesięciu lat, chodzą po granitowym 
bruku wśród gruzów niszczonej stolicy. sercem 
muzeum jest stalowy monument, przechodzący 
przez wszystkie kondygnacje budynku. na jego 
ścianach wyryte jest kalendarium powstania,  
a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca 
symbolizuje życie warszawy w roku czterdzie-
stym czwartym. na parterze przedstawiono czas 
okupacji i sam wybuch powstania – godzinę „W”.  
w oddzielnym pomieszczeniu eksponowane są ma-
szyny drukarskie z lat czterdziestych, wszystkie są 
sprawne i drukują m.in. historyczne obwieszczenie 
z 3 sierpnia 1944 roku, „Biuletyn informacyjny” oraz 
ulotki okolicznościowe.

 w przeznaczonej specjalnie dla dzieci sali 
Małego Powstańca – jedynej tego typu w polsce – 
jasnej i kolorowej, dzieci uczą się historii, oglądając 
teatrzyk powstańczy czy wcielając się w rolę harcer-
skich listonoszy i sanitariuszek. najmłodsi goście 
mają do dyspozycji repliki dawnych zabawek, gry 
planszowe i puzzle.

na drugi poziom ekspozycji można wjechać 
windą, na której umieszczona została kolekcja po-
wstańczych opasek. na antresoli zaprezentowano 
walki w sierpniu i życie codzienne w powstańczej 
warszawie. w kinie „palladium” wyświetlane są 
powstańcze kroniki filmowe Biura informacji i pro-
pagandy ak, pokazywane w czasie powstania. 

kanał i schody prowadzą na piętro. ten frag-
ment ekspozycji pokazuje upadek powstania  
i następujące po nim wydarzenia – powstanie  
i działalność pkwn, decyzje wielkiej trójki, kapi-
tulację i exodus ludności warszawy. wyróżnioną 
częścią jest miejsce pamięci, w którym znajdują 
się powstańcze mogiły. 

centralnym punktem drugiej części ekspozycji 
w hali z liberatorem jest replika samolotu liberator 
B-24j w skali 1:1. dopełnia ją część poświęcona 
alianckim zrzutom. w hali prezentowane są również 
wystawy czasowe, odbywają się konferencje, spot-
kania promocyjne, itp. w jej podziemiach znajduje 
się sala „niemcy”, przedstawiająca powstanie wi-
dziane oczami tych, przeciwko którym wybuchło.

w okalającym budynek muzeum parku wol-
ności głównym elementem jest mur pamięci,  
z wyrytymi nazwiskami blisko jedenastu tysięcy 
powstańców, którzy polegli w walkach w sierpniu 
i wrześniu 1944 r. 

WIRTUALNE MUZEUM
skorzystaj z wirtualnego spaceru 

po salach wystawienniczych 
wirtualnego muzeum powstania

warszawskiego. 
http://www.1944.pl/o_muzeum/wirtualne_muzeum/

muzeum powstania warszawskiego 

spotkajmy się w muzeum

Jak opowiadać o przeszłości, by przekaz był czytelny, wierny, wiarygodny,  
a zarazem mógł trafić do współczesnego odbiorcy? Przed takim problemem 
stanęli twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przyjęli założenie, że na-
leży połączyć historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi 
środkami prezentacji i w ten sposób zakorzenić wydarzenia sprzed lat we 
współczesnej świadomości narodowej. Chcieli przede wszystkim oddać klimat 
tamtego czasu, odtworzyć atmosferę powstańczej Warszawy, pokazać nie tylko 
militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej. 
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муЗей варшавсКого восстания

spotkajmy się w muzeum

Музей Варшавского восстания – интересный проект, без которого уже невозможно представить 
себе ни современную Варшаву, ни польскую историю. Это живое, современное мультимедий-
ное место, созданное как дань памяти варшавян тем, кто сражался и погиб за свободу Польши  
и польской столицы.

варшавское восстание, целью которого было 
освобождение столицы собственными силами  
и встреча советских войск в роли хозяев, ста-
новится последней попыткой спасения польши 
от советизации. 1 августа 1944 года около 25 
тысяч плохо вооруженных солдат законспи-
рированной армии начали сражение с превос-
ходящими немецкими силами. со временем 
число сража-ющихся увеличилось до 50 тысяч. 
в течение двух месяцев ожесточенных схваток 
польским частям удается занять значительные 
территории города. немцы несут серьезные 
потери. однако недостаточная помощь союз-
ников, большой перевес технических средств 
со стороны немецких войск, а также огромное 
количество жертв вынуждают польское коман-
дование отдать приказ о прекращении героиче-
ской борьбы после 63 дней сражений. Боевые 
действия, запланированные первоначально 
всего на несколько дней, продолжались более 
двух месяцев.

с самого начала варшавского восстания 
жители столицы оказывали повстанцам всяче-
скую помощь: включались в боевые действия, 
строили баррикады, обеспечивали питанием. 
немцы, не принимая во внимание опасность 
приближающегося восточного фронта, напра-
вили на борьбу с восставшими многочисленные 
отборные части, которые должны были подавить 
восстание всеми доступными средствами. опе-
рация была бы одновременно предупреждением 
для всей европы. практически это означало 

уничтожение города и многочисленные экзеку-
ции. гитлеровские солдаты лишили жизни около  
180 тысяч мирных жителей варшавы.

в течение многих лет коммунистические 
власти фальсифицировали образ восстания 
и преследовали повстанцев. самое трудное 
время пришлось на сталинский период – ко-
нец 40-х – начало 50-х годов. в то время сам 
факт принадлежности к армии Крайовой часто 
являлся достаточным основанием для смерт-
ного приговора. с началом так называемой 
«оттепели», после 1956 года, власти польской 
народной республики прекращают пресле-
дование рядовых повстанцев, все больше 
обвиняя руководителей восстания, а также 
политических деятелей правительства речи 
посполитой в эмиграции. только после паде-
ния коммунистического режима в 1989 году  
в польше стало возможным начать открытую 
дискуссию обо всех аспектах варшавского вос-
стания и сделать реальные шаги к организации 
музея. К сожалению, должны были пройти оче-
редные 15 лет, чтобы проект был реализован.

торжественное открытие музея состоялось 
31 июля 2004 года в преддверии 60-й годовщины 
начала варшавского восстания.

Здание, в котором размещается музей вар-
шавского восстания, построено в 1904-1905 го- 
дах. оно является одним из немногих сохра-
нившихся памятников промышленной архи-
тектуры варшавы, в его стенах размещалась 
трамвайная электростанция. немцы частично 
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разрушили ее во время второй мировой вой-
ны, а окончательно – во время варшавского 
восстания. после войны комплекс электро-
станции, несмотря на восстановление и пре-
образование в тепловую станцию, постепенно 
приходил в запустение. принятие решения о 
размещении здесь музея варшавского вос-
стания означало новую эру для исторического 
объекта. в результате реставрационных работ 
помещения перестраивались. из-под толстого 
слоя извести показался прекрасный кирпич-
ный фасад, характерный для промышленной 
архитектуры начала XV века. приведенная 
в порядок обширная территория бывшей 
электростанции становится парком свободы, 
центральным элементом которого является  
156-метровая стена памяти. она состоит из 
рядов серых гранитных плит, на которых вы-
биты фамилии пятнадцати тысяч повстанцев, 
погибших в августе и сентябре 1944 года.

Экспозиция особым неповторимым образом 
воссоздает атмосферу тех лет. Здесь показаны 
реальные люди и стороны их повседневной 
жизни. их борьба, любовь, дружба, надежда  
и отчаяние. на площади более 3000 м2 разме-
щены почти 1000 экспонатов, 1500 фотографий, 
фильмов и аудиозаписей, которые рассказы-
вают о начале восстания, его этапах, уходе по-
встанцев из варшавы и их дальнейшей судьбе 
в коммунистической польше.

Девизом всей экспозиции являются сло-
ва делегата правительства речи посполитой  
и вице-премьера яна станислава янковского: 
«мы хотели быть свободными благодаря нам 
самим». в одно это предложение он вложил 
всю непростую правду о пяти годах оккупации 
польши и о двух месяцах варшавского вос-

стания. восстание не было непродуманным 
романтическим порывом кучки безумцев. оно 
началось благодаря хоть и трагическому, но 
политическому решению полностью легальных 
польских властей. 

Центром музея является стальной мону-
мент, пересекающий все уровни экспозиции. на 
стенах обелиска, который представляет собой 
бьющееся сердце сражающейся варшавы, вы-
биты даты всех дней восстания и символические 
следы от снарядов. приложив ухо к пулевым 
отверстиям, можно услышать звуки восстания: 
скрежет оружия, фрагменты песен, молитву, 
радиосообщения и отголоски бомбежек.

Достопримечательностью музея является 
реплика самолета «либератор в-24j», вы-
полненная в масштабе 1:1 с использованием 
найденных оригинальных элементов машины. 
самые юные гости в сопровождении прошедших 
специальную подготовку инструкторов могут 
начать свое «приключение с историей» в зале 
Юного повстанца. в специально выделенной 
для детей части экспозиции – игрушки и игры той 
эпохи, она адаптирована с учетом физических  
и психологических потребностей ребенка.

Для учащихся школ всех возрастов при-
готовлено много интересных и нестандарт-
ных занятий, в частности, музейных лекций  
и практических семинаров в реставрационной 
мастерской.

источник: http://urokiistorii.ru/ 
официальный сайт музея: http://www.1944.pl/
виртуальная экскурсия:
http://www.1944.pl/o_muzeum/wirtualne_muzeum/

Материалы рубрики подготовила  
Татьяна Кругля

spotkajmy się w muzeum - muzeum powstania warszawskiego
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księga wspomnień rodzinnych  
zawsze otwarta w połowie...

książka „wspomnienia rodzinne” cz. iii to kolej-
ny zbiór prac polaków mieszkających w mołdawii 
zawierający trzynaście tekstów, które wcześniej były 
publikowane na łamach pisma polaków w mołdawii 
„jutrzenka”. podobnie jak w poprzednich dwóch 
wydaniach, wszystkie teksty porywają czytelnika 
w zaskakującą podróż historyczną. niektóre frag-
menty wyciskają łzy wzruszenia, inne budzą zgrozę 

 
wspomnienia rodzinne. iii część
relacje polaków mieszkających w mołdawii

wydano z inicjatywy  
redakcji pisma polaków w mołdawii „jutrzenka” 
oraz stowarzyszenia „polska wiosna w mołdawii” 

Bielce 2013

projekt jest współfinansowany ze środków 
finansowych otrzymanych od ministerstwa spraw 
zagranicznych w ramach konkursu na realizację 
zadania „współpraca z polonią i polakami za 
granicą”

na myśl o tym, przez co przeszli bohaterowie opo-
wiadań, jeszcze inne wywołują uśmiech na twarzy  
i żaden nie pozostawia czytelnika obojętnym. wręcz 
przeciwnie, każde zdanie pobudza do refleksji nad 
własną historią i inspiruje do pogłębienia wiedzy 
o dziejach własnej rodziny oraz uwiecznienia tych 
fascynujących historii na nowoczesnych nośnikach, 
które oferuje współczesna cywilizacja. świadczy  
o tym fakt, że wśród autorów są też osoby młode, któ-
re zdecydowały się podzielić z czytelnikami historią 
swoich rodzin spisaną z opowiadań dziadków. 

warte podziwu jest to, z jakim uporem represjo-
nowani, męczeni, prześladowani i zsyłani polacy 
próbowali zachować swoją tożsamość i wiarę. Żadne 
przeciwności losu nie były w stanie spowodować, 
żeby wyrzekli się oni swojej ojczyzny, narodowości 
i religii, czego, ze smutkiem stwierdzam, nie można 
powiedzieć o współczesnym społeczeństwie dobro-
bytu. prawie w każdej historii autorzy wspominają 
o wierze, modlitwach i kościele, jako o elementach 
jednoczących i definiujących polaków, które wielu 
z nich pomogły przetrwać te straszne czasy. na-
wet pod groźbą więzienia i rozstrzelania ludzie byli  
w stanie przebyć długą drogę do lwowa czy odessy, 
żeby mieć możliwość uczestniczyć we mszy świętej. 
obecnie zaś, coraz więcej osób przestaje dostrzegać 
sens chodzenia do kościoła i odmawiania modlitw 
zastępując to nowożytnymi sposobami spędzania 
wolnego czasu.

książka ta niesie w sobie ogromną wartość osobi-
stych przeżyć polaków, którzy zadomowili się kiedyś 
na terenach mołdawii. warta polecenia szczególnie 
młodym pokoleniom jako lekcja historii i patriotyzmu, 
ale również wierności wobec własnego wyznania  
i poglądów oraz pielęgnowania i przekazywania tra-
dycji i wartości dalszym pokoleniom. lekcja, która nie 
pozwoli im się zachłysnąć pozorną wolnością oraz 
ogromem możliwości oferowanych przez współcze-
sny świat i nauczy szanować przeszłość, bez której, 
jak wiadomo, nie ma przyszłości.

Elena Pumnea

 
Mamy nadzieję, że czytelnik doceni wartość tych osobistych relacji, a my chcemy już teraz 

podziękować wszystkim autorom: Janinie Dorochowskiej (Kiszyniów), Lilii Górskiej (Styrcza), 
Janinie Janickiej (Kiszyniów), Złacie Klimowicz (Bielce), Oldze Kobylańskiej-Żereb (Soroki), 
Stanisławowi Krzyżanowskiemu (Komrat), Swietłanie Łozińskiej (Kiszyniów), Witalijowi Majew-
skiemu (Bielce), Eugeniuszowi Maksymiukowi i Sergiuszowi Kondratienko (Kiszyniów).

Redakcja

książki
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в последнее десятилетие наблюдается пло-
дотворное научное сотрудничество польской  
и молдавской академий наук. на базе двусто-
роннего межакадемического договора от 29 мая  
1991 г. заключены межинституционные соглаше-
ния, реализованы двусторонние проекты, органи-
зованы совместные международные симпозиумы, 
конференции и круглые столы, как например: 
«станислав Жулкевский. аспекты молдавско-
польских исторических связей» (7 октября 2003), 
«Династия мовилэ – взаимо-влияние и взаимопро-
никновение культур в Цент- 
ральной и восточной ев-
ропе (XVi-XVii вв.)» (17-
18 июня 2005), «маршал 
Юзеф пилсудский (1867-
1935)» (14 ноября 2006)  
и др. активно осуществля-
ется обмен профессор-
ского состава, аспирантов 
и студентов. появилась 
серия совместных публи-
каций, включая двуязыч-
ные, румынско-польские, 
опубликованные в науч-
ных изданиях молдавии 
и польши («revista de 
istorie a moldovei», «Balcanica posnaniensia. acta 
et studia», «analecta catholica» и др.).

в настоящее время усилиями ученых из мол-
давии и польши готовится к изданию совместная 
работа «поляки в молдавии. история и современ-
ность (середина XiV – начало XXi вв.) сборник 
статей и документов».

особенностью и спецификой исследования 
является то, что оно посвящено этнокультур-

publikacje

поляКи в молДавии. история и современность
(сереДина XiV – начало XXi вв.)
сБорниК статей и ДоКументов
Координаторы:
доктор лилия Заболотная, институт истории академии наук молдавии
доктор хабилитат илона чаманьска, университет им. адама мицкевича в познани

polacy w mołdawii. historia i teraźniejszość 
(połowa XiV – początek XXi) 

zBiór artykułów i dokumentów 
koordynatorzy: 

dr lilia zabolotnaia, instytut historii akademii nauk mołdawii 
dr hab. ilona czamańska, uniwersytet im. adama mickiewicza w poznaniu

w ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć 
owocną współpracę naukową polskiej i moł-
dawskiej akademii nauk. na podstawie umowy 
dwustronnej z 29 maja 1991 roku zawierane są 
umowy międzyinstytucjonalne, realizowane są 
dwustronne projekty, organizowane wspólne mię-
dzynarodowe sympozja, konferencje i spotkania 
przy okrągłym stole, jak na przykład: „stanisław 
Żółkiewski. aspekty mołdawsko-polskich więzi 
historycznych” (7 październik 2003), „ród movi-
lă – wzajemne oddziaływanie i przenikanie kultur 

europy środkowej 
i wschodniej (XVi-
XV i i  w iek ) ”  ( 17 - 
18 czerwiec 2005), 
„marszałek józef 
p i ł sudsk i  ( 1867 -
1935)” (14 listopad 
2006) i inne. aktyw-
nie przeprowadzana 
jest wymiana profe-
sorów i studentów. 
pojawiła się seria 
wspólnych publikacji, 
między innymi dwu-
języczne, polsko- 
rumuńskie, opubli-

kowane w czasopismach naukowych mołdawii  
i polski („revista de istorie a moldovei”, „Balca-
nica posnaniensia. acta et studia“, „analecta 
catholica“ i inne). 

obecnie dzięki wysiłkom polskich i moł-
dawskich naukowców przygotowywana jest do 
publikacji wspólna praca „polacy w mołdawii. 
historia i teraźniejszość (połowa XiV – początek 
XXi wieku) zbiór artykułów i dokumentów“.
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ному и национально-историческому наследию 
поляков в молдавии, начиная от образования 
молдавской государственности до настоящего 
времени. такая полиаспектуальная публикация 
появится в молдавии впервые. вниманию чи-
тателя будут предложены различные разделы: 
археология, архитектура, искусство, религия, 
история социальная, политическая и военная  
и др. в коллективном труде особое внимание 
будет уделено выдающимся личностям польского 
происхождения.

Для реализации проекта по данной тематике 
объединён научный потенциал не только мол-
давских и польских исследователей, но также  
и румынских. редакционная коллегия пред-
ставлена ведущими специалистами. на данный 
момент сборник включает более 20 статей.  
в рамках современных научных требований он 
будет издаваться на трех языках – румынском, 
польском и русском. Каждая статья будет сопро-
вождена резюме на четырех языках – румынском, 
польском, русском и английском. 

 Лилия Заболотная, Кишинёв

publikacje

cechą specyficzną badania jest to, że jest 
ono poświęcone etnokulturowemu i narodowemu 
dziedzictwu polaków w mołdawii, od początku 
powstania mołdawskiej państwowości do dnia dzi-
siejszego. taka wieloaspektowa publikacja pojawi 
się w mołdawii po raz pierwszy. czytelnicy będą 
mieli okazję zapoznać się z następującymi roz-
działami: archeologia, architektura, sztuka, religia, 
historia społeczna, polityczna i wojskowa oraz inne 
rozdziały. w pracy zbiorowej szczególna uwaga 
zostanie udzielona wybitnym postaciom polskiego 
pochodzenia.

w celu realizacji projektu o danym temacie 
połączono potencjał naukowy nie tylko polskich  
i mołdawskich, ale także rumuńskich naukowców.  
w redakcji zasiadają najlepsi eksperci. w tej chwili 
zbiór zawiera ponad 20 artykułów. zostanie on 
opublikowany według nowoczesnych wymogów 
naukowych w trzech językach – rumuńskim, pol-
skim i rosyjskim. każdy artykuł będzie zawierać 
podsumowanie w języku rumuńskim, polskim, 
rosyjskim i angielskim.

Lilia Zabolotnaia, Kiszyniów

z pamiętnika studenta

VIII Międzynarodowa Konferencja Badań 
Układu oddechowego i Diagnostyki Nowo-
tworów odbyła się w dniach 6-9 lipca 2014 r. 
w Toruniu. Konferencja była poświęcona 150. 
rocznicy urodzin Waltera Nernsta. Przewodni-
czącym komitetu organizacyjnego był Bogu-
sław Buszewski, profesor chemii ekologicznej 
i analitycznej z Polski. 

ja i jeszcze kilku innych młodych uczonych  
z mołdawii mieliśmy szczęście uczestniczyć  
w konferencji w toruniu dzięki osobistemu za-
proszeniu profesora B. Buszewskiego, z którym 
poznaliśmy się wcześniej na konferencji naukowej 
w kiszyniowie w 2013 r.

w Viii międzynarodowej konferencji w toruniu 
wzięło udział ponad 200 osób. zostały wygłoszone 
referaty na następujące tematy: „podstawy ana-
lizy oddechowej”, „chromatografia i mas-spek-
trometria w medycznej analizie”, „standaryzacja  
i testy oddechowe”, „definicja raka, obrazowania 

VIII Международная конференция исследова-
ния дыхательных систем и диагностики раковых 
заболеваний прошла с 6 по 9 июля 2014 г. в городе 
Торунь. Мероприятие было приурочено к 150-й 
годовщине со дня рождения Вальтера Нернста. 
Председателем организационного комитета был 
Богуслав Бушевский, профессор экологической 
и аналитической химии из Польши.

мне и еще нескольким молодым ученым 
из молдавии посчастливилось стать участни-
ками конференции в торуне благодаря лично-
му приглашению профессора Б. Бушевского,  
с которым нам довелось познакомиться ранее на 
научной конференции, проходившей в Кишиневе в 
2013 г.

в Viii международной конференции в торуне при-
няли участие более 200 человек. Были представлены 
доклады на следующие темы: «основы дыхательно-
го анализа», «Хроматография и масс-спектроскопия 
в медицинском анализе», «стандартизация и дыха-

торуньсКие впечатления

toruńskie impresje

w
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тельные тесты», «определение рака, визуализация 
и биомаркеры». в рамках конференции прошла 
выставка, в которой участвовали представители 
крупных международных компаний – sigma-aldrich, 
syft technologies, аiroptic, leco и др.

я выступила в постерной сессии с материа-
лом на тему «nanosilver capsulated with sds in the 
presence of pVp as a stabilizing and reducing agent». 
что же касается работ моих коллег, то особый ин-
терес у меня вызвали доклады, в которых описаны 
методы и различные способы определения раковых 
заболеваний.

Хотелось бы отметить высокий уровень органи-
зации мероприятия. помимо лекций, для гостей кон-
ференции были организованы концерты и экскурсии. 

торунь – город с богатой и интересной исто-
рией. он поразил меня своей архитектурой  
и потрясающими видами. старый город проникнут 
атмосферой средневековья. очень впечатляюще 
выглядит торунь ночью, если смотреть на него  
с прогулочного катера, плывущего по висле. так 
много огней, что дух захватывает! «Как же тут не 
мечтать о звездах?» – невольно пришло мне в голову 
и почему-то вспомнился Коперник. 

в торуне я впервые в жизни побывала в католи-
ческом храме – в кафедральном соборе свв. иоан-
на Крестителя и иоанна Богослова. организаторы 
конференции пригласили нас в это замечательное 
место на камерный концерт. невозможно описать то 
счастье, которые я испытала, когда звуки классиче-
ской музыки заполнили все пространство собора.

в заключение хочу выразить благодарность 
профессору Б. Бушевскому за предоставленную 
возможность участвовать в конференции такого 
высокого уровня. надеюсь, что мои следующие 
научные исследования будут достойны того, чтобы 
быть представленными всему миру.

Татьяна Мироник, студентка 
Кишиневского госуниверситета 

 

z pamiętnika studenta - toruńskie impresje

i biomarkery”. w ramach konferencji odbyła się 
wystawa, w której wzięli udział przedstawiciele 
największych międzynarodowych firm – sig-
ma-aldrich, syft technologies, airoptic, leco 
i inne. 

Brałam udział w sesji posterowej na temat 
„nanosilver capsulated with sds in the presence 
of pVp as a stabilizing and reducing agent”. co do 
pracy moich kolegów, szczególnie zainteresowały 
mnie raporty opisujące metody i różne sposoby 
określenia nowotworów.

chciałabym zwrócić uwagę na wysoki po-
ziom organizacji. oprócz wykładów plenarnych, 
dla gości konferencji zorganizowano koncerty  
i wycieczki. 

toruń – miasto o bogatej i ciekawej historii. 
zaimponował mi swoją architekturą i pięknymi 
widokami. stare miasto przenikała atmosfera 
średniowiecza. w nocy toruń wygląda fascynu-
jąco jeśli patrzeć na niego z łodzi wycieczkowej 
z wisły. tak dużo światła, że aż zapiera dech  
w piersiach! „jak że nie marzyć o gwiazdach?” – 
nieświadomie przyszło mi do głowy i jakoś przy-
pomniał mi się kopernik.

w toruniu po raz pierwszy odwiedziłam świą-
tynię katolicką – Bazylikę katedralną św. jana 
chrzciciela i św. jana ewangelisty. organizatorzy 
konferencji zaprosili nas na kameralny koncert  
w tym wspaniałym miejscu. nie da się opisać rado-
ści jaką czułam, kiedy dźwięki klasycznej muzyki 
wypełniły całą przestrzeń katedry. 

na zakończenie chciałabym wyrazić podzięko-
wanie profesorowi B. Buszewskiemu za możliwość 
uczestniczenia w konferencji na tak wysokim po-
ziomie. mam nadzieję, że moje następne badania 
zasłużą na reprezentację na cały świat.

Tatiana Mironic, studentka 
Uniwersytetu Państwowego w Kiszyniowie

w
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raFa koralowa w kraju,  
który nie ma dostępu do morza

spotkania z Mołdawią

wieś Buteşti znajduje się na północnym zacho-
dzie mołdawii, w tym regionie, gdzie mieszkam. 
obok wsi płynie niewielka rzeczka kamienka, na 
brzegu której można zobaczyć przedhistoryczną 
rafę. Formacje są pozostałością po morzu sar-
mackim, które rozlewało się na tych terenach kilka 
milionów lat temu. w tej rafie jest jaskinia. jej 
długość wynosi 9 m, a wysokość – 5 m. archeolo-
gowie znaleźli tu ślady pobytu człowieka za czasów 
paleolitu i mezolitu. 

z rafą jest związana legenda. w XV wieku 
podczas dynastycznej zamieszki młodszy brat 
księcia litwy imieniem świdrygiełło uciekał aż do 
naszych terenów. znalazł schronisko w tej starej 
jaskini. obok rafy pasła owce córka miejscowego 

...Warto zobaczyć wąwóz (cheile) Buteşti. W miejscu przełomu po obu stronach rzeczki 
Kamienka (Camenca) wyrastają wysokie wapienne skały, za którymi widać pierwsze zabudo-
wania wioski Buteşti. Szczególną uwagę warto zwrócić na skałę po prawej stronie z ciekawą 
grotą u podnóża. Do Buteşti warto wybrać się 22 czerwca. W dniu letniego przesilenia jest tu 
organizowane „Święto Muzyki i Natury” z licznymi muzycznymi występami folklorystycznymi. 

Wojciech Śmieja „Mołdawia. Przewodnik turystyczny”
wyd. Piątek Trzynastego Łódź 2007

chłopa neagu. zauważyła zmęczonego wędrowca  
i zaprosiła go do chaty rodziców. ojciec dziewczyny 
od razu zrozumiał, że gościowi zagraża niebez-
pieczeństwo i schował świdrygiełło w stojącej 
w oddaleniu trzodzie. a w nocy do domu neagu 
przyszli dwaj przybysze... gospodarz nie zdradził 
swego gościa, chociaż prześladowcy podpalili 
chatę chłopa. 

po śmierci księcia litewskiego po świdrygiełło 
przyjechali posłańcy z wiadomością, że uchodźca 
może już wracać na litwę. za jakiś czas świdry-
giełło zabrał córkę chłopa neagu do dworu księcia 
litewskiego, a jej ojca szczerze obdarował, po czym 
neagu stał najbogatszym gospodarzem na północy 
mołdawii. 

Julia Pelin, Głodiany
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aktualności

«Педагогический университет им. Комиссии народного образования в Кракове — это 
университет с 68-летней традицией, первый педагогический университет в Польше,  
а также одно из наиболее динамично развивающихся краковских высших учебных заведений. 
Университет предлагает студентам новейшие достижения в области педагогических, 
гуманитарных, общественных, естествоведческих, технических и художественных наук». 

Такую информацию каждый может найти в интернете. Но далеко не каждому выпадает 
возможность пройти курс обучения в одном из элитных вузов близкой нам страны. А вот нам 
повезло. Нам – это группе из двадцати человек, выходцев из Литвы, Белорусcии, Украины, 
Молдавии и Приднестровья.

с 12 по 20 июля участники группы проходили 
курсы повышения квалификации для учителей, 
погрузившись в мир знаний об особенностях 
польского языка и о современной методике пре-
подавания. нашими преподавателями были про-
фессора, доктора наук, авторы многочисленных 
учебников. общение с преподавателями Краков-
ского педагогического университета было теплым 
и искренним. особенно сдружили нас перерывы 
на чай и кофе, во время которых можно было за-
просто пообщаться с каждым преподавателем. 

мне запомнился курс лекций директора ин-
ститута литературы педагогического универси-
тета, доктора педагогических наук, профессора 
марека Буся на тему: «анализ современных 
литературных произведений». Доктор наук марта 
Караманьска на одной из лекций представила 
нам словарь современного польского языка, 
рассказала о расширении лексикона новых слов  
и выражений, появляющихся в связи с развитием 
науки и современных технологий. профессор 
Караманьска выразила озабоченность тем, 
что литературный польский язык претерпевает 
серьезные изменения, а молодежь все больше 
использует сленг. 

тема «Культура живого слова» была рас-
крыта магистром Катажиной ланге. она с огром-
ным вдохновением читала стихи, обучала нас 
правильному произношению и интонациям, на 
которые необходимо обращать внимание, чтобы 
передать смысл и содержание авторских текстов. 
пани Катажина прочла также курс лекций на тему 
«школьные театральные формы». от магистра 
анны суровец мы узнали о новых направлениях 
в изучении польского языка как иностранного, 
доктор януш валигура познакомил нас с мето-
дикой обучения польскому языку, а доктор петр 
Колодзей – с элементами редактирования тек-
стов и практической стилистикой.

ежедневно после лекций у нас было свобод-
ное время и возможность увидеть достопримеча-
тельности малопольского воеводства. 

попробую рассказать о некоторых из них. 
уже то, что в этом регионе, в городе вадовице 
родился и жил Кароль войтыла (иоанн павел ii), 
делает эту землю особенной. город, в котором 
проходили детские и юношеские годы будущего 
папы римского, привлекает к себе внимание мил-
лионов людей со всего мира. великому понтифи-
ку не были чужды простые, житейские занятия: 
он много читал, писал книги, знал восемь ино-
странных языков, занимался рыбалкой и греблей, 
любил походы в горы. в доме, где когда-то жила 
семья Кароля войтылы, теперь создан музей. 
шесть семей с радостью согласились переехать 
отсюда в другое место, для того чтобы на первом 
этаже расположился книжный магазин с сочине-
ниями иоанна павла ii, а на втором – музей его 
личных вещей, среди которых весло для каноэ, 
горные лыжи, фляга, спортивная обувь и три 
рясы понтифика. в этом каменном доме ежегодно 
бывают около 180 тыс. посетителей.

в каждом городе малопольского воевод-
ства, где когда-то побывал Кароль войтыла, 
установлены памятники этому выдающемуся, 
редчайшей души человеку, приравненному после 
смерти к лику святых.

неизгладимое впечатление на нас произве-
ло посещение концлагеря в освенциме, где во 
время второй мировой войны фашистами было 
уничтожено полтора миллиона людей разных на-
циональностей: поляков, евреев, цыган, русских, 
украинцев… с тяжелым сердцем слушали участ-
ники группы рассказ экскурсовода о той давней, 
страшной трагедии. рефреном проходила мысль – 
подобное никогда не должно повториться!

побывали мы в соляных копях знаменитой 
велички, спустившись на глубину 135 метров. 
созерцали красоту польских татр с вершин Кас-
провы верх, губалувка и склоны носаля, под-
нимаясь на высоту 1200 метров на специальных 
канатных креслах-подъемниках. в Кракове мы 
обошли всю территорию Королевского замка на 
вавеле, посетили мариацкий костёл и музей, на-

учиться ниКогДа не поЗДно
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ходящийся под главным рынком. не перечесть 
все те достопримечательности, которыми богата 
земля польская! 

что нас особенно поразило, так это чистота 
и ухоженность каждой польской улицы, каждого 
переулка, а еще огромное количество растений 
во дворах и на балконах – цветов, густой травы, 
альпийских горок с яркими гортензиями. в горо-
дах, где протекают речки и ручьи, их берега вы-
ложены камнем, и никому не приходит в голову 
забрасывать все это пластиковыми бутылками  
и прочим мусором. нам есть чему поучиться. и не 
только в университетах, но и у простых поляков, 
которые любовно ухаживают за своей землей, 
думая о следующих поколениях.

Каждому из нас, кто получал знания в педа-
гогическом университете города Кракова, будет  
о чем поведать любознательному слушателю.

За время учебы мы очень сдружились, несмо-
тря на то, что живем в разных странах и городах. 
обменялись адресами, пообещали друг другу, 
что будем продолжать общение и информиро-
вать о своих успехах. 

поездка в польшу представителей придне-
стровья стала возможна благодаря усилиям кон-
сула Дариуша воштыля, проявлявшего внимание 
и интересовавшегося нашими успехами даже во 
время нашего пребывания в Кракове. 

спасибо всем организаторам этого курса, 
всем, кто постарался приблизить нам польский 
язык, культуру и традиции польши – страны, так 
близкой нам по духу и по крови.

Алиса Коханова 
член общества польской культуры 

«Ясна Гура», Тирасполь

aktualności

Здание  � педагогического 
университета в Кракове

Вещи, принадлежавшие  �
Каролю Войтыле. Музей  
в Вадовицах

памятник Святому Иоанну  �
павлу II в Вадовицах
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Klub „Poznaj Polskę” to jeden z projektów Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”, który 
cieszy się ogromną popularnością wśród Polonii kiszyniowskiej i nie tylko. Redakcja odwiedziła 
klub podczas spotkania w lipcu. 

wakacyjne spotkanie kluBu
 „poznaj polskę”

l duży pęczek botwiny  
wraz z młodymi buraczkami
l 2-5 świeżych ogórków

l 1 duży pęczek posiekanego koperku
l 1 mały pęczek posiekanego szczypiorku

l 2-4 jajka ugotowane na twardo
l 2-4 ząbki czosnku (wg uznania)
l 1 litr kefiru l 200 ml śmietany

l 1 pęczek rzodkiewki

Botwinkę wypłukać i posiekać, buraczki cieniut-
ko obrać i pokroić w kostkę. włożyć do garnka, za-
lać niedużą ilością wody (ok. pół szklanki) i dusić ok. 
10 minut, a następnie odstawić do ostygnięcia.

wymieszać z kefirem i śmietaną, dodać zgnie-
ciony czosnek, szczypiorek, koperek i starte na 

dużych oczkach ogórki i rzodkiewkę. posolić do 
smaku, odstawić na kilka godzin do lodówki.

podawać z połówkami jajka na twardo. jeśli ktoś 
lubi wersję bardziej kwaśną, do gotowanej botwinki 
można dodać garść liści świeżego szczawiu.

smacznego!

Chłodnik

celem spotkań jest odkrywanie najciekawszych 
miejsc i atrakcji turystycznych różnych regionów 
polski. dzięki spotkaniom możemy również poroz-
mawiać po polsku w gronie przyjaciół. 

w lipcu prezentowano mazowsze. ten pięk-
ny zakątek polski pokazała nam trochę z innej 
strony pani joanna myszczyńska. zwieńczeniem 

prezentacji było wspólne gotowanie dań regional-
nych – chłodnika (skorzystaj z przepisu w rubryce 
„smacznego!”) i śledzia pod pierzynką. spotkanie 
zakończyło się późnym wieczorem, ponieważ nie 
chcieliśmy się szybko rozstawać. 

jak zwykłe było ciekawe, wesoło i... bardzo po 
polsku!     

Małgorzata Kiryłłowa
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mozaika wakacyjna

młodzieŻowy oBóz w pułtusku
od 12 do 26 lipca młodzież z mołdawii, ucząca 

się języka polskiego, uczestniczyła w obozie języ-
kowo-integracyjnym w pułtusku, organizowanym 
przez Fundację nauki języków obcych „linguae 
mundi” i Fundację pomoc polakom na wschodzie, 
a finansowany ze środków ministerstwa spraw 
zagranicznych. zajęcia odbywały się w akademii 
humanistycznej im. aleksandra gieysztora w puł-
tusku.

uczestnikami obozu była również młodzież 
polonijna z Białorusi i ukrainy, a także młodzież 
rówieśnicza z polski. mieliśmy bardzo napięty 
program zajęć: rano zajęcia z języka polskiego, po 
południu zajęcia integracyjne, następnie basen i gry 
sportowe. oprócz tego mieliśmy zajęcia wokalne 
i taneczne. wszystko to pomogło nam rozwinąć 
swoje umiejętności językowe i nie tylko.

wszystkim bardzo podobała się wycieczka 
do warszawy. Byliśmy w pałacu prezydenckim,  
w sejmie rzeczypospolitej polskiej, w muzeum wsi 
mazowieckiej w sierpcu, poznaliśmy współczesną 
polskę oraz tradycje i historię kraju. Bez wątpienia 
każdy z nas zachowa w pamięci spływ gondolami 
po rzece narew, spotkania przy ognisku i dyskoteki. 
wzajemnie się poznawaliśmy podczas spotkań 
kultur i wieczoru narodów.

pożegnanie było bardzo emocjonalne, nie 
chcieliśmy się rozstawać, ale każdy z nas wiedział, 
że nasza przyjaźń będzie trwała.

cieszę się, że mogłem uczestniczyć w obozie 
językowo-integracyjnym w pułtusku i mam nadzie-
ję, że takie obozy dla młodzieży polonijnej będą 
jeszcze organizowane.

Władysław Ławski, Bielce

Mamy już pierwsze wspomnienia z wakacji. Jak pięknie i ciekawie można spędzać czas 
wakacyjny w Polsce i Mołdawii możemy się przekonać, czytając i oglądając zdjęcia, które 
nadsyłacie do redakcji. Za wszystkie prace dziękujemy i czekamy na kolejne!

Redakcja
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mozaika wakacyjna

Latem młodzież polonijna z różnych miejscowości Mołdawii odwiedziła Kra-
ków. Wyjazd ten był zorganizowany przez ośrodki polonijne w Głodianach  
i Kiszyniowie przy wsparciu Stowarzyszenia „Pomoc Polakom na Wschodzie 
KRESY”. Od 1 do 15 sierpnia 2014 r. Polonusi z Bielc, Głodian, Grigorówki, 
Kiszyniowa i Sorok uczyli się języka polskiego, poznawali zabytki Polski  
i zastanawiali się, czy ojczyzna ich przodków jest krajem bliskim i przyjaznym 
dla nich....

wymarzony kraków

– ten wyjazd był wymarzony przeze mnie! od 
pierwszego wejrzenia zakochałam się w krakowie. 
spacerowaliśmy pięknymi uliczkami, oglądaliśmy 
zabytki: rynek główny, sukiennice, zamek na 
wawelu, gdzie znajduje się dzwon zygmunta (mó-
wią, że jeśli dotkniesz dzwonu i pomyślisz sobie  
o pieniądzach lub miłości – twoje pragnienie spełni 
się, ale tylko… jedno). zobaczyliśmy trębacza na 
wieży kościoła mariackiego, który nawet do nas po-
machał. zwiedzaliśmy muzea, pływaliśmy po wiśle, 
byliśmy na kazimierzu – żydowskiej dzielnicy, gdzie 
zwiedziliśmy synagogę i fabrykę oskara schindlera 
(pamiętacie słynny film „lista schindlera”?).

codziennie mieliśmy zajęcia z języka polskiego, 
które prowadziły urocze młode nauczycielki. lekcje 
bardzo nam się podobały, ponieważ były zabawne 

W imieniu rodziców z różnych ośrodków polonijnych w Mołdawii z całego serca dziękujemy 
Stowarzyszeniu „Pomoc Polakom na Wschodzie KRESY”, a szczególnie prezesowi Karolowi 
Chudobie i wiceprezes Małgorzacie Siemkowicz za wspaniale zorganizowany młodzieżowy 
obóz letni w Krakowie.

Ałła Klimowicz, Głodiany
Oksana Bondarczuk, Kiszyniów

i radosne. język łatwiej wchodzi do głowy, kiedy 
śpiewasz piosenki i śmiejesz się! upewniłam się, 
że mój poziom języka polskiego nie jest gorszy od 
innych, uwierzyłam w siebie. 

mieliśmy ciekawe wycieczki za kraków, które 
pozostawiły niesamowite wrażenie: oświęcim, obóz 
koncentracyjny Birkenau – pamięć i ból, kopalnia 
soli „wieliczka” – miasto pod ziemią na głębokości 
135 metrów, tatry – piękne widoki gór z kolejki lino-
wej. nie zabrakło również atrakcji w parku wodnym, 
a w galerii krakowskiej kupowaliśmy pamiątki, 
związane z polską. 

jestem zauroczona piękną architekturą krako-
wa i uprzejmością polaków. cieszę się, że mam 
nowych przyjaciół, którzy razem ze mną podziwiali 
latem najwspanialsze miasto w polsce!

Alina Saranczuk, Głodiany

– spędziłam 14 sierpniowych dni w krakowie, 
dawnej stolicy polski. nigdy nie zapomnę tej podró-
ży i miejsc, które zwiedziłam. na zawsze pozostaną 
w mojej pamięci: muzeum archeologiczne, muzeum 
Żydowskie galicja, muzeum uniwersytetu jagielloń-
skiego, muzeum w sukiennicach oraz zamek kró-
lewski na wawelu. Byliśmy w zakopanem. niezapo-
mniana panorama tatr, górskich strumieni z krysta-
licznie czystą wodą, świeże powietrze – to miejsce,  
w którym człowiek odnajduje spokój.

ale są również miejsca, w których człowiek nie 
znajdzie spokoju. na przykład obóz koncentracyjny 
auschwitz-Birkenau, w którym hitlerowcy zamor-
dowali około półtora miliona mężczyzn, kobiet  
i dzieci, w większości pochodzenia żydowskiego. 
to miejsce zawsze będzie przestrogą dla ludzkości. 

cieszę się, że podczas tego wyjazdu zdobyłam 
dużo wiedzy, poznałam wspaniałych ludzi. dzięku-
ję, polsko!

Julia Pelin, Głodiany 

– już kilka razy byłam w polsce, ale ten wyjazd 
był bez wątpienia najlepszy! w ciągu dwóch tygodni 
zwiedziliśmy prawie cały kraków; bardzo ciekawe 
były również różne wycieczki, m. in. w tatry i do wie-
liczki. spodobały mi się zajęcia z języka polskiego. 
na lekcjach śpiewaliśmy polskie piosenki, zarówno 

te ludowe, jak i współczesne, czytaliśmy legendy 
krakowskie, bawiliśmy się i rysowaliśmy. już wiem, 
że jeśli chcę to mogę mówić po polsku!

 na koniec chciałabym serdecznie podziękować 
organizatorom naszego wyjazdu. 

Jana Barwicka, Głodiany
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duży kadr

w lipcu polonusi z Bender i kiszyniowa po raz drugi prezentowali polską kulturę i tradycje na międzyna-
rodowym obozie „źródła tolerancji” w mołdawskiej miejscowości Vadul-lui-Vodă. obóz odbywa się dzięki 
wsparciu klubu tolerancji europejskiego centrum kultury Żydowskiej kedem i kongresu Żydów eurazji. 
dzieci i młodzież różnych narodowości z całej mołdawii spotykają się raz w roku, aby poznać kulturę tych, 
którzy mieszkają obok nich, aby pokazać wszystkim, że ojczyzna ich przodków jest fajna! 

Julia Kroice, Bendery
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kącik literacki

mamałyga, czyli słońce na stole

Przedstawiamy kolejny fragment z książki Stanisława Makowieckiego „MAMAŁYGA, CZYLI 
SŁOŃCE NA STOLE” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976).

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

tytoń popowa

gdy zbliżało się lato, ziemia i powietrze napeł-
niały się szelestem, szumem, brzękiem milionów 
stworzeń pragnących żyć i mnożyć się. glisty, tur-
kucie, myszy i krety ryły ziemię, po której biegały 
inne zwierzęta, podczas gdy w powietrzu latały 
ciężkie żuki z jelenimi rogami na głowie. prawdziwą 
plagą były muchy i mimo siatek w oknach trzeba 
było je z domu usuwać. w tym byłem specjalnie 
pomocny, a sekundowali mi czasem towarzysze  
z naszej bandy. zaciągaliśmy firanki, aby zaciemnić 
pokój, pozostawiając tylko szparkę w drzwiach, 
by światło przyciągało muchy. potem, poczynając 
od jednego rogu, zaczynaliśmy wypędzać muchy 
wymachując ręcznikami i posuwając się zwartym 
frontem w stronę drzwi. w ogrodzie czekała na nas 
bardziej odpowiedzialna praca: walka z tarantulami. 
mieszkały one w głębokich i prostopadłych szybach 
wygrzebanych w ziemi, których wylot był otoczony 
kolistym placykiem, wygładzonym starannie. nie-
rozważne stworzenia, jakie nań się wpakowały, 
były zabijane i wysysane przez tarantule. ukłucie 
ich stanowiło też groźbę dla ludzi, powodowało 
puchnięcie, ostry ból i gorączkę. jako szef łowów 
tarantul owych, chodziłem dumnie pokazując 
konewkę i kijek, oznaki mojej władzy. gdy pilnie 
bacząc odkryłem gniazdo tarantuli, wlewałem do 
dziurki trochę wody. pająk wyłaził szybko na po-
wierzchnię, aby się nie utopić, i wtedy dostawał 
kijem po łbie. Było to jednak odważne stworzenie; 
jeżeli go nie zabiłem od razu, ustawiał się na 
łapkach do boju, kierując niebezpieczne żądełko  
w moją stronę. oczywiście także łapaliśmy liczne 

motyle; niektóre z nich miały pięknie ozdobione 
skrzydła. dziadzio stefan nauczył mnie zasuszać 
je w odpowiedniej formie w prasie, tak jak wszystko  
u nas, domowej roboty. przerobiłem jakieś wielkie 
pudełko znalezione w spiżarni, wprawiłem mu szy-
bę zamiast wieka i zapełniłem je motylami nabitymi 
na szpilkę. nauczyciel wykaligrafował napis: „moty-
le Besarabii centralnej”. trochę żal mi było zabijać 
te piękne i niewinne owady i wolałem inną pracę 
„naukową”, która polegała na hodowaniu gąsienic. 
najlepiej nadawały się do tego pudełka po tytoniu 
popowa, zrobione z mocnego kartonu, oblepione 
amarantowym papierem i przepasane banderolą. 
gwoździem robiłem parę dziurek w wieczku i wraz 
z odpowiednim liściem zamykałem w tym więzieniu 
najróżniejsze gąsienice, obserwując co dzień ich 
zachowanie, aż się przepoczwarzyły i wreszcie 
zamieniły w motyla.

— chciałbym, żebyś w historii był taki mocny 
jak w gąsienicach i motylach! — mawiał ojciec  
z westchnieniem rezygnacji.

gdy nadchodziła pora babiego lata, wybie-
gałem na pola, aby przyglądać się niezwykłemu 
widowisku: wiatr niósł pajęcze sieci, pozlepiane, 
ciągnące się, które zaczepiały od czasu do czasu 
o badyle i ścierniska i zmów podrywały się do lotu 
przy silniejszym podmuchu. pajęczyny bielały lub 
połyskiwały w słońcu, było w tym coś ze śnieżycy, 
coś z urojonego ataku nieznanych sił, które nas 
zasypywały poszarpanymi bandażami z gazy, przy-
czepiającymi się do włosów lub owijającymi dookoła 
szyi. ale w rzeczywistości były to samoloty pajęcze, 
i przyjrzawszy się uważnie, można było odkryć na 
każdym szmacie pajęczyny siedzącego pająka 
stepowego. ten zmyślny owad siedział blisko wciąż 
zmieniającego się centrum ciśnienia i przesuwając 
się odrobinkę w jedną lub drugą stronę mógł wpły-
wać na lot, tak jak spadochroniarz, który pociąga 
za sznurki. zbierałem te stepowe pajęczyny, bo 
były uważane za czystsze od domowych, a potem 
zagniatało się je z chlebem dla leczenia ran i zadarć 
na skórze — pamiętam, jak pod tym tradycyjnym, 
lecz krytykowanym przez mego ojca chrzestnego, 
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lekarza państwowego w tynowie, okładem wszyst-
ko mi się goiło i zabliźniało bez kłopotu.

któregoś wieczora siedzieliśmy przy świetle 
lampy naftowej w altanie. widziałem, jak wlo-
kąc ciężki odwłok latają dookoła nas jakieś żuki  
z wielkimi rogami; łapiąc je z łatwością rękami, 
załadowałem nimi całe dwa pudełka po tytoniu 
popowa, gdzie kłębiły się z chrobotem. idąc za 
pomysłem miszki, zakradłem się do pokoju cioci 
modzi i podniósłszy kołdrę wpuściłem żuki do łóżka. 
później pobiegłem do naszej sypialni, rozebrałem 
się i zacząłem udawać śpiącego. na drugi dzień, 
nie mogąc opanować podniecenia i ciekawości, 
wcześnie wszedłem do jadalni na śniadanie. ojciec 

już na mnie tam czekał. podobno na wrzaski cioci 
modzi zbiegła się cała rodzina; łóżko mrowiło się 
od czarnych żuków z rogami, których wygląd był 
przerażający. niestety, pod kołdrą zostało wieczko 
od pudełka, czego nie zauważyłem w pośpiechu, 
i wszystko się wydało. łatwo domyślić się zakoń-
czenia: przez tydzień mogłem bawić się pudełkami 
tylko na stojąco. próbowałem kilka razy usiąść, ale 
było to zupełnie wykluczone. do dziś pamiętam te 
piękne, praktyczne, czerwone, z kazionną1 bande-
rolą, pudełka po tytoniu popowa.

kącik literacki

1 kazionnyj (ros.) – państwowy 

witryna poetycka

MIECZYSŁAW ARKADIUSZ ŁYP – 
poeta, krytyk literacki, edytor, fotografik, nauczy-
ciel akademicki uniwersytetu rzeszowskiego, 
aktywny promotor kultury i sztuki podkarpacia. 

od 1993 r. wydaje rocznik „krajobrazy”, a od 
roku 2000 serię wydawniczą „poeci podkar-
pacia”. jest autorem wielu tomików poezji  
i laureatem konkursów literackich, w tym mię-
dzynarodowych.

dla młodzieży studenckiej organizuje koncerty 
jazzowe oraz spotkania folklorystyczne. jest 
też inspiratorem i organizatorem koncertów 
piosenki literackiej w oparciu o wiersze poetów 
podkarpacia.

Melancholia
w moim ogrodzie na słocinie
piwonie jak białe krągłe perły
różowym zapachem kołyszą zieloność czerwca

zapach żyta idzie do mnie
i budzi mój niespokojny sen
tylko czereśnie przynoszą spokój

i znów chcę biec przez łąki
w tamte słoneczne stawy
w pejzaże drogie i już umarłe

rzeszów, 9.05.2011

Słuchając Chopina
w lipcu pachnącym dziewanną i miętą
wiolonczela sączy kryształowy dźwięk
w starą tęsknotę za matką za Brzeziną

i widzisz wtedy złoty piasek pilicy
szeroką wisłę warszawskie łazienki
warszawę z Fryderykiem
warszawę z mochnackim wysockim
a może z Baczyńskim

i widzisz wtedy kraków
zaśnięcie marii wita stwosza
zaczarowaną dorożkę konstantego
leśniczówkę pranie z dalekim jeziorem

i widzisz wtedy
siwe czaple nad wzgórzami Futomy

rzeszów, 1.03.2010twarz słonecznika
tylko słonecznik i ja
tyle nieba w nim i we mnie

niech zawsze płoną te kule
z tamtych złotych pól
i niech światło ich
przybliża mi
białą chustkę matki
w zieloności
dalekich olch łąk i stawów

tylko słonecznik i ja
tyle nieba tyle bieli w nim

rzeszów, 12.08.2011
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– zobacz, czy w dużym pokoju jest porządek.
– na fotelu leży teczka z twoimi dokumentami, 
na krześle leży twój portfel z pieniędzmi, na ka-
napie leżą twoje rzeczy osobiste, a na dywanie 
pantofle. gdzie mam je położyć? 
– na swoje miejsce.
– to znaczy gdzie, bo nie wiem, gdzie trzy-
masz to wszystko.
– dokumenty trzymam w regale, w środkowej 
szufladce. pieniądze włóż do torebki!
– a gdzie jest torebka?
– nie pamiętam, może jest w szafie na górnej 
półce.
– w której szafie?
– w szafie w przedpokoju.
– o jest! leży na dolnej półce.

кровать – łóżko

krawat – галстук

zobacz
duży pokój
porządek
pieniądze
leżeć
rzeczy osobiste
pantofle
położyć
miejsce
nie wiem
trzymać
wszystko
regał
środkowa szufladka
włożyć
torebka
nie pamiętam
górna półka
przedpokój
dolna półka

- посмотри
- большая комната
- порядок
- деньги
- лежать
- личные вещи
- туфли, тапочки
- положить
- место
- не знаю
- держать 
- всё
- стенка, стеллаж
- средний ящик
- вложить
- сумочка
- не помню
- верхняя полка
- прихожая
- нижняя полка

To będzie bardzo łatwa zagadka:
miękkie, wygodne krzesło dla dziadka.

słownik / словарь

Uczymy się polskiego

портфель – teczka

portfel – бумажник

люстра – żyrandol

lustro – зеркало
стул – krzesło

stół – стол

кресло – fotel
krzesło – стул

диван – kanapa

dywan – ковёр

Oj
ej
!

(эта, она) – единственное число, женский род
(te, one) – множественное число

Meble 
stare, nowe, 

nowoczesne, drogie, 
tanie, kuchenne, 

biurowe

szafa kuchenna  – кухонный шкаф
szafa na ubrania  – платяной шкаф
szafa na książki  – книжный шкаф

мебель
meble

porównaj!        сравни!

(этот, он) – мужской род
(ta, ona) – женский род

шкаф
szafa

czytamy ze słownikiem / 
читаем со словарём
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konkurs

CO LUBISZ w POLSCe?

Powiedz nam, co lubisz w Polsce.  
Wyślij zdjęcie, napisz o swoich wrażeniach i marzeniach!

efekty naszej wspólnej akcji zaprezentujemy na łamach „jutrzenki”.

od dwóch lat uczę się w liceum w warsza-
wie. warszawa to miasto z dużą ilością zabytków  
i miejsc, gdzie można spędzić wolny czas. naj-
bardziej podoba mi się w łazienkach i na starym 
mieście. 

stare miasto to najstarszy ośrodek miejski  
z bardzo piękną zabudową. w środku znajduje się 
plac, gdzie często odbywają się koncerty i uroczy-
stości. ze starego miasta odkrywa się wspaniały 
widok na wisłę.

łazienki królewskie to jeden z najpiękniejszych 
parków warszawy. jest to zespól pałacowo-parkowy 
z licznymi zabytkami, takimi jak: Biały domek, ogród 
chiński, teatr na wyspie i wiele innych. na terenie 
tego parku znajduje się staw w chińskim stylu.

w warszawie lubię też to, że jest tam dużo 
centrów handlowych. jest to wygodne, ponieważ 
wszystkie sklepy są w jednym miejscu i nie trzeba 
ich szukać na mieście. najczęściej są tam też 
kina, bowling, baseny i inne miejsca rozrywki. do 
wszystkich miejsc w warszawie łatwo się dostać. 
umożliwia to dobrze złożona komunikacja autobu-
sowa. jest ona wygodna, ponieważ autobusy nigdy 
się nie spóźniają, a bilety są na określony czas, co 
oznacza, że można się przesiąść do innych środ-
ków transportu nie kupując dodatkowego biletu.

warszawa mi się podoba! 
Anton Klimowicz, 

Głodiany

moim zdaniem największą atrakcją w warsza-
wie jest zoo. 

miejski ogród zoologiczny jest bardzo ładny. 
jest większy od kiszyniowskiego. warszawski 
zwierzyniec to rozległy, zielony teren, gdzie można 
spędzić kilka godzin na przyjemnym spacerze. 

w warszawskim zoo są zwierzęta ze wszyst-
kich kontynentów, możemy zobaczyć pingwiny, 
foki, małpy, jelenie, pandy, a także słonie, żyrafy, 
kangury, lwy i tygrysy. jest tu co oglądać, ja podzi-
wiałem zwierzęta podczas ich karmienia. najważ-
niejsze jest jednak to, że wszystkie zwierzaki są 
w znakomitej formie, nie są krzywdzone. polacy 
dobrze troszczą się o zwierzęta w ogrodach zoo-
logicznych. 

Eugeniusz Ostafin, Bielce
www.zoo.waw.pl
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obchody
10-lecia działalności

polonijnych organizacji
w Tyraspolu i Komracie 

w następnym numerze

wydarzenia

kącik filatelistyczny

drogie dzieci! 

witam was już bardzo letnio. zostałem zaproszony do „ju-
trzenki” do prowadzenia kącika filatelistycznego. Będę w kąciku 
opowiadał wam o znaczkach pocztowych.

jednak na początku zapoznam was z pierwszym polskim 
znaczkiem pocztowym.

w XiX wieku państwo polskie ofi-
cjalnie nie istniało na mapie europy, 
bo nasi ówcześni sąsiedzi: carska 
rosja, cesarstwo austrii i królestwo 
prus wiek wcześniej podzieliły polskę 
pomiędzy siebie. polska była wte-
dy słaba politycznie i gospodarczo 
i walka, jaką podjęła z zaborcami, 
nie uratowała jej przed ostatecznym 
upadkiem. polski nie było, ale istniała 
w sercach wielu ludzi. dlatego kilku 
urzędników poczty carskiej, którzy 

byli polakami, postanowiło doprowadzić do wydania znaczka 
pocztowego. zawiłe są dzieje starań o ten znaczek. ostatecznie 
udało się i dzisiaj nazywany oficjalnie ten pierwszy znaczek 
polski – „Polska nr 1” (fot. 1). znaczek był bardzo podobny 
do znaczków, jakie wydawała poczta carska od 1857 roku. 
oto znaczek rosyjski (fot. 2) – znaczek ten przedstawiał godło 
imperium rosyjskiego: dwugłowego białego orła.

znaczki są do siebie bardzo po-
dobne. rysunek na znaczku przed-
stawia godło imperium rosyjskiego  
z tarczą z godłem królestwa polskiego 
oraz napis „za łót kop. 10” (za łut 
kopiejek 10). znaczek ten przezna-
czony był do obiegu wewnętrznego na 
terenie królestwa oraz do korespon-
dencji z rosją. w obiegu był ponad  
5 lat, to znaczy, że przez tyle lat można 
było naklejać go na listy.

a teraz zapraszam do oglądania na kolorowej stronie 
przepięknych znaczków przedstawiających najcieplejszą porę 
roku – lato.

Fot. 1

Fot. 2
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 znaczek ukraiński (fot.3) pani lato cała w letnich kwiatach. ciekawy pomysł na przed-
stawienie lata.

znaczek z usa przedstawia truskawkę (fot.4) a znaczek ze szwecji (fot.5) przedstawia 
bratki- bardzo letnie kwiatki.

poczta polska wydaje dużo znaczków przedstawiających nasza faunę i florę. w 1964 
roku ukazała się seria składająca się z dwunastu znaczków :kwiaty ogrodowe (fot.6abc). 
ja wybrałam z tej serii tylko trzy znaczki .czy rozpoznajecie polskie kwiaty ogrodowe?

dwa lata później poczta polska wydała kolejną dziewięcioznaczkową serię: kwiaty 
ogrodowe (fot.7a,b,c).

jakie kwiaty rozpoznajecie na tych znaczkach?

lato, to oprócz kwiatów motyle. poczta polska w 1967 roku wydała właśnie taką serię 
składającą się z dziewięciu znaczków. wybrałam tylko trzy gatunki motyli. 

 
(fot.8-rusałka pawik) (fot.9-paź królowej) (fot.10- rusałka admirał)
motyle to częsty motyw znaczków pocztowych w wielu krajach. tutaj przedstawiam 

znaczki Białorusi. na mapce konturowej Białorusi dokładnie jest zaznaczone gdzie możemy 
spotkać te motyle. (fot.11)

w 1973 roku w serii ochrona środowiska widzimy znaczek z bocianem w gnieździe 
(fot.12) . oraz pasące się krówki na letniej łące (fot.13) znaczek z estonii przedstawia 
jaskółkę z młodymi ( fot.14).

 
(fot.12) (fot.13) (fot.14)

w tej serii znajduje się także znaczek, który zabierze nas do lasu (fot.16). obok zna-
czek z rosji (fot.17)

a las latem jest bardzo bogaty w słońce ,owoce leśne i młode zwierzęta. jakie zwierzęta 
widzicie na znaczkach kanady (fot.17a,b,c,d) ?

 (fot.17a,b,c,d) 

oto przepiękny bloczek czeski, który przedstawia region karlštejn w lecie.
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