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JASNA GórA

PolAcy GAGAuzJi
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wydarzenia 2014

Latem 2014 roku już po raz szesnasty odbył się w Rze-
szowie Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklo-
rystycznych, organizowany przy udziale Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. Podobnie jak trzy lata temu, Mołdawię 
reprezentował zespół taneczny z Komratu „Polacy Budża-
ka”. Oto co powiedziała redakcji „Jutrzenki” kierownik 
artystyczny zespołu, Marina WOLeWicZ-GaRcZu:

– Nasze przygotowania do festiwalu rozpoczęły się już 
w styczniu, po tym jak zespół przeszedł eliminacje. Wszyscy 
członkowie grupy czekali z niecierpliwością na wyjazd do Pol-
ski, aby znów spotkać się ze swoimi przyjaciółmi. Na festiwal 
przyjechało trzydziestu artystów, w tym również nasi muzycy, dla 
których specjalnie uszyto stroje z nazwą kraju oraz zespołu.

Zgodnie z tradycją pierwszy dzień festiwalu w Rzeszowie 
rozpoczął się paradą. 38 zespołów z 18 krajów przeszło ulicami 
miasta. Przemarsz zespołów to zawsze barwne widowisko, 
które podoba się mieszkańcom oraz gościom miasta. Na cen-
tralnym placu uczestnicy zostali powitani przez organizatorów 
imprezy. W oswojeniu się z żywiołową i radosną atmosferą 
wydarzenia pomagał nam nasz przewodnik – student Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, Maciej Seniw – z którym bardzo się 
zaprzyjaźniliśmy.

Należy zaznaczyć, że ogromna praca, jaką wykonał nasz 
zespół w ciągu trzech lat, nie poszła na marne. Przez siedem 
dni festiwalu widzowie mieli okazję zachwycać się polonezem, 
krakowiakiem, tańcami Lubelszczyzny i Sądecczyzny oraz 
– rzecz jasna – tańcem mołdawskim w wykonaniu „Polaków 
Budżaka”. Sukcesem zakończyła się również premiera nowe-
go tańca bułgarskiego, który artyści zatańczyli profesjonalnie. 
Oprócz Rzeszowa zespół „Polacy Budżaka” wystąpił w gminie 
Markowa oraz na koncercie galowym, gdzie figury poloneza 
prezentowały jednocześnie 22 zespoły taneczne. Widowisko 
to robiło wrażenie! Na zakończenie festiwalu rozbrzmiała pio-
senka „Bałkanica” w wykonaniu uczestników przy akompania-
mencie orkiestry stworzonej z muzyków wszystkich zespołów 
artystycznych.

Żegnaj, festiwalu! Do zobaczenia w roku 2016!

FESTIWALOWE IMPRESJE

Zespół „Polacy Budżaka” pragnie wyrazić wdzięczność Ambasadorowi  RP  
w Mołdawii, Arturowi Michalskiemu, a w szczególności specjaliście ds. współpracy 
z Polonią, pani Annie Stankiewicz, za pomoc w pozyskaniu środków finansowych 
na pokrycie kosztów transportu.

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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Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” 
świętowało 10. Rocznicę swojej działalności. 
Z okazji tego wydarzenia 6 września 2014 r. w ty-
raspolskim Domu Tradycji Ludowych i Rzemiosła 
został zorganizowany koncert, a w holu budynku 
odbyły się targi rękodzieła.

Koncert rozpoczęły hymny naddniestrzański  
i polski w wykonaniu chóru ze wsi Raszków. Wszy-
scy obecni odsłuchali hymnów na stojąco.

Prezes Towarzystwa Natalia Siniawska w 
swoim powitalnym przemówieniu podkreśliła, że 
Naddniestrze zamieszkuje ponad 35 narodowości, 
wśród których są również Polacy. – 10 lat temu Po-
lacy z Naddniestrza podjęli decyzję o zrzeszeniu się 
w celu odrodzenia polskich tradycji i kultury. Dzisiaj, 
organizacja „Jasna Góra” aktywnie działa w Tyra-
spolu, Benderach i w rejonie Kamieńskim. Dzięki 
przyjaznym stosunkom i dobrej komunikacji między 
wszystkimi członkami organizacji, jak również dzięki 
wsparciu okazanemu przez Polskę i Naddniestrze, 
Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” prospe-
ruje, – podsumowała Natalia Siniawska.

Na spotkanie przyjechali honorowi goście, 
wśród których był również ambasador RP w Moł-
dawii Artur Michalski. Pan Ambasador pogratu-
lował pani Natalii Siniawskiej za dotychczasową 
pracę. – Niezmiernie się cieszę, że mogłem tu 
przyjechać. Już dwa lata z ciekawością się przy-
glądam temu, jak żyją Polacy w Naddniestrzu. 
Warto zauważyć, że z miesiąca na miesiąc orga-
nizacja się wzmacnia i wykonuje wspaniałą pracę.  
W szczególności chciałbym podkreślić jej ogromny 
wkład w odnowienie cmentarza w Raszkowie. To 
świadczy o tym, że nie tylko myślicie o przyszło-
ści, ale także szanujecie przeszłość – zaznaczył 
A. Michalski. – Wszyscy wiedzą, że Jasna Góra 
jest miejscem szczególnym w Polsce. Przez 
wieki Polacy spoglądali na Jasną Górę, czerpiąc 
natchnienie, wiarę, optymizm. Myślę, że bardzo 
wymownym symbolem jest to, że właśnie tę nazwę 
obraliście – dodał. 

Życzenia z okazji jubileuszu złożyła Czło-
nek Zarządu Stowarzyszenia „Odra-Niemen”  
z Wrocławia Małgorzata Suszyńska. – Jesteśmy 
przepełnieni emocjami wzruszenia, wdzięczności 
i podziwu, widząc jak pielęgnowana jest polskość 
na terenach odległych od Ojczyzny. Stowarzysze-
nie „Odra-Niemen” czuje ogromną satysfakcję ze 
współpracy oraz ze współfinansowania projektów, 
które podtrzymują polskie tradycje oraz kultywują 
polską kulturę i język polski. 

Jeden z gości uroczystości i Honorowy Członek 
Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” Marek 
Pantuła przedstawił fragment tekstu z nowego al-
bumu „Niezapomniane światy ludzkie”, wydanego 
specjalnie z okazji jubileuszu stowarzyszenia. Opo-
wiada on o pięknej ziemi naddniestrzańskiej, o życiu 
Polaków w Naddniestrzu i działalności organizacji 
„Jasna Góra”. Prawie na każdej stronie albumu są 
zdjęcia obrazujące życie Polaków na lewym brze-
gu Dniestru. W dniu święta Towarzystwa Polskiej 
Kultury „Jasna Góra” Marek Pantuła życzył całej 
społeczności: „by dzieci Polonii Naddniestrza były 
szczęśliwe i dumne ze swojego pochodzenia”. 

Natalia Siniawska podkreśliła, że zarówno 
moralne, jak i materialne wsparcie organizacja za-
wdzięcza Markowi Pantule, pięcioletnia znajomość 
z którym zaowocowała wieloma projektami. – Dzięki 
naszemu przyjacielowi odkryliśmy dla siebie Polskę 
i upewniliśmy się, że nie ma między nami granic. 

wydarzenia 2014

OBCHODy 10-LECIA DZIAłALNOśCI 
TOWARZySTWA POLSKIEJ KULTURy 

„JASNA GóRA” W TyRASPOLU

Prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”  �
Natalia Siniawska i Ambasador RP w Mołdawii  
Artur Michalski
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Z okazji rocznicy powstania wspólnoty Polaków 
w Naddniestrzu ksiądz Zdzisław śmiertka złożył 
najlepsze życzenia od wszystkich księży i wspólnot 
katolickich Naddniestrza. – Mieszkający tu Polacy 
prezentują przywiązanie do swojej Ojczyzny, bo-
gactwo kultury narodowej i szacunek do wiary. To 
wszystko starają się wnieść w tę ziemie, na której 
żyją, ubogacając ją i dzieląc się ze wszystkimi 
mieszkańcami Naddniestrza. 

Pomocnik kierownika Państwowej Administra-
cji miasta Tyraspol V. L. Popescul złożył życzenia 
Polakom z Naddniestrza z okazji 10. rocznicy ich 
działalności, zaznaczając, że organizacja „Jasna 
Góra” wnosi wielki wkład w rozwój wielonarodo-
wego Naddniestrza.

Stowarzyszenie „Jasna Góra” otrzymało rów-
nież życzenia od przedstawicieli Polonii z Rybnicy. 
Do życzeń tych dołączyła także redaktor naczel-
na polonijnego czasopisma „Jutrzenka” Helena 
Usowa, przekazując na ręce Pani Prezes Natalii 
Siniawskiej prezent od redakcji – pięknie wydaną 
trylogię Sienkiewicza.

Przedstawiciele Towarzystwa Polskiej Kultury 
„Jasna Góra” przygotowali krótki film z ostatnich  
2 lat swojej działalności, po obejrzeniu którego 
zespoły artystyczne zaprezentowały widzom 
barwne tańce i pieśni. W programie koncertowym 
wystąpiły dzieci z zespołu „Koraliki” (Tyraspol)  
i „Słobodzianki” (Słoboda-Raszków), chór szkol-

ny „Harmonia” ze wsi Raszków, rodzinny duet 
wokalny „Kris-Ed” (Tyraspol), miejski zespół ta-
neczny „Alians” oraz młoda solistka Anna Maria 
Pogrebnaja z Rybnicy. Na sam koniec imprezy 
na wszystkich czekała miła niespodzianka – 
występ artystów z Filharmonii Rzeszowskiej.  

 (r)

wydarzenia 2014

Album autorstwa Natalii Siniawskiej i Marka Pantuły  �
wydany w języku polskim i rosyjskim, sfinansowany przez 
MSZ w Warszawie i Ambasadę RP w Kiszyniowie 

„Wszyscy Polacy to jedna rodzina!” — zaśpiewały wokalistki zespołu „Słobodzianki” (Słoboda-Raszków)  �
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OBCHODy 10-LECIA DZIAłALNOśCI 
STOWARZySZENIA POLAKóW GAGAUZJI

W KOMRACIE
20 września 2014 r. mołdawska Polonia świę-

towała w Komracie 10-lecie działalności polskiej  
społeczności Autonomii Gagauzji. Uroczystości 
odbyły się w rejonowym Domu Kultury. Solenizan-
tów przyjechali przywitać przedstawiciele polskich 
organizacji z Kiszyniowa, Bielc, Styrczy, Grigorówki, 
Sorok, Tyraspolu i Bender. W uroczystości wzięli 
także udział Ambasador Polski w Mołdawii, Artur Mi-
chalski, i mołdawscy parlamentarzyści z Gagauzji, 
Irina Vlah i Piotr Vlah. Tego dnia dyplomaci razem 
z Gubernatorem Gagauzji, Mihailem Formuzalem 
uczestniczyli w akcji zbierania winogron w gagau-
skich gospodarstwach, ale znaleźli też czas, aby 
złożyć życzenia polskiej społeczności Autonomii.

Spotkanie rozpoczęło się od wykonania hym-
nów Mołdawii, Polski i Gagauzji przez dwie grupy 
wokalne – z Grigorówki i z Komratu.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków 
Gagauzji, Ludmiła Wolewicz, otworzyła obchody. 
Złożyła najlepsze życzenia wszystkim członkom 
społeczności w dniu rocznicy i wyraziła wdzięcz-
ność sponsorom, którzy wspierali przez 10 lat 

Polonię Gagauzji. Podziękowała: Ambasadzie RP 
w Kiszyniowie, Ministerstwu Spraw Zagranicznych 
w Warszawie, Urzędowi Miasta Komrat i Urzędowi 
Autonomii Gagauzji, a także dyrektorowi spółki 
”CahulPan” (m. Kagul), Janowi Kuszpicie.

Następnie dyplomaci, urzędnicy państwowi 
i przedstawiciele organizacji pozarządowych ze 
sceny złożyli życzenia Polakom Gagauzji z okazji 
kolejnej rocznicy ich działalności i podarowali im 
prezenty.

Ambasador Polski, Artur Michalski, powiedział: 
„Kontakty z Polakami mieszkającymi w Mołdawii to 
fascynująca przygoda. Widzę, że jest was coraz 
więcej. Cieszę się z tego bardzo. Ta dzisiejsza 
uroczystość pokazuje, że potrafimy wszyscy być 
razem – z całej Mołdawii. Bardzo za to dziękuję”. 
Wręczył pani Ludmile Wolewicz niezapomniany 
prezent – książki i albumy o Polsce – oraz wyraził 
słowa nadziei, że przybliżą one historyczną ojczy-
znę młodemu pokoleniu Polaków w Gagauzji.

Mołdawska parlamentarzystka Irina Vlah 
zaznaczyła, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat 

wydarzenia 2014

Uroczysty koncert w Komracie  �
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społeczność Polaków zrobiła bardzo dużo dla 
Autonomii Gagauzji: „Zajmują Państwo jedną  
z najbardziej aktywnych pozycji wśród organizacji 
pozarządowych w Republice Mołdawii, co zostawa-
ło wielokrotnie odnotowane przez Biuro Stosunków 
Międzyetnicznych. Faktem jest, że działający przy 
Stowarzyszeniu Polaków Gagauzji zespół taneczny 
„Polacy Budżaka”, godnie reprezentuje na festiwa-
lach krajowych i międzynarodowych i wspólnotę 
polską i Autonomię Gagauzji”. Irina Vlah zauważyła 
również, że wspólnota ma silne poparcie Ambasady 
RP. „Potwierdzeniem ścisłej współpracy między 
Polską a Mołdawią jest to, że wielu młodych ludzi 
z Gagauzji studiuje w Polsce” – dodała. Na koniec 
Irina Vlah życzyła powodzenia wszystkim członkom 
społeczności i wręczyła na ręce pani prezes certy-
fikat wdzięczności.

Za swoją działalność wspólnota otrzyma-
ła dyplom Biura Stosunków Międzyetnicznych  
w Mołdawii, a członek parlamentu Piotr Vlah  
z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Polaków Gagauzji 
przekazał wspólnocie laptopa.

Następnie zabrał głos Gubernator Gagauzji, 
Mihail Formuzal, który podziękował polskiej spo-
łeczności za współpracę: „My, ludzie Gagauzji, 
naprawdę doceniamy dobre i pełne zaufania re-
lacje, które mamy z Polonią i polską ambasadą. 
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji zawsze skupia 
się na pozytywnej współpracy” – stwierdził. Mihail 
Formuzal podkreślił, że działalność organizacji 
stała się widoczna w życiu publicznym Gagauzji 
za sprawą energicznej działalności jej przewodni-
czącej – Ludmiły Wolewicz.

Gubernator przyznał Ludmile Wolewicz, – za 
jej ogromny wkład w umacnianie przyjaźni i współ-
pracy między Polską i Gagauzją, – medal „20 lat 
Gagauskiej Republiki”.

„Polskiej społeczności i wszystkim gościom, 
którzy przybyli z całej Mołdawii do Gagauzji z tej 
okazji, życzę pokoju i dobrobytu, a także tego, żeby 
przyjaźń między naszymi narodami wzmocniła się  
i pomnożyła konkretne działania w dziedzinie go-
spodarki, edukacji, kultury i w sferze społecznej” 
– tak skończył swoje przemówienie Gubernator.

Życzenia solenizantom składali również przed-
stawiciele organizacji polonijnych Kiszyniowa, 
Grigorówki, Styrczy i Bielc oraz redakcja „Jutrzen-
ki”. Wiele ciepłych słów zostało skierowanych do 
Ludmiły Wolewicz i choreografa zespołu „Polacy 
Budżaka”, Mariny Wolewicz-Garczu. Życzliwie 
wypowiadali się rodzice, których dzieci uczestniczą 
w działalności wspólnoty.

Podczas święta było wiele wzruszających 
chwil, na przykład, spotkanie z rodziną Krzyża-
nowskich – założycieli organizacji. Małżonkowie 

Krzyżanowscy obchodzili w tym roku swoje  
70. urodziny oraz 50-lecie wspólnego życia. Z tej 
okazji Ambasada Polski we współpracy z Polo-
nią Gagauzji podarowała jubilatom w prezencie 
telewizor plazmowy. Niezauważeni nie pozostali 
też młodzi tancerze z zespołu „Polacy Budżaka” 
Wiktor Gradinari i Maria Kyssa, którzy postanowili 
połączyć swoje losy.

Dzięki prezentacji multimedialnej przygoto-
wanej przez Władysława Wolewicza widzowie 
mieli możliwość cofnąć się w czasie i zobaczyć 
na ekranie całe dziesięć lat tworzenia wspólnoty, 
przypomnieć sobie wszystkich nauczycieli języka 
polskiego, pracujących w Komracie, ale także stu-
dentów uczących się w Polsce.

Polskiej społeczności Gagauzji złożył też 
życzenia jej partner w wielu przedsięwzięciach – 
bułgarska wspólnota Gagauzji. Gorące tańce 
zaprezentował zespół „Bułgarski Izvor” z miasta 
Taraklia. 

W koncercie galowym wzięły udział polonijne 
zespoły z całej Mołdawii: „Warszawka” z Grigorów-
ki, „Jaskółki” z Bielc, „Styrczańskie Dzwoneczki” ze 
Styrczy i Głodian, a także gospodarze uroczystości – 
grupa taneczna „Polacy Budżaka” i piosenkarz 
Sergiusz Manolow. Uroczystość zakończyła się 
piosenką „Jedno niebo dla wszystkich”, którą zapre-
zentowali widzom wszyscy uczestnicy koncertu.

(r)

wydarzenia 2014

Prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji  �
Ludmiła Wolewicz i Ambasador RP w Mołdawii  
Artur Michalski
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aktualności

ETHNO JAZZ FESTIVAL 2014
W Kiszyniowie, Bielcach i Tyraspolu w dniach 25-28 września odbył się Xiii Międzynarodowy 

ethno Jazz Festiwal, zorganizowany przy wsparciu Misji OBWe* w Mołdawii oraz innych miejsco-
wych i międzynarodowych partnerów. 

Ethno Jazz Festival to jedno z najważniejszych 
muzycznych wydarzeń w kulturalnym życiu Mołdawii. 
Projekt odbywa się co roku i ma na celu odbudowa-
nie kulturowych mostów oraz tworzenie pozytywne-
go stosunku do kulturowej różnorodności.

Inauguracja festiwalu odbyła się 25 września 
w Filharmonii Narodowej im. Sergija Lunkiewicza 
w Kiszyniowie. Podczas otwarcia wystąpiła grupa 
wokalno-jazzowa UNI VOX (Mołdawia) oraz zespół 
4tet Jus de Bocse (Francja). W kolejnych dniach 
swoje mistrzostwo zademonstrowały, m. in. zespoły 
pochodzące z Niemiec: Walter Lang, Njami Sitson, 
Sven Faller, jak również z innych krajów, np. Trilok 
Gurtu New Band (Indie, Turcja), Jazz Kamikaze 
(Dania, Norwegia, Szwecja) oraz polski zespół 
Grzegorz Karnas Quartet. Lider ostatniej wymienio-
nej tu grupy, Grzegorz Karnas, jest młodym polskim 
wokalistą grającym rytmiczny jazz, obejmujący 
główne współczesne tendencje tego gatunku. 

Ostatniego dnia amatorzy jazzu mieli okazję 
posłuchać inicjatorów i organizatorów Ethno Jazz 
Festival – grupy Trigon z Mołdawii, a także zespołu 
Indian Air „Funky Sitar” z Austrii oraz szwajcarskiej 
grupy Roni.

W tym roku pierwsze koncerty festiwalu odbyły 
się w Bielcach, na północy Mołdawii, gdzie za-
grał Grzegorz Karnas Quartet oraz grupa Liberty  
z Tyraspola. Zagorzali fani jazzu z lewego brzegu 
Dniestru mieli możliwość posłuchać w Pałacu 
Kultury Tyraspola miejscowej grupy Liberty oraz 
międzynarodowego Jazz Kamikaze 

Bardzo spodobała mi się muzyka jazzowa,  
a szczególnie występ polskiej grupy Grzegorz 
Karnas Quartet, która wykonała kilka utworów ze 
swojego repertuaru w języku polskim i angielskim. 
Wokalista Grzegorz Karnas śpiewał do dwóch mi-
krofonów jednocześnie, oddalając się i przybliżając 
do nich, dzięki czemu zmieniało się brzmienie jego 
głosu. Perkusista zaś zadziwił mnie niezwykłą grą 
koniuszkami pałek bębnowych!

alla ivasîna  
uczennica 12 klasy Liceum im. D. Cantemira w Bielcach

* OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
  (przyp. red.).

z języka rosyjskiego tłumaczyła: Maria Garcavenco,  
studentka II roku translatoryki (język polski i język angielski)
Państwowy Uniwersytet Mołdawski w Kiszyniowie
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ENCYKLOPEDIA jutrzenki

GRZeGORZ KaRnaS (ur. w 1972 w Wodzisła-
wiu śląskim) – wokalista jazzowy. Współpracował  
z czołówką polskiej i europejskiej sceny jazzowej.

W 1998 Karnas został uhonorowany pierwszą 
nagrodą na Międzynarodowych Spotkaniach Wo-
kalistów Jazzowych w Zamościu. W rok później 
ukazała się jego debiutancka płyta ReinkarnaSja.

Lato 2004 zaowocowało premierą autorskiej 
produkcji – płyty Sny, promocja której odbyła się 
w 2005 serią występów w Polsce i sąsiadujących 
krajach.

Rok 2006 przyniósł: kolejną produkcję Karnasa – 
krążek zatytułowany Ballady na Koniec Świata 
(rezultat pracy w latach 2004-2005), serię koncer-
tów w Polsce, Rumunii, Niemczech oraz pierwszą 
nagrodę w międzynarodowym konkursie wokali-
stów jazzowych young Jazz Singers Competition 
Brussels w Belgii.

W sierpniu 2007 Karnas zdobył uznanie słucha-
czy i grand prix międzynarodowego konkursu Crest 
Jazz Vocal we Francji. Działalność koncertowa jego 
kwartetu nabrała rozpędu. Zespół zaczął pojawiać 
się w Niemczech, Belgii, Francji, Portugalii, Moł-
dawii, Norwegii, Azerbejdżanie, Wielkiej Brytanii, 
Chinach, grając w klubach i na festiwalach.

Karnas jest inicjatorem Międzynarodowych Dni 
Jazzowych Dla Muzyków śpiewających VOICIN-
GERS w Żorach, którego ostatnie edycje zaczęły 
przybierać formę okołojazzowego festiwalu wokal-
nego, połączonego z konkursem i warsztatami mu-
zycznymi dla nieprofesjonalistów, prowadzonymi 
przez jazzmanów.

Jest wokalistą improwizującym, ma własny 
styl, który promieniuje w świat za pośrednictwem 
koncertów festiwalowych.

 Opr. na podstawie http://www.karnasmusic.com 

wiadomości

WARSZAWA I KISZyNIóW CORAZ BLIŻEJ
26 października 2014 eurolot otwiera regularne, bezpośrednie połączenie między Warszawą  

a Kiszyniowem. Do tej pory nikt nie obsługiwał tej trasy.

Połączenie wystartuje wraz z wejściem w życie 
zimowego rozkładu lotów. Loty będą odbywać się 
cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki 
i niedziele. Bilety już do nabycia na stronie Eurolotu 
http://eurolot.com/pl/destynacje/europa/kiszyniow. 
Godziny rejsów są zaplanowane tak, aby umożli-
wić pasażerom, którzy udają się do innych miast 
Europy, jak również do Stanów Zjednoczonych 

czy Kanady, możliwie jak najkorzystniejsze po-
łączenia. Lot z Warszawy do Kiszyniowa będzie 
trwał niecałe dwie godziny. Ceny biletów mają 
zaczynać się od 799 PLN w dwie strony (z baga-
żem w cenie). 

Flotę firmy Eurolot tworzą samoloty kanadyjskie 
typu Bombardier Q400 NextGen. To nowa maszyna 
nazywana najnowocześniejszym samolotem turbo-
śmigłowym XXI wieku. Wykorzystuje najnowsze 
technologie stosowane obecnie w lotnictwie. Lite-
ra Q w nazwie Q400 odnosi się do słowa „quiet” 
czyli cichy i nawiązuje do systemu tłumienia drgań  
i hałasu.

Bezpośrednie połączenia lotnicze Mołdawia 
– Polska to doskonała wiadomość dla świata biz-
nesu, coraz bardziej zainteresowanego rozwojem 
wzajemnych relacji, ale i dla ożywienia ruchu tu-
rystycznego. Zapraszamy do Polski! Zapraszamy 
do Mołdawii! 

www.kiszyniow.msz.gov.pl
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„IDA” – JEDEN Z NAJWIęKSZyCH SUKCESóW 
W HISTORII POLSKIEGO KINA

„Ida”, wybrana na polskiego kandydata do Osca-
ra w kategorii obraz nieanglojęzyczny, trafiła do kino-
wej dystrybucji w prawie 60 krajach. Wprowadzono 
ją do programów ok. 50 festiwali, ostatnio – wymienia 
producentka filmu Ewa Puszczyńska – w Sarajewie 
w Bośni i Hercegowinie (20. edycja Sarajevo Film 
Festival, 15-23 sierpnia) i chorwackim mieście 
Zadar (5. Avvantura Festival – Film Forum Zadar,  
23-29 sierpnia). W październiku będzie prezento-
wana na izraelskim festiwalu w Hajfie (30. Haifa 
International Film Festival, 9-18 października).

– „Ida” to tytuł, który za granicą znają wszy-
scy zainteresowani ambitnym kinem – podkreśla  
w rozmowie z Polską Agencją Prasową krytyk, 
wykładowca łódzkiej szkoły filmowej łukasz Ma-
ciejewski. – Zadar w Chorwacji, gdzie „Ida” startuje  
w konkursie, to kolejny w tym roku międzynarodowy 
festiwal, podczas którego rozmawiałem o „Idzie” 
z zagranicznymi krytykami i reżyserami. Ten film 
wywołuje bardzo duże zainteresowanie. Mamy do 
czynienia ze spektakularnym sukcesem – powie-
dział krytyk.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Pawlikowski to 
nazwisko dobrze znane festiwalowym odbiorcom 
kina ze względu na twórczość reżysera w Wielkiej 
Brytanii (w latach 2000 i 2004 nakręcił tam filmy 
„Ostatnie wyjście” i „Lato miłości” z Emily Blunt).

„Ida” (2013) jest koprodukcją polsko-duńską, 
zrealizowaną (zdjęcia powstawały m.in. w łodzi) 
przez Opus Film i Phoenix Film we współpracy  
z Portobello Pictures, Phoenix Film Polska i Canal+ 
Polska. Dofinansowały ją m.in. Polski Instytut Sztuki 
Filmowej i Duński Instytut Filmowy.

Akcja toczy się na początku lat 60. XX w. Anna, 
młoda nowicjuszka, sierota wychowywana w zako-
nie (w tej roli debiutująca na dużym ekranie Agata 
Trzebuchowska) przed złożeniem ślubów poznaje 
Wandę Gruz (gra ją Agata Kulesza), swoją jedyną 
krewną. Od Wandy, która jest jej ciotką, dziewczyna 
dowiaduje się, że jest Żydówką i że naprawdę nie 
nazywa się Anna, lecz Ida Lebenstein. Poznaje 
następnie tragiczną historię swoich rodziców, 
zamordowanych podczas wojny. Konfrontacja 
z przeszłością staje się dla przyszłej zakonnicy 
próbą wiary.

– Często problem z polskim kinem jest taki, 
że zdaniem obserwatorów z zagranicy są to filmy 
bardzo lokalne, opowiadane kodem zrozumiałym 
dla Polaków, zbyt hermetycznym. W „Idzie” polska 
narracja przekłada się zarazem na historię w dużej 
mierze wspólną dla dziedzictwa europejskiego  
i jednocześnie zrozumiałą dla młodszych pokoleń, 
które nie doświadczyły wojny – powiedział krytyk.

Zwrócił uwagę, że „Ida” to film zadający mnóstwo 
pytań, w tym te odwieczne – o obecność Boga, i po-
kazujący niebezpieczeństwa historii. – To opowieść 
między innymi o poszukiwaniu sensu. Przemawia 
silnie do widzów także ze względu na czasy, w jakich 
żyjemy – gdy świat, na przykład ze względu na to, 
co dzieje się teraz na Wschodzie, wydaje się coraz 
mniej bezpiecznym – podsumował Maciejewski.

Również krytyk Andrzej Bukowiecki podkreśla, 
że „Ida” jest z jednej strony filmem mocno zakorze-
nionym w historii, z drugiej – opowieścią głęboko 
uniwersalną; przywodzącą na myśl skojarzenia  
z najlepszymi dokonaniami polskiej szkoły filmowej, 
wczesnymi obrazami Andrzeja Wajdy, Wojciecha 
Jerzego Hasa.

Wielkim atutem „Idy” – podkreślił – są czarno-
białe zdjęcia autorstwa Ryszarda Lenczewskiego 
i łukasza Żala, którym cały artykuł poświęcił m.in. 
magazyn „American Cinematographer”, co stanowi 
prestiżowe wyróżnienie. Wydawca tego miesięcz-
nika, Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów 
Filmowych (American Society of Cinematographers 
– ASC) przyznało Lenczewskiemu i Żalowi swoją 
nagrodę, Spotlight Award.

W kinach w Polsce „Ida” (która weszła na ekra-
ny 25 października 2013 r.) zgromadziła, jak dotąd, 
111 tys. widzów. Jak informuje Polski Instytut Sztuki 

Jeden z największych sukcesów w historii naszego kina – tak Polski instytut Sztuki Filmowej 
określa „idę”. Obraz Pawła Pawlikowskiego we Francji obejrzało 500 tys. widzów, a prawie drugie 
tyle w uSa. Pokazywano go też m.in. w argentynie, Japonii, nowej Zelandii. 

PAP / Leszek Szymański

wiadomości
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Filmowej, dystrybucja międzynarodowa „Idy” oka-
zała się jednym z największych sukcesów w historii 
polskiego kina. Według danych podawanych przez 
PISF, we Francji film Pawlikowskiego obejrzało bli-
sko 500 tys. widzów, ponad 100 tys. we Włoszech, 
a po kilkadziesiąt tysięcy – w Hiszpanii i Holandii.

W kinach amerykańskich zobaczyło go ok. 450 
tys. widzów. Jego popularność stała się tak wielka, 
że w szczytowym momencie dystrybucji w USA 
film był wyświetlany na 134 ekranach – podał PISF.

26 września „Ida” trafi na duże ekrany w Wlk. 
Brytanii i Irlandii, a w październiku w Danii i Szwecji. 
Film Pawlikowskiego pokazywano także w kinach 
m.in. w: Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Japonii, 
Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, 
Szwajcarii i na Tajwanie.

Na ok. 50 filmowych festiwalach przyznano 
za „Idę” ponad 30 nagród. Pawlikowski triumfował 
m.in. podczas 57. edycji prestiżowego BFI London 
Film Festival w 2013 roku (impreza organizowana 
przez Brytyjski Instytut Filmowy). W uzasadnieniu 
głównej nagrody dla „Idy” jurorzy z Londynu napi-
sali: „Byliśmy głęboko poruszeni tym odważnym, 
a zarazem subtelnym filmem”. Zwrócili uwagę na 
„wizualny język filmu”, oddziaływujący silnie na 
emocje widza.

„Ida” otrzymała też m.in. nominację do „wło-
skiego Oscara” – czyli nagrody David di Donatello 
(edycja 2014), przyznawanej przez Włoską Akade-
mię Filmową – w kategorii najlepszy film europejski 
(wśród czterech pozostałych nominowanych produk-
cji znalazły się „Życie Adeli” Abdellatifa Kechiche’a i 
„Filomena” Stephena Frearsa).

„Jedno z najbardziej poruszających dzieł pokazy-
wanych ostatnio na ekranach”; „film o poszukiwaniu 
tożsamości indywidualnej i zbiorowej, proponujący 
ideę kina, którą dzisiaj rzadko się spotyka i która 
(...) przywodzi na myśl Dreyera, Tarkowskiego  
i wczesnego Polańskiego”; „trzymający w napięciu, 
mocny”; „zdjęcia oparte na wspaniałej czerni i bieli, 
jak w pierwszych dziełach Polańskiego” – pisali 
o „Idzie” włoscy krytycy („Cinematografo”, „Il fatto 
quotidiano”, „La Reppublica”, „La Stampa”).

Na początku sierpnia Komisja Oscarowa pod prze-
wodnictwem Filipa Bajona, powołana przez minister 
kultury Małgorzatę Omilanowską, ogłosiła, że „Ida” 
jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii ob-
raz nieanglojęzyczny. Lista produkcji nominowanych 
do nagród amerykańskiej Akademii Filmowej (w ich  
87. edycji), wyłonionych spośród kandydatów wybra-
nych przez poszczególne kraje, ogłoszona zostanie 
15 stycznia.

Joanna Poros, Polska Agencja Prasowa

wiadomości
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historia w obiektywie

В начале марта 1990 года я услышал от 
знакомых о том, что в городской прессе появи-
лось сообщение о первом собрании польской 
общественности. Потом я нашел это объявление  
в газете: «9 марта в Академии наук состоится 
собрание, на которое приглашаются все, кто счи-
тает себя людьми польского происхождения». 

Утром 9 марта я, конечно же, был на улице 
Академической, в конференц-зале Академии 
наук. Много незнакомых людей, взволнованные 
выступления на разные темы… Но объединяло 
нас одно – происхождение!

Собрание вел молодой человек – Игорь 
Пекарский. Ему удалось установить контакт со 
многими людьми польского происхождения, про-
живающими в Молдавии и за её пределами. На 
эту встречу был также приглашен Генеральный 
Консул Польши в Киеве Рышард Польковский. 
Консул обещал всяческое содействие при ор-
ганизации летних лагерей отдыха для детей  
и поездок на историческую родину для взрослых, 
а также в получении образования молодежью  
в Польше. И подтверждение этим словам при-
шло очень быстро: во время каникул в летние 
лагеря из Молдавии в Польшу поехало около 
70 детей.

То памятное собрание завершилось выбором 
правления первого в постсоветской Молдавии 
Польского культурного общества. Председате-

лем его был избран ака-
демик АН МССР, доктор 
физико-математических 
наук, профессор Таде-
уш Иосифович Малинов-
ский.

После собрания долго 
не расходились, обсуж-
дали наши проблемы  
и мечты о польской школе 
и детском саде. Прошло 
не так уж много лет, и как-
то неожиданно всё это 
свершилось: появились 
польские классы в столич-
ном лицее им. Н. Гоголя  

и потом в других местах, затем – польская группа 
«Краковячки» в одном из кишиневских детских 
садов. Стали регулярно приезжать учителя поль-

Na początku marca 1990 roku usłyszałem od 
znajomych o tym, że w prasie miejskiej została za-
mieszczona informacja o pierwszym zebraniu pol-
skiej społeczności. Potem znalazłem to ogłoszenie 
w gazecie: „9 marca w Akademii Nauk odbędzie się 
zebranie, na które są zaproszeni wszyscy, którzy 
uważają się za Polaków”.

Rankiem 9 marca pojawiłem się w Sali Konfe-
rencyjnej Akademii Nauk przy ulicy Akademickiej. 
Wielu nieznajomych ludzi, wzruszające wystąpienia 
na rozmaite tematy… łączyło nas jedno – pocho-
dzenie!

Zebranie prowadził młody człowiek – Igor 
Piekarski. Udało mu się skontaktować z osobami 
polskiego pochodzenia mieszkającymi w Mołdawii 
i poza jej granicami. Na to spotkanie był zaproszo-
ny również Konsul Generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kijowie Ryszard Polkowski. Pan Konsul 
zapewnił zebranych Polaków o wszelkim wsparciu 
przy organizacji letniego wypoczynku dla dzieci 
z polskich rodzin, wycieczek dla dorosłych do 
historycznej Ojczyzny oraz dla młodzieży chcącej 
zdobywać wykształcenie w Polsce. Potwierdzenie 
tych słów nadeszło bardzo szybko – już latem do 
Polski na wakacje z Mołdawii wyjechało około  
70 dzieci.

To pamiętne zebranie wieńczyły wybory pierw-
szego w posowieckiej Mołdawii Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalnego. Przewodniczącym 
Zarządu został wy-
brany pan Tadeusz 
Malinowski, profesor, 
członek Mołdawskiej 
Akademii Nauk, dok-
tor nauk fizyczno-ma-
tematycznych.

Po zebraniu dłu-
go nie rozchodzono 
się, omawiając nasze 
problemy i marzenia o 
otwarciu polskiej szko-
ły i polskiego przed-
szkola. Nie minęło 
wiele lat i nieoczeki-
wanie to się spełni-
ło: utworzono polską klasę w liceum M. Gogola  
w Kiszyniowie, potem – polską grupę „Krakowiaczki” 
w jednym z kiszyniowskich przedszkoli. Przyjechali 

SZEROKIEJ DROGI!

В добРый ПУТь!

«Польское культурное общество при Мол-
давском фонде культуры создано в Кишинё-
ве. Кого-то этот факт может удивить. А вот 
старые кишинёвцы, их сверстники из других 
мест прекрасно знают и помнят, что поляки, 
обосновавшиеся не только в столице, но  
и в других городах и селах республики, уже 
давно из пришлых людей превратились  
в коренных жителей Молдавии. Еще несколько 
десятилетий назад они располагали польскими 
школами, действовали костёлы.»

«Молодежь Молдавии»,  
№ 31 от 15 марта 1990 г.
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historia w obiektywie

ского языка, а на учебу в Польшу поехали первые 
наши абитуриенты, со временем вернувшись уже 
выпускниками польских вузов.

После собрания нас сфотографировал фото-
корреспондент газеты «Молодежь Молдавии». 
Кстати, негатива этого снимка не существует 
– сгорел при пожаре в доме печати. На фото-
графии Ю. омелько, которую я отсканировал 
из газеты, мне известны не все участники со-
брания. Прошло уже четверть века, но недо-
стающую информацию ещё можно найти. 

Из пятнадцати человек на снимке некото-
рые видны четко, другие похуже, третьи поч-

ти совсем неразличимы. 
Хотелось бы узнать как 
можно больше об именах 
и судьбах этих людей!

Второй слева на сним-
ке – это я, Виктор Слён-
кин. Рядом со мной Игорь 
Пекарский – организатор 
и создатель нашего обще-
ства. Его энергия и воз-
можности собрали нас  
в тот весенний день, и так 

появилась та общность людей, которая суще-
ствует уже четверть века! 

Пятый слева – Генеральный консул Польши 
в Киеве Рышард Польковский, четвёртая слева 
– Неля Михайловна Саганова (ныне консультант 
по вопросам истории Кишиневской римско-
католической курии – ред.)

nauczyciele z Polski, do Polski z Mołdawii mogli po-
jechać pierwsi abiturienci, którzy z czasem powrócili 
jako absolwenci polskich szkół wyższych.

Po zebraniu zostaliśmy sfotografowani przez 
korespondenta gazety „Młodzież Mołdawii”.  
À propos, negatyw tego zdjęcia nie istnieje – spalił 
się w pożarze w Domu Prasy. Zdjęcie J. Omielko, 
zeskanowałem z gazety, nie znam wszystkich 
uczestników spotkania, którzy są na nim. Minęło 
ćwierć wieku, ale myślę, że  brakującą informację 
jeszcze można odtworzyć.

Z piętnastu osób na zdjęciu niektóre widać 
dokładnie, inne trochę gorzej, kogoś zupełnie źle. 
Chciałoby się dowie-
dzieć jak najwięcej  
o imionach i losach 
tych ludzi!

Jako drugi od le-
wej na zdjęciu stoję ja 
– Wiktor Sląkin. Obok 
mnie Igor Piekarski – 
organizator i twórca 
naszego Stowarzy-
szenia. Jego energia 
i możliwości zebrały 
nas tego wiosennego dnia i tak powstała ta wspól-
nota ludzi, która istnieje już ćwierć wieku!

Piąty od lewej – to Konsul Generalny Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Kijowie Ryszard Polkowski. Obok 
czwarta – Nela Michajłowna Saganowa (obecnie 
jest konsultantem ds. historii rzymsko-katolickiej 
kurii kiszyniowskiej – red.). 

« ...избранное на самых демократичных 
началах правление Польского культурного 
общества в Молдавии во главе с его председа-
телем академиком АН МССР, доктором физико-
математических наук, профессором Т. И. Мали-
новским приступает к работе и, верится, что все 
возникающие проблемы разрешимы.»

«Молодежь Молдавии»,  
№ 31 от 15 марта 1990 г.
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Mołdawskie wina kojarzą się polskiemu konsumentowi  
z najniższą półką w marketach i sklepach nocnych. Trzeba jednak 
pamiętać, że jest to kraj z wielowiekowymi tradycjami winiarskimi 
i ogromnym potencjałem, by robić wina najwyższej jakości. Kraj, 
w którym obok tych mało pijalnych, są też wina z najwyższej 
półki.

Siódmym od lewej 
na zdjęciu jest pan 
Tadeusz Malinowski,  
o nim można wiele opo-
wiedzieć, ale to już póź-
niej, w innym artykule. 
ósmy – Aleksander 
Gutowski (zmarł w 1998 
roku, jego rodzina wyje-
chała do Odessy). 

Jako dziesiąty od 
lewej stoi  kiszyniowianin Aleksander Tkaczenko, 
obok jego żona Tatiana. Dalej ksiądz z Raszkowa 
Jan Rudnicki (teraz mieszka w USA – red.), jego 
siostra i ojciec. Niestety nie pamiętam kobiety, która 
stoi jako pierwsza od lewej oraz mężczyzn – szóste-
go i jedenastego. Może się uda ich „rozszyfrować” 
i opowiedzieć coś ciekawego o innych ludziach 
uwiecznionych na zdjęciu.

Wiktor Sląkin
 Kiszyniów

Седьмым на снимке 
мы видим Тадеуша Ма-
линовского, о нём можно 
много рассказать, но это 
позже, в другой статье. 
Восьмой – Александр 
Гутовский (умер в 1998 
году, его семья уехала  
в одессу). 

десятый слева – 
кишиневец Александр 

Ткаченко, а рядом его супруга Татьяна. далее – 
ксёндз из Рашкова Ян Рудницкий (сейчас прожи-
вает в США – ред.), его сестра и отец. К сожале-
нию, не помню женщину, стоящую первой слева,  
и мужчин, стоящих шестым и одиннадцатым. 
Может, удастся их «расшифровать» и рассказать 
что-то интересное о людях, запечатленных на 
снимке.

Виктор Слёнкин
Кишинев 

«...эта встреча напоминала расширенный се-
мейный совет, на котором звучала и польская, 
и молдавская, и русская речь. Пожилые люди 
вспоминали своих преподавателей польских 
школ, молодежь строила планы изучения род-
ного языка, посещения родины предков.»

«Молодежь Молдавии»,  
№ 31 от 15 марта 1990 г.

Если вы узнаете кого-либо на этой фотографии, напишите, пожалуйста, на наш почтовый адрес: 
Redakcja pisma JuTRZenKa, c/p 983, MD-3101 Bălţi, MOLDOVa  

или на электронный адрес редакции: redakcja.jutrzenka@gmail.com  

historia w obiektywie - szczęśliwej DROGI!

Mołdawia, choć prawie dziesięciokrotnie mniej-
sza niż Polska, nadal pozostaje swego rodzaju 
winiarską potęgą. W rankingach plasuje się tuż za 
pierwszą dziesiątką największych światowych produ-
centów wina. Fakt ten nie powinien dziwić. Kraj ma 
fantastyczny potencjał klimatyczny i geograficzny do 
uprawy winorośli. Mołdawia leży na tej samej szero-
kości geograficznej co Burgundia – słynny francuski 
region winiarski. Sprzyjający klimat kontynentalny 
sprawia, że winorośl rośnie tu znakomicie. Zresztą 
nie tylko winorośl. Warunki klimatyczne oraz duży 
odsetek gleb najwyższej klasy decyduje o rolniczym 
profilu gospodarki mołdawskiej, oraz o fantastycznej 
jakości płodów rolnych. Mołdawia bardzo mocno 
oparła swoja gospodarkę o przemysł winiarski.

Określenie „przemysł” jest w tym przypadku 
zasadne, ponieważ dominują produkcje wielkopo-
wierzchniowe. Winiarze z reguły nie produkują poniżej 
miliona butelek rocznie. Takiej skali rozwoju sprzyja 
fakt, iż wina mołdawskie cieszyły się uznaniem i du-
żym popytem w Rosji, a wcześniej w całym imperium 
radzieckim. Jednak poza produkcjami na dużą skalę, 
w Mołdawii produkuje się również wino w warunkach 
domowych na własne potrzeby. Niemal każdy Mołda-
wianin jest więc „winiarzem”, co pokazuje, jak ważny 
jest ten trunek dla mieszkańców kraju. Mołdawianie 
lubują się w legendach, które pokazują, że winorośl to 
ich dobro narodowe. Na przykład tej mówiącej, że Bóg 
dał jednym narodom góry, innym morze, a Mołdawii 
dał pas ziemi w kształcie kiści winogron.

spotkania z Mołdawią

MOłDAWSKIE WINO W DRODZE NA SZCZyT
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historia w obiektywie

FILAR GOSPODARKI

Mołdawia posiada wielowiekową tradycję pro-
dukcji wina. Winorośl na mołdawskich ziemiach 
uprawiano już 4-5 tysięcy lat temu. W czasach 
sowieckich ta mała republika zaspokajała połowę 
zapotrzebowania na wino całego imperium. Zawi-
rowania polityczne sprawiły jednak, że produkcja 
i sprzedaż wina drastycznie spadły. Po rozpadzie 
imperium sowieckiego, kiedy Mołdawia uzyskała nie-
podległość, rozpoczęto powolny proces odradzania 
i modernizacji winiarstwa. Ważne inwestycje poczy-
niono w latach 2000-2005, zasadzając klony popu-
larnych szczepów międzynarodowych. W 2006 ro- 
ku Rosja, która sprowadzała 85% produkcji win 
mołdawskich, zakazała importu tych produktów. Był 
to cios dla mołdawskiego winiarstwa, które kolejny 
raz pogrążyło się w kryzysie. W odpowiedzi na ten 
krok Unia Europejska całkowicie otworzyła rynek na 
mołdawskie wina. Sytuacja ta zmusiła mołdawskich 
winiarzy do zorientowania się na Zachód, inwestycji 
w jakość oraz dywersyfikację rynków zbytu. Para-
doksalnie jednak rosyjskie embargo w dłuższej per-
spektywie przysłużyło się mołdawskiemu winiarstwu. 
Rosja to niezbyt wymagający, łatwy i szybki rynek 
zbytu. Aby podbić rynki europejskie, Mołdawia musi 
zainwestować w technologie i popracować nad ja-
kością swoich wyrobów.

Mołdawscy producenci zaczęli przykładać rów-
nież wagę do marketingu i działań wyróżniających 
ich produkty wśród wielu innych na rynku. Jedną 
z oznak takiej polityki jest tendencja do sprzedaży 
trunków w nietypowych butelkach o wymyślnych 
kształtach i zdobieniach. Wiele winnic do dziś sprze-
daje wina w takich awangardowych butelkach. Wielu 
producentów w obliczu konieczności zorientowania 
się na zachodnie rynki było zmuszonych całkowicie 
zmienić profil produkcji z win półsłodkich i półwytraw-
nych, sprzedawanych luzem w dużych pojemnikach, 
na butelki dla bardziej wymagającej klienteli.

Choć mołdawskie winiarstwo zawsze stało 
trochę na uboczu w stosunku do zachodnioeuropej-
skich trendów, bacznie przygląda się innym rynkom. 
Mołdawscy winiarze z uwagą obserwują poczynania 
kolegów z Czech, Polski czy Chin. Potencjał moł-
dawskiego rynku przyciągnął również inwestorów 
zagranicznych. W 2004 roku rosyjskie i amerykań-
skie inwestycje zaowocowały powołaniem 20 spółek 
joint venture. W 2007 roku powstała Mołdawska 
Gildia Winiarzy zrzeszająca 7 winnic, które wspól-
nie bronić będą swoich interesów. Bardziej ambitne 
mołdawskie winnice współpracują ze specjalistami  
z Francji (np. z Institute de Champagne), konsultując 
proces produkcji na poszczególnych jego etapach. 
Pracownicy winnic uczestniczą w profesjonalnych 

szkoleniach i konferencjach poświęconych pro-
dukcji wina we Francji, Włoszech, Chile i innych 
winiarskich potęgach. Do współpracy zapraszani 
są międzynarodowi konsultanci mający pokazać 
jak nadać miejscowym winom stylu międzynarodo-
wego. Winiarze prowadzą profesjonalne badania 
rynku i opracowują świadomą strategie marki. Jedna  
z winnic mołdawskich posiada już certyfikat produkcji 
ekologicznej.

Na targach ProWein 2013 w Dusseldorfie Moł-
dawia pochwaliła się ogromnym postępem, jakie 
krajowy przemysł winiarski poczynił w ostatnich 
latach. Powołano instytucję Wine of Moldova pro-
mującą mołdawskie winiarstwo w Europie. Hasło 
projektu to „Wino z Mołdawii – żywa legenda”. Miej-
scowe gildie winiarzy dokładają starań, by zadbać  
o rodzime winiarstwo, rewitalizują odmiany rdzen-
nych szczepów, tworzą katalog win wysokiej jakości, 
także tych z wyrazistych mołdawskich produktów 
takich jak Negru de Purcari czy Taking Root. Negru 
de Purcari jest dziś najbardziej znanym winem. To 
kupaż szczepów Cabernet Sauvignon, Rara Neagră 
i Saperavi. Podobno Elżbieta II szczególnie upodo-
bała sobie to wino, co zaowocowało regularnymi 
zamówieniami z pałacu Buckingham.

W POSZUKIWANIU SWOJEGO STyLU

Statystyczny Mołdawianin wypija rocznie ok.  
28 litrów wina. Dużo i chętnie pije się z przydomo-
wych winniczek. Rzadko jest to wino dobrej jakości, 
trudno jednak wymagać by w domowych warunkach 
produkowano wina jakościowe. Wina domowe pro-
dukuje się głównie z hybrydowych szczepów takich 
jak: lidia, isabella czy zamfira. Wina jakościowe nigdy 
nie przyjęły się wśród miejscowej ludności, ponieważ  
w większości przeznaczane były na eksport. Elemen-
tem stylu życia i codzienności nie jest zatem wino  
w pojmowaniu „francuskim”, otwierane do kolacji  
Chateau, a słabej jakości wina domowe. Wino jako-
ściowe jest postrzegane bardziej jako filar ekono-
micznej równowagi. Trudno dziwić się takiej postawie, 
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jeżeli sektor winiarski zatrudnia 27% krajowej siły 
roboczej i składa się na 28-30% dochodów z eksportu. 
Być może właśnie w tym tkwi trudność w znalezie-
niu swojego stylu oraz umiejętności produkcji win 
najwyższej jakości, które bez kompleksów gościłyby 
na europejskich stołach. Jak robić dobre wino skoro 
samemu się go na co dzień nie pija?

Mołdawia może pochwalić się klimatem terroir, 
które pozwala produkować wina wysokiej klasy, 
czerwone (na południu kraju) oraz białe (głównie  
w regionach centralnych). Uprawa winorośli zajmuje 
tu około 112 tys. ha i jest to uprawa około 30 różnych 
odmian owocu. Wyróżnić możemy cztery historyczne 
regiony winiarskie, z których pierwsze trzy posiadają 
chronione oznaczenia geograficzne. Są to: Valul lui 
Traian (południowy zachód), ştefan Vodă (południowy 
wschód), Codru (centrum) oraz Bielce (północ). Od-
miany winorośli uprawiane w Mołdawii to mieszanka 
odmian europejskich (73%), kaukaskich (17%) oraz 
rdzennych (10%).

70% upraw vitis vinifera czyli winorośli właściwej 
w Mołdawii to odmiany białe (Rkatsiteli, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Aligote itd.) produkowane głównie 
w centrum kraju, 30% stanowią odmiany czerwone 
(Saperavi, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir 
itd.). Odmiany rdzenne, które stanowią o unikalności 
i autentyczności tutejszego winiarstwa to 10% upraw. 
Do odmian rdzennych możemy zaliczyć Feteasca 
Albă, Feteasca Regală, Rara Neagră, Plavai, Viorica. 
Widać zatem, że przeważa produkcja win z odmian 
międzynarodowych, zauważalna jest jednak tenden-
cja powracania do odmian rdzennych, które pozwolą 
stworzyć unikalny styl miejscowych win.

Jeżeli chodzi o produkty komercyjne, to przewa-
żają tradycyjne dla tego kraju wina półsłodkie i słodkie. 
Te czerwone, wzmacniane (16%) na czele z Kagor, 
wytwarzane są głównie z Cabernet Sauvignon. Spora 
część tych win utrzymanych jest na średnim poziomie, 
nie zaskakując przesadnym wyrafinowaniem. Mołda-

wia może jednak pochwalić się ambitnymi projektami 
winiarskimi takimi jak: Purcari, Chateau Vaterly czy 
Cricova, słynąca z produkcji świetnych win musują-
cych wytwarzanych metodą klasyczną. Warte uwagi 
są również niszowe, choć medialne przedsięwzięcia 
winiarskie takie jak np. Equinox Constantina Stratana. 
Jednoszczepowe wina Stratana z odmian między-
narodowych z powodzeniem mogłyby konkurować 
z podobnymi winami na Zachodzie. Wyróżniają się 
wysoką jakością i unikalnymi walorami smakowymi. 
Stratan jako pierwszy zaczął również produkcję wina 
z czystego, historycznego, mołdawskiego szczepu 
Rara Neagră, które mogłoby uchodzić za wizytówkę 
mołdawskiego winiarstwa.

Dziś wina mołdawskie okupują półki polskich 
supermarketów. Polacy są w czołówce odbiorców 
mołdawskich trunków. Na polski rynek trafia 5% 
mołdawskiego eksportu wina, co czyni Polskę naj-
większym w UE importerem mołdawskiego wina. 
Coraz więcej lokali gastronomicznych w kraju włącza 
do swojej karty wina mołdawskie lub zamieszcza je  
w menu sezonowym, poważni importerzy umiesz-
czają je w swoim portfolio. Na rynku pojawiło się kilku 
wyspecjalizowanych importerów sprowadzających 
tylko wina mołdawskie z najlepszych winnic. Wize-
runek mołdawskiego wina w Polsce powoli zaczyna 
się zmieniać.

 DOBRO NARODOWE

Wielowiekowa tradycja winiarska daje Mołdawii 
nie tylko wspaniałe trunki, ale również może przy-
nieść dochody z enoturystyki, czyli podróżowania 
związanego z winem. Oferta tej specyficznej gałęzi 
turystyki jest w Mołdawii niezwykle ciekawa i bogata, 
stanowi doskonałą promocję dla kraju i miejscowych 
wyrobów, kreuje obraz Mołdawii jako kraju z bogatą 
kulturą winiarską. Niewątpliwą atrakcją Mołdawii są 
największe na świecie, legendarne piwnice winne – 
Mileştii Mici i Cricova, znajdujące się w okolicach 

spotkania z Mołdawią
w
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Od roku 2014 promowanie produkcji mołdaw-
skich przedsiębiorstw winiarskich na krajowych 
i zagranicznych rynkach odbywa się pod jedną 
marką „Wine of Moldova”, która zdaniem ekspertów 
pozwoli do roku 2020 zwiększyć poziom eksportu 
do 200 milionów litrów rocznie. 

Marka opracowywana była przez dwa lata. Na 
logo znajduje się bocian przyjmujący formę kropli 
wina, a w środku kiść winogron przypominająca 
kształtem Republikę Mołdawii. Nowe logo i slogan 
„Wine of Moldova – a legend alive” („Mołdawskie 
wina – żywa legenda”) stanowić będą gwarancję 
jakości wina. 

Aby uzyskać prawo do używania marki „Wine 
of Moldova”, producenci muszą zarejestrować się 
w Narodowym Urzędzie Winorośli i Wina. Może 
to zrobić każda mołdawska firma, której produkty 
są zgodne z opracowanymi wymogami technolo-
gicznymi. 

Nowa marka „Wine of Moldova” po raz pierw-
szy zaprezentowana została w marcu 2014 roku  
w Niemczech na międzynarodowej specjalistycznej 
wystawie „ProWein”. W czerwcu program promocji 
mołdawskiego wina „Wine of Moldova – a legend 
alive” został przedstawiony w Warszawie. W pre-
zentacji wzięło udział 25 importerów mołdawskich 
win, m.in.: tak poważni gracze na polskim rynku, 
jak „Domain Menada” i „Partner Center”. Podczas 
spotkania rozmawiano o reformach w sektorze 
uprawy winorośli w Republice Mołdawii, wzroście 
inwestycji w winiarstwo oraz nowych technologiach 
finansowanych z pomocą kredytu Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Monika Wierzbicka, dy-
rektor importu w firmie „Partner Center”, określiła 

spotkanie jako bardzo owocne i dodała, iż wierzy, 
że mołdawskie wina mogą zmienić swój wizerunek 
z „win tanich” na „wina jakości europejskiej”. 

Polska jest największym konsumentem moł-
dawskich win w Unii Europejskiej. Corocznie impor-
tuje około 5 mln litrów wina za kwotę 10 milionów 
dolarów. Według prognoz w ciągu najbliższych 
pięciu lat konsumpcja mołdawskich win w Polsce 
wzrośnie o 20%. 

Bocian przedstawiony w logo marki „Wine of  �
Moldova” przypomina swoim kształtem kielich,  
do którego wlewane jest wino (kiść winogron 
trzymana przez bociana). Barwy wykorzystane  
w logo, symbolizują rodzaje wina produkowanego 
w Republice Mołdawii — białe, różowe i czerwone. 
Symbolika opracowanego znaku jest więc złożona — 
nawiązuje on do mołdawskiej legendy o bocianach, 
Republiki Mołdawii, winogron, które są tu uprawiane 
oraz wina, które jest z nich produkowane  
z prawdziwą pasją.

  

POLSKA JEST ZAINTERESOWANA WINEM Z MOłDAWII

spotkania z Mołdawią

Kiszyniowa. To ponad 200 kilometrowe podziemne la-
birynty, które są pozostałością po wydobyciu wapieni. 
Warunki panujące w piwnicach, dzięki odpowiedniej 
temperaturze, wilgotności i cyrkulacji powietrza są 
wręcz znakomite do przechowywania wina. Piwnice 
znajdują się na głębokości 80 metrów. Po korytarzach 
tych podziemnych labiryntów można poruszać się jak 
po ulicach: rowerem, samochodem bądź skorzystać 
z wagoników elektrycznych kursujących pod ziemią.

Przechowuje się tu ponad dwa miliony butelek 
wina, bogatą kolekcję win z byłego ZSRR, prywatne 
kolekcje osobistości oraz cenne butelki z począt-
ków XX wieku warte kilkadziesiąt tysięcy dolarów. 
Podziemia kryją również fabrykę szampanów. Słyn-
ne mołdawskie piwnice są stałym punktem wizyt 
wszystkich oficjalnych delegacji. Kiedyś słynne piw-
nice odwiedził Jurij Gagarin, który podobno wyszedł  

z nich po 3 dniach. Piwnice Mileştii Mici zostały wpi-
sane do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe 
na świecie. Warto wspomnieć, że znajdują się tutaj 
tylko miejscowe wina. Zgodnie z ustawą z 2003 roku 
kombinat winny Cricova został uznany za obiekt 
narodowego dziedzictwa kulturowego Mołdawii i nie 
może podlegać prywatyzacji.

Wiele mołdawskich winnic posiada dziś swoje 
piwnice, które również kryją swoją własną historię. 
Piwnice takie posiada również większość domostw 
produkujących wina na własne potrzeby. Dlatego 
każdy wypad do Mołdawii stanie się siłą rzeczy odro-
binę ekologiczny. Wystarczy uciąć sobie pogawędkę 
z miejscowymi, by za chwilę zostać zaproszonym na 
degustację domowego trunku.

autor: Paulina Twarowska 
http://www.eastwestinfo.eu           

opracowano na podstawie http://www.logos.press.md

z języka rosyjskiego tłumaczyła: Plamadyala Marina  
studentka II roku translatoryki (język polski i język angielski)
Państwowy Uniwersytet Mołdawski w Kiszyniowie
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Festiwal Talentów w Bukowinie to pełne wrażeń 
wydarzenie z udziałem Polonii z Białorusi, Ukrainy, 
Litwy, Mołdawii i Rumunii.

Podczas Festiwalu Talentów goście mogli zoba-
czyć występy artystów z tych krajów. W programie 
wystąpili m. in.: akordeonista Władysław Szugajew 
(Białoruś), grający z wirtuozerią zarówno Chopina, 
jak i muzykę bałkańską, Walentyna Katuszyńska 
z „Pieśniami z Kamieńca Podolskiego” (Ukraina) 
i wokalny duet z Naddniestrza „Kris-Ed”. Wystą-
pił również Zespół Górali Czadeckich z Nowego 
Sołońca „Sołoczanka”, który zaprezentował pieśni  
i tańce bukowińskie. 

Dla miłośników rzeźby również nie zabrakło wra-
żeń, ponieważ można było podziwiać reliefy artysty 
Bolka Majerika pod Skałą Jastrzębią oraz odwiedzić 
jego Galerię Rzeźby „Angelus”. Goście Festiwalu 
Talentów z Białorusi, Litwy, Mołdawii, Ukrainy, Ru-
munii, Polski również zaprezentowali swój dorobek, 
stworzony różnymi technikami artystycznymi. Cieszę 
się, że na Kiermaszu Sztuki mogłam reprezentować 
Polonię z mołdawskiego miasta Bielce.

Wśród atrakcji przygotowanych dla gości znala-
zło się spotkanie przy wspólnym stole, zatytułowane 
„Bukowińska sztuka kulinarna”, kąpiel w Basenie 
Solnym w Kaczyce, zwiedzanie wyjątkowych miejsc 
związanych ze sztuką i kulturą bukowińską: mona-
styru Suceviţa, Kopalni Soli oraz słynnych polskich 
wsi w Bukowinie rumuńskiej – Pojany Mikuli, Pleszy 
i Nowego Sołońca. 

Jestem pewna, że pierwsza część Festiwalu, 
która odbyła się w Bukowinie, pozostawiła po sobie 
trwały ślad w duszy każdego uczestnika. Spotkanie 
z polską poezją, muzyką, sztuką było połączone  
z poznawaniem drugiego człowieka, jego kultury  
i tradycji. Festiwal spełnił nasze oczekiwania, pro-
mował utalentowanych artystów polskiego pocho-
dzenia, dał im siłę i pomysły do dalszej twórczości. 
Wierzę, że jego owoce okażą się długotrwałe! 

Do zobaczenia na kolejnych edycjach Festiwalu 
w Wilnie i Przemyślu!

Marina Klipa
Bielce 

FESTIWAL TALENTóW GOśCI  
W BUKOWINIE

Wystawa prac Mariny Klipa (Bielce) w Bukowinie  �

wydarzenia 2014

Festiwal Talentów w Bukowinie odbył się pod koniec czerwca w ramach projektu „Spotkania Wielu 
Kultur”, realizowanego ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Organizatorem 
projektu było Stowarzyszenie „Odra-niemen” z Wrocławia, a koordynatorem – Marek Pantuła 
(Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu).
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ВСТРЕЧА С СооТЕЧЕСТВЕННИКАМИ В РУМыНИИ
В конце июня активисты общества польской культуры «Ясна Гура» из Приднестровья стали 

участниками Фестиваля талантов, прошедшего на румынской Буковине. 

Наша поездка началась ранним утром, под 
шум дождя. По всем приметам дорога обещала 
быть удачной. После пересечения молдавско-
румынской границы мы добрались до неболь-
шого городка Гура-Хуморулуй с населением чуть 
больше 15 тысяч человек. до Польского дома  
в селе Плеша нас доставила на своей машине 
приветливая пани Ядвига. По дороге мы узнали, 
что поляки, живущие в горных селениях, по сей 
день сохранили и передают своим потомкам обы-
чаи и родной язык. В том, что местное население 
свято чтит свои традиции, мы смогли убедиться 
чуть позже. 

Утром следующего дня у нас была возмож-
ность прогуляться по сельским улицам, насла-
диться красотой местных пейзажей. Неизглади-
мое впечатление произвели на нас ухоженные 
улицы и живописные дворы, изобилие цветов  
у каждого сельского дома, приветливость местных 
жителей, желание пообщаться, готовность при-
гласить в свой дом и угостить вином… 

Мы общались с местными жителями, которые, 
кроме румынского, прекрасно владеют польским 
языком, а также понимают русский и украинский 
языки. Марек Пантула, координатор Фестиваля 
талантов, приложивший много усилий для органи-
зации этой встречи единомышленников, познако-
мил нас с новыми друзьями из Литвы, белоруссии, 
Молдавии, Румынии, Польши и Украины. 

Автору этих строк судьба преподнесла пода-
рок: среди приехавших гостей я встретила своего 
земляка из Житомира – Мечислава Малавского. 
В юные годы мы жили на одной улице, учились  
в соседних школах и в разное время покинули 
родной город. Профессор Мечислав Малавский – 

искусствовед, художник, скульптор, преподава-
тель Львовской академии искусств. 

После знакомства мы уже путешествовали 
все вместе. Посетили галерею резьбы по дереву 
«Ангелюс» в селе Плеша, которую местные жите-
ли называют «Королевством искусства у болька 
Майерика – философа жизни». «Ночь поэзии» 
Марек Пантула открыл замечательными словами: 
«Цель наших поэтических и музыкальных встреч – 
показать, что в любые времена остаются те, 
кто всем сердцем стремится к миру, укрепляя 
дружеские связи и выражая себя посредством 
песен и стихов. Этот мир – разноязыкий, много-
национальный, населенный людьми с разным 
вероисповеданием – может быть единым и ра-
достным. Надо только каждому из нас приложить 
к этому усилия». 

На импровизированной сцене бандуристки из 
Черновицкого университета исполняли произведе-
ния украинских авторов, польские песни пел дуэт 
из Тирасполя. Зрителями на Фестивале талантов, 
кроме нас, были также местные жители, а среди 
них много детей и молодежи. 

Мелодичные польские песни не оставили 
равнодушными ни одного зрителя. Концерт стал 
естественным продолжением нашей дружбы, за-
родившейся среди Карпатских гор. Завершился 
вечер праздничным угощением, состоявшим из 
блюд польской, украинской и румынской кухни. 

Незабываемые впечатления остались у нас 
от гостеприимной румынской буковины и первой 
части Фестиваля талантов, участниками которого 
нам посчастливилось стать. 

Алиса Коханова
Тирасполь

Участники Фестиваля талантов в Карпатах � Встреча соотечественников �

wydarzenia 2014
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Istotę spotkań z człowiekiem, jego kulturą, 
tradycją, sztuką pod nazwą „Festiwal Młodych 
Talentów”, organizowany przez Stowarzyszenie 
Odra-Niemen z Wrocławia, nie stanowiły wygodne 
fotele, sprzęt wysokiej jakości, efekty iluminacyjne, 
olbrzymi nakład finansowy czy wysoka medialność. 
Istotę spotkań stanowił Człowiek oddalony od 
postępującej cywilizacji, który bywa osamotniony  
w swej prostej, ale czystej egzystencji. 

 Jako autor i koordynator tego projektu stara-
łem się, by idea przekraczania granic politycznych  
i społecznych była realizowana, co w istocie do-
prowadza do szukania tego co łączy, a nie tego 
co dzieli.

 I tak 15 sierpnia 2014 roku wraz z 50 osobową 
grupą Polaków z Polski, Białorusi, Litwy, Mołdawii, 
Naddniestrza, Gagauzji i Ukrainy dotarliśmy do wio-
ski Soleczniki (45 km od Wilna), miejscowości w po-
łudniowej części Litwy. To tutaj 2 listopada 1821 ro- 
ku na starym cmentarzu w Solecznikach Adam 
Mickiewicz w towarzystwie Maryli z Wereszczaków 
Puttkamerowej, mieszkającej w pobliskich Bienia-
koniach (obecnie na terenach Białorusi) obejrzał 
obrzęd opisany później w II części „Dziadów”. Poeta 
często gościł w Solecznikach u swego przyjaciela – 
księdza Pawła Hranyszkiewicza, spędzał tutaj 
także święta Bożego Narodzenia. Jest to szcze-
gólne miejsce dla nas, Polaków, z uwzględnieniem 
obecnej wielokulturowości.

Innym miejscem spotkań z Polakami na Litwie, 
była wioska Turgiele. Odbyły się tam warsztaty ze 
sztuką oraz występy zespołów na czele z miejsco-
wą „Turgielanką”. Przybyli też goście, w tym samo-
rządowcy z Rejonu Solecznickiego i Wileńskiego.

Uczestnicy wielokulturowych spotkań zwiedzili 
Muzeum Anny Krepsztul. Natomiast w Białej Wace 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasteczka, 
występy zespołu „Kresowianka” z Białorusi oraz 
prezentacja dr Zofii Bator z Przemyśla o działalno-
ści Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Sakralnej. 

Sztuka, którą przekazaliśmy w polskich wio-
skach Turgiele i Białej Wace, stanowiła pewnego 
rodzaju formę terapii współczesnego człowieka, 
który jako Europejczyk prezentuje konformistycz-
ny styl życia i staje się główną sferą aktywności 
ludzkiej. Polacy ze Wschodu wnieśli w te spotkania 
wiele zapomnianych przez nas wartości. 

W moim pojęciu sztuka powinna nas inspi-
rować do podejmowania idealistycznych postaw  
w życiu codziennym, gdyż wartość takiej postawy 
nie tylko jest coraz mniej ceniona, ale i degrado-
wana poprzez zimny, materialistyczny pragmatyzm 
życiowy. Niestety, coraz rzadziej traktujemy dru-
giego człowieka jako podmiot, traktując go jako 
kolejny przedmiot i to mniej interesujący, niż inne 
przedmioty, inne dobra materialne. A przecież słowo 
„interesować” wywodzi się od łacińskiego interesse 
tzn.: być w czymś.

SPOTKANIA WIELOKULTUROWE NA LITWIE

wydarzenia 2014

Kolejna edycja spotkań z Polakami europy Wschodniej odbyła się na Litwie w drugiej połowie sierp-
nia. Przedstawiamy relacje koordynatora i uczestników Festiwalu Talentów.     

Występ polskiego zespołu folklorystycznego z Białorusi   � Dzieci z Naddniestrza na warsztatach decoupage �

Każda wielka sztuka oscyluje wokół spraw człowieka. 
 Maria Gołaszewska 
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Ludmiła Wolewicz (Komrat – Gagauzja): 

Kiedy członkowie Stowarzyszenia Polaków 
Gagauzji otrzymali zaproszenie od 
organizatorów Festiwalu Talentów ani chwili 
się nie wahali, w końcu współpraca Polonii 
Gagauzji ze Stowarzyszeniem „Odra-Niemen” 
z Wrocławia od dawna układa się bardzo 
dobrze i, co najważniejsze, jest owocna. 

Na Litwie poznaliśmy wielu ciekawych 
ludzi z różnych krajów Europy Wschodniej. 
Moim zdaniem, spotkania międzykulturowe  
pomagają nam lepiej zrozumieć nie tylko 
innego człowieka, ale również samego 
siebie, pomagają być otwartym i szanować 
wewnętrzny świat innych ludzi, a to, że jest  
on bogaty, upewniliśmy się podczas wernisaży 
oraz koncertów zespołów folklorystycznych  
na Festiwalu Talentów. 

Myślę, że dla Polaków z różnych miejscowości 
Mołdawii jest to bardzo ważne doświadczenie.

„Być w czymś” to autentyczne, a nie zewnętrz-
ne, powierzchowne zainteresowanie się drugim 
człowiekiem, jego myślą, egzystencją i kulturą. Otóż 
w takim zainteresowaniu się drugim człowiekiem, 
w tym przypadku naszym rodakiem, żyjącym poza 
swoją Ojczyzną, znika granica między nami, braćmi 
Słowianami. Trzeba wówczas przekroczyć granice 
swojego „ja”, swojego egoizmu, swojej wiedzy  
o wiedzy, przechodząc w wiedzę o niewiedzy czyli 
stan „jak niewiele jeszcze wiem”…stan pokory. 
Gdy człowiek ślepnie na człowieka, być może jego 
zewnętrzne zachowanie jest poprawne, grzeczne 
i układne, ale przez to samo niekoniecznie staje 
się ono etyczne. 

Wielkość nie boi się spotkania z przeciętnością, 
jeżeli rzeczywiście jest ona przeciętnością, a nie 
tylko pozorem przeciętności.

Sztuka jest też kulturą. A kultura zawiera w so- 
bie element wychowywania. Pryncypium wycho-
wania stanowi wychowywanie siebie samego od 
wewnątrz, gdzie rodzi się ekspresja, która jest ele-
mentem sztuki wychowywania siebie ku wartościom 
niezmiennym, jak dobro, miłość, prawda. Przy-
wołanie w swej duszy piękna wyższego wyzwala  
w człowieku nowe siły, które pozwalają postrzegać 
ideę piękna w życiu codziennym. Poprzez przeżycie 
odbiorcy sztuki, następuje terapia, której celem jest 
odkrycie – intelektualne, emocjonalne duchowe – 
wartości piękna i dobra, zapomnianych i nie przebu-

dzonych w człowieku. I choć wejście w świat żywej 
muzyki, poezji, improwizacji, śpiewu ma charakter 
intencjonalny, to jednak droga ku urzeczywistnieniu 
dostrzeżonych i przeżytych wartości staje się bar-
dzo realna. Wystarczy tylko utrzymać owe wartości 
estetyczne i moralne w swej duszy, umyśle i wnieść 
je do życia codziennego, podnosząc tym samym 
jakość każdego przeżytego dnia. 

Proces terapii sztuką zaczyna się już w mo-
mencie dostrzeżenia nowej możliwości w zakresie 
jakości swojego życia i pragnienia zrealizowania tej 
możliwości. Jak powiada św. Augustyn: „Dostrzeże-
nie piękna jest uwarunkowane pięknem duszy”. 

 Dlatego też tylko człowiek szukający ide-
alistycznej postawy jest faktycznym nosicielem 
wartości moralnych. A zatem, jeżeli człowiek nie 
będzie pokonywał w sobie pierwotnej natury i tkwił 
w przeciętności, jałowości myślenia i postępowania, 
to stan natury daje człowiekowi całkowitą wolność 
działania wyłącznie dla własnego dobra i obrony 
własnego dobra. 

Spotkania te ukazały wielopłaszczyznowość 
funkcjonowania człowieka z człowiekiem poprzez 
wspólną historię, tradycje, wspólną zadumę nad 
życiem ludzkim, wspólne kreowanie świata war-
tości. 

Marek Pantuła
Przemyśl        

wydarzenia 2014

Oksana Bondarczuk (Kiszyniów):

Byłam bardzo zainteresowana uczestnictwem 
w takim przedsięwzięciu, między innymi 
dlatego, że nasza kiszyniowska organizacja jest 
zaangażowana w przygotowanie corocznego 
polonijnego festiwalu „Polska Wiosna  
w Mołdawii” i wiedza, którą chciałam zdobyć  
na Litwie, miała pomóc w przygotowaniu 
kolejnych edycji festiwalu. 

Nie tylko przyglądałam się różnicom kultur 
i tradycji, prezentowanych na Festiwalu 
Talentów, ale także je badałam. Z pewnością 
mogę powiedzieć, że nie byłam zawiedziona  
w swoich oczekiwaniach!

Jestem bardzo wdzięczna Stowarzyszeniu 
„Odra-Niemen” za zaproszenie do udziału  
w projekcie „Spotkania Wielu Kultur”.  
Pragnę złożyć podziękowania koordynatorowi 
projektu Markowi Pantule za stworzenie ciepłej  
i serdecznej atmosfery tych spotkań.
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mozaika wakacyjna

MOłDAWSCy STUDENCI W POLSCE
Studenci języka polskiego z Państwowego uniwersytetu Mołdawskiego w Kiszyniowie dwukrotnie 

odwiedzili w tym roku Polskę. Była to dla nich doskonała okazja, żeby zwiedzić kraj, poznać jego 
historię, zetknąć się z żywą kulturą, nauczyć się języka, a także poznać młodych ludzi z całego świata, 
których łączy jedna pasja – Polska. 

W dniach 7-27 lipca 9 osób wzięło udział w Let-
niej Szkole Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziem-
ców, finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Mołdawscy studenci uczyli się w trzech ośrodkach 
akademickich: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla 
Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie, Centrum 
Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzo-
ziemców „Polonicum” w Warszawie oraz Centrum 
Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy  
i Cudzoziemców „Polonus” w Rzeszowie. 

Organizowane corocznie kursy letnie to dosko-
nała okazja, żeby podnieść swoje kompetencje języ-
kowe, poznać najpiękniejsze zakątki Polski, zdobyć 
wiedzę na temat jej historii i kultury, a także nawiązać 
nowe przyjaźnie i kontakty. Mołdawscy studenci 
odwiedzili wiele atrakcyjnych polskich miast, m. in. 
Warszawę, Rzeszów, Lublin, Zamość, Kazimierz 
Dolny, Toruń. Zobaczyli mnóstwo ważnych polskich 
zabytków oraz miejsc pamięci narodowej, jak np. 
Zamek Królewski oraz łazienki Królewskie w War-
szawie, Zamek Lubomirskich w łańcucie, muzeum 

Powstania Warszawskiego, Muzeum Lubelskie, 
Państwowe Muzeum na Majdanku, Uniwersytecki 
Ogród Botaniczny i wiele, wiele innych. Wieczorami 

Budynek CJKP UMCS w Lublinie �

Na Starym Mieście z dawnymi mieszkańcami Lublina �Zajęcia z translatoryki z Panią dr Ewą Białek �

Spotkanie z Profesorem Janem Mazurem —  �
Dyrektorem CJKP UMCS

Wizyta w Muzeum Lubelskim; obraz Jana Matejki  �
„Unia Lubelska”



  
  

 2
3
  

  
  
  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 9

/2
0
14

mołdawska młodzież chodziła nie tylko na imprezy, 
ale także do teatru, kina i filharmonii. 

Niecałe dwa miesiące później (15 września) 
studenci Państwowego Uniwersytetu Mołdawskie-
go (USM) wrócili do Polski, by w Lublinie wziąć 
udział w dwutygodniowym Specjalistycznym Kursie 
Języka Polskiego. Projekt sfinansowany ze środ-
ków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
został zorganizowany przy trójstronnej współpracy 
Ambasady RP w Kiszyniowie, Centrum Języka  
i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS 
w Lublinie oraz USM w Kiszyniowie. W trakcie tego 
pobytu studenci oprócz zajęć z języka polskiego oraz 
kultury i historii Polski uczestniczyli także w specja-
listycznych zajęciach translatorycznych. Przyszli 
mołdawscy tłumacze mieli okazję kształcić się pod 
okiem najlepszych specjalistów. 

Pomimo bardzo napiętego planu dydaktycznego 
(zajęcia odbywały się niemal codziennie od 9.00 
do 17.00), w programie kursu nie zabrakło atrakcji 
kulturalno-turystycznych, takich jak: zwiedzanie 
Lublina, czytanie performatywne dramatu Szymona 
Bogacza „Zupa rybna w Odessie”, spotkanie podróż-
nicze „Chiny – kraj kontrastów”, czy pokazy fizyczne 
na uniwersytecie. Wyjątkowo ciekawe okazało się 
wyjście do teatru na spektakl „Mistrz i Małgorzata”, 
po którym studenci mieli okazję spotkać się i po-
rozmawiać z grającym Wolanda młodym aktorem 
Przemysławem Stippą. 

Oto jak sami studenci oceniają oba wyjazdy do 
Polski: „Kiedy autobus wyruszył z Kiszyniowa, nie 
mogłam uwierzyć, że jadę do Polski. To było dla mnie 
tak wspaniałe, że przez całą drogę obserwowałam 
widok za szybą” (Julia Vinogradov). „Choć Polskę  
i Mołdawię przez kilka wieków łączyły bliskie związki, 
obecnie różnice pomiędzy naszymi krajami są od-

czuwalne – chodzi mi o ludzi i ich sposób postrzega-
nia świata” (Maria Garcavenco). „Nie potrafię opisać 
jak piękna jest Polska! Ulice są schludne i czyste. 
Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, że w Polsce 
bardzo wielu ludzi jeździ na rowerach. To jest świet-
ne!” (irina cociorva). „Jazda na rowerze to oszczęd-
ność czasu i troska o ekologię. Autobusy miejskie 
w Polsce są komfortowe i czyste, ale niestety dużo 
droższe niż w Mołdawii” (Maria Garcavenco). 

„Na kursie było bardzo dużo studentów z różnych 
krajów, m.in. z Włoch, Francji, Rumunii, Mołdawii, 
Ukrainy, Rosji, Niemiec, Brazylii, USA, Hiszpanii, 
Białorusi, łotwy, Czech, Słowenii, Bułgarii” (ana-
stasia Belous). „Bardzo dużo rozmawialiśmy po 
polsku i było bardzo śmiesznie, kiedy mieszaliśmy 
język polski ze swoimi językami ojczystymi” (Julia 
Vinogradov). „W akademiku mieliśmy doskonałe 
warunki – państwo polskie przeznacza dużo pie-
niędzy na wygodę studentów” (elena Tarasenco). 
„Najbardziej podobało mi się spotkanie z młodym, 
utalentowanym aktorem, który wspaniale grał na 
scenie” (anastasia Kochorva). „Bardzo trudno 
jest mi wyrazić emocje z podróży do Polski. Jednak 
wiem na pewno, że gdyby ktoś mi zaproponował 
taki wyjazd jeszcze raz, to zgodziłabym bez chwili 
wahania” (Marina Plamadyala). „Podobali mi się 
ludzie, uniwersytet, miasto, ceny jedzenia i niewia-
rygodnie dobre lody. Zastanawiałam się nad tym, 
czego w Polsce nie polubiłam i... nic mi nie przyszło 
do głowy” (irina cociorva).

Kamila Kwiatkowska
lektorka języka polskiego 

na Państwowym Uniwersytecie  
Mołdawskim w Kiszyniowie

fot. Julia Gherghelejiu

Mozaika wakacyjna

Taras widokowy na baszcie  �
Zamku Lubelskiego
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W POSZUKIWANIU KRASNOLUDKóW I WIEDZy
W drugiej połowie sierpnia młodzi ludzie z Mołdawii, ukrainy, Białorusi i Litwy wzięli udział 

w Szkole Młodych Liderów, zorganizowanej przez wrocławskie stowarzyszenie „Odra-niemen”. 
Polonusi z Komratu i Kiszyniowa dzielą się z czytelnikami „Jutrzenki” swoimi wrażeniami z podróży 
do Wrocławia. 

irina Karaianu (Komrat):
– Szkoła Młodych Liderów we Wrocławiu to 

integracja młodzieży polskiego pochodzenia z róż-
nych krajów Europy. Pokonanie bariery językowej 
dla wielu z nas początkowo było bardzo trudne, 
jednak zajęcia w Szkole i codzienna komunikacja 
pozwoliły nam udoskonalić język polski. 

Mihail Kara (Komrat):
– Wrocław położony jest na granicy Niemiec  

i Czech. Architektura miasta odzwierciedla tradycje 
obu sąsiednich krajów, gdyż w różnych okresach 
historycznych Wrocław leżał w granicach tych 
państw i każde z nich zostawiło tu swój ślad. Nie-
przypadkowo turyści nazywają Wrocław „polską 
Wenecją” – w mieście tym jest bowiem wiele wysp 
połączonych mostami.

aleksy Bondarczuk (Kiszyniów):
– W ciągu dwóch tygodni widzieliśmy prawie 

wszystkie atrakcje miasta. Odwiedziliśmy, m. in.: 
Halę Stulecia (hala widowiskowo-sportowa – przyp. 
red.), Stary Rynek, Ostrów Tumski (najstarsza, 
zabytkowa część Wrocławia – przyp. red.) oraz licz-
ne muzea. Zobaczyliśmy także panoramę miasta  
z lotu ptaka!

anna Gomza (Kiszyniów):
– Mnie najbardziej podobały się krasnale, któ-

re ukrywały się w różnych miejscach Wrocławia.  
W Podziemnym Mieście Krasnali żyje blisko trzy-
sta skrzatów! Figurki te są prawdziwym symbolem 
Wrocławia. Turyści, szukając ich na ulicach, odkry-
wają w mieście wiele nowych rzeczy i przyjemnie 
spędzają wolny czas.

mozaika wakacyjna
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Denis Manolow (Komrat):
– Nie obyło się także bez podróży poza Wro-

cław. Kiedy chodziliśmy po Sudetach, podziwialiśmy 
piękne widoki i oddychaliśmy świeżym, górskim 
powietrzem. Chciałbym także wspomnieć o mara-
tonie, który był zorganizowany na cześć pamięci 
Żołnierzy Wyklętych*. Dla nas to było wspaniałe 
wprowadzenie do historii Narodu Polskiego.

Praskowja Sakara (Komrat):
– Codziennie mieliśmy wiele nowych wrażeń, 

dowiedzieliśmy się bardzo dużo i to było zachwyca-
jące! Nigdy nie zapomnimy wieczorów spędzonych 
z nowymi przyjaciółmi.

irina Karaianu (Komrat):
– Stowarzyszenie „Odra-Niemen” zorganizo-

wało projekt bardzo profesjonalnie. Myślę, że jeśli 
w przyszłości będą kolejne takie wydarzenia, to 
nikt z nas ich nie przegapi! Serdecznie dziękuje-
my organizatorom: Pani Ilonie Gosiewskiej i Panu 
Eugeniuszowi Gosiewskiemu.

* Żołnierze wyklęci – to żołnierze, którzy po zakończeniu II wojny 
światowej, w latach 1944-1963, stawiali opór sowietyzacji Polski 
i narzuceniu jej reżimu komunistycznego.

z języka rosyjskiego tłumaczyła: anastasia Belous, 
studentka II roku translatoryki (język polski i język angielski)
Państwowy Uniwersytet Mołdawski w Kiszyniowie

Mozaika wakacyjna

РЕГИоНАЛьНоЕ ЭКоНоМИЧЕСКоЕ СоТРУдНИЧЕСТВо  
ПоЛьШИ И ГАГАУЗИИ

На протяжении нескольких лет Польская община Гагаузии совместно с общественной 
организацией из Комрата «SiRiuS» реализуют проекты регионального развития в рамках 
программы Министерства иностранных дел Польши «Польская помощь на территории Мол-
давии».

Aktualności

В 2013-2014 гг. мы получили грант на 
реализацию проекта «оборудование кухни в 
спортивном лицее-интернате в Комрате». За 
это время для кухни лицея была приобретена 
посудомоечная машина, холодильник, жароч-
ный шкаф, промышленная электромясорубка, 
микроволновая печь и необходимая мебель для 
кухни и столовой. был выполнен качественный 
ремонт кухни, заменены окна и двери, установ-
лена мощная вентиляционная вытяжка.

29 августа Комрат посетила комиссия Мини-
стерства иностранных дел Польши, которая про-
верила качество выполненных работ. Работники 
кухни поблагодарили представителей Польши за 
финансовую помощь, отметив, что закупленное 
оборудование намного облегчило их труд, а так-
же дало возможность разнообразить и улучшить 
качество еды, приготавливаемой для учащихся.

Людмила Волевич 
председатель Польской общины Гагаузии 
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Powiedz nam, co lubisz w Polsce.  
Wyślij zdjęcie, napisz o swoich wrażeniach i marzeniach!

Efekty naszej wspólnej akcji zaprezentujemy na łamach „Jutrzenki”.

KONKURS

CO LUBISZ w POLSCe?

WARSZAWSKI KLIMAT I TORUńSKIE PIERNIKI 

W lipcu tego roku miałam okazję uczestniczyć 
w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej na Uni-
wersytecie Warszawskim. Bez wątpienia czas, który 
spędziłam w Polsce pozostawił w mojej pamięci 
tylko pozytywne wrażenia. Najbardziej zafascy-
nowała mnie sama stolica Polski. Warszawa ze 
swoimi kolorowymi budynkami, czystymi wąskimi 
uliczkami i rozwiniętym układem transportu jest 
prawdziwą dumą tego kraju. Spacerując po Sta-
rym Mieście, czułam się, jakbym przeniosła się do  
XVIII wieku, kiedy kobiety nosiły długie suknie, 
mężczyźni eleganckie garnitury, a wszędzie jeździły 
karety, ciągnięte przez konie. Właśnie tak magiczna 
jest atmosfera w Warszawie!

Jednocześnie jeśli ktoś chce poczuć jak wre ży-
cie w stolicy, koniecznie musi pojechać do Centrum 
Nowego Miasta, gdzie otoczony będzie drapaczami 
chmur i centrami handlowymi. Bardzo podobała 
mi się jazda tramwajem i metrem, które pozwalają 

mieszkańcom tego wielkiego miasta zaoszczędzić 
sporo czasu. 

Drugim miastem, które udało mi się odwiedzić 
jest Toruń, słynący ze wspaniałej gotyckiej archi-
tektury oraz produkcji przepysznych pierników. 
Najsłynniejszym mieszkańcem Torunia jest do dziś 
Mikołaj Kopernik – człowiek, który „wstrzymał Słoń-
ce i ruszył Ziemię”. Z domem tego słynnego Polaka 
związana jest bardzo ciekawa rzecz – budynek ten 
łączy w sobie trzy charakterystyczne cechy Torunia: 
po pierwsze, zbudowany jest w stylu gotyckim; po 
drugie, mieszkał w nim Mikołaj Kopernik; po trzecie, 
na dole jest tam teraz sklep, w którym można ku-
pić pyszne pierniki. Oczywiście spróbowałam tych 
słynnych ciastek i chociaż były dla mnie nieco za 
słodkie, to bardzo mi posmakowały.

Marina Plamadyala
Kiszyniów
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Kiedyś Eugenia dała obietnicę swojej babci, 
Jadwidze, że nikomu nie powie o tym, że w naszej 
rodzinie są Polacy. A zdarzyło się to po tym, jak 
siedmioletnia Genia przyniosła do szkoły i pokazała 
wszystkim z klasy świadectwo urodzenia babci. Było 
ono sporządzone… w języku polskim. Następnego 
dnia nauczycielka wezwała do szkoły ojca Geni  
i poprosiła, żeby więcej nikomu nie pokazywano 
tego dokumentu. Ona rozumiała, czym to grozi na-
szej rodzinie, bo przecież po II wojnie światowej na 
przyłączonych do Związku Radzieckiego ziemiach 
Besarabii i zachodniej części Ukrainy Polacy byli 
prześladowani. Wielu z nich zostało rozstrzelanych 
przez NKWD bez sądu i śledztwa. Uczynek Geni 
mógł mieć bardzo złe następstwa, ale, na szczę-
ście, nauczycielka była bardzo porządną osobą.

Teraz wiem o wiele więcej o swoich przodkach. 
Moja babcia Jadwiga była córką polskiego szlachci-
ca, Leona Siedleckiego. Ciocia Eugenia pamiętała 
z opowiadań babci, że był on inspektorem uniwer-
sytetów państwowych w Krakowie. Nie wiadomo 

nam, z jakich przyczyn Leon Siedlecki przesiedlił 
się wraz ze swoimi dziećmi – Jadwigą, Franciszką 
i Waldemarem – do Besarabii. W następstwie tego 
siostry i brat byli wychowani w rodzinie zamożnego 
chłopa Okorokowa z miasta Kilia, a ślady Leona 
Siedleckiego zostały zagubione. Do tej pory nie 
wiemy, co się z nim stało.

Moja prababcia Jadwiga posługiwała się czte-
rema językami: polskim, rosyjskim, ukraińskim  
i mołdawskim. Jej los był smutny. Jej uroda przycią-
gnęła uwagę młodego syna miejscowego hodowcy 
koni, Anisyma Bezczasnego. Chłopak stracił głowę 
na punkcie urody dziewczyny-Polki, i mimo zakazu 
ojca ożenił się z nią. Do I wojny światowej młodemu 
małżeństwu urodziło się dwóch chłopców, jednym  
z nich był mój dziadek. Mąż Jadwigi zginął na woj-
nie, umarł od ran w szpitalu miasta Bendery. Młoda 
wdowa i nielubiana synowa została zmuszona do 
życia w ubóstwie przez wiele lat.

natalia Barwicka 
Głodiany

Polskie ścieżki

TAJEMNICA BABCI JADWIGI 
Jeszcze parę lat temu nikt w mojej rodzinie nie podejrzewał, 

że we mnie i w moich dzieciach płynie polska krew. nie wiedział 
nawet o tym mój ojciec, który miał ponad sześćdziesiąt lat. 
całkiem niedawno przedstawiła nam tę rodzinną tajemnicę moja 
ciocia eugenia... 

Znaczek wydany przez Pocztę Polską uznano 
za najpiękniejszy na świecie spośród wszystkich, 
jakie wyemitowano w 2013 r. Taki jednogłośny 
werdykt ogłosiło jury podczas 44. Międzynarodo-
wego Konkursu Sztuki Filatelistycznej w asiago 
(Włochy). 

Nagrodzony znaczek został wydany z okazji 
455. rocznicy istnienia Poczty Polskiej. Przedsta-
wione przez artystkę plastyk Agnieszkę Sancewicz, 
słoje przeciętego pnia dębu w sposób symboliczny 
odnoszą się do tradycji i długowieczności firmy. – 
Dąb to drzewo królewskie, sadząc dąb, możemy 
być pewni, że jego widokiem będą się cieszyć ko-
lejne pokolenia – powiedziała autorka projektu. 

Tytuł „najpiękniejszego znaczka na świecie” 
jest kolejnym wyróżnieniem dla Poczty Polskiej 

w tym konkursie. W ubiegłych latach nagrodzono 
wydaną w 2012 r. zieloną, pachnącą jałowcem 
emisję z żubrem. 

Dudek Filatelista

kącik filatelistyczny

NAJPIęKNIEJSZy NA śWIECIE
ZNACZEK POCZTOWy JEST Z POLSKI



  
  
 2

8
  

  
  

  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 9

/2
0
14

sypialnia
łazienka
pokój
przedpokój
pomieszczenie
najwięcej
brać prysznic
szorować ręce

- спальня
- ванная
- комната
- прихожая
- помещение
- больше всего
- принимать душ
- мыть руки

Jakie są pomieszczenia w mieszkaniu?

SłOWNIK / СЛоВАРь

MIESZKANIE / КВАРТИРА

Uczymy się polskiego

kuchnia gdzie?  w kuchni; przy kuchni

sypialnia gdzie?  w sypialni; przy sypialni

łazienka gdzie?  w łazience; przy łazience

toaleta  gdzie?  w toalecie; przy toalecie

pokój  gdzie?  w pokoju; przy pokoju

pokoje  gdzie?  w pokojach; przy pokojach

przedpokój gdzie?  w przedpokoju

 при

 у

 рядом с
przy (czym)

przy kuchni – рядом с кухней

klub mądrej sówki

Mówimy o nich,
że spać nie dają.
Gdy w letnie noce,
pięknie śpiewają.

Słychać ją wokoło
wśród sosen i buków,
jak woła wesoło:
kuku, kuku, kuku!

Ptaszek ten od zawsze,
leczy chore drzewa.
I dlatego właśnie,
stuka zamiast śpiewać.

Czarno-biały ptak
po łące spaceruje.
Lubi stać na jednej nodze,
żabki konsumuje.

1.

2.

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.  

3.

4.

Zagadki

W małym pomieszczeniu 
jest wody najwięcej.

Tutaj bierzesz prysznic 
i szorujesz ręce.
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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).

BESARABSKA KOZINA

Między różnymi zwyczajami związanymi ze 
sztuką gastronomiczną był na Besarabii jeden 
specjalnie honorowany, tak że przeistaczał się  
w rodzaj obrządku. Dziadzio Strienkowski, dzia-
dzio Asłan, wujcio Teofil, tatuś i inni starsi pano-
wie, wielcy smakosze, podtrzymywali kult koziej 
szynki. Przysmak ten był zarezerwowany dla 
najbardziej wyrafinowanych „znawców tego, co 
dobre” – jak mawiali o sobie. Zwyczaj jedzenia 
koziny pochodzi podobno z Armenii. Na Besarabii 
żyło wielu Ormian i mój stryjeczny dziadek Asłan 
też był Armeńczykiem, „przez nos gadał i kozinę 
jadał”. Podawało się ją pod koniec obiadu, wtedy 
gdy we Francji podaje się sery. Każdy wybierał 
odpowiedni kawałek, zapadała uroczysta cisza  
i przystępowano do obrzędu. Mężczyźni wyciągali 
z górnej kieszonki kamizelki ostre jak brzytwa 
nożyki i krajali możliwie najcieńsze płatki. Ko-
zina jest sucha, twarda, ma ciemny kolor, który 
jaśnieje w cienkim płatku. Im płatek jest cieńszy, 
tym wyraźniej i ostrzej odczuwa się jej smak. 
Sztuka więc polega na uzyskaniu tej cienkości  
i prawdziwi mistrze otrzymywali płatki jak bibułka 
do papierosów, prawie całkiem przeźroczyste. 
Oczywiście, nikt koziną nie mógł głodu zaspokoić, 

ale stanowiła ona okrasę, ozdobę choćby najbar-
dziej wykwintnego posiłku. Było to coś jak kwiat  
w ręce urodziwej dziewczyny, jak wieniec okala-
jący głowę marmurowego posągu.

Nigdzie w Europie nie ma zwyczaju podawa-
nia wędlin pod koniec posiłków i pod tym wzglę-
dem nasz zwyczaj jadania koziny był oryginalny.  
Z prawdziwym więc zdziwieniem odkryłem wiele 
lat później podobny zwyczaj w dalekiej Hiszpanii, 
wtedy jeszcze ożywionej echem epok minionych  
i obyczajów, które obecnie zanikają. Hiszpania ma 
zupełnie niezwykły rodzaj szynki jamón serrano, 
którą podawało się często pod koniec obiadu. Ma 
też kozinę w niektórych regionach, zwaną cecina. 
Nie wyklucza to teorii armeńskiego pochodzenia 
zwyczaju jadania koziny, gdyż są w Hiszpanii liczne 
wpływy kaukaskie.

Do dziś pamiętam smak koziny, jej zapach 
oryginalny, zwierzęcy, leśny zarazem. Przypominał 
wieczorny nastrój, czabanów siedzących poważ-
nie dookoła ogniska, pod chłodnym spojrzeniem 
gwiazd na aksamitnym niebie... pozwalał na chwilę 
powrócić niejako intuicją do czasów najdawniejszej, 
prymitywnej cywilizacji, kiedy to nasi przodkowie 
żyjący w jaskiniach suszyli i wędzili mięso upolo-
wanych z trudem zwierząt, aby je przechować na 
okres niedostatku lub głodu.
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MOTyLE WOLNOśCI  
NA BOTANICE

W tym roku wrzesień w Kiszyniowie był bardzo wiosenny. 
Duże kolorowe motyle usiadły na jednym z bloków mieszkal-
nych dzielnicy Botanica przy bulwarze Decebal.

Jest to już trzeci mural autorstwa artystów z Gdańskiej 
Szkoły Muralu i kolejna inicjatywa Instytutu Polskiego w Bu-
kareszcie. W malowaniu barwnych motyli uczestniczyli także 
studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Kiszyniowie. Prace nad 
malowaniem muralu trwały od 1 do 5 września. Natomiast jego 
oficjalne odsłonięcie odbyło się 6 września.

Tegoroczny obraz na dziesięciopiętrowym bloku przedsta-
wia kilka dużych motyli w kolorach barw narodowych podążają-
cych ku błękitnemu niebu, ku wolności i nawiązuje do przemian 
ustrojowych zapoczątkowanych 25 lat temu w Polsce. Całość 
jest radosną feerią barw, bardzo lekką i kolorową. W sam raz 
na poprawienie jesiennego humoru mieszkańcom stolicy.

elena Pumnea 

Polski Street Art w Kiszyniowie:

 Mural „Świat bez sierpa i młota” na skrzyżowaniu 
    Alei Dacia i ulicy Decebal („Jutrzenka” nr 7-8/2012)
 Mural „Jeleń w stylu art nouveau” przy bul. Dacia 31/1.
    („Jutrzenka” nr 6/2013)
 Mural „Motyle wolności” przy bul. Decebal 64.
 

ht
tp

:/
/l

oc
al

s.m
d/

20
14

/b
ab

oc
hk

i-s
vo

bo
dy

i/



  
  

 3
1
  

  
  
  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 9

/2
0
14

ETNoFESTiwAl 
w KiSzyNiowiE

i BiElcAch

oraz
Studenckie Biuro Tłumaczeń  
Uniwersytetu Jagiellońskiego



  
  
 3

2
  

  
  

  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 9

/2
0
14


