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swietłana biletnikowa

Przewodnim tematem mojej twórczości jest człowiek. Kobieta i mężczyzna w dialogu ze sobą, ze światem. Inspiruję się relacją człowieka z jego
krajobrazem, tak zmiennym i tak różnie kształtującym ludzkie oblicza w
różnych miejscach świata. Godna uwagi jest ta nieskończona rozmaitość
więzi międzyludzkich urozmaicona różnorodnością geograficzną, przyrodniczą i kulturową. Pragnę, aby moje malarstwo było odzwierciedleniem i
świadectwem tego wielorakiego piękna, które tak często odnajduję odwiedzając miejsca pochodzenia moich przodków, również te z którymi wiązałam się w danym okresie mojego życia, a także poznawane podczas
podróży w nieznane dla mnie zakątki świata.
Moje obrazy są pamiętnikiem i reportażem nasyconym wspomnieniami, snami i mieszającymi się ze sobą wydarzeniami cichymi i zwyczajnymi z tymi nadprzyrodzonymi, zdającymi się należeć już do sfery wyższej, pełnej śladów boskiej obecności.

wydarzenia

Inspiracje do swoich wizualnych światów Swietłana czerpie
z różnych źródeł. Wiele motywów pochodzi z już istniejących
obrazów, zdjęć, rysunków, palet malarskich. Odnajduje w nich
odzwierciedlenie widzianych wcześniej scen ze swojego życia,
wyobraźni, jawy i snu.
– To jest pewne objawienie dla mnie – mówi sama artystka
o procesie twórczym. – Szukam prawdy, istoty rzeczy. Plamy
barwne na mojej palecie budzą rozmaite skojarzenia. Tak powstały obrazy przedstawiające sceny z Biblii.
Potrzeba identyfikowania siebie samej, eksperymentowania, odkrywania własnego „ja” pobudza Swietłanę do porzucania
tego, co było afirmacją świata zewnętrznego dla wyróżnienia
tego, co zwiemy światem wewnętrznym. Abstrakcji pozwala
przenikać się z powściągliwą ekspresją realnego świata.
Autorka mówi o swoich inspiracjach: „Najbardziej lubię malować ludzi w dialogu ze sobą, ze światem. Relacje człowieka
z jego otoczeniem, krajobrazem zmiennym i różnie kształtującym ludzkie oblicza w różnych miejscach świata”.
Swietłana Biletnikowa urodziła się w Odessie na Ukrainie.
W wieku 6 lat wraz z mamą i bratem przeprowadziła się do
Bielc, gdzie spędziła dzieciństwo. Wychowywała się w polskiej
rodzinie, uczestnicząc w życiu tutejszej polskiej wspólnoty. Nauka języka polskiego, ukończenie szkoły plastycznej, wreszcie
stypendium Rządu Polskiego umożliwiły podjęcie wymarzonych
studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W krakowskiej Akademii studiowała w latach 1999-2008, równolegle
na Wydziałach Malarstwa oraz Architektury Wnętrz. Dyplom
z malarstwa pt. „Twarzą w twarz” obroniła w pracowni prof.
Stanisława Rodzińskiego w 2004 roku, a w 2008 roku uzyskała
absolutorium na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowni prof.
Andrzeja Głowackiego.
W 2006 roku zaprojektowała i realizowała projekt polichromii
do prezbiterium w kościele pw. Świętych Archaniołów w Bielcach w Mołdawii. W latach 2009-2010 pracowała jako asystent
w Pracowni Form Reklamowych w Katedrze Reklamy, Grafiki
Komputerowej i Nowych Mediów na WSlZie w Rzeszowie.
W 2005 roku współzałożyła „Siedem” – artystyczną grupę malarzy-fotografików, absolwentów krakowskiej ASP. W 2011 roku założyła autorską pracownię zajęć plastycznych Artis Studium w Krakowie. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem
sztalugowym i ściennym, rysunkiem oraz działaniami multimedialnymi. Mieszka i pracuje w Krakowie.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania nadesłanych
tekstów, także odmowy publikacji bez
podania przyczyny. Nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych
ogłoszeń i reklam. Opinie wyrażone
przez czytelników nie zawsze są zgodne z opinią redakcji.

Projekt jest finansowany
ze środków przyznanych
z funduszy polonijnych
Departamentu Współpracy
z Polonią i Polakami za Granicą
na wniosek Ambasady RP
w Kiszyniowie
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Wernisaż wystawy Swietłany Biletnikowej pt. „Déjà
vu” odbył się 9 listopada 2015 roku w Galerii im. Antioha
Cantemira w Bielcach. Wydarzenie to przyciągnęło wielu
mieszkańców miasta, wśród których byli przedstawiciele Polonii, oraz polski korpus dyplomatyczny na czele
z panem ambasadorem Arturem Michalskim. Wystawa została zorganizowana w ramach jubileuszowych obchodów
Stowarzyszenia „Dom Polski” i była finansowana przez
Wspólnotę Polską ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
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wernisaż w Bielcach

W numerze:

wiadomości

Prezydent Polski Bronisław Komorowski 20 listopada 2014 r. złożył wizytę w Kiszyniowie. W stolicy
Mołdawii rozmawiał z prezydentem Nicolaem Timoftim i prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką.
– Życzymy i Ukrainie, i Mołdawii, a także Gruzji odnalezienia skutecznej drogi w kierunku
świata zachodniego. Integracja europejska nigdy
nie będzie wymierzona przeciwko komukolwiek,
ale zawsze będzie podyktowana troską o lepszą
przyszłość wszystkich narodów – mówił prezydent
Polski na konferencji prasowej w czasie wizyty
w Kiszyniowie.
Polska jako członek UE i NATO jest bezpieczniejsza i zamożniejsza. Rozwijamy się w oparciu
o logiczne reguły wyznaczone przez UE. Dlatego
– podkreślił Bronisław Komorowski – życzymy
wszystkim sąsiadom i przyjaciołom, by „mieli możliwość korzystania z podobnych mechanizmów,
budujących bezpieczeństwo i dobrobyt”.
Komorowski deklarował, że Polska wspiera Mołdawię w jej woli „coraz silniejszego zakorzeniania się
w strukturach świata zachodniego”.

Mołdawski prezydent Nicolae Timofti zapewniał,
że jego kraj nadal będzie korzystał z nieocenionej
pomocy Polski i innych członków UE na drodze
do wspólnoty. Wyraził też solidarność z Ukrainą
i zapewnił o poparciu jej integralności terytorialnej.
Prezydent Mołdawii deklarował także gotowość do
przeprowadzenia niezbędnych reform wynikających
m. in. z umów stowarzyszeniowych z UE.
Po południu prezydenci Polski i Mołdawii odsłonili popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego.
W imprezie brała udział kiszyniowska Polonia.
Mołdawia ratyfikowała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską na początku lipca 2014 r., co
pozwoliło na rozpoczęcie tymczasowego wdrażania
zapisów o utworzeniu pogłębionej i całościowej
strefy wolnego handlu (DCFTA) od 1 września.
Mołdawia jest zobowiązana do przeprowadzenia
reform, mających na celu wdrażanie unijnych
standardów. Pełne wejście w życie porozumienia
wymagać będzie jeszcze ratyfikacji umowy przez
wszystkie kraje unijne.
http://wyborcza.pl

Wybory parlamentarne w Mołdawii
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Prezydent Komorowski z wizytą w Mołdawii

http://i-moldova.com/

W przeprowadzonych 30 listopada 2014 r. wyborach parlamentarnych w Mołdawii siły proeuropejskie osiągnęły niewielką przewagę nad partiami
prorosyjskimi.
Trzy ugrupowania (PLD, PD, PL) odniosły
zwycięstwo, ale uzyskany wynik jest ich umiarkowanym sukcesem. Po czterech latach rządów siły
opowiadające się za integracją z UE uzyskały mniej
mandatów niż w wyborach 2010 r. Stało się to mimo
takich osiągnięć koalicji proeuropejskiej jak zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli mołdawskich podróżujących do państw strefy Schengen
czy podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE.
Wynik ten byłby prawdopodobnie jeszcze gorszy,
gdyby nie wyeliminowanie z wyścigu wyborczego
ugrupowania Patria oraz umożliwienie Mołdawianom mieszkającym w Rosji szerszego udziału
w wyborach.
Głosowanie w ambasadzie Mołdawii w Moskwie
miało niespokojny przebieg. Wedle różnych danych

w dzień wyborów pod mołdawską placówką zgromadziło się od 5 do 15 tysięcy Mołdawian, chcących
wziąć udział w głosowaniu. Długi czas oczekiwania
w kolejce oraz ograniczona liczba dostępnych kart
wyborczych (na dwa punkty wyborcze przewidziano
zaledwie 6 tys. kart) wywołały protesty oczekujących. Uruchomienie w Rosji, w której przebywa
około 250–300 tys. mołdawskich emigrantów
zarobkowych, zaledwie 5 punktów wyborczych
mogło pozbawić wielu wyborców prawa głosu. Dla
porównania: we Włoszech, gdzie znajduje się mniej
niż 200 tys. Mołdawian, działało ponad 20 punktów,
zaś w całej UE oraz USA ponad 90.
Duży sukces odniosła w wyborach Partia
Socjalistyczna, stając się nieoczekiwanie główną
siłą w parlamencie mołdawskim (sondaże dawały
ugrupowaniu około 7–8% głosów). Największą
porażkę ponieśli komuniści, którzy po raz pierwszy
od szesnastu lat stracili pozycję największego
ugrupowania na mołdawskiej scenie politycznej.
z materiałów OSW

Wyniki wyborów parlamentarnych
w Mołdawii
Partia Socjalistyczna – 20,51%
Partia Liberalno-Demokratyczna – 20,16%
Partia Komunistyczna – 17,48%
Partia Demokratyczna – 15,80%
Partia Liberalna – 9,67%

wiadomości

Od przyszłego roku nowa strategia rządu
dla Polonii

Ostatni, długoletni, rządowy program dotyczący
współpracy z Polonią powstał w 2007 roku.
Jak poinformowało PAP Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, konsultacje społeczne prowadzone
będą do 31 grudnia br.
Tekst projektu zamieszczony został na stronie
internetowej MSZ, był też rozsyłany za pośrednictwem placówek dyplomatycznych. Nad dokumentem mają dyskutować m. in. Polonijne Rady
Konsultacyjne.
Podsumowanie konsultacji społecznych nastąpi
na styczniowym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, po
czym dokument trafi do akceptacji Ministra Spraw
Zagranicznych, a następnie zostanie przedłożony
Radzie Ministrów.
Wśród strategicznych celów polityki rządu
wobec Polaków za granicą w rządowej strategii
wymienione są: wspieranie nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce, zapewnienie możliwości
uczestniczenia w kulturze narodowej i umacnianie
Opis, także statystyczny, Polonii zawarty jest
w projekcie rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015-2020
przygotowanym przez MSZ.
Jak wynika z danych ministerstwa, poza
Polską żyje 18-20 milionów Polaków i osób
polskiego pochodzenia.
Polska diaspora jest szósta na świecie pod
względem liczebności w stosunku do mieszkańców kraju ojczystego.

Według MSZ w ciągu ostatnich lat można
zaobserwować zjawisko spadku liczebności członków polskiej mniejszości na niektórych obszarach. Np. na Litwie, według
spisu powszechnego z 2011 r., mieszka
200 tys. Polaków, podczas gdy dwadzieścia
lat wcześniej do polskich korzeni przyznało
się 235 tys. osób. Zdaniem ministerstwa jest
to wynik zarówno postępującej asymilacji,
jak i oddziaływania czynników demograficznych, w tym emigracji.
W dokumencie i w jego tytule używa się pojęcia
„Diaspora”. Takie rozwiązanie skrytykowali przed
kilkoma tygodniami senatorowie zarówno PiS,
jak i PO. Podobne zdanie ma wiele organizacji
polonijnych.
– Pojęcie „polska Diaspora”, coraz częściej
używane przede wszystkim przez środowiska
naukowe, nie zostało zaproponowane zamiast
pojęcia Polonia, natomiast jako jednowyrazowe
określenie wszystkich kategorii łącznie, tradycyjnie
określanych jako „Polonia i Polacy za granicą”.
Wobec powtarzających się apeli o rezygnację
z jego użycia, nie zostanie ono wykorzystane
w tytule programu – wyjaśnia MSZ.
Tomasz Grodecki,
Polska Agencja Prasowa
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polskiej tożsamości, wzmacnianie pozycji środowisk polskich, wspieranie powrotów Polaków do
kraju i tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce,
rozwój kontaktów – młodzieżowych, naukowych,
kulturalnych, gospodarczych, sportowych oraz
współpracy samorządów z Polską.
Wśród najważniejszych wyzwań wyznaczających kierunki polityki wobec Polonii na pierwszym
miejscu znalazła się migracja do państw członkowskich UE. W programie jest mowa m. in. o wielkiej
fali migracji zarobkowej, największej od czasów
emigracji „za chlebem” lat 1900-1930.
Poza Polską – jak wynika z opracowania – przebywa obecnie ponad 2 mln. osób, które opuściły ją
w ostatnim dziesięcioleciu. Znajduje się w nim też
stwierdzenie, że migranci wspierają dziś rozwój
obcych gospodarek; szacuje się, że wartość ich
pracy wyniesie w 2020 r. 85 mld euro.
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Na początku roku Rada Ministrów ma przyjąć strategię rządu dla Polaków mieszkających za
granicą. Określi ona priorytety na lata 2015-2020. Obecnie projekt strategii jest konsultowany przez
organizacje polonijne.

Z kart historii

Tereny Besarabii w przeszłości stanowiły dużą część hospodarstwa mołdawskiego, do
którego tradycji historycznych nawiązuje obecna Republika Mołdawii. Miało to miejsce od
końca XIV do początku XIX wieku.
W 1812 roku wschodnia część mołdawskiego hospodarstwa została włączona w granice
Rosji. Na tych terenach utworzono gubernię besarabską. Terytorium Besarabii wraz z głównymi
miastami: Kiszyniowem, Bielcami i Benderami przez cały XIX wiek stanowiło część Imperium
Rosyjskiego, choć pretensje do tych terenów zgłaszała Rumunia.
Poniższe materiały pochodzą ze zbiorów historyka z Polski, który podczas swoich badań
natrafił w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 40) z 1906 r. na zdjęcie kościoła w Besarabii. Udostępniono redakcji nie tylko zdjęcie, ale też artykuł, który wydał się nam bardzo ciekawym i godnym
opublikowania na łamach „Jutrzenki”. Stara pisownia została zachowana.
Ks. Kandyd Zielonka z Orenburga

POLACY W ROSYI
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NOTATKA STATYSTYCZNA

Jakkolwiek statystyka urzędowa rosyjska
nie wzbudza wielkiego zaufania, to jednak ona
jest jedynem źródłem, z którego, przynajmniej
w przybliżeniu, zaczerpnąć można cyfry, dotyczące
rozmiarów wychodżtwa polskiego w Rosyi.
Według spisu w r. 1897 liczba Polaków w Rosyi
przedstawiała się, jak następuje:
Gub. Archanielska mężczyzn 350 kobiet 106,
g. Astrachańska m. 576 k. 263, g. Bessarabska
m. 7432 k. 4264, g. Włodzimirska m. 954 k. 236,
g. Wołogodska m. 222 k. 131, g. Woroneska
m. 1195 k. 583, g. Wiackam. 389 k. 279, kraj Doński m. 1971 k. 1345, g. Ekaterynosławska m. 7356
k. 5009, g: Kazańska m. 1317 k. 383, g. Kałuska m.
1451 k. 311, g. Kostromska m. 548 k. 155, g. Kurska
m. 1973 k. 889, g. Moskiewska m. 7676 k. 3284,
g. N.-Nowgorodzka m. 82£ k. 428, g. Nowogrodzka m. 2580 k. 548, g. Ołoniecka m. 175 k. 132,
g. Orenburska m. 1141 k. 555, g. Orłowska m.
2700 k. 722, g. Penzeńska m. 615 k. 287, g. Permskam. 1244 k. 736, g. Połtawska m. 2782 W. 1109,
g. Pskowska m. 2668 k. 1798, g. Rjazańska m. 1560
k. 183, g. Samarska m. 1193 k. 747, g. Petersburska
m. 28836 k. 16173, g. Saratowska m. 1781 k. 815,
g. Symbirska m. 603 k. 154, g. Smoleńska m. 4855
k. 2459, g. Taurydzka m. 1373 k. 463, g. Twerska
m. 1081 k. 343, g. Tulska m. 720 k. 285, g. Ufimska
m. 597 k. 359, g. Charkowska m. 4056 k. 1854,
g. Chersońska m. 20236 k. 10658, g. Czernihowska
m. 1775 k. 1527, g. Jarosławska m. 1176 k. 244,
g. Kurlandzka m. 9985 k. 9703, g. Liflandzka m. 8321
k. 6811, g. Estlandzka m. 921 k. 316. Nadto: Kaukaz
m. 20683 k. 4434, Syberya m. 21203 k. 7974, Azya
Środkowa m. 10455 k. 1121.

Ogółem więc podług tej statystyki w obrębie
wewnętrznych gubernii Rosyi europejskiej, w prowincyach nadbałtyckich, na Kaukazie, na Syberyi
i w Azyi Środkowej jest 269 tysięcy 920 (269920)
osób polskiego pochodzenia, z czego 81,316 kobiet.
Wobec tego, że zapisywano, jako Polaków,
tylko te osoby, które same oświadczyły, że są narodowości polskiej, można zatem przypuszczać, że
Polaków w Rosyi jest nie 270 tysięcy, ale około pół
miliona; nie ulega żadnej wątpliwości, że znaczna
część narodowości swej nie podała, mianowicie,
urzędnicy na służbie państwowej, oficerowie w wojsku oraz najciemniejsze warstwy ludności roboczej,
które nie umieją pisać i nie mają jasnego poczucia
o swej odrębności narodowej.
CO NAS ŁĄCZY MIĘDZY SOBĄ
WŚRÓD OBCYCH?
Łączność towarzyska Polaków z inteligentnej
sfery objaw to czysto przypadkowy, zależący od
tego, jakie w danym czasie i punkcie dobrało się
towarzystwo polskie.
Na zapytanie, co jest najsilniejszym łącznikiem
dla klasy inteligentnej, otrzymaliśmy z paru miejscowości klasyczną odpowiedź: gra w karty.
Jeśli dobiorą się ludzie, sympatyzujący między
sobą, kolonia polska odznacza się łącznością towarzyską: urządzają zebrania, wieczory polskie, nawet
teatry amatorskie; ale zdarza się, że kilka rodzin się
rozjedzie, a na ich miejsce przyjeżdżają inne, mniej
sympatyczne, i w tym samym punkcie polska kolonia się rozprzęga. Lat temu parę w Ekaterynodarze
np. było bardzo dobrane kółko polskie, obecnie się
rozprzęgło; za to w Rostowie nad Donem obecnie

KOŚCIÓŁ
Pomimo całej swej apatyi, inteligentne warstwy
wychodźców polskich mniej są narażone na wynarodowienie, niż lud roboczy. W braku rozbudzonego
poczucia narodowego jedynie kościół katolicki jest
w stanie spełniać misyę kulturalną wśród tych
warstw, i on tylko jest jedynem światełkiem, które
rozjaśnia ciemności umysłów i serc wśród zaniedbanych w rozwoju tysięcy wychodźców. W Rosyi
centralnej, północnej, nawet w Syberyi znacznym
czynnikiem podtrzymywania poczucia narodowego
jest kościół; tam kościół to ostoja tradycyi ojczystych.
Nawet dorożkarz rosyjski nazywa kościół nie inaczej,
jak polskaja cerkow. Ale da się to powiedzieć tylko
w tych miastach, gdzie księża to Polacy lub Litwini.
Niestety, są to poniekąd wyjątki. Naprzykład
na Kaukazie kwestya przedstawia się inaczej, bo
proboszczami parafii kaukaskich są wyłącznie wychowańcy niemieckiego seminaryum w Saratowie
albo urodzeni Niemcy-koloniści, albo Ormianie
lub Gruzini. Seminaryum w Saratowie nic w sobie
polskiego nie ma, a nawet panuje tam duch wrogi
Polakom. Wykłady są w języku niemieckim. Biskup
Niemiec. Parafie kaukaskie katolickie są także tylko

napół polskie, bo dużo jest katolików Niemców,
Czechów, Ormian, Gruzinów, nawet Turków.
Wynika z tego, że np. na zebraniu parafian,
obradujących o sprawach kościelnych, wspólnym
językiem jest rosyjski, którym parafianie mogą między sobą się komunikować. W Ekaterynodarze np.
długie lata był proboszcz staruszek ksiądz Gruzin,
który władał 9 językami, ale polskim tak licho, że go
można było wziąć za żargon rosyjskiego. Sam przytem nie lubił Polaków. Polski robotnik lub żołnierz
spowiadał się u niego z musu po rosyjsku, bo jego
polszczyzny nie rozumiał. Wszystko to razem nie
może wpłynąć na podtrzymanie ducha narodowego
za pomocą kościoła.
Dalszym czynnikiem, który staje na przeszkodzie wykonaniu misyi cywilizacyjnej kościoła
wśród Polaków na wychodźtwie jest nieodpowiedni
dobór kapłanów. Chcąc kwestyę jasno i wyraźnie
postawić, niepodobna zataić faktu, że wielu księży
katolickich, którym powierzono duszpasterstwo nad
Polakami w głębi Rosyi, nie stoi na wysokości tak
ważnego zadania.
To też z tem większem uznaniem podnieść
należy zasługi tych zacnych kapłanów, którzy pojmują szeroko społeczne i narodowe posłannictwo
swego stanu i nieustanną a bezinteresowną pracą
rozgrzewają wyziębłe serca, a młodemu pokoleniu
wszczepiają tradycye ojczyste i przywiązanie do
ideałów narodowych. [...]
NASZE STOWARZYSZENIA
NA OBCZYŹNIE
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polskie życie towarzysko-społeczne kwitnie. Do łączności z krajem dąży znaczna większość emigrantów,
wielu często jeździ do kraju, wysyła rodziny na lato,
koresponduje etc, mało jest takich, coby zerwali
z krajem zupełnie. Nawet lud stara się utrzymać
stałe stosunki. Jednakowoż stałe stosunki między
samymi wychodźcami wogóle kuleją. Może dlatego,
że my, Polacy, wogóle nie lubimy się zrzeszać; nie
posiadamy również talentu organizatorskiego. Poza
tem trzeba wziąć pod uwagę różnolitość naszych
kolonii. Wobec różnicy pod względem poglądów,
wychowania, wykształcenia, stanowiska społecznego, niema mowy o łączeniu się koło pewnych rodzin,
o jednoczeniu się towarzyskiem. Mogłaby, zdawałoby się, istnieć łączność poza stosunkami prywatnymi, łączność urzędowa w postaci jakiegoś klubu
z czytelnią i biblioteką, odczytami, jakąś organizacyą,
kasą zapomogi i t. p. Ale i to się nie klei.
Przeszkodę w zrzeszaniu się stanowi uzasadniona nieufność, zwłaszcza względem nowo
przybywających, wywołana przez ciemne osobniki, którym w kraju pali się grunt pod nogami,
w skutek czego kryją przeszłość w głębi Rosyi.
Takie osobniki szkodzą niezmiernie ogólnej opinii
o Polakach w Rosyi, bo, co jeden taki zepsuje, tego
stu poczciwych nie naprawi. To też stowarzyszenia
polskie (i to przeważnie z celami dobroczynnymi)
są rzadkością. Pod względem towarzyskim Polacy toną w życiu rosyjskiem, i jedynym łącznikiem
pozostaje kościół.
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Rozwój kolonii polskich w Niemczech i w Ameryce przekonywa dostatecznie, że niemal jedyną,
a zarazem potężną dźwignią utrzymania narodowości i rozwoju społecznego wśród wychodźców są
wszelkiego rodzaju stowarzyszenia. Wobec braku
swobód konstytucyjnych, nie było stowarzyszeń,
ogarniających szersze horyzonty myśli społecznej
wśród wychodźców polskich w Rosyi, i tem się
tłómaczy ten zastój, ta apatya i to niezrozumienie
wielkiej potrzeby pracy społecznej, jakie charakteryzuje naszych wychodźców w Rosyi.
Istnieć mogły jedynie „katolickie” T-wa Dobroczynności, i to ze statutami, ograniczającymi
wszelką szerszą inicyatywę. Towarzystwa te istnieją
w ważniejszych miastach Rosyi, działalność ich
jest nader skromna; bądź są one już świadectwem
poczucia potrzeby łączenia się na obczyźnie oraz
zawiązkami, z których przy sprzyjających okolicznościach wyłonić się może prawidłowa organizacya
sił polskich wśród wychodźców.
Obok tych stowarzyszeń istnieją w kilku
nielicznych ogniskach wychodźtwa i szkółki dla w
dzieci polskich, i wypożyczalnie polskich książek,

Z kart historii - Polacy w Rosyi
w
jak jedno, tak i drugie w stałym i ścisłym związku
z kościołem miejscowym.
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WYNARODOWIENI?
Najbardziej palącą kwestyą dla wychodźtwa,
a zarazem i dla społeczeństwa jest pytanie, czy
większość wychodźców pod względem narodowym
ginie dla kraju.
Odpowiedź na to pytanie nie jest tak łatwa,
jakby się zdawać mogło. Zazwyczaj Polakiem nazywamy tego, kto sam się za Polaka uważa. Ale
na wychodźtwie rzecz ta inaczej się przedstawia.
Jeżeli np. pan N. mówi po polsku niemożliwie
kiepsko i chętniej rozmawia po rosyjsku (bo po
polsku mówi z trudnością); jeżeli w kraju nie ma
nic i nikogo, a mówiąc: „u nas”, ma na myśli jakiś
Ekaterynoslaw lub Władykaukaz, a o powrocie do
kraju ani marzy; jeżeli często nigdy tam nie był,
nawet jako gość, a pod względem kulturalnym zespala się z otoczeniem: to czy ten N. jest właściwie
wynarodowiony, chociaż uważać się pragnie za
Polaka? Różni się on od wynarodowionego tylko
tem, że nie ma odciętej drogi powrotu do swojej
narodowości. Takich Polaków na wychodźtwie jest
sporo, bodaj czy nie najwięcej. W oczach swoich
jeszcze są Polakami, ale w oczach naszych już nimi
być przestali, a jeszcze nie stali się Rosyanami.
Tajenie polskości pochodzenia, szczególniej wśród
wyższych dygnitarzy i oficerstwa, zdarza się dość
często, bo to popłaca w karyerze urzędowej. Czę-

Kościół katolicki w Benderach (Bessarabia)

stokroć niektórzy z nich z zasady wcale nie mówią
po polsku lub mówią tylko z dobrymi znajomymi
w cztery oczy Z inteligencyi najwięcej wynaradawiają się bezwarunkowo wojskowi.
I rzecz dziwna a charakterystyczna: zdaje się,
że Polacy z Królestwa prędzej się wynaradawiają,
niż z Litwy i Ukrainy. Korespondent, który nam to
podaje, nie waha się twierdzić tego kategorycznie,
sądzi jednak, że jest to wynikiem braku znajomości
społeczeństwa rosyjskiego u Polaków z Królestwa,
którzy malują sobie to społeczeństwo w czarnych
kolorach, a po przyjeździe do Rosyi, widząc, że się
mylili w znacznym stopniu, z właściwą narodowi
naszemu wrażliwością przerzucają się w drugą
ostateczność: stają się oddanymi przyjaciółmi Rosyan i przechodzą mimowoli do ich obozu.
Narodowo uświadomionych jednostek jest
wśród wychodźców naszych niewiele. Bardzo mało
jest takich, którzy świadomie i czynnie się bronią
przed wynarodowieniem. Wśród większości narodowość tkwi potencyalnie, i, jeśli wyjątkowy zbieg
okoliczności nie powróci ich do kraju lub nie zetknie
z jednostką bardziej rozbudzoną, powoli obojętnieją
i giną dla swego kraju.
Z największą siłą proces ten dokonywa się
wśród warstw robotniczych, które nawet nie odróżniają narodowości od wiary katolickiej i pozbawiają
się jednej po drugiej wszystkich cech polskości, do
końca jednak trzymając się jeszcze instynktownie
polskiego pacierza... [...]
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Wychodźtwo jest dla kraju objawem stanowczo
niepożądanym. Jakież więc może ono zapewnić
korzyści krajowi?
Oto jak na to zapatrują się sami wychodźcy.
Notujemy parę odpowiedzi.
Jeden z korespondentów pisze lakonicznie:
„Wychodźtwo może być i jest społeczeństwu
w kraju pożyteczne: a) przez wyświetlanie położenia kraju w oczach Rosyan, b) przez rozszerzanie
rynku zbytu dla wyrobów krajowych i pośrednictwo
w handlu między Polską a Rosyą”.
Drugi korespondent, z innego końca Rosyi,
rozwija tę samą myśl w następujących słowach:
„Wychodźtwo polskie mogłoby przynieść społeczeństwu krajowemu bezwarunkowo znaczne
korzyści:
1) Na polu handlowem, torując przemysłowi
polskiemu nowe drogi zbytu i popierając wszędzie
wyroby polskie. Jako przykład, pozwolę sobie
przytoczyć drobny fakt, że w Sartanie (Ekaterynosławskiej gub.), zawdzięczając Polakom, obroty
naszego stowarzyszenia spożywczego z firmami
polskiemi dosięgają sumy 15000 rubli rocznie. Dziś
dużo Rosyan’, przyzwyczaiwszy się do niektórych
wyrobów polskich, żąda ich koniecznie.
2) Na polu Idealno-politycznem. Dotychczas
większość Rosyan, chowana w zasadach historyi
Iłowajskiego, Katkowa i innych podobnych działaczy rosyjskich, zachowywała się wobec Polaków
wrogo; wychodźtwo zaś polskie, wchodząc w jakiekolwiek stosunki z Rosyanami, musiało przyłożyć
wieje starań, by zmienić podobne przekonania na
względną sympatyę i szacunek. To moralne zwycięstwo i postanowienia zjazdu działaczy miejskich

i ziemskich w znacznej części przypisać należy
wychodźtwo polskiemu”.
Przytoczyć wreszcie warto jeszcze jedną uwagę. Jeden z korespondentów pisze bez ogródek:
„Jeżeli prawdę powiedzieć, to my robimy dla
Was bardzo dużo (nie wymawiając, bo to nasz obowiązek), a Wy dla nas nic. My ogromnie popieramy
Wasz przemysł, i, jeśli polski przemysł w takich
wielkich rozmiarach zaopatruje Rosyę, to w połowie
co najmniej nam, wychodźcom, to zawdzięcza”.
Potwierdzenie powyższego poglądu znaleźliśmy w liście innego czytelnika, który pisze:
„Mieszkając w N. N., zarządzałem w wojsku
sklepem żołnierskim i, kupując towary, znalazłem
w jednem miejscu ołówki fabryki Majewskiego;
zabrałem je wszystkie i, chcąc poprzeć wyrób „polski, obszedłem kilkadziesiąt sklepów i sklepików,
pytając wszędzie o te ołówki, a żem ich nigdzie
nie znalazł, więc je wszędzie bardzo wychwalałem
i mówiłem wszędzie, że mam je nabyć w wielkiej
ilości. Po upływie pół roku we wszystkich prawie
sklepach można było nabyć w wielkiej ilości ołówki
Majewskiego. I z pewnością nastąpiły coraz większe zapotrzebowania. Toż samo zrobiłem i z innymi
towarami z kraju”.
Ofiarność wychodźtwa na rzecz kraju datuje od
„dni Mickiewiczowskich” 1898 r. i powodzi 1903 r.
Prawie w kaźdem większem mieście rosyjskiem
są dziś członkowie „Tow. Zachęty sztuk pięknych
w Krakowie”; ostatnimi czasy zwrócono uwagę
na „Bank Ziemski w Poznaniu”, „Tow. popierania
nauki polskiej” we Lwowie i komitety „głodowe”
w Królestwie.
Wogóle jednak ofiarność na rzecz kraju jestw
niewielka.[...]
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Nabożeństwo w domu prywatnym w Bołgradzie parafii szmalskiej, gub. Bessarabska. Mszę odprawia ks. Szczurek
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POWRÓT I TĘSKNOTA ZA KRAJEM
Objawem sympatycznym, który warto podkreślić, jest żądza powrotu do ojczyzny, mianowicie
wśród inteligencyi, chociaż i wychodźcy z ludu
bardzo często, zaoszczędziwszy trochę grosza,
wracają do kraju. Większość znaczna urzędników
po otrzymaniu dymisyi powraca złożyć swoje kości
w ziemi rodzinnej.
„Wśród inteligencyi piszą do nas z Tweru – nie
znam ani jednej osoby, która by nie marzyła o powrocie do kraju.”
Wśród listów, które do nas z głębi Rosyi nadeszły, ileż to było kart, przepojonych łzami, przesiąkłych tęsknotą za krajem ojczystym! Były listy,
pisane drżącą ręką, przez starców, którzy po długim
pobycie wśród obcych kończyli swój głos do nas
słowami: Aby choć umrzeć w kraju!
A wiele było listów takich, w których przebijała
gorycz zawodów, doznanych w kraju, i obok niezwyciężonej tęsknoty ta smutna pewność, że lata
biedź będą, zanim się otworzy możność powrotu
na „ojczyzny łono”.
„Gdyby kraj mógł nas przygarnąć – piszą do nas
w jednym liście – dać nam chleba, ucałowalibyśmy
naszą polską ziemię z rozkoszą i wrócilibyśmy, nie
oglądając się poza siebie.”
KONKLUZYE I POSTULATY
Wychodźtwo polskie wgłąb Rosyi jest objawem
wogóle niekorzystnym. Zabiera ono krajowi tysiące
ludzi w kwiecie wieku i sił, aby nie powrócić już ich
nigdy do pnia macierzystego. Wynaradawianie się
inas na wychodźtwie jest faktem niewątpliwym.

Wogóle wychodźcy nasi nader szybko zatracają
swą narodowość w Rosyi, mianowicie klasy niższe. Bardzo rzadko się trafia, żeby człowiek pochodzenia polskiego, ale urodzony i wychowany
w głębi Rosyi, mógł się rozmówić po polsku. Tylko
w niektórych domach inteligentnych, gdzie rodzice, a przeważnie matka pracowała nad językiem
polskim i religią, młode pokolenie zalicza się do
narodowości polskiej. Ale są to wyjątki. Większość,
nawet z klasy inteligentnej, po kilkunastu latach
pobytu wśród Rosyan zupełnie obojętnieje dla
swej ojczyzny i zatraca to, co jest najważniejsze:
poczucie przynależności do Polski.
Wobec tej szkodliwości wychodźtwa, jak społeczeństwo powinno się zachować wobec ruchu
Wgłąb Rosyi?
Uznając całą szkodliwość, trudno jednak nie
widzieć, że wychodźtwo jest ruchem, wynikającym
z obecnego położenia naszego kraju. Przeciwdziałać mu więc prawie niepodobna.
Ale można i należy dążyć:
1) do ograniczenia go, gdzie to jest możliwe,
2) do uratowania dla kraju w wychodźtwie tego, co
się da uratować, przez podtrzymywanie odporności
narodowej za pomocą odpowiednich organizacyi.
Co się tyczy pierwszego punktu, to nie ulega
wątpliwości, że wychodźtwo ograniczyćby się
dało w pewnej mierze, przynajmniej dla klasy
inteligentnej, gdyby w przemyśle krajowym nie
zatrudniano tak wielu cudzoziemców. Zajmują
oni miejsca krajowcom, tak że na każdym kroku
w Rosyi można spotkać wykwalifikowanych Polaków w przemyśle, którzy napróżno ubiegali się o

Pierwszy powszechny spis ludności Imperium Rosyjskiego 1897
Gubernia besarabska – ludność według deklarowanego języka ojczystego
Ujezd
Akermański
Benderski
Bielecki
Izmailski
Kiszyniowski
Orgiejowski
Sorokijski
Chocimski
Gubernia łącznie

Mołdawianie

Ukraińcy

Żydzi

Rosjanie

Polacy

Bułgarzy

Niemcy

Gagauzi
i Turcy

16,4 %

26,7 %

4,6 %

9,6 %

…

21,3 %

16,4 %

3,9 %

45,1 %

10,8 %

8,5 %

9,5 %

…

7,6 %

2,9 %

14,1 %

66,3 %

11,4 %

12,9 %

6,7 %

…

…

1,0 %

14,1 %

39,1 %

19,6 %

4,8 %

12,4 %

…

12,5 %

2,0 %

7,3 %

62,9 %

1,9 %

19,5 %

11,9 %

1,3 %

…

…

…

77,9 %

5,6 %

12,5 %

2,7 %

…

…

…

…

63,2 %

16,0 %

14,2 %

4,8 %

…

…

…

…

23,8 %

53,2 %

15,6 %

5,8 %

…

…

…

…

47,6%

19,6%

11, 8%

8,0%

0,6 %

5,3%

3,1%

2,9%

źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia_besarabska

odpowiednie posady w kraju ojczystym: pomijano
ich na rzecz cudzoziemców.
Co się zaś tyczy przeciwdziałania, to wymaga
ono jedynie stworzenia odpowiedniej organizacyi.
Niejednokrotnie zdarza się, że pod pozorami wynarodowienia kryje się serce polskie. Spotyka się teraz
niejednokrotnie ludzi, którzy prawie zupełnie zapomnieli mowy ojczystej, ale którym przy magicznym
dźwięku słów: autonomia, sejm krajowy zaczynają
błyszczeć oczy i twarz rozjaśnia się. Tych otóż ludzi
trzeba ratować dla społeczeństwa polskiego.
Ogół Polaków, wychodźców naszych, materyalnej pomocy nie potrzebuje, ale wprost ginie bez
moralnego i duchowego poparcia.
Narażone są na wynarodowienie najbardziej:
uboższa warstwa rzemieślników i robotników oraz
urzędnicy. Dla pierwszych potrzebny jest gorliwy
ksiądz-Polak, dla drugich – pisma i książki; dla
obu zaś tych warstw – utworzenie stowarzyszeń,
mających na celu oświatę, stosunki towarzyskie
i podtrzymanie kultury polskiej przez stały związek
z krajem.

Życie polskie w Rosyi, szczególnie w mniejszych
miastach, ogniskuje się koło kościoła i Towarzystwa
Dobroczynności. Dlatego więc byłoby rzeczą nadzwyczaj pożądaną, aby wszystkie polskie T. D.
w obrębie Rosyi miały centralny zarząd, któryby je
łączył i kierował ich działalnością. Przedewszystkiem trzeba zwołać zjazd delegatów wszystkich
T. D. Zjazd taki był już nawet projektowany, ale nie
doszedł do skutku. Dalej byłoby rzeczą pożądaną,
aby w Warszawie utworzył się rodzaj biura informacyjnego dla wychodźców w głębi Rosyi, w którem
mogliby wszyscy dowiedzieć się nawzajem o sobie,
zaczerpnąć informacyi o kraju i zaopatrywać się
we wszelkiego rodzaju wskazówki, książki, ustawy
stowarzyszeń i t. d. Byłoby przytem niezbędne, aby
takie biuro zaopatrywało naszych inteligentnych wychodźców w popularne książeczki, przeznaczone
na rozdawanie wśród rzemieślniczo-robotniczych
warstw na wychodźtwie. Pisma polskie, jako czynnik, podtrzymujący narodowość, działają tylko na
klasy inteligentne, a wśród innych warstw na wychodźtwie się nie rozchodzą.
[

Uczymy się polskiego
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Co jest w każdym pomieszczeniu mieszkalnym?
gdzie?
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ZAGADKA
Do połysku wygłaskana
jak lusterko świeci,
choć deptana już od rana
przez meble i dzieci.

spotkajmy się w muzeum

Najmniejsze muzeum w Europie jest w Polsce
i mieści się w walizce
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Co łączy Helenę Modrzejewską, Lecha Wałęsę, Witkacego, św. Jana Pawła II, gen. Władysława
Sikorskiego czy Wisławę Szymborską? Ich guziki, które znajdują się w bogatej kolekcji Muzeum
Guzików w Łowiczu – najmniejszego muzeum w Europie. Najmniejszego, bowiem jego statutową
siedzibą jest XIX-wieczna waliza, choć już dawno kolekcja w niej się nie mieści.
Muzeum Guzików posiada kolekcję liczącą
ponad 4,5 tys. eksponatów, której trzon stanowią
guziki należące do historycznych i współczesnych,
wybitnych postaci świata nauki, kultury, polityki czy
sportu.
Przez wiele lat wystawiennicza działalność
muzeum skupiała się na realizacji okazjonalnych
pokazów, wystaw czasowych i lekcji muzealnych.
Dopiero od wiosny tego roku część zbiorów jest
na stałe prezentowana na wystawie w Galerii Łowickiej. Można na niej zobaczyć prawie pół tysiąca
guzików.
– W końcu nadszedł czas, żeby guziki przemówiły, przypominając o ludziach i ważnych
wydarzeniach. W ciągu ostatnich kilku miesięcy
placówkę odwiedziły setki zwiedzających i ponad
50 wycieczek. Odbyło się również kilkanaście lekcji muzealnych – powiedział PAP twórca muzeum
Jacek Rutkowski.
W ten sposób powstała kolejna atrakcja turystyczna Łowicza. Coraz częściej wśród zwiedzających są turyści ubiegający się o prestiżową
odznakę turystyczną „Polskie Naj”, do której –
obok znajdującego w podłowickich Maurzycach,
pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego, wzniesionego w latach 1928-29 wg projektu
prof. Stefana Bryły – zaliczane jest Muzeum Guzików.
Na wystawie prezentowane są guziki od ubrań
Heleny Modrzejewskiej, Wisławy Szymborskiej,
gen. Władysława Sikorskiego, Stanisława Lema,
Sławomira Mrożka, Anny German, Wojciecha Kilara, Szymona Kobylińskiego, Stanisława Ignacego
Witkiewicza „Witkacego” czy Lecha Wałęsy.
Obok nich zobaczyć można też guziki: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Tadeusza Różewicza, Jarosława
Iwaszkiewicza, gen. Władysława Andersa, Jerzego
Waldorffa czy Henryka Chmielewskiego, czyli „Papcia Chmiela”.
Ta oryginalna prywatna placówka muzealna
powstała w lipcu 1997 r. z inicjatywy Jacka Rutkowskiego i jego córki Karoliny Wandy. Obiektem
zainteresowań łowickiego muzeum są pochodzące
z całego świata, wszelkiego typu guziki oraz pamięć
o ich właścicielach.

PAP / Grzegorz Michałowski

Twórcy przykładają dużą wagę do dokumentacji, która potwierdza autentyczność eksponatów,
pozyskiwanych wyłącznie w drodze darowizn
i znalezisk. Tylko te guziki posiadają bowiem autentyczną moc i wartość symboliczną. Wiele guzików
trafia do muzeum pocztą; obecnie są to przesyłki
nie tylko z kraju, ale coraz częściej z zagranicy.
Guziki stanowią namacalną pamiątkę po ludziach
i wydarzeniach historycznych, a kolekcja to nie są
wyroby pasmanteryjne, ale osobliwy zapis dziejów.
Wśród najcenniejszych eksponatów w łowickich
zbiorach są guziki św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Józefa Glempa. Muzeum posiada też m.in.
kolekcję polskich guzików prezydenckich – obok
ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i Lecha Wałęsy, w zbiorach
są także guziki prezydenta Lecha Kaczyńskiego

spotkajmy się w muzeum

Kamil Szubańsk
Polska Agencja Prasowa

ciekawostki

Dan Balan i Zdob şi Zdub
Mołdawianie są dość rozrywkowym narodem.
Może o tym świadczyć fakt, że uwielbiają muzykę.
Na początku XXI wieku ogromną popularność
w całej Europie zdobył mołdawski zespół O-ZONE.
Ich pierwszym hitem był przebój Dragostea din tei,
którego w 2003 roku Europejczycy mogli setki razy
w ciągu dnia posłuchać w wielu stacjach muzycznych i radiowych.

Zdob

Z
si
, dub

Udanym kawałkiem zespołu okazała się również piosenka Despre Tine, która królowała na
polskich dyskotekach.
Zespół rozpadł się w 2005 roku. Dwóch muzyków rozpoczęło karierę solową: Arsenie Todiraş pod
pseudonimem Arsenium (przebój Love me, Love
me) oraz Dan Balan. Ten drugi nagrał kilka świetnie przyjętych piosenek pod pseudonimem Crazy
Loop (np. Johanna, They Call me Crazy). Obecnie
występuje jako Dan Balan (Chica Bomb).
Jak widać nie trzeba koniecznie śpiewać
w języku angielskim, żeby zdobyć popularność
w całej Europie.
Innym przykładem popularnego zespołu mołdawskiego, który odniósł sukces na coraz mniej
lubianym (i na coraz niższym poziomie) festiwalu
Eurowizji jest zespół ZDOB ŞI ZDUB. W rundzie finałowej zajął ostatecznie 6. miejsce,
osiągając tym samym najlepszy wynik kraju
w historii udziału w konkursie Eurowizji.
Najbardziej popularną piosenką zespołu
jest komercyjny utwór Boonika Bate Doba,
śpiewany łamaną angielszczyzną. Grupa
była założona w 1994 roku, w swoich utworach łączy muzykę rockową, hip-hopową, folk
bałkański oraz ethnic dance.
(tc)
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skiego. Od dawna jest to już jednak tylko symbol,
bo kolekcja tak się rozrosła, że nie mieści się już
nawet w kilku walizkach.
Guziki znane były już starożytnym Grekom
i Etruskom, którzy stosowali je do spinania tunik na
ramionach. W czasach nowożytnych jako pierwsi
do zapinania ubrań stosowali je Brytyjczycy. Guzik
ma także swoje święto. Jego dzień obchodzony
jest 12 grudnia, bowiem w handlu miarą guzików
jest tuzin, czyli dwanaście sztuk, a wielokrotność
tuzina to gros (12 x 12 czyli 144 sztuki). Patronem
guzikarzy jest zaś św. Mikołaj z Mirry.
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i jego małżonki Marii, Aleksandra Kwaśniewskiego
oraz Bronisława Komorowskiego. Jest także guzik
od munduru, w którym 33 lata temu gen. Wojciech
Jaruzelski ogłosił stan wojenny.
Muzeum posiada także wierną kopię jednego
z najsławniejszych guzików w historii Polski – guzika bohaterskiego obrońcy Krakowa z czasów
konfederacji barskiej, Marcina Oracewicza. Ten
członek krakowskiego cechu pasamoników podczas oblężenia miasta przez Moskali 22 czerwca
1768 r., nabił broń dużym guzem oderwanym od
własnego żupana i celnym strzałem śmiertelnie ranił
rosyjskiego pułkownika. To na jakiś czas przyniosło
wytchnienie obrońcom miasta. Zdarzenie to potwierdzają źródła historyczne. Ten nietypowy pocisk
wyniesiony został do rangi wysokiego odznaczenia,
nadawanego przez Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie.
Statutową siedzibą Muzeum jest XIX-wieczna
waliza, niegdyś własność łowickiego kupca i dziadka twórcy placówki – Bolesława Modesta Majew-

aktualności

Dzień wszystkich świętych
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1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, polski cmentarz w Kiszyniowie tradycyjnie
odwiedzili pracownicy dyplomatyczni Ambasady RP w Mołdawii oraz członkowie Stowarzyszenia
„Polska Wiosna w Mołdawii”.
Przedstawiciele placówki dyplomatycznej
w Kiszyniowie zaprosili wszystkich chętnych do
udziału w obchodach dnia Wszystkich Świętych, by
wspólnie uczcić pamięć pochowanych na polskim
cmentarzu Rodaków i by oddać Im hołd.
Uroczystą mszę św. na cmentarzu przy ulicy
Valea Trandafirilor 11 w Kiszyniowie celebrował
biskup Anton Coşa. Cmentarz ten to szczególne
miejsce pamięci dla całej polskiej społeczności.
– Uważamy, że do naszego moralnego i chrześcijańskiego obowiązku należy podjęcie starań,
by zachować pamięć o Rodakach – zaznaczyła
prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” Oksana Bondarczuk. – W ciągu ostatnich
25 lat cmentarz popadł w ruinę. Staramy się, aby
rozpoczęły się tu prace restauracyjne, ale brak
dofinansowania czyni proces restaurowania bardzo uciążliwym.

Każdego października razem z młodszymi
członkami z naszej organizacji sprzątamy groby
Rodaków. Wykorzystujemy Dzień Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny, aby zapoznać młodzież
polonijną z najważniejszymi miejscami polskiej
pamięci narodow.
(ag)

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
Z OKAZJI TWOICH URODZIN, BIBLIOTEKO!
Biblioteka Kultury i Literatury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie skończyła 7 lat.
Wydarzenie to zbiegło się ze świętem narodowym Polski – Dniem Niepodległości. Z tej okazji
biblioteka zorganizowała otwarty tydzień, w ramach którego odbyły się różnorodne spotkania,
prezentacje nowych książek, wystawy i czytania literackie.
10 listopada gośćmi biblioteki byli: Ambasador
Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii, Artur Michalski; referent
konsulatu do spraw polonijnych, Anna Stankiewicz;
były ambasador Mołdawii w Polsce, Boris Gamurari; dyrektor generalny municypalnej biblioteki
m. Kiszyniów, Mariana Harżewski; redaktor wydawnictwa ARC, Lucia ţurcanu; przedstawiciele
organizacji „Polska Wiosna w Mołdawii” na czele
z prezesem, Oksaną Bondarczuk; krytyk literacki,
Eleonora Sîdnic, jak również nasi stali czytelnicy.
Spotkanie otworzyła dyrektor biblioteki im. Adama
Mickiewicza, Oxana Andreiev.
Pan Ambasador podarował bibliotece książki
dziecięce w języku polskim. Kolorowe, wystawne
pozycje, z wieloma ilustracjami natychmiast przyciągnęły uwagę najmłodszych czytelników. Nawet
ci, którzy nie umieją jeszcze czytać w języku polskim, z zainteresowaniem oglądali ilustracje.

Krytyk literacki, Lucia ţurcanu, przedstawiła
kilka książek pomocnych uczącym się języka polskiego: „Polski, krok po kroku”, „Szkolny słownik
tematyczny języka polskiego nie tylko dla uczniów”
M. Iwanowicz, czy „Gramatykę praktyczną języka
polskiego” L. Madelskiej.
Swoją książkę „Polonia...aşa cum am cunoscut-o” („Polska... jaką ja poznałem”) przedstawił
były ambasador Mołdawii w Polsce, Boris Gamurari. Tłumaczka Marina Kniażewa podziękowała
bibliotece za możliwość czytania książek polskich
w oryginale, a nasz aktywny czytelnik Igor Zawalski
podziękował za okazaną pomoc w nauce historii
i kultury Polski.
Na wystawie książkowej pt. „11 listopada
– Dzień Niepodległości Polski” przedstawiono
wydawnictwa o historii państwa, walce o niepodległość, o jej bohaterach i Polsce dzisiaj. Odwiedzających bibliotekę zainteresowała również wystawa

aktualności

w bibliotece przeprowadzano wycieczki dla uczących się w Kiszyniowie.
Szczególnym wyróżnieniem dla biblioteki są
odwiedziny wysokiej rangi osób z Polski. 12 listopada gośćmi biblioteki im. Adama Mickiewicza
byli przedstawiciele Sejmu polskiego na czele
z wicemarszałkiem, Elżbietą Radziszewską,
a 17 listopada bibliotekę odwiedziła delegacja
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Ważni goście złożyli kwiaty przy pamiątkowej tablicy
poświęconej Polakom, którzy zginęli w 2010 roku
w katastrofie pod Smoleńskiem.
Pracowników biblioteki bardzo cieszy to, że
Ambasada RP w Mołdawii wysoko ceni wysiłek
biblioteki, która wspiera rozwój polskiej kultury
w Kiszyniowie.

Wieczór z muzyką Chopina prowadzi bibliotekarz Katarzyna Niedzielska

Katarzyna Niedzielska, bibliotekarz,
Kiszyniów
więcej zdjęć na stronie 16

Czytelnicy na wystawie książkowej
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zdjęciowa Andrzeja Viziru, która przedstawiała
mołdawskie jesienne pejzaże jak również kościoły
i Domy Polskie w Mołdawii i Rumunii.
Przez cały tydzień w bibliotece przeprowadzane
były akcje dla różnych czytelników: czas bajki polskiej, czas poezji Juliana Tuwima i Adama Mickiewicza, wieczór muzyki Fryderyka Chopina, rozmowy
„Otwórz dla siebie Polskę”, warsztaty z robienia
krawata-motyla w kolorach flagi polskiej. Odbyło się
również ciekawe spotkanie, poświęcone twórczości
Henryka Sienkiewicza. Było ono przygotowane specjalnie dla żołnierzy z oddziału wojskowego nr 142
Na posiedzeniu klubu „Dzień dobry, Polsko!”
czytelnicy zapoznali się z twórczością polskich
literatów nagrodzonych Nagrodą Nobla, a okrągły
stół z uczestnictwem czytelników był poświęcony
tematowi „Polacy w światowej nauce i kulturze”.
Wystawa wirtualna „Książki Adama Mickiewicza”
i blog „Polonistyka” zwróciły na siebie uwagę wielu
czytelników. Przez cały tydzień otwartych drzwi

Wicemarszałek Elżbieta
Radziszewska zostawiła zaszczytny
wpis w pamiątkowej kronice biblioteki
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Dyrektor Biblioteki im. A. Mickiewicza Oxana Andreiev i Ambasador RP
Artur Michalski
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LISTOPADOWE spotkanie
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11 listopada, w ten szczególny dzień, Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” zaprosiło Polonię
kiszyniowską do sali widowiskowej Biura Stosunków Międzyetnicznych na koncert pt. „W Warszawie,
Pod Picadorem...”. Był to jeden z akcentów 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Podczas koncertu z okazji Święta Niepodległości, który zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ambasady RP, usłyszeliśmy ze sceny montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów polskich
klas z Liceum im. M. Gogola. Młodzież przygotowały nauczycielki języka polskiego pracujące
w stołecznym liceum.
Program tego niezwykłego koncertu nawiązywał do czasów powstania polskiego państwa
w roku 1918. Inspiracją była kawiarnia artystyczna
Pod Picadorem, znana jako miejsce spotkań grupy
literackiej Skamander. Założycielami kawiarni byli
poeci skupieni wokół miesięcznika „Pro Arte et
Studio”: Jan Lechoń, Antoni Słonimski i Julian Tuwim, a dekoracje wnętrza wykonali Romuald Kamil
Witkowski i Aleksander Świdwiński.
Do stałego grona pikadorczyków należeli: poeci
Lechoń, Słonimski, Tuwim, Iwaszkiewicz, potem
Wierzyński, malarze: Świdwiński i Witkowski, oraz
pisarze starszego pokolenia – Feliks Przysiecki
i Grzegorz Glass. Stałymi bywalcami (po stronie
publiczności) byli Stefan Żeromski, Wacław Berent,
Bolesław Leśmian i Leopold Staff. Oprócz wierszy –
deklamowanych na specjalnym podium – odczytywano satyry polityczne, odwołujące się do spraw
powstającego właśnie polskiego państwa.

Prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”
O. Bondarczuk dziękuje nauczycielkom języka polskiego
z Liceum im. M. Gogola E. Kroczyńskiej i H. Gałęckiej

Ta podróż w czasie, którą zobaczyliśmy ze
sceny w Kiszyniowie, przedstawiła nam trudny
fragment w historii Polski opowiedzianej tekstem
i muzyką ku czci Narodowego Święta Niepodległo(ag)
ści 11 listopada.
więcej zdjęć na stronie 17

świeże spojrzenie
– W listopadzie roku 1918 za wejście do nowo
utworzonej kawiarni Pod Picadorem w Warszawie
trzeba było zapłacić 5 polskich marek, nas, w listopadzie roku 2014 w Kiszyniowie ta przyjemność
spotkała zupełnie bezpłatnie. Nie siedzieliśmy co
prawda przy stolikach razem ze Skamandrytami,
Żeromskim, Leśmianem, Przybyszewskim czy
Francem Fiszerem, ale wcale nie jestem pewna,
czy na pewno ich z nami nie było, mnie w każdym razie, gdy słuchałam piosenek w wykonaniu
młodych artystów z Liceum Gogola, cały czas się
wydawało, że spod listopadowych chmur gdzieś
nad nami (a listopadowe niebo w Warszawie czy
w Kiszyniowie niewiele się przecież różni) spoglądają na nas ich raz rozbawione, raz zadumane,
a na pewno zadowolone z tego, co widzą, bystre
oczy.
Jak mawiał Franc Fiszer, Falstaff i Zagłoba
w jednym tego pokolenia, najlepsze są dania pro-

ste („na przykład kawior”), takim prostym daniem
mogliśmy ze smakiem i radością nacieszyć się
w kawiarni Pod Picadorem prowadzonej przez dwie
mistrzynie ceremonii, Panią Eleonorę Kroczyńską
i Panią Hannę Gałęcką, prostym, bo niczego nie
trzeba było do niego dodawać i niczego zmieniać.
To było po prostu danie wyśmienite: pełne nostalgii i harmonii, żaru i energii, witalności i zabawy,
z dodaną do smaku szczyptą smutku za minionym
czasem. Z tęsknotą za minionymi nadziejami, za
postaciami z tamtego świata wskrzeszonej Rzeczypospolitej, za jej duchem, pięknem, elegancją
i czarem.
Jak pisał Jan Lechoń, „Na tysiączne się wiorsty rozsiadła nam Polska”, tego listopadowego
dnia w roku 2014 Polska była Pod Picadorem
w Kiszyniowie.
Anna Stankiewicz
Kiszyniów

aktualności

ПОЛЬСКИЕ АКЦЕНТЫ В КИШИНЁВЕ
лем первой польской общины в постсоветской
Молдавии. Он не только активно поддерживал
общественное движение поляков, но смог объединить их. Было отмечено, что имя Тадеуша
Малиновского увековечено в названии одной
из улиц в городе Кодру. Среди присутствующих
на конференции было немало тех, кто в той или
иной степени знал академика Малиновского
или встречался с ним, поэтому очень интересно
было услышать воспоминания современников
Малиновского.
В докладе говорилось еще об одной выдающейся личности – польке Ядвиге Девяткиной,
родившейся в молдавском городе Бендеры.
В 1941 году, после нападения гитлеровской Германии на СССР, она ушла на фронт добровольцем. В 1943 году вступила в сформированную на
территории СССР польскую пехотную дивизию
имени Тадеуша Костюшко. Боевой путь Ядвиги
Девяткиной в этом воинском соединении был
отмечен рядом наград польского государства.
Ей было присвоено звание хорунжего.
Доклад Ольги Щипакиной сопровождался
показом документальных материалов, являющихся достоянием Национального музея.
Организатором исторической конференции
в Кишиневе выступила Лига польских женщин.
Виталий Маевский
Бельцы

фото из архива Лиги польских женщин
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Проблемы сохранения исторической памяти
обсуждались в ходе состоявшейся конференции
«Польские акценты в историческом и культурном
облике столицы Молдавии». В работе конференции приняли участие представители научной
интеллигенции Молдавии, сотрудники музея
и польская диаспора Кишинева и Бельц.
Первая часть конференции была посвящена
истории возникновения и развития польского
плаката. Польскую школу плаката всегда отличали краткость и выразительность, синтез
утилитарного и художественно-поэтического,
соединение универсального с уникальным,
способность поразительно просто представить
информацию и одновременно находиться на
острие художественных исканий. Плюс отсутствие давления коммерческих запросов
и реалистической доктрины, использование
упрощенных графических форм. Все вместе
и создало феномен польского плаката. В 1966 году в Варшаве был открыт первый в мире музей
плаката.
Во второй части конференции присутствующим был представлен доклад Ольги Щипакиной.
Рассказывая о жизни и деятельности академика
Тадеуша Малиновского, докладчица отметила
его незаурядную личность. Проявив себя как
крупный учёный в одной из областей естествознания, Т. Малиновский был также председате-
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15 ноября 2014 года в Национальном музее истории РМ состоялась конференция, посвящённая полякам, оставившим заметный след в истории и культуре Кишинева.

aktualności

Tegoroczny konkurs recytatorski im. A. Mickiewicza „Kresy” upłynął pod znakiem wielkich
sukcesów. Na eliminacjach rejonowych w Bielcach
w Domu Polskim wytypowano dwie osoby do
konkursu w Polsce. Razem z laureatami – Tatianą Ozierową z Bielc i Włodzimierzem Żurawskim
z Kiszyniowa pojechałam do Białegostoku. Na miejscu zapoznaliśmy się z tygodniowym planem zajęć
– warsztaty, spektakle, próby konkursu, próby uroczystej gali, próby muzyczne, pantomimy, smaczne
posiłki w restauracji itp. Trudno było znaleźć czas
wolny na odpoczynek czy zakupy.
Doświadczeni aktorzy z Akademii Teatralnej zajmowali się „wyciosywaniem” z uczestników profesjonalizmu artystycznego. Zdążyliśmy zaprzyjaźnić
się z 26 uczestnikami konkursu z 11 krajów Europy
Wschodniej oraz z ich opiekunami. Wysoki poziom
recytacji oceniało wymagające jury, w jego składzie
znalazła się popularna polska aktorka Anna Romantowska. Przyznawano nagrody: publiczności,
specjalne – im. Adama Mickiewicza, wyróżnienia
I, II, III miejsce oraz Grand Prix. Ostatniego dnia
pobytu, na honorowej gali koncertowej, ogłoszono
wyniki i wręczono nagrody. Werdykt był dla nas
wielkim zaskoczeniem – nasz uczeń z Kiszyniowa, Włodzimierz Żurawski, otrzymał nagrodę za
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KRESY 2014

Uczestnicy spotkań finalowych „Kresy 2014” w Białymstoku

Od prawej: Tatiana ozierowa i Włodzimierz żurawski
z opiekunką Eleonorą Kroczyńską

I miejsce oraz nagrodę publiczności (teatralna
lalka). Radości nie było końca.
Atmosfera warsztatów była tak przyjazna, że
zawiązane znajomości trwają do dziś – ich przebieg
można obserwować na facebooku w założonym
przez jednego z uczestników profilu „KRESY”.
Przyjemnie jest wspominać, oglądać zdjęcia
i wymieniać się wrażeniami. Opiekunowie także
utrzymują ze sobą kontakt i układają wspólne plany
na wakacje 
Eleonora Kroczyńska
Kiszyniów

aktualności

Uwierzmy w cuda
Czy wierzycie w Mikołaja, dzieci? Ja tam wierzę. W noc grudniową, kiedy
gwiazdy świecą najjaśniej, idzie do was z nieba dobry Święty...

Antonina Gradinari
Grigorówka
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trochę się niepokoiły. Spotkanie rozpoczęło się
w kościele, a po mszy Świętej kontynuowano je
w wiejskiej świetlicy.
Wszystkie zmartwienia i troski zniknęły z początkiem spektaklu muzycznego. Brało w nim udział
16 młodych artystów. Po jego zakończeniu wszyscy
obejrzeli film animowany o św. Mikołaju. Pod koniec
spotkania pojawił się sam święty Mikołaj! Nie przyszedł on z pustymi rękoma, lecz z prezentami.
W naszym spotkaniu brał udział Ambasador RP
w Mołdawii Artur Michalski. Złożył on wszystkim
obecnym noworoczne życzenia i przekazał dzieciom prezenty z Ambasady RP.
Cuda się zdarzają!
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Czekamy na zimę nie tylko ze względu na
śnieg i święta, ale też dlatego, że w zimie bardziej
wierzy się w cuda. Wierzyć w nie zaczynamy już
w dzieciństwie, kiedy rodzice opowiadają nam dobre bajki, kiedy czytamy książki i oglądamy filmy
ze szczęśliwym zakończeniem. Dorastając, nadal
wierzymy, że w trudnym momencie życia na pewno
i nam przydarzy się cud. A czasami cud zdarza się,
gdy wcale się na niego nie czeka...
Każdy wie, że najwcześniejsze święto grudnia –
Dzień Świętego Mikołaja – jest bezpośrednio związane z cudami. Chyba dlatego wszyscy członkowie
polskiej wspólnoty wsi Grigorówka z niecierpliwością oczekiwali na przybycie magicznego starca.
Dzieci przygotowywały wiersze i piosenki oraz

aktualności
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czekoladowe mikołajki

6 grudnia przybył do Centrum Dziennego dla
Dzieci* święty Mikołaj – w stroju biskupa i ze skrzynią prezentów! Przywitał się z zebranymi i zasiadł
na honorowym miejscu. W tym dniu gościliśmy
również uczniów z ukraińskiego Gimnazjum Nr 9.
W radosnym nastroju oczekiwaliśmy na mikołajowe niespodzianki, ale najpierw zaprezentowaliśmy swoje umiejętności – recytowaliśmy wiersze,
śpiewaliśmy kolędy i opowiadaliśmy historię biskupa z Mirry. Przygotowaliśmy prezentację multimedialną, w której dokładnie zbadaliśmy, jak i kiedy
biskup z Mirry zamienił się w świętego Mikołaja

(ang. Santa Claus) i skąd pochodzi Dziadek Mróz.
A pod koniec najmłodsi zaprezentowali na ekranie
swoje komputerowe rysunki o zimie. Następnie
uczestniczyliśmy w zabawie z konkursami, prowadzonymi przez Mikołaja i nauczycieli.
Byliśmy grzeczni przez cały rok, dlatego św.
Mikołaj ofiarował nam nie rózgi, a słodkie czekoladowe upominki!
Kasia Złoczewska
uczennica Centrum Dziennego dla Dzieci

* Centrum Dzienne dla Dzieci działa przy parafialnym CARITAS
w Bielcach od 2005 r.

aktualności

jasełka w bieleckiej parafii

Po występach proboszcz parafii ks. Jacek Puć
podziękował młodym artystom i ich opiekunom za
przygotowanie inscenizacji oraz złożył wszystkim
świąteczne życzenia.
Scenariusz jasełek opracował ks. Krzysztof
Płonka z Ungheni. Dzieci do występów przygotowali: p. Ałła Sobieszczańska, p. Sebastian Nowakowski, p. Malwina Russu, p. Ewelina Maszarowa,
a rodzice uczestników inscenizacji zatroszczyli się
o piękne stroje.
Larysa Zawadzka-ivasîna
Bielce
Zdjęcia: L. Zawadzka-Ivasîna, S. Sobieszczańska
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21 grudnia w kościele pw. Świętych Archaniołów w klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadziły parafian jasełka. Oryginalny scenariusz,
świetna gra aktorska oraz wspaniałe stroje. Tak
w wielkim skrócie można podsumować przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez młodzież
z parafii, uczniów Centrum Dziennego i uczniów
Domu Polskiego. Współczesna wersja wydarzeń
z Betlejem podobała się wszystkim zebranym,
a kolędy w wykonaniu artystów wprowadziły widzów w radosne oczekiwanie na święta Bożego
Narodzenia.
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Święta Bożego Narodzenia to czas strojenia choinki, śpiewania kolęd. To także czas na inscenizacje jasełek bożonarodzeniowych.

aktualności

Świąteczny czas
Jasełka w kiszyniowskim Liceum im. M. Gogola
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I znów przyszedł czas zimy, świąt Bożego
Narodzenia, domu pachnącego choinką i pomarańczami. Jak nie uhonorować narodzin Jezusa
choćby szkolnym kolędowaniem? Pani Hania pisze
scenariusz, Pani Eleonora musztruje artystów.
Intensywne próby nie zakłócają jednak radości
z przygotowania jasełek. Klasa trzecia – przebrana w małe aniołki, klasy gimnazjalne – aktorzy,
prezenterzy i wokaliści. A cała oprawa po polsku –
w obecności dyrekcji Liceum im. M. Gogola, Pana
Ambasadora Artura Michalskiego i Pani Anny Stankiewicz – specjalisty do spraw Polonii.

Rozbrzmiewają świąteczne nuty: „Choinka
piękna jak las”, pastorałki, kolędy. Jest na scenie
mama i tato, wbiegają dzieci. Sceniczni rodzice
opowiadają o polskich zwyczajach świątecznych
i wierzeniach ludowych. Spektakl kończy finałowa
piosenka „Jest taki dzień”.
Pan Ambasador dziękuje, wręcza paczki wraz
z Oksaną Bondarczuk, prezes „Polskiej Wiosny
w Mołdawii”. Pani Dyrektor gratuluje. Rodzice robią
zdjęcia pamiątkowe. Do domu wracamy zmęczeni
i weseli. Czas kolędować w naszych rodzinach!
Opiekunki
Eleonora Kroczyńska, Hanna Gałęcka

aktualności

Wielonarodowa wigilia
w Słobodzie Raszkowskiej

Natalia Barbier
Naddniestrze
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wartości naszego państwa – zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych Naddniestrza Witalij
Ignatjew.
W szkolnej sali odbył się świąteczny koncert,
przygotowany przez polskie środowiska Naddniestrza. Następnie gospodarze zaprosili wszystkich
do wspólnego stołu zastawionego 12 potrawami
wigilijnymi. Po przeczytaniu fragmentu z Ewangelii
przyszedł czas dzielenia się opłatkiem i składania
życzeń swoim bliskim.
Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Piękne polskie kolędy śpiewali
nasi goście – uczestnicy folkowego zespołu „Drewutnia” z Lublina, głosząc, że Jezus się narodził
i na naszej naddniestrzańskiej ziemi.
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W grudniu Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna
Góra” witało gości z Polski i Kiszyniowa. Spotkanie
opłatkowe odbyło się w wiejskiej szkole w Słobodzie
Raszkowskiej. Polskie powitania mieszały się z rosyjską, ukraińską i mołdawską mową, ale gościom
i gospodarzom to nie przeszkadzało.
Na początku wszystkich obecnych przywitał
ambasador Polski w Mołdawii Artur Michalski. Przypominał o polskim zwyczaju, kiedy w każdym domu
na stole wigilijnym ustawia się specjalny talerz dla
niespodziewanego gościa. – Zdarzyło mi się raz, że
w ten czas gość zapukał do naszych drzwi...
W Słobodzie Raszkowskiej gościnnie przywitano wszystkich, niezależnie od ich przynależności
etnicznej i religijnej.
– Wielokulturowość i możliwość mówienia
w swoim języku ojczystym należą do wyższych

aktualności
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święto bożego narodzenia
w gagauzji

19 grudnia 2014 roku odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie świąteczne w Komracie. Młodzi
członkowie Stowarzyszenia Polaków Gagauzji
i licealiści z mołdawskiej szkoły zaprezentowali
wzruszający spektakl o aniołach (w wersji polsko-rosyjskiej, o tłumaczenie tej ostatniej zadbał
Władysław Wolewicz), regionalne tańce, a także
śpiewali polskie kolędy. Nad programem artystycznym czuwali: Agnieszka Mikulec – nauczycielka
języka polskiego, Marina Wolewicz-Garczu i Wiktor
Gradinar – choreografowie zespołu tanecznego
„Polacy Budżaka”. Wszyscy młodzi wykonawcy
zostali obdarowani słodkimi prezentami.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością: Ambasador RP w Kiszyniowie Artur Michalski oraz

przedstawiciel kościoła prawosławnego. Podczas uroczystości ambasador wręczył nagrody
uczniom biorącym udział w konkursie „Znam
polskie legendy”. Prace oceniali zaprzyjaźnieni
nauczyciele języka polskiego, plastyki i historycy
z Polski.
Na koniec prezes stowarzyszenia Ludmiła
Wolewicz podarowała ambasadorowi symbol gagauskiej gościnności – duży kołacz i symbolicznie
pieniądze na szczęście w nowym roku.
Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas
na poczęstunek i rozmowy w miłej, przedświątecznej atmosferze.
Agnieszka Mikulec
Komrat

Поляки Гагаузии празднуют
рождественский Сочельник

* Облатки – рождественский хлеб – кладутся в центре праздничного стола на украшенном салфеткой подносе либо на
сене. Польское слово «opłatek», а русское – «облатка» происходят от латинского oblatio − приношение, предложение,
дар. Внешне рождественский хлеб представляет собой тонкий листок прямоугольной формы испеченного пресного теста,
наподобие вафли. Размер облатки, как правило, соответствует разным формам почтовых конвертов. Облатки украшают
тиснеными изображениями на рождественские темы или христианскими символами. Поляки часто кладут кусочек облатки
в конверт и высылают по почте вместе с рождественскими поздравлением.

smacznego!

Bez pierników nie ma swiat!
Pierniki świąteczne można zjeść w wieczór wigilijny, podać jako deser po świątecznym obiedzie,
a nawet... powiesić na choince! Prezentujemy wyjątkowo prosty przepis na świąteczne ciastka, które
będą doskonałym dopełnieniem świątecznej atmosfery w twoim domu.
l

0,3 litra miodu l 1 kg mąki l 200g cukru l 200 g masła l 1 łyżka kakao
2 małe opakowania przyprawy do piernika l 100 ml mleka l 2 jajka
l 3 łyżeczki proszku do pieczenia l 1 łyżeczka sody

l

Wszystkie składniki połączyć i zagnieść ciasto. Ciasto rozwałkować i za
pomocą foremek wycinać kształty.
Piec ok. 15 minut w piekarniku
rozgrzanym do 180°C.
Po wystygnięciu ozdabiamy najpierw lukrem (1 kg cukru pudru, kilka
kropel z cytryny i ciepła przegotowana
woda) o konsystencji gęstej śmietany,
następnie orzechami, rodzynkami, suszonymi morelami, posypką, czekoladą, migdałami itp.
źródło:http://miastodzieci.pl/
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Людмила Волевич
Комрат
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24 декабря польские католики отмечают канун Рождества – Сочельник. В Польской общине
Гагаузии рождественские встречи стали уже
традиционными, и с каждым годом желающих
отметить Рождение Христово по католическим
обычаям становится все больше.
Рождественская встреча членов польской
общины состоялась в комратском лицее им.
М. Эминеску. После чтения короткой молитвы

все делились друг с другом облатками*, желая
всего самого хорошего и доброго. Затем все
сели за стол. Одно место было оставлено пустым – для случайного путника. Это символ того,
что дом в этот вечер открыт для всех и готов
принять любого странника.
Впервые за десять лет существования
Польской общины Гагаузии на рождественской
встрече присутствовали студенты, обучающиеся
в Польше, а также те, кто уже закончил учебу. Их
присутствие стало настоящим рождественским
подарком для родителей и символом преемственности традиций нашего народа.

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”.

Zimowa Polska
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Urodziłam się i mieszkam w Mołdawii, ale
zawsze z dumą mówiłam, że jestem Polką. Moja
historyczna ojczyzna była dla mnie taka daleka,
taka baśniowa, bo przecież wcześniej nie miałam
możliwości odwiedzenia Polski. Dziesięć lat temu
taka możliwość się pojawiła.
Pamiętam moje pierwsze wrażenie ze spotkania z Polską. Było bardzo silne, można powiedzieć,

oszałamiające. Trudno to wyrazić, ale od razu poczułam, że to jest moja druga Ojczyzna. Pokazała
mi się jako zalotna, ekstrawagancka, inteligentna
i ogromnie barwna. Zobaczywszy ją pierwszy raz
zakochałam się w niej i chcę, jak można najczęściej,
spotykać się z nią, poznawać, odkrywać nowe
miasta i zabytki.
Polska jest piękna o każdej porze roku. Jej, jak
prawdziwej kobiecie, pasują wszystkie stroje – wiosenne, letnie, jesienne i oczywiście zimowe.
Szczególnie lubię być w Polsce w okresie Świąt
Bożego Narodzenia. Wtedy przenoszę się do krainy baśni! Wszystkie wioski i miasta są ustrojone
w jasne światła i girlandy, świąteczne dekoracje
dosłownie „wylewają się” z każdego domu okazującego swoją radość i gościnność.
Inną, cichą i zaśnieżoną Polskę odkryłam daleko od miast, w Górach Słonnych, gdzie drzewa
na stokach wyglądają niczym pełne wdzięku baletnice ze wzniesionymi rękami. W tym jednolitym
pejzażu nie ma niczego zbędnego, tylko czerń
i biel harmonijnie tworzące całość. Zdawało by się,
że zima okryła wszystko wokół wytworną, cienką
koronką. I tylko maleńkie domki odznaczają się
jak koraliki rozsiane na białej sukni. Na dole płynie
rzeka San, którą mróz niczym biegły jubiler, oprawił
w srebro. Zimowe słońce skacze po wierzchołkach drzew. Czyste powietrze. Oddycha się lekko
i swobodnie.
Wśród tych wspaniałości trudno nie zgodzić
się z wielkim poetą Słowackim: O Polsko, moja
Ojczyzno, moja ty królowo.

Zima w Bieszczadach. Rys. Marina Klipa

Konkurs „Powiedz nam co lubisz w Polsce” powstał z myślą zaprezentować Polskę, jej kulturę i obyczaje. Dzięki waszym pracom czytelnicy dowiedzą
się, co lubimy, co pozytywnie nam się kojarzy oraz z czego jesteśmy dumni
i za co kochamy swoją historyczną ojczyznę.

Konkurs jest przedłużony
do kwietnia 2015 roku!

Marina Klipa
Bielce

listy i opinie czytelników

Natalia Sinawska, prezes
Tyraspol

Droga Redakcjo!

Przewodniczące polonijnych ośrodków:
Oksana Bondarczuk (Kiszyniów)
Ludmiła Wolewicz (Komrat)
Polina Statkiewicz (Grigorówka)
Ałła Klimowicz (Głodiany)

Szanowna Redakcjo!
Za pośrednictwem „Jutrzenki” pragnę serdecznie podziękować Panu Markowi Pantule, Członkowi
Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
w Przemyślu za pomoc w przekazaniu mojego
apelu.
Oddziaływanie Pana Marka sprawiło, że apel
dotarł do dobrych ludzi, umożliwiając leczenie mojej
choroby – cukrzycy. Doświadczyłam niezwykłego
wydarzenia: Pani lekarz Joanna Pawlik z Krakowa
z dobroci serca zaproponowała całkowite pokrycie
kosztów nabycia i wysyłki zagranicznej glukometru.

Paczkę otrzymałam pocztą przed Świętem
Bożego Narodzenia. Byłam bardzo poruszona,
kiedy oprócz tak niezbędnego aparatu znalazłam
w paczce kartkę z życzeniami i… opłatek. Napełniło
to mnie jeszcze większą nadzieją i wiarą w człowieka. Pozostaję w głębokim szacunku dla darczyńcy –
Pani Joanny Pawlik.
Zofia Nieczaj, emerytka
Bielce
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W imieniu dzieci i rodziców z różnych ośrodków
polonijnych w Mołdawii chcemy gorąco podziękować Bibliotece Narodowej w Warszawie za regularne przesyłanie książek-dubletów, które pracownik
Zakładu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Pani
Dorota Maciejuk zbiera z myślą o Polonii. W roku
2014 książki w języku polskim ze wspaniałymi ilustracjami trafiły do rąk wielu dzieci z polskich rodzin
mieszkających w Mołdawii. Paczki z książkami
wysyłano na koszt Biblioteki Narodowej.
Dziękujemy Redakcji „Jutrzenki” oraz Ambasadzie RP w Mołdawii za pośrednictwo w przekazywaniu książek.
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W imieniu Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Naddniestrzu pragniemy na łamach
„Jutrzenki” złożyć wyrazy uznania i podziękowania za pomoc, wsparcie i współpracę wszystkim
tym, którzy byli razem z nami w 2014 roku:
– pracownikom Wydziału Konsularnego i Ambasady RP w Kiszyniowie, a szczególnie Panu
Ambasadorowi Arturowi Michalskiemu, specjaliście
ds. Polonii Pani Annie Stankiewicz i Konsulowi
Panu Dariuszowi Wosztylowi. Jesteśmy wdzięczni
za zrozumienie naszych potrzeb i dofinansowanie
projektów polonijnych na rzecz rozwoju polskiej
kultury w Naddniestrzu;
– Stowarzyszeniu Odra-Niemen z Wrocławia
za dofinansowanie prac budowlanych w Słobodzie
Raszkowskiej (remont Domu Kultury, ośrodka
medycznego i szkoły), jak również za możliwość
uczestnictwa w projektach Stowarzyszenia OdraNiemen zorganizowanych dla Polonii ze Wschodu,
(Szkoła Liderów, Festiwal Talentów Artystycznych),
dzięki którym poznaliśmy nowych przyjaciół z Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy;
– Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie za
wsparcie przedsięwzięć naszego stowarzyszenia
i dofinansowanie projektów polonijnych.
– Markowi Pantule – za liczne pomysły, których
jesteś autorem i które realizujesz w Naddniestrzu,
za pomoc w nawiązaniu kontaktów i podpisaniu
listów intencyjnych o współpracy ze stowarzyszeniami w Polsce, na Węgrzech, we Włoszech. Taka
międzynarodowa współpraca otwiera dla nas okno
na świat, wzmacnia przyjaźń między ludźmi i pomaga w poszukiwaniu tego, co nas łączy;
– Redakcji czasopisma „Jutrzenka” i redaktor naczelnej Helenie Usowej za popularyzację
działalności Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna
Góra”, za zjednoczenie Polaków w Mołdawii, za
życzliwość i obecność przedstawicieli redakcji na
bardzo ważnym dla nas wydarzeniu – uroczystych
obchodach 10-lecia stowarzyszenia „Jasna Góra”
w Tyraspolu;
– wszystkim członkom naszej organizacji –
w Tyraspolu, Benderach, Słobodzie Raszkowskiej
i Raszkowie! Dziękuję za chęć uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach na rzecz podtrzymywania
polskiej kultury i pielęgnowania języka polskiego,
na rzecz rozwoju Towarzystwa Polskiej Kultury
„Jasna Góra”. Dzięki waszemu bezinteresownemu zaangażowaniu mogliśmy zrealizować wiele
istotnych projektów.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy
mieli przyjemność kontynuowania współpracy.

klub mądrej sówki

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii

Zimowe zagadki
1. Na jakim drzewku
znaleźć się może
przy jabłku – szyszka,
żołądź i orzech?

nr 11-12 (182)
listopad – grudzień 2014 r.
Miesięcznik ukazuje się
od listopada 1996 r.
Zarejestrowany 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii

Redaktor naczelna:
Helena Usowa
Redaktor techniczny:
Stefan Ladryk

2. Już słychać kolędy.
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Drzewka pachną wokół...
Pora na kolację,
Najważniejszą w roku.

Spośród 18 osób, biorących udział
w odgadywaniu zagadek Mądrej Sówki w 2014 roku,
została rozlosowana nagroda
MAGIC CALCULATOR
– trafił on w ręce
Jany Barwickiej
z Głodian.
SERDECZNIE
GRATULUJEMY!
Rozwiązanie zagadek z nr. 4-6/2014:
1. Jabłka. 2. Ogórek. 3. Agrest.
Rozwiązanie zagadek z nr. 9/2014:
1. Słowiki. 2. Kukułka. 3. Dzięcioł. 4. Bocian.
Rozwiązanie zagadek z nr. 10/2014:
1. Ręcznik. 2. Kuchnia. 3. Lodówka. 4. Szafa. 5. Stół.
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GOść jutrzenki

Polina Statkiewicz
prezes

Koła Polskich Rodzin
w Grigorówce
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str. Mesager 7, Chişinău
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