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«...szedłem po raz pierwszy od sześciu lat bez
obawy, jako wolny człowiek, środkiem ulic Warszawy.
Szedłem na wschód, w stronę Wisły, by przedostać
się na Pragę, dawniej ubogie i odległe przedmieście,
które dziś musiało być całą Warszawą, skoro jej reszta
została przez Niemców unicestwiona.
Szedłem środkiem szerokiej, dawniej pełnej ludzi
arterii miejskiej, teraz sam na całej jej długości. Jak
daleko sięgałem okiem, nie było wzdłuż niej ani jednego niespalonego domu. Co krok omijałem zwały rumowisk, musiałem się przez nie piąć, jak przez skalne
usypiska. Nogi plątały mi się w zwojach pozrywanych
drutów telefonicznych i tramwajowych, w strzępach
materiałów, które wcześniej zdobiły mieszkania lub
miały ubrać ludzi, dziś już nieżyjących.»
Władysław Szpilman
„Pianista”, wyd. ZNAK, Kraków 2003
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17 stycznia 1945 roku wojska Armii Czerwonej i podporządkowane jej oddziały Pierwszej Armii Wojska Polskiego
wyparły z Warszawy Niemców. Skończyła się ponad 5-letnia
okupacja niemiecka.
Hitlerowcy utrzymywali w rejonie Warszawy dość znaczne siły. Jak ustalono w toku rozpoznania, Niemcy posiadali
ponad 12 batalionów wojska, co stanowiło około 14 tysięcy
żołnierzy i 476 karabinów maszynowych. Oprócz tego wykryto 74 baterie artylerii oraz 24 grupy moździerzy (łącznie
300 dział i moździerzy, przeciętnie 10 luf na 1 km frontu).
Odwody, w sile 6 batalionów wzmocnionych czołgami i działami pancernymi, hitlerowcy rozmieścili w głębi Warszawy.
Dalsze zgrupowania wojsk nieprzyjaciela stacjonowały
w rejonie Sochaczewa i Włoch. W sumie były to dość znaczne
siły. Ponadto pod Radzyminem bazowała Dywizja Pancerna
SS Hermana Goeringa, użyta w walce z wojskami polskimi
i radzieckimi.
Po upadku powstania warszawskiego w 1944 roku jedna
czwarta domów w stolicy leżała w gruzach, a ponad jedną
trzecią potem spalono. Niemcy naszpikowali ruiny materiałem wybuchowym. Wzdłuż Wisły rozciągały się wielkie pola
minowe; te między mostami – Średnicowym a Kierbedzia –
miały nieco ponad kilometr długości i 80 metrów szerokości.
Pierwsi do miasta weszli saperzy radzieccy i udrożnili węzeł
kolejowy, usuwając 17 400 min. Po kilku dniach dołączyli do
nich Polacy. Trzech pierwszych saperów zginęło w wybuchu
na placu Inwalidów. Polscy saperzy kwartał po kwartale
oczyszczali miasto z min i pułapek, pozostawionych przez
wojska hitlerowskie. W sumie usunięto ponad 85 tys. min
oraz 280 wielkich ładunków-pułapek. Przez długie lata na
fasadach budynków widniały napisy: „Min nie ma. Żygajło”.
Napisy te pozostawiał oficer saperów, potwierdzający swym
nazwiskiem, że dom jest bezpieczny. Była to przepustka do
w
życia.

W NUMERZE:
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Kiedy żołnierze Wojska Polskiego wkraczali
do lewobrzeżnej Warszawy, ruiny były przykryte
grubą warstwą śniegu. Pod nim kryły się groźnie
wyszczerbione gruzy domów, połamane meble,
nadpalone książki, porozbijane kawałki porcelany, stopione srebrne łyżeczki i cukiernice, zniszczone dziecięce lalki. W gruzach, piwnicach, na
ulicach można się było natknąć na przysypane
śniegiem kości i zamarznięte szczątki ludzkie.
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«...Pod jednym z domów blisko powstańczej barykady leżał niepogrzebany
szkielet człowieka, niewielki, o drobnych
kościach, zapewne jakiejś dziewczyny,
gdyż na czaszce utrzymywały się opierające się rozkładowi długie blond włosy.
Obok szkieletu leżał zardzewiały karabin,
na kości prawego ramienia widniała obok
strzępów odzieży biało-czerwona opaska
z wyblakłym nadrukiem AK.»
Władysław Szpilman
„Pianista”, wyd. ZNAK, Kraków 2003

Miasto było niemal całkowicie zburzone,
a ludność wywieziona, ale wśród gruzów żyło
około 1000 osób, nazwanych „robinsonami warszawskimi”.
Można zadać sobie pytanie – czy zajęcie ruin
opustoszałej Warszawy mroźnego 17 stycznia

1945 roku było wyzwoleniem czy jedynie zamianą
okupacji hitlerowskiej na sowiecką?
Dla „warszawskich robinsonów” ukrywających
się w rozwalinach miasta, takich jak Władysław
Szpilman, było to wyzwolenie. Dla większości innych ludzi też. Okupacja niemiecka przez pięć lat
oznaczała bezpośrednie zagrożenie życia niemal
dla każdego Polaka bez względu na pochodzenie
społeczne, płeć czy wiek. Dla ludności żydowskiej
oznaczała wyrok śmierci. Pod nową władzą już
tak nie było. Ludzie wreszcie mogli wrócić do domów i pomimo nasilającego się terroru pracować,
uczyć się, powoli odbudowywać miasto.
Do odbudowy przystąpiono zresztą niemal
niezwłocznie, już wiosną 1945 roku. Warto
pamiętać, że w najgorszych latach stalinowskiego terroru trwała m. in. wywalczona przez
zapaleńców z wydziału architektury zabytkowej
Biura Odbudowy Zabytków rekonstrukcja Traktu
Królewskiego i Starego Miasta.
Mimo to wielu Polaków ma ogromne opory
przed używaniem pojęcia „wyzwolenie Warszawy
17 stycznia 1945 roku”. Brzmi ono dla nich mało
przekonująco, ponieważ w styczniu 1945 roku
poza wspomnianymi „robinsonami” na lewym
brzegu Wisły żołnierzy Wojska Polskiego nikt
nie witał – nie było kogo wyzwalać. Zasypane
śniegiem ruiny miasta były bezludne...
Opr. S. Mojsow
na podstawie http://warszawa.gazeta.pl/
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ODBUDOWA STOLICY
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ
źródło: http://odkrywcy.pl
na język rosyjski tłumaczyła Anastasia Fedorenco — lingwistyka stosowana (j. polski i j. angielski) USM

В 1945 году Варшава находилась в плачевном состоянии. Война обошлась жестоко со
многими городами, но таких разрушений, как
в столице, не было нигде. Целые районы, улицы, дома исчезли с лица земли. И когда поднялся вопрос о переносе столицы в Краков,
Лодзь или Познань, случилось чудо… Варшаву восстановили. Но откуда в разрушенной,
нищей и всё еще страдающей стране нашлись
строительные материалы?

Odbudowa Warszawy to z jednej strony piękna karta w polskiej historii. Miasto „dźwignięto
na nogi” siłami społecznymi i politycznymi.
Pominąwszy nowy, często socrealistyczny styl
zabudowań, sprzeczny z duchem Warszawy
przedwojennej – na co narzeka do dziś wielu
mieszkańców – najważniejsze jest to, że została odbudowana. Co więcej, odbudowana jako
ogromna, licząca się metropolia. Mało kto zdaje
sobie sprawę, że, jednocześnie, zachodnie miasta Polski (tzw. ziemie odzyskane) po roku 1945
były stopniowo... rozbierane. Niestety, dzięki
temu relatywnie szybko można było zrekonstruować stołeczną Starówkę.
Polacy po wojnie przesiedlani byli ze wschodnich części dawnej II Rzeczpospolitej – na Pomorze Zachodnie czy Dolny Śląsk. Powstawały tam
wprawdzie zakłady budowlane, jednak szybko,
zamiast budować, zakłady zaczęły prowadzić...
prace rozbiórkowe.
Odbiło się to w największym stopniu na Wrocławiu. Robotników do „wydobywania” cegieł
zwożono z całego kraju. W końcu zwieziono
stamtąd do stolicy około 200 wagonów gotyckiej
cegły. W 1951 roku wyciągnięto 65 mln cegieł, rok
później – już 15 mln mniej, w centrum Wrocławia
bowiem brakowało już kamienic. Demontowa-

Восстановление Варшавы – это, с одной стороны, красивая глава в истории Польши. Город «подняли на ноги» общественными и политическими
силами. Несмотря на то, что новый соцреалистический стиль построек входил в противоречие с духом
довоенной Варшавы – на что сетуют до сегодняшнего дня многие ее жители – наиважнейшим было
то, что город восстановили. К тому же Варшава
стала огромной метрополией. Но мало кто знает,
что одновременно с этим многие старинные здания
в городах на западе страны были постепенно…
разобраны. К сожалению, только благодаря этому
сравнительно быстро можно было реконструировать старую часть столицы.
После войны поляки из восточной части
бывшей II Речи Посполитой были переселены
в Западное Поморье и Нижнюю Силезию. Но
созданные там строительные предприятия вскоре вместо того, чтобы строить, начали... сносить
здания.
Больше всего это отразилось на Вроцлаве.
Рабочих для «извлечения» кирпичей привозили
из разных уголков страны. Из Вроцлава в столицу
доставили около 200 вагонов готического кирпича.
В 1951 году было извлечено 65 млн кирпичей,
годом позже – на 15 млн меньше, так как в цент- w
ре Вроцлава уже не осталось каменных домов.
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Warszawa w roku 1945 była w stanie agonalnym. Wojna z wieloma miastami obeszła
się okrutnie, ale takiego ogromu zniszczeń, jak
w stolicy, nie było nigdzie. Całe ulice, osiedla,
zespoły kamienic zniknęły z powierzchni ziemi.
I gdy zastanawiano się nad przeniesieniem
stolicy do Krakowa, Łodzi lub Poznania stał
się cud... Warszawę odbudowano. Ale skąd
w zniszczonym, biednym i wciąż cierpiącym
kraju, wzięto materiały budowlane?
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no też zabytki, mury obronne, budynek poczty
głównej.
Wspaniałe budowle, bogate wioski mijane przez
przesiedleńców szybko przestały być wspaniałe.
Całe ich fragmenty miały stać się budulcem dla
stolicy.
Odbudowa Warszawy w dobrej formie wymagała dobrego materiału: gotyckiej cegły, odpowiedniej dachówki, płyt posadzkowych, progów
z piaskowca. Wschodnia część kraju nie miała
możliwości dostarczenia tego typu „rarytasów”.
Dlatego to w Świdnicy rozebrano 300 domów,
w Nowogrodźcu – 250, w Legnicy – 50, w Brzegu –
88. Ucierpiało też Pomorze Zachodnie. W Szczecinie rozebrano budynek Szczecińskiego teatru
(z unikalną w Europie obrotową sceną), budynek
opery, a także ponad trzystuletnią Bramę Portową.

Разбирались также памятники старины, оборонительные стены, здание главпочтамта.
Великолепные постройки, богатые села, через
которые прошлись переселенцы, вмиг перестали
быть таковыми. Целые их фрагменты должны были
стать строительным материалом для столицы.
Реконструкция Варшавы нуждалась в качественных стройматериалах: готическом кирпиче,
соответствующей черепице, паркетной плитке,
песчанике. Только лишь восточная часть страны
не могла обеспечить таким видом «раритетов»,
поэтому в Свиднице было разобрано 300 домов,
Новогродце – 250, Легнице – 50, Бжеге – 88. Пострадало также и Западное Поморье. В Щецине
разобрали здание театра (с уникальной для Европы поворотной сценой), здание оперы, а также
трехсотлетние Портовые ворота.


ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ POLSKOJĘZYCZNĄ
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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KONKURS

Jeśli masz 8–25 lat, znasz język polski, ale
żyjesz za granicą, lubisz Polskę i chcesz przyjechać do Ojczyzny, prześlij pracę pisemną lub
multimedialną na jeden z tematów:
Grupa I – wiek 8 – 12 lat
Bohaterowie polskich książek w podróży
dookoła świata
Grupa II – wiek 13 – 15 lat
„Wnioskuję o przyznanie Orderu Uśmiechu
Polce/Polakowi – …....”
Grupa III – wiek 16 – 18 lat
PRL we wspomnieniach moich najbliższych
Grupa IV – wiek 19 – 25 lat
„Aby Polska flaga nigdy nie powiewała niżej
niż flagi innych państw” [słowa Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego]
Grupa V – MULTIMEDIALNA – bez ograniczeń wiekowych
20 milionów Polaków rozsianych po całym
świecie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. Zapoznać się z tematami prac i wypełnić
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.swiatnatak.pl.
2. Do 31 marca 2015 roku przesłać pracę
zgodnie z Regulaminem (na stronie internetowej
www.swiatnatak.pl) – decyduje data stempla pocztowego.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
przyjazd do Polski, uroczysta Gala w Zamku Królewskim, pobyt w kraju.
Organizator:
Fundacja „Świat na Tak”, al. Szucha 27, 00-580
Warszawa, tel. 22 629 35 75,
bycpolakiem@swiatnatak.pl
oraz partnerzy – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Ośrodek
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Zjednoczenie Polek na Emigracji.

WIADOMOŚCI
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Nauczanie języka polskiego, media polonijne, infrastruktura polonijna oraz umocnienie pozycji
środowisk polskich za granicą – na takie projekty trafi do organizacji, fundacji i uczelni 31,7 mln zł
w ramach tegorocznego konkursu MSZ. Zgłoszono niemal 400 ofert. Ogłoszenie wyników do końca
lutego.
w łącznej kwocie 1,5 mln zł. Zostaną przeznaczone na projekty wspierające nauczanie języka
polskiego i w języku polskim, w szczególności
w Niemczech, Ameryce Północnej oraz krajach
migracji zarobkowej. Większą część środków z tego
obszaru tematycznego – 11 mln zł – przeznaczono
na kontynuację projektów na Białorusi, Ukrainie,
Litwie oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Na kontynuację dwuletnich projektów wspierających media polonijne na Białorusi, Ukrainie, Litwie
resort przeznaczy w 2015 r. 4,8 mln zł. Na nowe
projekty wyda 1,6 mln zł.
Na wsparcie infrastruktury polonijnej resort
przekaże w 2015 r. ogółem 11,5 mln zł, z czego na
kontynuację – 5,5 mln zł, a na nowe projekty 6 mln zł.
W tym roku zostaną dofinansowane nowe inicjatywy mające na celu inwestycje w infrastrukturę
PAP / Grzegorz Jakubowski
Domów Polskich, instytucji polonijnych i placówek
oświatowych.
Do konkursu zgłoszono 432 oferty, jednak – jak
„Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszwynika z informacji resortu spraw zagranicznych –
kania” oraz „więzi i kontakty z Polską” to obszary
nie wszystkie będą podlegać merytorycznej ocenie.
konkursu, w ramach których nie będą kontynuowaOdrzucono łącznie 45 ofert; 8 spośród nich złożono
ne projekty z zeszłego roku, więc pula środków do
po regulaminowym terminie, 37 komisja konkursorozdysponowania na nowe projekty jest większa
wa oceniła negatywnie pod względem formalnym.
niż w pozostałych obszarach.
MSZ informuje, że organizacje, których projekty
Projekty z obszaru zatytułowanego „Pozycja
zostały odrzucone, otrzymają uzasadnienia.
środowisk polskich w krajach zamieszkania” ma
Komisja konkursowa oceni 387 ofert. Dofisłużyć umocnieniu i lepszej widoczności organizacji
nansowane zostaną projekty z czterech obszai społeczności polonijnych we wszystkich krajach
rów tematycznych: nauczanie języka polskiego,
świata. Zadania te to m.in. wzmacnianie inicjatyw
media polonijne, infrastruktura polonijna, pozycja
gospodarczych Polonii oraz poradnictwo prawne
środowisk polskich w krajach zamieszkania, więzi
i zawodowe na rzecz mniejszości polskich za grai kontakty z Polską.
nicą i migrantów zarobkowych. Na projekty w tym
Łącznie na projekty dotyczące współpracy
obszarze zostanie przeznaczonych 13,8 mln zł.
z Polonią Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeProjekty mające na celu wzmacnianie konznaczy w 2015 r. 62,5 mln zł. 9,5 mln zł trafi do
taktów i więzi z Polską zostaną dofinansowane
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które sfinansuje
w kwocie 8,8 mln zł. W tym mieszczą się m.in.
z tych środków m.in. edukacyjne kolonie i obozy
wizyty studyjne, szkolenia, krótkoterminowe staże,
letnie w Polsce. 21,3 mln zł z 62,5 mln zł trafi na
wymiany międzyszkolne i samorządowe, imprezy
kontynuację dwuletnich projektów, które zostały
w kraju z udziałem przedstawicieli diaspory, intezaakceptowane w zeszłorocznym konkursie.
gracja grup zawodowych i pokoleniowych.
W konkursie dotyczącym współpracy z Polonią
Jest to czwarta edycja konkursu realizowana
oferty mogą składać organizacje pozarządowe,
przez MSZ. W 2012 r. jego budżet wyniósł 54,2 mln zł,
fundacje, stowarzyszenia, uczelnie, instytuty baw 2013 r. – 62,2 mln zł, w 2014 r. – 59,3 mln zł
dawcze, jednostki samorządu terytorialnego.
(w tym 2 mln zł wydatkowane przez MEN).
Nowe projekty dotyczące nauczania języka
Magdalena Cedro,
polskiego zostaną dofinansowane w tym roku
Polska Agencja Prasowa
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NIEMAL 400 OFERT W KONKURSIE MSZ
NA PROJEKTY POLONIJNE

GOŚĆ JUTRZENKI

POLINA STATKIEWICZ
Prezes Koła Polskich Rodzin
w Grigorówce

ПОЛИНА СТАТКЕЕВИЧ
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Председатель
«Круга польских семей»
в Григоровке

W 2015 roku organizacja Koło polskich rodzin
w miejscowości Grigorówka skończy 10 lat. W
przeddzień tego niezwykle znaczącego dla mołdawskiej Polonii wydarzenia, zaprosiliśmy do
redakcji przewodniczącą polskiej społeczności
w Grigorówce, panią POLINĘ STATKIEWICZ.
Pani Polina nie patrząc na swój wiek (76 lat!),
nadal prowadzi aktywną działalność społeczną.
Koło Polskich Rodzin pod jej kierownictwem
odniosło ogromne sukcesy, pracując nawet aktywniej, niż wiele innych organizacji polonijnych
w Mołdawii. Pani Polina Statkiewicz została uhonorowana medalem PRO MEMORIA.

В 2015 году организации «Круг польских
семей» в селе Григоровка исполняется 10 лет.
В преддверии этого важного для молдавской
Полонии события мы пригласили в редакцию
председателя польской общины в Григоровке
пани ПОЛИНУ СТАТКЕЕВИЧ.
Пани Полина, несмотря на свой возраст
(76 лет!), по-прежнему ведет активную общественную работу. «Круг польских семей» под
ее руководством добился огромных успехов,
работая даже активнее, чем многие полонийные
организации в Молдавии. Пани Полина Статкеевич
удостоена медали PRO MEMORIA.

– Pani Polino, kto wpadł na pomysł stworzenia Koła Polskich Rodzin w Grigorówce, jakie
cele ma оrganizacja?

– Пани Полина, кому принадлежит идея создания «Круга польских семей» в Григоровке и какие цели ставит перед собой эта организация?

– Koło Polskich Rodzin zrzesza wszystkich,
którzy pamiętają o swoim pochodzeniu, są dumni
ze swych korzeni i starają się podtrzymywać polskość, ucząc się języka i oswajając młode pokolenie z polską kulturą. Obecnie nasza organizacja
liczy 250 osób. Najstarszy członek organizacji ma
już 93 lata!
Wszyscy razem obchodzimy polskie święta państwowe – Dzień Niepodległości, Święto Konstytucji
3 Maja, Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Wspólnie świętujemy Boże Narodzenie, tradycyjnie
dzielimy się opłatkiem. Nie zapominamy o naszych
babciach i dziadkach, zawsze składamy im życzenia
21 i 22 stycznia. Oprócz tego organizujemy tematyczne spotkania literackie. Wielu osobom utkwiła
w pamięci uroczystość przygotowana z okazji rocznicy urodzin autora poezji dziecięcej Jana Brzechwy –
dzieci recytowały jego wiersze i rysowały do nich
ilustracje. A niezapomniane spotkanie w grudniu

– «Круг польских семей» объединяет всех,
кто помнит о своем происхождении, гордится
своими корнями и старается эту принадлежность
к польскому народу поддерживать, изучая язык и
приобщая подрастающее поколение к польской
культуре. Сегодня в организации уже 250 человек,
а самому старшему члену организации 93 года!
Все вместе отмечаем польские государственные праздники – День независимости,
День Конституции 3 Мая, День Полонии. Вместе
празднуем Рождество, традиционно делимся облатками. Не забываем наших бабушек
и дедушек, всегда поздравляем их 21 и 22 января. Кроме того, мы проводим тематические
литературные встречи. Многим запомнилось
мероприятие, подготовленное к годовщине со
дня рождения детского поэта Яна Бжехвы – дети
читали его стихи и рисовали к ним иллюстрации. А незабываемая встреча в 2012 г. с нашим

GOŚĆ JUTRZENKI
другом – поэтом Матеушем Пенёнжеком из
Пшемысля! Вся Полония Григоровки принимала
участие в подготовке к ней.
Поводом к объединению жителей Григоровки
в общину послужил случайный разговор с консулом Польши в 2005 году. Я гостила в Кишиневе
у внуков, а потом провожала одного из них на
экскурсию в Польшу. Решила доехать тем же
автобусом до Григоровки, благо свободные места
были. Вот в автобусе и состоялся тот памятный
разговор с консулом Яном Срокой, сопровождавшим детей в Польшу. Подъезжая к нашему
селу, я стала рассказывать об этой местности
и о людях, здесь живущих. По-видимому, консула
очень заинтересовал мой рассказ, ведь вскоре
после этого мы получили предложение организовать встречу посла Польши Петра Марчиняка
с проживающими в Григоровке поляками. Тогда
и было принято решение о создании в нашем
селе «Круга польских семей».
В тот период бельцкое общество «Польский
дом» активно расширялось, присоединяя к себе
филиалы в тех местностях на севере Молдавии, где
компактно проживала польская диаспора. В 2005 г.
только что созданный «Круг польских семей» в Григоровке стал очередным филиалом организации
в Бельцах, с тех пор мы работаем вместе.

– Wiemy, że wizytówką Państwa organizacji
jest zespół wokalny „Warszawka”. Kiedy został
on założony?

– Мы знаем, что визитной карточкой вашей
организации является вокальный ансамбль
«Варшавка». Когда он был создан?

– „Warszawka” debiutowała w 2006 r.. W zespole było sześć osób – dziewczynki, które bardzo
chciały śpiewać. Problem połegał na tym, że wtedy
w Grigorówce nikt nie potrafił czytać po polsku,
a chcieliśmy dołączyć do repertuaru nie tylko mołdawskie i rosyjskie, ale i polskie pieśni. Zaczęłam
szukać śpiewników i nut. Pomogli mi w bieleckim
Domu Polskim i w redakcji „Jutrzenki”. Z początku
prosiłam by napisano nam słowa polskich piosenek
rosyjskimi literami, i w taki sposób się ich uczyliśmy.
Z czasem sama zaczęłam uczyć się czytać po
polsku, a teraz uczę innych.
Na początku było nam bardzo trudno. Przyznaję, że zupełnie się na tym nie znając, szukałam
w Bielcach specjalistów, którzy nagraliby nam podkłady muzyczne. Stopniowo zespół „Warszawka”
wzrastał w profesjonalizm, osiągał sukcesy na
festiwalach i koncertach polskiej diaspory. Zostaliśmy stałymi uczestnikami festiwalu „Polska Wiosna
w Mołdawii” w Kiszyniowie, a w 2007 r. solistki
naszego zespołu brały udział w Festiwalu Pieśni
Patriotycznej w Przemyślu. Obecnie zespół liczy
15 osób, kierownikami zespołu są Witalij Babinczuk

– «Варшавка» дебютировала в 2006 году.
В ансамбле было шесть человек – девочки, которые очень хотели петь. Трудность состояла
в том, что тогда в Григоровке никто не умел читать
по-польски, а хотелось включить в репертуар не
только молдавские и русские песни, но и польские. Я стала искать песенники и ноты, и мне
помогли в бельцком Польском доме и в редакции
«Jutrzenki». Поначалу просила написать нам
слова польских песен русскими буквами, и так
их разучивали. Со временем я самостоятельно
стала читать на польском, а теперь учу других.
Поначалу нам было очень трудно. Признаюсь, ничего не понимая в этом, искала в Бельцах
специалистов, чтобы нам записали «минусовки».
Постепенно ансамбль «Варшавка» рос профессионально, добивался успехов на фестивалях
и концертах польской диаспоры. Мы стали постоянными участниками фестиваля «Польская весна
в Молдавии» в Кишиневе, а в 2007 году солистки
нашего ансамбля участвовали в Фестивале патриотической песни в Пшемысле. Сейчас коллектив
w
насчитывает 15 человек, его музыкальными
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2012 r. z naszym przyjacielem poetą Mateuszem
Pieniążkiem z Przemyśla! Cała Polonia z Grigorowki
brała udział w przygotowaniach do tego spotkania.
Powodem zjednoczenia mieszkańców Grigorowki we wspólnotę była moja przypadkowa rozmowa
z konsulem Polski w 2005 r. Gościłam wówczas
w Kiszyniowie u wnuków, a później odprowadzalam
jednemu z nich w wycieczce do Polski. Postanowiłam dotrzeć tym samym autobusem do Grigorowki,
na szczęście były wolne miejsca. W tym właśnie
autobusie odbyła się ta pamiętna rozmowa z konsulem Janem Sroką, towarzyszącym dzieciom
w podróży do Polski. Gdy zbliżaliśmy się do naszej
wioski, zaczęłam opowiadać o tej okolicy i mieszkających tam ludziach. Widocznie moje opowiadanie
bardzo zainteresowało konsula, gdyż wkrótce po
tym otrzymaliśmy propozycję organizacji spotkania
polskiego posła Piotra Marciniaka z mieszkającymi
w Grigorówce Polakami. Wówczas podjęto decyzję o
stworzeniu w tej miejscowości Koła polskich rodzin.
W tym okresie Stowarzyszenie „Dom Polski”
w Bielcach aktywnie się powiększało, przyłączając
do siebie filie z okolic północnej Mołdawii najliczniej
zamieszkanych przez polską diasporę. W 2005 r.
dopiero co utworzone Koło Polskich Rodzin w Grigorówce zostało kolejną filią bieleckiej organizacji,
od tamtego czasu pracujemy wspólnie.
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i Antonina Grădinari. W zeszłym roku pojawiła się
młodsza grupa. Oprócz tego jest jeszcze grupa
seniorów! Okazało się, że najstarsi członkowie
naszej wspólnoty dobrze pamiętają i śpiewają
piosenki swoich babć i dziadków. Teraz melodyjne
piosenki swej dalekiej ojczyzny przekazują oni
naszej młodzieży.

руководителями являются Виталий Бабинчук
и Антонина Градинарь. В прошлом году появилась
и младшая группа, а есть еще группа сеньоров!
Оказалось, что самые старшие члены нашего
общества хорошо помнят и поют песни своих бабушек и дедушек. Теперь мелодичные песни своей
далекой родины они передают нашей молодежи.

– Pani Polino, jest Pani w Kole Polskich
Rodzin od jego założenia. Czy trudno jest stać
na czele organizacji społecznej?

– Пани Полина, в «Круге польских семей»
вы с самого его основания. Трудно возглавлять
общественную организацию?

– Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że dzięki
tym ludziom, którzy stali u źródeł Koła Polskich
Rodzin, ta organizacja przetrwała. Świadczy
o tym fakt, że nadal jesteśmy jedną z dwóch
działających filii Stowarzyszenia „Dom Polski”
w Bielcach. W działalności społecznej wiele zależy od osobowości tego, kto łączy ludzi. To nie są
puste słowa, całe moje doświadczenie życiowe
podpowiada, że tak właśnie jest. Chcę serdecznie
podziękować swoim kolegom, na pomoc których
zawsze mogłam liczyć. Są to: Antonina Grădinari,
Witalij Babinczuk, Elena Sobaczyńska, Ludmiła
Korotyńska, Alona Niku, Galina Kołotiuk, Nina
Gîrlovan, Renata Manicka, Maria Wołoszciuk
i inni.

– Не будет преувеличением, если скажу, что
благодаря усилиям тех людей, которые стояли
у истоков «Круга польских семей», эта организация
состоялась. Об этом говорит и факт, что мы являемся одним из двух действующих филиалов общества «Польский дом» в Бельцах. В общественной
деятельности очень многое зависит от личности
того, кто объединяет людей. Это не громкие слова,
весь мой жизненный опыт подсказывает, что так оно
и есть. Хочу сердечно поблагодарить своих коллег, на чью помощь я всегда могла рассчитывать:
Антонину Градинарь, Виталия Бабинчука, Елену
Собачинскую, Людмилу Коротынскую, Алену Нику,
Галину Колотюк, Нину Гырлован, Ренату Маницкую,
Марию Волощук и многих других.

– Jednym z osiągnięć Koła Polskich Rodzin
jest otwarcie w 2010 r. polskiej świetlicy. Jak
się to Państwu udało? Nie każda organizacja
społeczna posiada własne biuro.

– Одним из достижений «Круга польских
семей» является открытие в 2010 году польской
светлицы. Как вам это удалось? Не каждая
общественная организация имеет свой офис.

– Naprzeciw naszym potrzebom wyszły lokalne
władze. Wójt Grigorówki Anatolij Chażewski przekazał nam do dyspozycji pomieszczenie w budynku
Rady Gminy. Zawsze interesuje się działalnością
naszej organizacji, okazuje nam pomoc, bierze
udział w uroczystościach wspólnoty. Jesteśmy mu
wdzięczni za współpracę.
Świetlica, o której marzyliśmy tyle lat, została
wyremontowana, umeblowana i wyposażona
w niezbędny sprzęt dzięki pomocy polskiego
konsulatu w Mołdawii i warszawskich fundacji.
Pojawiło się u nas wiele książek i podręczników w
języku polskim. W tym roku będziemy obchodzić
jubileusz 10-lecia.

– Нам навстречу пошли местные власти. Примар Григоровки Анатолий Хажевский предоставил
в наше распоряжение две комнаты в здании примарии. Он всегда живо интересуется деятельностью нашей организации, оказывает нам помощь,
принимает участие в мероприятиях общества. Мы
благодарны ему за сотрудничество.
Светлица, о которой мы мечтали столько лет,
была отремонтирована, обставлена мебелью
и оснащена необходимым оборудованием благодаря помощи консульства Польши в Молдавии
и варшавских фондов. У нас появилось много книг
и учебников на польском языке. В этом году будем
отмечать 10-летний юбилей.

– Pani Polino, jak znalazła się Pani w Grigorówce, jakie są Pani korzenie?

– Пани Полина, как Вы оказались в Григоровке, откуда Ваши корни?

– Rodzice mojej mamy, Janiny Szklarskiej, przyjechali z Kamieńca Podolskiego i wykupili tu ziemię.
W tym czasie wiele polskich rodzin przesiedlało się
do Mołdawii w poszukiwaniu lepszego życia. Z po-

– Родители моей мамы Янины Шклярской приехали из Каменца-Подольского. Выкупили здесь
землю. В то время много польских семей в поисках лучшей доли переселялось в Молдавию. По-

началу жили на хуторах, по 3-4 семьи. Однажды
на один из хуторов напали бандиты, разграбили
хозяйство и вырезали всю семью. Тогда переселенцы решили объединиться, так возникло село
Новые Езорены. Впоследствии жители этого села
переселились в Григоровку, которая была более
крупным польским поселением.
На Пасху и Рождество католики ездили в костел
в Хотин. Там моя мама и встретила моего отца
Филиппа Фукаревича, он родом из польского села
Стырча, расположенного недалеко от Бельц. Обвенчавшись, молодая пара решила осесть на Новых Бельцах (район поселения поляков). Выкупили
землю, начали строить дом. Их планы разрушила
начавшаяся война. Папа с фронта не вернулся.
Погиб на территории Польши. Вот такой документ
моя мама получила в конце 1944 года:
«Командование воинской части (полевая почта...), в которой ваш муж Фукаревич Филипп
выполнил свой гражданский долг, защищая Родину. Проявил себя верным сыном своей страны, мужественным, храбрым, добросовестным
в буднях военной жизни и трудных боевых моментах. Таким образом в День независимости 11 ноября командование выражает признательность
и благодарность.
11 ноября 1944 г.»

Po wojnie żyło nam się z mamą bardzo ciężko.
Jednak mama zrobiła wszystko, abym zdobyła
wykształcenie. Kiedy ukończyłam szkołę podstawową w Nowych Jezorenach, przeniośłyśmy do
Bielc, aby mogłam uczyć się dalej w szkole. To

После войны нам с мамой жилось очень тяжело. Но мама сделала все, чтобы я получила образование. После того как я окончила начальную
школу в Новых Езоренах, мы переехали в Бельцы,
чтобы я могла продолжить образование. Это был

List Filipa Fukarewicza z frontu do matki
Письмо Филиппа Фукаревича матери с фронта

w

Janina Fukarewicz z d. Szklarska
Янина Фукревич (Шклярская)
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czątku żyli w przysiołkach, po 3-4 rodziny. Pewnego
dnia na jeden z przysiołków napadli bandyci, okradli
majątek i wymordowali całą rodzinę. Wówczas
przesiedleńcy postanowili się zjednoczyć. Tak powstała wieś Nowe Jezorieny. Następnie mieszkańcy
tej miejscowości przenieśli się do Grigorówki, która
była większą polską osadą.
W Wielkanoc i Boże Narodzenie katolicy jeździli
do kościoła w Chotimiu. Tam moja mama spotkała
mojego ojca, Filipa Fukarewicza, który pochodzi
z polskiej miejscowości Styrcza położonej nieopodal Bielc. Po ślubie młoda para postanowiła osiąść
w Nowych Bielcach (rejon zamieszkania Polaków).
Rodzice wykupili ziemię, zaczęli budować dom. Ich
plany zniszczył wybuch wojny. Tata nie wrócił z frontu. Zginął na terytorium Polski. Taki oto dokument
otrzymała mama w końcu 1944 r.:
„Dowództwo wojskowej jednostki (polowa poczta...), w której Wasz mąż Fukarewicz Filip spełnił
swój obywatelski obowiązek, walcząc w obronie
Ojczyzny. Okazał się wiernym synem swego kraju,
mężnym, odważnym i sumiennym w codziennej
pracy życia wojskowego i w trudnych momentach w boju. Tą drogą dowództwo w dniu Święta
Niepodległości 11 listopada wyraża wdzięczność
i podziękowanie.
Dnia 11 listopada 1944 r.”
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w
Pani Polina z młodzieżą
z Grigorówki (2007 r.)
Z córką i synem podczas ceremonii
wręczenia Karty Polaka (2009 r.)
Bielecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku z wizytą u rodaków
w Przemyślu (2007 r.) —
druga od prawej Polina Statkiewicz
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Пани Полина с молодежью из
Григоровки (2007 г.)
С дочерью и сыном во время
церемонии вручения Карты поляка
(2009 г.)
Бельцкий университет третьего
возраста с визитом
у соотечественников в Пшемысле
(2007 г.) — вторая справа
Полина Статкеевич

był najcieższy okres w naszym życiu. Najpierw
wynajmowałyśmy mieszkanie, następnie mama
otrzymała pokój w baraku. Mama pracowała na
budownictwie. Kierownik poradził jej wykupić
nadział ziemi pod budowę domu. Tak zrobiłyśmy.
Zaczęłyśmy z mamą budować swój dom w dzielnicy Tejosy. Myślę, że właśnie to okazało wpływ na
wybór mojego zawodu.
– A kim jest Pani z zawodu?
– Jestem budowniczym. W Kiszyniowie znajduje się wiele budynków, w budowie których brałam
udział. Zostałam nagrodzona medalami „Za trud
ofiarny” i „Weteran pracy”. Mój mąż Leodor Statkiewicz były wojskowy, jest z pochodzenia białoruskim Polakiem. Syn i córka poszli w moje ślady: oni
także są z wykształcenia budowniczymi. Również
starszy wnuk, Aleksander, nie zdradził rodzinnej
tradycji. Drugi wnuk, Aleksy, studiuje obecnie na
Uniwersytecie Wrocławskim, a najmłodszy, Cyryl,
uczęszcza do kiszyniowskiego liceum im. M. Gogola z dodatkowym językiem polskim. Cieszę

самый тяжелый период в нашей жизни. Мы жили
на частных квартирах, потом маме дали комнату
в бараке. Начальник стройки, где работала мама,
посоветовал взять участок для строительства
дома. Последовав его совету, мама начала строить в микрорайоне Тейосы свой дом, а я ей помогала. Вот это, наверное, и повлияло на выбор
моей профессии.
– А кто вы по профессии?
– Я строитель. В Кишиневе есть много зданий,
в строительстве которых я принимала участие.
Награждена медалями «За доблестный труд»
и «Ветеран труда». Мой муж Леодор Статкеeвич
– бывший военный, родом он из белорусских поляков. Cын и дочь пошли по моим стопам: они
тоже по образованию строители. И старший внук
Александр не изменил семейной традиции. Второй внук Алексей учится сейчас во Вроцлавском
университете, а младший Кирилл – в кишиневском
лицее им. Н. Гоголя с дополнительным преподаванием польского языка. Я рада, что у моих внуков

się, że moi wnukowie mają możliwość uczenia
się języka polskiego i że polskość jest dla nich
czymś bardzo drogim, bliskim i zawsze obecnym
w ich życiu.

есть возможность изучать польский язык и что
ощущение принадлежности к польскому народу
является для них чем-то очень дорогим, близким
и всегда присутствующим в их жизни.

– Pani Polino, proszę o komentarz tego
oto listu:
«Witam! Jestem nauczycielką w Szkole Podstawowej Nr 28 im. gen. Leopolda Okulickiego we
Wrocławiu. We wrześniu tego roku odwiedziła naszą szkołę Pani z Mołdawii z podziękowaniami za
udział w akcji „Paczka dla polskiego kombatanta
na Kresach”. Wtedy też przekazaliśmy książki dla
Polaków w Mołdawii. Za pośrednictwem naszego
gościa w nasze ręce trafiło czasopismo „Jutrzenka”, które wywarło na nas wielkie wrażenie. Jesteśmy pełni podziwu dla Państwa pracy.
Chcielibyśmy nawiązać kontakt z Państwem
i Panią, która nas odwiedziła. Jej wizyta tak nas
zaskoczyła, że zapomnieliśmy zapisać Jej nazwisko – wiemy jednak, że na okładce numeru
10/2009 jest Jej wnuczek – może to pomoże
w nawiązaniu kontaktu z organizacją, propa-

– Пани Полина, прокомментируйте, пожалуйста, вот это письмо:
«Здравствуйте! Я учительница начальной школы № 28 им. Леопольда Окулицкого в г. Вроцлаве.
В сентябре этого года в нашей школе побывала
полька из Молдавии, выразившая [нам] благодарность за участие в акции «Посылка для комбатанта за границей». Тогда же мы передали и книги для
молдавских поляков. От нашей гостьи получили
мы номер журнала «Jutrzenka», который произвел
на нас огромное впечатление. Мы восхищены той
работой, которую вы проводите.
Нам бы хотелось установить контакт с вами
и навестившей нас гостьей. Ее визит был настолько неожиданным, что мы позабыли записать
фамилию – нам известно только, что на обложке
журнала № 10/2009 есть фотография ее внука.
Возможно, это поможет установить контакт
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GOŚĆ JUTRZENKI

Pani Polina z wnukami

Пани Полина с внуками
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GOŚĆ JUTRZENKI / POLINA STATKIEWICZ
w
gującą naszą kulturę, tradycje, historię. Taka
współpraca jest dla nas szczególnie ważna ze
względu na postać patrona naszej szkoły oraz
wartości, które staramy się przekazywać naszym
uczniom.
Będę wdzięczna za pomoc i odpowiedź.
W imieniu całej szkolnej społeczności pozdrawiam
serdecznie
Ewa Chawar».

с организацией, так много делающей для пропаганды нашей культуры, традиций, истории. Такое
сотрудничество для нас очень важно, если принять
во внимание имя покровителя нашей школы и те
ценности, которые мы стараемся передавать
нашим ученикам.
Буду очень признательна за помощь и ответ.
С наилучшими пожеланиями от имени школы
Эва Хавар»

Na okładce numeru 10/2009 odkryliśmy
fotografię Cyryla Statkiewicza w krakowskim
stroju ludowym i zrozumieliśmy, że we wrocławskiej szkole była właśnie Pani, Pani Polino.

На обложке номера 10/2009 мы обнаружили
фотографию Кирилла Статкеевича в краковском народном костюме и поняли, что во вроцлавской школе были именно Вы, пани Полина.

– Ten list bardzo mnie ucieszył. Dlaczego postanowiłam odwiedzić tę szkołę? To bardzo ciekawa
historia. W końcu 2013 r. kombatanci z Grigorówki
otrzymali bożonarodzeniowe prezenty. Byliśmy
bardzo wdzięczni naszym rodakom, jednak nie
wiedzieliśmy, komu konkretnie powiedzieć „dziękuję” – na starannie wybranych i zapakowanych
prezentach nie było adresów. Tylko w jednym z nich
była umieszczona malutka karteczka z życzeniami
świątecznymi i podpisem: „Uczniowie i nauczyciele
szkoły nr 28. Wrocław”.
W październiku zeszłego roku mój wnuk
Alosza miał rozpocząć naukę na Uniwersytecie
Wrocławskim. Wspólnie z rodzicami Aloszy odwiozłam wnuka do Wrocławia, a w drodze powrotnej
postanowiłam zajrzeć do szkoły podstawowej
nr 28 i w imieniu Polaków z Grigorówki podziękować wszystkim nauczycielom. Powitano mnie
bardzo ciepło, pokazano klasy, bibliotekę. Niestety,
miałam ograniczoną ilość czasu, dlatego powstało
zamieszanie i wyjechałam, nie pozostawiwszy
swojego adresu... Jak dobrze, że dzięki czasopismu „Jutrzenka” mogliśmy nawiązać kontakt!
Mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca ze
szkołą we Wrocławiu będzie owocna.

– Я очень обрадовалась этому письму. Почему я решила посетить эту школу? Это очень интересная история. В конце 2013 года комбатанты
в Григоровке получили подарки к Рождеству. Мы
были очень благодарны соотечественникам, а вот
кому конкретно сказать «спасибо», мы не знали
– на старательно подобранных и упакованных
подарках не было адресов. И только в одном из
них нашлась маленькая карточка с праздничными
пожеланиями и подписью: «Ученики и учителя
школы № 28. Вроцлав».
В октябре прошлого года мой внук Алеша
должен был начать обучение во Вроцлавском
университете. Вместе с родителями Алеши
я отвезла внука во Вроцлав, а на обратном пути
решила заглянуть в начальную школу № 28 и от
имени поляков из Григоровки поблагодарить всех
учителей. Встретили меня очень тепло, показали
классы, библиотеку. К сожалению, я была ограничена во времени, поэтому и возникла такая
суматоха – я уехала, не оставив своего адреса…
Как хорошо, что благодаря журналу «Jutrzenka»
мы смогли установить контакт! Надеюсь, что
наше дальнейшее сотрудничество с вроцлавской
школой будет плодотворным.

– Prosimy o odpowiedź na jeszcze jedno
pytanie, które tradycyjnie zadajemy wszystkim
działaczom polonijnym: czego życzyłaby Pani
polskiej diasporze Mołdawii?

– Просим ответить еще на один вопрос,
который традиционно задаем всем общественным деятелям: что бы Вы пожелали польской
диаспоре Молдавии?

– Chciałabym, aby nasza młodzież nie wyjeżdżała z rodzinnych stron, żeby podtrzymywała
nasze tradycje tutaj, na ziemi mołdawskiej, aby
miejscowości założone przez naszych przodków
były tak gęsto zaludnione i żywe, jak w czasach
mojej młodości. Przecież Polska teraz jest bliżej
i nam jest znacznie łatwiej utrzymywać kontakty
z naszą historyczną ojczyzną.

– Хотелось бы, чтобы наша молодежь не
уезжала из родных мест, чтобы продолжала
наши традиции здесь, на молдавской земле,
чтобы села, основанные нашими дедами, были
также многолюдны и оживлены, как в дни моей
молодости. Ведь Польша стала сейчас ближе
и нам гораздо легче поддерживать связь с исторической родиной.

Rozmawiała: Ałła Klimowicz

Разговаривала: Алла Климович
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LICEUM POLONIJNE

Szkoła w Polsce dla Polaków ze Wschodu i z Polski

• udokumentowane polskie pochodzenie
• dobre wyniki w nauce i jesteś ciekawy świata
• chcesz dobrze przygotować się do studiowania w Polsce
czekamy właśnie na Ciebie!
Do 30 maja 2015 r. przyślij swoje zgłoszenie
pocztą, mailem lub faksem.
Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA
na stronie: www.liceumpolonijne.edu.pl
LICEUM POLONIJNE
Kolegium Św. Stanisława Kostki Warszawa,
ul. Bobrowiecka 9
tel. +48 22 559 21 10 fax +48 22 840 71 12
rekrutacja.kolegium@gmail.com

Od 12 lat kształcimy młodzież z Polski oraz
z rodzin polskiego pochodzenia ze Wschodu. U nas
możesz uczyć się wspólnie z Twoimi rówieśnikami
z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii,
Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.
Liceum Polonijne to:
• dobre wyniki w nauce oraz dbałość o wychowanie naszych uczniów;
• solidne przygotowanie do polskiej matury
i studiów na wybranej uczelni wyższej;
• dodatkowe zajęcia z języka polskiego na
różnych poziomach zaawansowania;
• rozwój talentów i pasji na zajęciach dodatkowych (śpiew, rysunek, sport, jazda konna);
• całodobową opiekę wychowawców w bursie.
Zapraszamy osoby ambitne po 9 klasie,
które pragną zdobyć dobre wykształcenie
w Polsce.
Uczniom spoza Polski zapewniamy zamieszkanie w bursie przyszkolnej, całodzienne posiłki,
oraz opiekę wychowawców. W bursie zapewniamy
młodzieży domową atmosferę.
Znajomość języka polskiego nie decyduje
o przyjęciu do Szkoły. Dla nas liczy się chęć do
nauki i pasja w zdobywaniu wiedzy!
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Jeśli jesteś ze Wschodu i masz:

Liceum polonijne
to wyjątkowa szkoła z bursą w Warszawie
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Nasze liceum odziedziczyło tradycje kształcenia
od Kolegium św. Stanisława Kostki – przedwojennej
szkoły założonej przez polską arystokrację w 1908 r.
Podtrzymujemy te tradycje i rozwijamy, aby nasi
uczniowie w przyszłości stanowili elitę społeczną
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Służą temu
programy edukacyjne i wychowawcze, które sukcesywnie wprowadzamy. Jesteśmy społecznością
wielokulturową i poszukujemy osób, które wyznają
wspólne z nami wartości. Osób, które chcą rozwijać
się i kształtować w oparciu o nauczanie Kościoła
katolickiego.

SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

MIEJSCE PAMIĘCI ŚWIATA
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Ponad 1,5 miliona osób zwiedziło w 2014 r. muzeum Auschwitz-Birkenau, najczęściej odwiedzane miejsce pamięci w Europie. 27 stycznia przypada 70. rocznica wyzwolenia tego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Dla świata obóz Auschwitz-Birkenau, założony
przez Niemców w połowie 1940 r. we włączonym
przez nazistów do Rzeszy Niemieckiej Oświęcimiu,
stał się symbolem ludobójstwa. W obchodach
jego wyzwolenia wzięli udział m. in. byli więźniowi
Auschwitz, ostatni Ocaleli z Holokaustu, a także
przedstawiciele władz wielu krajów świata.
Przed południem 27 stycznia 2015 r. dawni
więźniowie złożyli kwiaty przed Ścianą Straceń
w byłym obozie Auschwitz I, gdzie Niemcy rozstrzelali tysiące osób, głównie Polaków. Po tej części
odprawiona została msza, a następnie przed Bramą
Śmierci rozpoczęły się główne obchody z udziałem
m. in. koronowanych głów z Belgii i Holandii oraz
przedstawicieli władz państwowych różnych krajów, w tym prezydentów Austrii, Francji, Niemiec,
Ukrainy, Chorwacji i Polski. Przedstawiciele tych
państw zapalili znicze przed pomnikiem ofiar obozu,
wzniesionym między ruinami dwóch największych
komór gazowych Birkenau.
Dzień wyzwolenia obozu od 10 lat na całym
świecie obchodzony jest też jako Międzynarodowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Dziś to właśnie leżące niespełna 70 km od
Krakowa muzeum chroni pozostałości po najtragiczniejszym miejscu Holokaustu, gdzie w czasie
II wojny światowej zamordowanych przez niemiecki
reżim zostało ponad milion osób.

Choć wizyta na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego dla wielu
odwiedzających jest wstrząsem, który pamiętają
przez całe życie, liczba osób chcących zobaczyć to
miejsce rośnie. W 2004 r. słynną bramę dawnego
obozu z umieszczonym nad nią napisem „Arbeit
macht frei” przekroczyło 492,5 tys. odwiedzających,
w 2014 r. było ich 1,534 mln.
W trosce o przyszłość pozostałego po obozie
zagłady miejsca sześć lat temu prof. Władysław
Bartoszewski, legendarny członek Żegoty, czyli
polskiej organizacji pomagającej w czasie II wojny
światowej Żydom w gettach i poza nimi, a także więzień Auschwitz i były Minister Spraw Zagranicznych
RP, zaapelował o zgromadzenie środków stałych
na utrzymanie obozu jako świadectwa pamięci. Tak
powstała idea kapitału wieczystego na konserwację dawnego obozu, która zakłada zgromadzenie
120 mln euro na planowane konserwacje.
Efekty renowacji, zdaniem pracowników muzeum, będzie widać dopiero za kilka lat. W październiku 2014 r. udało się zakończyć trwający
cztery lata remont magazynów oraz bloków 2 i 3.
Konserwacja objęła wszystkie zachowane oryginalne elementy oraz wyposażenie, a do bloków
wstawiono autentyczne meble obozowe, szafki,
prycze i stoły.
źródło: http://www.polska.pl/poznaj-polske/historia-polski/
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20 stycznia w Auschwitz II-Birkenau wysadzili
krematoria II i III, a 26 stycznia krematorium V.
23 stycznia podpalono tzw. Kanadę II, czyli kompleks magazynów z mieniem zagrabionym ofiarom.
26 stycznia obóz opuściła już większość załogi
SS. Więźniowie, nie zważając na ostrzeliwujących
ich ostatnich wartowników, rozpoczęli przeszukiwanie magazynów w poszukiwaniu żywności i odzieży.
Wielu z tych, którzy próbowali walczyć ze śmiercią
głodową, zginęło od kul. Umierali także z powodu
zjedzenia zbyt dużych ilości żywności.
Historyk Andrzej Strzelecki wspominał w swoich
pracach, że zadanie zajęcia Oświęcimia przypadło
60. Armii I Frontu Ukraińskiego, która nacierała lewym brzegiem Wisły od strony Krakowa w kierunku
ośrodka przemysłowego na Górnym Śląsku. Celem
było częściowe okrążenie Niemców i zmuszenie
ich do wycofania się z regionu o ogromnym znaczeniu. W walkach o wyzwolenie Auschwitz, Birkenau, Monowitz oraz miasta Oświęcimia zginęło
231 żołnierzy sowieckich. W większości spoczywają oni na cmentarzu miejskim w Oświęcimiu.
W Auschwitz, Birkenau i Monowitz wyzwolenia doczekało łącznie ok. 7 tys. więźniów. Armia
Czerwona wyzwoliła też około pół tysiąca więźniów
w
w podobozach w Starej Kuźni, Blachowni Śląskiej,
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Auschwitz-Birkenau to zespół niemieckich
obozów koncentracyjnych, w tym obozu śmierci,
utworzony przez Niemców we włączonym przez
nazistów do Rzeszy Niemieckiej Oświęcimiu, na
Południu Polski. Składał się z 40 obozów i podobozów, zajmował powierzchnię ok. 175 hektarów.
Powstał w 1940 r. jako miejsce osadzania więźniów
politycznych i opozycji, głównie Polaków. Wkrótce
Niemcy zaczęli go jednak wykorzystywać do masowej eksterminacji około miliona europejskich Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców radzieckich
i ofiar innych narodowości.
Zespół obozów podlegał zarządowi SS i składał
się z baraków, podzielonych według narodowości,
płci, a także pracy więźniów. Osobny barak miały
ofiary okrutnych medycznych eksperymentów
in vivo, dzieci oraz Romowie.
Niemcy zabijali ofiary za pomocą cyklonu B
w komorach gazowych, które udawały wielką łaźnię. Zamiast wody z pryszniców na stłoczonych
nagich więźniów puszczano jednak trujący gaz,
który uśmiercał ich w kilka minut. Ciała palono
w specjalnych krematoriach obsługiwanych przez
Sonderkommando, grupę więźniów przymuszonych do zadań specjalnych.
Obóz KL Auschwitz-Birkenau wyzwoliła
27 stycznia 60. Armia 1 Frontu Ukraińskiego Armii
Czerwonej. Kilka miesięcy wcześniej w obawie
przed ofensywą wojsk sowieckich hitlerowcy rozpoczęli likwidowanie obozu, wywożąc więźniów,
mienie ofiar, cześć baraków i rozbierając krematoria. Z obozu wyszły marsze ewakuacyjne więźniów
zwane marszami śmierci. Łącznie z obozu macierzystego Auschwitz I oraz podobozów wyprowadzili
58 tys. osób.
Esesmani zacierali ślady swoich zbrodni. Była
więźniarka Auschwitz II-Birkenau Krystyna Żywulska, uczestniczka Marszu Śmierci, wspomina, że
na wszystkich odcinkach tego obozu płonęły stosy
papierów. Piesze kolumny z więźniami docierały
głównie do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, skąd
otwartymi wagonami transportowano ich do obozów
w głębi Rzeszy. Podczas akcji zginęło co najmniej
9 tys., a najprawdopodobniej ok. 15 tys. więźniów.
W obozie zostało ok. 9 tys. więźniów, w tym pół
tysiąca dzieci. Esesmani uznali ich za nienadających
się do pieszej ewakuacji. Mieli zostać zgładzeni.
Niemcy zdążyli zabić ok. 700 z nich, w tym ok. dwustu żywcem spalili w barakach w podobozie przy kopalni Fuersten w Wesołej koło Mysłowic. Esesmani
przystąpili też do niszczenia obiektów obozowych.
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Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, Jawiszowicach i Jaworznie.
W pierwszych dniach po wyzwoleniu z pomocą
więźniom przyszły radzieckie służby medyczne
i Polski Czerwony Krzyż. Część byłych więźniów,
o ile pozwalał im na to stan zdrowia, tuż po wyzwoleniu wróciła do domów. Pozostali zostali umieszczeni w szpitalach zorganizowanych w byłych już obozach przez sowieckie wojskowe służby medyczne
oraz mieszkańców Oświęcimia i okolicy. Pod opieką
powstałych wówczas szpitali polowych znalazło się
4500 osób z ponad 20 krajów, w większości Żydów, 960 osób stanowili obywatele polscy. W tej
grupie sporą część (około 160 osób) stanowiły
Polki deportowane do KL Auschwitz z Warsza-

wy podczas Powstania Warszawskiego. Wśród
leczonych było ponad 200 dzieci w wieku do
15 lat. Chorzy znajdowali gościnę też w prywatnych
domach.
Wygłodzonych ludzi trzeba było stopniowo
przyzwyczajać do jedzenia. Wielu reagowało
panicznym lękiem na łaźnię albo zastrzyki, które
kojarzyły im się z selekcją i trucizną. Rozpoczęto
akcję informacyjną, zmierzającą do odnalezienia
rodzin uratowanych więźniów.
Większość byłych więźniów opuściła sowieckie
szpitale polowe i szpital obozowy PCK w ciągu
trzech-czterech miesięcy po wyzwoleniu.
Opr. T. Cruglea
na podstawie: http://wiadomosci.onet.pl/
http://www.polska.pl/poznaj-polske/historia-polski/

ZAKOPANE TO NIE TYLKO OSCYPEK
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W dniu 5 lutego, w czwartek, spotkałam się
z 9 osobami, żeby o 13:00 rozpocząć naszą
podróż do Polski. Wszyscy razem pojechaliśmy
do Zakopanego, żeby wziąć udział w projekcie
„Against Stereotypes Together for Europe” (Przeciwko stereotypom Razem dla Europy) w ramach
programu Erasmus+. Weseli i bardzo niecierpliwi
wchodziliśmy do autobusu z przeczuciem, że to

będzie jeden z najlepszych projektów, w jakich do
tej pory uczestniczyliśmy.
W Zakopanem przywitało mnie mnóstwo śniegu i –11 stopni Celsjusza. Przez cały mój pobyt
było zimno i prawie cały czas padał śnieg, dlatego przez ułamek sekundy, choć kocham śnieg,
zatęskniłam za słońcem! Na szczęście pierwsze
dni pobytu w Polsce były przeznaczone na zapo-

Kilka dni później organizatorzy zrobili nam wycieczkę do obozów koncentracyjnych Auschwitz I
i Auschwitz II (Birkenau). Moim zdaniem młode pokolenie powinno wiedzieć o tym, co się wydarzyło
w przeszłości i starać się nie popełniać błędów
naszych przodków. Dlatego też po powrocie do
Mołdawii zrobiłam prezentację o Auschwitz dla
mojej klasy.
Dzięki projektowi „Against Stereotypes Together
for Europe” poznałam wiele ciekawych osób, które
zmieniły moje poglądy na świat. Polecam wszystkim
studentom, by korzystali z możliwości jakie daje im
program Erasmus+, aby podróżowali, odkrywali ciekawe miejsca i przekonali się, że można zobaczyć
cały świat nie będąc milionerem.
Viorica-Valeria Ciobanu
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie”,
„Młodzież w działaniu” oraz 6 innych programów. Realizacja
programu Erasmus+ zaplanowana jest do roku 2020.
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znanie się z nowym miejscem i nowymi ludźmi.
Projekt, w którym brałam udział dotyczył edukacji
międzykulturowej, historii Europy oraz dialogu
międzyreligijnego. Celem projektu było wykorzystanie edukacji pozaformalnej do przełamywania
stereotypów, barier religijnych i kulturowych oraz
wzmocnienie wartości dialogu. Oprócz Mołdawian w projekcie uczestniczyły osoby z Rumunii,
Ukrainy i Polski. Dzięki temu nasze pomysły były
ciekawsze i bardziej różnorodne. Wszyscy byli
pełni energii, chęci do pracy, otwarci i ciekawi
świata, więc praca była przyjemnością i choć po
całym dniu zajęć byliśmy zmęczeni to czuliśmy
ogromną satysfakcję.
Udział w projekcie był dla mnie niesamowitym
doświadczeniem, bo mogłam komunikować się
we wszystkich językach, używanych podczas
treningu (rumuński, ukraiński, polski, angielski).
Myślę też, że dzięki temu zaprzyjaźniłam się
z mnóstwem osób. Podczas pobytu w Polsce
starałam się praktykować język polski, którego
uczę się od 2 lat.
Wyjazd to oczywiście nie tylko obowiązki, ale
dużo zabawy, wycieczek, to okazja do poznania nowych ludzi, doskonalenia języka obcego
i odkrywania innej kultury. Warto otworzyć się na
odmienność i różnorodność i próbować nowych
potraw, zawierać znajomości, oderwać się od
codzienności i poznać lepiej samego siebie. Dla
uczestników projektu zorganizowana została gra
miejska w Zakopanem. W tym dniu poznałam
słynną ulicę Krupówki, spróbowałam tradycyjnego
góralskiego sera oscypka i oczywiście kontynuowałam zwyczaj wysyłania do bliskich kartek
pocztowych z podróży.
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MOŁDAWSKIE STUDENTKI W KRAKOWIE
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Studentki języka polskiego z Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego w Kiszyniowie już po
raz trzeci odwiedziły Polskę. Tym razem miastem inspiracji stał się dla nich piękny Kraków, dawna
stolica Polski. W terminie od 26 stycznia do 14 lutego studentki miały okazję uczestniczyć w tzw.
„kursie romańskim” – intensywnym kursie języka polskiego skierowanym do osób posługujących
się językami romańskimi. Kurs sfinansowany został ze środków polskiego Ministerstwa Szkolnictwa
Wyższego. Poniżej zamieszczamy krótką relację jednej z uczestniczek kursu.
Zimowa szkoła języka polskiego dla studentów
romańskojęzycznych organizowana jest od ponad
30 lat, ale w tym roku po raz pierwszy odbyła się
na Uniwersytecie Jagiellońskim. I muszę przyznać, że wszyscy bardzo się z tego cieszyliśmy,
ponieważ Kraków to miasto magiczne – pełne
zabytków, pięknych uliczek i zaułków, ciekawych
galerii, oryginalnych kawiarenek oraz straganów
pełnych pamiątek.
W trakcie kursu poznałyśmy studentów z Włoch,
Hiszpanii, Francji, Belgii oraz Rumunii, którzy
podobnie, jak my, są zafascynowani Polską. Organizatorzy kursu bardzo się starali, aby nasz pobyt

w Krakowie był jak najbardziej intensywny i interesujący. Od rana mieliśmy wykłady na temat historii
i kultury Polski, polskiego kina i polskiej literatury
współczesnej. Po przerwie obiadowej mieliśmy
zajęcia lektoratowe, które odbywały się na czterech poziomach zaawansowania (A2, A2 plus, B1
i B2/C1). Wszystkie zajęcia prowadzone były na
bardzo wysokim poziomie. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu nauczycieli było interesująco, pożytecznie, wesoło i przyjemnie.
Oczywiście oprócz zajęć mieliśmy także okazję
zobaczyć Kraków i jego okolice. W pierwszą sobotę
zwiedziliśmy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
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w przeszłości współistniały i przenikały się kultura
żydowska i chrześcijańska.
Pomimo bardzo napiętego programu, znaleźliśmy też czas na imprezy. Na pewno w sercach
każdego z nas pozostanie „Tram-party”, czyli
impreza w tramwaju, który woził nas po mieście,
podczas gdy my tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Jestem
przekonana, że imprezę tę będą wspominać także przypadkowi przechodnie, którzy marznąc na
przystankach marzyli, aby dołączyć się do naszej
multikulturowej prywatki.
Kurs romański to spotkanie ludzi z różnych
krajów, przedstawicieli różnych kultur, których łączy
miłość do Polski. Spędziliśmy razem trzy tygodnie,
zupełnie nie odczuwając między sobą żadnych
granic. Już na zawsze zostaniemy przyjaciółmi
i mamy nadzieję, że niedługo znowu spotkamy się
w kraju, który nas połączył.

CIEKAWOSTKI

10 NAJATRAKCYJNIEJSZYCH MIAST W POLSCE
Ranking przygotowany przez Poland Sotheby’s International Realty
1. KRAKÓW – najatrakcyjniejszy w Polsce
To miejsce, w którym nie sposób się nudzić. Zdecydowanymi atutami są liczne kawiarnie, restauracje,
galerie, teatry, które tworzą niezapomniany nastrój.
2. TRÓJMIASTO – to styl życia
Gdańsk, Sopot, Gdynia – miasta składające się
na Trójmiasto, to w uznaniu autorów rankingu „nie
miejsce do mieszkania, ale styl życia”. Zaletami przemawiającymi za tym regionem to zielone bulwary,
piaszczyste plaże dobre na spacery, a także gwarne
okolice sopockiego mola, modne kluby oraz filmowe
i muzyczne festiwale.
3. WROCŁAW – przede wszystkim atmosfera
Co przemawia za stolicą Dolnego Śląska? Atmosfera. Do tego uroda miasta, które w ocenie Poland Sotheby’s jest „jedną z najbardziej zachodnich
polskich aglomeracji”.
4. WARSZAWA – miasto szybkie i bezpieczne
Duża ilość zieleni to to, co ma charakteryzować
stolicę. „Życie w Warszawie jest szybkie, intensywne,
a jednocześnie bezpieczne” – dodają.
5. BYDGOSZCZ – polski Amsterdam
Miasto ma przypominać Amsterdam, poprzez
sporą liczbę przecinających ją kanałów. Do Bydgoszczy mają też przyciągać ciekawe wydarzenia
artystyczne i rozległe tereny rekreacyjne.

6. ŁÓDŹ – fabryki przekształcone w lofty
Doskonałe miejsce dla miłośników industrialnych
klimatów. Mają się do niego przyczyniać opuszczone
fabryki i ceglane bloki robotników, które są przekształcane w luksusowe lofty.
7. TORUŃ – właściwa skala
Miasto we właściwej skali, takim miastem ma być
właśnie Toruń. Średniowieczna zabudowa w centrum połączona z nowoczesną infrastrukturą stanowi
wspaniałe tło dla życia mieszkańców, którzy chętnie
korzystają z uroków okolicznych lasów i jezior.
8. LUBLIN – gdzie Zachód łączy się ze Wschodem
Lublin jest miastem na styku Zachodu i Wschodu. Autorzy raportu zwracają uwagę na „kresowe
magiczne zaułki”.
9. KAZIMIERZ DOLNY – wyjątkowe krajobrazy
Południowy charakter i lokalizacja nad dzikim
odcinkiem Wisły to jego zalety. Kazimierz posiada
bogatą ofertę rekreacyjno-kulturalną. Przez cały
rok można spędzać aktywnie czas, rozkoszując się
urokiem starej zabudowy i wyjątkowych krajobrazów.
10. ZAKOPANE – górski kurort tętniący życiem
Zakopane to nie tylko narty i piesze wędrówki,
ale tętniąca życiem miejscowość z licznymi komfortowymi udogodnieniami. Znajduje się tu wiele
wakacyjnych rezydencji.
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Maria Garcavenco
studentka lingwistyki stosowanej (j. polski i j. angielski) USM
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go Collegium Maius oraz Stare Miasto. Wszyscy
byliśmy zachwyceni pięknem zabytkowych Sukiennic oraz tragiczną historią kościoła Mariackiego. Następny weekend był jeszcze bardziej
porywający, ponieważ pojechaliśmy do wpisanej
przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa
Kopalni Soli „Wieliczka”. Wędrowaliśmy szlakami
bajecznie pięknych podziemi solnych na głębokości
150 metrów. Myślę, że nie ma na świecie bardziej
zjawiskowego miejsca.
Zwiedziliśmy także dzielnicę Nowa Huta, która
w czasach komunistycznych została zbudowana
dla pracowników kombinatu metalurgicznego.
Bardzo ciekawa okazała się także wycieczka na
Cmentarz Rakowicki, gdzie pochowanych jest wielu
znanych i zasłużonych Polaków, m. in. Marek Grechuta, Tadeusz Kantor, Jan Matejko czy Wisława
Szymborska. Wspólnie z wykładowcami spędziliśmy wspaniały wieczór w klimatycznej kawiarence
na Kazimierzu – zabytkowej części Krakowa, gdzie

WYDARZENIA

SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA
Przedstawiciele władz mołdawskich, polskiego korpusu dyplomatycznego, organizacji międzynarodowych oraz żydowskiej i polskiej diaspory zebrali się 9 lutego 2015 r. w Ośrodku Kultury
Żydowskiej KEDEM w Kiszyniowie z okazji uroczystości otwarcia wystawy „Jan Karski – człowiek
wolności”. Otwarcia dokonali Ambasador Artur Michalski i Dyrektor KEDEM, Stella Harmelina.

Jan Karski
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człowiek wolności

Postać Karskiego wiąże jeden z najważniejszych tematów międzynarodowej debaty o historii
najnowszej, czyli wojnę i tragedię Żydów, z dramatyczną historią okupowanej Polski. Jest bardzo
ważna z punktu widzenia dyskusji na temat patriotyzmu, pokazuje, że można być wiernym własnej
Ojczyźnie, że trzeba odrzucić nienawiść i ideologie
totalitarne, nacjonalistyczne lub rasowe. Jan Karski
jest jedną z kluczowych postaci historii XX wieku.
Prawnik, historyk i dyplomata, kurier Polskiego
Państwa Podziemnego. Był emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego, człowiekiem, który na
podstawie obserwacji i rozmów z przedstawicielami
społeczności żydowskiej przekazał Rządowi RP na
Uchodźstwie pierwszy wiarygodny raport na temat
zagłady Żydów i skali tej tragedii. Dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta, a następnie do
obozu tranzytowego w Izbicy Lubelskiej. Wstrząsającą relację naocznego świadka przekazał ogromnej liczbie amerykańskich i brytyjskich polityków,
dziennikarzy i artystów. Jednak dramatyczne apele

emisariusza o ratunek dla narodu żydowskiego nie
przyniosły rezultatów – większość rozmówców nie
dowierzała jego doniesieniom lub je ignorowała.
Jego udokumentowane świadectwo nadal jest
jednym z najbardziej stanowczych świadectw przeciwko wojnie i wezwaniem do działania przeciw aktom dyskryminacji, poniżania, niesprawiedliwości
i brutalności – które są podstawowymi przyczynami
zbrodni politycznych i ludobójstwa.
Karski prowadził również działalność na rzecz
uświadomienia zagranicznej opinii publicznej prawdy o okupowanej Polsce i działalności Polskiego
Państwa Podziemnego, czemu służyło m. in. opublikowanie książki „The Story of a Secret State”.
Po wojnie Karski pozostał na emigracji, przez wiele
lat był wykładowcą na Uniwersytecie Georgetown
w Waszyngtonie.
Postać Karskiego pomaga dyskutować na
temat złożonych relacji polsko-żydowskich i chrześcijańsko-żydowskich w czasie II wojny światowej.
Jan Karski należy do tej niemałej grupy Polaków,
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w Warszawie gigantyczną łapankę. Schwytano około dwudziestu tysięcy ludzi, przewieziono ich w kilka miejsc, gdzie odbyło
się sprawdzanie dokumentów, rewidowanie, a gdy były jakieś podejrzenia, także
przesłuchiwanie. Wszyscy mężczyźni
poniżej czterdziestki zostali wywiezieni na
roboty do Rzeszy, najczęściej do zakładów
przemysłu zbrojeniowego. Kobiety między
siedemnastym a dwudziestym piątym rokiem życia trafiły do pracy na roli, głównie
na tereny Prus Wschodnich.
Osoby, które nie miały dokumentów,
posiadały lewe papiery* lub nie dość
przekonująco tłumaczyły, gdzie pracują
i co robią, bądź gubiły się w personaliach,
odstawiono do obozów koncentracyjnych.
Ponad cztery tysiące ludzi trafiło do Oświęcimia, gdzie znalazło się praktycznie poza
możliwością otrzymania pomocy.»

Opracowała A. Gomza
na podstawie http://karski.muzhp.pl/
* Fałszywe dokumenty (lewe papiery) – wielokrotnie działacze
konspiracyjni używali fałszywych dokumentów i zmieniali swoją
tożsamość, by utrudnić Niemcom identyfikację. Jan Karski w rzeczywistości nazywał się Jan Kozielewski. Okupacyjne nazwisko
przetrwało i emisariusz posługiwał się nim do końca życia.
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Jan Karski
„Tajne państwo” Warszawa 2004

która aktywnie zaangażowała się w pomoc Żydom.
Jednocześnie jego postawa jest oskarżeniem
wszystkich tych, którzy – w Polsce, Europie czy
USA – zachowali się wobec Zagłady obojętnie.
Jan Karski otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień – uhonorowano go między innymi tytułem
„Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”, osiem
uczelni polskich i zagranicznych przyznało mu
doktoraty honoris causa, był kawalerem Orderu
Orła Białego (najwyższego polskiego odznaczenia państwowego) i honorowym obywatelem
Izraela.
Historia Jana Karskiego jest aktualna i uniwersalna, ponieważ mobilizuje, uczy jak nie być
obojętnym wobec zła. Jego życie jest dowodem
na to, że można zachować człowieczeństwo
w obliczu najtrudniejszych nawet wyzwań – przemocy, totalitaryzmu i nienawiści.
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«... W czerwcu 1940 r. Niemcy urządzili

Polonusi na wystawie „Jan Karski – człowiek wolności“ w Ośrodku Kultury Żydowskiej KEDEM w Kiszyniowie
/ zdjęcie z archiwum Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii“

INFORMACJE POLONIJNE: KISZYNIÓW

REWELACYJNE SPOTKANIA
KLUBU „WITAJ POLSKO!”
Nasze grudniowe spotkanie w ubiegłym roku
dostarczyło uczestnikom klubu wiele satysfakcji.
Kulinarne przygotowania do świąt zazwyczaj są
bardzo pracochłonne, jednak radość i dopisujące
apetyty wynagrodziły wszystko!
Chcemy podziękować p. Joannie Myszczyńskiej oraz p. Walentynie Tataru, przy pomocy których odbywały się zajęcia w 2014 roku.
Wszystkich zainteresowanych naszymi spotkaniami w Klubie „Witaj, Polsko!” prosimy o kontakt
mailowy polskawiosna@gmail.com bądź telefoniczny: (0694) 55639.
Oksana Bondarczuk
prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”
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Minął kolejny rok zajęć w Klubie „Witaj Polsko!”, w których uczestniczyli dorośli i dzieci,
kobiety i mężczyźni. Dowiedzieliśmy się więcej
o województwach i największych miastach Polski,
o tradycjach regionalnych, w tym kulinarnych. Te
ostatnie są bardzo popularne wśród uczestników
klubu, a tematyczne spotkania pod okiem pasjonatki kuchni polskiej p. Joanny Myszczyńskiej
przypadły wszystkim do gustu. Warsztaty składały
się z części teoretycznej, praktycznej i wspólnej
degustacji. Uczestnicy uczyli się podstawowych
technik gotowania polskich dań, a prowadząca
zdradzała swoje kulinarne sztuczki! Wspólne gotowanie w gronie przyjaciół traktowano w klubie jako
nowy wymiar integracji.

/ zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”

INFORMACJE POLONIJNE: KOMRAT

TRADYCJE STAREGO NOWEGO ROKU
W GAGAUZJI

– Gagauzja, prawdopodobnie, jest jedynym
miejscem w Mołdawii, gdzie świętuje się Nowy
Rok według zachowanych, starych tradycji. Wedle
słów seniorów, warunki pogodowe i klimatyczne
naszej miejscowości w pełni odpowiadają ramom
czasowym kalendarza juliańskiego. A teraz jest to
święto oficjalne.
Do tradycji i obyczajów należy kolędowanie
w okolicznych domach oraz składanie życzeń
przyjaciołom i znajomym z okazji święta. Według
zwyczaju gagauskiego kolędowanie zaczyna się
wieczorem z 13 na 14 stycznia. Tego wieczoru
kolędują wyłącznie kawalerzy. Młodzież przyodziewa świąteczny ubiór i wraz z muzykami chodzi od
domu do domu, składając gospodarzom życzenia
z okazji nadchodzącego święta. Gospodarze witają
kolędników, tańczą z nimi na podwórku, częstują
winem oraz gagauskimi potrawami narodowymi,
a następnie obdarzają chłopców kołaczami, które

symbolizują urodzajny rok, oraz pieniędzmi – aby
dom zawsze był w dostatku.
Każdy młody człowiek, który zamierza kolędować, wcześniej przygotowuje długi kij, na który naciąga później otrzymane kołacze. I oczywiście, im
więcej kołaczy, tym szczęśliwszy chłopak. Dawniej
nad ranem wszyscy przeliczali kołacze i wyznaczali
szczęściarza.
Świętowanie Nowego Roku według kalendarza
juliańskiego nie kończy się jednak 13 stycznia. Następnego dnia kolędowanie jest kontynuowane od
rana, ale już w wykonaniu dziewcząt. W tym dniu
(u Gagauzów zwanym „Surwa”) panny przygotowują „surwaklicę” – pałeczkę, do której przywiązują
białe papierowe kwiaty. Aby otrzymać prezent od
gospodarzy, dziewczęta śpiewają kolędę, a następnie dotykają „surwaklicą” gospodyni domu.
Dzieci wspólnoty polskiej również z wielką
radością i przyjemnością śpiewają kolędy w te
świąteczne dni. Pierwszymi osobami, do których
przychodzą i którym składają życzenia w języku
gagauskim, mołdawskim i rosyjskim, są członkowie
naszej polskiej wspólnoty.

Dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Polaków Gagauzji kolędują w dniu 14 stycznia 2014 r.
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Zwróciliśmy się do przewodniczącej polskiej
wspólnoty Gagauzji, LUDMIŁY WOLEWICZ,
z prośbą, aby opowiedziała nam więcej o tradycjach
Nowego Roku według starego stylu (Çıbık günü):
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Zgromadzenie Ludowe Gagauzji pod koniec 2014 roku podjęło nieoczekiwaną decyzję – obchody Nowego Roku według tzw. starego stylu. W związku z tym i „pielęgnowaniem narodowych
tradycji Gagauzów” dzień 14 stycznia został ogłoszony dniem wolnym. Odpoczywać w tym dniu
będą między innymi uczniowie oraz wychowankowie przedszkola.

INFORMACJE POLONIJNE: BIELCE

CZAS KOLĘDOWANIA
W tradycje okresu Bożego Narodzenia weszło kolędowanie mające charakter widowiska teatralnego, a wśród nich kolędowanie z „Turoniem” z „Szopką”, „Herodem”, „Rajem” i tp. Skład każdej
grupy kolędniczej był inny, podobnie jak ich repertuar.
Scenka w wykonaniu dzieci i kolędy, które one
zaśpiewały w języku polskim, rosyjskim, rumuńskim
i angielskim bardzo podobały się widzom. Następnie
zaprezentowali swoje umiejętności dzieci i młodzież
z organizacji „Spotkania małżeńskie”.
Każdy z młodych artystów dostał prezent od
administracji Domu Polskiego. Za miłe przyjęcie
i wszystkie smakołyki, które znalazły się w koszu
kolędników, dziękują:
Wiktoria, Daria, Angelina, Nina, Milena, Władysław,
Eugeniusz, Piotr, Jan, Walerij, Iwan, Artiom, Andrzej
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Tradycja kolędowania w Centrum Dziennym
przy parafialnym Caritas w Bielcach jest kultywowana od lat. Z pomocą wychowawców dzieci i woluntariusze układają repertuar, sami przygotowują
stroje i rekwizyty, a następnie… ruszają z kolędą.
W styczniu 2015 r. mali artyści z Centrum
Dziennego śpiewali kolędy i składali życzenia
noworoczne dla członków organizacji „Spotkania
małżeńskie”. W południe procesja z Gwiazdorem
na czele wyruszyła zaśnieżonymi ulicami Bielc
w kierunku Domu Polskiego.

Kolędy i scenka w wykonaniu uczniów z Centrum Dziennego przy parafialnym Caritas
Wspólne zdjęcie młodych artystów i ich wychowawców (od lewej: Ałła Sobieszczańska i Ludmiła Ryżakowa)
/ fot. Piotr Wietrow

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

MOJA DOBA W KISZYNIOWIE

KULINARNY UROK MOŁDAWII
Co to za podróżnik, który je w sieciówkach! –
już słyszę te głosy krytyki. Na swą obronę powiem,
że po pierwsze są to sieciówki mołdawskie (więc
lokalne, a ze względu na rozmiar kraju trudno
traktować je jako poważne sieciówki), a po drugie... jedzenie jest tam znakomite, a ceny bardzo
przystępne.
Wracając do samej restauracji, na pewno skorzystam z menu La Plăcinte serwującej tradycyjną
mołdawska kuchnię. Wiem już nawet co zamówię.
Będzie to placynda z bryndzą (rodzaj nadziewanego placka z ciasta francuskiego smażonego w
głębokim tłuszczu). Do tego – obowiązkowo – kieliszek czerwonego wytrawnego wina. Na przystawkę
koniecznie kawior z bakłażana. Brzmi tajemniczo,
a jest to po prostu rozpaćkany bakłażan z cebulką
i pomidorem – naprawdę rewelacja. Kawior
zaostrza apetyt, a ciepła placynda z bryndzą
(która doskonale komponuje się z czerwonym
wytrawnym winem) rozgrzewa ciało i pozwala się
rozluźnić pod trudach podróży. Ja wybrałem ten
lżejszy, tradycyjny wariant, ale jak się domyślam
mój towarzysz wybierze wariant równie tradycyjny, choć cięższy – i tak na naszym stole zagości
tokana. Na pierwszy rzut oka wieprzowe mięso
podsmażane na dużej ilości tłuszczu (przypomina
nieco naszą świeżonkę) z mamałygą, bryndzą
i śmietaną nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie dajcie się jednak zwieść, wiele o Mołdawianach mówią złego, lecz opinia, że oni wiedzą jak „smacznie
żyć” jest dość powszechna. I faktycznie – połączenie tych składników, zmieszanie śmietany z serem
i mamałygą, które są dodatkiem do wysmażonego
mięsa, daje efekt oryginalny i zachwycający.

Przesiedzenie całej doby w knajpie jest pomysłem kuszącym, jednak Kiszyniów wzywa i po
jeszcze jednym kieliszku wina czas ruszyć w drogę.
Jest już prawie południe, grzeje słońce (przecież
jest lato), na Placu Negruzzi i okolicy słychać szum
samochodów i krzyk klaksonów, do tego wszędzie
jest ten niemiłosierny kurz. Znam już trochę to
miasto i wiem, że nie jest to najlepsza pora na
spacery po centrum. Szybko przemieszczamy się
na skrzyżowanie ul. Stefana Wielkiego z ul. Ismaił
i po dziesięciu minutach siedzimy w marszrutce,
która zawiezie nas w okolice Jeziora Komsomolskiego. Otoczone parkiem jezioro, znajdujące się
w zasadzie w samym centrum miasta, zawsze było
jego płucami. W czasach radzieckich kwitła tu infrastruktura turystyczna, otdych i narodnoie gulanje...
Później znacznie podupadło, park stał się bardzo
zaśmiecony, a zamiast zwykłej rewitalizacji obiektu
podjęto decyzję o budowie wyspy na środku jeziora,
nowoczesnego centrum rozrywki.
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Załóżmy, że znalazłem się na kiszyniowskim
dworcu kolejowym około 10 rano. Co zrobię najpierw? Na pewno pójdę coś zjeść, ale nie po prostu
„coś”, tylko udam się do znajdującego się przy
placu Constantina Negruzzi centrum handlowego
Uno. Droga niezwykle prosta – opuszczając plac
przed dworcem, skręcam w prawo i po 3 minutach
jestem przy wspomnianym centrum. Tam kieruję
się do połączonej restauracji dwóch mołdawskich
sieci: Andy’s Pizza i La Plăcinte.
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Kiszyniów z pewnością nie jest jednym z najciekawszych czy najładniejszych miast Europy. Ma jednak
swój urok, polegający chyba na prowincjonalności, oraz na tym, że trafiając do tego miasta, nie jesteśmy
w stanie do końca określić gdzie się znaleźliśmy – na Wschodzie, na Zachodzie czy może na Południu?
Z Kiszyniowa nie wyjeżdżam nigdy z wielkim żalem, jednak gdy mija już dużo czasu od mojej ostatniej
wizyty, lubię sobie wyobrażać, że nagle znalazłem się w tym mieście. I tak sobie myślę – co bym zrobił,
zakładając, że mam tylko 24 h?

CHILL- OUT
Miał być Dubaj, lecz okazało się, że to wciąż
Mołdawia. Najpierw budowie przeszkodziły archeologiczne znaleziska, potem pewnie brak środków
i przez kilka lat obiekt straszył pustą niecką. Ostatnio jednak powraca jego urok, postawiono nowe
ławeczki, park wygląda trochę lepiej, usypanej na
brzegu plaży też nie trzeba się wstydzić. Idealne
miejsce by leniwie spędzić upalny środek dnia.
Poopalać się lub skorzystać z cienia, posączyć
zakupione wcześniej rozliwnoje wino i zebrać siły
przed intensywnym popołudniem.
Gdy znudzi nam się już to lenistwo, ruszymy
w stronę Parku Zwycięstwa znajdującego przy
ulicy Ismaił. Niby nic wielkiego: pomniki bohaterów
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, groby symboliczne
i realny cmentarz obok; płonący zawsze znicz
i warta honorowa. Lubię jednak tam zajść, bo jest
to jeden z ładniejszych i najmniej pretensjonalnych
parków zwycięstwa jaki widziałem. A już szczególnie podoba mi się znajdująca się w centralnym jego
punkcie piramida, na którą składają się potężne
ramiona w kształcie bagnetów.
Czas już ruszyć w stronę ścisłego centrum, by w
rozpocząć włóczęgę po ulicy Stefana Wielkiego
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SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ / MOJA DOBA W KISZYNIOWIE
w
i przecinających ją ulicach Vasile Alexandri czy
Aleksandra Puszkina, aż po równoległą Bukaresztańską. To ta część, którą możemy nazwać
starym miastem. Nie będę nikomu wmawiał, że
Kiszyniów tonie w pięknych, choć niedocenianych
zabytkach, lub że po przyjeździe tam nie mogę
doczekać się, aż odwiedzę któreś z muzeów. Na
pewno nie. Ale włóczęga po zacienionym przez
kasztanowce starym mieście będzie czymś niezwykle przyjemnym. Zobaczymy tu architekturę
carskiej Rosji, z dużą ilością elementów lokalnej
estetyki. Przy niejednym budynku warto się zatrzymać, spojrzeć na niego i po jakimś czasie –
bez wnikania czy jest to teatr, czy może ministerstwo – ruszyć dalej.
Gdy dojdę już do Placu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego, będę pewnie nieco zmęczony. Po
drodze na pewno przekąsiłbym coś co oferuje bogata kiszyniowska kuchnia uliczna. Może cieburaka,
a może syryjski kebab? W końcu namnożyło się
ich w ostatnim czasie, a są naprawdę przyzwoite.
Bezpośrednio do Placu przylega park katedralny.
Spod Łuku Triumfalnego rzucę okiem na znajdującą się naprzeciwko siedzibę rządu, choć nie ma
specjalnie na co. Słońce jeszcze dość wysoko,
więc we wspomnianym parku skieruję się na pewno
do jednego ze stoisk z kwasem chlebowym – ten
kiszyniowski jest najlepszy, bije na głowę wszystkie
inne. Nic tak nie gasi pragnienia w upalny dzień.
Może zajdę do Soboru Katedralnego, może
akurat nie będzie tam mszy czy ślubu. Jest mały
i przytulny, nie przytłacza ilością zdobień i idealnie komponuje się z otoczeniem – lubię go. Odpocznę w drugiej części parku, po drugiej stronie
placu, gdzie bramy strzeże Stefan Wielki i Święty.
W tej części spacerujących i odpoczywających na
ławkach jest jeszcze więcej, młodzież z plecakami
spotyka się tu po szkole, podjadając popcorn lub
słonecznik. W niedzielę można zobaczyć całą ko-

lejkę młodych par czekających na obowiązkowe
zdjęcie przy fontannie.
To nie koniec włóczęgi bo warto iść dalej ulicą
Stefana Wielkiego. Miniemy Teatr Opery i Baletu
oraz siedzibę prezydenta po prawej stronie, po
lewej zaś parlament. Warto zatrzymać się też przy
Katedrze Przemienienia, a kilka kroków dalej pozwoli nam zobaczyć, że Kiszyniów faktycznie leży
na wzgórzach (podobno na siedmiu, jak Rzym).

Sztuczne jezioro Valea Morilor (Dolina Młynów), wcześniej — Komsomolskoje (wybudowano w latach 1951-1952)

Łuk Triumfalny został wybudowany w 1846 r. na znak
zwycięstwa wojsk rosyjskich nad tureckimi.

NOCNE ALTERNATYWY
Zanim zaczniemy poznawać nocne życie
miasta, zadbamy o nocleg. Najlepiej znaleźć jakiś
hostel, teraz jest ich już sporo, ale ja z sentymentu
skieruję się do Central Youth Hostel na ulicy Pruncul. Był to chyba pierwszy hostel w Kiszyniowie,
niezwykle specyficzny – na przestrzeń do spania
przeznaczony jest jeden wspólny pokój – lecz niezwykle sympatyczny i świetnie położony.
No i czas ruszyć w miasto! Minęła już ta epoka, gdy jedna knajpa od drugiej była oddalona
nie wiadomo ile, na dodatek lokale dzieliły się na
bardzo drogie i bardzo podejrzane. Warto zacząć
w kultowym wśród lokalnej młodzieży Autobusie.
W zasadzie zwykły zadymiony pub, ale w środku
faktycznie stoi mały autobus, zawsze dużo ludzi
i zawsze sympatycznie. Potem trzeba coś zjeść.
Może udamy się do Andy’s Pizza (nietrudno znaleźć
bo jest ich wiele), może do sporo droższego, ale
bardziej wyszukanego w Jeli Pili (ul. Bucuresti) –
jest dylemat, a inne restauracje i restauracyjki
również kuszą. Do kolacji już bez koniaku się nie
obejdzie, najlepiej smakuje ten separatystyczny,
czyli naddniestrzański KVINT. Lubiącym łagodniejszy smak polecam pachnąca dymem i lekko
śliwkową Dojnę, dla lubiących coś ostrzejszego
pozostawiam Sjupriznyj.
Wieczór można spędzić w modnych pubach
i dyskotekach przy ulicy 31 Sierpnia 1989 r.

TARG NA KONIEC
Po wesołej nocy, krótki sen nie dał wiele odpoczynku, ale do godziny 10, a więc momentu gdy
muszę opuścić Kiszyniów, zostało już niewiele
czasu. Dlatego wolę wstać wcześniej. Co robić
w Kiszyniowie z samego rana? Oczywiście: na targ!
Plusem wizyty na Rynku Centralnym (Piața
Centrala), jest między innymi to, że można tam
zaopatrzyć się w domowe wino. Po tej długiej nocy
przyda się kilka łyków, a resztę warto zostawić na
dalszą drogę. Kto nie lubi gwaru targowisk, ferii
kolorów i najróżniejszych towarów wymieszanych
razem na świeżym powietrzu, ten niech tam nie
idzie. Ale ja lubię ten targ od rana, bo czuję, że
tu jest życie, i czuję, że tu jest Mołdawia. Nigdzie
też nie kupię tak pysznej chałwy, nigdzie nie zjem
tak dobrej wiertuty na śniadanie (ciasto francuskie
nadziewane ziemniakami, kapustą lub serem).
Doba minęła, nieubłaganie nadeszła godzina 10.
Zaraz obok targu jest autobusowy Dworzec Centralny, z którego opuszczam Kiszyniów...
Autor: Piotr Oleksy
http://www.eastwestinfo.eu

SMACZNEGO!
Tradycyjna kuchnia mołdawska znana jest ze swojej różnorodności. Na jej charakter wpływ miały
różne kultury – od greckiej, przez rzymską, turecką, ukraińską, zachodnioeuropejską i rosyjską. Kuchnia
mołdawska słynie z odważnego łączenia smaków różnych składników. Potrawy opierają się na tradycyjnych europejskich produktach. Najbardziej popularne są jednak bryndza i zboża

Placynda
Mołdawskie placyndy (rum. plăcintă) to płaskie smażone placki, zrobione z prostego przaśnego
ciasta z różnymi nadzieniami. Placyndy mogą być nadziewane zarówno słonym, jak i słodkim farszem,
np.: serem, kapustą, ziemniakami, jabłkami, dynią czy bryndzą.
CIASTO: l 40 dag mąki l 200 ml wody
l 2 łyżki stołowe oleju roślinnego
l szczypta soli
NADZIENIE: l 50 dag seru adygejskiego
(bryndza „moale”, miękki ser)
l natka kopru lub pietruszki

Mąkę wymieszać z solą, dodać wodę z olejem
roślinnym i zagnieść ciasto. Gotowe ciasto przykryć
i odstawić na 20 minut.
Ser adygejski zetrzeć na tarce i wymieszać ze
świeżo pokrojoną natką.
Ciasto podzielić na kawałki zależnie od pożądanego rozmiaru i cienko je rozwałkować. Pośrodku
placków ułożyć nadzienie, zostawiając dużo wolnego miejsca na brzegach ciasta. Zamknąć nadzienie,
składając brzegi ciasta do środka tak, aby powstał
kwadrat. Następnie rogi placka ponownie złożyć
do środka i zakleić. Gotowe placki układać na powierzchni posypanej mąką.
Placyndy smażyć na patelni na oleju roślinnym
2 minuty z każdej strony.
Tłumaczyła na j. polski: Olga Pșenicinaia
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Tam, pomiędzy Teatrem a Muzeum Narodowym,
usiądziemy w przyjemnych ogródkach i zobaczymy jak bawią się młodzi Mołdawianie. Im dalej
w noc tym bardziej lokale te przypominają europejskie dyskoteki. Gdybym był z kimś, kto jest
w Kiszyniowie pierwszy raz, na pewno byśmy
tam poszli, bo chciałbym pokazać jak europejska
jest mołdawska stolica. Ale, że nikogo takiego nie
ma, to po chwili, spędzonej w wygodnych fotelach
wiklinowych eleganckiego ogródka piwnego, wyruszę zapewne na nieodległą ulicę Eminescu, gdzie
w podziemiach ogromnej pralni mieści się teatr
i pub Spalatorie (czyli „pralnia” właśnie). Być może
w tym niewielkim alternatywnym teatrze będzie
akurat jakiś spektakl, a jeśli nie, to usiądę przy piwie
w przyteatralnym pubie. W Spalatorie zawsze
można spotkać ciekawych ludzi – miejscową alternatywną młodzież, artystów, a nawet pracowników
organizacji międzynarodowych. Jak może skończyć
się wieczór w takim gronie? Tego na szczęście
nigdy nie wiadomo...
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KONKURSY

WSPOMNIENIA SENIORÓW O OJCZYŹNIE
Tęsknisz za ojczyzną, od lat mieszkasz za granicą, wracasz często myślami do Polski, ludzi,
rodzinnego miasta, domu, lasu, przyrody? Przelej swoje wspomnienia na papier.
Termin nadsyłania prac – 1 maja 2015 r.
Na prace w formie elektronicznej czekamy
pod adresem mailowym:
dworekskorzewski@gmail.com
Prace na papierze, wydruki oraz
pisane odręcznie prosimy przesłać na adres:
Fundacja Dworek Skórzewski
ul. Poznańska 6,
60-185 Poznań
Polska

CO LUBISZ W POLSCE?
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Czekamy na wspomnienia Polaków. Nie musisz
być wybitnym literatem. Gwarantujemy profesjonalną redakcję i korektę. Najlepsze prace opublikujemy w książce oraz na naszej stronie internetowej.
Forma i długość tekstu dowolna.
Fundacja Dworek Skórzewski jest instytucją
niezależną, nie boimy się odważnych prac, nie
cenzurujemy ich, liczymy na wspomnienia prosto
z serca. Prawdziwe, szczere aż do bólu, autentyczne. Przecież to my Polacy tworzymy naszą Ojczyznę, pokażmy jaka jest ona w naszych sercach.

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

Konkurs jest przedłużony
do kwietnia 2015 roku!
Życie jest za krótkie, żeby robić to, czego nie lubisz
Każdy kraj jest niesamowity i ma w sobie coś
takiego, co go różni od innych krajów. W niektórych
jest morze, w niektórych góry, w niektórych zostały
stare ulice. Ale istnieje taki kraj, w którym znajdują
się góry i morze, fascynująca architektura i wspaniali ludzie. Takim krajem jest Polska.
O ile pamiętam, zawsze marzyłam o studiach
w Polsce, ponieważ to ojczyzna moich przodków.
Mówi się, że każdy wróci do swojej ojczyzny, nieważne ile minie lat – wszystko zależy od tego, jak
mocno będzie tego chciał. Obecnie studiuję na
II roku Administracji w Kielcach – pięknym mieście

położonym w Górach Świętokrzyskich. Czy nie
jest to przykładem tego, że marzenia mogą się
spełniać?
Co lubię w Polsce?
Przede wszystkim, ludzi! Są otwarci, gościnni
i zawsze pomogą ci w różnych sytuacjach. Jeżeli
przyjechałeś do Polski z obcego kraju i mówisz
w innym języku – zawsze się znajdzie osoba, która
ci wszystko wyjaśni, a nawet spróbuje się z tobą
dogadać, używając tłumacza Google.
Lubię tradycje i święta polskie. Ostatnio miałam przyjemność wziąć udział w świętowaniu Wigilii

KONKURSY
czas i zawsze jestem zadowolona z tego, że ich
mam. To wspaniałe, że młode osoby, przyjeżdżające z innych krajów na studia do Polski, mogą
nawiązywać nowe kontakty i przyjaźnić się!
Jeżeli mnie ktoś zapyta o to, czy warto było
zostawić rodzinę i wyjechać na studia do innego
kraju, powiem, że warto! Ludzie często boją się
zostać sami w innym kraju, jest im trudno zrywać
z przyzwyczajeniami, ale jeżeli o czymś marzysz,
to warto zrobić wszystko, żeby osiągnąć cel.
Polska jest krajem, o którym warto marzyć,
który warto odwiedzić, w którym warto mieszkać.
Kocham Polskę.
Maria Bereziuc
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w gronie Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu
Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Obchody tego święta zaczęły się w stajni „Ostoja”, gdzie
wprowadził nas ksiądz Stanisław Strycharczyk –
kapelan Kieleckiego Szwadronu Kawalerii i proboszcz kościoła pw. Św. Marty w Jaworzni. Później
śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy się opłatkiem.
Lubię spacerować nocą po Kielcach. Każde
miasto jest piękne, ale naprawdę piękne jest ono
w nocy, kiedy włączają się lampy i widać to miasto
z innej strony.
Lubię przyjaciół, których poznałam podczas
studiów w Polsce. Często spędzam z nimi wolny

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.

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

ĆWICZENIE / УПРАЖНЕНИE
Z danych wyrazów proszę ułożyć zdania:

OKULARY
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Из данных слов составьте предложения:

Julian Tuwim

1. w, lodówka, być, dużo, jedzenie

Biega, krzyczy pan Hilary:
„Gdzie są moje okulary?“

W lodówce jest dużo jedzenia.

Szuka w spodniach i w surducie,
W prawym bucie, w lewym bucie.

2. w, przedpokój, stać, garderoba

Wszystko w szafach poprzewracał,
Maca szlafrok, palto maca.

...........................................................................

„Skandal! – krzyczy – nie do wiary!
Ktoś mi ukradł okulary!“

3. na, półka, stać, książki, i, leżeć, gazety

Pod kanapą, na kanapie,
Wszędzie szuka, parska, sapie!

..........................................................................

Szuka w piecu i w kominie,
W mysiej dziurze i w pianinie.

4. w, szafa, wisieć, męskie garnitury

Już podłogę chce odrywać,
Już policję zaczął wzywać.

..........................................................................

Nagle zerknął do lusterka...
Nie chce wierzyć... Znowu zerka.

5. na, podłoga, leżeć, dywan

Znalazł! Są! Okazało się,
Że je ma na własnym nosie.

..........................................................................
6. na, kanapa, leżeć, krawat
..........................................................................

CZY WIESZ, ŻE...
Język polski należy do grupy języków indoeuropejskich i podgrupy języków zachodniosłowiańskich (obok
czeskiego, słowackiego, kaszubskiego, dolnołużyckiego,
górnołużyckiego i wymarłego połabskiego). Uważany
jest za jeden z najtrudniejszych języków świata.
Ocenia się, że przeciętny
Polak zna czynnie ok. 30 tys.
słów, a biernie – rozumie ok.
100 tys., ale nie posługuje się
nimi. Według filologów, wystarczy znać 1200 słów najczęściej
używanych, by móc posługiwać się
językiem polskim.

!

ej
Oj

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ
okulary
biegać
krzyczeć
szukać
spodnie
surdut
buty
wszystko
przewracać
macać
szlafrok
nie do wiary
ukraść
parskać
sapać
piec
komin
mysia dziura
odrywać
wzywać
nagle
zerknąć
znaleźć
znowu
własny

- очки
- бегать
- кричать
- искать
- брюки
- сюртук
- ботинки
- всё
- переворачивать
- шарить, нащупывать
- домашний халат
- трудно поверить
- украсть
- фыркать
- сопеть
- печь
- дымоход
- мышиная нора
- отрывать
- вызывать
- вдруг
- взглянуть
- найти
- снова
- собственный

ZDROWIE

ZIELONA HERBATA SPRZYJA ODCHUDZANIU

BSIP/Photoshot / BSIP/Photoshot

Specjaliści poddali eksperymentowi grupę 14 aktywnych fizycznie mężczyzn. Siedmiu
z ochotników przyjmowało kapsułki z ekstraktem
z zielonej herbaty pozbawionej kofeiny, druga grupa otrzymywała placebo. Są to pierwsze badania,
w trakcie których wykorzystano ekstrakt z zielonej
herbaty pozbawiony kofeiny.

Badania wykazały, że u mężczyzn, którzy
przyjmowali kapsułki z zielonej herbaty, poziom
tkanki tłuszczowej zmniejszył się o 1,63 proc.
w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej.
Odkrycia zespołu ujawniły, że u tych mężczyzn,
którzy przyjmowali ekstrakt z bezkofeinowej zielonej herbaty, poziom ich tkanki tłuszczowej zmniejszył się o 1,63 procent, w porównaniu z osobami
z grupy placebo. Równocześnie wydajność badanych z grupy pierwszej wzrosła o ponad 10 proc.
„Wiadomo, że zielona herbata jako napój może
mieć wiele korzyści dla zdrowia, ponieważ zawiera
stosunkowo dużą ilość składnika o nazwie EGCG.
Jednak, aby dostarczyć wymaganej dawki należałoby wypijać przynajmniej siedem filiżanek naparu
dziennie. W istocie, nasze badania wykazały, że
zastosowanie ekstraktu z zielonej herbaty w połączeniu z ćwiczeniami może potencjalnie pomóc
ludziom schudnąć” – podkreśla dr Justin Roberts.
Badanie opublikowane zostało w Journal of the
International Society of Sports Nutrition.
(PAP Life) mdn/ dki/

33

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Jutrzenka 1-2/2015

Naukowcy potwierdzają, zielona herbata ma wpływ na obniżenie masy ciała. Badania zespołu
naukowców z Anglia Ruskin University wykazały, że zielona herbata zwiększa szybkość utleniania
się tłuszczów.

Zagadki
1. W środku ma nadzienie z róży
i początek postu wróży,
kiedy go w tłusty czwartek jesz.
Co to za przysmak – czy już wiesz?

2. Okres bardzo roztańczony,
w rytmie samby zanurzony,
obfituje w huczne bale,
nie czas to na smutki wcale.

3. Po drodze zimowej pędzą silne konie,
ciągną wielkie sanie, a na nich – wesoło!
Chociaż śnieżek prószy, ludzie uśmiechnięci,
zaraz przy ognisku staną sobie wkoło.

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.

KĄCIK FILATELISTYCZNY

Chciałbym zapoznać Czytelników
„Jutrzenki” z postacią wielkiego polskiego
grawera i projektanta znaczków pocztowych oraz banknotów. Tym grawerem
był Czesław Słania, który urodził się
2 października 1921 r. w Czeladzi, a zmarł
dziesięć lat temu – 17 marca 2005 r.
w Krakowie .
Po skończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesław Słania podjął prace w Wytwórni Znaczków Pocztowych
w Warszawie jako grawer, zaprojektował wtedy także pierwsze
znaczki pocztowe. W 1956 r. wyjechał do Szwecji i zaczął pracować dla Poczty Szwedzkiej. W czasie wielu lat pracy stał się
jednym z najbardziej cenionych grawerów na świecie. Został
nazwany „królem grawerów”. Król Szwecji Gustaw XVI Adolf
uhonorował Czesława Słanie tytułem Nadwornego Grawera
i wyróżnił go Złotym Medalem Królewskim. Królowa Danii Małgorzata II wręczyła mu Order Dannebroga. Natomiast książę
Monako Rainer III nadał mu Kawalerski Order Św. Karola.
W 1998 r. od ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra
Kwaśniewskiego Czesław Słania otrzymał Krzyż Komandorski
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
W czasie swojego życia Słania wykonał ponad 1000 projektów znaczków, projektował dla Danii, Grenlandii, Wysp Owczych, Islandii, Monako, Niemiec, Francji, Belgii, San Marino,
Szwajcarii, Australii, USA, Chin, Tajlandii, Watykanu, ONZ,
Łotwy, Litwy oraz Polski.
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W NASTĘPNYM NUMERZE
SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

FENOMEN POLSKIEGO PLAKATU

Druk:
ELAN-POLIGRAF
str. Mesager 7, Chişinău

http://www.liveinternet.ru/users/pkfnf/post148821606/

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ.ПОЛЬСКИЙ ХУДОЖНИК WLADYSLAW CHMIELINSKI.
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http://artyzm.com/e_artysta.php?id=1373
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