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WITKACY

ROK WITKIEWICZÓW 2015

„Senat RP, doceniając wkład Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów w kulturę, podkreśla ich znaczenie jako
jednych z najważniejszych twórców polskich. Ich działalność i
twórczość wywarła i nadal wywiera wpływ na kolejne pokolenia
Polaków, nie tylko artystów i badaczy literatury, ale też szerokie
grono odbiorców.
Spośród zasług Stanisława Witkiewicza wyróżnić pragniemy stworzenie stylu zakopiańskiego, będącego w zamierzeniu
pierwszym polskim stylem narodowym w architekturze. Wyrażamy także uznanie dla jego malarstwa oraz działalności jako
teoretyka, krytyka sztuki i pisarza, gdyż twórczość ta w wyjątkowy sposób przyczyniła się do zmian, jakie zaszły w polskim
życiu kulturalnym na przełomie XIX i XX wieku.
Z dumą podkreślamy wybitność, wszechstronność i oryginalność twórczą Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego)
oraz fakt, iż jego dorobek doceniono na całym świecie. Senat
RP z uznaniem dostrzega, iż sztuka, filozofia, twórczość literacka i teorie estetyczne oraz biografia Witkacego pozostają
niewyczerpanym źródłem inspiracji dla artystów posługujących
się różnymi środkami wyrazu artystycznego – od teatru i performance’u, przez malarstwo, po fotografię.
Za wart przypomnienia uznajemy też fakt, iż obaj wybitni
artyści zostali z wyboru mieszkańcami Zakopanego, miejsca
wyjątkowego, ale usytuowanego z dala od ówczesnych centrów
kultury, i obaj w niezrównany sposób wykorzystali potencjał
oraz twórczą energię otaczającej ich przestrzeni. Obaj tworzyli
sztukę odwołującą się niejednokrotnie do tego, co lokalne, ale
mającą też uniwersalną wartość, dzięki czemu znakomicie
wpisuje się ona w dziedzictwo nie tylko polskie, ale i całego
naszego kontynentu.”
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2015 jest rokiem szczególnym dla obu artystów. 24 lutego
minęło 130 lat od urodzin Witkacego, a we wrześniu minie 100
lat od śmierci Stanisława Witkiewicza. W przyjętej uchwale
czytamy:

W NUMERZE:
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7 lutego br. w Senacie odbyło się drugie czytanie uchwały, ustanawiającej 2015 Rokiem Witkiewiczów – Stanisława
Ignacego (Witkacego) oraz jego ojca Stanisława. Uchwałę
poparło jednogłośnie 73 senatorów.

ROK WITKIEWICZÓW 2015

4

Jutrzenka 3/2015

130 LAT TEMU URODZIŁ SIĘ WITKACY
Stanisław Ignacy Witkiewicz („Witkacy”) urodził
się 24 lutego 1885 r. w Warszawie. Jego ojcem był
znany krytyk, malarz i pisarz, twórca tzw. „stylu zakopiańskiego” w architekturze Stanisław Witkiewicz;
matką – Maria z Pietrzkiewiczów, nauczycielka muzyki. Pomiędzy rokiem 1890 a 1893 Witkiewiczowie
przenoszą się na stałe do Zakopanego. Chrzest
Stanisława Ignacego odbywa się już w stolicy Tatr
w 1891 roku, a rodzicami chrzestnymi zostają: Helena
Modrzejewska (ojciec Witkacego przyobiecał jej to
kiedyś i czekano z uroczystością, aż wróci do kraju)
oraz Jan Krzeptowski-Sabała (legendarna już postać
Zakopanego; był towarzyszem i partnerem w pierwszych dyskusjach swojego chrześniaka).
Mały Staś wychowywany jest, głównie przez ojca,
w oryginalny sposób. Stanisław Witkiewicz, będąc
zagorzałym przeciwnikiem systemu szkolnictwa, nie
godzi się posłać swojego dziecka do szkoły. Zamiast
tego organizuje mu prywatne lekcje oraz pozwala,
aby Staś sam rozwijał się w tych kierunkach, które go
interesują. A interesuje przyszłego Witkacego wiele
rzeczy. Od małego przejawia różnorodne zdolności
artystyczne: początkowo głównie malarskie i muzyczne, szybko uczy się pisać i podejmuje pierwsze
próby pisarskie (cała seria „dramacików” napisanych
i samodzielnie wydrukowanych w 1893 roku).
W 1897 roku Stanisław Ignacy zdaje egzamin
do drugiej klasy szkoły realnej we Lwowie. Nie

Stanisław Ignacy Witkiewicz z Sabałą (ojcem chrzestnym)
/ źródło: www.culture.pl

uczęszcza jednak regularnie na zajęcia. Zamiast
tego zdaje egzaminy semestralne, ucząc się nadal samodzielnie w domu w Zakopanem. W tym
okresie, poza dalszym rozwojem w dziedzinach
muzyki i malarstwa, budzi się u Witkacego nowa
pasja: fotografowanie. Zamiłowanie do fotografii
będzie mu towarzyszyło przez większą część życia.
W 1900 roku Stanisław Ignacy pierwszy raz
spędza dłuższy czas poza domem: wakacje u ciotki
w Syłgudyszkach na Litwie. Będzie tu przyjeżdżał
przez kolejne cztery lata, odwiedzi z ciotką Petersburg, będzie malował i fotografował. W 1901 roku
dwa pejzaże Witkacego z Litwy zostaną zaprezentowane na zakopiańskiej „Wystawie obrazów i rzeźb”.
W tym okresie Stanisław Ignacy zaczyna interesować się filozofią, czego wyrazem są jego rozprawki,
które złożą się na jego pierwszą „książkę” „Marzenia
improduktywa (dywagacja metafizyczna)”.
W 1904 roku Witkacy wyjeżdża do Włoch, odwiedzając po drodze Wiedeń i Monachium, gdzie ma
okazję zwiedzić liczne galerie. Dalej maluje i wydaje
się, iż w tym momencie uznaje siebie przede wszystkim za malarza. Świadczy o tym fakt, iż w 1905 roku
przeprowadza się do Krakowa i, wbrew opinii ojca,
podejmuje naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Wraz
z Karolem Szymanowskim ponownie odwiedza Włochy, gdzie przebywa na kuracji jego ojciec.
Wycieczka do Paryża w 1908 roku wpłynie znacząco na Witkiewicza-malarza. Zwiedzając muzea,
galerie oraz 24 Salon Niezaleznych, będzie miał
szansę zapoznać się z najnowszymi kierunkami
malarstwa europejskiego. Pod ich wpływem zrywa
z dotychczas uprawianym malarstwem pejzażowym, pojawiają się jego pierwsze „potwory” oraz
portrety. Jeszcze w tym roku ojciec zapada na
zdrowiu i wyjeżdża do Lovrany we Włoszech, by
nigdy już do kraju nie wrócić.
Na dalszym życiu młodego Stanisława Ignacego
zaważy silnie znajomość z aktorką Ireną Solską,
którą obdarzy silnym uczuciem. Niejako wynikiem
tej znajomości będzie pierwsza powieść Witkiewicza „622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta”,
napisana w latach 1909-1911. Parokrotnie odwiedza
w tym czasie ojca w Lovranie, w maju 1911 jedzie
przez Berlin i Kolonię ponownie do Paryża, by zobaczyć pierwszy triumf kubizmu (41 sala Salonu
Niezależnych). Kontynuuje podróż, zatrzymując
się w Bretanii u malarza Władysława Ślewińskiego,
a w lipcu odwiedza w Londynie swego przyjaciela
Bronisława Malinowskiego.
Lata 1912-1913 Witkacy spędza w Zakopanem.
Poddaje się psychoanalizie pod kierunkiem doktora

Karola de Beaurain, który „wmawia mu kompleks
embriona”. W konsekwencji Stanisław Ignacy w jednym z listów do przyjaciółki Heleny Czerwijowskiej
podpisuje się Witkacy, co ma symbolizować artystyczne wyzwolenie się spod opieki ojca. W latach
tych malarskie prace Witkacego prezentowane są
w Zakopanem, Warszawie i Krakowie.
Stanisław Ignacy Witkiewicz decyduje się również na definitywne zerwanie romansu z Ireną Solską. Zaręcza się natomiast z poznaną w Zakopanem
Jadwigą Janczewską. Trudny okres narzeczeństwa
kończy się tragicznie: 21 lutego 1914 roku panna
Jadwiga popełnia samobójstwo. Artysta popada
w głęboką depresję i sam bliski jest targnięcia się
na własne życie.
Witkacy przyjmuje zaproszenie Bronisława
Malinowskiego do wzięcia udziału w ekspedycji
badawczej na Nową Gwineę, w której ma pełnić
funkcję rysownika i fotografa. Początkowo zatrzymują się na Cejlonie, a w lipcu docierają do Australii.
Tam dociera do nich wiadomość o wybuchu wojny.
Witkacy decyduje się na powrót do Europy i walkę
przeciwko Niemcom, których uznaje za głównego
wroga Polski. Przez Odessę dostaje się do Petersburga, gdzie, dzięki protekcji mieszkającej tam
rodziny, zostaje przyjęty do Pawłowskiej Szkoły
Wojskowej.
Szkołę kończy w trybie przyśpieszonym i we
wrześniu 1915 roku w stopniu podchorążego zostaje skierowany na front. Szybko zostaje dowódcą
czwartej kompanii, a w uznaniu zasług wojennych
w lipcu 1916 roku zostaje oficerem Lejb Gwardii

/ źródło: http://culture.pl/

Pułku Pawłowskiego w stopniu podporucznika.
W lipcu tego roku w zachodniej części Ukrainy koło
wsi Witonirz Witkacy zostaje ciężko ranny podczas
bitwy i już nie powraca na front. Nie wiadomo do
dnia dzisiejszego, co dokładnie dzieje się z Witkiewiczem podczas rewolucji, a on sam o tym rzadko
wspomina. W 1918 roku przez Warszawę dociera
do Zakopanego.
Jeszcze podczas pobytu w Rosji Witkacy rozpoczyna pracę nad swoim systemem filozoficznym
i estetycznym, wynikiem czego jest książka „Nowe
formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia”, ukończona we wrześniu 1918 roku.
Z Rosji przywozi artysta ogromną ilość kompozycji
i portretów, stanowiących podstawę do przyjęcia
go do grupy Formistów, których stanie się wkrótce
głównym teoretycznym rzecznikiem. Powstają dwa
pierwsze dramaty: „Maciej Korbowa” i „Bellatrix”
oraz „Nowa homeopatia zła”.
Następne pięć lat to okres najbardziej „płodny”
w życiu Witkiewicza. Wydaje „Nowe Formy w malarstwie”, „Szkice estetyczne” oraz „Teatr”, pisze
około trzydziestu dramatów. Premiery jego sztuk
odbywają się w Krakowie, Warszawie i Toruniu.
Wraz z Formistami wystawia swoje obrazy w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Poznaniu i Zakopanem.
30 kwietnia 1923 roku Witkacy żeni się z wnuczką
Juliusza Kossaka Jadwigą z Unrugów.
Około roku 1925 Witkacy zmienia zasadniczy
nurt swoich zainteresowań artystycznych. W malarstwie ograniczy się do portretu, który będzie
traktował jako formę sztuki użytkowej i źródło
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Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) z ojcem
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swego utrzymania. Wtedy właśnie zakłada sławną
Firmę Portretową „S. I. Witkiewicz”. W literaturze
porzuci dramat na rzecz powieści, którą uzna za
„worek”, który nie może być dziełem Czystej Formy, jednakże nadaje się dobrze do prezentowania
poglądów autora. Rozpoczyna pracę nad powieścią „Pożegnanie jesieni”, która ukaże się drukiem
w 1927 roku.
W tym samym roku Witkacy rozpoczyna
współpracę z warszawskim dziennikiem „Przegląd
Wieczorny”, w którym będzie publikował cotygodniowe felietony poświęcone głównie krytyce
literackiej. W latach późniejszych nawiąże również
współpracę z innymi pismami („Polska Zbrojna”,
„Gazeta Polska”, „Pion”, „Zet”). Kończy swoją
trzecią powieść pt. „Nienasycenie”, która zostanie
wydana w 1930 roku.
Latem 1929 roku Witkacy poznaje Czesławę
Oknińską-Korzeniowską, z którą odtąd będą go
łączyć uczuciowe więzy aż do wspólnego, choć
przeżytego przez Oknińską, samobójczego zamachu. W 1931 roku umiera matka Witkacego,
a on sam przenosi się do „Witkiewiczówki” na
Antałówce, gdzie wynajmuje pokój u swej ciotki
Marii Witkiewiczówny i gdzie mieszkać będzie do
końca. W twórczym życiu Witkacego zaczyna teraz dominować filozofia. W wydanej w 1935 roku
książce „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez
pojęcie istnienia” wykłada swój system filozoficzny,
który nazywa monadyzmem biologicznym. W latach
1931-1932 pisze swoją ostatnią, najbardziej zresztą
„filozoficzna” powieść „Jedyne wyjście”, która ukaże
się drukiem po raz pierwszy dopiero w 1968 roku.
Wydaje również książkę znaną obecnie pod tytułem

„Narkotyki”. W 1935 roku za twórczość literacką
zostaje odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej
Akademii Literatury.
W 1936 roku powstają „Niemyte dusze”, które
przed wojną zostaną opublikowane jedynie we
fragmentach. Ostatnie lata życia poświęca Witkacy
prawie wyłącznie filozofii: publikuje artykuły, polemizuje z poglądami współczesnych filozofów oraz
pisze dalszy ciąg swojego „główniaka” „Zagadnienie psychofizyczne”. We wrześniu 1936 roku bierze
udział w Kongresie Filozoficznym w Krakowie,
na którym wygłasza referat. W 1937 roku gości
u siebie w Zakopanem niemieckiego filozofa Hansa
Corneliusa, z którym od lat przyjaźnił się i korespondował.
W 1938 Witkacy pisze nie zachowany niestety
dramat „Tak zwana ludzkość w obłędzie”. Widmo
zbliżającej się katastrofy, którą przeczuwa wyraźnie, sprawia, że Witkacy znajduje się w stanie
głębokiej depresji. Początek roku 1939 spędza
w Warszawie, lipiec i sierpień w Zakopanem, by
w ostatnich dniach sierpnia ponownie wrócić do
Warszawy. 5 września wraz z Czesławą Oknińską opuszcza Warszawę i kieruje się na wschód.
W połowie września dociera do wsi Jeziory na
Polesiu. 18 września na wiadomość o wkroczeniu
Armii Czerwonej do Polski popełnia samobójstwo.
Jego partnerka, mimo zażycia silnej dawki luminalu, przeżyła. Stanisław Ignacy Witkiewicz zostaje
pochowany na wiejskim cmentarzu w Jeziorach.
Na podstawie:
A. Micińska, Kalendarium życia i twórczości Witkacego
[w:] J. Błoński, Od Stasia do Witkacego, Kraków 1997.
źródło: www.witkacy.republika.pl

KĄCIK FILATELISTYCZNY

WITKACY – TWÓRCA WIZJONER
24 lutego 2015 roku do obiegu wszedł znaczek
pocztowy o wartości 5,20 zł, na którym przedstawiono podobiznę Witkacego. W tle bloku przedstawiono Witkacego i fragment obrazu „Tworzenie świata”.
autor projektu:
ilość znaczków:
wartość:
nakład:
technika druku:
format znaczka:
format bloku:
papier:
data obiegu:

Agnieszka Sancewicz
1
5,20 zł
180.000 sztuk
offset
31,25 x 43 mm
70 x 90 mm
fluorescencyjny
24 lutego 2015 roku

Fragment koperty FDC
autorstwa A. Sabcewicz
zaprezentowano na okładce
tego numeru „Jutrzenki”.
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2015 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ
СТАНИСЛАВА ИГНАЦИЯ ВИТКЕВИЧА И ЕГО ОТЦА

СТАНИСЛАВ ВИТКЕВИЧ (1851-1915) – известный польский архитектор, художник, писатель, теоретик искусств. В 1890 году переехал
с семьей в Закопане, где создал уникальный
архитектурный стиль – закопанский, который
позже стал польским национальным стилем не
только в области архитектуры, но и в других областях искусства.
СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ ВИТКЕВИЧ (ВИТКАЦИЙ) (1885-1939) – художник, о котором, наверное, слышал каждый. Мастер шокирующих
цветов и психоделических видений, блестящий
портретист, драматург, писатель, путешественник, фотограф, философ... Список интересов
Станислава Игнация Виткевича действительно
впечатляет.
С детства мальчик был в постоянном контакте с корифеями польской культуры и искусства,
поэтому неудивительно, что он выбрал для
себя интересный, хотя и трудный путь – путь
в искусство. В течение всей жизни он был
в поиске абсолютного искусства, которое назвал
«чистой формой». С одинаковым рвением он
искал ее в живописи и литературе. Виткаций
был уважаемым художником и драматургом,
пьесы которого ставились на сценах театров.
Колоритная личность, эксцентричное поведение и убеждения, и в то же время своего
рода «мода на Виткация» сделали его одним
из самых важных участников художественной
и общественной жизни довоенной Польши.
Поиск чистой формы был интересен, но не
приносил дохода, что побудило Виткация заняться портретами на заказ в рамках деятельности «Портретной фирмы С. И. Виткевич». Хотя
он не придавал слишком большого значения
этому направлению своего творчества, именно

портреты известных и неизвестных людей, иногда реалистичные, хотя и с ноткой метафизики,
иногда совершенно фантастические, принесли
ему наибольшую известность и признание.
Станислав Игнаций Виткевич участвовал
в Первой мировой войне и дослужился от рядового до офицера, но впоследствии никогда
не говорил о своих военных приключениях. Он
был также свидетелем революции в России
и начала Второй мировой войны. В течение
многих лет предсказывал нашествие азиатской
цивилизации на Европу, и, когда узнал о вторжении советских войск в Польшу в 1939 году,
покончил жизнь самоубийством.
Виткаций – визионер, опережающий эпоху,
и одновременно ее яркий насмешник. Проницательность его умозаключений и катастрофических пророчеств позволяет следующим
поколениям открывать его снова и снова. Один
из немногих представителей польской культуры,
значение которого в истории мирового искусства
не слабеет.
Источники:
www.thenews.pl
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В 2015 году исполняется 130 лет со дня
рождения Виткация и 100 лет с момента смерти
Станислава Виткевича.
Авторы закона подчеркнули значимость Виткевичей как одних из самых важных польских
художников. «Их деятельность и творчество
оказывали – и оказывают до сих пор – влияние
на будущие поколения поляков, не только на
художников и литературоведов, но и на широкую
аудиторию», – говорится в документе.
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Сенат Польши объявил 2015 годом Виткевичей: Станислава Игнация (Виткация) и его отца
Станислава. Соответствующий законопроект поддержали единогласно 73 сенатора.

WIADOMOŚCI

NIEMIECKI NIEPOKÓJ O MOŁDAWIĘ
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Kanclerz Angela Merkel zapewniła w czwartek, 26 lutego br., że Niemcy będą nadal wspierać
Mołdawię jako „bliskiego partnera”. Po rozmowie z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem
w Berlinie wyraziła zrozumienie dla postulatu Bukaresztu ws. zwiększenia obecności NATO.
– Mamy nadzieję, że nie – odpowiedziała
Merkel na pytanie rumuńskiego dziennikarza, czy
w Mołdawii może dojść do destabilizacji i konfliktu
podobnego do kryzysu we wschodniej Ukrainie.
Podkreśliła, że Niemcy od wielu lat angażują się na
rzecz rozwiązania „zamrożonego konfliktu” w Naddniestrzu. – Nie wolno zapomnieć, że ten konflikt
istnieje. Międzynarodowe wysiłki jak dotąd nie przyniosły rozwiązania – powiedziała Merkel. – Musimy
dalej działać. Sytuacja w Mołdawii nie wygląda tak,
jakbyśmy sobie tego życzyli – dodała.
Iohannis zgodził się z oceną Merkel, zaznaczając, że obecnie „nie ma oznak, że sytuacja
w Mołdawii rozwija się w takim kierunku (jak na
Ukrainie)”. Podkreślił, że cała Europa zainteresowana jest rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie. Prezydent Rumunii powiedział, że podczas niedawnej
wizyty w Mołdawii radził tamtejszym politykom,

by próbowali doprowadzić do poprawy sytuacji
w Naddniestrzu w negocjacjach w formacie 5+2.
W negocjacjach w tym formacie uczestniczą: Rosja,
Ukraina, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE), USA i Unia Europejska oraz
Naddniestrze i Mołdawia.
Naddniestrze to separatystyczny obszar na
terytorium Mołdawii, zamieszkany przez ludność
rosyjskojęzyczną. Kiszyniów utracił nad nim kontrolę
w latach 90.; stacjonuje tam około 1,5 tys. żołnierzy
rosyjskich.
Sondaże wykazują silne podziały w społeczeństwie prawie 4-milionowej Mołdawii. 40 %
mieszkańców opowiada się za dalszą integracją
z UE. Niemal tyle samo popiera przyłączenie się
kraju do Unii Celnej tworzonej przez Rosję, Białoruś
i Kazachstan.
Źródło: TVN24

WYBORY LIDERA GAGAUZJI
W wyborach przywódcy Gagauzji – jednostki administracyjnej w ramach Mołdawii posiadającej
daleko idącą autonomię, który odbyły się 22 marca 2015 r., zwyciężyła Irina Vlah, otrzymując 51,01 %
głosów. Drugie miejsce zajął mer stolicy, Komratu, Nicolai Dudoglo – 19,05 %.

Frekwencja wyniosła 58,1 %. Najwyższa była
w stolicy Gagauzji – Komracie, gdzie dosięgła 61,7 %.
W wyborach startowało dziesięciu kandydatów.
Wybory były ze szczególną uwagą obserwowane przez mołdawskie elity. Gagauzowie w swej
masie są bowiem prorosyjscy i sprzeciwiają się kursowi Kiszyniowa na integrację z Unią Europejską.
Głównym tematem kampanii Iriny Vlah była
współpraca z Rosją i sprzeciw wobec proeuropejskiej polityki prowadzonej przez władze Mołdawii.
Domagała się też większej autonomii dla regionu.
Leżąca na południu Mołdawii 160-tysięczna
Gagauzja, jeden z najbiedniejszych regionów

kraju, cieszy się autonomią gospodarczą, lecz ma
mołdawską policję, szkoły i sądownictwo. Zamieszkana jest przez Gagauzów – prawosławną ludność
pochodzenia tureckiego. W 1990 r. Gagauzowie,
podobnie jak ludność słowiańska w Naddniestrzu,
zbuntowali się przeciw władzom Mołdawii, które
oskarżali o tendencje nacjonalistyczne. Utworzyli
własną separatystyczną republikę, ale inaczej niż
Naddniestrze, w 1994 r. Gagauzowie uzgodnili
kompromis z władzami w Kiszyniowie – wrócili
w granice Mołdawii w zamian za status autonomiczny.
Na początku lutego 2014 r. mieszkańcy Gagauzji zadecydowali w referendum, że chcą, by
ich region wstąpił do Unii Celnej tworzonej przez
Rosję, Białoruś i Kazachstan. Gagauskie referendum zorganizowano jako protest przeciw integracji
Mołdawii z Unią Europejską.
Po podpisaniu w czerwcu przez Mołdawię
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską
Rosja wprowadziła embargo na mołdawskie wina,
owoce i warzywa. Jednak nie dotyczy ono części
przedsiębiorstw z Naddniestrza i Gagauzji.
Źródło: PAP

KONKURS

„NIECH SIĘ KWIECI 3 MAJA”
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” zaprasza do udziału

w KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PRACĘ DOTYCZĄCĄ KONSTYTUCJI 3 MAJA
Kiszyniów 2015

7. Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2015 r.
8. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane
na wernisażu połączonym z polonijnym festiwalem
„Polska Wiosna w Mołdawii” w dniu 16.05.2015 r.
w ośrodku „GINTA LATINA”.
III Kryteria oceny
1. Oceny prezentacji na każdym etapie konkursu
dokonuje jury powołane przez organizatorów.
2. Oceniając prace, jury zwracać będzie uwagę
przede wszystkim na względy merytoryczne, walory
artystyczne oraz pomysłowość autora.
3. Dla laureatów przewidywane są wartościowe
nagrody, których wręczenie odbędzie się podczas
uroczystości otwarcia festiwalu „Polska Wiosna
w Mołdawii” w dniu 16 maja 2015 r.
Kontakt: tel. (0694) 55639

Ogłoszen i e
Zapraszamy organizacje polonijne w Mołdawii oraz lokalnych artystów do zaprezentowania swoich prac na WYSTAWIE RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO, która odbędzie
się w ramach XV Festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”.

Inspiracją do powstania wystawy jest zainteresowanie rękodziełem artystów lokalnych oraz działających w towarzystwach polonijnych Mołdawii. Tematyka prac, zaprezentowanych na poprzednich edycjach
wystawy, była bardzo różnorodna. Można było oglądać robótki na drutach, prace szydełkowe, hafty, szkło
i ceramikę ręcznie malowaną, dekoracje z koronek, kompozycje z bibuły, materiałów, papieru, ozdoby
z filcu, decoupage, wiklinę papierową i origami. Czekamy na wasze prace!

Wernisaż odbędzie się 16 maja 2015 r.

Adres: Kiszyniów, Ośrodek Kultury „GINTA LATINA”, str. Sfatul Ţării 18,
Rozpoczęcie o godzinie 10.00
		
		

Organizator: Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” (Kiszyniów)
Kontakt:
tel. 069415531
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II Założenia organizacyjne
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (technika dowolna, format max A3).
2. Proponujemy następujące bloki tematyczne:
• BOHATEROWIE KONSTYTUCJI 3 MAJA
• LOSY KONSTYTUCJI 3 MAJA
• CO MNIE ŁĄCZY Z POLSKĄ
3. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież
w wieku 6-17 lat.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
• dostarczenie swojej pracy do gabinetu polskiej
klasy w Liceum im. M. Gogola (adres: Liceum
Ogólnokształcące im. M. Gogola, ul. Szciusewa
90, Kiszyniów)
• lub wysłanie pliku (nie mniej 1024 x 768 pikseli)
pocztą elektroniczną na adres: polskawiosna@
gmail.com
5. Pracę należy na odwrocie podpisać, podając
imię, nazwisko, szkołę i klasę.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału
w konkursie maksymalnie 3 prace.
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
I Cele
1. Upowszechnianie wiedzy na temat Konstytucji
3 Maja
2. Kształtowanie patriotycznych postaw wśród
młodzieży
3. Promocja talentów

AKTUALNOŚCI

DZIEŃ KOBIET I DZIEŃ MĘŻCZYZN

7 marca 2015 r. był dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Polaków Gagauzji w Komracie kolejną okazją do świętowania. Uroczyście,
a zarazem wesoło, obchodziliśmy Dzień Kobiet
i Mężczyzn przygotowany przez nauczycielkę języka polskiego Agnieszkę Mikulec. Tradycyjnie wystąpił znakomity zespół taneczny „Polacy Budżaka”
prowadzony przez choreografkę Marinę Wolewicz-Garczu. Mali i dorośli śpiewali bądź parodiowali
wybrane utwory, odbyły się liczne konkursy (w tym
rozpoznawanie słynnych Polek), występ klauna.
Gwoździem programu było wykonanie fragmentu
„Jeziora łabędziego”.
Każda z pań otrzymała kwiaty i życzenia
w oryginalnej formie, natomiast mężczyźni zostali
odznaczeni przez Panią Prezes Ludmiłę Wolewicz

złotymi czekoladowymi medalami i pamiątkowymi
kartami.
Na koniec, by przywołać szybko wiosnę –
zgodnie z mołdawskim zwyczajem – wszyscy
zostali obdarowani ręcznie wykonanymi, pięknymi
merciszorami*.
(am)

* Święto Mărțișor (czyt. merciszor) powiązane jest z oczeki-

waniem na zbliżającą się wiosnę, ale również jest to czerwono-biały sznureczek, który miał za zadanie chronić noszącą
go osobę i zapewnić jej pomyślność na cały rok. Dzisiaj do
sznureczka dołączone są niewielkie zawieszki-kwiaty. Aby
otrzymany mărțișor przyniósł szczęście, przez pierwsze
12 dni marca trzeba nosić go przypiętego do ubrania, a po
tym czasie zawiązać na gałęzi jabłoni.
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Nie tylko kobiety mają swoje święto, od niedawna w kalendarzu zagościł Dzień Mężczyzn. Pomysł
na to święto jest pochodną idei równości płci. Tradycja święta zapoczątkowana została w 1999 r.
Na świecie jest on obchodzony oficjalnie 19 listopada, jednak w Polsce przyjęła się data 10 marca,
czyli dwa dni po święcie kobiet.

Koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży, kwiaty, konkursy, zabawy –
Dzień Kobiet i Mężczyzn w Komracie był naprawdę wesoły!
A w dniu 10 marca składano również życzenia urodzinowe nauczycielce
języka polskiego Agnieszce Mikulec. Czy każdy Polak może być dumny
z tego, że dostał w prezencie dywanik z godłem Gagauzji?
Redakcja dołącza się do życzeń Polonii gagauskiej — 100 lat,
Pani Agnieszko!

AKTUALNOŚCI

Людмила Волевич, Комрат

Od 2013 roku Stowarzyszenie Polaków Gagauzji wraz z austriacką organizacją Dzieło Kolpinga realizuje projekt hodowli kóz rasy alpejskiej w ramach pomocy rodzinom najuboższym.
7 marca 2015 r. przedstawiciele Kolpingu w Mołdawii przekazali kolejną partię – 14 kóz. Otrzymały je ubogie wielodzietne rodziny z Komratu i wsi
Kongaz. Tego dnia odwiedzili nas ksiądz Krzysztof
Płonka oraz współpracownik organizacji Kolping
Katarzyna Jażgunowicz. Pod adresem austriackiej
organizacji oraz jej przedstawicieli w Mołdawii padło
wiele ciepłych słów i podziękowań.
Stepanida Dojkowa: – Bardzo dziękujemy za
wasze dobre uczynki. Pochowałam męża i syna,
i teraz sama wychowuję troje dzieci. Ze względu na
stan zdrowia nie mogę pracować. Nasza rodzina
żyje z pensji najstarszej córki, która pracuje w fabryce odzieży. Te dwie kozy to dla nas prawdziwy
skarb!
Katarzyna Stajewa: – Jestem matką pięciorga
dzieci, najmłodsze ma rok, a najstarsze 12 lat. Mąż
pracuje, ale jego pensja nam nie wystarcza. Wcześniej dużo pieniędzy wydawaliśmy na mleko. Teraz
dzięki podarowanym kozom będziemy mieli własne
mleko, a za oszczędzone pieniądze będziemy mogli
kupić coś jeszcze. Niech Bóg da Wam zdrowie.
Dziękujemy za opiekę nad nami.
Informacja o opisywanym tu projekcie jest znana w wielu wsiach Gagauzji, a chętnych do otrzymania własnych kóz ciągle przybywa.
Ludmila Wolewicz, Komrat
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Начиная с 2013 года Польская община Гагаузии совместно с организацией «Kolping» из Австрии реализует проект помощи малоимущим
семьям в разведении коз альпийской породы.
7 марта 2015 г. представителями «Kolping»
в Молдавии была передана очередная партия из
14 коз. Ее получили малоимущие и многодетные
семьи из Комрата и села Конгаз. В этот день нас
посетили кс. Кшиштоф Плонка и сотрудница «Kolping» Екатерина Яжгунович. Много слов благодарности было сказано в адрес организации из
Австрии и их представителей в Молдавии.
Степанида Дойкова: – Большое спасибо
за ваши добрые дела. Похоронив мужа и сына,
я сама воспитываю троих детей. По состоянию
здоровья не могу работать. Наша семья живет
на зарплату старшей дочери, которая работает
на швейной фабрике. Эти две козы – для нас
целое сокровище!
Екатерина Стаева: – Я мать пятерых детей,
самому младшему – год, а старшему – 12 лет.
Муж работает, но его заработка нам не хватает.
Много денег у нас уходило на молоко. А сейчас,
благодаря подаренным козам, у нас будет свое
молоко, и на сэкономленные деньги мы сможем
еще что-нибудь купить. Дай Бог вам здоровья,
спасибо за заботу о нас.
Информация об этом проекте стала известна
во многих селах Гагаузии, и желающих завести
собственных коз становится все больше.
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АВСТРИЙСКИЕ КОЗЫ – СЕМЬЯМ В ГАГАУЗИИ
AUSTRIACKIE KOZY DLA GAGAUSKICH RODZIN

AKTUALNOŚCI
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UCZNIOWIE Z MOŁDAWII NA WARSZTATACH
W PRZEMYŚLU

W ramach współpracy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Mołdawii z Państwową Wyższą Szkołą
Wschodnioeuropejską przemyska uczelnia gościła
w swoich murach uczniów z Liceum im. D. Kantemira
z Bielc oraz Liceum im. Akademika K. Sybirskiego
z Kiszyniowa.
W dniach 21-28 lutego uczniowie uczestniczyli
w warsztatach z języka polskiego oraz polskiej historii i sztuki, a także w innych zajęciach zorganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Ponadto uczniowie zapoznali się
z ofertą dydaktyczną Instytutu Mechatroniki.

Alina Lipkowska (uczennica Liceum im. Dymitra Kantemira w Bielcach, 12 klasa):
– Niewątpliwie, warsztaty w Przemyślu pomogą wielu uczestnikom przyjąć decyzje dotyczące
wyboru zawodu. Podobały mi się lekcje historii
i kultury obszaru anglojęzycznego. Mieliśmy również warsztaty plastyczne oraz ciekawe wycieczki.
Zwiedziliśmy Twierdzę w Krasiczynie.
Serdecznie dziękujemy organizatorom: panu
Bartłomiejowi Marczykowi (Instytut Historii PWSW)
i pani Larysie Zawadzkiej-Ivasîna (UTW w Mołdawii).

INFORMACJA DLA POLONII
Zapraszamy Polaków ze Wschodu!
REKRUTACJA 2015/16

Liceum Ogólnokształcące w Skale stwarza
uczniom szansę zdobycia dobrego wykształcenia, aby
w przyszłości móc kontynuować naukę na dowolnie
wybranej uczelni.
W Liceum młodzież może uczyć się w następujących klasach:
klasa wojskowo-policyjna – z rozszerzonymi
przedmiotami: geografia, wiedza o społeczeństwie;
przedmiot dodatkowy: zajęcia specjalistyczne;
klasa strażacko-ratownicza – z rozszerzonymi
przedmiotami: chemia, fizyka, język angielski; przedmiot dodatkowy: zajęcia specjalistyczne;
klasa humanistyczna z rozszerzonym przedmiotami: język polski, historia, język angielski; przedmiot
dodatkowy: dziedzictwo kulturowe Krakowa;
klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym
przedmiotami: biologia, chemia, język angielski;
klasa ekologiczno-turystyczna z rozszerzonym
przedmiotami: biologia, geografia, język angielski;
klasa inżynierska z rozszerzonym przedmiotami:
fizyka, matematyka, język angielski.
Zajęcia pozalekcyjne: koło turystyczne, techniczne, dekoracyjne; Szkolna Liga Futsalu; wspinaczka
skałkowa; zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, j.
polskiego, biologii, geografii, chemii, języków obcych
oraz przedmiotów zawodowych.
Kursy i szkolenia, w których mogą brać udział
uczniowie, zdobywając certyfikaty: pływanie, samoobrona, skoki spadochronowe, pierwsza pomoc
przedmedyczna, strzelanie z broni palnej i pneumatycznej, obozy survivalowe i wymarsze kondycyjne.
U NAS ZREALIZUJESZ SWOJE PASJE!

w Zespole Szkół Placówek Oświatowych
im. Władysława Łokietka
Technikum proponuje naukę w klasach o profilu:
technik informatyk
– tworzenie i administrowanie stron internetowych i baz danych; projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych; montaż i eksploatacji
komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych.
Absolwent szkoły może podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki lub podjąć
studia na kierunkach informatycznych UJ, AGH, PK.
technik logistyk
– zajmuje się planowaniem, organizowaniem,
kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania
towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu
optymalizacji korzyści wynikających z wymiany
towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
technik spedytor
– w obszarze działania spedytora znajduje
się transport samochodowy, kolejowy, morski,
śródlądowy, wodno-śródlądowy, lotniczy oraz intermodalny.
technik obsługi turystycznej
– organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje, rozlicza imprezy i usługi
turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych,
np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych.
U NAS ZDOBĘDZIESZ WYMARZONY ZAWÓD!
SZKOŁA POSIADA INTERNAT
Koordynator projektu polonijnej rekrutacji
w Mołdawii: Larysa Ivasîna, tel. +373 0695 95509.
www.lo-skala.edu.pl
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w Zespole Szkół Placówek Oświatowych
im. Władysława Łokietka

TECHNIKUM
W SKALE
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W SKALE

SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

PIERWSZE MUZEUM PLAKATU NA ŚWIECIE
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Przez lata w Polsce powstawały arcydzieła plakatu, jakich nie tworzono
nigdzie indziej na świecie. Po raz pierwszy świat zachwycił się Polską Szkołą
Plakatu w 1948 r. (wiedeńska Wystawa Plakatu Filmowego), podczas której
nagrodzono pięć dzieł Waldemara Świerzego: „Baryłeczka”, „Ludzie bez skrzydeł”, „Obywatel Kane”, „Niepotrzebni mogą odejść” i „Symfonia pastoralna”.
Jeszcze większy sukces na I Międzynarodowym Biennale Plakatu odniósł Jan
Lenica, zdobywając złoty medal za afisz do opery „Wozzeck” Albana Berga
z 1964 r., określany „międzynarodową ikoną lat 60.” Dwa lata później w Wilanowie otworzono pierwsze na świecie Muzeum Plakatu.
Muzeum Plakatu w Wilanowie założone w 1968 roku jako oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, było pierwszym muzeum plakatu na świecie.
Do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
turystów z zagranicy, a niektórzy przyjeżdżają do
Warszawy tylko dla niego. Nic dziwnego, mieszczące się na terenie zespołu pałacowo-parkowego
w stołecznym Wilanowie muzeum, w którym co
dwa lata odbywają się Międzynarodowe Biennale
Plakatu, posiada w swoich zbiorach dzieła m. in.
Pabla Picassa, Andy’ego Warhola oraz gwiazd
Polskiej Szkoły Plakatu: Jana Młodożeńca, Henryka Tomaszewskiego, Waldemara Świerzego,
Franciszka Starowieyskiego, Wiesława Rosocha
czy Jana Lenicy.
Muzeum Plakatu gromadzi, opracowuje i konserwuje zbiory polskich plakatów. Prowadzi także
działalność wydawniczą, zlecając druk plakatów
i innych wydawnictw, towarzyszących każdej wystawie.
Muzeum organizuje wystawy czasowe wybitnych twórców plakatu z całego świata, a także
współpracuje z muzeami artystycznymi i galeriami
na całym świecie.

54 000 eksponatów znalazło miejsce w dawnej
ujeżdżalni pałacowej, zaprojektowanej w 1848 roku
przez architekta Franciszka Marię Lanciego.
Powołanie do istnienia instytucji zajmującej się
archiwizacją sztuki plakatu było przedsięwzięciem
pionierskim i wyznaczało nowe standardy w praktyce muzealnej.
Za szczytowy okres Polskiej Szkoły Plakatu,
która tę nazwę zyskała w latach 60., uznaje się okres
od wczesnych lat 50. do połowy lat 60. Jego zwieńczeniem były pełne humoru plakaty cyrkowe oraz
cykl plakatów dla Opery Warszawskiej i stołecznego
Teatru Dramatycznego. Po transformacji ustrojowej
w 1989 r. Polska Szkoła Plakatu umarła. Artystyczny
plakat filmowy zastąpił klasyczny, z fotosem aktora
i prymitywnym liternictwem. Również w tym Polska
dorównała kapitalizmowi. Ale arcydzieła tworzone
przez artystów w PRL do dziś cieszą się uznaniem
znawców i kolekcjonerów na całym świecie.
Muzeum Plakatu w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki-Potockiego 10/16
Warszawa
www.postermuseum.pl
Opr. T. Cruglea na podstawie: http://www.polska.pl/
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Z Simionem Zamszą los połączył mnie w czasie studiów mojej córki na Fakultecie Rzemiosła Artystycznego i Wzornictwa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iona Creangă w Kiszyniowie. Był on
ulubionym nauczycielem Walentyny. Od pierwszego dnia naszej znajomości Simion oczarował mnie
wewnętrzną wolnością, godnością i odwagą bycia samym sobą.
Simion Zamsza jest absolwentem Petersburskiego Instytutu Malarstwa, Rzeźby i Architektury imienia
Ilii Repina, członkiem Związku Artystów Republiki Mołdawii, autorem kilku wystaw, ilustratorem książek,
a także twórcą serii znaczków o mołdawskich zwyczajach i tradycjach.
15 listopada 2014 r. w Narodowym Muzeum Historii w Kiszyniowie z inicjatywy Ligi Polskich Kobiet
odbyła się konferencja poświęcona polskiemu plakatowi. Materiały zostały przygotowane przez Simiona
Zamszę, który jest wielkim miłośnikiem tego rodzaju sztuki. Jestem bardzo wdzięczna Simionowi Zamszy
za to, że zgodził się podzielić swoją miłością do polskiej szkoły plakatu z czytelnikami „Jutrzenki”. Mam
nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę.
Valerina Martin
Prezes Ligi Polskich Kobiet

Simion Zamșa

artist plastic, pictor și grafician, Maestru în Artă din Republica Moldova
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Afişul a creat în Polonia o iluzie artistico-vizuală
a realităţii istorice a unei naţiuni.Utilizând metafora
comunicării cu cotidianul artiştii polonezi au creat pe
parcursul unui secol de cataclisme sociale, tragedii
umane noi modalităţi de comunicare intelectuală
cu societatea şi au transmis mesaje emoţionale de
o capacitate de convingere excepţională.Necătând la opresiunea regimurilor politice, artiştii au
transmis mesaje de o putere şi eficienţă greu de
închipuit care în final au ajutat societatea poloneză
să creeze un stat puternic receptiv la artele vizuale.
Astfel ARTA a devenit o carte de vizită a Poloniei
şi a plasat-o în avangarda popoarelor cu cel mai
mare potenţial artistic.
Polonia a devenit prima ţară din lume unde arta
afişului a fost pusă în valoarea conservării memoriei
prin fondarea unui muzeu al afişului. Creat în 1968
la Wilanów, o veche reşedinţă a regilor Poloniei,
la o mică distanţă de Varşovia. Colecţia muzeului reuneşte la moment peste 55.000 de piese şi
a devenit un punct de atracţie pentru iubitorii acestui
gen de artă din toată lumea.
La sfârşitul sec. XIX-lea afişul era considerat în
Europa arta marelui peisaj urban care a influenţat
cotidianul spectacol al străzii. A devenit treptat
o parte componentâ, din ce în ce mai aparentă,
a peisajului social. Odată cu evoluţia tehnologică
a societăţii a apărut necesitatea transmiterii mesajului informativ-publicitar. Dimensiunea artistică w
a afişului se deplasează spre domeniul politicului

Simion Zamșa
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odată cu cataclismele umanitare produse de războaiele declanşate de omenire. Astfel afişul devine
din ce în ce mai necesar societăţii pentru a cultiva
sentimentele patriotice şi combative ale populaţiei.
Artistii remarcabili ca Jules Cheret, Eugene
Grasset, Theophile A.Steinlen, Leonetto Cappiello,
Henri de Toulouse Lautrec, Alphonse Mucha au
ridicat nivelul artistic al acestui mijloc de comunicare
la înălţimi de exigenţă foarte înalte.
Acestei mişcări li s-au aliniat şi artiştii polonezi
Juliusz Kossak, Teodor Axentowicz, Piotr Stachiewicz. Astfel în anul 1898 în Cracovia a avut loc
prima expoziţie internaţională de afiş care a dat un
impuls fenomenal dezvoltării afişului în Polonia.
După obţinerea în 1918 a independenţei, Polonia a avut o perioadă de creştere economică şi
a vieţii cultural-artistice, care a dus la proliferarea
afişelor comerciale, sportive, publicitare care erau
create în stil modern, experimental, inovativ.
Astfel, timp de 20 de ani afişul polonez îşi
crează propria identitate distinctivă în pesajul artistico-cultural mondial. Centrul artistic s-a deplasat
la Varşovia unde lideri ai mişcării devin Tadeusz
Freilich şi Edmund Bartlomiejczyk. Fiind ambii de
formare arhitecţi, au combinat foarte reuşit arta
grafică cu arhitectura creând un stil deosebit. Acest
stil a influenţat mult tinerii creatori.
În 1939 Polonia este invadată de Germania
nazistă şi în aceste împrejurari afişul devine foarte
solicitat de societate-cheamă la unitate naţională,
mobilizarea spiritului de luptă a naţiunii. Afişele sunt
amplasate pe zidurile oraşelor pe toată perioada
ocupaţiei germane, devenind o armă puternică
pentru rezistenţa poloneză. Aşa fenomene pot fi
identificate şi în Mexic-grafica revoluţionară-unde
predomină linogravura-cea mai accesibilă tehnică
de multiplicare a imaginii. Până la moment şi Ar-

Henri de Toulouse-Lautrec, 1891-1892, litografie

gentina este dominată în grafică de tehnica linogravurii care a devenit deasemenea populară datorită
combativităţii în lupta cu totalitarismul.
Acelaşi fenomen îl observăm şi în Grecia în
perioada dominării fascismului, dar şi după al cel
de–al Doilea Război Mondial.
După 1945 regimul comunist nou instaurat în
Polonia a stimulat arta afişului folosind-o în propagarea ideologiei de partid. Până la urmă în această
ţară ideologia comunistă nu a adus la falimentarea
artelor vizuale ca în alte ţări ale taberei comuniste.
În URSS afişul s-a transformat într-un stupid stereotip plastic. Desigur că au existat şi excepţii–mai
ales în afişul teatral, ecologic neafectat de ideologia
dură şi necruţătoare.
Anii 1950-1960 sunt anii de glorie pe plan internaţional ai afişului polonez.În această perioadă se
conturează noţiunea de şcoală poloneză a afişului.
Promotorul acestei şcoli este Henryk Tomaszewski
care a fondat în 1952 la Academia de Arte Frumoase din Varşovia studioul de afiş. Până în 1985 el a
educat zeci de artişti valoroşi. Acest studiou a atras
mulţi tineri artişti din diferite ţări ale lumii pentru care
Polonia a devenit o destinaţie de pelerinaj artistic.
Henryk Tomaszewski a adus un flux nou rebel,
într-un fel minimalist, ca viziune artistică, în lansarea mesajului combativ-informativ. Operele sale
au fost menţionate prima oară în 1939 la Expoziţia
Mondială de la New-York SUA.
Mereu a afirmat şi a îndemnat studenţii săi să-şi
urmeze calea păstrându-şi individualitatea. Fiecare
artist bun are o identitate vizuală ce îl deosebeşte
de ceilalţi.
La mijlocul anilor 1960, „Stilul polonez” – stilul
independenței „și acuitatea rațiunii”, caracterizate
prin sarcasm, simplitate și scriere inovatoare s-a
cristalizat în activitatea unui număr uimitor de mare

Stanisław Kamocki, 1899

onală de afiş. În același timp, Muzeul Național din
Varșovia a vernisat o mare expoziție retrospectivă
de afişe.
Henryk Tomaszewski devine lider al mişcării
artistice pline de sarcasm, umor, combativitate şi
inventivitate.Şcoala creată de el adună un număr
impunător de artişti, printre care şi mulţi străini,ce
revoluţionează viaţa artistică a Poloniei. Afişul teatral devine-de la egal la egal-parte a creaţiei teatrale
şi cinematografice. Filme ale celebrilor regizori
mondiali au avut noroc de afişe de o excepţională
ţinută artistică. În acelaş timp Tomaszewki montează piese teatrale, face scenografie, ilustraţie de
carte. Este invitat în diferite ţări cu expoziţii şi lecţii.
În următoarele ediţii ale revistei „Jutrzenka” vom
încerca să-i cunoaștem pe cei mai reprezentativi artişti
polonezi care prezintă diferite curente şi tendinţe în
arta afişului.

Teodor Axentowicz, 1903-1904

Mai multe afişe puteţi vedea pe pagina 27.

Bogdan Nowakowski, 1917
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de artiști. Într-o țară atât de mică ar putea să apară
un număr atăt de mare de artiști care crează afişe?... În nici o altă țară nu avut loc un aşa puternic
sentiment de identificare între artist și public. Afişul
a devenit vocea poporului, îndrăzneț și serios, tradițional, dar, de asemenea imprevizibil. Autoritățile
au încercat să influenţeze prin intermediul afişului
de informare și politic societatea, dar în mod ironic,
datorită talentului şi curajului artiştilor, a devenit o
metodă de critică socială și politică. Afişul devine
un mod de opunere regimului totalitar comunist.
Între timp, în anii șaizeci, au avut loc spectacole
internaționale cunoscute și expoziții importante de
afiş. Artiști polonezi au reușit ceea ce nu au reușit
generații de alți artiști – să estompeze, dacă să nu
elimine, cel puțin în propria lor țară, linia de delimitare dintre comercial și estetic.
În 1966, în semn de recunoaștere a importanței
tot mai mare a afişului polonez în galeria din Varșovia „Stimul”, a avut loc prima Bienală Internati-
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KONKURS

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

Konkurs jest przedłużony do kwietnia 2015 roku!
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BOGATA HISTORIA I PIĘKNA ARCHITEKTURA
W Polsce najbardziej fascynuje mnie bogata
historia i piękna architektura starych miast. Zabytkowe kościoły, pięknie zdobione kamienice,
nastrojowe zaułki i przytulne kawiarenki. Spacer
urokliwymi uliczkami polskich miast pozwala nie
tylko zapomnieć o codziennej rzeczywistości, ale
czasami, jak mogłam się przekonać, może też
uratować z opresji.
Jak wiadomo, każda podróż powinna być rozsądnie zaplanowana. Kiedy latem pojechałam na
szkołę letnią do pewnego polskiego miasta, zapomniałam o wszystkich regułach, o których musi
pamiętać podróżnik.
Była to moja pierwsza wycieczka do Polski,
dlatego jak tylko wysiadłam z autokaru, przeżyłam
szok kulturowy – ulice tego niewielkiego miasta były
bardzo piękne! Zakochałam się w ich architekturze
od pierwszego wejrzenia. Wydawało mi się, że
nawet niebo było głębsze i wyższe, a powietrze
czystsze niż w Mołdawii. Wszystko to bardzo mi się
podobało. Byłam tak zafascynowana tym, co mnie
otacza, że nie mogłam zebrać myśli. Na problemy
z myśleniem niewątpliwie wpłynęło również to, że
byłam wykończona podróżą i bardzo chciało mi się
spać. Dlatego też pierwszego dnia postanowiłam
się porządnie wyspać i nabrać sił na zwiedzanie
miasta.
Już drugiego dnia pobytu znalazłam bardzo
dobry sklep odzieżowy i, jak typowa kobieta,
spędzałam w nim bardzo dużo czasu. Pod koniec
tygodnia zorientowałam się, że mam w portfelu
dwa razy mniej pieniędzy, niż dostałam od mamy,
a miałam tu spędzić jeszcze dwa tygodnie. W niedzielę wieczorem, kiedy wróciłam do akademika,

byłam na siebie wściekła. Jak mogłam zapomnieć
o wszystkim, o czym rozmawiałam z mamą?! To
było straszne! Nie mogłam przecież zadzwonić
do mamy i prosić ją o pieniądze. Na szczęście
rozwiązanie moich problemów samo się znalazło.
Na letniej szkole języka i kultury polskiej mieliśmy bardzo dużo zajęć na temat kultury i historii.
Wykładowcy opowiadali nam o zabytkach, pomnikach i atrakcjach miejsca, w którym się uczyliśmy.
Myślę, że teraz wiem więcej, niż niejeden mieszkaniec tego miasta.
I tak pewnego dnia, kiedy spacerowałam po
Starym Rynku, zatrzymałam się na chwilę obok
zabytkowego kościoła. Nagle podszedł do mnie
jakiś chłopak i zapytał, czy wiem w jakim stylu został
zbudowany. Wtedy wyjęłam z torebki zeszyt z notatkami, popatrzyłam chwilę i zaczęłam opowiadać
mu historię zabytku. W międzyczasie podeszło do
nas jeszcze trzech obcokrajowców, więc zaczęłam mówić po angielsku. I tak około trzech godzin
spacerowaliśmy po całym mieście. Na koniec moi
nowi znajomi dali mi pieniądze, ponieważ myśleli,
że jestem miejscowym przewodnikiem. Kiedy
przyszłam do akademika i policzyłam pieniądze,
okazało się, że mam dokładnie taką samą kwotę,
jak na początku. Byłam bardzo szczęśliwa!
Tak właśnie miłość do polskiej historii i architektury wyratowała mnie z opresji, a jedna podróż
do Polski nauczyła mnie, że warto być rozsądnym,
dobrze wykształconym i otwartym człowiekiem!
Julia Vinogradov
studentka lingwistyki stosowanej
(j. polski i j. angielski) USM

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.

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

CO TO JEST GAGAUZJA

Niebieski kolor to wiara przodków w Tengri, oznacza też błękitne niebo. Tengri to główny bóg religii
dawnych Xiongnu, Xianbei – ludów koczowniczych,
ludów tureckich, Mongołów, Węgrów i ludów ałtajskich. Tengri był czczony jako personifikacja nieba,
najwyższy gwarant ładu i źródło władzy kagana –
najwyższego władcy wśród ludów Wielkiego Stepu.
Biały oznacza czystość ducha narodów, życie
w pokoju i bez zawiści, a czerwony to jego siła,
moc, odwaga w walce o wolność.
Trzy gwiazdki to trzy rejony: komracki, czadyr-łundzki, vulcanesztański; oznaczają też czas:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Inne symbole Autonomii oprócz flagi to język,
godło i hymn.
Gagauski parlament to Halk Topluşu, który to
jest władzą ustawodawczą i zajmuje się polityką
społeczną, kulturą, uchwalaniem budżetu, rozwojem lokalnym, stanowieniem prawa, szkolnictwem.
Halk Topluşu ma 35 deputowanych wybieranych na
czteroletnią kadencję.
Baszkanem (Başkan), czyli prezydentem Terytorium Autonomicznego Gagauzja (Gagauz Yeri)
jest od 2006 roku Mihail Formuzal. Wysoki, ciemnej
karnacji i przystojny. Uśmiechnięty, pewny siebie.
Formuzal jest Gagauzem, ale już jego zastępca
Bułgarem. Ot, kolejne paradoksy Mołdawii.
Gagauzi upodobali sobie południową Mołdawię. Jest ich tam prawie 160 tysięcy; jakieś
30 tysięcy na Ukrainie, około 20 tysięcy na Bałkanach, śladowe ilości Gagauzów występują na
północnym Kaukazie, w Kazachstanie, Kirgistanie
i Uzbekistanie. Ha, diaspora gagauska istnieje nawet w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie! Łącznie
około 220 tysięcy.
Cechy charakterystyczne to krępa budowa ciała, wzrost niski lub średni, ciemna karnacja, włosy
też, oczy smoliste. Mimo że tureckojęzyczni, nie są
muzułmanami. Gagauzi są prawosławni!
Trwają ciągłe spory, skąd się wzięli1. Powstały
w
dziesiątki różnych, i wykluczających się, i splatających teorii. Najbardziej prawdopodobne to te,
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Następnego dnia przeszłam się pod parlament
Gagauzji. Powiewają nad nim dwie flagi: Gagauzji
i Mołdawii. Flaga gagauska jest niebiesko-biało-czerwona. Na dominującym błękitnym tle są trzy
żółte gwiazdy.
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fragment książki Judyty Sierakowskiej
„Mołdawianie w kosmos nie lietajut biez wina”, Wydawnictwo Helion
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które mówią, że Gagauzi to potomkowie tureckich
plemion Oguzów, a dokładnie Uzów.
Ci, prowadzący koczowniczy tryb życia, gdy
upadło ich państewko Oguz Jabgu, rozpoczęli
migrację ze swych „ojczystych” (o ile koczownicy
mogą być stali) terenów położonych na północ
od Morza Czarnego, na zachód. Mieli też około
XI wieku przyjąć od Rusinów chrześcijaństwo. Tak
sądził między innymi rosyjski etnograf i lingwista
Walentin Moszkow, najbardziej ceniony przez samych Gagauzów badacz.
Inna dość wiarygodna teoria mówi, że Gagauzi
pochodzą od Kumanów, inaczej Kipczaków, i tutaj
pojawiają się kolejne tezy, że to też lud turecki,
który pierwotnie zamieszkiwał dorzecze Irtyszu,
inni twierdzą, że to już odłam Bułgarów, którzy
ulegli wpływom tureckim i częściowo zmieszali
się z plemionami tureckimi. Sprowadza się to do
stwierdzenia, że to sturczeni Bułgarzy albo zbułgaryzowani Turcy.
Sami Gagauzi jeszcze wiek temu nie mieli
nic przeciwko, żeby uważać ich za Bułgarów.
W dość wątłej literaturze występowali jako „Bułgarzy
mówiący po turecku”, a przed XVIII wiekiem pism
o nich właściwie nie było, więc stali się obiektem
kpin, bajecznym, wymyślonym ludem. Ukrainiec
prof. Andriej Szabaszow, badacz Gagauzów, żartował nawet, że powstali „pod wpływem rosyjskiej
propagandy”.
Ci zaś, którzy chcą obrazić Gagauzów, mówią,
że pochodzą od găgăuţ, rumuńskiego słowa oznaczającego ni mniej, ni więcej: „prostaka”.
Czech Konstantin Jireček, który badał Gagauzów na przełomie XVIII i XIX wieku, tak o nich nie
powiedziałby. Obserwował on ich w bułgarskich
miastach i w efekcie tego podglądactwa wyróżnił
trzy główne cechy charakteru ciemnookich chrze-

ścijan: upór, wielką gościnność i… namiętność.
Takie oto rzeczy zaobserwował Jireček.
Sam język Gagauzów też nie jest jednolity. Bo
choć lud to malutki, to gagauski ma dialekty: centralny i południowy (niektórzy uważają, że ten południowy świadczy o greckim pochodzeniu Gagauzów).
Poza tym tylko Gagauzi w Besarabii nazywają swój
język gagauskim, Gagauzi bułgarscy zaś twierdzą,
że posługują się tureckim. Język gagauski wywodzi
się z grupy tureckiej, tyle pewnego.
Domysłów i teorii jest wiele, a jeszcze więcej
wątpliwości.
Smaczku dodaje fakt, że granice Republiki
Gagauzji zaczynają się zaledwie 100 km na południe od stolicy Mołdawii. A takiego tygla kultur
i narodów, jak na terytorium byłego ZSRR, nie ma
nigdzie na świecie.
160-tysięczną Gagauzję zamieszkuje 156 narodowości! Gagauzi, Mołdawianie, Bułgarzy,
Rosjanie, Ukraińcy, Romowie, Ormianie, Polacy,
Tatarzy krymscy, Białorusini, Żydzi, Niemcy… Co
zabawne, samą Mołdawię zamieszkuje zaledwie
65 proc. Mołdawian. Reszta mieszkańców historycznej Besarabii to barwna mieszanka etniczna.
Gagauzi mają sporo tradycyjnych przysłów, choćby: „Kto idzie prostą drogą, przychodzi… późno”, „Na
świecie żyje się nie pięknem, ale szczęśliwym losem”,
„Nie rób z siebie mostu, po którym inni spacerują”,
„Oczy są po to, by patrzeć; dusza jest po to, by pragnąć”. Mają też powiedzenia dość szowinistyczne:
„Jeden mężczyzna wart jest tyle, co siedem kobiet”
czy „Kobieta bez męża jest jak koń bez uzdy”.
Sama Gagauzja ze swą sympatią do Rosjan
przypomina trochę Naddniestrze. Zakrawa to trochę na syndrom sztokholmski. W latach 1946-1947
w wyniku klęski głodu zginęła około połowa Gagauzów. Powód to susza plus działania radzieckich władz wobec rolników, którzy nie byli skorzy
do kolektywizacji – znacznie zawyżone normy
obowiązkowych dostaw dla państwa i drakońskie
podatki. Potem kolektywizacja trwała w najlepsze,
a radzieccy czynownicy szczególnie tępili tzw. kułaków, czyli bogatych chłopów, których deportowano
zabierając im dorobek.
Symboliczny pomnik ofiar głodu jest w Beşalmie. Mimo to Gagauzi i tak kochają Rosjan.
Tak jak władzom Mołdawii nie udało się zmołdawić Gagauzów, tak i Rumunom nie udało się
zasymilować ich mimo ostrej polityki rumunizacyjnej
w latach 1918–1940. Potem Besarabię przejęła
Armia Czerwona, antyrumuńscy Gagauzi byli tak
kontenci z wjazdu Rosjan na swoje tereny, że
założyli w Komracie specjalny komitet, wywiesili
czerwone flagi, a radzieckich mundurowych przywitali chlebem, solą i kwiatami!

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

Na ulicach Komratu / fot. z archiwum „Jutrzenki”

z Naddniestrzem, że z czasem poszła na ustępstwa
wobec roszczeń Gagauzów.
Mołdawski parlament przyjął pod koniec grudnia 1994 roku ustawę gwarantującą 160 tysiącom
Gagauzów bardzo szeroką autonomię. Ta kraina,
zajmująca około pięć procent powierzchni rumuńskojęzycznej Mołdawii, ma zagwarantowane, że
w przypadku gdyby Mołdawia chciała zjednoczyć
się z Rumunią, autonomia może przerodzić się
w niepodległość.
Powstał w sumie dosyć śmieszny twór, bo Gagauzja nie dość, że jest oddzielnym autonomicznym
maleństwem w i tak małej Mołdawii, to jeszcze
sama w sobie nie stanowi jednolitego, zwartego
obszaru, tylko cztery porozrzucane kawałki.
Pierwszy, największy, obejmuje stolicę Gagauz
Yeri, Komrat, i obszar wokół niej, aż po miasto
Czadyr-Łunga (mołd. Ceadîr-Lunga, gag. ÇadırLunga). Następny kawałek to położone na samym
południu Mołdawii okolice miasta Vulcăneşti (gag.
Valkaneş), a dwie pozostałe enklawy autonomii to
wiejskie: Karbalia (mołd. Carbalia, gag. Kırbaalı)
oraz Kipczak (mołd. Copceac, gag. Kıpçak), które
leżą pomiędzy Komratem a Vulcăneşti.
* Informacje o pochodzeniu Gagauzów, a także historia powstania Gagauz Yeri, zostały zaczerpnięte z pracy: Jerzy Hatłas, Gagauzja i Gagauzi. Historia oraz współczesność, Poznań 2009....
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Rusofilizm przejawił się między innymi, gdy powstawała Mołdawia. Już wtedy gagauska inteligencja założyła ruch Gagauz-halkı (Naród Gagauski),
który agitował, by językiem państwowym był rosyjski. Oczywiście zakończyło się to niepowodzeniem.
Ruch został zdelegalizowany przez mołdawski
rząd, a gagauskie akty prawne anulowane. Sytuacja zaczęła się coraz bardziej zaostrzać, tym
bardziej że odseparować od Mołdawii udało się
Naddniestrzu, które 2 września 1990 roku utworzyło
Naddniestrzańską Republikę Mołdawską.
Gagauzi porozrzucani po różnych zakątkach
świata zapragnęli być razem właśnie w regionie
Besarabii, tutaj było i jest ich najwięcej, a wizja
rozpadającego się ZSRR i kampania mołdawskich
nacjonalistów na rzecz przyłączenia się do Rumunii tak ich wystraszyła, że uznali, że to najlepszy
moment na proklamację niepodległości.
Wybory zaplanowano na 28 października 1990 roku. Trzy dni wcześniej, 25 października, Tymczasowy Komitet Republiki Gagauskiej zwrócił się
o pomoc do zbuntowanego Naddniestrza, które
odpowiedziało jeszcze tego samego dnia: dajemy
wam pomoc moralną i materialną.
Aby uniknąć interwencji mołdawskich władz,
przebiegli Gagauzi zaczęli głosować po kryjomu
już w nocy z 25 października na 26. Rankiem
27 października zawyły syreny, zabiły dzwony. Władze gagauskie zadbały o „bezpieczeństwo”, lokując
wokół całej Gagauzji oddziały milicji.
Władze w Kiszyniowie przygotowywały zaś
20-tysięczny oddział tzw. ochotników, którzy mieli
rozprawić się z niesfornymi Gagauzami. Podwiezieni autobusami pod granice krainy tylko czekali na
stosowną chwilę, by rozprawić się z separatystami
gagauskimi. Przyszłej autonomii groziła wojna domowa. Doszło do starć między mołdawskimi i gagauskimi „ochotnikami”. Kilkanaście osób zginęło.
Gdy w 1991 roku Mołdawia ogłosiła niepodległość, ruszyły demonstracje. Mołdawia była tak
chwiejnym krajem, osłabionym konfliktami zbrojnymi

SMACZNEGO!
Smakołykiem kuchni gaugaskiej jest placynda, która nazywa się kuwyrma i wyraźnie różni się od
mołdawskiej placyndy.

Kuwyrma

CIASTO:
300 ml wody l 1 jajko l sól
l mąka (w zależności ile wchłonie woda)
FARSZ:
l 2 szklanki domowego twarogu l 1 jajko l sól
ZALEWA:
l 2 szklanki kwaśnej śmietany l 2 jajka l sól

22

Jutrzenka 3/2015

l

Dokładnie wymieszać składniki na ciasto, zagnieść elastyczną masę, tak żeby nie przyklejała się
do rąk, i odstawić ją na 30 minut. Następnie podzielić ciasto na kilka części, a każdą z nich cienko rozwałkować na okrąg o grubości 2-3 mm. Na połówce
placka umieścić twaróg, przykryć go drugą połową
i zakleić brzegi. Ciasto lekko pomarszczyć w „harmonijkę” i włożyć do wysokiej blachy posmarowanej
masłem śmietankowym.

Śmietanę wymieszać z ubitymi jajkami, posolić
i zalać mieszaniną kywyrmę. Piec w piekarniku rozgrzanym do 200ºC przez 25-30 minut.
Dziękujemy p. Ludmile Wolewicz za przysłany do redakcji
przepis.

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Zagadki
1. Co to takiego, zgadnijcie, proszę:
Wciąż ma na sobie buty, kalosze.
Choć mówią o niej, że biegnie, skręca,
Ani pół kroku nie ruszy z miejsca.

3. Choć ma ławki, klasy,
Ale to nie szkoła.
Mknie przez pola, lasy
Na stalowych kiłach.

2. Bywają duże albo króciutkie.
Można wziąć rower, sanie, łódkę.
Można je odbyć samolotem,
Albo zwyczajnie – na piechotę.

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

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

ĆWICZENIA / УПРАЖНЕНИЯ

rodzina, ...................... Nowakowie. Oni ............................
na drugim piętrze w mieszkaniu ...................................
o powierzchni czterdziestu pięciu metrów kwadratowych.
Jest to mieszkanie z wygodami: ........................ prąd
elektryczny, gaz, ........................... zimna i ciepła,
............................ ogrzewanie. Okna ........................... na
południowy wschód. ściany są pomalowane .................. .
...................... jest wyłożona parkietem. Kuchnia .......
tzn. ................................, które ................................. na
północny zachód. Ściany są ................................ pokryte
glazurą. Toaleta i łazienka są oddzielnie. ...........................
jest wanna, ..................................., umywalka, pralka
automatyczna, szafka na ................................... i półka
na kosmetyki. W przedpokoju ściany ..............................
tapetą. Na podłodze leży wykładzina. ............................
państwa Nowaków jest nieduże, ale ................................
przytulne.

Podane wyrazy proszę napisać we właściwej formie:
Данные слова напишите в соответствующей форме:
1. W ............................ są dwa pokoje i kuchnia.
(mieszkanie)
2. Jakie meble stoją w ........................ dziennym?
(pokój)



mieszkają



są

młoda
iki
 ręczn






podłoga
e
w łazienc

państwo
nic
 prysz



z oknem
zkanie
 mies



na biało
odzi
 wych
ą
wychodz





centralne
czne
 słone
okojowym
 dwup
kryte
 są po





jest

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ
zamieszkać
o powierzchni
metr kwadratowy
wygoda
prąd elektryczny
zimny
ciepła woda
ogrzewanie
grzać
przestronny
pomalowany
na biało
wyłożona
widna kuchnia
pokryte
glazura
oddzielnie
tapeta
wykładzina
przytulny
pralka automatyczna

- поселиться
- площадью
- квадратный метр
- удобство
- ток, свет,
электричество
- холодный
- горячая вода
- отопление
- топить, греть
- просторный
- покрашен
- в белый цвет
- выложена
- кухня с окном
- покрыты
- плитки (керамика)
- отдельно
- обои
- палас
- уютный
- стиральная
машина-автомат

ZAPAMIĘTAJ, NIE ZAPOMNIJ
ЗАПОМНИ, НЕ ЗАБУДЬ

3. Śniadania, obiady i kolacje jemy w ...................
(kuchnia)

pomalowany – покрашенный

4. Sypialnia jest przy .............................................
(łazienka)

jest pomalowana – покрашена

5. Na ......................... leżą poduszki i koc.
(kanapa)
6. Na ............................... stoją książki.
(półka)

jest pomalowany – покрашен
są pomalowane – покрашены
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Niedawno w naszym domu zamieszkała .....................

 woda
zo
 bard
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Podane z prawej strony wyrazy proszę wpisać
w odpowiednim miejscu tekstu.
Впишите в текст подходящие по смыслу слова,
приведенные справа.

książki

KWIAT KORZENI
FLOAREA RĂDĂCINILOR
Bogdan Polipciuc
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Suceava 2014

Bogdan Mihai POLIPCIUC urodził się w Bukareszcie. Jest czwartym pokoleniem Polaków, którzy
żyją w Rumunii.
Pradziad Autora – Leopold Leszczyński – był
uczestnikiem polskiego powstania z 1863 roku. Po
jego stłumieniu, schronił się w rumuńskie strony.
Babka – Elżbieta Eugenia Miklaszewska, z domu
Leszczyńska, była wywieziona na Sybir w 1941 roku przez władze radzieckie. Chociaż straciła tam
męża, po 15 latach wróciła do Rumunii i wychowała wnuka, przekazując mu język i tradycje polskie. Matka – Halina Jadwiga Miklaszewska, po
mężu Polipciuc, absolwentka Wydziału Medycyny
w Jassach, starszy lekarz stomatolog, nadal rozwijała
w Bogdanie duch polskości.
To są polskie korzenie Autora. Związane są one
szczególnie z Bielcami w Besarabii, starej ziemi rumuńskiej, gdzie jego przodkowie spędzili większość
życia. Z Bielc pochodzi i rodzina ojca – Rostisława
Polipciuca, inżyniera kolejnictwa, alumna Politechniki Bukaresztańskiej. Jego korzenie są ukraińskie,
mołdawskie oraz – znów! – polskie.
Zbiór wierszy „Kwiat korzeni" zawiera zarówno
wiersze oryginalne, jak i adaptacje i tłumaczenia
twórczości polskich autorów (Adam Mickiewicz,
Leopold Staff, Ignacy Krasicki, Konstanty Ildefons
Gałczyński, Agnieszka Osiecka, ks. Jan Twardowski) albo rumuńskich (Nichita Stanescu, Adrian
Paunescu) lub węgierskich (Petófi Sandor).
Jest to próba stworzenia pomostu między tak
bogatymi kulturami jak rumuńska i polska, które
są mu tak bliskie. Nie w ostatnim rzędzie chce pokazać, że także w mniejszości polskiej z Rumunii
istnieje potencjał literacki i są stworzone dobre
warunki do rozwoju i rozpowszechnienia.
– Mniejszości narodowe to „przyprawy", które
wzbogacają życie każdej nacji. Jestem pewny, że
pisząc nadal także w języku naszych przodków,
uda się nam zachować tożsamość jeszcze przez
wiele pokoleń! – mówi Autor.

BOGDAN POLIPCIUC, poet născut la Bucureşti, este a patra generaţie de polonezi, care
trăiesc în România.
Străbunicul său, Leopold Leszczyński, a participat la insurecţia poloneză din 1863, iar după
înfrângerea acesteia, s-a refugiat în Ţările Române.
Bunica Elisabeta Eugenia Miklaszewski, născută
Leszczyński, a fost deportată în Siberia în 1941
de către autorităţile sovietice. Deşi şi-a pierdut
acolo soţul, după 15 ani s-a întors în România şi
a crescut nepotul, transmiţându-i limba şi tradiţiile
poloneze. Mama autorului, Halina-Jadwiga Miklaszewski, căsătorită Polipciuc, absolventă a Facultăţii
de Medicină din Iaşi, medic primar stomatolog, a
continuat cultivarea spiritului polonez.
Rădăcinile poloneze ale autorului sunt legate mai
ales de Bălţi, în Basarabia, vechi pământ românesc,
unde înaintaşii săi au trăit o bună parte a vieţii. Tot
din Bălţi provine şi familia tatălui: Rostislav Polipciuc,
subinginer de căi ferate, absolvent al Politechnicii din
Bucureşti. Rădăcinile sale sunt: ucrainene, moldoveneşti (deci româneşti!), şi – din nou! – poloneze.
Culegerea de versuri „Floarea Rădăcinilor” cuprinde atât versuri originale, cât şi adaptări şi traduceri ale
unor creaţii, aparţinând atât autorilor polonezi (Adam
Mickiewicz, Leopold Staff, Ignacy Krasicki, Konstanty
Ildefons Gałczyński, Agnieszka Osiecka, Părintele
Jan Twardowski), cât şi români (Nichita Stănescu,
Adrian Păunescu) sau maghiari (Petofi Sandor).
În culegerea de versuri „Floarea Rădăcinilor”
autorul încearcă să arunce noi punţi de legătură
între culturile română şi polonă şi să arate că şi
în rândul minorităţii poloneze din România creaţia
literară originală există şi are toate condiţiile pentru
a se manifesta şi a fi cunoscută.
„Minorităţile naţionale sunt condimente care
îmbogăţesc viaţa oricărei naţiuni. Continuând să
scriem şi în limba strămoşilor noştri sunt convins
că vom reuşi să ne păstrăm identitatea, încă multe
generaţii de acum încolo!” – spune autorul.

w krainie poezji

Kim są Kresowiacy?
To tacy bitni Polacy
co żyją na wschodzie,
w zimnie lub głodzie,
w lasach lub wodzie.
Są chlubą w swym narodzie!

Ii ştiţi pe Mărgineni?
Sunt polonezi, foşti oşteni,
aşezaţi în răsărit.
Apele nu i-au oprit,
păduri dese i-au umbrit...
Trăiesc şi muncesc cinstit.

Każdy z nich jest wielki,
czy nosi pas, czy też szelki!
Duże są ich zalety i wady:
ciężko pracują, odbijają napady;
skorzy imają się szpady,
z fantazją planują wypady...

Fiecare din ei e un uriaş,
dar ca un cal nărăvaş!
Au calităţi – defecte mari,
de-s domni ori funcţionari.
Se bat adesea – n pari
şi-s lunecoşi ţipari...

Każdy często przeklina,
lubi wódkę, miód albo wina;
chwali się, szuka awantury,
chamsko pnie się do góry,
naiwnie słucha bzdury,
szczerze opiewa chmury...

Fiecare deseori înjură,
se laudă; e bun de gură.
Bea multă votcă sau vin.
Deşi adesea viata-i un chin,
crede în al său destin:
că-i ocrotit de Cel Divin!

Każdy jest głęboko wierzący;
gdy kocha jest bardzo gorący.
Lubi kobiety, konie i dzieci.
Może spać nawet wśród śmieci.
Często słowem innych szpeci,
lecz na każdy apel poleci!

Fiecare-i tare credincios,
iubeşte tot ce-i frumos.
Caii, copiii şi femeia îi plac.
Doarme chiar şi-ntr-un sac.
Cu greu îi smulgi vreun pitac,
însă la nevoie e-un bun colac...

Każdy jest dumnym Polakiem;
czuje się silnym ptakiem.
Zapytaj się go i ci wyzna,
że choć rząd to śmiech i drożyzna
to Polska jest piękna i żyzna,
a ważne są: Bóg i Ojczyzna!

Fiecare-i un polonez mândru,
cam scorţos, dar şi tandru,
care bombăne mereu:
că totu-i scump şi că-i greu...
Lumea se-nvărte în jurul Iui „EU"–
până la „Patrie şi Dumnezeu"!

Fugit tempus

Fugit tempus

Siedemnastolatka,
pięćdziesięciolatek,
przy stole kuchennym,
przy lampce czerwonego wina
rozprawiają o miłości.
Dziewczyna cała w pąsach,
on ma wilgotne oczy;
ona przed pierwszym zakochaniem,
on pod lawiną wspomnień:
to ojciec i córka.
Fugit tempus,
a miłość nadal
panuje nad światem.
Nikt jej nie ujdzie
i każdy ją pragnie.

O fată de şaptesprezece ani,
un bărbat de cincizeci,
la o masă de bucătărie,
la un pahar de vin roşu,
dezbat despre iubire.
Fata e-mbujorată toată,
el are ochii umezi.
Ea e la prima dragoste,
el – copleşit de-avalanşa amintirilor:
sunt tată şi fiică.
Fugit tempus,
iar iubirea în continuare
stăpâneşte lumea.
Nimeni nu poate scăpa de ea
şi fiecare o doreşte.

wiersze z tomiku Bogdana Polipciuca
„Kwiat korzeni”

poezii din culegerea de versuri „Floarea rădăcinilor”
de Bogdan Polipciuc
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ZDROWIE

SPADA SPOŻYCIE SOLI W POLSCE

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii
nr 3 (184) marzec 2015 r.
Miesięcznik ukazuje się
od listopada 1996 r.
Zarejestrowany 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii
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Spożycie soli w Polsce zmniejszyło się z 15 g na osobę
dziennie w 1998 r. do około 11 g – wynika z obliczeń
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Nadal jednak
jest ono dwukrotnie za duże.
Z przedstawionych przez dr Ewę Rychlik z IŻiŻ danych wynika, że Polska przestała należeć do państw o największym spożyciu soli. Więcej od nas solą Turcy (15 g dziennie), Węgrzy (14,8 g)
oraz Chorwaci (14,5 g). Znacznie mniej od nas solą jednak
Izraelczycy (7 g dziennie), Łotysze (7,1 g), Amerykanie (8,5 g)
oraz Holendrzy (8,8 g).
Spożycie soli na całym świecie nadal jest zbyt duże, nawet
w krajach, w których używa się jej najmniej. Według Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), nie powinno ono przekraczać
zaledwie 5 g dziennie. Wystarczy zjeść tylko jedną pizzę, żeby
w jednym posiłku spożyć aż 8 g soli.
W Polsce 5 g soli dziennie nie spożywa żadna ujęta w statystykach grupa społeczna. „Najwięcej soli, bo aż 16 g dziennie,
spożywają emeryci i renciści, wśród nich wciąż bowiem pokutuje przekonanie, że dobry posiłek musi być słony” – podkreśla
dr Rychlik. Najmniej solą potrawy osoby będące na własnym
rozrachunku – zużywają 8,8 g soli dziennie.
Spożycie soli w znacznym stopniu zależy od edukacji
i wykształcenia. W Polsce aż 16 g soli dziennie spożywają osoby z wykształceniem podstawowym i bez kwalifikacji. Polacy
z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym zużywają 12,5 g
soli dziennie, a legitymujący się dyplomem uczelni – 8,6 g.
Specjaliści IŻiŻ opublikowali najnowsze dane z okazji
Światowego Tygodnia Walki z Nadmiernym Spożyciem Soli
(World Salt Awareness Week), obchodzonego w tym roku od
16 do 22 marca.
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