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zamówionych, zastrzega sobie prawo 
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bez podania przyczyny. Nie ponosi 
odpowiedzialności za treść zamiesz-
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WYDARZENIA

 � Państwowa Naddniestrzańska Orkiestra Symfoniczna pod kierownic-
twem dyrygienta Grigorija Mosiejko

Na obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz 
święta Konstytucji 3 maja do Centrum VATRA pod Kiszynio-
wem przyjechali Polacy z całej Mołdawii – ze stolicy, Kom-
ratu, Sorok, Bielc, Styrczy, Tyraspolu i Słobody Raszkowej.

Wspólne świętowanie w Centrum VATRA odbyło się w ra- 
mach festynu "Retro Maj”. Uczestniczyło w nim około 2 ty-
sięcy osób. Centrum Etniczno-Kulturalne VATRA to unikalny 
dla Mołdawii projekt, którego celem jest organizacja imprez 
promujących ten kraj za pomocą folkloru, tradycji i obyczajów.

Drugi dzień festynu – 2 maja – w całości został poświęco-
ny polskiej kulturze. Uroczystego otwarcia programu dokonali: 
Ambasador RP Artur Michalski, Dyrektor Biura Stosunków 
Międzyetnicznych Elena Bielakowa oraz Prezes Centrum 
VATRA Nicolae Avram. Dzień Polonii swoją obecnością za-
szczycili również przedstawiciele duchowieństwa z biskupem 
kościoła katolickiego w Mołdawii Antonem Cosą.

Polonijne zespoły artystyczne zaprezentowali gościom 
festynu polskie tańce i pieśni. Widzowie mieli okazję posłu-
chać muzyki wybitnych polskich i rosyjskich kompozytorów 
w wykonaniu Państwowej Naddniestrzańskiej Orkiestry 
Symfonicznej oraz współczesne polskie melodie nada-
wane online przez Radio Polonia. Polskie tańce ludowe 
zaprezentowały zespoły artystyczne „Polacy Budżaka” 
(Komrat) i „Styrczańskie Dzwoneczki” (Styrcza – Głodia-
ny), a polskie piosenki – zespoły „Słobodzianki” (Słoboda 
Raszków), „Koraliki” (Tyraspol) oraz „Jaskółki” (Bielce). 
Wystąpili również uczniowie z polskich klas Liceum im. 
Gogola w Kiszyniowie. Prawdziwym prezentem dla Polonii  
i wszystkich uczestników festynu był występ zespołu z Polski 
„Tekla Klebetnica”. 

MAJOWY FESTYN 
Z POLSKIMI BARWAMI

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych 
z funduszy polonijnych 

Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą 

na wniosek Ambasady RP 
w Kiszyniowie
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wydarzenia

Kapela „Tekla Klebetnica” czerpie swe inspira-
cje z tradycyjnego folkloru nie tylko muzyki polskiej, 
ale całego pasma Karpat. Swą muzyczną wędrów-
kę rozpoczynają od muzyki góralskiej, przechodząc 
do słowackiej, węgierskiej, rumuńskiej i cygańskiej. 
W połączeniu z muzyką klasyczną oraz elementami 
jazzu uzyskują wyjątkowe i unikalne brzmienie. 
Kapela góralska – owacyjnie przyjęta – wystąpiła 
na festynu RETRO MAJ dwukrotnie.

Na terenie Centrum VATRA ustawiono stoiska, 
gdzie można było spróbować specjałów mołdaw-
skiej kuchni, a w tym dniu oczywiście i polskie 
dania: bigos staropolski, gołąbki w sosie pomidoro-
wym, a na deser – mużynek! Można było też nabyć 
wyroby rękodzieła wykonane przez wytwórców 
polonijnych; było także rozpowszechniane pismo 
Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”. 

w

 � Zespół „Tekla Klebetnica” uświetnił Dzień Polonii w Mołdawii

 � Podziękowanie artystom w imieniu Polonii wyraziła prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji pani Ludmiła Wolewicz

aktualności

TEKLA KLEBETNICA to: Ania, Zygmunt, Marcin, Wojciech oraz Jeno.

Co oznacza zagadkowa nazwa TEKLA KLEBETNICA? 
To funkcjonujące kiedyś na Śląsku Cieszyńskim określenie „wiejskiej plotkary”. Na taki oryginal-

ny pomysł wpadł założyciel zespołu – Zygmunt: „Tak jak kiedyś "baby" chodziły od domu do domu, 
przekazując różne wieści i plotki, tak my chcemy stawać przed ludźmi w każdym zakątku świata  
i przekazywać im naszą muzykę.” 

Zespół początkowo został stworzony na 
potrzeby jednego koncertu – w Brennej we 
wrześniu 2006 roku – jednak po występie odzew 
okazał się być tak duży, że do końca roku odbyło 
się kolejnych kilkanaście koncertów! Muzyka 
tak bardzo spodobała się publiczności i dawała 
samym wykonawcom tyle radości, że grzechem 
byłoby nie kontynuować tej pięknej przygody. 
Wiele osób współpracowało z TEKLĄ, ale jako 
że życie pisze ludziom różne scenariusze, jedni 
odchodzili, drudzy przychodzili... Aż w końcu 
kilku młodych, pełnych chęci i zapału zdolnych 
artystów znalazło wspólny język muzyczny  
i wspólną drogę! Ta sama pasja, miłość do folk-
loru i muzyki oraz chęć grania razem dają im 

szczęście i satysfakcję, nie stanowi problemu 
nawet fakt, że każdy z członków zespołu pocho-
dzi z innego regionu (a nawet kraju).

Tradycja, talent, kunszt, wykorzystanie róż-
norodnej stylistyki, wspaniałej techniki, połącze-
nie dźwięku skrzypiec, akordeonu, kontrabasu, 
gitary oraz tak cudownego i nietypowego instru-
mentu jak węgierskie cymbały – to wszystko 
sprawia, że zespół uzyskuje ciekawe, wyjątkowe 
i unikalne brzmienie. Swą twórczością i oryginal-
nością zachwyca publiczność zarówno w Polsce, 
jak i za granicą. 

Odwiedźcie ich stronę internetową
www.teklaband.pl

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja w Kom-
racie miało niepowtarzalny charakter. Nie dość, że 
zgromadziło tutejszą Polonię i społeczność lokalną, 
nie dość, że towarzyszyli nam Ambasadorowie 
Polski i Węgier oraz Pani Gubernator (Baszkan) 
Gagauzji, to jeszcze mogliśmy oglądać interesują-
cą wystawę fotografii „Szlakiem cerkwi w Polsce”  
i, przede wszystkim, posłuchać znakomitego ze-
społu polskiego „Tekla Klebetnica”.  

Na początku wszyscy uczestnicy – z naro-
dowymi rozetkami na piersiach – zgromadzili się  

w foyer Domu Kultury w Komracie, gdzie uroczy-
ście otworzono wystawę. Następnie wysłuchano 
niepowtarzalnego koncertu w wykonaniu młodych 
członków zespołu „Tekla Klebetnica”, którzy są 
m. in. laureatami drugiego miejsca programu „Mam 
talent”. Aplauz i bisy świadczyły o tym, że polscy 
muzycy zrobili ogromne wrażenie na muzykalnych 
Gagauzów i stali się znakomitą wizytówką polskości 
na tutejszej ziemi. 

Agnieszka Mikulec
Komrat

 � Koncert „Tekla Klebetnica” w stolicy Gagauzji — Komracie

KONCERT Z OKAZJI 3 MAJA W GAGAUZJI 
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KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA 
KONSTYTUCJI W KISZYNIOWIE  

Koncert z udziałem wybitnych muzyków z Polski 
wspierany przez mołdawską Narodową Orkiestrę 
Kameralną odbbył się 30 kwietnia 2015 r. w Sali Or-
ganowej w Kiszyniowie. Program obejmował dzieła 
polskich kompozytorów, w tym Grzegorza Duch-
nowskiego, Dariusza Przybylskiego, Mieczysława 
Karłowicza.

Muzycy zagrali pod batutą Moniki Wolińskiej – 
dyrygentki Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. Jako 
solistka wystąpiła skrzypaczka Patrycja Piekutow-
ska. Były wykonane takie dzieła jak „Portret War-
szawy”  Duchnowskiego, „Oneiros – Violin concerto” 
Przybylskiego, „Serenada na smyczki” Karłowicza.

80. ROCZNICA ŚMIERCI  
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

12 maja przypada 80. rocznica śmierci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, żołnierza, polityka, męża stanu, 
twórcy Legionów Polskich, naczelnego wodza Armii 
Polskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej i zwycię-
skiego wodza podczas „cudu nad Wisłą”, naczelnika 
państwa i pierwszego marszałka Polski, dwukrotnego 
premiera, człowieka, któremu Polska jak nikomu 
innemu zawdzięcza swą niepodległość i chwałę.

By uczcić tę rocznicę, Ambasador RP Artur 
Michalski złożył kwiaty pod pomnikiem Marszałka 
Piłsudskiego w Kiszyniowie.  W uroczystości wzięli 
również udział pracownicy ambasady, Polacy pracu-
jący w Mołdawii i przedstawiciele diaspory polskiej.

źródło: www.kiszyniow.msz.gov.pl/

Naddniestrze tradycyjnie uczestniczy w Dniach 
Piśmiennictwa Słowiańskiego – uroczystości po-
święconej pamięci świętych Metodego i Cyryla, 
która jest obchodzona 11 maja w wielu słowiańskich 
krajach. Koncerty, odczyty literackie, zajęcia tema-
tyczne i wystawy książek odbyły się we wszystkich 
miastach i powiatach Naddniestrza.

Naddniestrzańska wspólnota polska „Jasna 
Góra” również wzięła udział w uroczystym kon-
cercie w Tyraspolu. Dzieci z zespołu wokalnego 
„Koraliki” (kierownik N. Siniawska) wykonały kilka 
piosenek z nowego repertuaru, a następnie mogły 
zobaczyć swój występ w programie, który nadawała 
telewizja tyraspolska. 

Historia święta sięga do tradycji cerkiewnej, 
która istniała w Bułgarii w X–XI wieku. W epoce 
odrodzenia bułgarskiego stało się ono świętem 
alfabetu, utworzonego przez Cyryla i Metodego. 
Wyraża ono duchowe dążenie do cerkiewnej nie-
zależności, przynależności narodowej, rozkwitu 
edukacji i kultury Bułgarów. Uroczystość ta była 
obchodzona nie tylko na ziemiach bułgarskich, ale 
też wśród emigrantów w Rosji i Rumunii. 

Język rosyjski w nieuznanej Naddniestrzańskiej 
Republice Mołdawskiej funkcjonuje jako jeden  
z trzech języków oficjalnych (wraz z mołdawskim, 
zapisywanym cyrylicą, oraz ukraińskim). 

(mc)

„KORALIKI” NA ŚWIĘCIE SŁOWIAN

aktualności

WYBORY PREZYDENCKIE W POLSCE
Wybory prezydenckie 2015 już za nami. Andrzej Duda został nowym prezydentem Polski. Wygrał 

zarówno pierwszą, jak i drugą turę wyborów. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w ostatecznym 
starciu pokonał ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego z wynikiem 51,55 proc. 
poparcia, podczas gdy B. Komorowski zdobył 48,45 proc. głosów. Frekwencja w drugiej turze 
wyniosła 55,34 proc.

W wyborach prezydenckich startowało 11 kan- 
dydatów. Ubiegający się o reelekcję Bronisław Ko-
morowski (z poparciem PO), Andrzej Duda (PiS), 
Magdalena Ogórek (z poparciem SLD), Adam Ja-
rubas (PSL), lider Twojego Ruchu Janusz Palikot, 
Janusz Korwin-Mikke (ugrupowanie KORWiN), 
muzyk Paweł Kukiz, Jacek Wilk (Kongres Nowej 
Prawicy), Marian Kowalski (Ruch Narodowy), 
Paweł Tanajno (Demokracja Bezpośrednia) oraz 
reżyser Grzegorz Braun.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła 
się 10 maja. Frekwencja wyniosła 48,96 proc. 
Pierwsze starcie wygrał Andrzej Duda, zdobywając 
34,76 proc. głosów. Na drugiej pozycji uplasował 
się Bronisław Komorowski z poparciem 33,77 pro-
cent. Trzecie miejsce zajął Paweł Kukiz z wynikiem  
20,8 procent.

Na pozostałych miejscach uplasowali się: Janusz 
Korwin-Mikke – 3,26 proc., Magdalena Ogórek – 
2,38 proc., Adam Jarubas – 1,6 proc., Grzegorz 
Braun – 0,83 proc., Janusz Palikot – 1,42 proc., Ma-
rian Kowalski – 0,52 proc., Jacek Wilk – 0,46 proc., 
Paweł Tanajno – 0,2 procent.

Na Dudę zagłosowało 5 mln 179 tys. 92 wy-
borców. Na Komorowskiego – 5 mln 31 tys. 60 wy- 
borców. Kukiz otrzymał 3 mln 99 tys. 79 głosów.

Do drugiej tury wyborów prezydenckich 2015 
przeszli kandydat PiS  Andrzej Duda oraz popierany 
przez PO Bronisław Komorowski. II tura odbyła 
się 24 maja. Po raz drugi wygrał Duda, zdoby-
wając 51,55 proc. poparcia. Komorowski zdobył  
48,45 proc. głosów.

Komorowski wygrał w 9 województwach,  
a Duda – w 7. Najlepszy wynik Duda uzyskał na 
Podkarpaciu, gdzie poparło go 71,39 proc. wy-
borców. Komorowski zdobył najwyższe poparcie  
w Lubuskiem – 60,16 proc.

Frekwencja wyniosła 55,34 proc. Największa 
część uprawnionych do głosowania poszła do urn 
w województwie mazowieckim. Tam frekwencja  
w drugiej turze wyborów wyniosła 61,58 proc. To 
jedyny region, w którym wskaźnik ten przekroczył 
poziom 60 proc. Najniższą frekwencję odnoto-
wano w województwie opolskim, gdzie wyniósł  
47,27 proc. 

http://wiadomosci.onet.pl/

Dokładne dane:

8 630 627 głosów dla Andrzeja Dudy, 8 112 311 głosów dla Bronisława Komorowskiego.
Różnica między Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą wynosiła 518 316 głosów.

wiadomości
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wiadomości

SZCZYT PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W RYDZE
Na szczycie Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w dniach 21-22 maja 2015 roku, przy-

wódcy potwierdzili swe zaangażowanie na rzecz tej inicjatywy i uznali „europejskie aspiracje” 
Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

Było to pierwsze spotkanie liderów państw UE 
oraz sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego – 
Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii 
i Ukrainy – od szczytu w Wilnie z listopada 2013 ro- 
ku.

– Od szczytu w Wilnie wokół nas zmieniło 
się wszystko, ale nic nie zmieniło się jeśli chodzi  
o nasze intencje – oświadczył na konferencji 
prasowej w Rydze szef Rady Europejskiej Do-
nald Tusk. Jego zdaniem głównym przesłaniem 
spotkania jest „stałe, konsekwentne i silne zaan-
gażowanie na rzecz Partnerstwa Wschodniego”. 
PW to szansa na rozwijanie współpracy w takich 
obszarach, które „przynoszą namacalne korzy-
ści społeczeństwom i gospodarkom partnerów”,  
a jednym z takich obszarów jest liberalizacja wi-
zowa. Tusk wyraził zadowolenie z funkcjonowania 
ruchu bezwizowego z Mołdawią. – Podczas pierw-
szego roku obowiązywania skorzystało z niego pół 
miliona ludzi – poinformował.

– Wraz z szefem KE Jean-Claude'em Junc-
kerem jesteśmy zdeterminowani, by wprowadzić 
ruch bezwizowy także dla Ukraińców i Gruzinów 
– oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej. 
Według niego może on zacząć obowiązywać już 
w przyszłym roku.

W deklaracji końcowej nie wpisano jednak przy-
bliżonej daty wprowadzenia ruchu bezwizowego, 
czego domagały się Ukraina i Gruzja. Zapisano 
jedynie, że Komisja Europejska do końca 2015 ro- 
ku ma przedstawić raporty w sprawie wypełniania 
przez Gruzję i Ukrainę niezbędnych kryteriów. 
Wśród warunków wymienianych w raporcie  
z początku maja KE wymieniała m. in. walkę  
z korupcją, przemytem narkotyków i zorganizowaną 
przestępczością.

– Zarówno Gruzja jak i Ukraina dostały to, o co 
bardzo prosiły: niezwykle precyzyjną mapę drogo-
wą w sprawie tego, co trzeba zrobić, żeby w grudniu 
tego roku uzyskać jednoznacznie pozytywną ocenę 
Komisji. Konsekwencją tego będzie wprowadzenie 
reżimu bezwizowego. Wydaje mi się, że 2016 rok 
jest realistyczny – oświadczył Tusk w rozmowie  
z polskimi dziennikarzami.

W deklaracji końcowej znalazł się też zapis  
o uznaniu przez uczestników szczytu „europejskich 
aspiracji i europejskiego wyboru partnerów, zgodnie 
z tym, co oświadczono w umowach stowarzysze-
niowych”. Tusk przyznał, że rozmowy na temat tej 

części deklaracji były trudne, ale – jak oświadczył – 
„nikt nie obiecał, że PW będzie automatyczną drogą 
do członkostwa”.

– To długi proces. Ma się przyjaciół i wrogów, 
są entuzjaści i sceptycy. Jednak musimy docenić 
fakt, że w tych trudnych czasach i geopolitycznych 
okolicznościach w naszym regionie w naszej dekla-
racji osiągnęliśmy taki poziom ambicji – podkreślił.

Zgodnie z oczekiwaniami w Rydze nie ogłoszo-
no zmian w polityce w ramach PW. Podkreślono, 
że zarówno UE, jak i jej wschodni partnerzy przy-
kładają wagę do współpracy w ramach Partnerstwa 
Wschodniego. Szczyt uznał również, że współpra-
ca z sześcioma wschodnimi partnerami powinna  
w większym stopniu uwzględniać różnice między 
nimi i ich odmienne ambicje w kwestii zbliżenia  
z UE. W deklaracji zapisano, że skala i głębia 
współpracy ma zależeć m. in. od potrzeb Unii oraz 
jej partnerów, a także tempa reform.

Podczas szczytu podsumowano osiągnięcia 
PW od poprzedniego szczytu w Wilnie. Tusk przy-
pomniał, że Unia podpisała umowy stowarzysze-
niowe z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią. – Dzięki temu 
nasza współpraca znalazła się na nowym poziomie 
– ocenił. Potwierdził, że zgodnie z oczekiwaniami 
handlowa część umowy stowarzyszeniowej UE-
-Ukraina wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

Podczas negocjacji dotyczących tekstu dekla-
racji końcowej sprzeciw przedstawicieli Armenii  
i Białorusi budził zapis potępiający aneksję ukra-
ińskiego Krymu przez Rosję. W ostatecznej wersji 
dokumentu tylko kraje Unii potępiły te wydarzenia. 
W deklaracji napisano, że „Unia potwierdza swoje 
stanowisko () ze szczytu UE-Ukraina z 27 kwiet-
nia, w tym w sprawie nielegalnej aneksji Krymu  
i Sewastopola”. Pod koniec kwietnia Unia i Ukraina 
potępiły zajęcie półwyspu przez Rosję.

W Rydze podpisano również memorandum  
w sprawie warunków programu pomocy makro- 
finansowej dla Ukrainy na kwotę 1,8 mld euro.

Program Partnerstwa Wschodniego powstał 
ze wspólnej inicjatywy Polski i Szwecji, przedsta-
wionej w 2009 roku. Poprzednie szczyty odbyły się 
w Pradze, Warszawie i Wilnie. Szef Parlamentu 
Europejskiego Martin Schulz poinformował polskich 
dziennikarzy, że prezydent Mołdawii zapropono-
wał, by kolejny szczyt PW odbył się w Kiszyniowie  
w 2017 roku. 

http://www.polskieradio.pl/

spotkajmy się w muzeum

Wygrana 18 maja przez aliantów bitwa o Monte Cassino, jedna z najcięższych i najkrwawszych walk 
w czasie II wojny światowej, zajmuje szczególne miejsce w polskiej historii. Na cmentarzu wojennym na 
Monte Cassino od 2014 roku można zwiedzać Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa, któremu zawdzięczamy to historyczne zwycięstwo.

MUZEUM PAMIĘCI 2 KORPUSU POLSKIEGO

„22 dni pod nieustającym ogniem, w strasznych 
warunkach, siedem dni zażartych walk, by zdobyć 
niemieckie umocnienia... Nie była to tylko bitwa 
o Cassino, to była bitwa o Polskę” – wspominał 
po latach generał Anders w swojej książce „Bez 
ostatniego rozdziału”. Muzeum upamiętniające 
udział Polaków w tej bitwie mieści się na polskim 
cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Dzięki 
wysiłkowi wielu osób i instytucji z Polski oraz ze 
świata, turyści mają szanse zapoznać się z historią 
polskich żołnierzy walczących w ramach 2 Korpu-
su i ich wkładem w wyzwolenie Włoch podczas  
II wojny światowej.

Centralne miejsce w Muzeum zajmuje żeliwny 
medalion o średnicy dwóch metrów i wadze około 
400 kilogramów, autorstwa profesora warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, Antoniego Grabowskie-
go. Medalion przedstawia pełen szlak wojenny 
żołnierzy 2 Korpusu, począwszy od Buzułuku w 
ZSRR – pierwszej siedziby sztabu armii gen. Wła-
dysława Andersa, aż po Wielką Brytanię, gdzie  
2 Korpus został ostatecznie zdemobilizowany. 

Na ścianach zamontowano dziesięć podświet- 
lanych paneli tematycznych, które w syntetyczny 
i obrazowy sposób przedstawiają dzieje 2 Korpu-
su od momentu inwazji niemieckiej na Polskę we 
wrześniu 1939 roku aż do czasów powojennych  
i losów żołnierzy generała Andersa na uchodźstwie.

Historia Korpusu opowiedziana jest w trzech wer-
sjach językowych (polskiej, włoskiej i angielskiej).  
W ramach wystawy wykorzystano ponad 120 foto- 
grafii i map historycznych z archiwów instytucjo-
nalnych i rodzinnych z całego świata. Część zdjęć 
to nigdy wcześniej nie publikowane materiały udo-
stępnione przez potomków żołnierzy 2 Korpusu, 
jak i przez osoby prywatne zafascynowane polską 
historią i kulturą. 

Na ekranie telewizyjnym wyświetlane są ar-
chiwalne materiały filmowe dotyczące 2 Korpusu. 
W muzeum dostępne są także dwa stanowiska 
multimedialne. Pierwsze poświęcone jest polskim 
cmentarzom wojennym we Włoszech i zawiera 
m. in. wyszukiwarkę grobów z czterech polskich 
cmentarzy: na Monte Cassino, w Bolonii, Loreto 
i Casamassima. Drugie stanowisko, dedykowane 
dzieciom, przybliża najmłodszym odwiedzającym 
historię misia Wojtka, który „stał się żołnierzem” 
i razem z armią generała Andersa przebył szlak 
wojenny z Iranu aż do Wielkiej Brytanii.

Codziennie Monte Cassino odwiedzają liczne 
grupy turystów z Polski i świata. Wielu z nich po 
raz pierwszy poznaje wkład Polaków w walkę  
o wyzwolenie Włoch podczas II wojny światowej. 
Ze wzruszeniem odbierają historię tej bitwy i losy 
żołnierzy 2 Korpusu, o czym świadczą wpisy  
w księdze pamiątkowej. 

Opracowała T. Cruglea na podst. www.polska.pl
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Z kart historii

POLSKA FLAGA NA MONTE CASSINO
W kwietniu 1944 roku 2 Korpus Polski we Wło-

szech liczył około 48 tysięcy żołnierzy. Wchodził  
w skład 8 Armii Brytyjskiej. Po wylądowaniu na Pół-
wyspie Apenińskim, Polakom zostały powierzone 
działania obronne na linii rzek Sangro i Volturno 
z wysuniętymi stanowiskami w górach Mainarde, 
a następnie wzięcie udziału w czwartej bitwie  
o Monte Cassino na najtrudniejszym jej odcinku 
obsadzonym przez elitarne jednostki niemieckie. 
Od stycznia 1944 roku alianci bezskutecznie  
i kosztem wielkich strat osobowych starali się 
przełamać Linię Gustawa. Bombardowania w lutym  
i marcu opactwa i miasta Cassino przez lotnictwo 
(głównie amerykańskie) zamieniły je w trudne do 
zdobycia ruiny. W walkach o Cassino, trwających 
w sumie 5 miesięcy, uczestniczyli żołnierze ze 
wszystkich kontynentów: Europy, Afryki, Azji, 
Ameryki i Oceanii.

W nocy 11 maja 1944 roku po długich i trud-
nych przygotowaniach rozpoczęła się decydująca 
czwarta bitwa o przełamanie Linii Gustawa poprzez 
wykonanie dwóch operacji okrążających wzgórze 
klasztorne Monte Cassino. Celem polskiego ataku 
było zdobycie masywu górskiego Monte Cassino – 
Monte Cairo. Pierwsze natarcie 12 maja, pomimo 
zaciekłych walk i przy dużych stratach, choć nie 
osiągnęło zamierzonego sukcesu taktycznego, 
osiągnęło swój cel operacyjny. 16 maja wieczorem 
rozpoczęło się drugie natarcie. 18 maja o godz. 
9.45 patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich dotarł do 
ruin klasztoru na Monte Cassino. Wkrótce zawisła 
tam polska flaga, a później, obok niej, także flaga 
brytyjska.

Zdobycie kluczowych pozycji obronnych Niem-
ców i przełamanie Linii Hitlera otworzyło drogę do 
Rzymu, do którego 4 czerwca wkroczyła amerykań-

ska 5 Armia. Cena zwycięstwa 2 Korpusu Polskie-
go była bardzo wysoka: 923 poległych, 2931 ran- 
nych i 345 zaginionych (z których 251 odnalezio-
no). Bardzo znaczna była także liczba poległych 
oficerów (ok. 7 %). Biorąc pod uwagę wszystkie 
bitwy stoczone wokół Cassino i uwzględniając 
zaginionych, rannych i tych, którzy dostali się do 
niewoli, trwająca przez pół roku bitwa kosztowała 
200 000 ofiar po obu stronach.

 źródło: http://nowahistoria.interia.pl/

QUIZ „POLACY W EUROPIE”
 Odpowiedz na pytania!

Przed Tobą pierwsze pytanie – o twórcach historii Polski i Włoch, a będzie ich kilka, z różnych 
dziedzin wiedzy.

� W natarciu na froncie alianckim 11-12 maja 1944 roku wielką rolę odegrały 
wojska polskie. Która z dywizji w nim uczestniczyła: 3 Dywizja Strzelców Kar-
packich czy 5 Kresowa Dywizja Piechoty?
Kolejne pytania będą opublikowane w nr. 6/2015. Odpowiedz i wygraj nagrodę – płytę z filmem 

„POLSKA W 35 MINUT”! Weź udział w quizie „Polacy w Europie”, szukaj odpowiedzi za pomocą 
Internetu i wysyłaj do 1 października 2015 r. na nasz adres: redakcja.jutrzenka@gmail.com

Redakcja

 � Monte Cassino, maj 1944. Żołnierz 2 Korpusu Polskiego 
wśród ruin klasztoru na Monte Cassino. 

После ожесточенных боев войска союзников 
19 мая 1944 прорвали линию немецких укреп-
лений, известную как «Линия Густава», и начали 
наступление на Рим. Столица Италии была  
освобождена 4 июня 1944 года. В боях под Монте- 
Кассино 2-й Польский корпус потерял 923 чело-
века убитыми и 2931 ранеными, что составляло 
более 10 % численности корпуса и треть его по-
терь за всю войну.

После прекращения боев у Монте-Кассино 
польское эмиграционное правительство выпу-
стило награду — «Крест Монте-Кассино», чтобы 
оценить таким образом заслуги польских войск  
в захвате важнейшей точки в немецкой обороне. 
В то же время польский поэт Феликс Конарский, 
участвовавший в тех боях, под впечатлением от 
увиденного написал знаменитую песню «Красные 
маки на Монте-Кассино» — своеобразный гимн 
польским солдатам и всем героям Польши, когда-
то проливавшим кровь за родину.

Сражение это является символом борьбы за 
независимость Польши, хотя оно и состоялось 
на итальянской земле. Битва за Монте-Кассино 
вписывается в традицию борьбы поляков «за 
нашу и вашу свободу». 

КРАСНЫЕ МАКИ НА МОНТЕ-КАССИНО 
слова: Феликс Конарский
музыка: Альфред Шульц

Взгляни – в тех камнях, на вершине 
Твой враг, словно крыса, живуч. 
Ступайте! Крушите! Спешите 
За глотку сорвать его с туч! 
Пошли они, гневом пылая, 
Пошли, чтоб свершить свою месть. 
Привычно отвага вела их 
Сражаться за славу и честь! 

Припев: 
Краснеют маки на Монте-Кассино 
От кровавой росы опьянев. 
Шли поляки, и смерть их косила, 
Но сильнее, чем смерть, был их гнев. 
Пусть проходят столетия мимо – 
Сохранится память давних дней. 
И только маки на Монте-Кассино 
От польской крови становятся красней. 

В атаке – отважны без меры, 
Сражались они, храбрецы, 
Как прадеды у Самосьерры, 
И как под Ракитным – отцы. 
И штурм тот отчаянно-смелый – 
Победой окончился он! 
И стяг боевой красно-белый 
До туч средь руин вознесён! 
Припев.

Смотри же! Увидишь с вершины – 
Крестов этих белых – не счесть. 
Здесь брачный обряд совершили 
Поляк и жена его – честь. 
Земля эта Польшею стала. 
Свобода – она такова: 
Её измеряют крестами. 
История тут не права. 
Припев.

Прошли четверть века степенно – 
И ярость, и гнев улеглись. 
Обители белые стены 
Опять к облакам поднялись. 
Но память весны беспокойной 
Все время стремится сюда, 
Вплетается в звон колокольный 
По всем, кто уснул навсегда. 
Припев.

Перевод Ирины Поляковой

Z kart historii

Битва за Монте-Кассино, известная также как «Битва за Рим», была одним из наиболее 
кровопролитных сражений союзников с немцами в годы Второй мировой войны. Важнейшую 
роль в этой битве сыграл сформированный на территории СССР из сталинских узников  
и депортированных поляков 2-й корпус под командованием генерала Владислава Андерса. 
Поляки взяли штурмом Монте-Кассино 18 мая 1944 года.

БИТВА ЗА МОНТЕ-КАССИНО
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WYDARZENIA

JUBILEUSZOWY FESTIWAL  
POLONII MOŁDAWSKIEJ

Festiwal został zorganizowany przez Sto-
warzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” przy 
wsparciu finansowym polskiego MSZ.

Na uroczystości byli obecni przedstawiciele 
Ambasady RP oraz Biura Stosunków Między- 
etnicznych w Kiszyniowie. 

Festiwal rozpoczęto od przemówienia Am-
basadora RP w Mołdawii Artura Michalskiego. 
Witając uczestników festiwalu i zaproszonych 
gości, Pan Ambasador wyraził ogromną radość 
z tak licznej obecności uczestników festiwalu, 
która świadczy o tym, że przedsięwzięcie to na 
stałe wpisało się do kalendarza ważnych imprez 
kulturowych Mołdawii. „W ten piękny majowy dzień 
świętujemy po raz piętnasty na Festiwalu Polska 
Wiosna w Mołdawii naszą polskość i przywiązanie 
do tradycji kraju naszych przodków” – powiedział. 
Życzył wszystkim obecnym radości z tego ducha 
bycia razem. 

– Radość jest uczuciem, które człowiekowi 
jest niezwykle potrzebne. Ona wyzwala wielką 
energię, pozwala patrzeć na wysiłki i pracę innych 
ludzi życzliwie, pozwala budować wspólnotę. Po 
kilku latach pracy tutaj mam nieodparte wrażenie, 

że istnieje potrzeba, abyście Państwo poczuli się 
jeszcze bardziej razem, we wspólnocie. Wydaje 
mi się, że Polacy w Mołdawii potrzebują silnego 
głosu, potrzebują swojego przedstawiciela, tak jak 
mają Polacy w Ameryce, w Kanadzie, w innych 
państwach na świecie – zaznaczył A. Michal-
ski. Zachęcił wszystkich do zastanowienia się,  
w jaki sposób można zachować różnorodność,  
a jednocześnie utworzyć coś, co byłoby jednolitym 
głosem Polaków w Mołdawii, który byłby słyszany 
i w Polsce, i w innych miejscach świata, gdzie 
Polacy zamieszkują.

W swoim wystąpieniu Pan Ambasador podzię-
kował także za wkład, włożony w przygotowanie 
festiwalu wszystkim angażującym się w to przed-
sięwzięcie. 

Następnie w imieniu organizatorów Pani Oksa-
na Bondarczuk, Prezes Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Mołdawii”, zaprosiła wszystkich na 
jubileuszowy koncert. 

Konferansjerami Festiwalu byli: Juliana Tom-
sza, Waleria Cebanu i Aleksy Bondarczuk. Pro-
gram koncertowy prowadzono w trzech językach: 
polskim, rumuńskim i rosyjskim. 

 � Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali: prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” 
Oksana Bondarczuk i Ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski

ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ – АКТИВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛОНИЙНОЙ МОЛОДЕЖИ

Малопольский фонд развития локальной демократии, Малопольский институт территориаль-
ного и административного самоуправления совместно с Польской общиной Гагаузии проводят 
проект, финансируемый из средств Министерства иностранных дел Польши.

 
Проект «Действуем вместе – активизация общественной и экономической деятельности 

полонийной молодежи» будет реализован в Комрате в три этапа:
1 этап – с   6 июня по 11 июня 2015 г. (две группы по 25 человек)
2 этап – с 10 июля по 15 июля 2015 г. (две группы по 25 человек)
3 этап – с 24 июля по 29 июля 2015 г. (две группы по 25 человек)
По результатам конкурса «Юниор в действии» (участники должны написать минипроекты), 

который пройдет на третьем этапе, комиссия выберет 18 лучших проектов. Их авторы будут 
приглашены в Краков (Польша) в октябре 2015 г.

Приглашаем полонийную молодежь Молдавии в возрасте от 14 до 25 лет  
принять участие в проекте!

КОНТАКТ:  Людмила Волевич  тел.: (0298) 22447, (0696) 28765  
   e-mail: obscinaplge@mail.ru адрес: г. Комрат, ул. Спортивная 14/11

Ogłoszenie

JAK SPEŁNIĆ SWOJE MARZENIA?

Julia Radowa jest uczennicą XI klasy kom-
rackiego liceum. Uczy się języka polskiego i ma-
rzy, aby w przyszłości studiować w Polsce. Wraz  
z zespołem „Polacy Budżaka” była na polskiej ziemi 
i z rozrzewnieniem wspomina te chwile. 

Kiedy usłyszała o konkursie „Być Polakiem” 
(„Jutrzenka” nr 1-2/2015 – red.), postanowiła wziąć 
w nim udział, by przekuć marzenia w rzeczywi-
stość, ponieważ nagrodą była właśnie wycieczka 
do Polski.

I… udało się! Julia została laureatką VI edycji 
konkursu wśród 20 milionów Polaków rozsianych po 
całym świecie. Sukces jest tym bardziej znaczący, 

że na konkurs (w pięciu kategoriach) wysłano aż 
360 prac. Międzynarodowe 20-osobowe jury wy-
brało najciekawsze prace młodych ludzi. Uczennica  
z Komratu (pod kierunkiem swojej nauczycielki 
języka polskiego Agnieszki Mikulec) przygotowa-
ła prezentację multimedialną zatytułowaną „A to 
Polska właśnie”. Przedstawiła wybrane polonijne 
zespoły tańczące, rozsiane po całym świecie, na 
koniec szerzej zilustrowała działania swojego ma-
cierzystego zespołu „Polacy Budżaka”.

Jury wysoko oceniło oryginalność, zaangażo-
wanie w przygotowanie pracy, kreatywność, po-
prawność językową pracy Julii, która – jako jedyna 
z Mołdawii – uzyskała tytuł laureatki. 

Dodać należy, że organizatorami konkursu byli: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą, Europejska Unia Wspólnot 
Polonijnych, Fundacja „Świat na Tak”.

Dzięki wymienionym instytucjom i swojej pra-
cy Julia może pojechać w nagrodę do Polski na 
kilkudniową wycieczkę. Ma nadzieję, że zobaczy 
nieznane zakątki polskiej ziemi, w tym także uni-
wersytet, na którym zamierza studiować. Na pew-
no będzie doskonalić język polski, który tak kocha 
i pozna swoich rówieśników z innych zakątków 
świata, którzy – tak jak ona – są zafascynowani 
Polską.

KONKURS „BYĆ POLAKIEM”

W sobotę, 16 maja 2015 r. w kiszyniowskim Centrum Kultury i Sztuki „Ginta Latina” odbył się 
XV Festiwal Polska Wiosna w Mołdawii.

w
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XV FESTIWAL POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII

Data:   16-17 maja 2015 r.
Miejsce:  Kiszyniów, Vadul-lui-Vodă
Uczestnicy:  solista Sergiusz Manołow (Komrat)
   solistka Anastazja Kirylenko (Komrat)
   solista Tudor Pruteanu (Kiszyniów)
   solista Sergiusz Staruchin (Kiszyniów)
   solistka Anna Gomza (Kiszyniów)
   solistka Eliza Jeriomienko (Kiszyniów)
   solistka Anna-Maria Pogriebnaja (Rybnica)
   solista Artiom Gradinari (Grigorówka)   
   duet Michaela Bzowyi i Krystyna Właszeniuk (Grigorówka)
   zespół tańca ludowego „Polacy Budżaka” (Komrat) – grupa starsza
   zespół tańca ludowego „Polacy Budżaka” (Komrat) – grupa młodsza
   taneczny zespół „Wiosenne Ptaszki” (Kiszyniów) 
   wokalny zespół „Warszawka” (Grigorówka) – grupa starsza 
   wokalny zespół „Warszawka” (Grigorówka) – grupa młodsza
   zespół artystyczny „Irys” (Rybnica)
   wokalny zespół „Słobodzianki” (Słoboda Raszków)
   zespół artystyczny „Koraliki” (Tyraspol)
   chór „Harmonia” (Raszków)

Debiut:   taneczny zespół „Wesołe Babcie” (Kiszyniów)
Gość festiwalu:  mołdawski zespół taneczny „Repede” (Kiszyniów)

Organizator:  Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
Patronat:  Ambasada RP w Kiszyniowie
Patronat medialny: Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”
Sponsorzy:  Firma CahulPan (Mołdawia)

Festiwal jest współfinansowany  ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

Festiwalowi towarzyszył wieczór integracyjny zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym nad Dniestrem 
w miejscowości Vadul-lui-Vodă.

WYDARZENIA

Koncert rozpoczął się od wysłuchania hymnów 
Polski i Mołdawii w wykonaniu zespołu wokalnego 
„Warszawka” z Grigorówki.

Do udziału w XV Festiwalu zakwalifikowano ze-
społy artystyczne, działające przy polonijnych wspól-
notach z różnych miejscowości Mołdawii, m. in.: 
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji (Komrat), Sto-
warzyszenie „Polonia” (Rybnica, Naddniestrze), To-
warzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” (Tyraspol, 
Raszków i Słoboda Raszkowska, Naddniestrze), 
Koło Polskich Rodzin (wieś Grigorówka na północy 
Mołdawii) oraz Stowarzyszenie „Polska Wiosna  
w Mołdawii” (Kiszyniów).

Uczestnicy festiwalu mogli zaprezentować 
swoje osiągnięcia w dziedzinie pieśni i tańca. Wi-
dzowie podziwiali między innymi tańce bułgarskie  
i gagauskie w wykonaniu słynnego zespołu „Polacy 
Budżaka”, ale nie zabrakło też znanego krakowiaka 
i poloneza! Na miłośników barwnego i porywającego 
folkloru czekała miła niespodzianka – występ moł-
dawskiego zespołu tanecznego „Repede” (kierownik 
artystyczny Dmitrij Tanmonșan). Wszyscy doszli 
do wniosku, że żywiołowe tańce mołdawskie są 
jednymi z najpiękniejszych na świecie!

Wszystkich zachwyciły piękne głosy dzieci  
z chóru „Harmonia” (Raszków), zaprzyjaźnionego 
z naddniestrzańskim stowarzyszeniem „Jasna 
Góra”. Publiczność bardzo ciepło przyjmowała 
występy solistów – w tym dniu można było po-
słuchać piosenek w języku polskim, rumuńskim 
i gagauskim. 

Mimo to, że spora część młodzieży polonijnej 
studiuje w Polsce, Festiwal pozostaje dla niej bar-
dzo ważnym przedsięwzięciem, dlatego studenci 
przyjechali w tym dniu do Mołdawii, aby wspólnie 
świętować. Publiczność ciepło przyjęła występy 
młodzieży studiującej w Polsce: Anny Gomzy  
i Sergiusza Staruchina. 

Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi. 
Zgromadzona publiczność gromkimi brawami na-
gradzała występy uczestników festiwalu, które były 
na bardzo wysokim poziomie.

Podczas przerwy wszyscy mogli obejrzeć wy-
stawy rękodzieła artystycznego i ludowego, polskiej 
i polonijnej prasy. Organizacje polonijne zaprezen-
towały na stoiskach materiały o swojej działalności. 

Po drugiej części koncertu ogłoszono wyniki 
konkursu plastycznego „Niech się kwieci 3 Maj!”. 
Laureatkom wręczono dyplomy. Pierwsze miejsce 
zdobyła Natalia Postarel (Soroki), drugie miejsce ex 
aequo przyznano Katji Siominej (Kiszyniów) i Alisie 
Sielickiej (Kiszyniów), a trzecie podzieliły mieszkanki 
stolicy Anna Tomsza i Marita Rogowa.

Kierownicy zespołów artystycznych i przewodni-
czący ośrodków polonijnych otrzymali dyplomy po-
dziękowania za współpracę oraz prezenty pamiąt-
kowe ufundowane przez organizatorów festiwalu. 
Podziękowano również sponsorowi – mołdawskiej 
firmie „CahulPan” i jej dyrektorowi Janowi Kuszpicie.

Wieczorem 16 maja w Vadul-lui-Vodă odbyła 
się impreza integracyjna dla Polonii. Wszyscy 
podziwiali występy zespołów na placu w ośrodku 
wypoczynkowym. Wieczór integracyjny był połą-
czony z dyskoteką dla młodzieży. Przedstawiciele 
wspólnot polonijnych z całej Mołdawii w tym czasie, 
tak jak przez cały czas festiwalu, mogli wymienić się 
spostrzeżeniami i wrażeniami dotyczącymi obejrza-
nych występów. W dyskusjach brali udział również 
pracownicy konsulatu, opiniując młodzieżowe wy-
stępy artystyczne. Gośćmi honorowymi drugiego 
dnia Festiwalu byli przedstawiciele Stowarzyszenia 
Odra-Niemen z Wrocławia, które aktywnie współ-
pracuje z organizacjami polonijnymi w Mołdawii. 

Radość uczestników i zaproszonych gości 
oraz miła atmosfera, stworzona przez wszystkich 
obecnych, jest najlepszą nagrodą za włożony trud 
w przygotowania i organizację tak dużego przed-
sięwzięcia – Festiwalu Polska Wiosna w Mołdawii. 
Symbolem festiwalu mołdawskiej Polonii jest bocian, 
wijący gniazdo tam, gdzie jest ciepło i rodzinnie. 
Właśnie taki piękny prezent z okazji swojego 15-le-
cia – ręcznie zrobionego bociana w gnieździe – 
otrzymali w tym dniu organizatorzy festiwalu od 
Polaków Gagauzji.

kron i ka festiwalowa
w

XV jubileuszowy Festiwal Polska Wiosna w Mołdawii już za nami. Gratuluję Polonii moł-
dawskiej wszystkich dokonań, które razem zaprezentowaliśmy na festiwalu! Każda edycja 
to doskonała okazja zaprezentowania dorobku kulturalnego Polonii, to spotkanie Polaków, 
których łączy miłość do polskiej kultury. Niewątpliwie, festiwal jest źródłem coraz większej 
satysfakcji i radości wynikającej z faktu, że możemy z dumą reprezentować państwo polskie. 

W imieniu organizatorów XV Festiwalu chcę serdecznie podziękować Ambasadorowi RP  
w Kiszyniowie Panu Arturowi Michalskiemu oraz wszystkim pracownikom Ambasady za 
wsparcie. 

Oksana Bondarczuk
prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”
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OBURZENI MOŁDAWIANIE
 
W Mołdawii geopolityka zderza się z oczekiwaniami społecznymi, a alternatywą dla rządzącej 

„proeuropejskiej” koalicji są partie i oligarchowie prorosyjscy.

W Mołdawii narasta niezadowolenie, które 
społeczeństwo obywatelskie głośno artykułuje. 
Jednym z głównych ruchów oburzonych jest 
Godność i Prawda, które występuje przeciwko ko-
rupcji, zawłaszczaniu państwa oraz oligarchizacji 
Mołdawii. Wśród liderów ruchu jest Igor Boţan – 
szanowany analityk i komentator polityczny. Naj-
głośniejszą aferą, której rozliczenia domagają się 
mołdawscy oburzeni, jest tzw. kradzież stulecia – 
w krótkim czasie z trzech mołdawskich banków 
wyprowadzono miliard dolarów, a wiele tropów 
sugeruje, że w proceder zamieszani byli liderzy 
koalicji rządzącej.

 
MOŁDAWIANIE NA ULICACH

Pierwsza z manifestacji organizowanych przez 
Godność i Prawda zgromadziła około 4 tysięcy 
protestujących, na następną przyszło już około 
30 tysięcy. Biorąc pod uwagę nastroje społeczne 
należy poważnie traktować zapowiedzi liderów 
ruchu, którzy wieszczą, że kolejna z manifestacji 
zgromadzi 100 tysięcy osób.

Co niezwykle ważne, protestujący występują 
pod flagami Unii Europejskiej (wyraźnie widocz-
ny jest tu również akcent prorumuński). Mitingi 
przyciągają przede wszystkim ludzi młodych  
i opowiadających się za zbliżeniem ze strukturami 
europejskimi. Póki co siły prorosyjskie w żaden 
sposób nie przyłączyły się do ruchu. To ciekawa 
sytuacja: najbardziej proeuropejska część społe-
czeństwa protestuje przeciwko rządowi, który rów-
nież przedstawia się jako proeuropejski. Poparcie 
dla gabinetu jest obecnie znikome: sondaże dają 
dwóm partiom tworzącym koalicję łącznie nie więcej 
niż 13 procent poparcia.

NIE ZAPOMINAJCIE O OBURZONYCH

Niedawno w mołdawskiej telewizji TV7 gościł 
Adam Michnik. Rozmawiał z Natalią Morari, uzna-
waną za ikonę współczesnego mołdawskiego 
dziennikarstwa i za jedną z najbardziej nieza-
leżnych dziennikarek w Mołdawii, oraz właśnie 
z Igorem Boţanem. Ta prawie godzinna i bardzo 
ciekawa rozmowa mówi bardzo wiele o wyzwaniach 
dla relacji Mołdawii i Zachodu.

Redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” 
prowadzący przywitali z dużym szacunkiem, jako 
legendarnego dysydenta z czasów ZSRR i PRL.

Dla Morari i Boţana kluczowymi były dwie 
kwestie. Po pierwsze, pytali, jaką strategię przyjąć  
w działaniach wobec skorumpowanej i oligarchicz-
nej władzy. Po drugie zaś, Igor Boţan starał się 
przekonać Michnika, że Zachód powinien zwracać 
większą uwagę na mołdawski ruch protestu, a kwe-
stią tą powinny zainteresować się zachodnie media, 
gdyż istnieje zagrożenie prowokacji i nieczystych 
zagrywek ze strony rządu.

Adam Michnik chyba zawiódł nieco oczekiwania 
mołdawskiego analityka i lidera ruchu Godność  
i Prawda. Zalecał ostrożność, ale przede wszystkim 
tłumaczył, że nagłaśnianie tej sprawy na Zachodzie 
może przynieść negatywne skutki dla Mołdawii. 
Jego zdaniem w Unii Europejskiej i tak silna jest 
„partia” twierdząca, że z „Europą Wschodnią należy 
dać sobie spokój”. Wysyłanie silnego przekazu, 
że rządzący Mołdawią to „złodzieje i oligarchowie” 
dodatkowo wzmocni tę frakcję, przyciągając do 
siebie wciąż wahających się, co będzie oczywiście 
na rękę Rosji – tłumaczył Michnik.

 
ZDERZENIE OCZEKIWAŃ

Rozmowa doskonale obrazuje różnice w spoj-
rzeniu na sytuację w Mołdawii pomiędzy wspierają-
cymi jej europejskie aspiracje przedstawicielami za-
chodnich społeczeństw, a samymi Mołdawianami. 
Ci pierwsi patrzą na Kiszyniów przede wszystkim 
pod kątem geopolityki i działań Rosji w regionie. 
Dla drugich coraz istotniejsze stają się „godność 
i prawda”.

Afera bankowa, a przede wszystkim brak real-
nej modernizacji państwa (walki z korupcją, reformy 
prokuratury i sądownictwa itd.) powodują, że relacje 
pomiędzy mołdawskim rządem, a Zachodnimi part-

nerami stają się coraz trudniejsze. Teraz jeszcze 
większym wyzwaniem dla Zachodu jest proeuro-
pejski ruch protestu, występujący przeciw koalicji 
rządzącej. Aktualne staje się nie tylko pytanie, „jak 
rozmawiać z proeuropejskim oligarchami zawłasz-
czającymi państwo”, ale również „jak odnosić się do 
Mołdawian patrzących z nadzieją na Europę, którzy 
żądają zarazem ustąpienia koalicji lub więzienia 
dla jej liderów”.

Geopolityka zderza się z oczekiwaniami spo-
łecznymi, a alternatywą dla rządzących w Mołdawii 
proeuropejskich oligarchów są partie i oligarchowie 
prorosyjscy. Jednocześnie nieustanne wspiera-
nie kiszyniowskiego rządu kompromituje Europę  
w oczach Mołdawian, co również może doprowa-
dzić do krachu idei integracji europejskiej tego kraju. 
Niestety, to zderzenie nie wróży dobrze Mołdawii 
na najbliższe lata.

PUBLICYSTYKA PUBLICYSTYKA

Tekst: Piotr Oleksy, 
„Nowa Europa Wschodnia” / www.new.org.pl

SPRZĘT MEDYCZNY Z POLSKI TRAFI DO GAGAUZJI
Kilkunastoletnie urządzenia medyczne renomowanych producentów, używane dotąd  

w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, trafią do szpitala w mołdawskiej Komracie,  
w ramach pomocy dla tamtejszej Polonii. To wspólna akcja Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
(ŚCO), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Stowarzyszenia Współpracy 
Polska – Wschód.

Do szpitala w Komracie leżącego na Terytorium 
Autonomicznym Gagauzji w Mołdawii przekazane 
zostaną gammakamera, cztery lampy operacyjne, 
drukarka do suchego wywoływania zdjęć, auto-
klaw, trzy inhalatory, usg, podgrzewacz materaca 
pacjenta, lampa bakteriobójcza. Przydadzą się na 
bloku operacyjnym, w poradni urologicznej i nefro-
logicznej, oddziale intensywnej opieki medycznej. 
– Są to urządzenia kilku i kilkunastoletnie, które  
u nas zostały już zastąpione nowszymi, ale wciąż 
są sprawne i mogą być przydatne w diagnostyce  
i leczeniu – mówi profesor Stanisław Góźdź, dyrek-
tor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Wartość sprzętów szacowana jest na 14 mlio- 
nów złotych, jednak po amortyzacji są przeka-
zywane za symboliczną złotówkę. – Kiedyś my 
otrzymywaliśmy w podobny sposób pomoc od 
krajów zachodnich, bo naszych szpitali nie było stać 
na zakup nowoczesnej aparatury diagnostyczno-
-leczniczej. Teraz możemy spłacić dług – dodaje.

Jak szacuje Jan Schab, odpowiadający w Świę- 
tokrzyskim Centrum Onkologii za aparaturę me-

dyczną, gammmakamera, umożliwiająca bada-
nie narządów wewnętrznych z pomocą izotopu 
jodu, może posłużyć jeszcze co najmniej przez  
10 lat. – Dziś za takie urządzenie trzeba by zapłacić 
ponad 300 tysięcy złotych – mówi.

– Warunki życia w Mołdawii są bardzo trudne, 
to biedny kraj, średnie zarobki w przeliczeniu na 
złotówki wynoszą 600 złotych, a ceny żywności są 
takie jak u nas. W szpitalach za wszystko trzeba 
płacić. Ludziom jest tam bardzo ciężko – mówi 
Robert Biernacki, ambasador Fundacji Jaśka Meli 
Poza Horyzonty, który w ubiegłym roku wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód  
i szpitalami podlegającymi marszałkowi wojewódz-
twa świętokrzyskiego zorganizował pomoc medycz-
ną Polakom zamieszkałym na terenie Mołdawii.

Poprzedni konwój zawierający kilkanaście ty-
sięcy sztuk sprzętu medycznego jednorazowego 
użytku (strzykawki, wenflony, cewniki, maseczki 
chirurgiczne itp.) dotarł do Kiszyniowa w marcu 
ubiegłego roku.

Marszałek Adam Jarubas, któremu podlega 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyraził zgodę na 
przekazanie sprzętu i podziękował organizatorom 
akcji humanitarnej podkreślając, że trzeba pamiętać 
również o Polakach mieszkających na wschodzie.

Marek Miłek, prezes Stowarzyszenia Współpra-
cy Polska – Wschód w Kielcach dodał: – Mamy za-
pewnienie ze strony mołdawskiej, że te urządzenia 
będą wykorzystane, bo są zabezpieczone środki 
na ich bieżące utrzymanie. Będą służyć i Polakom,  
i Mołdawianom – powiedział.

PAP / Rynek Zdrowia
fot. Aleksander Piekarski

na drodze partnerstwa
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Lista filmów: 

The Miracle of the History, 2014, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Polska
Last Train Home, 2010, Lixin Fan, Kanada
Toys, 2011, Andrzej Wolski, Polska. 
Even the Rain (Tanto la lluvia), 2010, Iciar Bolain, Hiszpania. 
Art of Freedom, 2011, Wojciech Słota, Marek Kłosowicz, Polska. 
Which Way Home, 2009, Rebecca Cammisa, USA. 
The Wired Prut (SĂRMAna de pe Prut), 2011, Leontina Vatamanu, Mołdawia 
It’s Hard Being Loved by Jerks (C’est dur d’etre aimé par des cons), 2008, Daniel Leconte, Francja. 
Beats of Freedom (Zew Wolności), 2010, Leszek Gnoiński, Wojciech Słota, Polska.

„KINO DLA PRZEMIANY SPOŁECZNEJ”  
W MOŁDAWII

 
W maju w Mołdawii ruszyło „Kino dla przemiany społecznej” – druga odsłona projektu, pre-

zentowanego z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza w krajach Partnerstwa Wschodniego przez 
Adama Michnika i Richarda Peña.

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

RECENZJE NIEWYDUMANE

„Kino dla przemiany społecznej” to międzynaro-
dowy projekt, pokazujący filmy dokumentalne, po-
święcone problemom współczesnych społeczeństw. 
Program obejmuje najważniejsze i najbardziej 
poruszające filmy dokumentalne przygotowane 
przez reżyserów z całego świata. Pokazy uzupeł-
niają warsztaty i dyskusje poświęcone aktualnym 
problemom. 

Druga edycja rozpoczęła się 12 maja 2015 roku 
w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych „Cronograf” w Mołdawii. „Crono-
graf” organizowany jest w Kiszyniowie od 2001 roku.

Projekt „Kino dla przemiany społecznej” za- 
inaugurował 13 maja pokaz filmu Katarzyny Ko-
lendy-Zaleskiej „Cud historii”/„The Miracle of the 
History” (2014), poświęcony historii i następstwom 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W pro-
gramie znalazły się także trzy inne polskie filmy, 
wyprodukowane przez Culture.pl w ramach cyklu 
dokumentalnego „Przewodnik do Polaków”: „Beats 
of Freedom”, „Toys”, „Art of Freedom”.

Podczas Festiwalu publiczność miała okazję 
zobaczyć dziewięć dokumentów z Polski, Kanady, 
Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Mołdawii 
wybranych przez Richarda Peña, Adama Michnika 
oraz mołdawskich partnerów projektu. Filmy poru-
szają społeczne i polityczne kwestie, wpływające 
na codzienne życie członków społeczności w róż-
nych częściach świata. Zdaniem Richarda Peña, 
wiele filmów z tegorocznego programu łączy temat 
„ruchu”, podejmowany przez reżyserów czasem w 
ujęciu dosłownym, jak w chińskim filmie „Last Train 
Home” (jego bohaterowie pokonują tysiące kilo-
metrów by spędzić ze swoimi bliskimi Nowy Rok), 
i abstrakcyjnym, jak ruchy społeczne i kulturalne  
w „It’s Hard Being Loved by Jerks”.

Filmy nie dają widzowi gotowych odpowiedzi, 
ani rozwiązań problemów, które poruszają. Ich 
twórcy starają się raczej pokazać ludzkie oblicze 
poprzez osobiste historie konkretnych bohaterów, 
przenieść ciężar dyskusji z abstrakcyjnych politycz-
nych debat na grunt realnego życia mieszkańców 

 � Kadr z filmu „Beats of freedom”, archiwalna fotografia zespołu Brygada Kryzys, fot.: Michał Wąsążnik

od Chin po Francję, Boliwię, Mołdawię, Salwador 
i Polskę. 

Pokazom towarzyszyły panele dyskusyjne  
z udziałem kuratorów projektu Adama Michnika  
i Richarda Peña oraz warsztaty, poświęcone m. in. 
programowaniu festiwali i przeglądów, estetyce kina 
w zdygitalizowanym świecie.

Projekt „Kino dla przemiany społecznej” or-
ganizowany jest przez Culture.pl, flagową markę 

Instytutu Adama Mickiewicza, w ramach programu, 
którego celem jest inicjowanie i rozwój współpracy 
kulturalnej pomiędzy Polską a krajami Partnerstwa 
Wschodniego. W 2014 roku był on prezentowany  
w Armenii. W grudniu 2015 roku odbędzie się trzecia 
edycja projektu podczas Tbilisi International Film 
Festival w Gruzji.

www.culture.pl

Film polskiego reżysera Macieja Pieprzycy 
„Chce się żyć” obejrzałam na festiwalu „CinePol-
ska”, który odbył się w kwietniu br. na Państwowym 
Uniwersytecie im. Alecu Russo w Bielcach („Jut- 
rzenka” nr 4/2015 – red). 

Już sama nazwa filmu zachęca do jego oglą-
dania od pierwszych minut. Wspaniała i wzrusza-
jąca historia człowieka, którego los, wydawać by 
się mogło, skazał na wieczne cierpienie od chwili 
urodzenia, ale który nie poddaje się, żyje, poznaje 
świat, zwykłe ludzkie szczęście i smutki, który szuka 
jasnych stron życia i je znajduje, przeżywa, pomimo 
swoich osobistych problemów.

I walczy, walczy, walczy... Stara się o to, żeby 
nosić miano pełnoprawnej, samowystarczalnej 
osoby pomimo okrzyków: „Warzywo!”, które słyszy 

ze strony tych, którzy w rzeczywistości jako jedni  
z pierwszych, powinni mu pomóc. Próbuje stawiać 
opór rozdrażnieniu jednych krewnych i zmęczeniu 
innych, codziennie sprzeciwia się fałszywej litości 
i pogardzie. Udowadnia innym swoją wewnętrzną 
wartość, mimo strasznej choroby. Jeśli zdrowa 
osoba, aby przetrwać w tym okrutnym świecie, musi 
być silna, to chory z porażeniem mózgowym musi 
być podwójnie silny. A to są ludzie, tacy jak my, i ich 
siły, na równi z naszymi, są daleko nieskończone.

Właśnie tak żyje Mateusz, grany przez Dawida 
Ogrodnika. Grę aktorską, zaprezentowaną w filmie 
trudno opisać jest jednym słowem! Chyba „nie do 
pobicia” i „genialna” będą bladym cieniem tego, co 
naprawdę przedstawił w filmie aktor.

„Chce się żyć” zostawia po sobie świetne wraże-
nie. Film mówi nie tylko o problemach, ale o witalno-
ści i sile ludzkiej woli, o ludziach, którzy, jak i Mate-
usz, są członkami społeczeństwa, którzy zasługują 
przynajmniej na szansę, by nie być odrzuconymi.

Film „Chce się żyć”, bez żadnych wątpliwości, 
wnoszę do listy ulubionych. Jak i Dawida Ogrodnika – 
do ulubionych aktorów.

Jestem wdzięczna wszystkim organizatorom Dni 
Polskiego Kina w Bielcach!

Ania Russu
studentka 

CHCE SIĘ ŻYĆ!
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Приглашаем поляков с Востока!
Набор 2015/16

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕЙ В СКÁЛЕ

Объединение общеобразовательных школ
им. Владислава Локетка

ТЕХНИКУМ В СКÁЛЕ
Объединение общеобразовательных школ

им. Владислава Локетка

Техникум предлагает обучение следующим 
специальностям:

ИНФОРМАТИКА
Создание и управление веб-сайтами и базами 

данных; дизайн и администрирование локальных 
сетей; монтаж и эксплуатация персональных ком-
пьютеров и периферийных устройств. Выпускники 
школы могут работать по специальности сразу 
после окончания техникума или продолжить об-
учение на факультете информатики Ягеллонского 
университета, Горно-металлургической академии, 
Краковского политехнического института (UJ, 
AGH, PK).

ЛОГИСТИКА
Планирование, организация, управление  

и контроль за перемещением товаров от произво-
дителя к потребителю,  оптимизация преимуществ 
обмена товарами с применением информации, 
поступающей с рынка.

ЭКСПЕДИТОРСТВО
В области легкового, железнодорожного, 

морского и внутреннего водного транспорта, воз-
душных и интермодальных перевозок.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 рганизация туристических мероприятий; 

подготовка, продажа, инвентарь, расчет меро-
приятий и туристических услуг; предоставление 
туристической информации; поддержка клиентов, 
пользующихся туристическими услугами.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ  
ПРОФЕССИЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ!

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА  
В МОЛДАВИИ: 

Лариса Ивасына тел. (0695) 95509.

Общеобразовательный лицей в Скáле 
предоставляет учащимся возможность полу-
чить хорошее образование, чтобы в будущем 
продолжить обучение в любом польском вузе.

Ученики лицея могут выбрать для себя сле-
дующие классы:

военно-полицейский класс – с расширенным 
курсом географии и обществоведения; факульта-
тивный предмет: специализированные занятия; 

охранно-спасательный класс – с расширен-
ным курсом химии, физики и английского языка; 
факультативный предмет: специализированные 
занятия;

гуманитарный класс – с расширенным кур-
сом польского языка, истории и английского языка; 
факультативный предмет: культурное наследие 
Кракова;

биолого-химический класс – с расширенным 
курсом биологии, химии и английского языка;

эколого-туристический класс – с расширен-
ным курсом биологии, географии и английского 
языка;

инженерный класс – с расширенным курсом 
математики, физики и английского языка.

Внеучебная деятельность: туристический, тех-
нический, художественный кружки; школьная лига 
по футзалу; кружок альпинизма; дополнительные 
занятия по математике, физике, польскому языку, 
биологии, географии, химии, иностранным языкам 
и профессиональным предметам.

Курсы, предоставляющие сертификаты участ-
никам: плавание, самооборона, прыжки с пара-
шютом, курс оказания первой помощи, стрельба 
из огнестрельного и пневматического оружия, 
лагеря по выживанию в диких условиях и походы 
на выносливость.

У НАС ВЫ РЕАЛИЗУЕТЕ СВОЮ МЕЧТУ!

www.lo-skala.edu.pl

INFORMACJA DLA ŚRODOWISK POLONIJNYCHWIADOMOŚCI

W ramach projektu powstanie Multimedialna 
Platforma Edukacyjna zawierająca materiały do 
nauki historii Polski. Lekcje zostaną przygotowane 
na dwóch poziomach edukacyjnych i skierowane 
do dwóch grup odbiorców: uczniów klas, będących 
odpowiednikiem polskich klas 4-6 oraz do uczniów 
klas gimnazjum. Dla każdej grupy opracowany 
zostanie kurs obejmujący 15 tematów – najważ-
niejszych wydarzeń Historii Polski. W sumie na 
Platformie znajdzie się 30 lekcji. Każda lekcja 
będzie się składać z krótkiego filmu lub/i prezen-
tacji wprowadzających w temat, ćwiczeń i zabaw 
edukacyjnych. Materiały przygotowane będą  
w sposób pozwalający na łatwe i przejrzyste wy-
korzystanie przez nauczyciela lub do samodzielnej 
pracy ucznia. 

Tematyka kursu zostanie dobrana w taki 
sposób, żeby na każdym poziomie edukacyjnym 
stworzyć przejrzysty kurs historii Polski, obejmujący 
najważniejsze wydarzenia. 

Projekt kierowany jest przede wszystkim do 
polskich placówek oświatowych. W ramach pro-
jektu każda placówka będzie mogła skorzystać  
z mailowych konsultacji z historykiem.

Ważną wartością projektu jest też nauka i prak-
tyka języka polskiego. Wszystkie materiały będą 
opracowane na najwyższym poziomie poprawności 
językowej w oparciu o metodykę nauczania języka 
polskiego jako obcego.

Partnerem Fundacji Dziecięcy Uniwersytet 
Ciekawej Historii przy realizacji tego projektu jest 
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu 
Łódzkiego. Patronat nad projektem objął Ośrodek 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG.

Ukończenie projektu zaplanowane jest na koniec 
2015 roku. Z większości materiałów będzie można 
korzystać już od 1 września 2015 roku, a więc  
z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Platforma będzie dostępna pod adresem 
www.historiadlapolonii.pl

HISTORIA POLSKI  
NA MULTIMEDIALNEJ PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii przystępuje do realizacji projektu pod nazwą 
Historia Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej  dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych 
za granicą.

POLSKA SZKOŁA DOBRZE UCZY
W największym w historii międzynarodowym rankingu edukacyjnym Polscy uczniowie zajęli piąte 

miejsce w Europie i 11. miejsce na świecie, wyprzedzając Brytyjczyków i Amerykanów.

W międzynarodowym badaniu poziomu szkolnic-
twa, którego autorem jest Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na szczycie znaleźli 
się 15-latkowie z krajów azjatyckich. Pierwsze miejsce 
w rankingu OECD zajął Singapur. Za nim uplasowały 
się Hongkong, Korea Południowa, Japonia i Tajwan. 
Kolejne miejsca przypadły Finlandii, Estonii, Szwajcarii 
i Holandii, a zaraz za nimi Kanadzie i Polsce. Zesta-
wienie OECDE objęło uczniów z 76 krajów. 

Wyniki rankingu zostały oficjalnie zaprezentowane 
podczas organizowanego przez UNESCO Świato-
wego Forum Edukacyjnego 2015, które odbywał się  
w dniach 19-22 maja w Korei Południowej.

W badaniu były brane pod uwagę wyniki testów 
dla 15-latków z zakresu matematyki i nauk ścisłych, 
z naciskiem na umiejętność rozwiązywania przez 
nich problemów, analizowania, argumentowania  
i interpretowania. 

Aby polscy uczniowie mogli dostać się w ostatnich 
latach do tego elitarnego grona, system edukacji w 
Polsce musiał nadrobić zaległości dzielące go od 
światowych standardów, które były pozostałościami 
ery komunizmu. Wciąż jednak jest sporo do zrobienia.

– To, nad czym teraz musi pracować polska 
szkoła, to m. in. współpraca w grupach, umiejętność 
podejmowania ryzyka czy wymykanie się schema-
tom – uważa Joanna Dębek z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, która nie kryje zadowolenia z wyników 
rankingu OECD.

www.polska.pl
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polskie ścieżki

ВОЙНА И МИР 
В ЖИЗНИ ПОЛЯКОВ БЕССАРАБИИ 

WOJNA I POKÓJ
W ŻYCIU POLAKÓW BESARABII

Styrcza, mała wieś w Mołdawii, która została 
założona przez Polaków pod koniec XIX wieku, 
straciła wielu mężczyzn w czasie I wojny światowej. 
Nie doczekała się swojego żywiciela także rodzina 
Kłudnickich.

Wdowa razem z trzema córkami musiała 
sama zarządzać gospodarstwem. Najmłodsza 
córka,Olga, wyróżniała się żywym charakterem, 
nie bała się koni, więc wujek brał ją ze sobą na 
orkę. Kobyła wujka była młoda, nerwowa. Olga 
prowadziła ją za uzdę. Pewnego dnia coś prze-
straszyło kobyłę, która skoczyła, ciągnąć dziew-
czynę za sobą. Olga puściła uzdę, jednak podarła 
swoją jedyną sukienkę, podrapała także skórę.

Dotarłszy do domu, Olga usiadła na progu  
i zaczęła płakać: „Nie chcę tak cierpieć! Wyjdę za 
pierwszego lepszego! Nawet za Cygana!” (muszę 
powiedzieć, że w tym czasie obok Styrczy był wła-
śnie obóz cygański).

Dowiedział się o tym Michał Bieliński. Już od 
dawna podobała mu się Olga, ale bał się zbliżyć 
do niej: ostry miała język. Wtedy jednak zdecydo-
wał się powiedzieć o swoich uczuciach i poprosić 
o jej rękę. I Olga się zgodziła! Już jesienią odbylo 
się wesele. Zamieszkali w zgodzie ze sobą. Olga 
narodziła dzieci.

Ale znów pojawił się problem – zaczęła się 
II wojna światowa. W 1944 roku Michał dołączył 
do armii sowieckiej. Był piechurem, walczył pod 
Königsbergiem, toczyły się tam ciężkie walki. Po 
kolejnej potyczce z wrogiem jednostka wojskowa 
Michała została otoczona i biuro wojskowe błędnie 
zaliczyło Michała Bielińskiego do zmarłych. Wysła-
no zawiadomienie o śmierci do domu, choć mąż  
i ojciec był w niewoli.

Dwa tygodnie później jednostka wojskowa 
Michała została zwolniona i ponownie wrzucona  
w żar bitwy. Michał napisał do domu list, wskazu-
jący na to, że żyje. Po wojnie 1945 roku, w maju, 
żołnierze, którzy byli w niewoli, zostali aresztowani, 
bo uważano ich za zdrajców ojczyzny, zesłano ich 
potem do obozów na Syberii. Wśród nich znajdował 
się Michał.

Небольшое село Стырча в Молдавии, кото-
рое в конце XIX века основали поляки, потеряло 
многих мужчин во время Первой мировой вой-
ны. Не дождалась своего кормильца и семья 
Клудницких. 

Вдове и трем ее дочерям нужно было самим 
управляться с хозяйством. Младшая дочь Ольга 
отличалась бойким характером, не боялась лоша-
дей, поэтому дядя – брат отца – брал ее на пахоту. 
Дядина кобыла была молодой, нервной. Ольга 
вела ее под уздцы. Однажды что-то испугало ло-
шадь, и она понесла, поволочив за собой девушку. 
Ольга отпустила узду, но успела изрядно порвать 
единственное платье, да и коже тоже досталось.

Добравшись до дома, Оля села на порог  
и начала голосить: «Не хочу так мучиться! Выйду 
замуж за первого, кто позовет! Пусть даже за 
цыгана!» (нужно сказать, что в это время возле 
Стырчи как раз расположился цыганский табор).

Услышал это Михаил Белинский. Ему уже 
давно глянулась Ольга, да боялся к ней по-
дойти: больно остра была на язык. Но тут 
решился открыть свои чувства и попросить ее 
руки. И Ольга дала согласие! А осенью сыграли 
свадьбу. Молодые зажили душа в душу. Роди-
лись дети. 

Но тут снова беда – началась Вторая ми-
ровая война. В 1944 году Михаила призвали  
в ряды Советской армии. Он был пехотинцем, 
воевал под Кёнигсбергом, где велись тяжелые 
бои. После очередной стычки с врагом воинское 
подразделение Михаила попало в окружение. 
Воинская канцелярия ошибочно причислила 
Михаила Белинского к погибшим. Домой была 
отправлена похоронка. Но он был в плену.

Через две недели воинское подразделение 
Михаила было освобождено и снова брошено 
в бой. Михаил написал с фронта домой письмо, 
сообщая, что жив. А в мае 1945 года, после 
окончания войны, военнослужащие, бывшие  
в плену, были арестованы и как предатели Ро-
дины сосланы в сибирские лагеря. Среди них 
был и Михаил.

Minął rok, potem drugi, Olga nie wiedziała nic 
o losie męża. Mieszkańcy wsi wierzyli, że Michał 
zmarł, doradzali Oldze zamówić mszę za duszę 
męża. Ale za każdym razem mocno odpowiadała: 
„Czuję, on żyje”.

Wiosną 1949 roku Michał wrócił do domu. Był 
wycieńczony i chudy. Długo i ciężko kaszlał. Olga 
robiła wszystko, aby przywrócić mężowi zdrowie  
i wrócić do normalnego życia. 

Z biegiem lat dzieci rosły. Narodziły się wnuki. 
Życie toczyło się dalej.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku  
w pobliżu Styrczy zaczęto budować pomnik pa-
mięci żołnierzy, którzy zginęli w czasie II wojny 
światowej. Na płytkach wokół marmurowej steli 
wyrzezbiono wielkimi literami nazwiska wszystkich 
mieszkańców regionu Głodiany, którzy zginęli na 
różnych frontach. Michał Bieliński był zaskoczony, 
gdy ujrzał na jednej z płyt swoje imię: widocznie, 
błąd popełniony przez biuro wojskowe trzydzieści 
lat temu nie został skorygowany.

Ale Michał nie smucił się. Jak długo żył, odwie-
dział 9 maja, w Dzień Zwycięstwa, symboliczny 
nagrobek z własnym nazwiskiem i pił za swoje 
zdrowie.

Alla Klimowicz
Głodiany

Прошел год, другой, Ольга ничего не знала  
о судьбе мужа. Односельчане считали, что 
Михаил погиб, советовали Ольге отслужить по 
мужу заупокойную мессу. Но каждый раз она 
твердо отвечала: «Я чувствую, что он жив».

Весной 1949 года Михаил вернулся домой. 
Был он изможденный, худой. Подолгу и тяжело 
кашлял. Ольга выходила мужа, сделала все, 
чтобы вернуть его к нормальной жизни. 

Шли годы. Дети стали взрослыми. Родились 
внуки. Жизнь шла своим чередом.

В семидесятые годы прошлого века неда-
леко от Стырчи стали возводить памятник вои-
нам, погибшим во Второй мировой войне. На 
плитах вокруг мраморной стелы высекли имена 
всех уроженцев Глодянского района, полегших 
на различных фронтах. Михаил Белинский  
с удивлением обнаружил на одной из плит свое 
имя: видимо, ошибка, совершенная воинской 
канцелярией тридцать лет назад, так и не была 
исправлена. 

Но Михаил не расстроился. Сколько был жив, 
приходил 9 мая, в День Победы, к символическо-
му надгробию со своим именем и с удовольстви-
ем выпивал стопку за свое здоровье.

Алла Климович
Глодяны

polskie ścieżki

 � Olga i Michał Bielińscy. Zdjęcie z archiwum rodzinnego Marii Klimowicz 
 � Ольга и Михаил Белинские. Фото из семейного архива Марии Климович
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SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ WIADOMOŚCI

PREZENTY Z PODRÓŻY
Każdy z nas przywozi ze swych podróży jakieś pamiątki. Jedni zbierają coś konkretnego, a inni 

kupują po prostu wszystko, co przypada im do gustu. Pamiątką może być wszystko, co pochodzi  
z danego kraju, nawet, jeśli pośrednio lub bezpośrednio nie ma z nim związku. A co warto przywieźć 
z podróży do Mołdawii?

 Kto kiedykolwiek odwiedził ten kraj, nigdy nie 
zapomni jego fantastycznych i malowniczych wido-
ków, ciepłej gościnności oraz smaku znakomitych 
mołdawskich win. To właśnie wino stanowi ważną 
część eksportu tego kraju, daje 15% rocznego bud- 
żetu państwa, a winnice zajmują znaczną część 
żyznych ziem Mołdawii. W każdej butelce jakby 
odzwierciedla się historia i smak słońca tego cu-
downego kraju. Taki prezent zdecydowanie docenią 
wasi przyjaciele. Wina wytrawne – „Rara Neagra”, 
„Riesling”, „Muscat”, „Pinot”, „Negru de Purcari”, 
półsłodkie „Noroc”, różowe i białe portowe i desero-
we wermuty, słynny „Bukiet Mołdawii”, a na koniec 
koniak „Biełyj aist” – oto krótka lista mołdawskich 
napojów alkoholowych. 

Jednak, wino nie jest jedyną pamiątką, jaką 
można przywieźć z Mołdawii. Mimo złej kondycji 

biznesu turystycznego, są w Mołdawii miejsca, 
gdzie rozwinięte jest narodowe rzemiosło i ręko-
dzieło. W miastach i niektórych wsiach można kupić 
plecione koszyki , skrzynki i inne pamiątki z gałązek 
lub słomy oraz elementy stroju narodowego – spód-
nice, koszule, szaliki, dekoracyjne tkane dywany, 
szmaciane lalki i kamienne amulety. 

Dość ładne wyroby miejscowych garncarzy – 
trochę „niezdarne”, ale bardzo przytulne dzbany, 
misy i talerze, pokrywane są tutaj kolorowym 
szkliwem oraz zachowywane w naturalnym kolo-
rze. Warto zwrócić uwagę na wyroby skórzane – 
okrycia wierzchnie, torby, obuwie – tutaj mają one 
tradycyjnie najwyższą jakość. Ale najpopularniejsze 
tradycyjne mołdawskie pamiątki to bawełniane  
i lniane produkty z narodowym haftem. 

Małgorzata Kiryłłowa

POLSKIE LINIE LOTNICZE NA OSTATNIEJ PROSTEJ  
DO ZAKOŃCZENIA PROCESU RESTRUKTURYZACJI

Tylko nieco ponad siedem miesięcy pozostało 
do formalnego zakończenia restrukturyzacji i inten-
sywnego rozwoju, jaki LOT planuje rozpocząć już 
w 2016 roku. Zgodnie z planem zaakceptowanym 
przez Komisję Europejską spółka musi jednak na 
najbliższe pół roku wdrożyć ostatnią pulę środków 
kompensacyjnych. W praktyce oznacza to tymcza-
sowe zmiany w rozkładzie rejsów.

Obowiązek wdrożenia środków kompensa-
cyjnych dotyczy każdej linii lotniczej z Unii Eu-
ropejskiej, która kiedykolwiek otrzymała pomoc 
publiczną. Przewoźnik na czas restrukturyzacji 
musi tymczasowo ustąpić z części dochodowych 
połączeń i oddać w ten sposób część rynku. LOT 
jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i po-
stępuje zgodnie z obowiązującymi wymogami. Do 
tej pory spółka wdrożyła zdecydowaną większość 
środków kompensacyjnych.

LOT realizuje Plan Restrukturyzacji z sukce-
sem. Zwiększył efektywność zarówno po stronie 
przychodów jak i kosztów, osiągnął za 2014 rok 
zysk większy niż zakładano i ustabilizował swoją 
sytuację finansową. Ostatecznym elementem re-
alizacji Planu Restrukturyzacji będzie wdrożenie 
ostatniej puli środków kompensacyjnych. W związ-
ku z tym od lipca do końca tego roku zostaną 
tymczasowo zawieszone rejsy do Kiszyniowa, 
Zagrzebia, Erewania, Belgradu i bezpośrednie 
połączenie Kraków – Gdańsk. Jako ostatnie – 
we wrześniu – również tylko do końca tego roku 
zawieszone zostanie połączenie do Dusseldorfu. 
Tymczasowo zawieszone połączenia pozostają  
w siatce LOT-u i rejsy na tych kierunkach 
realizowane od stycznia 2016 roku nadal są 
dostępne w sprzedaży.

źródło: PLL LOT

„Dobrych ludzi się nie zapomina...” – tak 
pisała antyczna poetka Safona. Jej słowa są 
aktualne i dziś, szczególnie w odniesieniu do 
Polaka mieszkającego w Krzęcinie (okolice 
Krakowa) – pana Janusza Pijochy. 

Ten hojny człowiek odpowiedział na moją 
prośbę (pracuję w Stowarzyszeniu Polaków 
Gagauzji jako nauczycielka języka polskiego)  
i sfinansował kosztowną operację oka 15-let-
niemu Siergiejowi Piejkowowi z Komratu, który 
jest członkiem Stowarzyszenia. 

Pan Janusz Pijocha przekazał pieniądze 
prawie natychmiast, gdyż liczył się każdy dzień 
wobec szybko postępującej choroby chłopca. 
Na rezultaty operacji wszyscy czekali z nadzie-
ją. Łez wzruszenia nie kryło wielu, gdy Siergiej 

wrócił do domu i znów mógł cieszyć się dobrym 
wzrokiem. 

Prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji 
Ludmiła Wolewicz wystosowała list z podzięko-
waniami adresowany do pana Janusza Pijochy. 

Postawa, jaką zaproponował polski przed-
siębiorca, jest godna naśladowania i świadczy  
o tym, że Polacy nie zapominają o swoich Roda-
kach za granicą. Może być również przykładem 
do podejmowania podobnych inicjatyw, zgodnie 
ze słowami Andrzeja Sobczaka: „Zmieniaj świat 
na "tak". Pokaż ludziom, że człowiek innym 
szczęście powinien dziś dać!”.

Agnieszka Mikulec 
Komrat

listy i opinie czytelników
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KLUB MĄDREJ SÓWKI

Gdy chce odwiedzić
Barwną rodzinę
To najpierw w wodzie
Moczy czuprynę.

Może być w książce wydrukowany.
Może na ścianie wisieć w ramach.
Lecz w upominku dla mojej mamy
Zrobię go własnoręcznie – sama.

1.

2.

Zagadki

Pod koniec roku wśród najaktywniejszych uczestników Klubu Mądrej Sówki będą rozlosowane nagrody!  
Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek. 

W drewnianej sukience
Skrył się czarny pręcik.
Gdy go uczeń w ręce bierze,
Ślad zostawia na papierze.

3.

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres redakcja.jutrzenka@gmail.com

smacznego!

l 125 g masła 
l 1/4 szklanki mleka
l  2/3 szklanki cukru

l 2 łyżki kakao
l 2 jajka

l 1 szklanka mąki
l 1 łyżeczka proszku do pieczenia

l nutella

Masło rozpuścić w garnuszku, dodać cukier, mle-
ko i 2 żółtka. Zmiksować wszystko na gładką masę. 
Proszek do pieczenia zmieszać z mąką i przesiać 
prosto do masy maślano-jajecznej. Ponownie zmik-
sować wszystko na gładką masę. Białka ubić na 
sztywno, dodać do ciasta i delikatnie z nim połączyć. 
Zawartość miski przelać do keksówki, wyrównać na 
wierzchu. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180°C i wypiekać przez ok. 45 minut. Patyczek wbity 
w upieczone ciasto po wyjęciu powinien być suchy. 
Po upieczeniu ciasto wystudzić, a następnie posma-
rować grubą warstwą nutelli.

Murzynek
Murzynek to smak dzieciństwa i chyba jedyne kiedyś ciasto czekoladowe. Dziś rzadziej go spotykamy 

na stołach, choć warto do niego powrócić – to jedno z najprostszych ciast, które do tego zawsze się udaje. 

Z TRADYCJĄ -  
W NOWOCZESNOŚĆ

UROCZYSTA KOLACJA / ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

– Jestem Kowalski.

– Pani pozwoli, że się przedstawię – 
jestem Kalinowski.

– Moje nazwisko Piasecki.

– Jeszcze się nie znamy, jestem Mał-
gorzata Paprocka.

– Poznajmy się, jestem Piotr Rafalski.

– Jestem Janek.

– Cześć, jestem Beata.

Zbliżała się godzina dziewiętnasta. Gospodarze zakończyli 
przygotowania do uroczystej kolacji.

Przyjechali zaproszeni na ten wieczór goście, przyjaciele 
gospodarzy, państwo Wiśniewscy. Po kilku minutach wszyscy 
byli w dużym pokoju, w którym stał bogato zastawiony stół.

– Poznajcie się! – powiedział pan Jurek. – Chcę przedsta-
wić wam naszych przyjaciół z Mołdawii, państwo Maria i Wiktor 
Boguccy. A to są nasi dobrzy znajomi, państwo Monika i Leszek 
Wiśniewscy.

– Bardzo nam miło.
– Bardzo mi przyjemnie.
– Cieszymy się, że możemy państwa poznać. 
– Ja też bardzo się cieszę!
– A teraz prosimy do stołu.
Po chwili wszyscy siedzieli przy stole, na którym było dużo 

smacznych potraw kuchni polskiej.
– Państwo pozwolą, że wzniosę toast za naszych przyjaciół, 

Marię i Wiktora – zaproponował gospodarz.
– Z całego serca cieszymy się, że możemy teraz siedzieć 

razem przy wspólnym stole, że jesteście tutaj. Życzymy wam, 
abyście czuli się u nas jak w domu – powiedziała pani gospodyni.

– A my życzymy państwu miłego pobytu w Polsce, udanego 
urlopu, dobrego wypoczynku i dużo najlepszych wrażeń – dodał 
pan Wiśniewski.

– Na zdrowie!
– Powodzenia!
– Wszystkiego dobrego!
Toastów było dużo, życzeniom nie było końca.

zbliżać się
gospodarze
przygotowania do (czego)
zaproszeni
przyjaciele
po kilku minutach
wszyscy
stał
powiedział
chcę
dobrzy
przyjemnie, miło
cieszymy się
teraz
prosimy do stołu
przy stole
po chwili
smaczny
potrawa
państwo pozwolą
wzniosę toast

- приближаться
- хозяева
- подготовка к (чему)
- приглашенные
- друзья
- через несколько минут
- все
- стоял
- сказал
- хочу
- хорошие
- приятно
- мы рады
- сейчас, теперь
- просим к столу
- за столом
- спустя минуту
- вкусный
- блюдо
- разрешите, пожалуйста
- произнесу тост

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

przedstawić (kogo – komu)  
представить (кого – кому)

przedstawić się (komu) 
представиться (кому)

PRZEDSTAWIANIE SIĘ 
w kontaktach prywatnych 

– Proszę, niech się państwo poznają: 
doktor Jakowiec, doktor Kowalska.

– Panowie zechcą się poznać: Sta-
nisław Wróblewski, kierownik biura, 
Zdzisław Janczewski, adwokat.

– Pan prezes pozwoli – mój brat Jacek.

– Waldek, Madzia, poznajcie się.

– Pozwól, Aniu, to jest Bartek.

– To jest Michał, to jest Marek.

– Poznajcie się państwo, mój mąż  
Marcin, pani Natalia Walczak.

– Mamo, poznaj Darka, naszego no-
wego kolegę.

– Przedstawiam państwu swoich ro- 
dziców.

PRZEDSTAWIANIE KOGOŚ 
w sytuacjach oficjalnych 

PRZEDSTAWIANIE KOGOŚ 
w sytuacjach prywatnych 
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70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

8 maja 2015 roku do obiegu wszedł znaczek pocztowy  
o wartości 2,35 zł, na którym przedstawiono hełm zatknięty 
na lufie karabinu i wystające z niego gałązki z kwiatami na tle 
nieba. W tle bloku przedstawiono zamyślonego, klęczącego 
żołnierza.

autorka projektu: Aleksandra Pietrzak
ilość znaczków: 1
wartość: 2,35 zł
nakład: 180.000 sztuk
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 43 mm
format bloku: 90 x 70 mm
papier: fluorescencyjny
data obiegu: 8 maja 2015 roku

KĄCIK FILATELISTYCZNY
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