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AKTUALNOŚCI

ODRODZENIE LEGENDY
Po trwających dwa lata pracach restauratorskich 

twierdza w Sorokach otworzyła swoje bramy dla wszystkich 
tych, którzy pragną poczuć atmosferę wieków średnich. 
Z tej okazji został zorganizowany festiwal „Dni twierdzy – 
odrodzenie legendy”. W tym dniu, 16 maja, po raz pierwszy 
w Sorokach otwarto miasteczko europejskie.

W oficjalnej ceremonii wzięli udział przedstawiciele władz 
państwowych oraz lokalnych, parlamentarzyści, ministrowie, 
dyplomaci. 

– Dzisiaj jesteśmy uczestnikami radosnych wydarzeń: 
świętujemy Dzień Europy w Sorokach oraz otwarcie po re-
nowacji sorockiej warowni, która jest ozdobą mołdawskich 
dóbr narodowych. Stało się to możliwe dzięki wysiłkom wielu 
ludzi, ich życzliwości, staraniom i wytrwałości, a także pomocy 
finansowej Unii Europejskiej – zaznaczył w swoim wystąpieniu 
przedstawiciel mołdawskiego parlamentu Adrian Candu.

Tradycyjną wstęgę przeciął prezydent Republiki Mołdawii 
wraz z przedstawicielem Unii Europejskiej. Następnie prezydent 
Nicolae Timofti, premier Chiril Gaburici oraz przedstawiciel Unii 
Europejskiej w Mołdawii Pirkka Tapiola udali się na zwiedzanie 
miasteczka europejskiego.

Reprezentanci najwyższych władz państwowych i krajów 
członkowskich Unii Europejskiej obejrzeli wystawę poświęconą 
projektom zrealizowanym dzięki pomocy UE. Tego dnia każdy 
miał możliwość wziąć udział w publicznych debatach, wydarze-
niach kulturalno-rozrywkowych i spróbować tradycyjnych dań 
narodów europejskich. 

W programie festiwalu znalazły się także turnieje rycerskie, 
wystawy zabytkowych przedmiotów, jarmark starego rzemiosła 
oraz występy artystyczne mołdawskich zespołów ludowych. 
Licznie zebrana publiczność i zwiedzający spędzili czas  
w radosnej, świątecznej atmosferze. 

(ap)

Fot. Vadim Șterbate

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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SPOTKANIA  Z MOŁDAWIĄ

DRUGIE ŻYCIE TWIERDZY W SOROKACH
W sorockiej twierdzy, przedstawionej na mołdawskim banknocie o nominale 20 lei oraz na 

odwrocie mołdawskiego dowodu osobistego, po raz pierwszy w ciągu ostatniego półwiecza 
przeprowadzono prace konserwatorskie. Pierwszy etap tych prac trwał dwa lata.

Renowacja twierdzy sorockiej odbywała się  
w ramach transgranicznego projektu „Soroki, 
Chocim, Suczawa – średniowieczne perły”, finan-
sowanego przez UE w ramach wspólnego progra-
mu „Rumunia – Mołdawia – Ukraina 2007–2013”. 
Spośród 400 projektów biorących udział w kon-
kursie zostały wyróżnione trzy: twierdza sorocka 
(Mołdawia), twierdza w Suczawie (Rumunia)  
i twierdza chocimska (Ukraina). Ogólny koszt re-
stauracji wyniósł 3 miliony euro, dwie trzecie tej 
sumy zostało przeznaczone na odbudowę moł-
dawskiego bastionu. Pomocy finansowej udzieliły 
również fundacje europejskie. Projekt obejmował 
wzmocnienie i obudowę konstrukcji w celu przy-
wrócenia twierdzy pierwotnego wyglądu.

– Początkowo planowano restaurację wie-
ży nad bramą wjazdową, jak również jednej  
z okrągłych wież. W rezultacie wahań kursu euro 
udało się zaoszczędzić 6 milionów lei, za które 
odbudowano pozostałe wieże twierdzy” – mówi 
Nicolae Bułat, dyrektor miejskiego muzeum historii 
i etnografii w Sorokach.

Przetarg na prace wygrała rumuńska firma 
SA AbralArtProduct SRL. Przed rozpoczęciem 
prac restauratorskich inżynierowie dokonali 

szczegółowych obserwacji twierdzy w Sorokach. 
Rekonstrukcję prowadzono na podstawie pla-
nów z lat 1789-1790, które są przechowywane  
w wojskowo-historycznym archiwum w Moskwie, 
a także na podstawie starych rysunków malarzy, 
co pomogło w odtworzeniu średniowiecznego 
wyglądu budynku.

Po zakończeniu prac nad wszystkimi pięcioma 
wieżami twierdzy, pojawiły się dachy w kształcie 

 � Kustosz Twierdzy w Sorokach Nicolae Bułat  � Prace konserwatorskie  



  5
   

   
  J

u
tr

ze
n

k
a 

6/
2

01
5

Po raz pierwszy nazwa „Soroki” w dokumencie 
pisanym pojawiła się w 1499 roku. Było to porozu-
mienie pokojowe zawarte przez mołdawskiego ho-
spodara Stefana Wielkiego z polskim królem Janem 
Olbrachtem. Na podstawie tego dokumentu wia-
domo, że w tym miejscu znajdowała się wówczas 
kamienno-ziemna budowla obronna koło brodu 
przez Dniestr. Wybudowana została prawdopodob-
nie w 1489 roku, aby chronić tej przeprawy przed 
najazdami krymskich Tatarów. W połowie XVI wieku 
syn Stefana Wielkiego, Petru Rareş przebudował 
ten gródek w twierdzę i umocnił fortyfikacje. Soroki 
stały się ośrodkiem gospodarczym, handlowym  
i administracyjnym regionu, najeżdżanym w ciągu 
następnych dziesięcioleci przez sąsiadów: Woło-
chów, Kozaków, Tatarów i Polaków.

Między 1686 i 1699 rokiem twierdza oraz ota-
czający ją obszar znalazły się we władaniu Polski. 
Umocniona została wówczas, rozbudowana i uzy-
skała zachowany dotychczas kształt. W dziejach 
polskich zapisała się sześciotygodniową obroną 
w roku 1691 dwutysięcznej polskiej załogi przed 
55-tysięczną armią wojsk tureckich i mołdawskich 

pod dowództwem Mustafy Paszy. Na początku 
XVIII wieku w twierdzy stacjonował krótko garnizon 
wojsk rosyjskich cara Piotra I. W połowie tegoż 
wieku twierdza Soroki została ponownie zdobyta 
przez Polaków. Spalona, nigdy już nie odzyskała 
znaczenia obronnego. 

W 1812 roku, wraz z Besarabią, miasto zagar-
nęła Rosja. Soroki stały się prowincjonalnym, ale 
rozwijającym się powiatowym ośrodkiem gospo-
darczym. Ciekawy opis miasta w końcu XIX wie- 
ku można znaleźć w „Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”:

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

SOROKI / SOROCA

piramid z gontu. Do pracy z gontem zaproszono 
pracowników z Maramuresza (Transylwania) – 
regionu słynnego ze swoich drewnianych cerkwi. 
Zniszczone blanki zostały odbudowane, zrekon-
struowano także stare zachodnie wejście kaplicy 
i mechanizm umożliwiający podnoszenie bramy.

Jednak na tym restauracja się nie kończy. 
Jej drugi etap zakłada budowę trójpoziomowych 
drewnianych galerii, które istniały trzy wieki temu, 
a także odbudowę piwnic twierdzy.

Oprócz tego teren wokół twierdzy ma być 
całkowicie zabudowany. W małym parku znajdu-
jącym się niedaleko już pojawiły się ławki i stoiska 
z pamiątkami. Wokół bastionu położono chodnik 
z kamienia wydobywanego w mołdawskiej miej-
scowości Cosăuți. 

– Wyremontowane zostaną także drogi prowa-
dzące z obrzeży miasta do twierdzy – powiedział 
Nicolae Bułat. – Mołdawski rząd przeznaczył dzie-
sięć milionów lei na ich kapitalny remont.

Pomimo kontynuacji prac sorocka twierdza jest 
otwarta dla turystów. Koszt biletu wstępu to 3 leje 
dla dzieci i 5 lei dla dorosłych.

Pierwszy etap prac restauratorskich rozpo-
częto 18 maja 2012 roku (w Międzynarodowym 
Dniu Muzeów), a zakończono 16 maja 2015 roku.

Eugenia Niculeac
Tłum. na język polski Izabela Kiełbasa

Fot. Vadim Șterbate

Soroki to jedno z najstarszych i najładniejszych miast Mołdawii. 
Wyrosło wokół słynnej fortecy na łuku Dniestru. Zabudowa jak gdyby wspina się 

od lustra wody aż na szczyt stromego wzgórza, tworząc niezwykłe miasto-amfiteatr. 
Historia Sorok wielokrotnie splatała się z historią Polski i szczególnie może zainteresować 
tropicieli śladów polskości. Niezwykłości temu miastu dodaje wznosząca się ponad centrum 
dzielnica cygańska z pałacami cygańskiej arystokracji, własną „cygańską" cerkwią i cmen-
tarzem. W centrum zaś zachowało się sporo ze starej parterowej zabudowy.

Wojciech Śmieja  
„Mołdawia. Przewodnik turystyczny” Wyd. Piątek Trzynastego, Łódź
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Soroki, miasto pow. gub. bessarabskiej, w głę-
bokiej dolinie praw. brz. Dniestru, nawprost mko 
Cekinówki (w pow. jampolskim), pod 48° 10' płn. 
szer. a 45° 53' wsch. dłg., o 176 w. na płn.-zach. od Ki-
szyniewa. Amfiteatralnie zbudowane, ma 9225 mk., 
w tej liczbie 4500 żyd. (w 1882 r.). Podług danych 
z 1867 r. było tu 617 dm. (108 mur.), 7758 mk. 
(50 kat., 4351 żyd.), cerkiew prawosł., synagoga 
i 3 domy modlitwy żydowskie, 92 sklepy, szkoła 
pow. i par., szpital, 158 rzemieślników, st. poczt.  
i przystań. Do miasta należy 2036 dz.; dochód 
miejski w 1869 r. wynosił 5050 rs. Około 100 rodzin 
chrześcijan zajmuje się rolnictwem, do 40 rodzin 
żydowskich uprawą tytuniu, główne jednak zajęcie 
mieszkańców stanowi uprawa i wyrób wina. Na wy-
niosłościach otaczających miasto znajduje się około 
100 winnic, z których otrzymują do 10,000 wia- 
der wina. Nadto mieszkańcy prowadzą znaczny 
handel zbożem i tytuniem. Na miejscowej przysta-
ni w 1868 r. naładowano 663,827 pud., wartości 
226,229 rs. Na miejscu dzisiejszego mka w XII al. 
XIII w. znajdowała się kolonia genueńska, zwana 
Olchionia, która upadła po zajęciu Konstantynopola 
przez Machometa II. W XV w. wojewoda mołdaw-
ski Stefan IV,  dla obrony swych granic, wzniósł na 
miejsce dawniejszej Olchionii twierdzę Soroki (od 
rumuńskiego sorok — ubogi, sierota).

Sorocki powiat leży w płn.-wschodniej części 
gubernii i podług pułków. Strielbickiego zajmuje 
8206 mil al. 3971 w. kw. Powierzchnia powiatu, 
objęta prawym brzegiem Dniestru i lewym brze-
giem rz. Reutu, przerżnięta jest od płn.-zachodu 
na płd.-wschód gałęzią wzgórzy, wychodzącą  
z pow. chocimskiogo i przechodzącą dalej do pow. 
orgiejowskiego.

Najwyższe wzniesienie dochodzi 1160 st. pod 
wsią Wodeni. Glebę stanowi glina i margiel, przy-
kryte czarnoziemem. Cały powiat należy do dorze-
cza Dniestru, oddzielającego na przestrzeni prawie 
150 w. pow. sorocki od gub. podolskiej.  Z dopływów 
Dniestru najważniejsze Kietros i Reut z Kubałtą  

i Kajnarą. Błota znajdują się w dolinach rzek Kubał-
ty, Kietrosy, Kajnary i Reutu. Lasów bardzo mało 
(zaledwie 6 % ogólnej przestrzeni). W 1867 r. było  
w powiecie (bez miasta Soroki) 114,960 mk. (212 kat., 
72 ormiano-gregor., 1106 rozkolników, 119 prot., 
11,826 żydów), przeważnie Mołdawianów (71 %), 
zamieszkałych w 209 osadach: 3 miasteczkach 
(Ataki, Wadu-Raszków i Floreszty), 9 koloniach, 
18 słobodach, 107 siołach, 60 wsiach, 12 osadach. 
Pod względem zajęcia mieszkańców powiat należy 
do czysto rolniczych. Oprócz uprawy roli zajmują 
się plantacyami tytuniu, uprawą winnic i sadownic-
twem. W 1865 r. było w powiecie 2060 plantacyi 
tytuniu, zajmujących 703 dzies., z których otrzyma-
no 31,596 pudów. W niektórych wsiach nad Dnie-
strem zajmują się hodowlą jedwabników. Chów 
bydła znajduje się na wysokim stopniu rozwoju. 
Przemysł fabryczny ogranicza się prawie wyłącznie 
na gorzelnictwie. W 1867 r. było 8 gorzelni, które 
wyprodukowały 111,661 wiader spirytusu. Handel 
znajduje się wyłącznie w ręku żydów i koncentruje 
się na jarmarkach odbywających się w Atakach 
d. 5 stycznia i 23 kwietnia. W obrębie powiatu, 
na przeciwko Mohylowa, przy drodze do Soroki, 
leżą pola Cecorskie, pamiętne śmiercią hetmana 
Żółkiewskiego. 

Dzisiejsze Soroki są około 30-tysięcznym mia-
stem powiatowym, lokalnym centrum administra-
cyjnym, przemysłowym i gospodarczym.

W centrum miasta wznosi się prawosławna 
cerkiew Uspieńska pw. Zaśnięcia Matki Bożej, 
zbudowana w 1840 roku. Zachowała się również 
synagoga z 1814 roku, zbudowana przez chasy-
dów. Jest nadal czynna. 

Miasto jest obecnie nieoficjalną stolicą Cygan 
w Mołdawii. Reprezentacyjne miejsca, zwłaszcza 
naddniestrzańskie wzgórza i ich zbocza, zabudo-
wane pałacami i mającym je przypominać willami. 

źródło: www.krajoznawcy.info.pl

SPOTKANIA  Z MOŁDAWIĄ
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aktualności

WIZYTA PREZYDENTA MOŁDAWII W KOMRACIE
Zakończenie roku szkolnego 29 maja 2015 roku w komrackim Liceum im. M. Eminescu, gdzie 

nauczany jest język polski, miało nadzwyczaj uroczysty charakter ze względu na obecność prezydenta 
Republiki Mołdawii Nicolae Timofti. 

W ramach wizyty w Gagauzji prezydent RM 
odwiedził liceum z państwowym językiem naucza-
nia, w którym od lat działa polska klasa. Głowa 
państwa wzięła udział w uroczystości zakończenia 
roku szkolnego.

Prezydentowi towarzyszyli: gubernator Gagauzji 
Irina Włach, przewodniczący Zgromadzenia Naro-
dowego Dmitrij Konstantynow, kierownik Urzędu 
Oświaty Gagauzji Sofia Torlak oraz dyrektor Liceum 
im. M. Eminescu Swietłana Stojnowa. 

Prezydent wyraził zadowolenie z tego, że  
w Gagauzji funkcjonuje liceum, w którym przedmioty 
nauczane są w języku państwowym. „Poznałem 
historię waszego liceum, wiem, że macie piękne 
tradycje. Cieszę się, że uczniowie uczą się w języku 
rumuńskim. Wiem również, że w Terytorium Auto-
nomicznym Gagauzji nie ma szkoły z nauczaniem 
w języku gagauskim. Powinniśmy to zmienić” – 
podkreślił prezydent. Nicolae Timofti pogratulował 

wszystkim uczniom, a absolwentom życzył powo-
dzenia we wszystkich przedsięwzięciach. 

Do życzeń dołączyła się gubernator Gagauzji 
Irina Włach, dodając: „Wasze powodzenie zależy 
tylko od Was i od Waszej pracowitości”. Nadmieniła 
również, że cieszy się, iż prezydent Mołdawii w ra-
mach swojej pierwszej wizyty w Gagauzji odwiedził 
właśnie Liceum imienia M. Eminescu. 

Spiker Zgromadzenia Narodowego D. Kon-
stantynow zachęcał absolwentów do powrotu do 
Gagauzji po zdobyciu wykształcenia. „Być może  
w przyszłości ktoś z państwa będzie gubernatorem 
naszego kraju” – powiedział. 

W części artystycznej wystąpili nie tylko ucznio-
wie szkoły, ale również zespół „Polacy Budżaka”, 
ponieważ w liceum mieści się polska klasa, do której 
uczęszczają dzieci, młodzież i dorośli Stowarzysze-
nia Polaków Gagauzji.

Agnieszka Mikulec, Komrat

 � Honorowi goście na uroczystości  
zakończenia roku szkolnego  
w komrackim liceum 

 � Absolwenci Liceum im. M. Eminescu 

 � Zespół „Polacy Budżaka” zaprezentował  
gagauski taniec
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Salus aegroti suprema lex
Zdrowie chorego najwyższym prawem

 I znów zawiał ciepły wiatr nad leniwym, cichym, 
spokojnym Dniestrem w uroczym Raszkowie. Zawiał 
wiatr, rozgrzewając dusze ludzkie, gdy zmierzaliśmy 
pełnią wiosny ku naszym rodakom z Naddniestrza. 

 Tym razem zawiał wiatr w innej przestrzeni 
urzeczywistniania naszych idei, a przestrzeń ową wy-
pełnili uczestnicy wyprawy – polscy lekarze, zdrowo 
zarażeni ideą pomocy medycznej dla polskich rodzin, 
mieszkających w tym nieuznanym regionie Europy.

Były to nie tylko nasza czysta pamięć i dar serca, 
ale konkretna, wymierna, specjalistyczna praca, która, 
jak się okazało, przyniosła wiele dobra w tak ważnej 
dziedzinie życia ludzkiego.

Wszelkie formy realizacji wymiernego dobra 
zawierają w sobie istotny element świadomej egzy-
stencji człowieka, dzięki czemu staje się on świadomy 
siebie samego, swojej transcendencji świata materii, 
współtworząc przy tym nową jakość wspólnej ideowej 
pracy.

Takiej postawie świadomości nieustannie to-
warzyszy poszanowanie godności człowieka, które 
staje się pięknem, coraz częściej niezauważanym  
i zapominanym przez świat. 

To co pragnę podkreślić szczególnie, to nie-
oceniona wartość, jakim jest Towarzystwo Polskiej 
Kultury „Jasna Góra”, które konsekwentnie, sprawnie  
i wszechstronnie rozszerza swoje działania na rzecz 
Polonii w Naddniestrzu, szukając przy tym wszelkich 
wartości, które łączą ludzi, bez względu na pochodze-
nie, integrując przy tym inne mniejszości narodowe. 

Dzięki takiej hierarchii wartości mogliśmy spo-
kojnie i odpowiedzialnie wykonać podstawowe 
badania wszystkich tych, którzy chcieli skorzystać  
z bezpłatnej porady lekarskiej i podstawowych badań 
medycznych. 

Nie sposób nie wspomnieć o kluczowej roli  
i postawie Natalii Siniawskiej, która jako Prezes To-
warzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” rozpoznała 
wcześniej pilne potrzeby polskich rodzin z Naddnie-
strza, szczególnie tych rodzin, które mieszkają  
z dala od dużych miast: Słoboda Raszków i Raszków, 
gdzie dostęp do lekarza jest ograniczony z przyczyn 
obiektywnych.

Tak więc lekarze, wraz z obsługą techniczną,  
z różnych miast Polski (Kraków, Krzeszowice, Iwa-
nowice, Przemyśl) i różnych specjalizacji: internista, 
lekarz rodzinny, ortopedia, rehabilitacja, kardiologia, 
stomatologia, przebadali ponad 200 osób, w tym wy-
konali badania EKG, pomiar cukru we krwi i ciśnienia. 
Podczas badań zostały założone kartoteki pacjenta,  
w których lekarze opisali rodzaj badania i jego prze-
bieg, postawili diagnozę.

Natomiast w stolicy Naddniestrza – Tyraspolu – 
odbyło się planowane wcześniej spotkanie z Minister 
Zdrowia Tatianą Skrypnik oraz przedstawicielem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Aleksandrem 
Chonickim, w celu ustalenia dalszej współpracy  
z podmiotami medycznymi z Polski, wymiany do-
świadczeń w różnych specjalizacjach lekarskich, 
zaproszenia lekarzy z Naddniestrza do Polski na 
medyczne konferencje naukowe oraz zorganizowa-
nia w 2016 roku Medycznej Konferencji Naukowej  
w Tyraspolu z udziałem lekarzy z Polski.

Już teraz możemy powiedzieć, 
że efektem przeprowadzonych 
badań jest wypracowanie stano-
wiska po stronie polskiej placówki 
medycznej o zobowiązaniu się 
do bezpłatnego przeprowadzenia 
dwóch zabiegów u trzyletnich 
dzieci ze Słobody Raszków oraz 
podpisanie umowy o wzajemnej 
współpracy na płaszczyźnie huma-
nitarno-medycznej.

Jestem przekonany, że na dzi-
siejszą niestabilność i niepewność 
Europy musimy odpowiadać szyb-
ko i zdecydowanie czystymi ideami, 
humanizmem ponad podziałami, 
sięgając do podstawowych i obiek-
tywnych potrzeb człowieka, jakimi 

aktualności

AKCJA MEDYCZNO-HUMANITARNA 
W MOŁDAWSKIEJ REPUBLICE NADDNIESTRZAŃSKIEJ

 � Dr Joanna Pawlik podczas badań w Słobodzie Raszków
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aktualności

Organizator Akcji Medycznej: Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Tyraspolu
Autor, koordynator Akcji w Naddniestrzu: Natalia Siniawska, Prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra”
Autor, koordynator Akcji w Polsce: Marek Pantuła, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
Miejsce przeprowadzenia: Tyraspol, Raszków, Słoboda Raszków

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie  
w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.   
Projekt wnioskowany do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

są miłość, dobro, piękno, bez kalkulacji i spekulacji, 
które stanowią dowód braku autentyczności. 

„Spełniona teraźniejszość w autentyczności  
i świadomej jej wartości pozwala nam zarzucić kotwi-
cę w wieczne źródło”. (Karl Jaspers) 

Na koniec pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do realizacji powyższej idei, a w szczególności:

– Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala im. Świętego 
Ojca Pio w Przemyślu, 
– Dyrekcji Szpitala Ośrodka Rehabilitacji Narzą-
du Ruchu SP ZOZ w Krzeszowicach,
– Dyrekcji i Personelowi Zakładu Leczniczego 
„Familia Medica” w Iwanowicach.

Marek Pantuła
Przemyśl

 � Przekazanie nowego aparatu medycznego do terapii ultradźwiękowej. Od lewej: Andrzej Osiniak, dyrektor 
Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach, Natalia Siniawska, Prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna 
Góra”, Tatiana Skrypnik, Minister Zdrowia w Naddniestrzu

 � Spotkanie robocze w Ministerstwie Zdrowia w Tyraspolu podczas Akcji Medycznej 22 maja 2015 r.
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– Panie Ambasadorze, proszę powiedzieć, 
jak to się stało, że został Pan mianowany am-
basadorem właśnie w Mołdawii?

– Niezbadane są wyroki Opatrzności. Nie pla-
nowałem przyjazdu do Mołdawii, ale taka pojawiła 
się potrzeba, a ja pracuję w służbie zagranicznej, to 
znaczy jeśli jest potrzeba – trzeba jechać. Bardzo 
się cieszę, że tak się w moim życiu ułożyło. 

Mołdawia jest krajem, z którym Polskę łączą 
historyczne więzi, obecne granice naszych krajów 
dzieli nie więcej niż 500 kilometrów. Przed wiekami 
Rzeczypospolita sięgała tych rejonów – połowa 
obecnego Naddniestrza była w granicach państwa 
polskiego. Potem, gdy nastąpił zabór rosyjski, 
Warszawa i Kiszyniów były w tym samym pań-
stwie – Imperium Rosyjskim. Po pierwszej wojnie 
światowej, gdy Polska odzyskała niepodległość, 
a Besarabia połączyła się z Rumunią, nasze pań-
stwa stały się bezpośrednimi sąsiadami. W okresie 
sowieckim oddaliliśmy się od siebie. W tak zwanej 
wspólnocie socjalistycznej podróżowanie między 
Polską a Związkiem Radzieckim było bardzo utrud-
nione. Łatwiej było z Warszawy pojechać do innych 
tzw. krajów socjalistycznych czy na Zachód Europy 
niż do ZSRR. Solidarność, a wcześniej wybór Ka-
rola Wojtyły na papieża i rozpad ZSRR przyniosły  
w końcu Polsce upragnioną wolność. To czas,  
w którym powstaje również niepodległa Mołdawia. 
Nasze kraje rozpoczęły drogę ku wzajemnemu 
zbliżeniu. Polska szybko nawiązała stosunki dy-
plomatyczne z Mołdawią. Ja jestem już piątym 
polskim ambasadorem w Kiszyniowie. Warto przy 

tym wspomnieć, że Polska posiada najdłuższą 
obecność dyplomatyczną w Kiszyniowie (doliczyć 
bowiem trzeba lata, kiedy w okresie międzywojen-
nym w obecnej stolicy Mołdawii był polski konsulat). 

– Czy interesował się Pan już wcześniej 
krajami wschodnimi?

– Tak, jak najbardziej. Kiedy powstała wolna 
Polska, wstąpiłem do służby zagranicznej i od razu 
pojechałem do naszej ambasady w Moskwie. Był 
rok 1991, czas tragicznych wydarzeń w Wilnie, 
kiedy sowiecki reżim próbował jeszcze zatrzymać 
dążenie krajów bałtyckich do odzyskania niepod-
ległości, doprowadzając do konfliktu i ofiar. Był to 
okres niezwykle ważny: wyprowadzenie wojsk so-
wieckich z Polski, budowa cmentarzy wojennych na 
miejscach kaźni polskich oficerów pomordowanych 
przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Charkowie. Po 
pięciu latach powróciłem do Warszawy i zostałem 
szefem działu rosyjskiego w Ośrodku Studiów 
Wschodnich. Niespełna dwa lata później zostałem 
naczelnikiem wydziału rosyjskiego w MSZ. 

Na dziesięć lat następnie oddaliłem się od 
problematyki wschodniej, pracując w departa-
mencie amerykańskim MSZ oraz w ambasadach 
w Waszyngtonie i Ottawie. To ważne w naszym 
fachu, aby był płodozmian, aby nie być zamkniętym  
w jednej problematyce, trzeba znać uwarunkowania  
i politykę nie tylko w jednym regionie ale szerzej. Gdy 
powróciłem z Kanady, objąłem stanowisko dyrektora 
departamentu wschodniego – był to czas naszej pre-
zydencji w Unii Europejskiej, a więc czas szczególnie 

ARTUR MICHALSKI

Ambasador 
Nadzwyczajny i Pełnomocny 
Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Mołdawii

Gość JUTRZENKI

Kiszyniów, 25 czerwca 2015
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intensywnych relacji z Brukselą i innymi stolicami 
europejskimi, w celu europejskiej koordynacji polityki 
wschodniej. A następnie, już blisko trzy lata temu, 
przyjechałem tutaj, do Kiszyniowa. Tak więc mam 
trochę doświadczenia w sprawach wschodnich i pra-
cy na Wschodzie, w obszarze niezwykle ciekawym 
z profesjonalnego punktu widzenia. 

 
– Co zaskoczyło Pana najbardziej w Moł-

dawii?
– Nic szczególnego nie przychodzi mi do głowy 

– myślę, że chyba nic mnie nie zaskoczyło.
Teoretycznie przed przyjazdem do Mołdawii 

orientowałem się w tutejszej sytuacji politycznej, 
gospodarczej, wiedziałem o problemach, z jakimi 
się boryka tutejsze społeczeństwo, przede wszyst-
kim w kwestii tożsamości narodowej, spuściźnie 
myślenia sowieckiego. Natomiast oczywiście przy 
zbadaniu tych spraw bliżej odkrywałem mnóstwo 
ciekawych rzeczy, na przykład: jak bardzo część 
klasy politycznej i szczególnie młodego pokolenia 
zdeterminowana jest do modernizacji swego kraju 
na wzór europejski, ale jednocześnie jak silne są 
uwarunkowania, które ten proces hamują – czyli 
korupcja i sowiecka mentalność. Wiedziałem  
o tym teoretycznie, ale nie uświadamiałem sobie, 
jak poważne są te pęknięcia w społeczeństwie. 

Również rzeczą głęboko niezrozumiałą, choć 
oczywiście możemy wskazać wiele przyczyn, jest 

zamknięcie się części społeczeństwa na język  
i kulturę większości obywateli tego kraju. Trudno 
jest zrozumieć, że ludzie mieszkają tutaj dziesię-
cioleciami i nie znają rumuńskiego. 

– Jakie miał Pan oczekiwania, czy te lata 
spędzone w Mołdawii im sprostały, czy wręcz 
przeciwnie?

– Oczekiwania? Praca w dyplomacji to jest 
służba i największą satysfakcję daje jej skutecz-
ne pełnienie. Mołdawia daje po temu wspaniałe 
możliwości. Przede wszystkim proces integracji 
europejskiej. 

Polska jest inicjatorem Partnerstwa Wschod-
niego i jednym z najbardziej aktywnych uczest-
ników procesu wspierania Mołdawii na drodze 
europejskiej transformacji. Z tego wynika mnóstwo 
obowiązków dla mnie, których wypełnianie daje 
poczucie wagi pełnionej tutaj misji. To jest, oczy-
wiście, bardzo trudny proces, który nie zawsze 
przynosi zamierzonych efektów, trzeba tutaj dużo 
cierpliwości i wytrwałości. Jednak się pozytywne 
rzeczy dzieją – obywatele Mołdawii mogą czuć 
się wolni i podróżować po całej Europie bez wiz, 
podpisany jest już układ stowarzyszeniowy z Unią 
Europejską i umowa o wolnym handlu, co oznacza 
stopniowo coraz lepsze możliwości dla mołdawskiej 
gospodarki. My wszyscy – ambasadorowie krajów 
unijnych – uczestniczymy w tym procesie i mamy 

Gość JUTRZENKI

 � Ceremonia złożenia listów akredytacyjnych Prezydentowi Republiki Mołdawii Nicolae Timofti, 2012
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swój określony wkład. To zresztą też jest źródłem 
niekłamanej satysfakcji – pracować z mymi kolega-
mi ambasadorami – mamy tutaj doskonałe grono 
fachowców i po prostu wspaniałych ludzi. 

Mołdawia, jak widać, ma pewną siłę przycią-
gania, niezależnie od trudności, a czasami roz-
czarowań, nie spotkałem ambasadorów, którzy nie 
wspominaliby miło czasu spędzonego tutaj. Jest to 
miejsce doskonale – z punktu widzenia zawodowe-
go – ważne dla konstrukcji Europy, a ponadto kraj 
naprawdę przyjaznych ludzi. 

Polityka to dziedzina, która pochłania najwięcej 
czasu. Wspomnę chociażby o intensywności wizyt 
na wysokim szczeblu z Warszawy do Kiszyniowa. 
Dwa razy w ciągu mojej misji odwiedził Mołdawię 
Prezydent Bronisław Komorowski. Ostatnim razem, 
w listopadzie 2014 roku, wraz z Prezydentem 
Nicolae Timoftim odsłonił w Kiszyniowie pomnik 
marszałka Józefa Piłsudskiego, a podczas pierw-
szej wizyty w 2012 roku – przypomnę – odbyło się 
niezapomniane spotkanie z mołdawskimi Polakami 
w kiszyniowskim hotelu „Leogrand”. 

Dwukrotnie odwiedził Kiszyniów również premier 
Donald Tusk, wielokrotnie minister spraw zagranicz-
nych Radosław Sikorski, złożył także wizytę obecny 
szef dyplomacji Grzegorz Schetyna, marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz, który spotkał się z Po-
lakami w Bielcach, w wypełnionym po brzegi teatrze 
im. Vasile Alecsandri. Mołdawię odwiedziła również 
Pani Prezydentowa Anna Komorowska, oczywiście 
także wielu ministrów i parlamentarzystów. 

Praca w Mołdawii jest dla mnie źródłem wielkiej 
satysfakcji, przede wszystkim dlatego, że repre-
zentuję kraj, który ma tak wspaniałą, choć trudną 
historię, kraj, który dokonał wielkiej cywilizacyjnej 
zmiany, który stał się istotną częścią europejskiej 
konstrukcji. To wszystko sprawia, że dla Mołdawii 
jesteśmy bardzo inspirującym przykładem – i stąd 
tak duże zainteresowanie naszymi doświadczenia-
mi transformacji. 

Bardzo rozbudowana została tkanka dwu-
stronnych powiązań w wielu dziedzinach i na wielu 
szczeblach. Polska uruchomiła wiele projektów 
rozwojowych dla Mołdawii na sumę już ponad  
10 milionów euro. Aktywny jest polski biznes. 
Coraz częściej spotykam polskich biznesmenów, 
którzy zgłaszają się do ambasady po poradę czy 
informacje. Instrumentem, który właśnie jest imple-
mentowany, jest kredyt dla mołdawskiego rolnictwa 
na sumę 100 milionów euro – to, mam nadzieję,  
w konkretny, realny sposób pomoże w transformacji 
mołdawskiej wsi, stanie się kołem zamachowym 
dla wzrostu obecności polskiego biznesu, polskiej 
produkcji w Mołdawii. 

Muszę jeszcze wspomnieć o kulturze – ta pra-
ca przynosi mnóstwo satysfakcji, i myślę, że jest 
szczególnie ważna. Robimy wystawy (na przykład, 
dopiero co zakończona wystawa prac Ewy Miazek 
w kiszyniowskim Muzeum Sztuki), koncerty (choćby 
brawurowy popis polskiej dyrygentki Moniki Wo-
lińskiej w tutejszej Sali Organowej czy polskiego 
dyrygenta Pawła Kotli w Filharmonii Narodowej), 

Gość JUTRZENKI
w

 � Wizyta Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w Kiszyniowie, 2014
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coroczne pokazy polskich filmów, a nawet insce-
nizacja „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka  
w Teatrze Narodowym im. M. Eminescu, w dosko-
nałej reżyserii Petru Hadârcă. 

Tak, jak najbardziej, rzeczywistość przerosła 
oczekiwania, ale to dobrze. Bardzo się cieszę, 
że dane mi było tutaj przyjechać, i że przyszło mi 
pracować z tak wspaniałym zespołem ambasady. 
Wszystko, o czym powyżej wspomniałem, nie było-
by możliwe bez życzliwości, oddania, pomysłowości 
moich doskonałych koleżanek i kolegów. 

– Jakie są pańskie refleksje związane z Po-
lonią mołdawską?

– Staliście się mi bliscy, i myślę, że tak już po-
zostanie, nawet wtedy, jak stąd odjadę. Cieszę się, 
że znalazłem życzliwe osoby, z którymi udaje nam 
się razem wiele rzeczy organizować. 

Mamy, jak wszyscy wiemy, sporo polonijnych 
organizacji w Mołdawii, które na różne sposoby 
poszukują swojego miejsca i sposobu realizacji 
swoich zadań. Jedne są bardziej zorganizowane, 
bardziej aktywne, inne mniej. Tak jest zawsze  
i wszędzie. Odnoszę wrażenie, spotykając się  
z Wami, że Polska jawi się Wam już nie tylko jako 
historyczna ojczyzna, ale jako drugi dom. Wielu  
z Was jeździ tam coraz częściej. 

Myślę, że ważnym jest również, aby nawiązy-
wały się Wasze więzi z Polakami mieszkającymi 
po sąsiedzku, na Ukrainie i w Rumunii. Myślę, że 
warto odwiedzić wspaniałą Bukowinę, z jej polskimi 

wsiami, pięknie położonymi w górach w pobliżu Su-
czawy. Zobaczyć, jak Polacy w Rumunii zachowali 
swoje zwyczaje, wspaniały język polski i jakie mają 
możliwości rozwoju – to przecież tak blisko, zaled-
wie po drugiej stronie Prutu. Wycieczki na Ukrainę 
dają z kolei możliwość odwiedzenia niezliczonych 
urokliwych miejsc, tak silnie związanych z dziedzic-
twem narodowym Polski i Polaków. 

Cieszę się, że wzrasta w Mołdawii zaintereso-
wanie uzyskaniem Karty Polaka. Dzieci, młodzież 
wyjeżdżają na kolonie. Uczą się języka polskiego. 
Niektórzy podjęli w Polsce studia, niektórzy tam 
organizują sobie życie. Z radością patrzę, z jaką 
determinacją przez lata zachowaliście i nadal krze-
wicie wśród młodego pokolenia polskie tradycje  
i zwyczaje. 

Wydaje mi się, że chyba odwiedziłem już 
większość miejsc, gdzie w sposób zorganizowany 
tętni polskie życie. Byłem na północy: w Bielcach, 
Styrczy, Grigorówce, na południu w Komracie, na 
drugim brzegu – w Tyraspolu, Rybnicy, Raszkowie 
i Slobodzie Raszków, i oczywiście w Kiszyniowie. 
Widziałem, jak śpiewacie, tańczycie, ale też z jak 
wielkimi problemami się borykacie. 

Odwiedziłem katolickie parafie, gdzie wielu 
z Was znajduje swoje miejsce. Spotkałem wielu 
oddanych księży, w tym część z Polski, którzy są 
wśród Was i również wnoszą swój ważny wkład  
w zachowanie tożsamości. 

Każda praca na rzecz podtrzymania polskości, 
którą podejmujecie, zasługuje na wielki szacunek. 

Gość JUTRZENKI
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 � Otwarcie roku akademickiego na Wolnym Międzynarodowym Uniwersytecie w Mołdawii (ULIM), 2013

Na ile to możliwe, Polska stara się Wam w tym 
dziele towarzyszyć – każdego roku realizowanych 
jest wiele projektów polonijnych, finansowanych 
przez polski MSZ za pośrednictwem ambasady 
czy polskich organizacji pozarządowych. Wiem, 
że bardzo tę pomoc cenicie, ale nic by się dobrego 
nie dokonało, gdyby nie Wasza ofiarność, Wasza 
praca, Wasze przywiązanie do polskości, Wasze 
polskie serca. Tak więc cieszę się, że jesteście tu-
taj, cieszę się, że Was poznałem. Widzę, jak coraz 
bardziej odkrywacie swoją polskość, również swoją 
europejskość, otrząsacie się z trudnych doświad-
czeń i stereotypów przeszłości, dumni jesteście ze 
swej historycznej ojczyzny. 

– Wcześniej wspominał Pan o chęci wprowa-
dzenia zmian odnośnie reprezentowania całej 
diaspory polskiej w Mołdawii. Czy może Pan 
Ambasador podać nam więcej informacji na ten 
temat? Na czym te zmiany miałyby polegać, jaki 
jest ich cel i co ma z nich wyniknąć?

– Dziękuję, że Pani o tym przypomniała. Rze-
czywiście, wyraziłem taką myśl podczas XV jubi-
leuszowego festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” 
w maju tego roku w Kiszyniowie. 

To jest tylko propozycja. Sposób organizowania 
się Polaków na obczyźnie należy bowiem do nich 
samych, w tym przypadku do Was, ale chciałem 
Was zachęcić do poszukiwań, do znalezienia ja-
kiegoś rozwiązania, które sprawiłoby, że Wasz głos 
byłby bardziej słyszalny, zarówno w Mołdawii, jak 

i w Polsce, jak i wśród Polonii na całym świecie. 
W najmniejszym stopniu nie oznacza to uszczu-
plenia roli obecnych organizacji czy środowisk. 
Różnorodność to jest wielkie bogactwo i w wielości 
organizacji, które poszukują własnych sposobów 
działania, nie ma nic złego. 

Nie powinno to jednak stać na przeszkodzie 
procesowi integracji całej polskiej społeczno-
ści mieszkającej w Mołdawii. Tę prostą prawdę 
dawno już odkryła i skutecznie wprowadziła  
w życie Polonia w wielu krajach świata, chociażby 
w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Mamy 
tam odpowiednio Kongres Polonii Amerykańskiej  
i Kongres Polonii Kanadyjskiej. Kongresy te skupia-
ją, integrują wiele konkretnych organizacji polonij-
nych, w żadnym stopniu ich nie zastępują, ani nie 
ograniczają. Myślę, że Polacy w Mołdawii mogliby 
się zastanowić, czy nie warto przeanalizować do-
świadczeń innych polskich diaspor. 

– Panie Ambasadorze, mamy taką sugestię 
od nas – Polaków z Mołdawii. Czy nie warto 
zastanowić się nad wprowadzeniem Honoro-
wej Nagrody Ambasadora RP w Kiszyniowie 
dla Polaków mieszkających w Polsce, którzy 
systematycznie, kreatywnie i skutecznie wspie-
rają diasporę polską w Mołdawii na różnych 
płaszczyznach? Czyż nie byłby to miły gest  
z naszej strony i choć symboliczne docenienie 
bezinteresownej, ideowej pracy naszych roda-
ków z Polski?

Gość JUTRZENKI
w
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– Doskonały pomysł, bardzo Pani dziękuję 
za podpowiedź. Musimy się zastanowić, jak go 
zrealizować. Wystąpimy niebawem w tej sprawie 
do konkretnych organizacji i środowisk polonijnych  
w Mołdawii. 

– A jak czuje się w Mołdawii Pana rodzina?
– Jesteśmy tutaj tylko we troje z moją żoną Ewą 

i naszym synem Adamem. To pierwsza placówka, 
gdzie nie jesteśmy w pełnym składzie. Nasze cór-
ki: Aleksandra i Weronika są już dorosłe i zostały  
w Polsce. Najstarsza, Aleksandra w maju wyszła 
za mąż.

Mieszka nam się dobrze w Mołdawii. Mamy, 
jak już wspomniałem, doskonały korpus tutaj, wielu 
miłych ambasadorów, z równie miłymi rodzinami. 
Zawarliśmy wiele znajomości z Mołdawianami, 
nie tylko politykami, ale i ludźmi kultury. Tak więc 
czasami udaje się łączyć pracę z przyjemnością  
i odpoczynkiem, wtedy wszyscy na tym korzystamy 
– cała rodzina. Ale bywa i tak, że obowiązki bardzo 
mnie angażują i niestety mniej przebywam z rodziną. 

W wolnych chwilach trochę podróżujemy, 
zarówno po Mołdawii, jak i do Rumunii czy na 
Ukrainę. To piękne chwile. Służba dyplomatyczna 
ma wiele zalet, również dla naszych rodzin, ale to 
nie oznacza, że zawsze jest łatwo. Częste zmiany 
miejsca zamieszkania dają wielość doświadczeń, 
znajomość ludzi, kultur i języków, ale też są oku-
pione wieloma trudnościami, zwłaszcza dla dzieci, 
które są wyrywane ze swych środowisk, kręgu 

swych przyjaciół. Ale my dobrze trafiliśmy, fajnie 
jest w Mołdawii. 

– Jakie miejsca do zwiedzenia poleciłby Pan 
swoim przyjaciołom, którzy po raz pierwszy 
przyjechali do Mołdawii?

– Przyjeżdża do nas sporo znajomych. Z reguły 
zaczynamy od zwiedzania Kiszyniowa, a potem 
ruszamy w okolice, do zagubionych w tutejszych 
pagórkowatych, zielonych krajobrazach klaszto-
rów, do Curchi, do Căpriana, Frumoasa i wielu, 
wielu innych. Oczywiście Stary Orgiejów (Orheiul 
Vechi). Jak mamy więcej czasu, to udaje się nam 
odwiedzić Bielce, Soroki, popatrzeć na wijący się 
Dniestr i dumnie stojącą twierdzę. Zdecydowanie 
polecam Raszków z jego malowniczymi widokami, 
przebogatą historią i legendami. Czasami zaglą-
damy również do Gagauzji, oglądamy winnice na 
południu. Te miłe dla oka łagodne krajobrazy bardzo 
się gościom podobają.

Myślę, że turystyka z Polski do Mołdawii będzie 
się rozwijała. Od przyszłego roku będziemy mieli już 
na stałe bezpośrednie połączenie lotnicze Kiszy-
niów – Warszawa. Ostatnie pół roku wykazało, że 
są chętni, samoloty latały pełne. Zainteresowanie 
Mołdawią wzrasta. Jesteśmy coraz bliżej siebie, nie 
tylko w sensie komunikacyjnym, również w sensie 
poczucia europejskiej wspólnoty. 

– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Wywiad przeprowadziła 

Helena Usowa  

Gość JUTRZENKI

 � Ambasador RP A. Michalski z rodziną i Prezydent RM N. Timofti, 2012
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28 kwietnia minął rok, odkąd Unia Europejska 
zniosła obywatelom Mołdawii wymóg posiadania wiz 
(na podróże na okres do 3 miesięcy). Nie spowodowa-
ło to znacznego wzrostu wyjazdów Mołdawian do UE 
ani też zwiększenia liczby wniosków o status uchodź-
cy składanych w krajach unijnych (tak jak było to np. 
w przypadku państw Bałkanów Zachodnich). Według 
danych mołdawskiej służby granicznej, w okresie od 
28 kwietnia 2014 roku do 27 kwietnia 2015 roku, do 
państw UE wyjechało ponad 241 tys. posiadaczy 
mołdawskich paszportów biometrycznych (tylko takie 
uprawniają do bezwizowego przekraczania granicy), 
z czego aż 90 % już powróciło do Mołdawii. Jedynie 
1355 Mołdawianom, legitymującym się paszportem 
biometrycznym, w ciągu ostatniego roku odmówiono 
prawa wjazdu do UE, zaś 2379 Mołdawian naruszyło 
zasady przebywania na terenie strefy Schengen 
(głównie migranci, którzy przekroczyli legalny okres 
pobytu i próbują wyjść z podziemia migracyjnego po 
wprowadzeniu reżimu bezwizowego).

Praktyka ostatniego roku pokazuje, że – wbrew 
niektórym prognozom – zniesienie wiz unijnych dla 
obywateli Mołdawii nie miało wpływu na bezpieczeń-

stwo migracyjne państw UE. Wprowadzeniu reżimu 
bezwizowego towarzyszyły pozytywne konsekwencje 
dla społeczeństwa mołdawskiego, w tym swoboda 
podróżowania do UE (choć nadal dla wielu Mołdawian 
podróże te są zbyt drogie) czy możliwość odwiedzania 
przez mołdawskich migrantów zarobkowych rodzin 
pozostałych w kraju. Jednocześnie uruchomienie 
reżimu bezwizowego nie zmniejszyło w sposób wy-
raźny zainteresowania Mołdawian możliwością otrzy-
mania rumuńskiego obywatelstwa (obecnie ma go  
ok. 500 tys. Mołdawian), które daje także możliwość 
uzyskania legalnego zatrudnienia w państwach 
UE. Oznacza to, że mołdawska emigracja do UE, 
szacowana na ok. 300 tys. osób (na ogólną liczbę 
mieszkańców 3,5 mln), jest obecnie bardziej racjo-
nalna i przemyślana, zaś emigranci poszukują przede 
wszystkim legalnych możliwości osiedlenia się i za-
trudnienia w UE, nie zaś samego wjazdu.

Zniesienie wiz przez UE spowodowało pewne, 
choć nie tak znaczne, jak oczekiwano, zwiększe-
nie zainteresowania mieszkańców Naddniestrza 
uzyskaniem mołdawskich paszportów. Od kwietnia  
2014 roku o paszport biometryczny wystąpiło  
ok. 27 tys. mieszkańców lewobrzeżnej części kraju. 
W rezultacie na ponad 200 tysięcy posiadaczy moł-
dawskich paszportów w Naddniestrzu dokumentami 
biometrycznymi posługuje się tam obecnie 77 tys. 
osób. Wprowadzenie reżimu bezwizowego w obu 
częściach Mołdawii bez większych wyzwań dla bez-
pieczeństwa regionu pokazało, że może on funkcjo-
nować w przypadku podzielonych państw. 

Wprowadzenie reżimu bezwizowego nie stało 
się zachętą dla rządu Mołdawii, aby kontynuować 
proces reform, nastąpiło wręcz ich zahamowanie. 
System sądowniczy nadal pozostaje skorumpowany, 
nie rozpoczęto reformy Prokuratury Generalnej, zaś 
Narodowe Centrum Antykorupcyjne nie uzyskało 
niezależności politycznej.

Tekst: Marta Jaroszewicz, Kamil Całus
Ośrodek Studiów Wschodnich

KOMENTARZE

ROK PO WPROWADZENIU RUCHU BEZWIZOWEGO  
Z MOŁDAWIĄ

Moldova

Mołdawia stała się pierwszym krajem Wspólnoty Niepodległych Państw, objętym 
ruchem bezwizowym z UE. Negocjacje w tej sprawie pomiędzy Kiszyniowem oraz 
Brukselą trwały rekordowo krótko – ponad trzy lata. 28 kwietnia weszła w życie 

decyzja UE dotycząca zniesienia wiz dla obywateli Mołdawii na podróże krótkoterminowe  
do krajów strefy Schengen. Posiadający paszporty biometryczne obywatele Mołdawii mogą 
przekraczać granicę Schengen i pozostawać na terytorium UE do trzech miesięcy, bez ko-
nieczności wcześniejszego wyrabiania wizy.
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konkurs

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”

CELE KONKURSU:
– budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa 

narodowego, zainteresowanie historią narodu pol-
skiego, pogłębienie wiedzy historycznej,

– propagowanie wiedzy o przyczynach, 
przebiegu i skutkach Bitwy Warszawskiej 1920, 
upowszechnianie wiedzy historycznej, istotnej dla 
tożsamości narodowej oraz kształtowania postaw 
obywatelskich i patriotycznych,

– rozwijanie twórczego myślenia, wyzwalanie 
wyobraźni, kreatywności, doskonalenie umiejęt-
ności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia 
i selekcjonowania informacji w różnych źródłach,

– promowanie młodych twórców do doskona-
lenia umiejętności plastycznych.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do końca sierpnia 
2015 r.
UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych  
i  liceów ogólnokształcących Mołdawii
TEMATY PRAC KONKURSOWYCH:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie 
jednej pracy plastycznej na temat Bitwy War-
szawskiej. 

Tematem pracy może być postać wybranego 
dowódcy, żołnierza; praca może również dotyczyć 
wybranego wydarzenia: bitwy, konspiracji, zagad-
nieniom technicznym lub społecznym związanym  
z ich działalnością. 
KRYTERIA OCENY:

– poprawność merytoryczna (zgodność treści  
z prawdą historyczną o Bitwie  Warszawskiej),

– oryginalność ujęcia tematu,
– estetyka pracy, 

UWAGA! Skopiowane grafiki nie będą oceniane!
TECHNIKA WYKONANIA: organizator nie ogra-
nicza użytych technik plastycznych i wybranych 
środków wyrazu, np. rysunek, kredka, malarstwo, 
kolaż, grafika warsztatu, akwarela.
PARAMETRY PRAC KONKURSOWYCH: prace 
plastyczne powinny być wykonane w formacie A3 
lub A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesła-
nie prac przesyłką pocztową. 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w konkursie jest 
dostarczenie swojej pracy do Wydziału Konsular-
nego w Kiszyniowie (adres: ul. V. Alecsandri 101) 
lub wysłanie pliku pocztą elektroniczną na adres: 
polskawiosna@gmail.com

KONKURS PLASTYCZNY „BITWA WARSZAWSKA 1920”
dla dzieci i młodzieży polonijnej

pod patronatem Attache Obrony RP w Mołdawii

QUIZ „POLACY W EUROPIE”
� Dowódca 5 Armii, która odegrała ważną rolę w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 
Osoba, zapisana w historii dwóch narodów – naczelny wódz 85-tysięcznej armii 
polskiej we Francji od września 1939 do czerwca 1940 roku. Szef Rządu Jedności 
Narodowej z siedzibą w Angres. O kogo chodzi?

Odpowiedz i wygraj nagrodę – płytę z filmem „POLSKA W 35 MINUT”! Weź udział w quizie „Po-
lacy w Europie”, szukaj odpowiedzi za pomocą Internetu i wysyłaj do 1 października 2015 r. na nasz 
adres: redakcja.jutrzenka@gmail.com

Pierwsze pytanie opublikowano w nr. 5/2015, kolejnych szukaj w następnych numerach.
Redakcja
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Przedstawiamy kolejny fragment książki Stanisława Makowieckiego „MAMAŁYGA, CZYLI 
SŁOŃCE NA STOLE” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976). Tym razem jest to niewesoła historia 
miasta Soroki na początku XX wieku.

MAMAŁYGA, CZYLI SŁOŃCE NA STOLE

Autor urodził się w 1906 r. na Besarbii, w Skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „Mamałydze” przedstawia –  
z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełen zadziwiającej harmonii, mimo iż powstał na styku obyczajów i kultur: 
polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej i rumuńskiej (z noty wydawców).

DYWIZJA KOLORU KHAKI

Pewnego dnia zdarzyło się znów coś niezwy-
kłego: pojawiła się na ulicach Sorok duża armia 
polska. Nigdy jeszcze nie widziałem tylu Polaków 
razem. Nosili mundury rosyjskie, ale bez bączka 
nad daszkiem czapki, gdzie widniał za to jedno-
głowy orzeł wysztancowany z jasnej blachy. Poza 
tym oficerowie zachowywali się w taki sposób, że 
nie można ich było pomylić z Rosjanami. Zalali 
miasto, chodząc wszędzie grupami, szukali kwater, 
jadłodajni i knajp.

Siadając do obiadu, ojciec powiedział:
– To jest dywizja uformowana przez generała 

Dowbór-Muśnickiego. Idą z głębi Rosji, przedziera-
jąc się przez zdezorganizowany kraj i kierując się 
ku Polsce, która powstaje z popiołów...

Mój profesor przyniósł mi książkę zatytułowa-
ną Wieczory pod lipą i kazał mi czytać codziennie 
jeden rozdział. Były to łatwe opowiadania na temat 
historii Polski.

– Musisz się dobrze przygotować do podróży 
– powiedział ojciec.

Wygląd Sorok zmienił się zupełnie. Przedtem w 
mieście słychać było rosyjski, mołdawski lub jidysz. 
Teraz na ulicach, w kawiarniach, we wszystkich 
miejscach publicznych panował język polski. Zda-
wało mi się, że już jestem za granicą.

Oficerowie zakwaterowali się w różnych do-
mach, także u nas. Musieliśmy przenieść łóżka i 
stłoczyć się do ostateczności. Wszyscy Polacy byli 
sympatyczni i weseli. Nigdy się ich nie widziało za-
myślonych lub zmartwionych. Byli pełni optymizmu 
i zawsze mieli uśmiech na ustach. Na wszystko 
odpowiadali: „Jakoś to będzie!"

Urządzili u nas stoły do wista i pokera. Spędzali 
wieczory i noce, grając o pieniądze najróżniejszego 
autoramentu: rosyjskie, carskie, republikańskie i 
bolszewickie, austriackie, niemieckie, bony żydow-
skie etc. Krążyły kieliszki, i ciocia zmobilizowała 
mnie w końcu do robienia wódki – w ilościach 
proporcjonalnych do tempa konsumpcji.

W Sorokach nie istniała żadna organizacja 
polska. Oficerowie, zebrawszy grupę aktywnych 
osób, oświadczyli, że należy koniecznie stwo-
rzyć Dom Polski. Adwokat Kurowski, z pocho-
dzenia Polak, został wybrany prezesem, a mój 
wuj Teofil – wiceprezesem; zaraz jednak zgłosił 
dymisję, mówiąc, że jest Rosjaninem albo Moł-
dawianinem, ale nie Polakiem. Inni oficerowie 
wydębili na Żydzie Grynszpanie pozwolenie na 
użycie jego drukarni i zaczęli wydawać biuletyn. 
Pan Woldemar włączył czytanie go do naszych 
codziennych lekcji. Był to trudny do zrozumienia 
tekst, ponieważ polska ortografia obfituje w naj-
rozmaitsze znaki, przecinki, ogonki, a drukarnia 
dysponowała wyłącznie uproszczonym alfabetem.

Niektórzy oficerowie słyszeli nasze rozmowy 
o Tyrnowie i Skajanach. Kiedy się dowiedzieli  
o cennych obrazach, książkach i srebrnych nakry-
ciach, które zostały w Tyrnowie, wpadli na pomysł 
zrobienia „wycieczki” w nieznane, aby przywieźć, co 
się da. Poprosili pana Teofila o dwa konie i obliczyli, 
że będą mogli załadować dwieście kilo na każdego. 
Według naszych objaśnień narysowali dokładne 
plany i zaznaczyli na nich schowki. Wreszcie, przy-
gotowani i opatrzeni w najrozmaitsze rady, z uczer-
nionymi twarzami, sztucznymi wąsami, przebrani za 
rosyjskich zdemobilizowanych żołnierzy, wyruszyli 
na wielką przygodę. Nie było ich przez cztery dni, 
w końcu piątego dnia pokazali się na podwórzu, 
śpiewając urywki mołdawskich piosenek, i zaczęli 
wzywać nas gromkimi głosami.

– Te hałaburdy znalazły na pewno moją skrzynię 
z wódką – powiedział Teofil Antonowicz, wychodząc 
na ich spotkanie.

Nie można z nich było wydobyć żadnej in-
formacji. Zsiedli z koni, załadowanych do granic 
wytrzymałości, i wziąwszy się za pasy, zaczęli 
tańczyć wesołego mazurka na podwórku. Sytu-
ację opanowała moja ciotka, pokazując dzielnym 
wojakom karafkę pełną wódki i zapraszając ich do 
domu. Zaczęliśmy rozładowywać juki, rozwiązywać 
worki i badać zawartość.
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– Te chłopaki są niezwykłe – powiedział Teofil 
Antonowicz. – Zobaczcie no, ile rzeczy potrafili 
przywieźć!

Pokazały się cztery worki pełne książek opraw-
nych, pochodzących z biblioteki w Tyrnowie. Do 
boku jednego z koni był przywiązany kij zawinięty  
w płótno. Po co oni przywieźli ten kij... – pomyślałem 
zaintrygowany. Po rozpakowaniu okazało się, że 
na kij został nawinięty obraz Böcklina ze słynnymi 
cyprysami. Na drugim koniu był worek pełen gnoju.

– To jest nie do zniesienia – wykrzyknął wuj, 
oburzony. – Pewnie się upili i wyobrazili sobie, że 
to jest złoto. Będzie złotem w Polsce, gdzie ziemia 
jest chuda, ale nie na Besarabii.

Odrzuciliśmy worek daleko, oburzeni. Pękła 
juta, a pośrodku kupy gnoju ukazał się kant jakiejś 
skrzynki. Otworzywszy ją, znaleźliśmy srebrne 
skajańskie nakrycia stołowe. Od razu zmieniliśmy 
zdanie:

– Ależ to sprytni chłopcy! Proszę, proszę, jak 
to umieli schować srebro, żeby przejechać przez 
las z bandytami!

Wróciwszy do domu, chcieliśmy pogratulować 
dzielnym Polakom. Ale okazało się to niemożliwe; 
spali, chrapiąc na całego. Pani Modesta już ich 
ugościła swoją karafką wódki.

[...]
Zaledwie zorganizowała się biblioteka polska 

i został ukończony katalog książek ofiarowanych 

przez mego wuja, gdy rozeszła się nagle wiado-
mość:

– Polacy wyjeżdżają!
Zaczęły się uczty pożegnalne, lała się wódka 

i wino besarabskie. Generał poprosił o powóz  
z końmi, aby dojechać wygodnie aż do Żmerynki, 
i obiecał zwrócić je w Polsce. Ojciec pożyczył mu 
ostatni faeton, jaki nam pozostał, i nasze konie, 
Sokoła i Krakusa. W owym czasie wierny Orlik już 
nie żył, gdyż padł ofiarą ataku sercowego.

W dzień odjazdu zaprezentowała się konnica 
polska na ulicy Dubowaja. Wyszedł wreszcie ge-
nerał, usiadł w naszym faetonie, i komenderując po 
polsku, kazał żołnierzom ruszyć. Szli powoli aż do 
przystani na Dniestrze, gdzie mieli wsiąść na prom  
i przeprawić się na stronę ukraińską. Zebraliśmy się 
w domu i zaczęły się rozważania. Dokąd idą? Co 
się stanie z nimi? Czy zobaczymy ich w Polsce? 
Tatuś powiedział:

– Generał obiecał mi zwrócić Sokoła i Krakusa 
w Polsce! Nie bardzo w to wierzę, bo oni wszyscy 
są tak antyrosyjscy i antybolszewiccy, że nie wiem, 
jak będą mogli przejść przez ten kraj z takimi po-
glądami. Skończą jak Haller pod Kaniowem – i nie 
zobaczymy więcej naszych koni.

Przepowiednia ojca spełniła się tylko czę-
ściowo: Dowbór-Muśnickiemu udało się przebić 
do Polski. Ale naszych koni więcej nie zobaczy-
liśmy.

 � Gen. Józef Dowbor-Muśnicki i sztab I Korpusu Polskiego w Rosji 1918                 Fot. https://pl.wikipedia.org
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witryna poetycka

Kalina Izabela Zioła – poetka, krytyk literacki, tłu-
maczka. Wydała siedem książek poetyckich: „Srebrny 
Motyl”, „Przez chwilę”, „Kwaśne winogrona”, „Okno nie-
pamięci”, „Piszę do ciebie nocą”, „На краю ночи” („Na 
krawędzi nocy”) NIMA Plewen-Bułgaria 2014 – wybór 
wierszy w języku rosyjskim i „Po tamtej stronie świtu” – 
wybór wierszy z lat 1970-2015.

Wiersze jej publikowane były w wielu czasopismach 
w kraju i za granicą, w antologiach i almanachach. Część 
wierszy została przetłumaczona na język niemiecki, serb-
ski, rosyjski, ukraiński, angielski, macedoński, węgierski, 
esperanto, ormiański, bułgarski i szwedzki.

Poetka tłumaczy wiersze z języka rosyjskiego na 
polski.

W 2012 roku przyznano jej Nagrodę Pracy Organicz-
nej im. Marii Konopnickiej za tom „Kwaśne winogrona”.

Za tom „Okno niepamięci” została wyróżniona  
w Konkursie na Najlepszą Książkę Poetycką Roku 2013 
podczas XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyc-
kiego oraz otrzymała Symboliczną Nagrodę Ryszarda 
Milczewskiego-Bruna w Dziedzinie Poezji za 2013 rok.

Za tom „Piszę do ciebie nocą” otrzymała Nagrodę 
Ekspresjonistyczną FENIKS im. Tadeusza Micińskiego, 
Bydgoszcz 2014. 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało jej 
w roku 2013 Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit”.

W 2014 roku podczas I Światowego UNISONO  
Poetycko-Literackiego w Belgii Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Artystów, Autorów, Dziennikarzy i Prawników 
„Virtualia ART” w Brukseli przyznało jej Nagrodę „Złote 

Pióro” za całokształt twórczości poetyckiej, krytycznolite-
rackiej oraz za propagowanie kultury polskiej w świecie.

Laureatka Nagrody Drugiego Międzynarodowego 
Festiwalu Poezji w Armenii, Stepanakert 2014 rok.

W roku 2015 otrzymała Nagrodę im. Klemensa 
Janickiego IANICIUS.

Jest członkinią Związku Literatów Polskich Od-
dział w Poznaniu oraz Wiceprzewodniczącą Kapituły 
Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej  
i Wiceprzewodnicząca Kapituły Nagrody IANICIUS  
im. Klemensa Janickiego.

KALINA IZABELA ZIOŁA – WIERSZE

Krymskie sonety
Nie przywiozę ci sonetów z Krymu,
te sonety są domeną wieszcza.
Mogę przywieźć tylko granie cykad
i wierzchołki gór skąpane w deszczu.

Mogę przywieźć garstkę mgieł porannych
co na falach tworzą wzór świetlisty,
świergot mewy o zachodzie słońca
albo jeden zielonkawy listek.

Chcesz, przywiozę ci twardość kamieni
tak gorących, że usiedzieć trudno,
grzbiet delfina lśniący srebrnym łukiem
lub leniwe letnie popołudnie.

Mogę przywieźć też kilka muszelek
albo zdjęcia starych monastyrów.
Może nawet sól z Czarnego Morza...

Tylko nie proś mnie o sonet z Krymu.

Pocztówka z Krymu
kojący szum
morskich fal

po trzech tygodniach
można od niego zwariować

bezchmurne niebo
ma kolor twoich oczu
ale jest obce

oplątana zielonym
szalem wodorostów
słyszę drwiący chichot mew

wygrażają obłokom
ostre szczyty gór
wysokich jak lato 
i jak moje szaleństwo

:wracam do domu
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witryna poetycka

Stara Ormianka na Krymie
każdego ranka
stoi przy zejściu na plażę
z koszem 
przykrytym kolorową chustą

lśniące warkocze
próbują sięgnąć ziemi
naznaczona czasem twarz
błyszczy miedzią

mijam ją 
i nagle dogania mnie 
głośne wołanie
czurczchela pachława
czurczchela pachława

zamknięte w winnym soku 
orzechy kuszą krągłością
z palców zlizuję
lepkość miodu
słodycz ormianskich delicji
topnieje w promieniach słońca
i na języku

pachnie latem

Poezja i ptaki
nad twierdzą w Tigranakercie
powoli zapadał zmierzch
jeszcze kontury wież
ciemniały na tle nieba

siedzieliśmy przy stołach
piliśmy ormiańskie wino
i czytaliśmy wiersze
każdy w swoim języku
albo w języku przyjaciół

lecz nagle nasze głosy
zagłuszył świergot ptaków
szum ich małych skrzydełek
poruszył liście drzewa
zachwiały się gałęzie

już wiersze z ptasim śpiewem 
splecione jak w warkoczu

trwał ten wieczorny spektakl
poezji i przyrody
a uśmiechnięte gwiazdy
zaglądały nam przekornie
w oczy

Maj nad Wilią
w maju
Wilno zakwita  śpiewem słowików
i głosami poetów

wiersze trzepocą
gubią w locie piórka zwrotek
i lekkie jak puch metafory

siadają na dachach 
starych kamienic

za Ostrą Bramą
pod Celą Konrada
unosi się nieśmiertelny
duch starego wieszcza
przywołany nowymi słowami

słowa budzą echo
krążą
aż czysty dźwięk dzwonów
zapisze je w murach 
na zawsze 

Uśmiech
  Lubie Nazarenko
w pustej sali
niby kosmate ćmy
krążą rosyjskie romanse

ściany wibrują
zgaszone lampy jarzą się
purpurą  jej sukni

wychodząc w pośpiechu
zostawiła jeden uśmiech
na oparciu fotela

zdejmę go delikatnie
owinę struną gitary
i wepnę we włosy

Ikony
posłuchaj szeptu starych ikon
które w cichym skupieniu
patrzą poprzez czas

mają surowe twarze
wszechwiedzące oczy
i twarde usta

zamknięte w złoconych ramach
zamknięte w mroku świątyni
strzegą tajemnic
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POLSKA NA EXPO 2015: PYSZNIE I ZDROWO
Polska chce się pokazać na EXPO 2015, które ruszyło 1 maja 2015 r. w Mediolanie, jako kraj 

słynący ze zdrowego jedzenia. Organizatorzy oddali polski pawilon w ręce regionalnych wytwórców 
żywności.

Polski pawilon podczas EXPO 2015 w Mediolanie 
przypomina… skrzynkę z jabłkami, ukrytą w jabłonio-
wym sadzie. Atut trzeciego na świecie producenta 
jabłek to dobry motyw na Wystawę Światową, której 
tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „Wyżywienie 
planety, energia dla życia”. Od 1 maja do 31 paździer-
nika 2015 roku w stolicy Lombardii każdy będzie mógł 
spróbować nie tylko polskich jabłek, ale też malin 
(których Polska produkuje najwięcej na świecie), 
truskawek, podhalańskich i korycińskich serów, rogali 
świętomarcińskich czy mazurskich miodów.

Wizytówką Polski jako kraju rolniczego jest pawi-
lon zaprojektowany przez zespół 2PM Piotr Musiałow-
ski, którego fasada nawiązuje do konstrukcji skrzynki 
na jabłka. W strukturę budowli i w jej otoczenie został 
wkomponowany żywy sad. Wedle zamysłu projektan-
tów polski pawilon jest tak zbudowany, by stopniowo 
odkrywać swoje atrakcje przed zwiedzającymi.

– Chcemy pokazać, że Polska, przez niektórych 
obcokrajowców postrzegana jako kraj szary i niecie-
kawy, ma wiele atutów do odkrycia – mówi Agnieszka 
Józefowicz-Krakowiak, koordynator ds. promocji  
z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
członek zespołu organizacyjnego polskiego pawi-
lonu EXPO 2015 w Mediolanie. – Są nimi polskie 
piękne krajobrazy, różnorodność regionów: od gór, 
przez lasy, uprawy i jeziora po Morze Bałtyckie. Bę-
dziemy to szczególnie pokazywać w czasie tygodni 
regionalnych, np. w czasie tygodnia województwa 
pomorskiego w otoczeniu pawilonu ma powstać 
piaszczysta plaża, na której region ten będzie pre-
zentować swoje walory.

Poza zwiedzeniem polskiej wystawy i przejściem 
przez magiczny polski sad, goście polskiego pawilonu 
będą mogli wypocząć i posilić się w restauracji, która  
z założenia ma prezentować bogactwo polskiej 
kuchni. Są tam serwowane potrawy stanowiące 
pomost pomiędzy kulturami Włochów i Polaków, 
narodów rozmiłowanych we wspólnym spędzaniu 
czasu przy stole.

– Naszym pomysłem jest, by serwowane tam 
dania kuchni włoskiej były przyrządzane z wykorzy-
staniem polskich ikonicznych produktów. Tak więc 
na przykład zamiast risotto w polskim pawilonie na 
EXPO 2015 można będzie spróbować „kaszotto” 
z kaszą gryczaną. Specjalnie na wystawę przygo-
towaliśmy książkę kucharską z przepisami, które 
mają łączyć dania kuchni polskiej i włoskiej, np. 
zupa minestrone z fasolą wrzawską czy też ravioli 
z bryndzą podhalańską – opowiada Agnieszka  
Józefowicz-Krakowiak.

Wśród promowanych produktów znajdą się też 
wyroby regionalne – oscypek, kiełbasa lisiecka, olej 
rydzowy, kołacz śląski, truskawki kaszubskie czy 
staropolskie miody pitne. Są one składnikami dań 
opisanych w książce kucharskiej „Apetyt na Polskę”, 
będą też gwiazdami organizowanych w restauracji 
degustacji i pokazów kulinarnych. Wiele z tych pro-
duktów będzie można kupić na miejscu, w sklepie.

Swój udział w imprezie EXPO w Mediolanie 
zgłosiło 147 krajów, m. in. Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania, Szwajcaria, Węgry, Chiny, Słowacja, Indie, 
Rosja, Stany Zjednoczone, Mołdawia. 

www.polska.pl
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smacznego!

CIASTO
l 10 g świeżych drożdży l 120 g masła 

l 1 łyżka ciepłego mleka l 2 łyżeczki cukru 
l 300 g mąki l 1 jajko l 1 płaska łyżeczka soli

l 12−14 łyżek mleka

FARSZ
l 500 g cebuli l 3−4 łyżki oleju słonecznikowego 
l 1 łyżeczka kminku l 1 łyżeczka majeranku
l 1 łyżeczka cukru l sól i pieprz do smaku

Zaczynamy od farszu: cebulę drobno siekamy, 
wrzucamy na patelnię, dodajemy olej i przyprawy. 
Odstawiamy na pół godziny, następnie podgrzewa-
my 10−15 minut na malutkim ogniu − powinna zmięk-
nąć, ale nie może zbrązowieć. Doprawiamy solą  
i pieprzem. 

Masło topimy na wolnym ogniu i studzimy. 
Przygotowujemy zaczyn: drożdże kruszymy do 

miseczki i zasypujemy łyżeczką cukru. Kiedy będą 
płynne, dodajemy łyżkę mąki i mleko. Mieszamy, 
po czym pozostawiamy na 15 minut. Kiedy podwoją  
objętość, łączymy je z pozostałym mlekiem, jajkiem, 
solą i cukrem. Zagniatamy ciasto (możemy użyć mik-
sera), powoli dosypując mąkę. Na koniec dodajemy 
masło. 

Ciasto powinno być gładkie, lśniące, o niezbyt 
luźnej konsystencji. Formujemy z niego kulę, smaru-
jemy ją olejem i przekładamy do miski. Przykrywamy 
folią i odstawiamy na 2 godziny do wyrośnięcia. 

Po tym czasie formujemy bułeczki z wgłębieniem 
pośrodku. Smarujemy delikatnie białkiem i wypełnia-
my farszem. Odstawiamy na 30 minut, aby wyrosły. 
Nagrzewamy piekarnik do 200˚C. Pieczemy bułeczki 
około 30 minut. Brzegi i spód powinny być rumiane. 

Eliza Morawska
http://www.expo.gov.pl/

Falujące łany zbóż, sady, w których jabłonie ugi-
nają się pod ciężarem soczystych i rumianych 

owoców, jeziora i rzeki, w których można złowić wiele 
gatunków ryb, łąki pachnące ziołami, lasy bogate  
w grzyby i dziką zwierzynę. Polska jest krajem nie-
zwykłego bogactwa naturalnego. Krajem o pięknej  
i w wielu miejscach wciąż nieskażonej przyrodzie, 
która stanowi inspirację dla kucharzy. 

Polska kuchnia w ciągu ostatnich lat zmieniła 
się nie do poznania. Pełnymi garściami czerpie  
z bogatej tradycji, a jednocześnie staje się lżejsza, 
bardziej kolorowa, nowoczesna i różnorodna. Wraz ze 
starymi przepisami, które zyskują nowe oblicze, wraca 
zamiłowanie do ucztowania i goszczenia, wspólnego 
gotowania i celebrowania posiłków. Na stołach znowu 
pojawił się domowy chleb, pachnące świeże zioła, pie-
czona dziczyzna, regionalne sery, raki, zapomniane 
gatunki ryb, dawne odmiany warzyw. Rewolucja trwa 
zarówno w polskich domach, jak i w restauracjach. 
O podniebienia gości dba nowe pokolenie kucharzy, 
którzy odkrywają dla nich nowe kompozycje i smaki. 

z książki kucharskiej „Apetyt na Polskę”

Bułeczki drozdzowe
z duszona cebula

. .
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KLUB MĄDREJ SÓWKI

Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.

Ma ich – dwanaście,
w każdym – po cztery.
A imię tworzą
trzy litery.

1.

2.

Zagadki

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

Jaki to miesiąc 
zamyka szkoły
i daje dzieciom 
urlop wesoły?

Mieszka w tej rodzinie
aż siedmioro dzieci.
Mówi się, gdy minie,
że czas szybko leci.

4.

3.

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

Tydzien
NA WESOŁO

Tydzień dzieci miał siedmioro:
„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę:
„Chodźmy sitkiem czerpać wodę.”

Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:
„Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek:
„No a gdzie jest poniedziałek?”

Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku –
I tak dalej...

Jan Brzechwa
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SYTUACJE ŻYCIA CODZIENNEGO

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

– Dziękujemy państwu za wszystko.

– Chcemy podziękować pani za gościnność.

– Dziękuję ci za pomoc i radę.

– Podziękuj swoim rodzicom za życzenia.

– Życzymy państwu sukcesów w życiu osobistym.

– Życzę ci wszystkiego najlepszego, szczęścia, 
zdrowia i miłości.

– Wybaczam jej.

– Proszę, wybacz mi wszystko!

– Proszę nam wybaczyć spóźnienie.

– Proszę mi wybaczyć, że spóźniłem się.

wszystko
gościnność
pomoc
rada
rodzice
spóźnienie
sukcesy
życie osobiste
powiedział
wszystkiego najlepszego!
szczęście
miłość
podobno
cudzoziemiec
na pewno
przyjaciele
jest mi źle
mam nadzieję
spokój
pieniądze
podróż
sąsiad

- всё
- гостеприимность
- помощь
- совет
- родители
- опоздание
- успехи
- личная жизнь
- сказал
- всего наилучшего!
- счастье
- любовь
- кажется
- иностранец
- точно
- друзья
- мне плохо
- я надеюсь
- спокойствие, мир
- деньги
- путешествие
- сосед

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

dziękować / podziękować

(komu – za co)

благодарить / поблагодарить 

(кого – за что)

życzyć

(komu – czego)

желать / пожелать

 (кому – что)

wybaczyć / wybaczać

(komu – co)

извинить / извинять

простить / прощать

 (кого – за что)

– Czy podoba się Polska waszym kolegom?

– Podobno Polki podobają się cudzoziemcom.

– Na pewno pana przyjaciołom spodoba się polski 
kurort Zakopane.

– Jest mi źle.

– Było nam miło poznać państwa.

– Mamy nadzieję, że tu będzie mu dobrze.

– Ludziom potrzebny jest spokój.

– Potrzebne są nam pieniądze na podróż.

– Naszym sąsiadom potrzebna będzie pomoc.

podobać się / spodobać się

(komu – co)

нравится / понравится

 (кому – что)

jest / było / będzie

(komu – jak)

co jest / było / będzie  

potrzebne komu

что нужно кому
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AKTUALNOŚCI

FESTIWAL ETNICZNY 
 W GAGAUZJI

30 maja 2015 roku na centralnym placu Komratu odbyła 
się druga edycja Festiwalu Etnicznego w Gagauzji. Jednym 
z uczestników festiwalu było Stowarzyszenie Polaków 
Gagauzji.

Celem festiwalu było pokazanie różnorodności dziedzictwa 
kulturowego mniejszości narodowych, żyjących nie tylko na 
Terytorium Autonomicznym Gagauzji, ale także w Mołdawii. 

Przygotowano kilkanaście stoisk, na których zaprezen-
towano ręcznie wykonane wyroby z drewna, gliny, barwne 
dywany, obrazy z suszonych kwiatów. Oprócz tego zaproszono 
mieszkańców stolicy i gości do wzięcia udziału w zajęciach 
językowych. Chętni, zarówno dorośli, jak i dzieci, mogli na-
uczyć się podstaw różnych języków: polskiego, angielskiego, 
rumuńskiego i bułgarskiego. 

Wśród licznych grup narodowościowych nie mogło zabrak-
nąć i przedstawicieli Stowarzyszenia Polaków Gagauzji. Zaję-
cia z języka polskiego przygotowała nauczycielka Agnieszka 
Mikulec. Uczestnicy festiwalu mogli nauczyć się podstawowych 
zwrotów z zakresu komunikacji codziennej, a także piosenki 
po polsku. Wszyscy dobrze się przy tym bawili. 

– Uczęszczam na zajęcia języka polskiego przy Sto-
warzyszeniu Polaków Gagauzji kilka miesięcy i znam już 
wiele słów. Lekcje są ciekawe i z przyjemnością chodzę na 
nie – odpowiedziała na pytanie dziennikarza 12-letnia Tania  
Dimitroglo, uczestniczka festiwalu, a zarazem uczennica pol-
skiej wspólnoty. 

Późnym popołudniem zaprezentowało się wiele zespołów 
tanecznych oraz solistów. Polaków reprezentowali: zespół 
taneczny „Polacy Budżaka”, Anastazja Kirilowska i Siergiej 
Manołow, którzy po swoich występach usłyszeli gromkie brawa.

Festiwal to cenne przedsięwzięcie, dzięki któremu można 
pokazać, jak ludzie potrafią się pięknie różnić. Warto tutaj 
przytoczyć fragment wiersza księdza Jana Twardowskiego 
Sprawiedliwość:

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny
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