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С 26 июля по 6 августа пройдёт 5-й Детский международный лагерь «Истоки Толерантности»
 
Вы уже думали, как Ваш ребенок проведет это лето?
А какие планы на лето у тебя?
 
С 26 июля по 5 августа проект «Истоки Толерантности» вот уже пятый год предоставляет 

уникальную возможность

совместить активный летний отдых с насыщенной программой!
 
Что ждет наших участников:
Новый день – новая культура: история, язык, литература и искусство, традиции и праздники, 

кухня, песни и танцы, особенности каждой национальности.
Различные мастер-классы - арт, музыка, вокал, танцы, спорт, театр, игры, журналистика, 

психология, эрудит.
Здоровый образ жизни – полезная еда, спортивные и интерактивные игры, бассейн, свежый 

воздух.
Взаимодействие – дай мне тебя понять!
Вечерние концерты – это те встречи, где мы будем делиться частичкой себя, знаниями, 

полученными за день: петь и танцевать вместе, участвовать в театральных постановках, смотреть 
кино, играть в «Что? Где? Когда?» и многое другое.

 
Мы всегда стараемся создать максимально комфортные условия для пребывания в лагере.
В этом году вас ждет:
Размещение в 4-звездочном туристическом комплексе «Одиссей», в парковой зоне Ваду-луй-

Водэ;
2-х и 3-х местные номера с удобствами;
Круглосуточная охрана территории;
В постоянном доступе – врач, психолог, спасатель;
Бассейн, спортивная и игровая площадки;
По предварительной договоренности будет предусмотрено индивидуальное питание для 

вегетарианцев или детей с непереносимостью конкретных продуктов.
 
Условия просты:
Тебе от 10 до 17 лет, тебе интересно, как и чем живут другие народы, ты хочешь попробовать 

особенности каждой кухни, традиций и познать частичку истории! Конечно же, ты хочешь проявить 
себя, найти новых друзей и хорошенько запомнить это лето!

Расскажи о своем желании участвовать в лагере, выполнив конкурсную работу(см. условия 
конкурса). Пришли ее нам до 25 июня 2015 года и уже 26 июня мы сообщим о результатах!

После подтверждения твоего участия, родителям нужно будет оплатить благотворительный 
взнос на проведение лагеря

         в размере 1500 лей до 7 июля 2015. Во взнос входит менее 10% от стоимости проживания 
и питания, проезда и программы этого года.

Проезд к месту проведения из Кишинева в Вадул-луй-Воды будет обеспечен комфортабельными 
автобусами. Если Вы будете добираться из других городов - проезд оплачивается за счет родителей 
или общины.

 
Программа лагеря проводится с 2011 в Молдове и получила высокую оценку детей, родителей 

и специалистов из Молдовы, Грузии, Украины, Израиля, Германии и США.
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Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania nadesłanych 
tekstów, także odmowy publikacji 
bez podania przyczyny. Nie ponosi 
odpowiedzialności za treść zamiesz-
czonych ogłoszeń i reklam. Opinie 
wyrażone przez czytelników nie 
zawsze są zgodne z opinią redakcji.
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KIRYŁŁ GOWOROW, stały 
uczestnik Międzynarodo-
wego obozu „Źródła Tole-
rancji” w Vadil-lui-Vodă:

– Uczestniczę w projekcie 
od dwóch lat i za każdym 
razem zdobywam nową wie-
dzę!

Najbardziej podoba mi się 
to, że każdy dzień w obozie 
przeznaczony jest na pre-
zentację kultury i obyczajów 
różnych narodowości, miesz-

kających w naszym kraju od dawna. Są to Dzień Mołdawski, 
Dzień Polski, Dzień Rosyjski i inne. 

Oczywiście, razem z ciocią i rodzicami, którzy przyjechali 
do mnie w odwiedziny, pomagałem naszej polskiej wspólnocie 
w przygotowaniu Dnia Polskiego. Mieliśmy za zadanie urządzić 
kilka „stacji”, m. in. taneczną, z piosenkami, krajoznawczą. 
Moi rodzice, na przykład, prowadzili warsztaty – opowiadali  
o polskiej tradycji Bożego Narodzenia i robili aniołki z koloro-
wego papieru.

Ja prowadziłem stację taneczną i cały dzień uczyłem dzieci 
tańczyć krakowiaka. A moje kuzynki Swieta i Jula opowiadały 
o współczesnej Polsce oraz różnych ciekawostkach z życia 
wybitnych Polaków.

Podsumowanie naszych wysiłków odbyło się wieczorem – 
cały obóz tańczył krakowiaka i śpiewał po polsku!

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ 
W MOŁDAWII

W Vadul-lui-Vodă koło Kiszyniowa w dniach 26 lipca –  
5 sierpnia 2015 r. odbył się Międzynarodowy Obóz Dzie-
cięcy „Żródła Tolerancji”, zorganizowany przez Klub Tole-
rancji Europejskiego Centrum Kultury Żydowskiej KEDEM 
i Kongres Żydów Eurazji. Projekt ten uczy młode pokolenie 
szanować zwyczaje i tradycje ludzi, mieszkających obok, 
akceptować ich mentalność i charakter. Polską diasporę 
reprezentowały dzieci z Kiszyniowa, Sorok, Bender i wsi 
Grigorówka.

Tradycje i obyczaje, języki i literatura, muzyka i tańce, 
kuchnia i rzemiosła różnych narodowości, mieszkających na 
terenie Mołdawii – to wszystko miało okazję poznać w ciągu 
dziesięciu dni ponad sto dzieci w wieku 10-16 lat. 

Przybliżenie polskiej kultury uczestnikom obozu stanowiło 
zadanie dla jedenastu Polonusów. Pomoc zagwarantowali 
rodzice i przyjaciele – członkowie organizacji „Polska Wiosna 
w Mołdawii”. Według uczestników obozu międzynarodowego, 
Dzień Polskiej Kultury był ciekawy i spodobał się wszystkim!

Udział polskiej diaspory w projekcie „Źródła Tolerancji” stał 
się możliwy dzięki dofinansowaniu Ambasady RP w Mołdawii.

MOZAIKA WAKACYJNA

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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Główna ceremonia odbyła się w Sejmie, jednak 
przez cały dzień odbywały się imprezy towarzyszą-
ce. W pierwszym orędziu po zaprzysiężeniu przed 
Zgromadzeniem Narodowym prezydent podkreślił, 
że najważniejsze dla niego będzie złożenie projektu 
ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku 
i projektu o obniżeniu wieku emerytalnego. Część 
orędzia poświęcił na podziękowania dla Lecha Ka-
czyńskiego. „Obok niego dojrzewałem do polityki, 
polityki rozumianej jako troska o dobro wspólne” – 
mówił. Prezydent zaapelował o wzajemny sza-
cunek. Dodał, że wierzy w dobre współdziałanie  
z rządem, Sejmem i Senatem. Przypomniał, że 
dwa wielkie sukcesy – wejście do Unii Europejskiej  
i NATO – spowodowały, że Polacy żyją dziś w innym 
państwie. Zaznaczył, że polityka zagraniczna nie 
powinna podlegać rewolucji, potrzebuje korekty – 
zwiększenia aktywności, mówienia o celach i aspi-
racjach Polski na arenie międzynarodowej.

W wygłoszonym orędziu Andrzej Duda dzięko-
wał m. in. poprzednim prezydentom. W szczegól-
ności zaś Lechowi Kaczyńskiemu, u którego boku 
– jak podkreślał – dojrzewał do polityki rozumianej 
jako dobro wspólne.

W orędziu nowo zaprzysiężony prezydent po-
święcił dużo miejsca opiece nad Polonią na świe-
cie i Polakami na Wschodzie. Opowiedział się za 
wspieraniem ich powrotu do Ojczyzny. „Dziś miliony 
naszych Rodaków są rozsiane po całym świecie. 
Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. 
Oni potrzebują aktywności ze strony rządzących.  
W związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach 
Kancelarii Prezydenta powstanie Biuro do spraw 

Polonii i Polaków za Granicą” – zapowiedział 
Andrzej Duda. Według niego, jest kilka ważnych 
obszarów, którymi powinno zająć się Biuro, m. in. 
współpraca z przedstawicielami Polonii, którzy  
w wielu krajach zajmują ważne stanowiska w tam-
tejszej polityce i biznesie.

Prezydent przypomniał też o Polakach, którzy 
przy przesunięciu granic przed dziesiątkami lat 
zostali pozostawieni na Wschodzie. „To także ci, 
którzy zostali tam wywiezieni. Wielu z nich chcia-
łoby wrócić i to jest zadanie dziejowe dla Polskiego 
Państwa. Sprawdzian, czy jesteśmy w stanie temu 
podołać, żeby spełnić to wielkie marzenie wielu  
z nich” – oświadczył Andrzej Duda.

„Dzisiaj trzeba ich też wspierać, aby mogli tam 
krzewić polską kulturę i aby młodzi o Polsce nie 
zapominali. To wielkie finansowe i organizacyjne 
zadanie Państwa. W tym zakresie będę zdecydo-
wanie działać” – zapowiedział nowy Prezydent RP.

Prezydent przedstawił także postulat powołania 
instytucji, która będzie prowadzić polską politykę 
historyczną. Mówił, że dobre imię Polski często wy-
maga obrony. Instytucja, która by podjęła się tego 
zadania, powinna zjednoczyć wysiłki prezydenta, 
premiera i ministra spraw zagranicznych.

Podkreślił też, że w zakresie bezpieczeństwa 
najważniejsze jest budowanie silnej, dobrze wypo-
sażonej polskiej armii. Mówiąc zaś o polityce mię-
dzynarodowej, prezydent zadeklarował, że będzie 
dbał o dobre stosunki z sąsiadami.

Po ceremonii w Sejmie Andrzej Duda złożył 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą parlamentarzy-
stów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, oraz 
tablicą upamiętniającą posłów II RP, którzy zginęli 
w czasie II wojny światowej. Następnie prezydent 
udał się do warszawskiej archikatedry św. Jana, 
gdzie uczestniczył w mszy za ojczyznę. 

Zaprzysiężenie A. Dudy odnotowały zagranicz-
ne media. Światowe agencje zauważyły, że mimo 
koncyliacyjnych apeli były polityk PiS będzie spra-
wował władzę w sytuacji konfliktu z liberalną PO. 

43-letni prawnik Andrzej Duda pokonał ubie-
gającego się o reelekcję prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w drugiej turze wyborów 24 maja. 
A. Duda zdobył 51,55 proc. głosów, a jego rywal  
48,45 proc.

Źródło: TVN24

WIADOMOŚCI

INAUGURACJA PREZYDENTA POLSKI  
ANDRZEJA DUDY

Andrzej Duda 6 sierpnia 2015 roku oficjalnie został prezydentem Polski. Uroczystości 
inauguracyjne rozpoczęły się w parlamencie od złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem 
Narodowym. Następnie prezydent wygłosił orędzie do narodu. 

Foto: Jacek Turczyk / PAP
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MOŁDAWIA W WIELKIM KRYZYSIE
Kryzys polityczny, skandale i ogromna korupcja stawiają pod znakiem zapytania obrany przez 

Mołdawię prozachodni kierunek i umacniają prorosyjskie siły w strategicznie ważnym państwie. 
Czy lekarstwem na całe zło będzie przyłączenie do Rumunii?

Po miesiącu bezkrólewia, przedłużającym się 
kryzysie politycznym z groźbą bankructwa w tle, 
Mołdawia mogła mieć premiera – a raczej panią 
premier – która dawałaby nadzieję na przepro-
wadzenie koniecznych reform, walkę z korupcją 
i niezależność polityczno-biznesowych układów 
rządzących krajem. Zamiast absolwentki Har- 
vardu i byłej minister edukacji Mai Sandu, która 
jako warunek swojej nominacji postawiła dymisję 
skompromitowanych urzędników, wybrano jednak 
doświadczonego i wiernego polityka z rządzącej 
Partii Liberalno-Demokratycznej, Valeriu Streleța.  
I choć z punktu widzenia rządzącej koalicji był on 
bezpiecznym wyborem, to dla samego państwa 
może oznaczać poważne problemy. 

Mołdawia to mały i bardzo ubogi kraj, ale ze 
względu na strategiczne położenie od dawna jest 
przedmiotem geopolitycznego przeciągania liny 
między Rosją a Unią Europejską. Jednak mimo że 
od 2010 roku krajem rządzą koalicje prozachodnich 
partii, to nastawienie na integrację europejską – ani 
nawet podpisana w zeszłym roku umowa stowarzy-
szeniowa z UE – nie przyniosło znaczącej popra-
wy sytuacji i ograniczenia głęboko zakorzenionej  
w mołdawskim systemie korupcji. 

– Ta proeuropejska orientacja koalicji jest w du-
żej mierze tylko nominalna. Jej deklarowanym ce-
lem jest integracja z UE, ale jak dotąd zrobiono bar-
dzo niewiele konkretnych reform, by do niej dopro-
wadzić i przyjąć europejskie standardy – mówi Sta-
nislav Secrieru, analityk Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych. Brak reform i zaangażowania  
w walkę z korupcją miał swoje konsekwencje. Nic 
nie pokazało tego bardziej dobitnie niż skandal  
z kwietnia tego roku, kiedy odkryto, że z trzech 
banków „wyparował” (prawdopodobnie do Rosji) 
miliard dolarów, czyli równowartość 1/8 całe-
go mołdawskiego PKB. Wkrótce potem doszło 
do zachwiania rządzącą koalicją i dymisji pre-
miera, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
od którego pożyczek zależy w dużej mierze 
stabilność mołdawskich finansów, zagroził 
wstrzymaniem pomocy, jeśli nie zostaną pod-
jęte poważne reformy w systemie bankowym  
i nie ukróci się procederu prania brudnych pienię-
dzy. To oznaczałoby bankructwo kraju. Dlatego 
właśnie wybór „bezpiecznego” i partyjnego kan-
dydata na premiera może być ryzykowny. 

– To, czy Mołdawia dostanie potrzebne fundu-
sze, zależy od zaufania kredytodawców do zdolno-
ści i woli rządu do przeprowadzenia potrzebnych re-
form. Tymczasem w nowym rządzie widać te same 
twarze, co dotychczas, i nominowano premiera, 
który będzie zależny od lidera swojej partii, i który 
nie gwarantuje znaczącej zmiany – mówi Secrieru. 

Nawet jeśli MFW uwierzy w program nowego 
rządu, nie będzie oznaczać to końca problemów. 
W związku z kryzysem i skandalem niezadowolenie 
społeczne jest na fali wznoszącej, czego owocem 
były największe od wielu lat demonstracje w Kiszy-
niowie. Do kolejnych może dojść już wkrótce, kiedy 
Mołdawię – najbiedniejszy kraj Europy – czeka 
znacząca podwyżka cen energii. Co więcej, złożona  
z trzech partii mniejszościowa koalicja (jest zdol-
na do rządzenia tylko ze względu na warunkowe 
poparcie komunistów) jest niezwykle chwiejna,  
a jej liderzy są ze sobą nieustannie skonfliktowani. 

– Do zawiązania tej koalicji doszło tylko ze 
względu na wyższą konieczność, czyli integrację 
europejską. Ale personalne animozje i konflikty 
są nadal silne i ciągle zagrażają stabilności rządu.  
W praktyce może to wyglądać tak, że po kilku mie-
siącach znów będziemy mieli zmianę premiera – 
mówi analityk PISM. 

ZJEDNOCZENIE 
Niektórzy Mołdawianie rozwiązanie proble-

mów widzą w zjednoczeniu z Rumunią. Temat unii  
z Bukaresztem jest obecny w mołdawskiej polityce 
już od początków niepodległości – duża część kraju 
(Besarabia) wchodziła niegdyś w skład Rumunii,  
a język rumuński jest głównym językiem kraju – lecz 
idea zjednoczenia nigdy nie zyskała wystarczające-
go poparcia w społeczeństwie. Kryzys dał dodatko-

PRASA POLSKA O MOŁDAWII

w
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Manewry pod kryptonimem „Joint Effort 2015” 
odbywały się w bazie wojskowej w mieście Bielce, 
zamieszkanym przez wielu Rosjan.

Koordynator ćwiczeń, pułkownik Veaceslav Rusu 
powiedział, że ich celem jest sprawdzenie zdolności 
współpracy sił zbrojnych różnych krajów. W ramach 
manewrów amerykańscy żołnierze szkolili m. in. 
mołdawskich wojskowych z użycia nowoczesnych 
technologii łączności. Mołdawscy żołnierze zostali 
też przeszkoleni z obsługi amerykańskich moździerzy 
M120, wykorzystujących pociski o kalibrze 120  mm.

W manewrach, które trwały tydzień, żołnierze 
przećwiczyli poruszanie się na polu walki, kontrolę 
tłumu w warunkach miejskich, akcje ratunkowe oraz 
patrolowanie otwartej przestrzeni.

Mołdawia należy do natowskiego programu Part-
nerstwo dla Pokoju.                                        (PAP)

PRASA POLSKA O MOŁDAWII

wy impuls dla działań unionistów. Na początku lipca 
prozjednoczeniowy wiec w Kiszyniowie zgromadził 
największy od wielu lat tłum. Jednak, zdaniem Sta-
nislava Secrieru, przyłączenie do Rumunii nie jest 
realistycznym scenariuszem. 

– Być może dla wielu młodych ludzi, szczegól-
nie tych, którzy studiują w Rumunii, to rzeczywiście 
wydaje się dobre rozwiązanie w obecnej sytuacji. 
Ale większość Mołdawian jest po prostu innego 
zdania – mówi ekspert, wskazując sondaże, według 
których za unią opowiada się nie więcej niż 20 proc. 
społeczeństwa. 

OPCJA ROSYJSKA 
Bardziej prawdopodobne jest to, że na proble-

mach rządzącej koalicji może skorzystać ktoś inny: 
Rosja i prorosyjskie siły w Mołdawii. Związki Rosji  
z byłą republiką radziecką są nadal niezwykle silne. 
Kiszyniów jest uzależniony od rosyjskich surowców 
i handlu z Moskwą, a język rosyjski jest podstawo-
wym językiem dla 15 procent mieszkańców kraju. 
Co więcej, Rosjanie utrzymują swoje wpływy dzięki 
obecności swoich wojsk w zdominowanym przez 
ludność rosyjskojęzyczną Naddniestrzu, nieuzna-
wanym państwie przy granicy z Ukrainą. Prorosyj-
sko nastawiona jest też Gagauzja, autonomiczny 
region zamieszkiwany przez mniejszość etniczną 
pochodzenia tureckiego. 

Wpływy te mogą się jeszcze powiększyć, bo na 
kryzysie i skandalach pod rządami prozachodniej 
koalicji może skorzystać prokremlowska opozycja. 
Już w wyborach parlamentarnych w 2014 roku 
Partia Socjalistów – opowiadająca się za przyłą-
czeniem do rosyjskiego projektu Eurazjatyckiej Unii 
Gospodarczej zamiast integracji z UE – uzyskała 
najwięcej głosów, lecz nie była w stanie zmontować 
koalicji. Inne prorosyjskie ugrupowanie, Nasza 
Partia, na której czele stoi powiązany z Moskwą 
biznesmen Renato Usatii (nazywany często „dru-
gim Łukaszenką”) również cieszy się solidnym, 
dwucyfrowym poparciem. Przedłużający się kryzys 
w Mołdawii może więc sprawić, że kraj porzuci 
proeuropejski kierunek i zamiast tego obróci się  
w stronę Eurazji i Rosji. 

– W teorii prorosyjska opozycja rzeczywiście 
powinna skorzystać z problemów rządu. Ale w prak-
tyce niekoniecznie musi się tak stać, bo podobnie 
jak w przypadku obozu rządzącego, obie partie są 
skłócone i pogrążone we wzajemnych animozjach – 
mówi Secrieru. – Jak dotąd prozachodnie partie 
wciąż mają przewagę, co potwierdziły ostatnie wy-
bory samorządowe. Jak będzie później? Będziemy 
musieli poczekać i zobaczyć – dodaje ekspert.

Autor: Oskar Górzyński 
http://wiadomosci.wp.pl/

WIADOMOŚCI

MOŁDAWSKA ARMIA SZKOLONA  
PRZEZ POLAKÓW I AMERYKANÓW 

Około 800 żołnierzy z Mołdawii, USA, Rumunii, Polski i Gruzji brało udział we wspólnych ćwi-
czeniach w Mołdawii od 19 do do 25 lipca.

w

Fot. Gazeta MD
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Po zakończonych klęską walkach 1848 roku  
w Wielkopolsce zrezygnowano z kolejnych prób 
organizowania zrywu zbrojnego. Mimo to pruski 
zaborca nasilał swą germanizacyjną politykę. Ogar-
niała ona coraz więcej dziedzin życia. Po 1871 ro- 
ku ludność Wielkopolski stanęła przed jeszcze 
trudniejszym zadaniem. Za przeciwnika miała teraz 
machinę rządową, policyjną i gospodarczą butnych 
zjednoczonych Niemiec. Rządzona przez kanclerza 
Ottona von Bismarcka II Rzesza należała do najpo-
tężniejszych państw ówczesnego świata.

Obrona polskości przybierała różne formy. Zaj-
mowały się nią działające jawnie kluby sportowe  
i towarzystwa kulturalne. Powstawały także polskie 
spółki zarobkowe, przedsiębiorstwa przemysłowe 
i banki. Niekiedy walka prowadzona była w bez-
względny sposób. Dochodziło do spektakularnych 
przejawów oporu wobec antypolskich zarządzeń, 
np. Michał Drzymała przez kilka lat mieszkał  
w wozie cygańskim, nie chcąc ustąpić władzom 
zaborczym, które zabroniły mu zbudowania domu 
na własnej ziemi. W obronie polskości stawały 
nawet dzieci szkół podstawowych, gdy zabroniono 
im posługiwać się językiem polskim na lekcjach re-
ligii. Strajk we Wrześni stał się najbardziej znanym 
symbolem walki z germanizacją. Jego brutalne stłu-
mienie wywołało oburzenie w całej Europie. Wielko-
polanie, poddawani przez wiele lat ogromnej presji, 

odparli zwycięsko wszystkie próby wynarodowienia. 
Z prowadzonej przez wiek „najdłuższej wojny nowo-
czesnej Europy” wyszli silni, dobrze zorganizowani 
i z niezachwianym poczuciem dumy narodowej. Ze 
wszystkich umiejętności, jakie zdobyli, najcenniejszą 
okazała się cierpliwość. To ona pozwoliła doczekać 
odpowiedniej chwili. 

Dnia 11 listopada 1918 roku ogarnięte rewolucją 
Niemcy podpisały zawieszenie broni. Zakończyła 
się I wojna światowa. W Poznaniu uaktywniły się 
wszystkie organizacje wolnościowe. Kierownictwo 
nad nimi przejęła Naczelna Rada Ludowa. Prag- 
nęła ona w pokojowy sposób, za zgodą Niemiec, 
przyłączyć Wielkopolskę do odradzającego się 
właśnie państwa polskiego. Odmowa berlińskich 
władz spowodowała wzrost napięcia w Poznaniu. 
Podniecenie osiągnęło szczyt, kiedy do miasta 
przybył Ignacy Paderewski w towarzystwie oficerów 
zwycięskiej koalicji.

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919

Powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej 
przeciwko Rzeszy Niemieckiej zaistniałe na przełomie lat 1918–1919. 

POWSTANIA NARODOWE

W  izbie lekcyjnej wrzesińskiej 
szkoły panowała grobowa 

cisza. Słychać było tylko kroki 
nauczyciela. Właśnie zatrzymał się 
przed jednym z uczniów: „No jak, 
będziesz mówił, czy nie?”. Chłopiec 
zaczął: „Ojcze nasz...” – świst 
trzciny zagłuszył dalsze słowa. 
Dziecko złapało się za twarz i głośno 
rozpłakało, a nauczyciel krzyknął: 
„Nie tak, po niemiecku, masz mówić 
po niemiecku!” Scena ta powtarzała 
się jeszcze wiele razy...

STRZAŁY POD BAZAREM

 � BAZAR POZNAŃSKI. Wybudowany przez polskich 
ziemian i inteligencję mieścił hotel, sklepy, warsztaty 
rzemieślnicze i kasyno. Otwarty w 1842 r. stal się 
miejscem spotkań Polaków oraz głównym ośrodkiem 
życia kulturalnego i oświatowego. Stanowił realny 
przykład pracy organicznej i współpracy  
ludzi różnych stanów w Wielkopolsce.  
                               / Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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POLSKIE POWSTANIA NARODOWE / STRZAŁY POD BAZAREM
w

 � Ignacy Jan Paderewski na placu Wolności podczas manifestacji patriotycznej, w jaką przerodził się jego pobyt  
w Poznaniu w dniach 26 XII 1918 — 1 I 1919. Ludność Poznania zgotowała owacyjne przyjęcie znanemu pianiście  
i orędownikowi sprawy polskiej. Na dworcu czekała na niego honorowa eskorta, a z powozu, którym jechał,  
ogarnięta entuzjazmem ludność wyprzęgła konie i sama zaciągnęła pojazd pod Bazar. W związku z jego przyjazdem 
miasto udekorowano biało-czerwonymi sztandarami.           Fot. http://fotopolska.eu/

Dnia 27 grudnia pod hotelem Bazar manife-
stowały polskie dzieci szkolne z różnych dzielnic 
Poznania. Wymachiwały biało-czerwonymi cho-
rągiewkami i wznosiły okrzyki na cześć Ignacego 
Paderewskiego. Nagle w atmosferę pokojowej 
demonstracji wkradł się miarowy krok wojskowej 
kolumny. Do centrum miasta wkraczał 6 pułk gre-
nadierów grafa Kleista von Nollendorfa, a wraz  
z nim maszerowali niemieccy cywile. Przy wtórze 
pieśni Wacht am Rhein zaczęli zrywać polskie flagi, 
wybijać przyozdobione białymi orłami okna oraz 
znieważać napotkanych Polaków. Padły pierwsze 
strzały, do dzisiaj nie wiadomo, z której strony od-
dane. Walki rozpoczęły się spontanicznie, i szybko 
całe centrum miasta wypełnił trzask karabinów i huk 
granatów ręcznych. Żywiołowo wypierano Niem-
ców z kolejnych gmachów. W rękach powstańców 
znalazło się Prezydium Policji, Poczta Główna  
i Dworzec Kolejowy. Grupy Polaków patrolowały 
miasto samochodami uzbrojonymi w ciężkie kara-
biny maszynowe, siejąc popłoch wśród Niemców. 
Walki szybko rozprzestrzeniały się. 

Sukcesem zakończyło się także zuchwałe 
wtargnięcie do głównej komendy niemieckiej  
i aresztowanie dowództwa. Pozbawieni kierownic-
twa żołnierze nie przejawiali już większej ochoty 
do walki i chcieli jak najszybciej wydostać się  

z opanowanego przez powstańców miasta. Często 
zezwalano im na odejście w zamian za oddanie 
broni, zwłaszcza ciężkiej i maszynowej. Pertrak-
tacje prowadzili służący w armii niemieckiej Pola-
cy. Dzięki ich znajomości terenu i nieprzyjaciela 
uniknięto niepotrzebnych strat. W bezpośrednią 
walkę angażowano się, gdy zawiodły inne spo-
soby. Wówczas powstańcy starali się zaskoczyć 
nieprzyjaciela, działając w sposób pomysłowy  
i zuchwały.

Do 30 grudnia 1918 roku cały Poznań znalazł 
się w polskich rękach. Jedyny większy garnizon 
niemiecki znajdował się na lotnisku Ławica pod 
Poznaniem. W nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku 
powstańcy przystąpili do szturmu. Niemcy bronili się 
zaciekle, skapitulowali dopiero po ostrzale polskiej 
artylerii. Zdobycie lotniska stało się największą 
akcją pierwszych dni powstania. Wielkopolanie 
natychmiast zagospodarowali bezcenną zdobycz, 
jaką był sprzęt lotniczy, i rozpoczęli formowanie 
własnego lotnictwa bojowego, które wkrótce wkro-
czyło do walki.

Do połowy stycznia 1919 roku większość Wiel-
kopolski została oswobodzona przez powstańców. 
Polacy reorganizowali swoje siły i koncentrowali 
się na obronie. Niemcy otrząsnęli się już po po-
czątkowym zaskoczeniu i przystąpili do kontrataku. 
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Równocześnie trwała ożywiona akcja dyplomatycz-
na obu stron. Polakom udało się pozyskać pomoc 
Francji, natomiast Niemcy mieli poparcie Anglii 
i częściowo USA. Argumentem, którego chętnie 
używali, było rosnące zagrożenie ze strony bolsze-
wickiej Rosji. Ich zdaniem tylko silne Niemcy mogły 
powstrzymać komunistów przed wkroczeniem do 
Europy Zachodniej. Młode, tworzące się państwo 
polskie nie mogło dać takich gwarancji.

Istotnie, sytuacja Polski na początku 1919 roku 
nie była najlepsza. Rozpoczęły się walki na wscho-
dzie, a na południu zaatakowali Czesi. Naczelnik 
Józef Piłsudski uznał, że w tej sytuacji kształt gra-
nicy zachodniej należy pozostawić decyzji zwycię-
skiej koalicji. Poznaniacy zostali pozostawieni sami 
sobie, lecz nie upadli na duchu. Wzmogli starania 
o poparcie Francji, słusznie rozumując, że pragnie 
ona jak największego osłabienia Niemiec. Tę szan-
sę postanowili więc wykorzystać.

Tymczasem na froncie wielkopolskim nieprzy-
jaciel ukończył przygotowania do kontrofensywy. 
W styczniu rozpoczęły się ciężkie walki pod Ry-
narzewem, Kcynią i Szubinem. Wkrótce areną 
równie gwałtownych zmagań stał się rejon Rawicza, 
Leszna i Zbąszynia. Niemcy, choć oficjalnie nego-
cjowali warunki pokojowe z aliantami, zgromadzili 
przeciwko Polakom znaczne siły.

Decyzja o rozejmie podjęta 16 lutego 1919 roku 
w Trewirze przyszła w samą porę. Siły powstań-
ców były już osłabione walkami. Mimo zawartego 
rozejmu ciągle dochodziło do różnych incydentów. 
Dotychczasowa linia frontu miała stać się linią 
demarkacyjną. Jednak strona niemiecka bez-
prawnie zagarnęła niektóre powiaty Wielkopolski, 
korzystając z niejednoznacznie sprecyzowanych 
warunków rozejmu. Groźba zajęcia Poznańskiego 
odżyła jeszcze w maju 1919 roku, gdy Niemcy 
zgromadziły ponad 200 000 żołnierzy i przygo-
towywały się do wielkiej interwencji zbrojnej. To 
zagrożenie spowodowało szybką konsolidację sił 
polskich. Armię Wielkopolską podporządkowano 
Piłsudskiemu, a na tzw. spotkaniu trzech Józefów 
(Haller, Piłsudski, Dowbor-Muśnicki) ustalono plan 
obrony. Na szczęście do konfrontacji nie doszło, 
gdyż 28 czerwca 1919 roku Niemcy podpisały 
traktat wersalski, na mocy którego Wielkopolska 
wróciła do macierzy.

Opr. Sergiusz Mojsow

źródła: 
R. Korbal „Polskie powstania narodowe”, wyd. Podsie-
dlik-Raniowski i Spółka.
M. Gładysz „50 dat z historii Polski”, Gdańskie Wydaw-
nictwo Oświatowe, Gdańsk.

POWSTANIA NARODOWE

 � Państwo polskie w 1918 r.
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Kompozytor, pianista, polityk, mąż 
stanu. Urodził się 6 listopada 1860 r.  

we wsi Kuryłówka na Podolu, zmarł  
29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku.

Композитор, пианист, политик, 
государственный деятель. Родился  

6 ноября 1860 г. в селе Куриловка на 
Подолье, умер 29 июня 1940 г. в Нью-Йорке.

Wielotorowa działalność Paderewskiego jako 
kompozytora i pianisty, a zarazem polityka, wiel-
kiego męża stanu czy wreszcie hojnego filantro-
pa – wyróżniała go spośród grona największych 
osobowości świata kultury i polityki pierwszej 
połowy ubiegłego wieku nie tylko w Polsce, ale  
i na świecie.

Paderewski zyskał sławę jednego z najwięk-
szych pianistów, a jego kariera wirtuoza trwała 
ponad pięćdziesiąt lat. Był artystą najlepiej 
opłacanym, pożądanym przez tłumy słuchaczy 
najsłynniejszych sal koncertowych, jego recitale 
zaszczycały swą obecnością koronowane głowy 
Europy. Mapa podróży koncertowych Paderew-
skiego obejmowała kraje całej Europy, obydwu 
Ameryk i Południowej Afryki, a także Australię, 
Nową Zelandię i Tasmanię.

 Разносторонняя деятельность Падерев-
ского – композитора и пианиста, политика  
и государственного деятеля, щедрого филантро-
па – выделяла его среди известных личностей 
мировой культуры и политики первой половины 
прошлого столетия не только в Польше, но  
и далеко за ее пределами.

 Падеревский заслужил славу одного из са-
мых великих пианистов, его карьера непревзой-
денного виртуоза длилась свыше пятидесяти 
лет. Он был наиболее высокооплачиваемым 
артистом, которого жаждали толпы слушателей 
самых знаменитых концертных залов, его вы-
ступления удостаивали своим посещением ко-
ронованные особы Европы. Маршрут гастролей 
Падеревского пролегал по всем странам Европы 
и обеих Америк, Северной Африки, а также  
в Австралию, Новую Зеландию и Тасманию.

Артист со всей страстью отдавался не только 
игре на рояле, но и сочинению музыки. Его про-
изведения, выдержанные в неоромантическом 
стиле, часто принимали классическую форму, 
в них также появлялись танцевальные темы 
мазурки, куявяка и краковяка. 

Самые знаменитые оркестры мира включали 
произведения Падеревского в свой репертуар. 
Это и опера «Манру», и симфонии для форте-
пьяно с оркестром. О мастерстве Падеревского 
свидетельствуют также его сонаты — скрипич-
ная и фортепьянная, три цикла вариаций, пес-
ни на польские и французские тексты. Среди 
фортепьянных миниатюр Падеревского до сих 
пор бьет рекорды популярности «Менуэт Соль 
мажор» оп. 14 №1, «Мелодия» оп. 18 и «Нок-
тюрн» оп. 16.

Финансовый успех, сопровождавший его 
артистическую популярность, Падеревский ис-
пользовал в публичной деятельности. Он щедро 
делился своим состоянием как с соотечествен-
никами, так и с жителями многих других стран. 
Создавал благотворительные фонды, финан-

IGNACY JAN PADEREWSKI
ИГНАЦИЙ ЯН ПАДЕРЕВСКИЙ

SYLWETKI
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Artysta z pasją oddawał się nie tylko wykony-
waniu, ale i komponowaniu muzyki. Jego utwory 
utrzymane są w stylistyce neoromantycznej, często 
przybierają formy klasyczne, pojawiają się w nich 
także formy taneczne, takie jak mazury, kujawiaki 
czy krakowiaki.

Najsłynniejsze zespoły orkiestrowe włączały 
do swego repertuaru utwory Paderewskiego, takie 
jak opera „Manru”, „Symfonia Polonia”, „Fanta-
zja polska” na fortepian i orkiestrę. O kunszcie 
kompozytorskim Paderewskiego świadczą też 
jego sonaty – skrzypcowa i fortepianowa, 3 cykle 
wariacji, pieśni do tekstów polskich (op. 7, 18)  
i francuskich (op. 22). Spośród drobnych miniatur 
fortepianowych Paderewskiego rekordy popu-
larności do dziś biją „Menuet G-dur” op. 14 nr 1  
w stylu Mozarta, „Melodia” z op. 8 oraz „Nocturn” 
z op. 16.

Towarzyszący popularności sukces finan-
sowy Paderewski wykorzystał w działalności 
publicznej. Majątkiem dzielił się hojnie, zarówno  
z rodakami, jak i obywatelami wielu innych krajów. 
Zasilał fundusze i fundacje, z jego udziałem finan-
sowym powstawały sale koncertowe i pomniki, 
m.in. monumenty Claude'a Debussy'ego i Édo-
uarda Colonne'a w Paryżu, pomnik Franza Liszta 
w Weimarze, Ludwiga van Beethovena w Bonn, 
Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Tadeusza 
Kościuszki w Chicago, Łuk Waszyngtona...

Wiele krajów obdarowało Paderewskiego 
najwyższymi zaszczytami w uznaniu zasług ar-
tystycznych, patriotycznych, ale też ze względu 
na hojność artysty dla weteranów wojennych, 
środowisk twórczych i intelektualnych. Artysta 
otrzymał m.in. Order Imperium Brytyjskiego, 
francuską Legię Honorową, odznaczenia Belgii, 
Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Saksonii, Lombardii, 
czy wreszcie Polski: Wielką Wstęgę Orderu Orła 
Białego, Order Polonia Restituta i pośmiertnie 
Virtuti Militari.

Dla Polski – nieobecnej przez 123 lata (1795-
1918) na politycznych mapach Europy – zasłużył 
się Paderewski również jako polityk. Wielki mąż 
stanu, przyjaciel wybitnych artystów, pisarzy, poli-
tyków skierował wszystkie swe działania na rzecz 
przywrócenia niepodległości ojczyzny. Po I wojnie 
światowej stanął na czele rządu, a jego gabinet 
konsekwentnie realizował program obrony granic 
i zgodnej współpracy z sąsiadującymi z Polską 
krajami.

Ostatnie lata swego długiego życia poświęcił 
Paderewski głównie pracy charytatywnej. 

www.culture.pl

Myśl polityczna tkwi w mózgu 
narodu. Program krąży  

w całym jego organizmie często 
nieświadomie, tak jak sok życiodajny 
krąży w drzewie, w jego korzeniach, 
pniu, konarach, gałęziach i liściach. 
Nie można narzucać programu 
bez zranienia narodu, tak jak nie 
można szczepić nowych latorośli 
bez okaleczenia drzewa. Program 
można odgadnąć, odczuć, wyłożyć, 
uzupełnić, sformułować —  
narzucić go niepodobna. 

Ignacy Jan Paderewski

сировал организацию новых концертных залов, 
а также возведение памятников, в том числе 
Клоду Дебюсси и Эдуару Колонну в Париже, Фе-
ренцу Листу в Вейтмаре, Людвигу ван Бетховену 
в Бонне, Фредерику Шопену в Желязовей Воле, 
Тадеушу Костюшке в Чикаго, арки Вашингтона.

Во многих странах Падеревский был от-
мечен высшими наградами в знак признания 
его артистических заслуг, а также за щедрость 
при оказании помощи ветеранам войны, арти-
стическим и интеллектуальным сообществам, 
Композитор был награжден Орденом Британ-
ской империи, французским орденом Почетного 
легиона, государственными наградами Бельгии, 
Испании, Италии, Румынии, Саксонии, Ломбар-
дии, а также Польши – Большой лентой ордена 
Белого орла, орденом Польского Возрождения 
и орденом Военных заслуг «Виртути Милитари» 
(посмертно).

 Для Польши, исчезнувшей с политиче-
ской карты Европы на 123 года (1795-1918), 
Падеревский стал также великим политиком. 
Государственный деятель, друг знаменитых 
артистов, писателей, политиков, он отдавал 
все силы возвращению независимости родному 
краю. После Первой мировой войны Игнаций 
Ян Падеревский возглавил правительство,  
а его кабинет министров последовательно 
реализовывал план обороны границ Польши 
и миролюбивого сотрудничества с соседними 
государствами.

 Последние дни своей долгой жизни он по-
святил главным образом благотворительной 
деятельности. 

Перевод А. Климович

SYLWETKI
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ZESPÓŁ „POLACY BUDŻAKA”  
WYSTĄPIŁ W WARSZAWIE

Zespół polskiego tańca „Polacy Budżaka” 
powstał w kwietniu 2005 r. z inicjatywy Stowarzy-
szenia Polaków Gagauzji. Od roku 2006 działa 
on przy Komrackim Rejonowym Domu Kultury.  
W repertuarze zespołu są przede wszystkim pol-
skie tańce, ale także tańce gagauskie, mołdawskie  
i tańce nowoczesne. 

Od roku 2005 grupa ta jest laureatem corocz-
nego festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”, od-
bywającego się w Kiszyniowie. W 2009 r. zespół 
został zwycięzcą polskiego festiwalu „Prezentacja 
Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny” 
w Zielonej Górze, laureatem festiwalu „Akermański 
Polonez” w Biełgorodzie Dniestrowskim (Ukraina) 
oraz Etnicznego Festiwalu w Kiszyniowie, organizo-
wanego przez Biuro Stosunków Międzyetnicznych 
wraz z premierem i ministrem kultury Mołdawii.

„Polacy Budżaka” to także laureaci XV i XVI 
edycjii Światowego Festiwalu Zespołów Polskie-
go Tańca, który odbył się w lipcu 2011 i 2014 rr.  
w Rzeszowie oraz laureaci festiwalu „Plaj Natal”  
w Tarutino (Ukraina).

Ponadto grupa bierze czynny udział w przeróż-
nych imprezach na terytorium Mołdawii i Gagauzji. 
Należą do nich Festiwal Wina i koncerty, odbywają-
ce się z różnych okazji (m. in. przyjazd Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, a także Marszałka 
Senatu RP Bogdana Borusewicza). Zespół wystę-

pował także w Przemyślu, Gdańsku, Tarnobrzegu, 
Buguchwale, Rzeszowie i Zielonej Górze. 

Fundacja „Wspólnota Polska“ zamówiła dla 
zespołu stroje krakowskie. Zespół posiada siedem 
kompletów strojów na osiem par do następujących 
tańców: polonez, taniec sądecki, taniec lubelski, 
taniec śląski, taniec kurpiowski, krakowiak, polka 
chicagowska, taniec gagauski, a także każdy czło-
nek zespołu posiada obuwie do tańca. Pomoc finan-
sową w celu nabycia kostiumów i obuwia okazują: 
Ambasada RP w Mołdawii, fundacje „Wspólnota 
Polska” i „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a także 
sponsorzy prywatni. 

Kierownikiem zespołu jest Ludmiła Wolewicz. 
Od 2005 roku zespół prowadzony jest przez Ma-
rinę Wolewicz-Garczu, w roku 2009 drugim cho-
reografem grupy został Wiktor Gradinar. Zdobyli 
oni wykształcenie choreograficzne ze skierowania 
Konsula RP na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej 
Curie w Lublinie, ze specjalnością choreografia 
polskich tańców. W czerwcu 2012 r. jeszcze trzech 
członków zespołu zostało wysłanych na miesięczne 
kursy choreografii na lubelskim uniwersytecie.

Główny skład zespołu „Polacy Budżaka” to 
młodzież w wieku od 15 do 25 lat (35 osób). Oprócz 
głównej grupy istnieje także grupa młodsza w wieku 
od 6 do 13 lat (30 osób). Zajęcia odbywają się trzy 
razy w tygodniu dla każdej grupy.

AKTUALNOŚCI

Zespół taneczny „Polacy Budżaka” z Gagauzji wystąpił w stolicy Polski na trzech koncertach, 
promując kulturę Mołdawii i swojego regionu. 13 lipca grupa zatańczyła w Domu Kultury Śródmieście, 
14 lipca – w Służewskim Domu Kultury na Mokotowie, 15 lipca – w Parku Czechowickim. Widzowie 
mogli podziwiać tańce polskie, gagauskie i mołdawskie.
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Grupa przyjaciół z Nowego Targu – Michał, 
Danka, Basia, Iwona, Kasia i Szymon – swoją 
podróż wakacyjną zamienili w wyprawę słusznej 
sprawie. Udali się do Mołdawii, a dokładniej do wio-
ski Crețoaia obok Kiszyniowa, w której zamieszkuje 
sporo osób pochodzących z Polski.

– Naszym celem jest pomoc biednym dzieciom 
polskiego pochodzenia oraz zwiedzenie ciekawych 
miejsc. W porozumieniu z polską ambasadą w Moł-
dawii udało się nam odnaleźć przedszkole prowa-
dzone przez siostry zakonne, do którego uczęszcza-
ją dzieci o polskich korzeniach – mówi Michał Guzik, 
organizator wyprawy. Grupa przyjaciół wyruszyła  
w podróż 7 sierpnia br. starym samochodem marki 
Żuk, zakupionym 2 lata temu za 1000 zł.

– Patronat nad naszą akcją objął burmistrz 
Nowego Targu – Grzegorz Watycha oraz polska 
ambasada w Mołdawii. Będąc w stałym kontakcie 
z ambasadą, ustaliliśmy, czego najbardziej potrze-
bują w Crețoaia. Siostry służebniczki, prowadzące 
przedszkole, pragnęły, by ich wychowankowie mieli 
własny plac zabaw. Dotychczasowe miejsce zabaw 
stanowiło puste pole zarośnięte trawą, na którym 
znajdowała się tylko jedna huśtawka, wykonana 
ze starej opony... Wyobraźcie więc sobie, co te 
maleństwa czuły! Nie jedno z nich chyba pragnęło 
pobawić się na karuzeli lub w piaskownicy, jak 
to robią ich rówieśnicy w innych krajach – mówi 
Michał Guzik. 

Większość z dzieci, uczęszczających do przed-
szkola, ma polskie korzenie, jednak Polska jest im 
słabo znana. Jednym z założeń młodych nowotarżan 
jest im tą polskość przybliżyć, więc zabrali ze sobą 
rzutnik, prezentację multimedialną oraz polskie bajki.

Dzieci i siostry czekały z radością na wizytę 
młodych Polaków, wspierając ekipę Zielonego Żuka 
i wszystkich darczyńców w modlitwie. I stary Zielony 
Żuk pokonał kolejne 5 tysięcy kilometrów... 

– Po zwiedzeniu Kiszyniowa dotarliśmy do Cre-
țoaia, gdzie dostarczone zostały przez nas dary dla 
dzieci. To naprawdę biedne i zapomniane miejsce, 
lecz jego mieszkańcy są bardzo gościnni – napisali 
nowotarżanie na Facebooku: podróżujemy zielo-
nym żukiem. 

Przedszkole zostało zbudowane dzięki stara-
niom księdza i sióstr służebniczek. Duchowni przez 
cały czas dokładają wszelkich starań, aby placów-
ka mogła funkcjonować. Do przedszkola Crețoaia 
uczęszcza 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

ZIELONYM ŻUKIEM 
CHARYTATYWNIE DO MOŁDAWII

aktualności

 � Nowy plac zabaw w przedszkolu wsi Crețoaia. 
Dziękujemy z całego serca!
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mozaika wakacyjna

W OJCZYŹNIE SWOICH PRZODKÓW
„Pielgrzymka dobrze pojęta prowadzi do modlitwy egzystencjalnej,
z której rodzi się autentyczny, żywy czyn aksjologiczny”.

ks. Jerzy Karol Ablewicz

To już kolejny raz dzieci i młodzież z Naddnie-
strza, państwa nieuznawanego na arenie między-
narodowej, przyjechały do Polski.

Polski, która jest dla naszych rodaków nie-
powtarzalnym i bezcennym zbiorem wartości 
wpisanym w historię ich przodków, ale i współcze-
sną, nostalgiczną duszę – począwszy od małych 
dzieci, które będąc tu w kraju głęboko odczuwają  
i przeżywają to co słyszały od swoich dziadków,  
a skończywszy na starszych osobach, które z chę- 
cią chcą uczyć się języka polskiego i poznawać 
kulturę polską.

A czy dla nas ten fakt coś znaczy? I na ile jest 
ważny w naszym życiu społecznym, ale i osobistym 
świecie wartości? 

Czyż dla nas, mieszkańców Przemyśla, nie jest 
to zaszczytem – gościć naszych rodaków z Nad-
dniestrza, zakorzenionych w żywej historii, starej 
historii, sięgającej do Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów?

Słońce powoli schodziło do doliny Sanu, gdy 
ujrzałem uśmiech dzieci, radość ze spotkania na 
ziemi polskiej po całorocznej przerwie w oczekiwaniu 
na przeżycie wspólnej przygody z kulturą polską  
i poznawania języka polskiego.

Dzięki gościnności i sercu księdza Adama Wą-
sika, proboszcza Parafii Maćkowice, który auten- 
tycznie troszczy się o los naszych rodaków z Nad-
dniestrza, grupa 28 dzieci z opiekunami mogła prze-
bywać przez 5 dni w Pałacyku Hr. Skibniewskiego  

Na początku sierpnia dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Naddniestrza został zor-
ganizowany dziesięciodniowy pobyt w Polsce. Oprócz wycieczek krajoznawczych młodzi Polonusi 
wzięli udział w realizacji projektu „Wschód i Zachód. Wspólne Dziedzictwo Kulturowe Europy”, 
prezentując swoje umiejętności artystyczne. Prezentujemy relację jednego z organizatorów letniego 
odpoczynku młodzieży w Polsce MARKA PANTUŁY (PRZEMYŚL). 
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MOZAIKA WAKACYJNA

z pełnym wyżywieniem i ciepłym, domowym klima-
tem rodzinnym.

Szczególnym wydarzeniem literackim dla mło-
dzieży z Naddniestrza było spotkanie z dr Janem 
Musiałem, który w swoim wystąpieniu przedstawił 
szkic historii literatury polskiej.

W inny upalny, słoneczny dzień dzieci zwiedziły 
nasz stary gród, przechadzając się cichymi ulicz-
kami, poznając historię miasta i wielkich ludzi, tu 
żyjących w przeszłości.

Największą jednak atrakcję nie tylko dla dzieci, 
ale i dorosłych sprawił Pan Robert Choma – Prezy-
dent Miasta Przemyśla, zapraszając na tor grawita-
cyjny. Była to znakomita zabawa i niepowtarzalne 
przeżycie, dlatego w imieniu wszystkich naszych 
rodaków składam serdeczne podziękowania. 

Kolejną atrakcją tego obozu był udział dzieci  
i młodzieży w nowym projekcie „Wschód i Zachód. 
Wspólne Dziedzictwo Kultury Europejskiej”, przy-
gotowanym przez trzy gminy: Żurawica, Chłopice, 
Tyrawa Wołoska. Dzieci i młodzież z Naddniestrza 
zaprezentowały swój program artystyczny przez 
zespoły „Koraliki” z Tyraspolu i „Słobodzianki” ze 
Słobody Raszków, a piosenki śpiewane były w języ-
kach polskim, rosyjskim, mołdawskim i ukraińskim. 

Gmina Żurawica zaprosiła naszych rodaków do 
Arboretum w Bolestraszycach, gdzie odbył się wy-
stęp artystyczny, a następnie – na wspaniałą kolację 
przygotowaną w Villi Bolestraszyce. 

Natomiast w Gminie Chłopice spotkania ar-
tystyczne pt.: „Kultura na Płotach” odbyły się we 
wsi Dobkowice – w Domu Ludowym oraz Szkole 
Podstawowej. W Ogrodzie Sztuki przy szkole  
z inicjatywy Pana Dyrektora Jerzego Jankowskiego 
zostały posadzone dwa drzewka jako kamień wę-
gielny pod nową współpracę Towarzystwa Kultury 
Polskiej „Jasna Góra” z Naddniestrza oraz Szkoły 
Podstawowej i całej Gminy w Dobkowicach. Drzew-
ka posadzili: Natalia Siniawska, Prezes w/w Towa-
rzystwa oraz Marek Pantuła, Honorowy Członek 
w/w Towarzystwa. Pragnę zaznaczyć, że już dzisiaj 
dzieci z Naddniestrza otrzymały zaproszenie od 
Wójta gminy Chłopic na wspólny obóz integracyjny.

W Gminie Tyrawa Wołoska spotkanie wielokul-
turowe odbyło się w Teatrze Letnim oraz na Galerii 

Rzeźby Bogusława Iwanowskiego. Nasi rodacy 
mogli zapoznać się z historią Polski, przedstawioną 
w rzeźbach artysty: Poczet Królów i Herbów Polski, 
Dzieje Sybiraków, Dzieje Piłsudskiego, Dzieje Jana 
Pawła II Papieża.

Specjalnymi gośćmi projektu „Wschód i Zachód…” 
byli nasi rodacy, artyści z Mińska: prof Włodzimierz Szu-
gajew /akordeon/, prof Aleksandra Grigorenko /cymba-
ły/, Andrzej Sorokin /skrzypce/ oraz Włodzimierz Bibko, 
dyrektor Polonijnego Chóru „Społem” w Mińsku. Dzięki 
obecności tak wytrawnych artystów dzieci i młodzież  
z Naddniestrza mogły skorzystać z profesjonalnych 
warsztatów muzycznych.

Poza naszym województwem dzieci odwiedzi-
ły też Kielce na zaproszenie Ojca Jana Oleszko, 
rektora Pallotyńskiej Wspólnoty na Karczówce, na-
tomiast w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyło 
się spotkanie z Polakami, prelekcją i prezentacją  
o Polonii w Naddniestrzu. Na trasie obozu letniego 
znalazła się też Częstochowa, gdzie w Muzeum 
Monet i Medali Jana Pawła II spotkanie z rodakami 
zaszczycił swą obecnością abp Wacław Depo, me-
tropolita częstochowski. 

W drodze powrotnej dzięki uprzejmości dyrekcji 
Kopalni Soli w Wieliczce, dzieci mogły dokładnie 
zwiedzić kopalnią z przewodnikiem.

Dla wszystkich uczestników obozu była to wspa-
niała, niepowtarzalna uczta intelektualno-duchowa 
i estetyczna. Ta inwestycja w rozwój wielopłaszczy-
znowy osobowości i kreowania zdolności każdego 
dziecka ma głęboki sens, gdyż jest autentyczna  
i wynika z potrzeby takiego rozwoju naszych roda-
ków, żyjących w Naddniestrzu.

Jestem przekonany, że nasza ideowa praca 
będzie procentować z każdym dniem. To tak, jak-
byśmy tworzyli nowe dzieło sztuki, które zapisuje 
się w historii... 

A dzieci? Dzieci, nieznanymi dotąd kolorami na-
malowały w swych duszach barwne obrazy Polski, 
które powiozły za Dniestr, ożywiając tęsknotę za 
Ojczyną swoich przodków i powrotu do swoich ko-
rzeni. Przez skalne szczeliny Raszkowskiego kanionu 
nieustannie przebija się uśmiech dzieci, sięgający ku 
nam wszystkim – jako podzięka za pamięć, wielkie 
serce i bycie razem.

Organizatorzy obozu dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Mołdawskiej Republiki Naddniestrzańskiej: 
Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu i Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Robert Biernacki, działający w fundacji 
Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.
Realizacja projektu „Wschód i Zachód. Wspólne Dziedzictwo Kulturowe Europy” stała się możliwa dzięki współpracy  
i wsparciu finansowemu trzech gmin: Gminy Tyrawa Wołoska, Gminy Chłopice i Gminy Żurawica. 
Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych  z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
w Warszawie w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015 r.
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WAKACJE PO POLSKU
W sierpniu Stowarzyszenie Odra – Niemen z Wrocławia po raz kolejny zaprosiło młodych Polo-

nusów z Mołdawii (Bielce, Kiszyniów, Komrat, Soroki, Rybnica, Grigorówka) do udziału w projekcie 
„Wakacje po polsku”. Jest to letni obóz edukacyjny dla grupy 40 polskich dzieci w wieku 8-14 lat. 

MOZAIKA WAKACYJNA

Pobyt na Lubelszczyźnie  zakładał trzy główne 
cele: edukacyjny, poznawczy i integracyjny.  

Uczestnicy z Mołdawii mieli warsztaty, których 
podstawą było połączenie różnego rodzaju gier  
i zabaw ze zdobywaniem wiedzy o Polsce i nauką 
języka polskiego. Oprócz tych zajęć prowadzone 
były zajęcia sportowe i artystyczne, organizowane 
wycieczki krajoznawcze dla uczestników turnusu.

Lina Manołowa (Komrat): 
– Najbardziej podobały mi się zajęcia, podczas 

których zdobyłam dużo wiedzy na temat Polski. Są 
to wiedza z różnych dziedzin – geografia, tradycje  
i obyczaje, kultura, język polski. Poprzez wycieczki 
i spacery poznałam okolice Lublina. A podczas 

przedstawienia finałowego zaprezentowaliśmy 
naszym przyjaciołom nasz kraj – Mołdawię.

Kiryłł Statkiewicz (Kiszyniów): 
– Poznałem młodzież z Wrocławia i Lublina,  

razem uczestniczyliśmy w plastycznych zajęciach 
plenerowych i warsztatach wokalnych, śpiewaliśmy 
karaoke, tańczyliśmy na dyskotece. Spędziłem 
czas na obozie bardzo wesoło! 

Dymitr Kara (Komrat): 
– Bardzo lubię zawody sportowe, dlatego 

chętnie uczestniczyłem w grach zespołowych  
i turniejach. Zwiedziliśmy Lubelszczyznę, byłem po 
raz pierwszy w tym regionie – jest piękny!
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INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

«ЗЕРУВКА» В ПОЛЬШЕ
Абитуриенты, планирующие поступление в польские университеты, скорее всего не раз 

встречались с термином «зерувка» (zerówka). Что же это такое?

«Зерувка» – это годовой курс польского язы-
ка, который готовит абитуриентов к обучению  
в вузах Польши. По окончании данного курса вы 
получаете сертификат, подтверждающий ваше 
знание польского языка на нужном уровне для 
поступления в любой университет Польши.

Данный курс помогает не только изучить язык, 
но и адаптироваться в новой среде. Обычно на 
годовом подготовительном курсе изучают поль-
ский язык, культуру, обычаи и историю Польши. 
Но есть и более расширенные курсы, где допол-
нительно изучают профессиональную термино-
логию, например, правовую, медицинскую, 
математическую или информатическую.

Годовой подготовительный курс начинается 
так же, как и обучение в польских вузах, то есть 
с 1 октября, и продолжается до июня месяца 
следующего года. Состоит он из 2 семестров, 
а занятия проходят с понедельника по пятницу, 
примерно по 4-8 часов в день. Заканчивается 
«зерувка» экзаменом.

Стоимость «зерувки» для иностранных сту-
дентов начинается от 2000 евро и выше. Для 
лиц, имеющих польское происхождение или 
Карту Поляка, предоставляется скидка, а для 
успешно сдавших экзамены в консульстве Поль-

ши на основе отдельного конкурса на стипендию 
Министерства науки и высшего образования РП 
обучение на «зерувке» бесплатное.

КАК ВЫБРАТЬ «ЗЕРУВКУ»
Лучше всего руководствоваться двумя кри-

териями: 
– либо это подготовка при вузе, в котором вы 

планируете далее обучаться; 
– либо на этом годичном курсе представлены 

предметы, которые вам нужны для получения 
будущей специальности.

Например, Международный центр обуче-
ния Краковской политехники (Międzynarodowe 
Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej) 
готовит будущих технических и экономических 
специалистов. Этому центру около 30 лет.

Курсы польского языка для иностранцев при 
Лодзьском университете (Studium Języka Pol-
skiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łodz-
kiego) более 50 лет готовят будущих медиков 
со всего мира. 

Центр польского языка и культуры в мире 
при Ягеллонском университете (Centrum Języka  
i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagieł-
łońskiego) направлен на гуманитарные специ-
альности, но часто «зерувку» этого престижного 
учебного заведения выбирают и будущие мате-
матики или врачи, хотя профильная подготовка 
здесь не предусмотрена. 

Центр польского языка и культуры для поль-
ской диаспоры и иностранцев при Университете 
им. М. Кюри-Склодовской (Centrum Jezyka  
i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemcow 
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej) в Люб-
лине успешно готовит будущих юристов, эко-
номистов и филологов – здесь предусмотрено 
историческое, географическое и лингвистическое 
направление профильных предметов.

«Потерянный» год – это 
самое распространенное 

заблуждение абитуриентов! 
«Зерувка» станет годом ярких 
воспоминаний, ведь деканат 
готовит вам также интересную 
культурную программу, экскурсии, 
походы в музеи, поездки по 
живописным окрестностям. Куда 
вы спешите? Наслаждайтесь 
студенческой жизнью!
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MAZURSKIE AIRSHOW 2015

POZNAJĄC POLSKĘ

W dniach 1-2 sierpnia 2015 r. w Giżycku nad 
jeziorem Niegocin odbyły się mazurskie pokazy 
lotnicze. To jedyne AirShow w tej części Europy, 
które odbywa się nad taflą jeziora i ma najdłuższą 
w Polsce 16-letnią nieprzerwaną tradycję.

Mazurskie AirShow to impreza pod wieloma 
względami wyjątkowa. Pokazy odbywają się  
w niecodziennej i pięknej mazurskiej scenerii, 
gdzie brzegi jeziora stanowią naturalny amfiteatr 
dla publiczności, zapewniając świetną widocz-
ność. Tafla jeziora jest doskonałym lądowiskiem 
dla wodnosamolotów, czyli dla latających łodzi  
i samolotów-amfibii.

AirShow można podziwiać z plaży, molo, ław-
ki, kajaka, łodzi, statku... Jest możliwość dostępu 
zarówno do pokazów, jak i obejrzenia z bliska star-
tów i lądowań. Co jest ważne – wstęp dla widzów 
całkowicie darmowy! 

Na tegoroczny program największych cywil-
nych pokazów lotniczych, realizowanych w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich, składały się: akrobacje 
indywidualne i zespołowe, przeloty nowoczesnych 
maszyn transportowych i wielozadaniowych oraz 
samolotów zabytkowych, na których latali piloci 
podczas  obu wojen światowych XX wieku. Przez 
dwa dni AirShow oglądało kilkadziesiąt tysięcy 
widzów, zgromadzonych na plaży miejskiej w Gi-
życku, falochronie portu, brzegach wokół jeziora 
Niegocin, statkach i jachtach.

Indywidualne i zespołowe ewolucje wykony-
wane nad jeziorem Niegocin naprawdę zapierają 
dech w piersiach! 

Na mazurskiej imprezie goszczą zawsze naj-
lepsi piloci – Mistrzowie Polski i Świata.

Wielką atrakcją również jest wystawa statyczna 
samolotów na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. 

Samoloty, widok nieba, gorący piasek i fale jeziora to doskonała propozycja dla wszystkich 
pragnących aktywnego wypoczynku w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.  W pierwszy sierpniowy 
weekend, kiedy w Giżycku zebrali się niezwykli podniebni artyści w swoich latających maszynach, 
atrakcji i emocji widzom nie zabrakło. 

Relacja naszej korespondentki RITY KIRYŁŁOWEJ:

http://mazuryairshow.pl/

http://mazuryairshow.pl/
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KONKURSY

Redakcja zachęca do uczestnictwa w konkursie literackim  

ZAPRASZAMY DO MOŁDAWII
Napisz krótką inspirację o naszym kraju – jego ciekawostkach i obyczajach,  

ludziach i zabytkach, tradycjach i współczesności.
Opowiedz o kraju, w którym od dawna mieszkasz lub który zwiedziłeś podczas wyprawy – co Ci 

się podoba, czym byłeś zaskoczony, na co chcesz zwrócić uwagę podróżników. Niewątpliwie, rdzen-
nym mieszkańcom Mołdawii wiadomo o różnych ciekawych zakątkach i miejscach, dlatego prosimy 
podzielić się wiedzą z naszymi czytelnikami. Miło widziana wzmianka o polonikach lub innych wię-
ziach kulturowych i historycznych Mołdawii i Polski. Do esejów mogą być dołączone zdjęcia.

Prace będą opublikowane na łamach „Jutrzenki”. Przewidziano atrakcyjne nagrody! 
Esej i zdjęcia prosimy wysyłać na e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com

Europejskie wakacje inaczej
Czy chcecie podczas wakacji przeżyć 

przygody, poznać zapomniane kultury i zoba-
czyć coś więcej, niż wieżę Eiffla? Oto krótka 
prezentacja kraju, którym możecie zaskoczyć 
znajomych.

Mało kto w Polsce wie, że Mołdawia  
w XIV-XV wieku była lennem Korony Królestwa 
Polskiego i dzięki temu Polska miała dostęp 
do Morza Czarnego. I choć dzisiejsze tereny 
Mołdawii nie mają dostępu do morza, jest to 
świetne miejsce na spędzenie wakacji, bo lato 
jest tu długie i gorące, a to oznacza, że można 
się tu również wybrać poza sezonem.

To przepiękny kraj do fotografowania – zie-
lone pofalowane wzgórza, błękitne niebo, pola 
pełne słoneczników, cerkwie, winnice, kolorowe 
chaty na wioskach i białe budynki w miastach – 
to musi bardzo dobrze wyglądać na zdjęciach. 

Jednym z symboli Mołdawii jest studnia. 
Często buduje się ją na zewnątrz gospodar-

stwa, aby spragniony wędrowiec mógł napić 
się wody bez skrępowania. Zaś kulinarną wi-
zytówką kraju jest mamałyga, przyrządzana na 
dziesiątki rozmaitych sposobów.

Najbardziej znane, a zarazem najlepsze 
w kraju i jedne z największych w Europie moł-
dawskie winnice MileștiiMici i Cricova przypomi-
nają podziemne miasta. Na ulicach tych miast 
znajduje się ponad milion leżakujących butelek 
świetnego gatunkowo wina. Żeby się tu dostać 
potrzebny jest własny lub wynajęty samochód  
i wcześniejsza rezerwacja. Najlepiej jest podró-
żować z jakimś abstynentem, który poprowadzi 
w drodze powrotnej, bo jak tu odwiedzić takie 
miejsce i nie skosztować niczego?

A jeżeli mimo wszystko zabraknie Eiffla... 
No cóż, właśnie tu, w Mołdawii, macie okazję 
zobaczyć most w Ungienach (mołdawskie mia-
sto przy granicy z Rumunią), który wybudował 
ten słynny architekt!

QUIZ „POLACY W EUROPIE”
 Odpowiedz na pytania!

Kolejne pytanie – imigranci z wyboru i z konieczności (poprzednie opublikowano  
w nr. 5/2015, 6/2015 i 7/2015)

� W XVIII wieku największa grupa Polaków wyemigrowała do Mołdawii z powodu 
ważnych wydarzeń politycznych w kraju. O jakie wydarzenia chodzi?
  a) upadek konfederacji barskiej
  b) upadek powstania kościuszkowskiego

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
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DARIUSZ TOMASZ LEBIODA – pracownik na-
ukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Visiting 
proffesor The State University of New York at Buffalo. 
Członek Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) 
i Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego. Wydał 
20 zbiorów wierszy, m. in.: Samobójcy spod wielkiego 
wozu, Najnowszy testament, Na chwilę przed końcem 
świata, Pole umierającej kraski, Płacz, moje pokole-
nie, Czarna kałuża, Kraina jaskółki, Krew jednorożca, 
Czarny jedwab, Tren nowego czasu, Cmentarz nie-
bieskich aniołów. Autor kilkudziesięciu książek w tym 
eseje, artykuły, proza (Chłopcy z cmentarza Świętej 
Trójcy). Studia-eseistyka: Mickiewicz wyobraźnia  
i żywioł, Pragnienie śmierci, Przedsionek wieczności, 
Ptaki Mickiewicza i inne artykuły romantyczne, Marmur 
i blask. Autor artykułów o poezji polskiej od Mickie-
wicza do Miłosza oraz faktografii m. in.: Tajemnice 
życia Karola Wojtyły, Tajemnica papieża itd. Prezes 

Bydgoskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. 
Redaktor naczelny kwartalnika filologiczno-artystycz-
nego „Temat”.

DARIUSZ TOMASZ LEBIODA – WIERSZE

Ararat
Witaj góro czarnookich ojców i matek
ciemnowłosych synów i córek 
przyszedłem pokłonić się tobie 
z daleka i zawiesić wzrok na
bieli twoich śniegów
tak jak czynili to od wieków dobrzy
Ormianie tak jak robi to codziennie
sprawiedliwy Bóg gdy staje na
obłoku i przesiewa byty przez 
sito nicości
witaj góro znikająca za różowym muślinem 
sennych mgieł i błękitnych oparów 
ciszy przyszedłem pokłonić się
i zapamiętać cię do końca 
moich dni
zanim zgaśnie światłość dnia i ciemność
okryje świat śpiewaj pieśń pełni
i wolności opiekuj się Armenią
niczym dobry ojciec trwaj 
w barwie i czystości 
jak było na początku
i jak będzie 
na końcu

Erywań, 2014

Ormiańska tancerka
Wybiegła na scenę w białej szacie
i zatańczyła jakby unosiła się
w powietrzu –
jej delikatne palce ułożyły
się w szyfr tęsknoty
jej subtelne usta stały
się płatkami ciszy
patrzyłem na nią jak na lśniącego 
motyla muskającego czułkami 
kiść winogrona 
i wzruszyłem się jak 
pasterz umierający
w górskiej samotni
zatęskniłem za 
córką i synem
poczułem łączność
z czystością i pełnią
stałem się żywą 
cząstką tego co 
na zawsze 
przepada i na 
zawsze 
zostaje

Stepanakert, 2014
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witryna poetycka

Lot do Erywania
Nie spałem tej nocy patrzyłem w gwiazdy
dalekie i wyraziste za oknem samolotu
zawieszony nad światem jak pył mknący
w dal jak skra czarnego blasku
nie spałem tej nocy a chwile
odciskały się we mnie
jak szyfr astralny początku
i końca

Przestrzeń nad Armenią, 2014

Góry Karabachu
O piękne o wyniosłe o czyste 
jak uśmiech dziecka i śpiew 
ptaka na gałęzi
góry Karabachu
o lśniące w słońcu o barwne
jak kaukaski kilim
góry Karabachu
o milczące o trwające 
od tysiącleci 
w kształcie 
i barwie 
o piękne o wyniosłe
góry Karabachu

Góry Karabachu, 2014
 

* * *
Przecież nigdy nie miałem tu być
nigdy nie miałem patrzeć na Ararat
i jego mniejszego brata – nigdy nie
miałem spotkać tylu przyjaznych Ormian
a jednak moje ścieżki skrzyżowały się
ze szlakami ludzi wspinających się na 
zbocza i pijących wodę z górskich strug
– nasze życia zetknęły się na chwilę jak 
kamienie osuwające się ze szczytu 
a potem odłączone i samotne 
pomknęły ku ostatnim 
miejscom

Erywań, 2014

Zakaukazie
Rude drzewa i krzewy 
jak plamy na obrazach 
Sarjana
ciepłe i pulsujące tajemną 
energią umykające 
w czerwień
i żółcień 
lśniące w słońcu
jak płatki migotliwych
bytów
złote liście jak światło 
w źrenicach
Boga schodzącego
z hal w doliny

Górski Karabach 2014

Cerkiew w Szuszy
  
Było zimno i szaro
dalekie pasma gór
rysowały się zwiewnie
pośród niebieskich
mgieł
wszedłem do świątyni
w kraju wojen i niewinnie
ginących ludzi
i zapaliłem świecę pamięci
za wszystkich cierpiących
i szukających drogi 
w mroku
nie czułem oddechu
Boga nie widziałem
płomieni piekielnych
tylko chwile łączyły się
szybko z wiecznością
tylko życia gasły
jak przygięte
świece

Szusza 2014
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Kolejny fragment książki Stanisława Makowieckiego przenosi czytelnika do besarabskiego 
miasteczka Tyrnowo początku XX wieku i daje możliwość zapoznania się z życiem ludzi, jakich już 
dziś nie spotkać, oraz z czasami, które bezpowrotnie odeszły w przeszłość.

MAMAŁYGA, CZYLI SŁOŃCE NA STOLE

Autor tych wspomnień ma życiorys dość niezwykły. Urodził się w 1906 r. na 
Besarabii, w Skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „Mamałydze...” przedsta-
wia – z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełny zadziwiającej harmonii, 
mimo iż powstał na styku obyczajów i kultur: polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej 
i rumuńskiej. Jest to prawdziwa mamałyga z pikantną bryndzą autoironii, suto 
okraszona życzliwością dla świata. Stanisław Makowiecki maluje w swej książ-
ce szeroką panoramę życia ludzi osiadłych na besarabskim stepie, wyrosłych 
weń, zakorzenionych. Bogactwo anegdoty fabularnej, doskonale podchwycone scenki obyczajowe  
i wizerunki postaci – podkreślone egzotycznym kolorytem – to niewątpliwe walory tej żywej opowieści  
(z noty wydawców).

BABCIA MENA I BABCIA NUCIA

W obrębie zabudowań tyrnowskiego pałacu, 
wśród wysokich drzew, otoczona parkanem, stała 
mołdawska chata. Mieszkały w niej dwie pomarsz-
czone i sympatyczne babcie, których już tylko 
imiona pamiętam: Mena i Nucia.

Ich chata wydawała mi się podobna do tej  
z Czerwonego Kapturka, tyle że zamiast jednej 
babci były dwie. W środku domek był wygodny  
i gdy wchodziłem tam [...], otaczała mnie miła, 
ciepła atmosfera. [...]

Dlaczego babcie mieszkały przy tyrnow-
skim pałacu? Dlaczego w osobnej chacie, a nie  
w jednym z niezliczonych pałacowych pokoi? Czyje 
to były krewne? Podówczas wszystko wydawało 
mi się proste i naturalne, na myśl mi nie przyszło  
o coś takiego się pytać. Wiele lat minęło od tamtej 
pory i smutno mi pomyśleć, że nigdy już pewnie się 
nie dowiem, kto to były owe dwie samotne babcie.

Drzwi i okna ich chaty były małe. Między 
podwójnymi szybami widać było piękne kwiaty, 
wycięte z kolorowego papieru. Okna przysłaniały 
firanki z frędzlami ciemnoczerwonego koloru i jak 
damska bielizna wyglądały spod nich bielusieńkie 
żaluzetki z koronkowym obrębem. Drewniane 
podłogi z świerkowych desek były pomalowane na 
czerwono. Meble, świeżo polakierowane, wyglądały 
jak zabaweczki w domu lalek. Krzątały się między 
nimi uśmiechnięte, gościnne babcie i witały czule, 
otaczając mnie atmosferą dobroci i życzliwości. 
Jakie były zadowolone, kiedy wpadałem do nich 
z wizytą! Otwierały zaraz szafy i spiżarnie pełne 
słoików z konfiturami.

– To ci smakuje? – pytały, patrząc na mnie 
wyczekująco. I jeżeli zaraz nie odpowiadałem, 

dodawały: – Nie szkodzi, mamy też inną, jest  
z róży, lubisz?

Gdy wychodziłem z chaty, musiałem często 
popuszczać pasa. Mój pełen słodyczy brzuch odej-
mował mi apetyt przy obiedzie czy kolacji. Ojciec 
rzucał mi podejrzliwe spojrzenie i wołał:

– Huncwocie! Znowuś był z wizytą u babć!
Przez chwilę miałem poczucie winy, ale szybko 

to przechodziło i gdy tylko mogłem, znów szedłem 
z wizytą do gościnnych babć. Lubiłem tę czystą, 
prostą i serdeczną atmosferę małej chatki po wspa-
niałościach sąsiedniego pałacu. Gdy wchodziłem 
z ganku do salonu, rzucały mi się najpierw w oczy 
dwie ogromne szafy, tak duże, że sięgały do sufitu. 
Połyskiwały politurą na cennym drzewie.

– Eto gdanskije szkafy!1 – mówiły babcie  
z dumą i pocierały kanty filcową ściereczką, by 
jeszcze bardziej błyszczały. 

Zgrzytały wysokie drzwi i mogłem zerknąć do 
wnętrza podzielonego ciemnymi półkami, na których 
widniały stosy bielizny, czystej i gładko wyprasowa-
nej. Cała szafa pachniała lawendą i spośród białych 
prześcieradeł wystawały źdźbła aromatycznych tra-
wek. Między bielizną widać było kryształowe flakony 
z macerującymi się w spirytusie kwiatami białych lilii. 
Na samym dole, za stosem kolorowych serwetek, 
stały schowane słoiki z dereniową konfiturą, na któ-
rą rzucałem pożądliwe spojrzenia. Była schowana, 
abym zapomniał o niej trochę, gdyż wciąż tylko  
o niej myślałem, taka była doskonała. 

Babcie krzątały się, rozmawiały ze mną, pytały, 
co się tam na dworze dzieje, gdy tymczasem roz-
kładały na stole czarnymi i czerwonymi krzyżykami 
wyszywany kanwowy obrus i kładły na nim talerzyk 
ze srebrną łyżeczką. Potem przysuwały krzesło  
i zapraszały, abym usiadł:
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kącik literacki

– Dzisiaj na jakie konfitury masz ochotę? –  
i czekały uśmiechnięte, gotowe zaspokoić każ-
dy mój kaprys. – Możesz wybierać, są konfitury  
z róży, z moreli, ze śliwek węgierskich, z mirabelek, 
z brzoskwiń, z fig, z wiśni, z zielonych migdałów,  
z malin, z młodych orzechów, z porzeczek, z agre-
stu, z czarnej smorodiny3, z poziomek, z truskawek, 
z melona, ze słodkich winogron, z dyni, z czereśni, 
z klukwy3, z jarzębin, z kwiatu akacji, z brusznic,  
z borówek, z krymskich pomidorów, ze ślazu,  
z jabłek, z gruszek, ze złotych rajskich jabłuszek, 
ze słodkich buraków ogrodowych, ze skórki poma-
rańczowej, z cytryn, z pigwy... i... i... – po zapre-
zentowaniu tej niezwykłej kolekcji zatrzymywały się 
biedaczki, jakby im brakło już tchu, jakby w obawie, 
że jeszcze o czymś zapomniały. Rozkładały ręce... 
już więcej nie pamiętały. – Ach! Prawda! – wołały 
raptem uradowane i dodawały: – Jest jeszcze kon-
fitura z dereniu! Chcesz? [...]

Gdy kiedyś, idąc za swym przeznaczeniem, 
opuściłem wraz z ojcem naszą mołdawską ziemię, 
zabrałem ze sobą wśród tylu obrazów besarabskiego 
życia, którego nigdy nie miałem zapomnieć, także  
i te dwie dobre, kochające babunie; jeszcze je widzę  
w tej małej, poetycznej chatce z limpacza4, pod grubą 
strzechą, w zimie przysypaną śniegiem, z bliźnia-
czymi oknami ozdobionymi czerwonymi kwiatami 
z papieru. Nigdy więcej już o nich nie usłyszałem.

Chcę wierzyć, że dalej jeszcze prowadzą swoje 
ciche i proste życie w Tyrnowie mojego dzieciństwa.

Wtedy miały chyba z dziewięćdziesiąt lat...  
A teraz?...

1 Eto gdanskije... (ros.) – To gdańskie szafy! 
2 smorodina (ros.) – porzeczka 
3 klukwa (ros.) – żurawina 
4 limpacz (mold.) – bloki suszonej surowej gliny do budowy 
ścian 

l 500 g owoców derenia 
l 1/2 litra wody
l 1 kg cukru

Konfitura z derenia

Owoc ten używa się zupełnie dojrzały, pestki należy wybrać szpilką. Konfitura z dereniu będzie 
koloru czerwonego, cierpko kwaskowa.

Śleżańska M., Kucharz polski, 1932

Dereń. Hodowany w parkach i ogrodach. Żyje do 100 lat. Owoce jadalne (sok z wodą daje 
sorbet, napój M. Azji), drewno b. twarde, cenione w tokarstwie. 

Rostafiński J., Przewodnik do oznaczania roślin, 1900

smacznego!

Przepis na konfiturę z derenia przypomina recep-
turę na klasyczną konfiturę, na przykład z borówki 
amerykańskiej. 

Ważne, by nie zbierać owoce derenia z krzaczka, 
tylko odczekać, aż same spadną – to dowód, że są 
wystarczająco dojrzałe

W pierwszej kolejności należy owoce umieścić 
w durszlaku i opłukać pod strumieniem zimnej wody, 
następnie usunąć z nich pestki. Wodę trzeba zagoto-
wać, potem dodać do niej cukier i gotować na małym 
ogniu, póki całość nie zgęstnieje. Gdy konsystencja 
zacznie przypominać syrop, należy dodać owoce 
derenia i gotować jeszcze około pięciu minut. Garnek  
z taką konfiturą należy odstawić na bok do częściowe-
go przestygnięcia, a następnie jeszcze raz zagotować 
ją i poczekać, aż owoce zrobią się miękkie. Gotową 
konfiturę trzeba przełożyć do wcześniej wygotowa-
nych bądź wyparzonych słoików, po czym szczelnie 
zakręcić je i odstawić na bok wieczkiem do dołu.

Dereń bogaty jest w witaminy C oraz A,  
magnez i potas oraz doskonale działa  

w przypadku wszelkiego rodzaju  
dolegliwości żołądkowych. 
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Чередование согласных в основе суще-
ствительных женского рода с окончанием -a:

Некоторые существительные мужского 
рода имеют окончание - u, которое совпадает 
в обоих языках: ojcu, panu, chłopcu, księdzu, 
kotu, psu.

PRZYKŁADY / ПРИМЕРЫ

– Pokaż fotografie dziadkowi Pawłowi i jego przy-
jacielowi panu Wiktorowi.
– Chcemy podziękować panu Ambasadorowi za 
pomoc.
– Bardzo dziękujemy księdzu za dobrą radę.
– Daj mleka kotu i psu.
– Zaproponowaliśmy ojcu i matce, aby przyjecha-
li do nas na święta.

PRZYKŁADY / ПРИМЕРЫ

– Czy możemy zaproponować państwu pomoc?
– Zrobimy niespodziankę młodemu małżeństwu, 
kupimy im szafę.
– Trzeba zwrócić dziecku uwagę, gdy źle się 
zachowuje.

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
часть 2 – начало в номере 7/2015

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

b – bi  ryba  – rybie
d – dzi  winda  – windzie
f – fi  szafa  – szafie
g – dz  noga – nodze
ch – sz  blacha – blasze
k – c  matka – matce
ł – l  szkoła – szkole
m – mi  mama – mamie
n – ni  panna  – pannie
p – pi  mapa  – mapie
r – rz  siostra  – siostrze
s – si  klasa – klasie
t – ci  kobieta – kobiecie
w – wi  mowa – mowie
z – zi  koza – kozie

3. Существительные среднего рода имеют окончание -u (komu)

(komu / czemu) - u
(kto) państwo  (komu) państwu
(kto) dziecko  (komu) dziecku
(kto/co) małżeństwo (komu/czemu) małżeństwu
(co) mieszkanie (czemu) mieszkaniu

4. Существительные множественного числа имеют окончание -om

(komu / czemu) - om
(kto) żony  (komu) żonom
(kto) matki  (komu) matkom
(kto) siostry  (komu) siostrom
(kto) córki  (komu) córkom
(kto) bracia  (komu) braciom
(kto) mężowie  (komu) mężom
(kto) panie  (komu) paniom
(kto) panowie  (komu) panom

winda
mapa
mowa
rada
zaproponować
niespodzianka
trzeba
zachowuje się
zwrócić uwagę

- лифт
- карта
- речь
- совет
- предложить
- неожиданность, сюрприз
- нужно
- ведет себя
- обратить внимание

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ



  2
5

   
   

  J
u

tr
ze

n
k

a 
8/

2
01

5

na wesoło

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Uch – jak gorąco!
Puff – jak gorąco!
Uff – jak gorąco!
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,
I pełno ludzi w każdym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedzą same grubasy,
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy,
A czwarty wagon pełen bananów,
A w piątym stoi sześć fortepianów,
W szóstym armata – o! jaka wielka!
Pod każdym kołem żelazna belka!
W siódmym dębowe stoły i szafy,
W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy,
W dziewiątym – same tuczone świnie,
W dziesiątym – kufry, paki i skrzynie,
A tych wagonów jest ze czterdzieści,
Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.

Lecz choćby przyszło tysiąc atletów
I każdy zjadłby tysiąc kotletów,
I każdy nie wiem jak się wytężał,
To nie udźwigną, taki to ciężar.

Nagle – gwizd!
Nagle – świst!
Para – buch!
Koła – w ruch!

Najpierw – powoli – jak żółw – ociężale,
Ruszyła – maszyna – po szynach – ospale,
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,
I kręci się, kręci się koło za kołem,
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
Po torze, po torze, po torze, przez most,
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to , tak to to, tak to to.
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal,
Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana,
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.

A skądże to, jakże to, czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak pcha,
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?
To para gorąca wprawiła to w ruch,
To para, co z kotła rurami do tłoków,
A tłoki kołami ruszają z dwóch boków
I gnają, i pchają, i pociąg się toczy,
Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy,
I koła turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!...

L o k o m o t y w a
Julian Tuwim
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KSIĄŻKI

KATALOG PRAC NADESŁANYCH  
NA KONKURS PLASTYCZNY  

IM. JANA MATEJKI
Na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moł-

dawii zamieszczono Katalog prac nadesłanych na Konkurs 
Plastyczny im. Jana Matejki, który w listopadzie ubiegłego 
roku – już po raz drugi – odbył się w Kiszyniowie.

W listopadzie 2015 roku Ambasada planuje przepro-
wadzenie Konkursu Plastycznego im. Jana Matejki już po 
raz trzeci. Organizatorzy mają nadzieję, że również trzecia 
edycja zgromadzi tylu, co w latach 2013 i 2014, młodych, 
zdolnych i mających tak wiele do powiedzenia artystów ze 
szkół artystycznych II i III stopnia z całej Mołdawii, a za-
mieszczone na stronach katalogi z 2013 i z 2014 roku staną 
się dla nich inspiracją i twórczym wyzwaniem. 

Oba opublikowane katalogi dokumentują również inne 
wydarzenia, które zostały zorganizowane pod egidą Amba-
sady RP w Kiszyniowie, m. in.: odsłonięcie pomnika Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w miejscu dawnego konsulatu 
RP w Kiszyniowie, którego był gościem w czasie swojej 
podróży do Rumunii w kwietniu 1928 roku. Popiersie dłuta 
artysty-rzeźbiarza Wiaczesława Żyglickiego uroczyście 
odsłonili prezydenci RP I RM, Bronisław Komorowski i Ni-
colae Timofti.

http://kiszyniow.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/
katalog_prac_nadeslanych_na_konkurs_plastyczny__im__jana_matejki
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