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AKTUALNOŚCI
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Zawody sportowe w Gagauzji to bez wątpienia największe sportowe polonijne święto organizowane po raz trzeci
przez wspólnotę Polaków z Komratu.

[

19 września 2015 roku polonijne zawody dla dzieci i młodzieży (tej młodszej, jak i starszej) odbyły się nie tylko w gorącą
sobotę, ale również w gorącej atmosferze zmagań sportowych.
Na zielonych terenach wokół jeziora w Kongazie (kilka kilometrów od Komratu) zebrały się drużyny z Grigorówki, Kiszyniowa,
Rybnicy, Sorok oraz gospodarze z Komratu.
Zacięcie sportowe i ogromna wola walki towarzyszyły
wszystkim zawodnikom, zaś szczęście dopisało w tym roku
gospodarzom, którzy zajęli pierwsze miejsce, otrzymując puchar i złote medale. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna
z Grigorówki (ubiegłoroczni zwycięzcy), a brązowy medal
otrzymała grupa polonijna z Rybnicy.
Po zakończonych konkurencjach wręczono medale i pamiątkowe puchary. Na koniec gospodarze zaprosili wszystkich
przybyłych na obiad, a dalej uczestnicy spotkania integrowali
się na świeżym powietrzu, rozmawiając na temat najtrudniejszych i najzabawniejszych konkurencji, później tańczyli i bawili
się w różne gry.
Impreza odbyła się dzięki finansowemu wsparciu polskiego
MSZ oraz fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
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Agnieszka Mikulec
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LUDMIŁA WOLEWICZ,
prezes Stowarzyszenia
Polaków Gagauzji,
organizator
zawodów sportowych
dla młodzieży polonijnej:
– Głównym celem tej
cyklicznej imprezy była i jest
szeroka integracja uczestników i sympatyków igrzysk.
W zawodach sportowych w Komracie uczestniczą Polonusi z całej Mołdawii, reprezentują miejscowości, w których aktywnie działają
środowiska polonijne. Są to zgrane drużyny z Kiszyniowa
i Grigorówki oraz – co nas bardzo cieszy – nowicjusze z Sorok
i Rybnicy (Naddniestrze). Bardzo doceniamy wysiłek prezesów
tych stowarzyszeń w budowaniu więzi między organizacjami
polonijnymi, ich otwartość i chęć przekazania młodemu pokoleniu zasad współpracy i przyjaźni.
W tym roku po raz pierwszy uczestniczyły w zawodach sportowych drużyny dorosłych. Już teraz serdecznie zapraszamy
na kolejne igrzyska w 2016 roku!
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania nadesłanych
tekstów, także odmowy publikacji
bez podania przyczyny. Nie ponosi
odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. Opinie
wyrażone przez czytelników nie
zawsze są zgodne z opinią redakcji.

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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SPORT ŁĄCZY
POLONIĘ MOŁDAWSKĄ

W NUMERZE:

WIADOMOŚCI

NARODOWE CZYTANIE „LALKI”
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Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, które odbyło się w sobotę 5 września 2015 r.
w całej Polsce, zainaugurował w Warszawie prezydent Andrzej Duda z małżonką.

W warszawskim Ogrodzie Saskim przez cały
dzień dzieło Prusa czytano przez znanych aktorów. Specjalnie na tegoroczne Narodowe Czytanie
została przygotowana adaptacja „Lalki" autorstwa
Bronisława Maja – poety, literaturoznawcy, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prezydent Andrzej Duda, otwierając Narodowe
Czytanie powiedział, że „czytanie nas jednoczy”.
– Dziś czytają młodzi, starsi, Polacy z wielkich miast
i małych miejscowości. To jest niezwykle ważne –
mówił. Prezydent dodał, że czytanie klasyki, takiej
jak „Lalka”, buduje w społeczeństwie więzi.

– „Lalka” nie tylko pokazuje, jak wyglądało życie
w tamtych, dość już odległych czasach, ale jakie
były przemyślenia, troski tamtych ludzi – mówił
prezydent, dodając, że karty „Lalki” zapewniają nam
ciągłość pamięci, która buduje wspólnotę.
Minister kultury Małgorzata Omilanowska
zapowiedziała podczas ceremonii otwarcia Narodowego Czytania, że już we wrześniu zostanie
uruchomiona, we współpracy z MEN, nowa odsłona
Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, w ramach którego będzie prowadzona modernizacja bibliotek oraz zostaną zwiększone
kwoty na zakupy nowych książek dla nich.
W tegorocznym Narodowym Czytaniu uczestniczyły ponad 1600 miejscowości z całego kraju, gdzie
miejscowi urzędnicy, nauczyciele, bibliotekarze,
a także zwykli miłośnicy książek czytali głośno
„Lalkę”. Seanse głośnej lektury w sobotę odbywały
się w całej Polsce, ale też poza jej granicami m. in.
w łotewskiej Rydze i Pretorii w RPA. W Warszawie
w Tyflogalerii PZN „Lalkę” czytali niewidomi, korzystając z alfabetu Braille'a.
PAP

N

arodowe Czytanie to akcja zainicjowana przed trzema laty przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego, mająca popularyzować fundamentalne w polskiej
kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować
kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Narodowe Czytanie
zainaugurowała w 2012 r. wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
W 2013 r. w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry,
a w 2014 roku – „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Biblioteka Narodowa, udostępniająca na swoim
nowoczesnym portalu POLONA teksty literackie i naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, grafika,
fotografie oraz mapy, zaprasza czytelników do zapoznania się z kolekcją Bolesława Prusa. Kolekcja
zawiera między innymi rękopis „Faraona”, pierwsze

wydanie „Lalki” z ekslibrisem autora, zbiory opowiadań publikowanych wcześniej w prasie, rozprawy
popularnonaukowe, a nawet testament Bolesława
Prusa. Uzupełniają ją fotografie i podobizny pisarza
oraz późniejsze wydania jego najlepiej znanych dzieł.
http://polona.pl/search/collection/42/

WIADOMOŚCI

WIELKA MANIFESTACJA ANTYRZĄDOWA
W KISZYNIOWIE

wolności prasy, monopolizacji mediów i ataków na
dziennikarzy. „Musimy walczyć po to, by okradający
państwo przestępcy trafili w ręce zreformowanego
systemu sprawiedliwości. Konieczna jest zmiana
klasy politycznej i postawienie przed sądem tych,
którzy uzurpowali władzę państwową” – napisano
w rezolucji, która została przyjęta podczas wiecu.
Organizatorzy apelowali do protestujących, by
nie opuszczali placu dopóty, dopóki postulaty nie
zostaną spełnione.
Liczbę manifestantów organizatorzy ocenili na
100 tysięcy, a służby porządkowe – na 30 tysięcy.
Mołdawska agencja NOI informuje, że protest odbywa się pokojowo.
Do protestów dołączyli się działacze skrajnie
lewicowego Czerwonego Bloku, którzy próbowali
wtargnąć do pomieszczeń prokuratury generalnej.
Doszło do starć z siłami porządkowymi, wielu działaczy zostało zatrzymanych. Demonstrację poparły
prorosyjskie ugrupowania: Partia Socjalistów oraz
Nasza Partia, jednak ich przedstawiciele nie brali
w niej widocznego udziału, zapowiadając w najbliższym czasie własne akcje protestacyjne.
na podstawie materiałów OSW i TVN24
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Dziesiątki tysięcy ludzi zebrało się na placu,
żądając dymisji rządu, utworzonego przez proeuropejską koalicję Sojusz na rzecz Integracji
Europejskiej. Demonstranci wzywali do „zwrotu
obywatelom zawłaszczonego państwa”, wyjaśnienia i ukarania winnych wyprowadzenia w ubiegłym
roku z mołdawskich banków ok. 1 mld USD (afera
finansowa wstrząsnęła Mołdawią w maju, wtedy
także doszło do demonstracji) i odsunięcia od władzy
oligarchów, w tym liderów rządzących i nominalnie
proeuropejskich partii koalicyjnych. Protestujący
żądali także przedterminowych wyborów, dymisji
prezydenta Nicolae Timoftiego i zmiany procedury
wyboru głowy państwa na wybory bezpośrednie.
Domagali się także zreformowania banku narodowego, prokuratury generalnej, komisji antykorupcyjnej,
trybunału sprawiedliwości, służby celnej i innych
struktur rządowych.
W niedzielę po południu protestujący zaczęli
rozstawiać miasteczko namiotowe na centralnym
placu stolicy, zapowiadając protest do czasu spełnienia ich warunków. Namioty pojawiły się też pod
budynkiem prokuratury generalnej. Uczestnicy
przynieśli ze sobą flagi Mołdawii, Rumunii i UE.
Z głośników płynęły oskarżenia dotyczące tłumienia
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6 września w stolicy Mołdawii doszło do największych od początku lat 90. protestów
antyrządowych, zorganizowanych przez proeuropejską i niezależną Platformę Obywatelską
„Godność i Prawda” (DA), powołaną w lutym br. przez dziennikarzy, politologów i działaczy
społecznych, którzy popierają integrację europejską Mołdawii.

POLSKIE POWSTANIA NARODOWE

POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919-1921
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POWSTANIA ŚLĄSKIE — trzy konflikty zbrojne na
Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919–1921 między
ludnością polską i niemiecką, a przede wszystkim między Ślązakami i niemieckim wojskiem.

11 listopada 1918 roku w lasku Compiegne
pod Paryżem podpisano zawieszenie broni
pomiędzy przedstawicielami wojsk alianckich
i niemieckiego Sztabu Generalnego. Trwająca
cztery lata Wielka Wojna przyniosła ogromne
zmiany gospodarcze, polityczne oraz społeczne w całej Europie, w tym także w Niemczech.
Cesarz abdykował, państwo stało się republiką, przez którą przetaczała się fala strajków
i wystąpień rewolucyjnych, borykało się także
z problemem zmiany granic. Mieszkańcy Wielkopolski domagali się przyłączenia tych ziem
do odrodzonej Rzeczpospolitej, która je utraciła
w trakcie zaborów. Szokiem dla niemieckiej
opinii publicznej było wystąpienie w Reichstagu
posła Wojciecha Korfantego, który domagał się
zwrotu Polsce ziem pozaborowych oraz całej rejencji opolskiej (utraconej przez państwo polskie
w XIII wieku). Aby uspokoić niepokoje na terenie
Górnego Śląska, sprowadzono dywizję piechoty,
przekształconą następnie w brygadę Reichswehry (Grenzschutz). Pełniła ona dozór nad dawną
granicą trzech zaborów. Wisła, Olza oraz Brynica były od tej pory granicą polsko-niemiecką.
Oddziały niemieckie borykały się z problemem
małej liczebności oraz spadkiem morale, tymczasem po stronie polskiej stacjonowały oddziały
Wojska Polskiego oraz korpusów ochotniczych,
odpowiednio wyszkolonych i z wysokim morale.
Sytuacja gospodarcza również była daleka
od normalnej. Po wystąpieniach robotniczych
i strajku w Królewskiej Hucie w styczniu 1919,
gdzie padło od kul niemieckich kilkanaście osób,
w wielu miastach rejencji wprowadzono stan oblężenia. Następstwem tych wydarzeń było wydanie
specjalnego zarządzenia, uznającego za zdradę
stanu każdą działalność na rzecz przyłączenia
Górnego Śląska do Polski. W marcu 1919 roku
doszło do dalszych wystąpień strajkowych w Zabrzu, Radzionkowie i Siemianowicach, ponownie
interweniowały oddziały niemieckie. W okolicach
Olesna w nocy z 7 na 8 czerwca 1919 roku wybuchło tzw. powstanie oleskie, jednak bez pomocy
jednostek polskich zostało ono szybko stłumione.

I POWSTANIE ŚLĄSKIE
Przez Górny Śląsk nadal przetaczała się fala
strajków i wystąpień robotniczych. Dodatkowo bulwersował fakt zwalniania Ślązaków z kopalń i hut,
aby zatrudniać byłych członków bojówek Freikorps’u.
Tymczasem w Polskiej Organizacji Wojskowej
Górnego Śląska panował rozdźwięk. W Strumieniu
znajdowało się Dowództwo Główne POW GŚl, na
czele którego stał Alfons Zgrzebniok. W Bytomiu
zaś znajdował się, formalnie rozwiązany, Główny
Komitet Wykonawczy POW GŚl, z nieformalnym
przywódcą Józefem Grzegorzkiem. Powiązany
z piłsudczykami, posiadał spore wpływy wśród
innych komendantów, którzy wysunęli jego kandydaturę na komendanta głównego oraz żądanie
wszczęcia powstania. Zgrzebniok był w tym czasie
w Warszawie, a wezwany do Strumienia Grzegorzek
został przekonany, aby odłożyć na później termin
wybuchu powstania. Tymczasem nieoczekiwanie
Niemcy rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję policyjną. Zatrzymano m. in. Grzegorzka z dokumentami
organizacji. Gdy wiadomość ta dotarła do Piotrowic, grupa uchodźców z Maksymilianem Iksalem
podjęła decyzję o wybuchu powstania. Termin
wyznaczono na 17 sierpnia 1919 roku, na godzinę
2.00. Po tej godzinie powstańcy przekroczyli Olzę,

I powstanie objęło wschodnią część Górnego Śląska.
W walkach udział wzięło około 20 000 powstańców.
Kierował nimi improwizowany sztab POW
w Sosnowcu.
II powstanie rozgorzało po zamordowaniu
dr. Andrzeja Mielęckiego — znanego polskiego
działacza niepodległościowego z Katowic.
Walki wybuchły 19 sierpnia 1920 r., ogarniając
10 powiatów.

zaatakowali Gołkowice oraz dworzec kolejowy
w Gdowie. Walki powstańcze w krótkim czasie objęły
powiaty pszczyński, rybnicki czy katowicki oraz te,
w których był spory odsetek ludności polskojęzycznej. Walczono w Janowie, Mysłowicach, Giszowcu,
Orzegowie, Chropaczowie, Bobrku, Łagiewnikach,
Bielszowicach czy Biskupicach. Nie zdołano jednak
opanować Mikołowa ani Pszczyny. Po początkowych sukcesach, niemiecki Grenzschutz sprowadził
posiłki. Powstańcy, dysponujący bronią ręczną, nie
byli w stanie przeciwstawić się broni maszynowej,
artylerii czy pociągom pancernym i samolotom.
Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz zaprzestania walk
24 sierpnia 1919 roku, ze względu na beznadziejnie
położenie oddziałów powstańczych oraz wzrastające
represje ze strony władz niemieckich. Kilka tysięcy
uczestników powstania uciekło na stronę polską
w obawie przed represjami. Z obozów tymczasowych wrócili dopiero po 1 października 1919 roku,
po podpisaniu porozumienia polsko-niemieckiego.
W myśl postanowienia, uczestnicy walk powstańczych mieli nie ponosić żadnych konsekwencji ze strony władz niemieckich. Stało się jasne, że o przyszłości Górnego Śląska powinien zdecydować plebiscyt.

II POWSTANIE ŚLĄSKIE
Od stycznia 1920 roku, na terenie Górnego
Śląska zaczęły obowiązywać regulacje Traktatu
Wersalskiego, przewidziane dla plebiscytowego
obszaru Górnego Śląska. Reichswehra opuściła
teren plebiscytowy, a na jej miejsce wmaszerowały
alianckie oddziały, które czuwały nad wdrożeniem
postanowień pokojowych. Pod skrzydłami wojsk
sojuszniczych odrodziły się także polskie struktury organizacyjne. Nieoficjalnie władzę sprawował
bytomski Komisariat Plebiscytowy z Korfantym na
czele. Alfons Zgrzebniok pozostał nadal komendantem ds. wojskowych. Niemcy także prowadzili
przygotowania przedplebiscytowe, przy wsparciu
rzekomo bezstronnej policji bezpieczeństwa (Sicherhietspolizei lub Sipo). Organizacja ta jawnie
wpierała stronę niemiecką w kampanii przedplebiscytowej np. rozpędzając polski wiec w Opolu,
ataki na Polską Komisję Plebiscytową w Bytomiu
czy wreszcie lincz na polskim lekarzu Andrzeju
Mielęckim w Katowicach
Aby dowieść swej siły i udowodnić stronniczość
Sipo, zadecydowano o wybuchu powstania w nocy
z 19 na 20 sierpnia 1920 roku. Równolegle walki
wybuchły w powiatach pszczyńskim, rybnickim,
katowickim, lublinieckim, tarnogórskim, toszecko-gliwickim i zabrskim. Walczono także w rejonie
linii Opole-Krasiejów-Dobrodzień oraz w Raciborzu
i Koźlu. Powstańcy opanowali większość strategicznych terenów przemysłowych, z wyjątkiem dużych
miast, w których stacjonowały wojska alianckie oraz
jednostki Sipo. Dodatkowo wybuch strajk polskich
robotników, który przyczynił się do paraliżu regionu.
Znienawidzona policja niemiecka została rozbrojona lub przegnana. Jej los został przypieczętowany
przez Komisję Międzysojuszniczą, która zgodziła
się na rozwiązanie Sipo. Dzięki temu zademonstrowano siłę polskich organizacji militarnych oraz
zlikwidowano niemiecki aparat kontroli na obszarze
plebiscytowym.
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PLEBISCYT
Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 roku. Na
podstawie jego wyników miano zadecydować
o przynależności ziem Górnego Śląska do Polski
lub Niemiec. Głosowanie odbywało się pod nadzorem Komisji Międzysojuszniczej. Prawidłowy
przebieg głosowania gwarantowali alianci oraz
polsko-niemiecka policja plebiscytowa (Apo).
Uprawnionych do głosowania było 1.221.274 osoby, które ukończyły 1 stycznia 1921 roku 20 lat.
Głosujących podzielono na cztery kategorie, które
umożliwiały oddanie ważnego głosu. Z ramienia
rządu RP, polską akcją plebiscytową kierował
w
Wojciech Korfanty. Siedziba Polskiego Komitetu
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w
Plebiscytowego znajdowała się w bytomskim hotelu „Lomnitz”. Głównym zadaniem komitetu było
zorganizowanie głosowania oraz akcja propagandowa. Ze strony niemieckiej, przygotowaniami do
głosowania przewodził Plebiszitkommissariat fur
Deutschland, na czele z doktorem Kurtem Urbankiem. Siedzibą był hotel „Zentrall” w Katowicach.
Obie strony zmobilizowały swe społeczeństwa
w akcję plebiscytową. Organizowano zbiórki
pieniężne, wiece oraz komitety pomocy. Ruszyła
także machina propagandy. Wydrukowano tysiące
broszurek, plakatów, wizytówek, znaczków, ulotek,
kalendarzy. Kręcono nawet filmy propagandowe
oraz wydawano płyty z pieśniami patriotycznymi.
Odnoszono się do kwestii religijnych, regionalnych
czy socjalnych, chcąc przy okazji zdyskredytować
drugą stronę. Na ogromną skalę wykorzystano
karykaturę, która jest kapitalnym dowodem na
zaangażowanie w walkę agitacyjną.
Ostatecznie w głosowaniu udział wzięło
1.190.637 osób: za Polską głosowało 479.365 Ślązaków (40,3%), za Niemcami 707.393 (59,4%).
III POWSTANIE
Plebiscyt nie usatysfakcjonował żadnej ze
stron. Polsce miało przypaść 25 % rejonu plebiscytowego, głównie bez przemysłu ciężkiego.
30 kwietnia 1921 roku doszło do spotkania Korfantego z dowódcami wojskowymi i zapadła decyzja
o wybuchu III Powstania w nocy z 2 na 3 maja.
Akcję powstańczą rozpoczęto od wysadzenia
dziewięciu mostów kolejowych, które umożliwiłyby
transport posiłków niemieckich na obszar plebiscytowy. Liczebność sił powstańczych wynosiła
39 tysięcy członków, w trakcie walk wzrosła do
45 tysięcy. Siły podzielono na trzy grupy operacyjne „Wschód”, „Północ” oraz „Południe”. Do
ważniejszych walk doszło w Katowicach, Królewskiej Hucie, Zabrzu oraz Gliwicach. Często
interweniowały wojska alianckie. W ciągu tygodnia
powstańcy opanowali cały teren plebiscytowy.
Niemcy rozpoczęli mobilizację sił samoobrony
w rejonie Raciborza. Z Polski ruszyły także
oddziały ochotników, które dotarły na przedpola Kluczborka, po czym zostały zmuszone
do wycofania się przez oddziały niemieckie.
Największą bitwą tej fazy powstania były walki
o Kędzierzyn oraz o pobliski port na Odrze tzw.
Przystań Kozielską (4-10 maja). Korfanty ogłosił
10 maja 1921 roku zwieszenie broni. Tymczasem Niemcy po początkowym szoku rozpoczęli
mobilizację sił. Na czele „samoobrony Górnego
Śląska” stanął dawny dowódca Grenzschutzu
generał Karl Hofer. Po zmobilizowaniu swych
jednostek w rejonie Krapkowic i Kluczborka, ge-

nerał wydał rozkaz natarcia w kierunku Góry Św.
Anny, aby złamać front powstańczy i przełamać
izolację jednostek policji niemieckiej w większych
miastach. Ofensywa ruszyła w nocy z 20 na
21 maja 1921 roku. Niemcy po zaciętych walkach
zajęli wzgórze, będące dogodnym terenem do
rozwinięcia natarcia w rejon przemysłowy. Do
najkrwawszych walk doszło w rejonie Lichynia,
Leśnicy, Zalesia, Januszkowic, Krasowa oraz
Łąk Kozielskich. Choć powstańcy prowadzili do
24 czerwca kontrofensywę, nie udało im się
ponownie zdobyć Góry Św. Anny oraz odzyskać
inicjatywy na froncie. Tymczasem Niemcy prowadzili walki mające na celu otworzyć drogę na
Tarnowskie Góry. Do krwawych starć doszło w Zębowicach, a w Oleśnie prowadzono walki uliczne.
4 czerwca ruszył niemiecki atak na Kędzierzyn.
Miasto przechodziło z rąk do rąk by ostatecznie
zostać zajętym przez Niemców. Walki ucichły tam
dopiero po zwieszeniu broni 12 czerwca 1921 roku.
Południowa pozycja powstańców w rejonie Olzy
i Odry koło Wodzisławia Śląskiego także przyjęła
na siebie impet niemieckiego ataku. Powstańcom
PO III POWSTANIU ŚLĄSKIM
Dzięki powstaniu do Polski powróciło
29 % powierzchni i 46 % ludności Górnego Śląska
oraz większość kopalń i hut. Po obu stronach nowej
granicy znalazły się mniejszości narodowe.
W Niemczech było to ok. 530 000 Polaków,
a po stronie polskiej za Niemców podawało się
ok. 250 000 ludzi.

POLSKIE POWSTANIA NARODOWE
udało się utrzymać ten strategiczny teren. Dopiero zawieszenie broni ustabilizowało sytuację na
froncie. Była to słuszna decyzja Korfantego, który
zdawał sobie sprawę, że niemiecka przewaga
może odwrócić sytuację powstańców na ich niekorzyść. Część dowódców z grupy „Wschód” nie
zgodziła się z jego decyzją, wszczynając „bunt”
i obwołując Karola Grzesika naczelnym wodzem
w dniu 3 czerwca. Następnego dnia Korfanty
z wiernymi oddziałami uśmierzył zarzewie buntu. Dowódcy trafili do aresztu na pewien czas.
25 czerwca podpisano rozejm w Błotnicy Strzeleckiej. Jednostki polskie oraz niemieckie wycofywały
się z terenu plebiscytowego od 28 czerwca do
5 lipca 1921 roku.

Choć walki zaowocowały remisem militarnym, to
właśnie dzięki tym wydarzeniom część regionu ze
strategicznym przemysłem miała zostać przyłączona
w granice II Rzeczpospolitej. Ostatecznie po wielu
obradach i interpelacjach Ligi Narodów, zadecydowano, aby wytyczyć nową granicę polsko-niemiecką
na spornym terytorium Górnego Śląska. Decyzje te
były bardziej korzystne niż proponowana wcześniej
granica po plebiscycie.

Opr. Sergiusz Mojsow

źródła:
1. http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/
2. R. Korbal „Polskie powstania narodowe”, wyd. Podsiedlik-Raniowski i Spółka.

SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

To nie przypadek, że pierwsza z sali, mieszczących się na piętrze, wystrojem nawiązuje do
Reichstagu oraz Pałacu Wersalskiego. Dla większości mieszkańców Europy wojna się skończyła,
jednak dla Ślązaków zaczął się trudny okres. O ich
losach mieli zadecydować przywódcy zachodnich
mocarstw. Eksponaty i materiały multimedialne
pozwalają wczuć się w klimat tych pełnych napięcia dni oraz lepiej zrozumieć międzynarodowe tło
wydarzeń.
Kolejne pomieszczenie kontrastuje z pełnymi
przepychu salami, w których debatują politycy. Sala
zaaranżowana została na ubogie, ale schludne
mieszkanie uczestnika I powstania śląskiego. Wyobraźnie zwiedzających pobudzić mają urządzenia
multimedialne i kadry filmowe.
Dzięki nowoczesnej technice filmowej, wykorzystującej aż 6 projektorów, każdy może poczuć
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Świętochłowice – jedno z miast aglomeracji
śląskiej. Zabytkowe ponad stuletnie mury dawnej
siedziby Urzędu Gminy były świadkami wielu ważnych dla regionu i Polski wydarzeń. To właśnie tutaj
mieści się Muzeum Powstań Śląskich. Wyjątkowa
ekspozycja przybliża burzliwe losy tych ziem.
Historia, o której mowa, zaczyna się w roku
1919. Po zawierusze wojennej na Górny Śląsk na
moment powrócił względny spokój. Po wybrukowanych ulicach Świętochłowic jeździły tramwaje elektryczne, klientów kusiły świeżo otwarte zakłady rzemieślnicze i sklepy, w tle rozbrzmiewała dźwięczna
śląska gwara. Dzięki eksponatom z początku XX
wieku, które prezentowane są na parterze udało się
odtworzyć klimat jednego z ówczesnych śląskich
miast. W realia tamtych czasów wprowadza także
film fabularny wyświetlany w znajdującej się obok
salce kinowej.

Jutrzenka 9/2015

MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
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w

się jak świadek wydarzeń, których konsekwencją
był wybuch II powstania śląskiego. O podziale ziem
Górnego Śląska zadecydować miał plebiscyt. Poprzedziła go intensywna kampania informacyjna.
W następniej sali zwanej Drukarnią znajdują się
oryginalne plakaty, ulotki, broszury, które przetrwały
próbę czasu. Ekspozycję wzbogacają zcyfrowane
wersje dokumentów z epoki. Zgromadzone materiały mają ułatwić zwiedzającym podjęcie istotnej
decyzji: w zrekonstruowanym lokalu wyborczym
każdy może oddać głos za przynależnością Śląska do Polski lub Niemiec, a nawet zaproponować
przebieg przyszłej granicy państwowej.
Wyniki rzeczywistego plebiscytu nie były dla
Polaków satysfakcynujące, co spowodowało wybuch III powstania śląskiego. Wystarczy pokonać
kilkanaście schodów, by znaleźć się w teatrze działań militarnych. Klimat walk zbrojnych przybliżają
przygotowane aplikacje: Leksykon Broni, Leksykon
Postaci, Niezbędnik Powstańca, przebieg bitwy
o Górę Św. Anny. Wyobraźnie miłośników historii

rozbudzą również wspomnienia świadków tamtych
zdarzeń oraz zaskakująca autentycznością inscenizacja walk.
Udając się na najwyższy poziom warto przystanąć na chwilę w korytarzu, by wysłuchać
opowieści wartownika oraz powstańczych pieśni
dobiegających z szafy grającej. Z antresoli można
swobodnie zajrzeć do pomieszczenia sztabowego
i poznać dokładne plany natarcia. Specjalna luneta umożliwia przejrzenia się z bliska działaniom
wojennym, zaś wirtualny pomnik powstańców
ułatwi odnalezienie osób, które uczestniczyły
w walkach.
Warto odwiedzić Muzeum Powstań Śląskich –
instytucję nowego formatu, w której technologia
jutra spotyka się z wyjątkowymi eksponatami po
to, by każdy mógł poznać i zrozumieć skomplikowaną historię Śląska. Wizyta w świętochłowickim
muzeum sprawi, że lekcja historii zamieni się
w prawdziwą przygodę.
Opr. Tatiana Cruglea

Proponujemy czytelnikom skorzystać z animacji,
przedstawiającej wizualizację Muzeum Powstań Śląskich
(wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Świętochłowice przez firmę OPENgroup).
Animacje można znaleźć w serwisie internetowym YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=_6QeY6kX1yQ

KONKURSY

QUIZ „POLACY W EUROPIE”
Odpowiedzi na pytania z numerów 5 – 8/2015

 Pierwsza większa emigracja polityczna
z Polski na teren Mołdawii nastąpiła w czasie wielkiej wojny północnej (1700-1721). Największy
w XVIII wieku napływ Polaków wiązał się
jednak z upadkiem konfederacji barskiej.
W Mołdawii znalazło się wtedy około 3-4 tysięcy
Polaków.

Nagrodę – płytę z filmem „POLSKA W 35 MINUT” (jest to film
o Polsce, przedstawiający najpiękniejsze miasta i regiony w kraju) –
wygrała Tatiana Mironic, studentka Uniwersytetu Państwowego
w Kiszyniowie, ucząca się języka polskiego fakultatywnie na
ULIMie. Gratulujemy!
Redakcja

Редакция объявляет литературный конкурс

ПРИГЛАШАЕМ В МОЛДАВИЮ
Напиши небольшое эссэ о том, что тебе кажется особенно интересным в Молдавии:
курьёзы и обычаи, люди и памятники старины, традиции и современность.

Расскажи о стране, в которой ты живёшь, (или в которой ты побывал), о том, что тебе нравится,
что тебя удивляет, на что ты хотел бы обратить внимание тех, кто только собирается посетить Молдавию. Не обязательно быть старожилом, чтобы знать, где в Молдавии найти необыкновенные по
красоте уголки! Поделись с нашими читателями своими познаниями. Приветствуются упоминания
о польских следах на молдавской земле, а также польско-молдавских культурных и исторических
связях. К эссэ можно приложить фотографии. Работы будут опубликованы на страницах журнала.
Участников ждут интересные призы!
Эссе просим присылать на наш электронный адрес: redakcja.jutrzenka@gmail.com
Редакция
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 Józef Haller (1873-1960), polityk, wojskowy,
wychowany w szkołach wiedeńskich, byl w armii
austriackiej kapitanem artylerii. W czasie I wojny
światowej walczył w formacjach polskich. Spod
Kaniowa dostał się przez Murmańsk do Francji,
gdzie w listopadzie 1918 roku został mianowany
wodzem naczelnym wojsk polskich. Wiosną
1919 roku na czele 100-tysięcznej armii (tzw.
Błękitnej) powrócił do Polski. W latach 19401943 wchodził w skład
rządu polskiego na
emigracji.

 Gen. Władysław Sikorski (1881-1943) po
klęsce wrześniowej znalazł się we Francji, gdzie
stanął na czele Rządu Jedności Narodowej,
a w listopadzie 1939 roku został mianowany
wodzem armii polskiej. Władze przeniosły się
do Angers, historycznej siedziby dwóch polskich
monarchów: Ludwika Węgierskiego i Henryka
Walezego. Po napaści Hitlera na Francję armia
polska, która toczyła heroiczne boje okupione
wielkimi ofiarami, została rozbita. Część żołnierzy przedarła się do Szwajcarii, inni do Anglii,
a wielu kontynuowało walkę we francuskim
ruchu oporu.
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 W natarciu na całym froncie alianckim 1112 maja 1944 roku uczestniczyły dwie polskie
dywizje: 3 Dywizja Strzelców Karpackich (gen.
Bronisław Duch) i 5 Kresowa Dywizja Piechoty
(gen. Nikodem Sulik). Najgłośniejszym wówczas
osiągnięciem bojowym żołnierzy polskich było
zdobycie Monte Cassino przez Korpus Polski
pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

DNIESTR U PROGU
KATASTROFY EKOLOGICZNEJ?.
Tam gdzie się skała rwie nagle do wody
W pokłonie dziwnym, białym i mistycznym
Dniestr płynie wolno i majestatycznie
Muzykę dawną niosąc w wodorostach.
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Mateusz Pieniążek, „Nad Dniestrem”, fragment
Dniestr – jedna z większych rzek Europy jest
głównym źródłem wody pitnej dla znaczącej części
Mołdawii i Ukrainy. Długość rzeki wynosi 1380 km,
do Ukrainy należy część w górnym biegu i u ujścia
– razem 629 km, do Mołdawii 475 km, natomiast
kawałek o długości 225 km stanowi naturalną granicę między obydwoma krajami. Niewielka część
dorzecza należy do Polski.
W całej dolinie Dniestru mieszka około 8 mln
ludzi. Średnia gęstość zaludnienia w tym regionie
to ponad 100 osób/km², co zwiększa ryzyko zachorowań związanych z wodą.
W ostatnich czasach bardzo realna okazała się
groźba katastrofy ekologicznej – wody w rzece jest
coraz mniej. Głowna arteria wodna Mołdawii staje
się coraz płytsza, a przyczyną tego jest nie tylko
klimat, ale i działalność człowieka.
Zjawisko to wyjaśniają uczestnicy ekspedycji
organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Obrońców Rzeki „Eco-TIRAS” w ramach
projektu „Zmiany klimatu a bezpieczeństwo w dorzeczu Dniestru”. Członkowie wyprawy – studenci,

wykładowcy uczelni z Mołdawii i Naddniestrza,
dziennikarze, przedstawiciele sektora państwowego Ukrainy – przepłynęli na kajakach odcinek od
mołdawskiej wsi Nasławcia rejonu oknickiego do
wsi Niemirowka w rejonie sorockim.
Od razu zauważyli, że rzeka spłyciała i zamuliła
się. Od miejscowej ludności dowiedzieli się, że ryb
jest w rzece mniej, są coraz drobniejsze, giną cenne
gatunki. Taki obraz przedstawiał się podczas całej
ekspedycji.
Na terytorium Mołdawii i Ukrainy, na Dniestrze
jest kilka głównych ujęć wody pitnej i od wielu lat
obydwa kraje obwiniają się nawzajem o zanieczyszczanie rzeki, co skutkuje zachorowaniami
wśród ludności.
W 1954 r. koło miasta Dubosare została zbudowana pozbawiona śluz zapora elektrowni wodnej
i powstał zbiornik dubosarski. Po raz pierwszy
o kryzysie zaczęto mówić, kiedy w 1986 r. zaczęła
działać na Ukrainie Dniestrowska Hydroelektrownia. Była to część ogromnego, budowanego od lat
70. ubiegłego wieku kompleksu na rzecznej granicy

puszcza się do Dniestru zbyt zimną wodę z dolnych
warstw zbiornika, która nie sprzyja cennym gatunkom ryb. Spuszczanie wody w czasie tarła również przynosi szkodę: woda zabiera złożoną ikrę,
a spadek poziomu rzeki powoduje jej zniszczenie.
Rzeki mogą jednoczyć albo dzielić sąsiadów.
Kraje, przez których terytorium płynie rzeka, powinny porozumieć się między sobą tak, aby uniknąć
konfliktów i zachować dorzecze w dobrym stanie.
Zgodnie z dyrektywą Rady Europejskiej (2000)
woda powinna spełniać określone standardy jakości. W Europie wiele krajów czerpie ponad 50 %
zasobów wody z terytoriów sąsiednich państw,
dlatego powinny one wypracować wspólny plan
gospodarowania, aby kraje, leżące w górnym biegu rzeki, czuły się odpowiedzialne za jakość wody
przepływającej przez ich terytorium.
Mołdawia i Ukraina nie są wyjątkiem. Obydwa
kraje podpisały i ratyfikowały Protokół w sprawie
problemów wody i zdrowia (1999). Wspólna
działalność przyczynia się do ochrony zasobów
wodnych, a przyjęcie służb sanitarnych do uczestnictwa w zarządzaniu zwiększy ochronę zdrowia
mieszkańców. O podpisanie takiego porozumienia obejmującego różne resorty obydwu państw
apelują pozarządowe organizacje ekologiczne
w Mołdawii i na Ukrainie.
Tatiana Mironic
Kiszyniów
Tłum. na j. polski Anna Plutecka

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej
Historii zrealizowała projekt pod nazwą „Historia
Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej”
dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za
granicą. Platforma została uruchomiona z dniem
1 września i znajdują się już na niej materiały do
pobrania.
Historia Polski na Multimedialnej Platformie
Edukacyjnej to projekt, który kierowany jest do
nauczycieli polonijnych i jednocześnie do uczniów,

którzy to mogą korzystać z zawartości platformy
również indywidualnie, bez pośrednictwa nauczyciela. Dokładny opis projektu znajduje się na stronie
www.historiadlapolonii.pl
Poprzez tę stronę wchodzi się również na Platformę. Projekt jest współfinansowany ze środków
finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na realizację
zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”
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z Mołdawią, który nie został ukończony z powodu
braku funduszy. Dopiero po roku 2000 Ukraina
uruchomiła kolejną hydroelektrownię na Dniestrze.
Do tego czasu działająca Hydroelektrownia Dubosarska spowodowała widoczne straty – zapora
przegrodziła drogę do tarlisk i w rezultacie wyginął
jesiotr i inne cenne dla przemysłu spożywczego
gatunki ryb. Kiedy została uruchomiona ukraińska
elektrownia wodna, katastrofa zaczęła postępować
jeszcze szybciej.
Do 1991 r. dorzecze Dniestru było traktowane jako jeden system, a po rozpadzie Związku
Radzieckiego każdy kraj zaczął gospodarować
swoją częścią samodzielnie. Porozumienie między
Mołdawią i Ukrainą o wspólnym wykorzystaniu
i ochronie przygranicznych wód (1994) przewiduje
udział w zarządzaniu tylko resortu wodnego, natomiast inne sektory oraz społeczeństwo nie mają
wpływu na gospodarowanie tymi terenami. Dotyczy
to również służb sanitarno-epidemiologicznych, co
stawia w niebezpieczeństwie zdrowie i życie ludzi
zamieszkujących dolinę Dniestru.
Eksploatacja Dniestrowskiej Hydroelektrowni
ma ogromny wpływ na cały stan hydrologiczny
rzeki. Ukraińscy energetycy gromadzą i spuszczają
wodę kierując się tylko własnymi potrzebami. Nie
przestrzegany jest nawet reżim uzgodnionych
wiosennych zrzutów wody. Rezultaty są opłakane:
zmniejszyła się ilość ryb, a wszystko dlatego, że
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Z NASZYCH DZIEJÓW

JĘZYK POLSKI W MOŁDAWII
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Polonia w Mołdawii chce uczyć się języka swoich przodków. Jednak w niektórych środowiskach polonijnych mimo ogromnego zapotrzebowania nadal brakuje profesjonalnych nauczycieli
języka polskiego.

Istotną rolę w podtrzymywaniu więzi Polonii
z krajem spełnia troska o zachowanie i kultywowanie
języka polskiego. Oczywistym jest, że znajomość
języka ojczystego przez polską diasporę w drugim,
trzecim i kolejnych pokoleniach ułatwia jej dostęp
do polskiej kultury, umożliwia korzystanie z polskiej
literatury i prasy oraz kontakt z innymi Polakami.
Stopień znajomości języka polskiego
i posługiwania się nim
w kolejnych generacjach polonijnych*:
I generacja
polskich emigrantów

język polski jest przeważnie wyłączny; jest
pierwszym językiem

II generacja

z reguły znają już dwa
języki; w rodzinie i
organizacjach polonijnych posługują się
językiem polskim, zaś
w życiu poza własną
grupą etniczną – językiem kraju osiedlenia

III generacja

najczęściej używają
już tylko języka kraju
osiedlenia

Nieznajomość języka polskiego przez mieszkających w Mołdawii Polaków z pewnością jest
skutkiem polityki władz Mołdawskiej SRR. Podczas
spisu powszechnego w Mołdawii w 1989 r. spośród 4739 osób, które zadeklarowały narodowość

polską, tylko 458 podało język polski jako język
ojczysty (9,66%).
Mimo tego, iż po ogłoszeniu niepodległości
przez Mołdawię w 1991 r. językiem urzędowym
został mołdawski, to nadal powszechnie stosowany jest język rosyjski. Łączy on blisko 60 narodowości, zamieszkałych w Mołdawii, a pośród nich
także Polaków. Z kolei w Naddniestrzu za języki
oficjalne uznaje się mołdawski, rosyjski i ukraiński.
W związku z tym Polacy znają trzy, cztery a niekiedy
nawet pięć języków – w zależności od tego, w jakim
sąsiedztwie narodowościowym mieszkają.
Od początku lat 90. Polonia mołdawska uzyskała
możliwość nauki języka polskiego i kontaktu z polską
kulturą. Jednakże dostęp do polskości zależny jest
od miejsca zamieszkania. W najkorzystniejszym
położeniu znajdują się Polacy z Bielc, Kiszyniowa
i Komratu w Gagauzji, w których od dawna działają
organizacje polonijne. Także mieszkańcy „polskich
wiosek” – Styrczy w północnej Mołdawii i Słobody
Raszków w Naddniestrzu – mają dość łatwy dostęp do polskiej kultury i możliwość uczestnictwa
w kursach języka polskiego. W pozostałych miejscowościach, zamieszkałych przez osoby polskiego
pochodzenia, dostęp ów jest ograniczony. Różnego rodzaju spotkania polonijne (kursy językowe,
festiwale, spotkania młodzieży itp.) odbywają się
najczęściej w Kiszyniowie, Komracie i Bielcach,
a co za tym idzie, Polacy z innych miejscowości
nie zawsze mogą brać w nich udział ze względu
na koszty dojazdu i samego uczestnictwa. Ponadto
imprezy tego typu, choć organizowane cyklicznie, nie

* H. Kubiak, Proces przystosowania społecznego emigrantów polskich do warunków kulturowych krajów osiedlenia.
Podstawowe założenia i konstrukcje teoretyczne [w:] H. Kubiak, A. Pilch, (red.), Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO W MOŁDAWII
KISZYNIÓW
Przedszkole Nr 89
Wychowawca: Małgorzata Migoń
adres: str. Zelinschi 26/3, MD-2038 Chișinău, Moldova
tel. +373 22 555 560, fax +373 22 757 929

Mołdawski Uniwersytet Państwowy
Wydział Języków i Literatur Obcych
Katedra Tłumaczeń i Językoznawstwa Stosowanego
Centrum Języka i Kultury Polskiej
Lektor: Kamila Kwiatkowska
lektorat języka polskiego w ramach językoznawczych studiów
licencjackich o profilu tłumaczeniowym, z językiem pierwszym
angielskim i drugim – polskim. Nabór co trzy lata, po zakończeniu studiów poprzedniej grupy
adres: str. Kogălniceanu 65, MD-2009 Chișinău, Moldova
tel. +373 22 225 776
Wolny Międzynarodowy Uniwersytet w Mołdawii (ULIM)
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Lektor: Stanisław Zelek
lektorat języka polskiego
adres: str. Vlaicu Pârcalab 52, MD-2012 Chișinău, Moldova
tel./fax: +373 22 205 921
KOMRAT
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji
Nauczyciel: Agnieszka Mikulec
zajęcia autorskie w formie fakultetu
adres: Kotowskiego 41, MD-3805 Komrat, Moldova
tel. +373 6962986, fax +373 29 822 447
BIELCE
Dom Polski
Nauczyciel: Wiesława Kozioł
nauczanie początkowe, zajęcia fakultatywne, lektorat języka
polskiego
adres: str. Păcii 31, MD-3100 Bălţi, Republica Moldova
tel./fax: +373 231 22413
Państwowy Uniwersytet im. A. Russo
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej
Lektor: dr Kinga Piątkowska
lektorat języka polskiego i kultury polskiej
adres: str. Pușkin 38, MD-3121 Bălţi, Republica Moldova
ttel. +373 231 60711, fax +373 231 23039
STYRCZA
Dom Polski
Nauczyciel: Małgorzata Sobiecka
tel./fax: +373 249 25900
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Liceum im. M. Gogola
Nauczyciele: Hanna Gałęcka i Małgorzata Migoń
nauczanie języka polskiego jako obcego od I do IX klasy
w wymiarze 3 godzin tygodniowo
adres: str. Şciusev 90, MD-2012 Chișinău, Republica Moldova
tel. +373 22 238 742, fax +373 22 238 742
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zapewniają jednak permanentnego kontaktu
z polską kulturą.
Zadaniem odpowiednich polskich instytucji
jest zatem zapewnienie nauczycieli wszędzie
tam, gdzie środowiska polskie tego oczekują.
Czy jednak po początkowym okresie odrodzenia polskości, swego rodzaju „modzie na
polskość” z lat dziewięćdziesiątych, nie należy
obecnie oczekiwać spadku zainteresowania
polskim językiem i kulturą? Wręcz przeciwnie!
Świadczy o tym domaganie się przez kolejne
środowiska przyjazdu nauczycieli z Polski
i rozpoczęcia kursów języka polskiego (np.
Tyraspol, Soroki, Grigorówka). Dodatkowym
impulsem do nauki języka przodków staje się
Karta Polaka uchwalona w 2007 roku.
Podtrzymywaniu, względnie nauce języka
polskiego na obczyźnie, służy szkolnictwo polonijne. W zależności od wielkości zbiorowości
polonijnych jak i warunków istniejących w kraju
osiedlenia, poznanie języka przodków może
przybierać różne formy. Najbardziej komfortową sytuacją dla dzieci i młodzieży polonijnej
jest możliwość nauki w szkole polskiej (polonijnej), która cieszy się uznaniem prawnym
w zakresie szkolnictwa mniejszościowego.
Językiem wykładowym jest język polski, co
oczywiście nie wyklucza nauki obowiązującego w określonym kraju języka urzędowego. Na takiej zasadzie działały polskie klasy
w kiszyniowskim Liceum im. M. Gogola sprzed
10 lat. Obecnie od początku nauki tj. od pierwszej klasy język polski jest nauczany jako język
obcy. Języka polskiego jako obcego uczą się
dzieci i mlodzież w klasach I, IV, VI, VII i VIII.
W bieżącym roku szkolnym dyrekcja liceum
przydzielila dodatkowe godziny na naukę
języka polskiego w klasach licealnych dla
chętnych, ponieważ do liceum uczęszczają
uczniowie, którzy chcą w dalszym ciągu kontynuować naukę i po ukończeniu gimnazjum
nie mieli takiej możliwości.
W tych skupiskach polonijnych, w których
dzieci i młodzież nie mają możliwości uczęszczania do polskiej szkoły, powołuje się zajęcia
popołudniowe (np. w Bielcach i Styrczy przy
Domach Polskich oraz w Komracie). Nauka
na takim kursie ma charakter uzupełniający
w stosunku do szkolnictwa istniejącego
w danym kraju. Program zajęć obejmuje
lekcje języka polskiego, a często również elementy historii i geografii Polski. Wielokrotnie
kurse te pełnią rolę integracyjną środowisk
polonijnych. Jest to możliwe wtedy, gdy podczas zajęć dla dzieci, ich rodzice podejmują w
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zieci uczące się języka polskiego
w Mołdawii miały możliwość udziału
w olimpiadzie języka polskiego,
w której mogły zweryfikować stopień
swej znajomości języka. Uczestniczyło
w niej około 40 uczniów, podzielonych
na trzy grupy wiekowe (klasy od
4 do 6, od 7 do 9 i od 10 do 12 wraz
z absolwentami). W ramach olimpiady
uczniowie rozwiązywali testy ze słuchu
inicjatywy społeczno-kulturalne na rzecz społeczności polonijnej.
Inną formą nauki języka polskiego są specjalizacje polonistyczne istniejące na wydziałach
slawistyki uniwersytetów.
W 1991 r. do Mołdawii przybył pierwszy
nauczyciel języka polskiego z Polski. Kolejni nauczyciele byli kierowani przez Centralny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W 2010 r.
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został zlikwidowany, a jego zadania przejął
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
(ORPEG) z siedzibą w Warszawie. Od tego czasu
nastąpiła znaczna redukcja liczby wysyłanych

i zadania z gramatyki, odpowiadali na
pytania dotyczące polskiej kultury oraz
pisali krótkie wypracowanie na jeden
z zaproponowanych tematów. Uczniowie
starszych klas udział w olimpiadzie
traktowali jako dodatkową pomoc
i motywację podczas przygotowywania
się do studiów w Polsce. Niestety, od
dwóch lat olimpiady z języka polskiego
w Mołdawii nie przeprowadzono.
z Polski nauczycieli, spowodowana m. in. oszczędnościami budżetowymi, wynikającymi z kryzysu
gospodarczego. W efekcie, na początku roku szkolnego 2010/2011, pracę w Mołdawii podjęło łącznie
tylko pięcioro nauczycieli z Polski (dla porównania –
liczba nauczycieli skierowanych do pracy w Mołdawii z Polski w latach 2005/2006 wynosiła 13 osób).
Co zaproponuje w roku 2015/2016 ORPEG
takim prężnie działającym ośrodkom polonijnym
jak Grigorówka czy Tyraspol, które od wielu lat
ubiegają się o skierowanie do nich nauczyciela
z Polski? Pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi...
Opracowała Ałła Klimowicz

źródło: M. Lubicz Miszewski, Sytuacja szkolnictwa polskiego oraz ośrodków kultury polskiej w Mołdawii i Naddniestrzu, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", nr 4/2011, Warszawa 2011, s. 59-89 (wersja elektroniczna dostępna
na http://cejsh.icm.edu.pl/)

OGŁOSZENIE

ЦЕНТР ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

приглашает на бесплатный курс польского языка
Занятия будут проводиться в течение учебного года 2015/2016 во второй половине дня в двух группах:
для начинающих и продолжающих обучение. ВНИМАНИЕ! Количество мест в каждой группе ограничено.
Для того чтобы записаться на курсы польского языка, просим отправить по указанному ниже электронному
адресу следующую информацию: 1. Имя, фамилия. 2. В какую группу вы хотите попасть (начинающие
или продолжающие обучение). 3. Время, в которое вы можете обучаться.
e-mail: kwiatkosiak@gmail.com
Адрес проведения занятий: ул. Когэлничану, 65, Кишинёв.

AKTUALNOŚCI

WRZEŚNIOWY AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI
TEATR

17 września 2015 roku w Teatrze Narodowym
im. Mihai Eminescu w Kiszyniowie odbyła się premiera sztuki Sławomira Mrożka pt. „Dom na granicy”
w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur, dyrektor
białostockiego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki. Ten wspólny polsko-mołdawski projekt
zainaugorował nowy sezon artystyczny Teatru Narodowego w Kiszyniowie.
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17 września br., w rocznicę agresji ZSRS na
Polskę, publiczna telewizja mołdawska TV Moldova 1 po raz pierwszy w historii wyemitowała film
Andrzeja Wajdy „Katyń” (z rosyjskim dubbingiem
i napisami rumuńskimi).
Emisja filmu stała się możliwa dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu Intytutu Polskiego
w Bukareszcie. Jego projekcja została poprzedzona
rozmową z Ambasadorem RP Arturem Michalskim
oraz Leszkiem Białym, zastępcą dyrektora Instytutu
Polskiego w Bukareszcie, wprowadzającą w kontekst przedstawianych w filmie wydarzeń.
Akcja filmu zaczyna się 17 września 1939. Ludzie uciekający przed postępującym Wehrmachtem
trafiają na pojedynczych uciekinierów z przeciwnej
strony. Okazuje się, że Armia Czerwona wkroczyła
do Polski łamiąc pakt o nieagresji. Nieopodal jest
obóz, gdzie Anna odnajduje męża Andrzeja, polskiego żołnierza wziętego wraz z innymi oficerami
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TV

do niewoli. Andrzej nie chce uciekać, chce pozostać
wierny przysiędze wojskowej. Zostaje wywieziony
z innymi do obozu w Kozielsku. Znaczna część
z nich pół roku później, wiosną 1940 roku zostanie
stracona, o czym poinformują Polaków Niemcy
w roku 1943.

FESTIWALE
W ramach XIV edycji Ethno-Jazz Festival
w Kiszyniowie (24-27 września) Polska była reprezentowana przez polsko-francuski zespół Aldona
Quartet, który wystąpił 26 września w Filharmonii
Narodowej w Kiszyniówie.
Aldona Nowowiejska – śpiew, gitara,
perkusja, akordeon
Raphael Dumas – mandolina, banjo, gitara
Michel Schick – klarnet, saksofon soprano,
flet, ukulélé
Stephen Harrison – kontrabas

AKTUALNOŚCI

PIĘKNO POLSKI ODKRYWANE DZIĘKI
MIŁOŚNIKOM KRAJU
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W sierpniu 2015 r. kiszyniowską Polonię zaproszono na kolejne spotkanie Klubu „Witaj Polsko!”.
Projekt ten, od kilku lat realizowany przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”, jest bardzo
popularny wśród młodzieży i dorosłych.

Gościem spotkania sierpniowego była Pani
Hanna Gałęcka, nauczycielka języka polskiego w
Liceum im. M. Gogola, która od dwóch lat aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach
Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”. Pani
Hanna od razu zareagowała na prośbę organizatorów, aby zaprezentować swoje miasto rodzinne
– Bydgoszcz. Przygotowała lekcję i multimedialną
prezentację, które pomogły widzom poznać historię,

gospodarkę i architekturę tego największego miasta
województwa kujawsko-pomorskiego. Spacerując
wirtualnymi ulicami Bydgoszczy razem z naszym
przewodnikiem, odkryliśmy piękno tego miasta.
Jesteśmy wdzięczni Pani Hannie za to, że potrafiła
w ciągu jednego spotkania przekazać nam nie tylko
wiedzę, ale swoją miłość do miasta rodzinnego.
Mamy teraz ogromną motywację do zwiedzania
Bydgoszczy.

Wiktoria Królikowska

НЕИЗВЕСТНЫЙ НАМ БЫДГОЩ
С удовольствием поделюсь с читателями «Jutrzenki» информацией о замечательном польском городе Быдгощ (Bydgoszcz). Этот старинный город с труднопроизносимым названием
незаслуженно мало известен.
Назвать его туристическим язык не повернётся – специально в Быдгощ мало кто едет.
Меж тем город славен своей бурной историей,
прекрасной архитектурой, привлекательными
ландшафтами и удобным местоположением.
Но при этом Быдгощ — не просто средневековый город с мощёными улицами и башенками,
застрявший во времени столетия назад и способный предложить путешественнику лишь
погружение в прошлое. В современной Польше
этот город развивается едва ли не самыми быстрыми темпами.
Главный и особенный символ современного
города – уникальный скульптурный мальчик-ка-

натоходец, который совершенно непостижимым
образом держится над водой.
Когда-то Быдгощ был типичной рыбацкой
деревушкой на реках Брда и Висла. Именно это
местоположение заставило тевтонцев обратить
на него внимание в XIV веке. Сразу после них
Быдгощем заинтересовался Казимир III, превратив деревушку в полноценный город. Здесь
стала быстрыми темпами развиваться торговля,
поднявшая статус города до важнейшего в стране. В XVIII веке был построен канал меж Брдой
и Нотецью, а XIX веке — проложена железная дорога до портового Гданьска. Всё это шло Быдгощу
только на пользу.

ными в конце XIX века, эти колоритные фахверковые постройки какое-то время использовались
по назначению, а сегодня здесь размещается экспозиция музея Леона Вычулковского. Сам музей
занимает несколько зданий, в его коллекции не
только работы самого Вычулковского, но и другие
произведения искусства.
Популярной достопримечательностью становится и квартал Быдгощская Венеция. Он расположен на реке, пронизан каналами и застроен
зданиями, спроектированными различными архитекторами, в том числе и довольно знаменитыми.
Блеск подлинно туристического места этому
кварталу было решено придать уже в новейшее
время, поэтому реконструкция некоторых зданий
комплекса идёт и по сей день.
В городе Быдгоще организуются оперные,
музыкальные и кинематографические фестивали. Здесь находится известный Концертный зал
(Filharmonia Pomorska) и Оперный театр.
Польский Театр им. Иеронима Конечки предлагает широкое разнообразие постановок. Один
раз в год, осенью, в театре проводится фестиваль: самые известные польские театры привозят
в Быдгощ свои последние премьеры.
Новая Опера создана в 1956 году. С 1974 года
она располагается над рекой Брдой в специально построенном здании, имеющем форму трех
цилиндров, которое стало культурной визитной
карточкой города.
Виктория Круликовска
Кишинев
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Немецкое владычество оставило в Быдгоще
свой след, местами довольно драматический.
Город долгое время входил в состав Пруссии
и Германии, и внушительную часть местного населения составляли немцы. Польско-немецкие
конфликты в 1939 году вылились в драматические события Кровавого воскресенья, памятник
жертвам которого установлен в одном из городских скверов.
Сегодня в Быдгоще с населением больше
350 тыс. человек открыто множество финансовых
учреждений, банков, страховых компаний —
средневековое торговое прошлое не сошло на
нет. Кроме того, здесь функционирует крупный
университет и несколько культурных учреждений
масштаба страны и даже Европы.
В Быдгоще находится самый большой
городской парк в Польше площадью более
800 гектаров.
Самая большая церковь в городе и одна из
крупнейших в Польше — базилика Сент-Винсентде-Поля, строительство которой было завершено
в 1939 году. Внутри этой монументальной церкви,
строившейся по образу и подобию римского Пантеона, могут поместиться около 12 тыс. человек.
Купол неоклассической постройки выполнен из
железобетона и имеет 40 м в диаметре.
Один из официальных архитектурных символов города — комплекс из трёх бывших зернохранилищ на ул. Гродской, которые выходят на Брду
у старой рыночной площади. Будучи построен-
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POWSTAJE FILM O RZEZI WOŁYŃSKIEJ
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Najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego znów pokaże to, co w jego filmowych dziełach jest
najbardziej charakterystyczne – zło, które jest namacalne i z którym ludzie muszą obcować. Obecnie
obraz jest na etapie montażu, a do kin trafi w 2016 r.

Wojciech Smarzowski na planie filmu „Wołyń” / fot. Paweł Krzywicki

Od początku lutego 2015 r. trwają zdjęcia
do nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego pod
roboczym tytułem „Wołyń” – epickiej opowieści
o tragedii ludzi podczas wołyńskiej rzezi, którego
premiera zapowiadana jest na początek 2016 r.
Reżyser jest też twórcą scenariusza, który napisał
na motywach opowiadań Stanisława Srokowskiego
z tomu pt. „Nienawiść”. Film będzie brutalny, ma
uwierać i – jak mówi sam twórca – będzie jak inne
jego filmy: hardcore'owy.
Nic więc dziwnego, że te zapowiedzi już wywołały silne kontrowersje po ukraińskiej stronie – ludzie
kultury obawiają się, że stosunki polsko-ukraińskie
znów mogą ulec popsuciu.
Sam reżyser w wielu wypowiedziach na temat
tworzonego przez siebie filmu nie ma jednak takich
obaw. Scenariusz konsultował z Kresowiakami, myślał też o tym, aby do produkcji zaprosić ukraińskiego
reżysera, by w filmie znalazła się również wersja
ukraińska, ale nie znalazł wystarczająco dobrego.
Jednak w wywiadach podkreślał, że zrobi ten film
najuczciwiej, jak potrafi.
– Chciałbym, żeby był mostem, a nie murem
– mówił dla TVP Kultura. O Wołyniu trzeba dyskutować, tak jak o Katyniu. Zamiatanie tematu pod
dywan to błąd.

Żadnych obaw nie ma też autor tomu „Nienawiść” Stanisław Srokowski, który uważa, że film
może być dziełem, który Polaków i Ukraińców nie
będzie dzielił, ale połączy, a nawet więcej: połączy
cały świat w walce z ideologią faszystowską i będzie
ostrzeżeniem przed imperialnymi pomysłami dla
ludzkości – mówił w wywiadzie dla portalu wNas.pl.
Zdjęcia do filmu mają pokazywać cztery pory
roku: były już nagrywane w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą, a będą też w Puszczy Kampinoskiej i jej
okolicach, Rawie Mazowieckiej, ale też na Lubelszczyźnie. Tam znajdzie się główna część filmowych
dekoracji – na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.
Nic więc dziwnego, że to z Lublina zgłosiły się do
filmu setki statystów. Do gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie odbywał się casting,
ciągnęły całe rodziny, aby zagrać mieszkańców
kresowego miasteczka z czasów II wojny światowej.
Tłem filmowych wydarzeń będzie bowiem mała
wioska na Wołyniu zamieszkała zarówno przez
Polaków, Ukraińców, jak i Żydów.
Główna bohaterka – młoda, siedemnastoletnia
dziewczyna Zosia Głowacka (w tej roli debiutująca
na ekranie Michalina Łabacz) – swoje serce oddaje
ukraińskiemu chłopcu Petrowi Hapynie. To nie podoba się jej rodzicom, którzy już wybrali dla córki
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Polski Instytut Sztuki Filmowej, przez członków
specjalnej komisji oceniającej projekt (wśród nich
znajdowali się tak wybitni twórcy, jak: Sylwester
Chęciński, Sławomir Fabicki, Anna Kazejak, Grzegorz Łoszewski, Jerzy Skolimowski, Jerzy Stuhr),
przyznał filmowi wsparcie w postaci 4 mln zł.
I jest to największa kwota, jaką w 2014 r.
przyznała komisja na produkcję filmu fabularnego
(np. Agnieszka Holland na swój najnowszy film
otrzymała 3,5 mln zł). Ponadto komisja oceniła
projekt i scenariusz jako dobry. Pieniądze na film
Smarzowskiego przeznaczyły też urzędy marszałkowskie województw lubelskiego i podkarpackiego.
Producentami są studio Film it oraz Telewizja
Polska. W obsadzie filmu prócz wspomnianych już
Michaliny Łabacz i Arkadiusza Jakubika wystąpią:
Kinga Preis, Iza Kuna, Adrian Zaremba, Jacek
Braciak.
Wojciech Smarzowski (urodzony w 1963 r.) dał
się już poznać przez swoje filmy („Wesele”, „Dom
zły”, „Róża”, „Drogówka”, „Pod Mocnym Aniołem”)
jako reżyser, który obcuje ze złem i tworzy dzieła
brutalne. Za swoje filmy był wielokrotnie nagradzany.
Anita Czupryn
http://www.polskatimes.pl/
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ak podają historycy,
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej
w latach 1943-1945 zginęło
ok. 100 tys. Polaków,
zamordowanych przez oddziały
Ukraińskiej Armii Powstańczej
i miejscową ludność ukraińską.
Zdaniem historyka prof. Grzegorza
Motyki była to czystka etniczna,
która spełnia jednocześnie definicję
ludobójstwa. Celem było zniszczenie
na Wołyniu mieszkających Polaków.
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męża – ma nim być bogaty, dzieciaty wdowiec,
wiejski gospodarz, Polak – Maciej Skiba (w tej roli
Arkadiusz Jakubik znany z wcześniejszych filmów
Wojciecha Smarzowskiego).
Filmowy dramat rozgrywający się na Wołyniu
obejmuje okres sześciu lat, rozpoczyna się wiosną 1939 r. i trwa do lata 1945 r. Wybuch II wojny
światowej, życie pod okupacją sowiecką we wsi,
następnie atak Niemców na ZSRR, nagonka na
Żydów, mordy żydowskich rodzin – a nad tym
wszystkim ukraińskie ambicje, aby stworzyć
niepodległe państwo. Zaczynają się napięcia
między Polakami a Ukraińcami, zatargi, konflikty,
tajemnicze zniknięcia mieszkańców. Ale Smarzowski – co podkreślał – oddziela Ukraińców od
banderowców, nie będzie się też wahał pokazać
niechlubnych działań Polaków i ich akcji odwetowych na Ukraińcach. We wsi słychać będzie
o zdarzeniach we wschodniej części Wołynia: brutalnych i krwawych mordach na sąsiadach. Latem
1943 r. w wiosce głównej bohaterki dochodzi do
apogeum – podobnie jak w okolicznych wsiach,
tak i tutaj wpada oddział UPA, podpala wieś, morduje część mieszkańców. Zosię i jej dzieci ratują
Ukraińcy. Dziewczyna nie zostaje jednak we wsi –
jak wielu innych ucieka na zachód, tam, gdzie
będzie bezpieczniej. Jej wędrówka jest kolejnym
pasmem dramatycznych zdarzeń. Dziewczyna
widzi rzeź i pogrom na terenach, przez które wędruje. Latem 1945 r., podobnie jak inni wypędzeni
(Wojciech Smarzowski nie chce używać tu słowa
„repatrianci”), pakują się do bydlęcych wagonów
i jadą na zachód, na zawsze opuszczając Kresy.
Budżet filmu wynosi ponad 14 mln, ale Smarzowskiemu udało się uzyskać dofinansowanie
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wnioskował
o 6 mln zł, pisząc, że chce zrobić film odważny.
Taki, który nazwie, nauczy, odda hołd, a przede
wszystkim wzruszy, poruszy i trzepnie po sercu
i po głowie. Będzie sponiewierał, ale też zmusi do
refleksji.

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

ĆWICZENIE / УПРАЖНЕНИE
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Wyrazy podane z prawej strony proszę napisać w odpowiedniej formie.
Данные справа слова употребите в нужной форме.
1. Chcemy pokazać .......................................... nasze nowe mieszkanie.



państwo

2. Dziękujemy ............................................ za pomoc.



pan

3. Czy podoba się ............................................ nasz nowy samochód?



pani

4. Czy smakują ...................................................... pączki?



państwo

5. Proszę podać .................................................. lekarstwa i herbatę.



babcia

6. Jesteśmy wdzięczni ................................................... za miłe przyjęcie.



gospodarz

7. Czy dałeś ................................... i ........................................... kolację?



dziadkowie, dziecko

8. Zaproponowano ...................................................... dobrą pracę.



nasz ojciec

9. Radzę ......................................................, aby nie sprzedawały domu.



twoje siostry

10. Życzymy ................................................................... miłości i zdrowia.



młoda para

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ
mieszkanie
dziękować
podobać się
samochód
smakować
pączki
herbata
wdzięczność

- квартира
- благодарить
- нравиться
- автомобиль
- нравиться (по вкусу)
- пончики
- чай
- благодарность

PRZYSŁOWIA SĄ MĄDROŚCIĄ
NARODÓW
Jak my ludziom, tak ludzie nam.
Jak ty komu, tak on tobie.
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Komu się nie leni, temu się zieleni.
Komu w drogę, temu czas.

przyjęcie
kolacja
zaproponować
praca
radzić
sprzedawać
życzyć
miłość

- приём, встреча
- ужин
- предложить
- работа
- советовать
- продавать
- желать
- любовь

CZY WIESZ, ŻE...
Nazwę Polanie można interpretować jako
pochodzącą od określenia „mieszkańcy pól”.
Nazwa Polska powstała „wprost od nazwy
ziemi, pola”.
Nazwy czterech podstawowych
zbóż – pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa – uprawianych
od dawna w Polsce
wywodzą się z języka
ej!
j
prasłowiańskiego.
O

CIEKAWOSTKI

chwila poezji

Dab i dynia
Ignacy Krasicki
Kiedy czas przyzwoity do dojźrzenia nastał,
Pytała dynia dęba, jak też długo wzrastał?
„Sto lat”. „Jam w sto dni zeszła taką, jak mnie widzisz”
Rzekła dynia. Dąb na to: „Próżno ze mnie szydzisz;
Pięknaś, prawda, na pozór, na pozór też słyniesz:
Jakeś prędko urosła, tak też prędko zginiesz”.
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Na jednym z pierwszych festiwali „Polska Wiosna w Mołdawii” goście wystawy dzieł sztuki
stosowanej ze zdziwieniem kontemplowali niespotykane dotychczas przedmioty wykonane z...
dyni.
Susaki – naczynia z dyni, których jeszcze nie tak
dawno było pełno w domach Gagauzów stopniowo
znikają z życia tego narodu, zastępują je naczynia
fabryczne. A kiedyś... W jednych naczyniach trzymano sól, mąkę, pieprz, czosnek (w dyni zawsze
jest sucho), w innych – wino, olej, mleko (dynia
zachowuje świeżość), a dodatkowo kobiety nosiły
w tych naczyniach wodę źródlaną mężom (w dyni
woda zawsze jest zimna).
„Pojemna” lub, jak inaczej jeszcze ją nazywano,
„butelkowa”1 dynia bardzo różni się od „jadalnej”,
która rośnie na ogrodach. Wprowadzona została
w życie człowieka wiele tysięcy lat temu – znano ją
bywale mocna – silniejsza niż dąb, a twardość i kolor
w Europie, Afryce, Ameryce. Wcześniej była rozpozbliżone ma do powierzchni bili. Dlatego naczynia
wszechniona w południowych regionach Ukrainy
z dyni mogą służyć przez dziesiątki lat!
i Mołdawii.
Następnie specjaliści zmieniali dynię w dzbanki
Przyszłe naczynia sadzono jak ziemniaki, tyle
z postaciami głów różnych zwierząt, w pojemniki
że nasionami – każde w osobny otwór. Następnie
na sól i pieprz oraz wiadra ze skomplikowanymi
płodowi, ledwo urodzonemu, nadawano odpowiedni
uchwytami.
kształt: przewiązywano, by sformułował się uchwyt
Susaki nigdy nie malowano kolorowymi farbami,
lub dziubek dzbanka albo zawieszano, by go wydłujedynie wypalano na nich ornament. A wszystko dlażyć. Dynie, rosnące w ogrodach, najpierw zielone
tego, że farba nie przepuszcza powietrza – naczynia
i ciężkie jak arbuz, po wyschnięciu na słońcu, stają
przestałyby oddychać.
się lekkie i puste – tylko ziarenka terkoczą. Dynia
Odcięte od korzeni i przekształcone w przedo wadze nie mniejszej, niż cztery lub pięć kilogramów
mioty użytkowe dynie, pozostają żywe i złote,
po wysuszeniu waży mniej niż sto gramów.
napełniając pokój szczególnym światłem słoWcześniej dynię suszono na świeżym powienecznym.
trzu, później w gorącym piecu, następnie usuwano
1
„Butelkowa” dynia – termin naukowy – tykwa. Wśród ludzi
brzytwą cienką górną półmilimetrową warstwę, ale w
można
usłyszeć jeszcze kilka różnych nazw, na przykład,
taki sposób, by nie uszkodzić kory, która jest jedynie
„wietnamska
cukinia”, „tykwa”, a nawet „indyjski ogórek”.
milimetrowej grubości. A propos, warstwa ta jest nie-
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CUDOWNE DYNIE Z GAGAUZJI

Z PAMIĘTNIKA STUDENTA

„A NA SAMYM POCZĄTKU…”
Hurra! Marzenie się spełniło (własne czy rodziców) i jesteś studentem europejskiego państwa,
które otwiera przed młodzieżą ogromne możliwości. Jesteś w Polsce i wszystko przed Tobą. Marzenia
marzeniami, ale pojawiają się pytania: OD CZEGO ZACZĄĆ? JAK ZORGANIZOWAĆ CODZIENNE
ŻYCIE W NOWYM MIEŚCIE I PRZY TYM ZAOSZCZĘDZIĆ?
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4. Jeśli jesteś miłośnikiem alkoholu i papierosów, lepiej też kupuj to w swoim kraju, bo w Polsce
na to wydasz dwa razy więcej pieniędzy, tylko pamiętaj o ograniczeniach importowych. A najlepiej
w ogóle z tym nie przesadzać, gdyż, jak powszechnie wiadomo, alkohol i palenie szkodzi zdrowiu.
5. O jedzeniu słów kilka. Radzę robić zakupy
w hipermarketach, takich jak Auchan i Real. Będzie taniej niż w zwykłych sklepach. Co do supermarketów, najtańsza jest Biedronka. Następnie
Carrefour, trochę droższy od Biedronki, ale tańszy
od innych supermarketów i sklepów.
1. Dobrze, gdy masz ze sobą łyżki, widelce
i garnki (patelnię też). Gratulacje! Zaoszczędziłeś.
W swoim czasie, musiałam kupić naczynia, czajnik,
małe żelazko i pościel po pierwszym przyjeździe
do Polski. Jeżeli też masz zamiar kupić wszystko
„na miejscu” oraz jedzenie na pierwsze dni pobytu
(takie jak kasze, zboża, itd.) będzie to kosztowało
około 200 $.
2. Jeżeli zdecydujesz się zamieszkać w akade-

miku, bądź przygotowany na to, że od razu będziesz
musiał zapłacić kaucję. Kaucja zwykle równa się
kwocie, która jest płacona za miesiąc pobytu w
akademiku i przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych strat spowodowanych zniszczeniem lub
utratą urządzeń i sprzętów w pokojach lub pomieszczeniach ogólnego użytku. Jeżeli strat uniknąłeś, to
przy wykwaterowaniu otrzymasz pieniądze z powrotem. Pamiętaj, że w administracjach poszczególnych
akademików wymagają opłacenia kaucji gotówką
i od razu przy zameldowaniu.

3. Jako że jesteś studentem i „czasami” będziesz
musiał robić notatki, mam dla Ciebie bardzo ważną
radę. Wszystkie artykuły piśmiennicze kupuj w swoim kraju, ponieważ w Polsce są one baaardzo drogie.
Patrząc w przyszłość, gdy już nie masz czym pisać,
nie śpiesz się kupować wszystko na miejscu. Uratują
Ciebie Targi Pracy – są to wydarzenia, podczas których pracodawcy z różnych firm przedstawiają swoje
oferty pracy dla studentów. Każda firma ma swoje
biurko, a na nim liczne skarby – długopisy, ołówki,
zeszyty, linijki itd. – wszystko za darmo.

6. Jeżeli musisz często korzystać ze środków
komunikacji miejskiej, kup bilet długookresowy,
zwany Kartą Miejską. Ważne: nośnikiem biletów
długookresowych analogicznych do Karty Miejskiej
może być Elektroniczna Legitymacja Studencka
(ELS). Załatwić sprawę biletów można w oddziałach komunikacji miejskiej w mieście, w którym
studiujesz. Doładowanie biletów na legitymacji
jest dość opłacalne. W każdym razie, będzie
o wiele taniej, niż na co dzień kupować bilety jednorazowe, a także uda się uniknąć „ciekawych”
sytuacji, gdy na przykład autobus jest pełen ludzi,
w biletomatach skończyły się bilety, a kierowca nie
reaguje na to, co mówisz.
Ciąg dalszy nastąpi…
Margaryta Barantseva
studentka Uniwersytetu Warszawskiego

MOZAIKA WAKACYJNA

POLONIJNA SZKOŁA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW
WE WROCŁAWIU

przygotowanie przez uczestników, na bazie zdobytej wiedzy w trakcie pobytu i w oparciu o pomoc
specjalistów, autorskich mini-projektów. Zostało
wybranych 10 międzynarodowych zadań, które
młodzi ludzie zrealizują jesienią.
Grupa miała także możliwość spotkania z Panią
kpt. Weroniką Sebastianowicz, Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Młodzi obejrzeli film o bohaterce, mieli szansę na rozmowy oraz
otrzymali z rąk Pani Prezes pamiątkowe nagrody.
http://www.odraniemen.org/

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Zagadki
1. Zieloną piłkę

Każdy rad zjada,
Bo w środku – słodka
Jak oranżada.

2. Gdy litera stanie

Za kurzym gdakaniem,
Orzech z mlekiem w środku
Będzie rozwiązaniem.

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

UWAGA!
Pod koniec roku wśród najaktywniejszych uczestników Klubu będą rozlosowane nagrody!
Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.
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Projekt Stowarzyszenia Odra–Niemen składał się z cyklu warsztatów oraz wizyt studyjnych
w Polsce grupy młodzieży polskiej w wieku 15-18 lat
z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Serbii.
W programie były zajęcia integracyjne, zespołowe, rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
prezentacji własnej organizacji i jej działań, promocji
działań w przestrzeni wirtualnej, wizyty w różnych
organizacjach pozarządowych, prowadzących
działania na rzecz młodzieży i zapoznania się
z realizowanymi przez nie projektami.
Ważnym elementem był udział uczestników
zadania w charakterze wolontariuszy w jednym
z ważniejszych projektów Stowarzyszenia Odra–
Niemen. Młodzi liderzy wspierali organizacyjnie
II Bieg Niezłomnych w Sobótce. Mieli możliwość
przyglądania się od zaplecza jak przygotowuje się
takie zadania i byli obecni na każdym organizacyjnie punkcie tego projektu.
Prowadzone były także warsztaty filmowe, a
końcowym efektem tego bloku są stworzone przez
poszczególne grupy krótkie filmy o Wrocławiu.
Grupa zwiedzała także Wrocław i region. Najważniejszym elementem tego projektu było jednak
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W sierpniu br. młodzież z trzech mołdawskich miast – Kiszyniowa, Komratu i Rybnicy wybrała
się do Wrocławia, aby wziąć udział w Polonijnej Szkole Liderów.

MOZAIKA WAKACYJNA

REKOLEKCJE W STYRCZY
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W parafii Matki Bożej Różańcowej w Styrczy w dniach
6–12 lipca br. odbyły się rekolekcje dla ministrantów
z trzech parafii katolickich w Mołdawii: parafii Św. Archaniołów (Bielce), parafii Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny (Grigorówka) i parafii Św. Aloisa Scrosoppi
(Kiszyniów). Rekolekcje prowadzili ks. Krzysztof Płonka
z Ungheni i czwórka seminarzystów z Katowic: Szymon,
Łukasz, Mateusz i Józef.
Oprócz ministrantów na rekolecje zaproszono adoratorki
styrczańskiej parafii oraz wszystkie chętne dzieci ze Styrczy.
Urozmaicony program dał możliwość młodzieży połączyć letni
odpoczynek z uczestnictwem w codziennej mszy świętej,
poznawaniem na lekcjach życia św. Jana Pawła II, bł. José
Sáncheza del Río, bł. Piotra Jerzego Frassatiego, bł. Chiary
Luce Badano. Zorganizowano konkursy i gry na świeżym powietrzu, w upalne dni wszyscy z zadowoleniem zanurzali się
do wody w nadmuchiwanym basenie. Młodzież uczestniczyła
również w Drodze Krzyżowej oraz nauczyła się Hymnu na
Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.
Jednego dnia wyruszyliśmy na wycieczkę do miasta Soroki, zwiedziliśmy średniowieczną Twierdzę Sorocką, która
w maju została otwarta po restauracji. Mieliśmy również możliwość zwiedzić żeński monastyr w Rudi.
W piątek uczestniczyliśmy w warsztatach modelowania –
z masy solnej wykonaliśmy figurki i inne ozdoby, a następnie pomalowaliśmy je. W sobotę zaproszono nas na ucztę,
podczas której każdemu wręczono upominki, a w niedzielę
nastąpiła chwila rozstania, która nas trochę zasmuciła.
Takie spotkania jednoczą młodzież, kształcą myślenie
grupowe, które jest niezbędne dla wszystkich, a szczególnie
dla ministrantów. Dzięki zajęciom duchowym otrzymaliśmy
szansę rozwijać się w wierze. Jesteśmy bardzo wdzięczni
wszystkim organizatorom!
A na koniec przytoczę słowa seminarzysty Mateusza: „Nie
zniechęcaj się trudnościami. Pan Bóg sobie poradzi. Żyj tym
co niespodziewane! Amen! Bogu niech będą dzięki!”
Władysław Ławski
ministrant z Bielc

W NASTĘPNYM NUMERZE
SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

MUZEUM KATYŃSKIE
W WARSZAWIE
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