2
Jutrzenka 10/2015

AKTUALNOŚCI

Swietłana Lapteacru, Kiszyniów

Dyplom
odbiera
Prezes
Stowarzyszenia
„Polska Wiosna
w Mołdawii„
Oksana
Bondarczuk
(od prawej)

[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Fotoreportaż
Aktualności
Polacy na festiwalu PLAI NATAL
Wiadomości
Publikacje
W cieniu historii
Stosunki rumuńsko-mołdawskie
Aktualności
Spotkajmy się w muzeum
Muzeum Katyńskie
Recenzje niewydumane
Afisz polsko-mołdawski
Rok Jana Długosza
Z pamiętnika studenta
Informator polonijny
Liceum Polonijne w Warszawie
Gość JUTRZENKI
Dyrektor Liceum Ewa Petrykiewicz
Z prac konkursowych
Niezbyt szczęśliwa historia
Na drodze partnerstwa
Uczymy się polskiego
Listy i opinie czytelników
Ogłoszenia
Galeria JUTRZENKI
Nowy mural w Kiszyniowie

2
3
4
5

6
8
9
10
11
12
14
16
20
22
24
25
26
27

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

Jutrzenka 10/2015

Pod koniec października w stolicy Mołdawii odbyła
się XI edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „PLAI
NATAL” („OJCZYSTY KRAJ”). Kulturę polską na festiwalu
zaprezentowało polonijne Stowarzyszenie „Polska Wiosna
w Mołdawii”.
Organizatorzy i uczestnicy festiwalu są pewni, że
takie przedsięwzięcie jest dobrym powodem do lepszego
poznania tradycji i obyczajów mieszkających obok siebie
narodowości. Celem festiwalu jest pielęgnowanie i rozwój
wartości kulturowych oraz zjednoczenie narodowości poprzez
popularyzację wspólnego dziedzictwa i wspieranie młodych
talentów.
W holu Pałacu Narodowości była otwarta wystawa, na której
artyści z Mołdawii zaprezentowali swoje dzieła sztuki. Barwne
stroje ludowe i wesoła muzyka stworzyły świąteczną atmosferę
i zadbały o dobry humor uczestników.
Imprezę otworzyła organizator festiwalu, dyrektor Stowarzyszenia „Plai Înfloritor” Elena Ter, życząc wszystkim uczestnikom
wspaniałych wrażeń. Podczas uroczystości wręczono dyplomy
najbardziej zasłużonym działaczom. Dyplom Biura Mniejszości
Narodowych „Za wkład w rozwój kultury Republiki Mołdawii”
otrzymała prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”
pani Oksana Bondarczuk, Wyróżniono również animatora kultury polskiej Wiktorię Sielicką i zespół „Wesołe Babcie” działający
przy Stowarzyszeniu „Polska Wiosna w Mołdawii”.
Po uroczystych przemówieniach gości zaproszono na
koncert pod hasłem „Jedność w różnorodności”. Widzowie
mieli okazje zobaczyć nie tylko występy zespołów mniejszości
narodowych, ale również mołdawskich i zagranicznych artystów.
Z wielkim powodzeniem wystąpił zespół polonijny „Wesołe Babcie”, prezentując polskie tańce ludowe – kujawiaka
i oberka. Zaangażowanie starszych osób w działalność
społeczną i podtrzymywanie kultury polskiej znalazło odzew
uczestników festiwalu – „Wesołe babcie” nagrodzono gromkimi
brawami!

W NUMERZE:

3

SPOTKANIE Z KULTURĄ POLSKĄ
W RYTMIE OBERKA

WIADOMOŚCI

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Z 235 MANDATAMI, MA SAMODZIELNĄ WIĘKSZOŚĆ W SEJMIE
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25 października odbyły się wybory parlamentarne 2015 do Sejmu i Senatu. Wedle oficjalnych
informacji Państwowej Komisji Wyborczej, próg
wyborczy przekroczyło pięć partii: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Kukiz'15,
Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe. Mimo
nadziei, że uda się jeszcze wejść do Sejmu, partia
KORWiN i Zjednoczona Lewica nie zebrały wystarczającej liczby głosów i musiały pogodzić się
z wyborczą porażką. PiS zwyciężył we wszystkich
grupach demograficznych i niemal we wszystkich
województwach, ale mimo sukcesu partii, Jarosław
Kaczyński odniósł osobistą porażkę przegrywając
z Ewą Kopacz w stołecznym pojedynku.
W niedzielnych wyborach do Sejmu Platforma Obywatelska utraciła niemal wszystkie swoje
bastiony, czyli miejsca, gdzie dotąd bez problemu
wygrywała.
Partia Jarosława Kaczyńskiego zwyciężyła
w większości gmin w Polsce – także w tych województwach, gdzie do tej pory wygrywała Platforma,
czyli w Wielkopolsce czy na Pomorzu. PiS „odbił”
też Platformie kilka dużych miast, w tym Warszawę
i Kraków czy Kielce. Z kolei w wielu innych miejscach, gdzie PO wprawdzie udało się ponownie
zwyciężyć (Wrocław, Gdańsk, Poznań), wygrana
nie była już tak wysoka.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się
jeszcze cztery lata temu w trakcie poprzednich
wyborów do Sejmu. Wtedy Platforma triumfowała
w prawie wszystkich gminach na zachodzie i północy kraju. Do PO należały wówczas niemal całe
woj. lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie,
pomorskie czy śląskie. Z kolei PiS mógł mówić
o zdecydowanej przewadze tylko na Mazowszu,
Podlasiu, Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie.
OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW
Prawo i Sprawiedliwość – 37,58  % głosów,
Platforma Obywatelska – 24,09 % głosów,
KUKIZ'15 – 8,81 %,
Nowoczesna Ryszarda Petru – 7,60 %
Zjednoczona Lewica – 7,55 % głosów
PSL – 5,13 %
KORWiN – 4,76 % głosów
Partia Razem – 3,62 % głosów
Inne komitety wyborcze
zdobyły poniżej 1 % głosów.
W sumie oddano 15200671 głosów ważnych.
Frekwencja w Polsce – 50,02 %
infografika: polska.newsweek.pl

Komitety wyborcze partii politycznych, komitety wyborcze wyborców,
które otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju
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UKŁAD STOWARZYSZENIOWY MIĘDZY MOŁDAWIĄ I UE:
WYNIKI SĄ SKROMNE
Z zaplanowanych na pierwsze 12 miesięcy
765 działań dotyczących realizacji Układu o stowarzyszeniu między Mołdawią i Uniją Europejską,
zrealizowanych zostało zaledwie 21 %, 68 % jest
w trakcie realizacji, a 11 % pozostało nietknięte.
Do takich wniosków doszli eksperci z centrum analitycznego Expert-Grup i stowarzyszenia ADEPT, którzy przeanalizowali osiągnięcia
i trudności w realizacji Układu. Całkowity plan
realizacji umowy na lata 2014-2016 obejmuje
1063 działania.
W okresie od września 2014 r. do lipca 2015 r.
eksport Mołdawii spadł o 14 %, a eksport do krajów
UE pozostał praktycznie na tym samym poziomie,

kontyngenty taryfowe nie są wykorzystywane.
Spadek siły nabywczej spowodował także zmniejszenie importu do Mołdawii aż o 15 %.
„Główną przyczyną skromnych wyników są
bariery pozataryfowe i niska konkurencyjność
naszych towarów. Poza tym, Układ wszedł w życie
w bardzo trudnym dla Mołdawii okresie – zarówno
pod względem politycznym, jak i makroekonomicznym” – wyjaśnia Adrian Lupușor, dyrektor
Expert-Grup.
Źródło: NOI.md
tłumaczyła: Marina Plămădeală,
studentka lingwistyki stosowanej

Kamil Całus

PRACE OSW

Rumunię i Mołdawię łączą bardzo silne więzy, wynikające przede wszystkim z wielu lat wspólnej historii
(w tym wspólnej państwowości), języka oraz dorobku
kulturowego. Ta bliskość z jednej strony sprzyja budowaniu stosunków dwustronnych, z drugiej zaś stanowi
dla nich także poważne obciążenie.
Mołdawska państwowość oraz tożsamość budowana
jest bowiem niejako w opozycji do państwowości i tożsamości rumuńskiej. Część społeczeństwa (szczególnie mniejszość rosyjskojęzyczna) obawia się bliższej współpracy
z Bukaresztem, widząc w niej zagrożenie utratą niepodległości i zapowiedź zjednoczenia z zachodnim sąsiadem.
Historyczny sentyment znajduje także odbicie
w polityce Bukaresztu wobec Mołdawii. Oficjalnie stosunki
z Kiszyniowem uważane są za szczególne, a przedstawiciele rumuńskiej klasy politycznej prześcigają się
w deklaracjach pomocy i poparcia dla wschodniego
sąsiada, odwołując się przy tym do wspólnoty narodowej, kulturowej i językowej. W praktyce jednak polityka
Rumunii wobec Mołdawii (a co za tym idzie, także
wzajemne stosunki) kształtowana jest najczęściej nie
przez sentymenty, lecz przez polityczny pragmatyzm
wynikający m. in. z chęci zdobycia poparcia rumuńskiego
elektoratu.
http://www.osw.waw.pl/
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W CIENIU HISTORII
STOSUNKI RUMUŃSKO-MOŁDAWSKIE
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WYSTAWA „ZAGŁADA POLSKICH ELIT. AKCJA AB – KATYŃ”
W KISZYNIOWIE
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Od 29 września do 25 października 2015 r. w Centrum Wojennej Historii i Kultury Republiki
Mołdawii można było oglądać wystawę „Zagłada polskich elit „Akcja AB – Katyń” przygotowaną
w wersji rumuńskojęzycznej przez Instytut Pamięci Narodowej. Ekspozycja przedstawiła największe
akcje represyjne przeprowadzone równolegle przez Niemców i Sowietów w Polsce w pierwszych
miesiącach II Wojny Światowej.
Podczas wernisażu głos zabrał ambasador Polski Artur Michalski, przypominając, że dnia 17 września minęło 76 lat od momentu gdy – na mocy paktu
Ribbentrop-Mołotow – Armia Czerwona zaatakowała
Rzeczpospolitą. Obecny na otwarciu wystawy mołdawski minister obrony Anatol Șalaru podziękował
przedstawicielom Polski za jej prezentację. Przypomniał, że w tamtym okresie historycznym losy
obu krajów – Mołdawii i Polski były podobne, gdyż
włączona w 1940 r. do ZSRR Mołdawia również była
ofiarą paktu Ribbentrop-Mołotow. Z kolei mołdawska
minister oświaty Corina Fusu podkreśliła, że jej kraj
podąża drogą europejską i wyraziła nadzieję, że
Mołdawianie wkrótce przestaną podlegać oddziaływaniu rosyjskich mediów.
Wystawa podzielona została na kilka bloków
tematycznych. W pierwszym naświetlono sowiecko-niemieckie przymierze polityczne i wojskowe z lat
1939-1941. W kolejnych blokach zaprezentowane
zostały obie zbrodnicze operacje z 1940 r. Przybliżone zostały przykładowe sylwetki ofiar, które stały
się jednocześnie ofiarami obu oprawców. Podsumowaniem wystawy była próba bilansu ludobójczych

fot. Helena Usowa

operacji, ukazanie faktu nieukarania znakomitej
większości odpowiedzialnych za nią funkcjonariuszy
III Rzeszy i ZSRR.
Jesienią 1939 r. na ziemiach wcielonych do Rzeszy, przede wszystkim na Pomorzu i w Wielkopolsce,
doszło do masowych egzekucji polskiej inteligencji.
Jednocześnie ok. 460 tys. Polaków wypędzono
z tych ziem na tereny Generalnego Gubernatorstwa
(GG). Na początku 1940 r. akcję represyjną Ausserordentliche Befriedungsaktion (Nadzwyczajna
Akcja Pacyfikacyjna) postanowiono przeprowadzić
również w GG. Ostrze represji zasadniczo skierowano przeciwko osobom podejrzewanym o związki
z konspiracją niepodległościową – równocześnie
akcja ta miała doprowadzić do unieszkodliwienia
przestępców pospolitych. Akcja AB rozpoczęła się
30 marca 1940 r., a jej pierwszym akordem była
krwawa pacyfikacja terenów objętych działalnością
oddziału partyzanckiego „Hubala”. Nasilenie działań
eksterminacyjnych nastąpiło w okresie od maja do
lipca 1940 r. Największe egzekucje miały miejsce
w Palmirach pod Warszawą, na Rurach Jezuickich
w Lublinie, na Firleju pod Radomiem, w Skarżysku-

AKTUALNOŚCI

w Pińsku, Brześciu, Baranowiczach i Wilejce zostali
przewiezieni do Mińska. Więźniowie ci (w sumie nie
mniej niż 7305 osób) zostali zlikwidowani najpewniej
w miejscu docelowym podróży.
Równocześnie z akcją „rozładowania” obozów
specjalnych i więzień NKWD poddało prześladowaniom rodziny skazanych na zagładę polskich jeńców.
13 kwietnia deportowano do północnych obwodów
Kazachstanu ok. 61 tys. Polaków. Wywożonym
pozwolono zabrać ze sobą jedynie rzeczy osobiste.
Na miejscu kierowano ich do pracy w kołchozach,
osiedlając w skrajnie trudnych warunkach, często
na otwartym stepie.
Akcja AB i mord w Katyniu były najbardziej
jaskrawymi przykładami akcji represyjnych przeprowadzonych w latach 1939-1941 na ziemiach
polskich pod niemiecką i sowiecką okupacją.
W czasie „operacji katyńskiej” zamordowano około 22 tys. ludzi. Szacuje się, iż w trakcie akcji AB
Niemcy rozstrzelali ok. 6,5 tys. Polaków. Razem
z Polakami zamordowanymi w 1939 r. w analogicznych operacjach na ziemiach włączonych do Rzeszy
dawałoby to liczbę około 50 tys. ludzi. Znakomitą
większość ofiar jednej i drugiej zbrodni można zaliczyć do polskiej elity intelektualnej.
Obie operacje represyjne były wstępem z jednej
strony do germanizacji, a z drugiej – do sowietyzacji
Polski. W pierwszym rzędzie uderzono w najlepiej
wykształconych, najzamożniejszych, aktywnych
społecznie i politycznie oraz najbardziej patriotycznych Polaków, którzy mogli stanowić zagrożenie dla
planów okupantów. Nie ulega dziś wątpliwości, że
działania te mają znamiona zbrodni ludobójstwa.
źródło: http://ipn.gov.pl/
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-Kamiennej i innych miejscach. Z akcją AB zbiegło
się w czasie zarządzenie dowódcy policji niemieckiej,
Reichsführera SS Heinricha Himmlera w sprawie
deportacji do obozów koncentracyjnych 20 tys. Polaków. Część z nich aresztowano w trakcie tzw. akcji
zbiorczych, czyli łapanek, obław ulicznych, podczas
których porywano z ulicy, lokali, środków transportu
wszystkich mężczyzn od 16 do 40 lat. Pierwszy
transport więźniów z Warszawy skierowano do
obozu w Sachsenhausen 2 maja 1940 r. 14 czerwca
1940 r. wyruszył z Tarnowa pierwszy transport więźniów do nowo zbudowanego specjalnie dla Polaków
(a znanego dziś z dokonanej tam później zagłady
Żydów) obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
W sumie w ciągu kilku miesięcy wywieziono wówczas kilkanaście tysięcy osób.
Masowe aresztowania miały również miejsce
na terenach pod okupacją sowiecką. W pierwszych
dniach marca 1940 r. Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Komitetu
Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej
Partii (bolszewików) pismo z projektem decyzji
o likwidacji 14 700 jeńców znajdujących się
w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
oraz 11 tys. przetrzymywanych w więzieniach tzw.
zachodniej Ukrainy i Białorusi. Wniosek został rozpatrzony przez Biuro Polityczne 5 marca 1940 r. Na
początku kwietnia 1940 r. ruszyły pierwsze transporty
do miejsc egzekucji w Katyniu, Charkowie i Kalininie
(Twerze), gdzie jeńcy byli rozstrzeliwani strzałem
w tył głowy. Osoby przetrzymywane w więzieniach
we Lwowie, Równem, Łucku, Tarnopolu, Stanisławowie i Drohobyczu przewieziono do Kijowa, Charkowa
i Chersonia. Z kolei przetrzymywani w więzieniach
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SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

MUZEUM KATYŃSKIE
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Jako hołd dla ofiar zbrodni katyńskiej z 1940 roku oraz osób, które przez lata dążyły do
ujawnienia prawdy o niej – 17 września w Warszawie otwarto nową siedzibę Muzeum Katyńskiego.
To drugie po Muzeum Powstania Warszawskiego nowoczesne muzeum, które przywraca pamięć
o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski.
– Muzeum Katyńskie to kolejne, obok Muzeum
Powstania Warszawskiego, miejsce, które – wierzę
w to – stanie się miejscem narodowej pielgrzymki.
Pielgrzymki także edukacyjnej – dla żołnierzy (...),
dla młodzieży. (Wierzę) że będzie odwiedzane,
będzie popularne; że wielu młodych ludzi w naszym kraju będzie mówiło: są dwa miejsca, które
w Warszawie koniecznie trzeba zobaczyć, żeby
coś głębiej wiedzieć o Polsce: Muzeum Powstania
Warszawskiego i Muzeum Katyńskie – powiedział
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Muzeum Katyńskiego.
Głównym motywem Muzeum Katyńskiego jest
droga. Droga, która zaprowadziła prawie 22 tys.
obywateli Polski przez niewolę do miejsc kaźni,
gdzie zginęli z rąk radzieckiej policji politycznej
NKWD. Droga zwiedzania Muzeum Katyńskiego
rozpoczyna się na Placu Apelowym na terenie
3,5 ha parku Cytadeli Warszawskiej. Posadzono
tam 90 grabów w równych rzędach, które niczym
żołnierze trzymają wartę przed Muzeum. W centralnym miejscu stoi dębowy krzyż.
Ścieżka prowadzi do gmachu Cytadeli, XIX-wiecznej twierdzy, gdzie na dwóch piętrach mieści się
muzealna ekspozycja. Najpierw zwiedzający poznają okoliczności zbrodni katyńskiej. Informacje
wyświetlane są na multimedialnych ekranach
umieszczonych w skrzyniach. Potem za pomocą
specjalnej platformy zjeżdżają niżej na poziom muzeum zatytułowany „Świadectwo”. Tam przechowywanych jest ok. 5,5 tys. autentycznych artefaktów
wydobytych z mogił katyńskich. Dalej znajduje się
Aleja Nieobecnych oraz Epitafium Katyńskie. Do

wyjścia z Muzeum na Plac Apelowy prowadzą
wielkie schody rozcięte wąską, płynącą w dół do
Epitafium strużką wody, która symbolizuje wysiłki
wielu osób, głównie rodzin katyńskich, dążące
do ujawnienia prawdy o zdarzeniach z kwietnia
1940 roku.
Wiosną 1940 roku w okolicach Katynia pod
Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Bykowni koło
Kijowa czy Piatichatek na przedmieściu Charkowa
i prawdopodobnie także na Białorusi radziecka
policja polityczna NKWD zamordowała prawie
22 tysiące obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska i policji. Decyzję o egzekucji
„jeńców” podjęły najwyższe władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zawarto ją
w uchwale Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej
(bolszewików) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja
katyńska). ZSRR dopiero w 1990 roku oficjalnie
przyznał, że zbrodni dokonało NKWD (wcześniej
władze radzieckie zaprzeczały własnej odpowiedzialności za popełnioną zbrodnię).
– Rzeczpospolita musi mieć ogromne serce,
żeby te wszystkie ofiary i ich najbliższych pomieścić.
I ma od dłuższego czasu takie serce. To zadanie
gigantyczne, bo trzeba przecież i poszukiwań, i ekshumacji, i identyfikacji, wszędzie tam, gdzie się da,
i budowania cmentarzy – mówił podczas otwarcia
nowej siedziby Muzeum sekretarz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, kierownik zespołu, który stworzył scenariusz historyczno-wystawienniczy dla Muzeum Katyńskiego.
http://polska.pl/

RECENZJE NIEWYDUMANE

Tatiana Mironic, studentka
Kiszyniów

Andrzej Wajda pokazuje poprawnie politycznie i niemieckie, i sowieckie okupacyjne wojska,
nie zapominając przy tym uwidocznić dewastacje,
które dokonały obie strony. Bardzo symbolicznie

„K

pokazana jest scena na moście na początku filmu –
tysiące uchodźców ze strony niemieckiej oraz jednostki – z sowieckiej. Które zło większe?
Co jest istotą celu, dla którego możliwy jest
kompromis? Przecież nie wszystkie biedy były spowodowane okupantami, wiele działań dokonywali
„swoi”. I chłopca-artystę zamordowali swoi, i swoi
chcieli budować nową Polskę.
„Obcy” – to teraz nie Rosjanie. „Obcy” teraz
mówią po polsku, wstępują do partii komunistycznej
i podpisują fałszywe dokumenty ze zmienionymi
datami śmierci. O tym jest film.
Tatiana Moisova, studentka
Warszawa

Andrzej Wajda zaskoczył, nawet bardzo... Nie
jest to film antyrosyjski ani antyniemiecki. Jest to
film o Polakach i dla Polaków! O miejscu Polski
w historii ludzkości i miejscu w sercach Polaków.
O tym, kim jesteś dla swej Ojczyzny i co znaczy dla
Ciebie Ojczyzna.
Ałła Łopatyńska, lekarz
Bielce

Opowiedziana historia w filmie „Katyń”
jest straszna. Ale jest to część historii. A historię trzeba pamiętać, by nie popełniać błędów
w przyszłości.
Polina Statkiewicz, emerytka
Grigorówka

atyń” – polski film wojenny (dramat historyczny) z 2007 roku w reżyserii
Andrzeja Wajdy, który przedstawia zbrodnię katyńską. Uroczysta premiera
filmu odbyła się 17 września 2007 w Warszawie, w rocznicę agresji sowieckiej
na Polskę w 1939 roku. Tytuł roboczy filmu to: Post mortem. Opowieść katyńska, taki jak
powieści filmowej Andrzeja Mularczyka, na podstawie której został nakręcony.
Film został nominowany do Oscara 2007 w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”.
Film zdobył główną nagrodę dla najlepszego polskiego filmu PNF Orły 2008 – w sumie twórcy
filmu otrzymali najwięcej, bo 7 statuetek w różnych kategoriach.
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„Katyń” Andrzeja Wajdy – to spowiedź polskiego narodu, narodu, który okazał się między dwoma
ogniami – sowieckim i niemieckim. I te dwa ognie
niszczą losy ludzi...
Morderstwo tysięcy polskich oficerów staje się
nie przestępstwem, lecz bronią, która może zmiażdżyć przeciwnika, chwytając go za rękę. Nie ważne,
że każda strona ma ręce pełne we krwi, ważne jest,
by obalić cudzą ideologię.
Ci, którzy przeżyli cudem wojnę, toną w morzu
kłamstw. Istnieją dwie możliwości: płynąć sobie
płynąć, nie wysuwając się i nie przyciągając do
siebie uwagi. Druga możliwość – zginąć od kuli.
Niektórzy nie wytrzymali pierwszego sposobu i utonęli, gdyż czuli się jak zdrajcy. A ci, którzy przeżyli,
będą zmieniać historię... Tak rozstrzelanie oficerów
pod Katyniem zmyje krew z sowieckich rąk i zaleje
nią reżim hitlerowski, stanie się symbolem prawości
kursu Stalina.
Jednak zbrodnia pozostanie zbrodnią. Użyć
jej do egoistycznego celu – to grzech przeciwko
niewinnie zamordowanych polskich jeńców. Trzeba
o tym po prostu pamiętać.

Jutrzenka 10/2015

Wieczorem 17 września br., w czasie najwyższej oglądalności, mołdawska telewizja Moldova 1
po raz pierwszy wyemitowała film Andrzeja Wajdy „Katyń”. Po pokazie filmu swoimi wrażeniami
podzielili się nasi czytelnicy:

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

POLSCY MUZYCY W RYBNICY I KISZYNIOWIE
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W niedzielę 4 października w kościele św. Józefa w Rybnicy (Naddniestrze) odbył się koncert duetu
Cracow Duo w składzie: Marek Szlezer (pianino)
i Jan Kalinowski (wiolonczela). Występ muzyków
z Krakowa został owacyjnie przyjęty przez miejscową publiczność.

Gośćmi honorowymi na koncercie byli ambasadorowie Niemiec, Szwecji, Litwy, przedstawiciele
ambasad Łotwy, Ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz
dyrygent Paweł Kotla z Londynu, od kilku lat współpracujący z mołdawską orkiestrą symfoniczną.
Koncert otworzyli: gospodarz miejsca ks. proboszcz Tadeusz Magierowski, ambasador RP Artur
Michalski oraz przedstawiciel departamentu spraw
zagranicznych Naddniestrza Witalij Ignatiew.
W programie koncertu znalazły się utwory
polskich kompozytorów, w tym Chopina, Szymanowskiego, Różyckiego oraz klasyka muzyki
europejskiej Brahmsa i Bacha.
Organizatorami wieczoru byli Instytut Adama
Mickiewicza w Warszawie, Instytut Polski w Bukareszcie, Parafia w Rybnicy oraz Ambasada RP
w Kiszyniowie.

7 października w kiszyniowskiej Filharmonii
Narodowej odbył się koncert zorganizowany przez
Ambasadę RP w Kiszyniowie przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie i Instytutu
Polskiego w Bukareszcie.
Mołdawską Orkiestrą Akademii Teatru, Muzyki i
Sztuk Plastycznych dyrygował Pawel Kotla, dyrygent m. in. London Symphony Orchestra, London
Mozart Players i Orquestra Sinfonica de Sao Paulo,
a także znanych w Polsce i za granicą orkiestr,
wśród nich Warszawskiej Opery Kameralnej i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach. Solistami byli: Jan Kalinowski
(wiolonczela) i Marek Szlezer (fortepian) – laureaci wielu nagród na licznych międzynarodowych

festiwalach muzycznych. W programie znalazły się
kompozycje Góreckiego, Lutosławskiego, Chopina,
Schuberta, Piazzolli.

Instytut Polski w Bukareszcie zorganizował
w Kiszyniowie recital organowy, na którym wystąpił
Bogdan Narloch, artysta z Polski. Koncert odbył

się 20 października w Sali Organowej. Bogdan
Narloch zaprosił publiczność na muzyczną podróż
w czasie, przez twórczość kompozytorów z różnych
epok. W programie znalazły się zarówno utwory
znane wszystkim miłośnikom muzyki, jak i te mniej
popularne, ale warte poznania.
Bogdan Narloch od wielu lat pełni funkcję
dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie, bierze udział w wielu kursach
interpretacji muzyki organowej.
Jest wykładowcą z tytułem doktora habilitowanego w Akademii Sztuki w Szczecinie, Instytucie
Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, oraz
nauczycielem w Zespole Państwowych Szkół
Muzycznych w Koszalinie, gdzie prowadzi klasę
organów.

2015 - ROKIEM JANA DŁUGOSZA
Ojcu polskiej historiografii i heraldyki oraz autorowi największej polskiej kroniki historycznej
średniowiecza poświęcony jest rok 2015 w Polsce.

J

Pod opieką Oleśnickiego
W 1428 r. zapisał się na studia na Uniwersytecie
Krakowskim. Po trzech latach opuścił uczelnię, nie
uzyskując żadnego stopnia naukowego, i jako notariusz publiczny trafił na dwór biskupa krakowskiego,
Zbigniewa Oleśnickiego, stając się z czasem jego
najbardziej zaufanym współpracownikiem. Biskup
dostrzegł ambicję młodego Jana Długosza. Protekcja istnej szarej eminencji Polski pierwszych
Jagiellonów była motorem napędowym kariery
Długosza. Dzięki biskupowi uzyskiwał kolejne
godności kościelne: był proboszczem w Kłobucku,
kanonikiem katedralnym krakowskim, kantorem
i kustoszem wiślickim oraz kanonikiem sandomierskim. W imieniu biskupa sprawował też poselstwa,
m.in. przywiózł Oleśnickiemu, w 1450 r., kapelusz
kardynalski od papieża.
Kiedy młody Jan Długosz znalazł się w Krakowie, najpierw na studiach, potem na dworze biskupa, z ogromnym zaciekawieniem przyglądał się
zawieszonym pod sklepieniem wawelskiej katedry
chorągwiom krzyżackim zdobytym pod Grunwaldem. Ze zdziwieniem stwierdził, że po dwudziestu
i trzydziestu latach po bitwie nikt już nie umiał bliżej o nich mu powiedzieć, ani określić, do której
formacji krzyżackiej należały poszczególne znaki.
Z właściwym dla siebie zapałem skorzystał
z okazji, gdy na koronacje Kazimierza Jagiellończyka przybyło poselstwo krzyżackie. Nakazał
wówczas katedralnym „świątnikom” po uroczysto-

ściach zdjąć chorągwie, oczyścić i odkurzyć, po
czym zaprosił posłów krzyżackich, aby je obejrzeli
i powiedzieli mu, do którego oddziału każda z nich
należała.
Zebrane informacje natychmiast kazał zapisać
swemu pisarzowi. U krakowskiego malarza cechowego Stanisława Durnika zamówił wymalowanie
w przygotowanej pergaminowej księdze kolorowych
podobizn owych chorągwi. Dodał potem do każdej z nich opis. W ten sposób powstało pierwsze
dzieło historyczne Długosza pt. Banderia Prutenorum, czyli po polsku Sztandary wojsk krzyżackich
z Prus (1448).
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Młodzieniec z zapałem do nauki
Urodził się 1 grudnia 1415 roku we wsi Brzeźnica, leżącej w ziemi sieradzkiej. Wywodził się ze
średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Ojciec,
Jan Długosz z Niedzielska, odznaczył się pod
Grunwaldem, za co otrzymał starostwo brzeźnickie.
Miał kilkanaścioro dzieci z dwiema żonami, w tym
trzech Janów, z których najstarszy zasłynął jako
ojciec polskiej historiografii.
Jana od najmłodszych lat miał charakteryzować pęd do wiedzy. Legenda mówi, że Długosz
tak wcześnie dążył do szkoły parafialnej w Nowym
Mieście Korczynie, że zastawał jeszcze zamknięte
bramy szkoły.

Jutrzenka 10/2015

an Długosz herbu Wieniawa —
historyk, dyplomata królewski,
kanonik krakowski.

Wychowawca królów
Po śmierci Oleśnickiego Jan Długosz wspierał
króla Kazimierza Jagiellończyka. W imieniu władcy sprawował liczne poselstwa dyplomatyczne,
a od 1467 r. był wychowawcą starszych synów królewskich: Władysława, Kazimierza, Jana Olbrachta
i Aleksandra. Natomiast nie wiadomo, czy ta opieka
objęła jeszcze Zygmunta i Fryderyka.
Pod koniec życia, w 1479 r., został mianowany
arcybiskupem lwowskim. Godności tej jednak nie
zdołał objąć. Zmarł w Krakowie 14 V 1480 r. i został
pochowany w katedrze wawelskiej. W 1880 r. szczątki Długosza przeniesiono do Krypty Zasłużonych
w
w klasztorze Paulinów Na Skałce, który ufundował.

2015 - ROKIEM JANA DŁUGOSZA
w
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Ojciec historiografii
Jan Długosz był jednym z najwybitniejszych
historyków średniowiecznych. Najważniejszym
jego dziełem są „Roczniki, czyli kroniki sławnego
Królestwa Polskiego” (Annales, seu cronicae incliti
Regni Poloniae) – opisane w dwunastu obszernych
księgach dzieje Polski od legendarnych początków
aż do 1480 r. Było to pierwsze podsumowanie
spraw Królestwa Polskiego od chwili jego powstania
do czasów mu współczesnych. Jednocześnie była
to pierwsza próba ocen i sądów dziejów Polski.
Decyzję napisania historii Polski podjął Długosz
pod wpływem usilnej namowy Oleśnickiego. Historii
wprawdzie nie uczono w tym czasie w szkołach,
ale odczuwano jej potrzebę, nie tylko jako nauki
kształcącej i wychowującej, ale z przyczyn czysto
praktycznych. Mianowicie względy państwowe
wymagały gruntownego poznania przeszłości,
nie tylko dla lepszej sztuki rządzenia, ale przede
wszystkim dla rozstrzygnięcia konfliktów granicznych i pretensji terytorialnych. Znajomość dziejów
mogła pomóc w rozwikłaniu sporów i procesów
z krzyżakami, one mogły podtrzymać świadomość
praw polskich do utraconych ziem na zachodzie
i północy. Rozumiał to dobrze Długosz pisząc:
„Przepowiadam, że to oto dzieło może posłużyć

C

hcę, zadość uczynić, choć po
Twoim zgonie, Twoim rozkazom
i usilnym namowom. Ty, bowiem
z nadzwyczajną miłością, która kazała ci
dążyć do unieśmiertelnienia dziejów ojczystych, tego jednego, przede wszystkim
prośbą i rozkazem domagałeś ode mnie,
a zarazem dostarczałeś wiernym opowiadaniem i w prywatnej rozmowie materiału
do tworzenia w sprawach, które zdarzyły
się za Twoich czasów".
Jan Długosz do Zbigniewa Oleśnickiego

królom, książętom i innym bohaterskim mężom
za przykład i zwierciadło, które by ich zapalało
i podniecało do sławnych czynów”. Historię uważał
Długosz za mistrzynię życia, która naucza cnoty
i drogę do niej wskazuje.
Był także autorem kilku katalogów biskupów
polskich, opisu herbu krzyżackich, pierwszego
polskiego herbarza, żywotów św. Stanisława i św.
Kingi, traktatu historycznego o przyłączeniu Mazowsza do Korony, a także rejestru dóbr diecezji
krakowskiej.
Opr. Sergiusz Moisov

Z PAMIĘTNIKA STUDENTA

O ŻYCIU, JĘZYKU I BOHATERSTWIE
Siemanko, Studenci! Nad Warszawą już trzeci dzień krążą chmury deszczowe i ciągle pada,
pada i pada... No, ale przejdę do rzeczy. Oto kolejnych pięć rad, które przydadzą się Wam w Polsce.
1. Zamieszkajcie w akademiku, poczujcie
się jak prawdziwi studenci!
O, jak potem będziecie się śmiać, wspominając przygody akademickie! To imprezy w pokoju
sąsiedzkim o drugiej w nocy i alarm przeciwpożarowy o czwartej rano (przez to, że ktoś palił
papierosy na korytarzu). To Chińczycy, którzy

ciągle coś od Was chcą i nowi przyjaciele, którzy
chętnie przypilnują waszą gotującą się we wspólnej kuchni kaszę. Akademik to coś naprawdę
magicznego. I wcale nie musicie mieszkać tam
przez pięć lat. Miesiąc, dwa, rok – i dzięki nowemu doświadczeniu, będziecie trochę więcej
rozumieli o życiu.

Z PAMIĘTNIKA STUDENTA

4. Jak wynika z wyżej napisanego – komunikujcie się z Polakami! W większości polskich
uczelni Polacy jako pierwsi wykazują inicjatywę
i zapraszają całą grupę na spacer (czytajcie „na
piwko”), by lepiej poznać jeden drugiego. Ogólnie
takie spotkania są bardzo miłe, a najważniejsza
jest możliwość zrozumienia tego, iż Wasi polscy
koledzy też są ludźmi, a nie tylko mądrymi kolegami
ze studiów, którzy znają odpowiedzi na wszystkie
pytania. Oni też chętnie będą pytali Was o tym,
skąd jesteście i jak Wam tu się podoba. A propos
„mądrości”, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć – tych mądrych kolegów nauczono tego
jeszcze w szkole (w Polsce jest nieco inny system
edukacji). Więc nie myślcie, że to z Wami jest coś
nie tak. Spokojnie kontynuujcie naukę i przyjdzie
czas, gdy polscy studenci i obcokrajowcy staną
w jednym szeregu.
5. Facebook – teraz wiem, co dzieje się
w świecie. Co Facebook znaczy dla polskich
studentów? Wszystko. A co Facebook znaczy dla
obcokrajowców, którzy studiują w Polsce? Prawie
wszystko. Facebook – to nowi przyjaciele, wszystkie wiadomości o tym, co dzieje się w mieście,
w którym mieszkasz i studiujesz. To grupa Waszej
uczelni, specjalizacji, roku, a nawet grupa Waszej
grupy. Znajdziesz tam informację o wszystkich
imprezach, spotkaniach na uczelni, nawet plan
studiów tam będzie. Już nie wspominam o notatkach i prezentacjach. No i rzeczywiście, koledzy
z roku z ogromną przyjemnością będą lubili Wasze
zdjęcia i szukali nowej informacji o Was i Waszych
zainteresowaniach. Pięknie!
Margaryta Barantseva
studentka Uniwersytetu Warszawskiego
rysunki autorki
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3. Drodzy Czytelnicy, odważnie oświadczam –
nie bójcie się popełniania błędów językowych
i zadawania pytań. Zwłaszcza, jeśli macie w planach nauczyć się dobrze mówić po polsku. Jak
byłam na roku przygotowawczym (na zerówce),
czasami nawet ust bałam się otworzyć, myśląc:
„Jejku, a gdy coś nie tak powiem...”. Ale z czasem
zrozumiałam, że trzeba mówić i już sama prosiłam
wszystkich znajomych Polaków poprawiać mnie, bo
jak inaczej się nauczę? Wiecie, co na to moi polscy
przyjaciele? „No dobra, tylko przez to nie obrażaj się
na nas...”. A kiedy gorąco przepraszałam za to, że
powiedziałam coś nie tak, lub niezbyt ładnie, albo
w ogóle nie wiedziałam jak coś wyjaśnić i czułam
się fatalnie i beznadziejnie, nierzadko słyszałam
„...ależ proszę Cię! Dobrze kombinujesz. Słuchaj,
przyjechałaś do innego kraju, studiujesz w obcym
języku, musisz pracować więcej niż przeciętny
polski student. Podziwiam Cię! Więc spoko, nie
przepraszaj”.

I rzeczywiście tak jest – jeżeli dostaliście się
na studia do Polski, to gratulacje! Jest to ogromny
krok do przodu, na który nie każdy się zdecyduje.
I Polacy to też rozumieją. Dla większości z nich
jesteście dziwnym, ale prawdziwym bohaterem.
Bądźcie dumni z siebie i mówcie jak najwięcej!
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2. Jak zdecydujecie się zamieszkać na
stancji to, po pierwsze – nie odległość jest ważna,
a to, jak blisko znajduje się przystanek. Możecie
wybierać mieszkanie w dzielnicy, która wam się
podoba, nawet gdy jest ona daleko od uniwersytetu.
W Warszawie jest dobrze zorganizowana komunikacja miejska, więc jeśli macie blisko metro lub
przystanek autobusowy, to problemów z dojazdem
gdziekolwiek nie będzie. Moja przyjaciółka mieszka
na Pradze Północnej (dzielnica Warszawy), która
jest dość daleko od centrum, ale stację metra ma
tuż obok domu, więc zawsze dojedzie w każdy
zakątek miasta szybko i bez długiego czekania na
transport. Brzmi nieźle, prawda?
Jednak, wybierając mieszkanie, wciąż trzeba być ostrożnym i uważnie wczytywać się
w umowę: przeczytajcie wszystko, zwłaszcza to, co
jest napisane drobnym drukiem. Jest to konieczne,
by nie okazać się w nieciekawej sytuacji jak, na
przykład – podpisaliście umowę najmu mieszkania,
a okazało się, że musicie tu mieszkać przez pięć
lat i nawet jeśli zechcecie się wyprowadzić, będzie
czekała na Was kara.

INFORMATOR POLONIJNY

ЛИЦЕЙ им. CВ. СТАНИСЛАВА КОСТКИ
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Школа в Варшаве для поляков, проживающих на Востоке и в Польше
Наш полонийный лицей наследует традиции
учебного заведения «Коллегия Св. Станислава
Костки», основанного польской аристократией
в 1908 году. Образовательные и воспитательные
программы, которые успешно претворяются
в жизнь в лицее, служат сохранению и развитию
этих традиций, для того чтобы выпускники нашего лицея в будущем вошли в состав элиты
польского общества – в лучшем значении этого
слова. Полонийный лицей в Варшаве приглашает
молодых людей, являющихся приверженцами
христианских ценностей, желающих развиваться
и формироваться, опираясь на учение Католической Церкви.
Уже 12 лет лицей дает образование детям
из Польши и из семей поляков, проживающих на
территории бывшего Советского Союза. У нас вы
можете обучаться вместе со своими сверстниками из Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Молдавии, России, Украины и Узбекистана.
Приглашаем выпускников 9 классов,
желающих получить хорошее образование
в Польше!

LICEUM POLONIJNE
Kolegium Św. Stanisława Kostki,
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
tel. +48 22 559 21 10, fax +48 22 840 71 12
rekrutacja.kolegium@gmail.com

Если ты проживаешь на территории
бывшего Советского Союза и
• имеешь документально подтвержденное польское происхождение,
• хорошо успеваешь в школе,
• хочешь быть хорошо подготовленным
к учебе в высших учебных заведениях
в Польше
– мы ждем тебя!
Всем учащимся, не проживающим в Польше, предоставляется место в интернате, расположенном на территории лицея.
Уровень знания польского языка при поступлении не имеет решающего значения. Для
нас важно ваше стремление учиться и огромное
желание добиться поставленных целей в овладении знаниями.
Дополнительную информацию вы можете найти
на странице: www.liceumpolonijne.edu.pl
в закладке rekrutacja

INFORMATOR POLONIJNY

LICEUM POLONIJNE ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu liceum
stwarza bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy, przygotowania się do egzaminów maturalnych
i podjęcia studiów na wybranych przez uczniów
kierunkach renomowanych polskich uczelni. Procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu towarzyszą zajęcia i spotkania, mające na celu rozwijanie
indywidualnych zainteresowań młodzieży.
Przy szkole funkcjonuje internat, który zapewnia
uczniom całodzienną opiekę i pozostaje w stałej
współpracy z liceum.
By zapewnić młodzieży wsparcie materialne
i umożliwić trzyletni pobyt w szkole, organ prowadzący troszczy się o zapewnienie różnych programów stypendialnych, mających na celu między
innymi promowanie wysokich wyników w nauce.
Nasza szkoła to wielokulturowa społeczność.
Łączą nas nie tylko wspólne zajęcia edukacyjne
i wychowawcze, ale bogata codzienność, stawiająca przed nami wciąż nowe wyzwania.
Opr. Eugenia Niculeac,
uczennica Liceum Polonijnego w Warszawie

www.liceumpolonijne.edu.pl
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Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki to szkoła o charakterze
polonijnym, która specjalizuje się w kształceniu
młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu.
Od 2003 roku do szkoły uczęszczają uczniowie
z 12 krajów Europy i Azji: Ukrainy, Białorusi, Rosji,
Litwy, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu, Armenii, Mołdawii i Polski. Dla
wielu z tych młodych ludzi nauka w Liceum Polonijnym w Warszawie to jedyna szansa powrotu do
Polski – wymarzonego kraju ich przodków.
Misja liceum polonijnego zakłada również
integrację z polską młodzieżą i reintegrację ze
społeczeństwem, zgodnie z aktualnymi priorytetami
MSZ. Szkoła pielęgnuje bogactwo wielokulturowości i akcentuje swój międzynarodowy charakter.
W tej atmosferze bardzo dobrze odnajduje się polska młodzież z Warszawy i innych miast. Uczniowie
ze Wschodu i młodzież lokalna wzbogacają się
nawzajem swoją kulturą, wspólnie rozwijają swoje
talenty, zwiększając przy tym motywację do nauki.

Jutrzenka 10/2015

Szkoła w Warszawie dla Polaków ze Wschodu i z Polski

GOŚĆ JUTZENKI

O LICEUM POLONIJNYM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W WARSZAWIE
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ROZMAWIAMY Z JEGO DYREKTOREM EWĄ PETRYKIEWICZ
– Obecny rok 2015/2016 zapowiada się równie dynamicznie, choć miniony należał niewątpliwie do udanych…
– Świadczą o tym nie tylko wysokie wyniki
w nauce i konkursach, ale też liczne działania,
które dawały możliwość wszechstronnego rozwoju
naszym uczniom i wpływały na „wykuwanie” ich
talentów.
W ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2015 ocenie poddano
ponad 2300 liceów, wybierając 500 najlepszych,
w których naprawdę warto się uczyć. Po raz kolejny
Liceum Polonijne Kolegium św. Stanisława Kostki
znalazło się wśród wyróżnionych szkół w Polsce.
Co roku ten właśnie ranking wzbudza największe
emocje i oczekiwania wśród rodziców, gimnazjalistów oraz nauczycieli i dyrektorów szkół. W najnowszym rankingu Liceum Polonijne znalazło się na
44 miejscu spośród 100 liceów warszawskich opisanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.
Uzyskaliśmy też 74 miejsce w województwie mazowieckim, natomiast w klasyfikacji ogólnopolskiej
Liceum Polonijne jest na 350 miejscu spośród ponad
2300 liceów w Polsce.

Kolejny rok szkolny należy już do historii. Zakończyliśmy go uroczyście i z bardzo dobrymi wynikami
uczniów. Aż 33 osoby otrzymały świadectwa z wyróżnieniem, a najwyższą średnią ocen (5,93) osiągnęła
uczennica klasy I B Ela z Irkucka.
W nowym roku szkolnym 2015/2016 nasze
liceum ma dużo więcej uczniów. Na tegorocznym
święcie szkoły była m. in. pani prezydentowa Agata
Kornhauser-Duda.
– Wasze liceum powstało…
– …w roku 1992, kiedy pojawiła się możliwość
zakładania w Polsce szkół społecznych i prywatnych.
Nasza szkoła została założona przez grono rodziców
przy współpracy z domem dziecka w podwarszawskich Pyrach.
Natomiast w roku 1994 nasza placówka odziedziczyła imię, sztandar oraz inne pamiątki po przedwojennym Gimnazjum i Liceum Męskim im. św.
Stanisława Kostki, które mieściło się w Warszawie
przy ul. Traugutta. Jego wieloletnim dyrektorem
był błogosławiony ks. Roman Archutowski – wielki
przyjaciel młodzieży, który został zamordowany
w obozie koncentracyjnym na Majdanku.

Wśród gości na święcie szkoły znalazła się m. in. Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda. Druga od prawej Dyrektor Liceum Polonijnego Św. Stanisława Kostki w Warszawie Ewa Petrykiewicz

GOŚĆ JUTZENKI

– Wróćmy jednak do waszej historii…
– W roku 2001 musieliśmy opuścić Pyry
z różnych zresztą powodów. Przenieśliśmy się do
Wilanowa, gdzie w budynkach parafialnych parafii
św. Anny były odpowiednie pomieszczenia dydaktyczne oraz dodatkowe, które można było zaadoptować na szkołę, a następnie na internat.
– Uczniami Waszej szkoły była tam młodzież z…
– … z Warszawy z Pyr, która przeniosła się
z nami na nowe miejsce. Brakowało natomiast miejscowych kandydatów z terenów Wilanowa. Obok
była przecież szkoła państwowa, która dysponowała
wolnymi miejscami.
W tej sytuacji należało podjąć jakąś decyzję.
Byłam wtedy prezesem Oddziału Warszawskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i wicedyrektorem szkoły. Zaproponowałam, aby zaprosić
do szkoły młodzież polską z Ukrainy i Białorusi.
– Skąd wziął się ten pomysł?
– Wcześniej, w latach dziewięćdziesiątych,
pracowałam w Sekretariacie Misyjnym Księży Pallotynów. Często wówczas wyjeżdżałam na Wschód.
Kierowałam też wtedy misyjnym czasopismem „Po-

– Jak to wygląda obecnie?
– Dziś mamy już ponad 100 uczniów z 8 krajów. Liczba państw, z których przyjeżdżają uczniowie, zależy u nas od corocznej rekrutacji. Obecnie
najwięcej uczniów stanowią młodzi z Ukrainy –
około połowy. Są też uczniowie z Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i Uzbekistanu. Mieliśmy też wcześniej
uczniów z Kirgistanu i Turkmenistanu. Wykruszyła
się natomiast młodzież z Polski – chociaż bardzo
bym chciała, aby razem z uczniami ze wschodu
uczyła się młodzież krajowa. Polacy z Polski
mogliby przecież mieszkać w naszym internacie.
Musiałyby to być jednak dzieci z rodzin świadomie
kierujących je do naszego liceum. Zależy nam
na młodzieży wychowanej w domu patriotycznie
i religijnie, która mogłaby, swoją postawą i zaangażowaniem oraz wiedzą, pomagać młodzieży
polskiej ze wschodu.

Jutrzenka 10/2015

syłam Was”. Na jego łamach pisałam o odradzaniu
się życia religijnego na Wschodzie. Jeździłam i na
Białoruś, i na Ukrainę, tam gdzie Pallotyni otwierali
swoje placówki. Wszystkie te wyjazdy były bardzo
wzruszające. Ze względu na te kontakty i ludzi, których tam spotkałam, pomyślałam o nowym szkolnym
programie dla młodzieży zza naszej wschodniej
granicy.
Pomysł ten był, jak na owe czasy, bardzo nowatorski. Nie ma dziś żadnych wątpliwości w tym
stwierdzeniu. W 2003 roku przyjechała do nas
pierwsza grupa 20 uczniów z Białorusi i Ukrainy.
A potem z każdym rokiem przybywało ich więcej,
tak że szkoła stała się placówką polonijną, chociaż
Polacy na Wschodzie (mam tu na myśli Białoruś
i Ukrainę) to nie Polonia.
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– Warto przypomnieć trochę historię tej
przedwojennej szkoły, do etosu której obecnie
Państwo, tak często, się odwołujecie.
– W przedwojennym gimnazjum i liceum, założonym w roku 1908 przez hrabiego Zygmunta Wielopolskiego, kształciło się wielu znanych i wybitnych
Polaków – takich jak: Witold Gąbrowicz, Stanisław
Baliński, ks. Jan Zieja oraz Adam i Tomasz Strzemboszowie. Hrabia Wielopolski uzyskał też zgodę
urzędników carskich, aby w jego szkole można było
uczyć po polsku.
W tej przedwojennej szkole uczyły się dzieci
z rodzin arystokratycznych, ziemiańskich, mieszczańskich oraz chłopskich, wybitnie uzdolnionych,
które zdały egzamin wstępny. Mecenasami tych
ostatnich byli rodzice zamożnych uczniów.
W roku 1920, kiedy Polska odzyskała niepodległość i do Warszawy przyjechało dużo młodzieży
z Kresów, otwarto dla nich internat. My też, niechcący w pewnym sensie, bo nie było to świadome
założenie, nawiązaliśmy do tej pięknej tradycji…
i też otworzyliśmy w 2003 roku internat dla Polaków
ze Wschodu.
Szkoła istniała i działała jeszcze w czasie wojny,
ucząc młodzież w podziemiu i na tajnych kompletach.
Swoją działalność zakończyła dopiero w 1944 roku. Po wojnie władze komunistyczne nie pozwoliły
na wznowienie jej działalności.

– Jaka jest specyfika Waszego Liceum?
– Realizujemy w naszej szkole podstawę
programową z wymaganych przedmiotów. Nasi
uczniowie przyjeżdżają tu, mając słabą znajomość
języka polskiego. Przede wszystkim musimy im
zapewnić bardzo dużą liczbę rozmaicie realizowanych godzin języka polskiego. Szczególnie trudny
jest język polski dla uczniów z Gruzji. Polska gramatyka, składnia i słownictwo sprawiają im dużą
trudność. W nauczaniu języka polskiego pomagają
też zajęcia dodatkowe, takie jak np. koło teatralne
czy koło dziennikarskie.
Nasza młodzież jest bardzo uzdolniona artystycznie, nawet ci, którzy wybierają sobie kierunki
ścisłe.
Kładziemy też nacisk na program wyrównawczy
z różnych przedmiotów, zwłaszcza z historii Polski,
w
której nie znają. A do matury musimy ich przygoto-
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w
wać z historii całościowo, poczynając od początków
państwa polskiego.
Zależy nam, aby budzić w nich patriotyzm.
Polskę znają tylko ze wspomnień dziadków lub
pradziadków. Staramy się więc, aby nasi uczniowie
„nauczyli się” Polski, poznali ją i pokochali. Taka
jest nasza misja: wspomagać i kształcić Polaków
ze Wschodu.
– Jak można trafić do waszego Liceum?
– Do naszej szkoły można się dostać, wysyłając zgłoszenie do sekretariatu szkoły droga mailową. Można wejść na internetową stronę szkoły
(http://liceumpolonijne.edu.pl/) gdzie jest m. in.
zakładka o rekrutacji dla cudzoziemców. I tam są
wymienione dokumenty, jakie trzeba wypełnić.
Ważna jest też rekomendacja od miejscowego
księdza proboszcza, prezesa organizacji polonijnej czy dyrektora szkoły, ewentualnie z konsulatu.
Istotne jest, czy kandydat, kandydatka ma Kartę
Polaka. Zdarza się również, że podejmuje u nas
naukę młodsze rodzeństwo naszych absolwentów
lub młodzież z tej samej miejscowości.
– Jakie przygotowanie i kompetencje wychowawcze posiada Wasza kadra nauczycielska?
– Nasza kadra to dobrzy, profesjonalnie przygotowani nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
skutecznie uczący. Posiadają też zdecydowane
poglądy, jeśli chodzi o kształcenie i wychowywanie patriotyczne młodzieży – w oparciu o wartości
chrześcijańskie i katolickie. W internacie również

pracują oddani wychowawcy. Zwłaszcza oni muszą
być dyspozycyjni, bo w internacie dyżur trwa non
stop – i w święta i w niedzielę.
– Jakie kierunki studiów wybierają Wasi absolwenci i jak sobie na nich radzą?
– Nasi absolwenci wybierają sobie przede
wszystkim studia na SGGW, SGH, na Politechnice,
na Uniwersytecie Warszawskim lub w innych miastach np. w Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Są
to studia m. in. inżynieryjne, informatyczne, ekonomiczne, a także biologia, biotechnologia, prawo,
stosunki międzynarodowe, medycyna, kulturoznawstwo, psychologia itd. Wszyscy chcą tu potem
zostać i nie wracać już na Wschód. Szybko też, po
skończeniu szkół, podejmują pracę.
Nasza szkoła stwarza tym młodym ludziom dogodne warunki, by się szybko zintegrowali z polskim
społeczeństwem i czuli się, jak u siebie.
– Kto Wam pomaga, kto Was finansuje?
– Przez całą dekadę naszej działalności nie
doczekaliśmy się żadnego systemowego wsparcia.
Szkoła i internat otrzymują wprawdzie subwencję
MEN, ale jest ona niewystarczająca. Może być
wydatkowana na określone przepisami potrzeby.
I tak np. nie może być wydana na wyżywienie, bo
w innych internatach w Polsce za posiłki płacą rodzice. Takich jednak pieniędzy rodzice naszych dzieci
ze Wschodu nie mają i nie zapłacą, bo większości
z nich na to nie stać.

 Wizyta w Sejmie. Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja to dobra okazja, aby pokazać młodzieży miejsce stanowienia
prawa w Polsce

Polacy ze Wschodu mogą być najlepsi na
kryzys. Szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy tyle
osób wyjechało za granice w celach zarobkowych
i do Polski już nie wróci, bo ich dzieci zaczynają
chodzić tam do szkoły. Koniecznym więc wydaje
się zaproszenie do Polski ludzi z krajów byłego
ZSRR, którzy przyznają się do polskości i chcieliby
tu wrócić. To jest wielka szansa dla Polski.

– Kto jeszcze pomaga Wam finansowo?
– W 2012 roku powołaliśmy przy szkole Fundację „Dla Polonii”, w bardzo trudnym dla szkoły
okresie, kiedy Senat nie mógł już wspierać takiej
działalności, a MSZ dopiero ustalał kryteria i sposoby podziału środków. Przez cały rok utrzymywaliśmy szkołę tylko z subwencji MEN (absolutnie
niewystarczającej) i z wpłat darczyńców na konto
Fundacji w ramach Akcji „Witajcie w Domu”. Tę
akcję zainicjowała Fundacja, gdyż po to została
powołana, aby wspierać szkołę i utrzymanie oraz
kształcenie uczniów ze Wschodu. Ten cel ma zapisany w statucie.
Utrzymać naszych uczniów możemy w wielkim
stopniu dzięki pomocy dobroczyńców, szczególnie
tych, którzy objęli mecenat nad wybranymi uczniami. Założeniem idei mecenatu są systematyczne
wpłaty dowolnej konkretnej kwoty na kształcenie
i utrzymanie wybranego ucznia. Nasi darczyńcy
biorą pod opiekę konkretnego ucznia np. dlatego,
że ich rodzina pochodzi z Drohobycza na Ukrainie –
a nasz uczeń też stamtąd pochodzi. Albo dlatego,
że pracują w branży medycznej, a nasz uczeń
chce studiować medycynę. Takie są mniej zwykle
kryteria wyboru podopiecznego. Mecenas decyduje
się na jakąś konkretną sumę i zobowiązuje się do
jej systematycznej wpłaty przez pewien okres. Bez
tej pomocy szkole byłoby trudno funkcjonować
i trwać – chyba, że w przyszłości znajdzie się jakieś
nowe rozwiązanie systemowe.
Obecnie Fundacja „Dla Polonii” startuje w konkursach grantowych MSZ. W tym roku otrzymała
grant w wysokości 100 tys. zł, co starczyło na półtora
miesiąca wyżywienia ponad 100 uczniów. Pozostałe
środki musimy pozyskać z innych źródeł, przede
wszystkim w ramach mecenatu i od dobroczyńców – ludzi wielkiego serca i dobrej woli. W nowym
roku szkolnym będzie ok. 110 uczniów polskiego
pochodzenia z ośmiu krajów: Armenii, Białorusi,
Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
i Uzbekistanu. Więc przed nami kolejny rok wyzwań
i walki o zapewnienie uczniom szansy na naukę w
naszej szkole i w Polsce. Rozwiązaniem problemów
z utrzymaniem uczniów byłaby własna siedziba dla
szkoły z własną stołówką i kuchnią. Fundacja podjęła
intensywne działania w tym kierunku.

– Jakie koszty utrzymania uczniów ponosi
Wasze Liceum?
– Największy z nich to wynajem pomieszczeń,
bo nie mamy własnej siedziby. To są naprawdę
duże kwoty. I druga pozycja to wyżywienie – przy
dziennej stawce na jednego ucznia 20 zł.
Jedzenie dostarcza nam firma cateringowa, gdyż
nie mamy możliwości prowadzenia własnej kuchni.
Na jednego ucznia potrzebujemy miesięcznie około
1 tysiąca zł: 600 zł na jedzenie i 400 zł to koszty
utrzymania w internacie, zajęcia wyrównawcze.
– Czego więc, poza zdrowiem i kasą, można
Państwu życzyć…?
– … rozwiązania problemu z własną siedzibą
dla szkoły. Po wielu nieudanych poszukiwaniach
odpowiedniego obiektu, doszliśmy do wniosku,
że łatwiej nam będzie starać się o działkę i wybudować szkołę z internatem. Utwierdziły mnie
w tym przekonaniu słowa św. Maksymiliana Kolbego wypowiedziane do współbraci: „Ponieważ
niczego nie mamy, dlatego zaczynamy budować”.
– Co jeszcze?
– Pamiętamy też ciągle o życzeniu Ojca Świętego Jana Pawła II, aby dbać o Polaków na Wschodzie.
On sam bardzo o nich pamiętał. W swoich licznych
wystąpieniach mocno akcentował dziedzictwo kulturowe, które nas z nimi łączy. Ze względu też na nie,
chcemy wyrazić naszą solidarność z rodakami i ich
potomkami, którzy zostali tam wywiezieni. Oni chyba
w najlepszych snach nie mogli sobie wyobrazić, że
ich wnuki przyjadą do Polski i że będą się tu uczyć,
a potem studiować i mieszkać.
To przede wszystkim z nimi, z naszymi rodakami
zza wschodniej granicy, powinniśmy być najpierw
solidarni. Dziś najbardziej naszej pomocy potrzebują rodacy z Ukrainy oraz Polacy z Kazachstanu,
którzy nie mają wielkich szans na szybki powrót
do ojczyzny. I tu właśnie potrzebne jest wsparciem
systemowe. To jest wyraz naszej solidarności, do
której jesteśmy w pierwszej kolejności wezwani. Dopiero potem możemy zająć się innymi uchodźcami.
Jeżeli ze swoimi rodakami nie będziemy solidarni,
to będzie bardzo źle o nas świadczyć.
rozmawiał Leszek Wątróbski
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Kraków przykładowo jest w stanie dotować z budżetu miejskiego sprowadzanie ze Wschodu i utrzymanie w internatach uczniów szkół zawodowych,
a Warszawa nie była tym nigdy zainteresowana.
Był czas, kiedy Senat RP wspierał szkołę
i pokrywał prawie w 100 % wyżywienie uczniów. Tak
było do 2011 roku. Od kiedy zadania finansowania
Polonii przejęło MSZ, dostajemy tylko 1/4 tej kwoty.
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GOŚĆ JUTZENKI

Z PRAC KONKURSOWYCH
W 2015 roku w ramach projektu „VOX POLONIAE –
w stronę rozwoju i zacieśniania kontaktów bezpośrednich” zorganizowano konkurs prozatorski dla Polonii
„OJCZYSTY – POLSKI – MÓJ”. Organizatorem projektu
był Urząd Gminy Kęty, współorganizatorem – Dom Kultury
w Kętach.
W piątek 16 października na uroczystej inauguracji XVIII Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” burmistrz
Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przybliżył gościom ideę projektu „VOX
POLONIAE”, którego celami są integracja i rozwój kontaktów Polonii
z Polakami, mieszkającymi w kraju. Podczas uroczystości wręczono nagrody w konkursie literackim „OJCZYSTY – POLSKI – MÓJ”, laureatami
którego zostali przedstawiciele Polonii z Niemiec, Białorusi i Mołdawii.
Miło jest nam poinformować, że opowieść członka naszej redakcji Ałły Klimowicz pt. „Niezbyt szczęśliwa historia” znalazła się wśród nagrodzonych prac. Gratulujemy autorce!
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NIEZBYT SZCZĘŚLIWA HISTORIA
Ałła Klimowicz – pracuję jako bibliotekarka w Liceum Ogólnokształcącym im. L. Tołstoja w mieście Głodiany (Glodeni), w Mołdawii. Jako wolontariuszka uczy chętnych języka polskiego. Od lat współpracuje
z redakcją pisma „Jutrzenka”, pisze szkice o losach przedstawicieli miejscowej Polonii.
W Mołdawii trwa upalne lato. Dlatego mieszkańcy tak lubią wieczory – nareszcie można wyjść
z dusznych domów i rozkoszować się nadchodzącym chłodem. Rozpoczyna się długa biesiada
połączona z niespiesznymi rozmowami. W jeden
z takich wieczorów odwiedziłam swoją dawną
przyjaciółkę Marinę Lewicką, która przyjechała na
lato do swojego ojca Eugeniusza Wojewódzkiego,
mieszkającego po sąsiedztwu. Marina jest wspaniałym człowiekiem, utalentowaną pianistką. Obecnie
pracuje jako nauczycielka w szkole muzycznej
miasta Kursk, w Rosji.
– Wiesz – dzieli się ze mną radością Marina –
Olesia (córka) była na przesłuchaniu, ma bardzo
dobry głos, czysty sopran. Zawsze marzyłam, aby
śpiewać, ale Bóg obdarował mnie innym talentem.
A teraz moje marzenia zaczęły się spełniać poprzez
moją córkę.
– Bardzo się cieszę – mówię – matczyne geny!
– No, co ty! Już moja prababcia była pianistką.
To bardzo stara i niezbyt szczęśliwa historia…
Marina zamyśla się – wspomina albo decyduje
na opowieść. Nie pospieszam jej; nie wszystko
można tak po prostu opowiedzieć. I to nie z powodu braku zaufania do rozmówcy, ale dlatego, że
czasem wspomnienia przynoszą ból. Po dłuższym
milczeniu Marina rozpoczęła swoje opowiadanie.
– Moja prababcia Stefania Dąbrowska urodziła
się w bogatej szlacheckiej rodzinie. Miała wszystko,
o czym marzy każde dziecko: kochających i troskliwych rodziców, szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo.

Bardzo wcześnie ujawnił się u niej talent muzyczny
i zaczęto uczyć ją gry na fortepianie. Z pewnością
mogła zrobić karierę, ale niespodziewanie na jej
życiowej drodze pojawił się Leon Godżyński. Był
inżynierem na kolei i nie posiadał ani tytułu, ani
majątku. Nie wiem, w jakich okolicznościach się
poznali, ale mama opowiadała, że młoda Stefania
od razu bezwarunkowo oddała mu swoje serce.
Rodzice sprzeciwiali się wyborowi niedoświadczonej dziewczyny: nie takiego zięcia życzyła sobie
rodzina Dąbrowskich.
Dalsze wydarzenia potoczyły się jak w banalnych powieściach dla kobiet: Stefania wbrew woli
rodziców wyszła za ukochanego. Tylko dalszy ciąg
tej historii nie był już taki piękny jak w romansach.
Aby na dobre oderwać żonę od rodziców, Leon
wyjechał wraz ze Stefanią z Warszawy do Rosji.
Jako pracownika kolei skierowano go do dalekiego Irkucka na Syberii. Tam jedno za drugim
urodziło się ośmioro dzieci. Moja babcia Irena
była najstarsza.
Życie rodzinne prababci Stefanii nie było zbyt
udane. Mąż okazał się człowiekiem niestałym,
nawet nie starał się ukrywać swoich romansów
na boku. O rodzinę też nie bardzo się troszczył.
Stefania była zmuszona nie tylko sama zajmować
się domem, ale i dawać prywatne lekcje gry na
fortepianie w bogatych domach. Często myślę, jak
jej było w obcym zimnym mieście, daleko od rodziny, przyjaciół, znajomego otoczenia. Co czuła, co
myślała w pełne tęsknoty, samotne noce…

w mieszkaniu komunalnym (mieszkanie składało
się z kilku pokoi, w każdym mieszkała inna rodzina,
kuchnia była wspólna – przyp. aut.).
Szczęście babci Ireny nie trwało długo. Przyszedł rok 1937. Wszędzie srożył się rozpętany
przez Stalina terror. Dziadek Maksym w rozmowie
z przyjacielem podzielił się wątpliwościami co do
polityki stalinowskiej: nie zgadzał się z masowymi
represjami, które miały wówczas miejsce w Związku Radzieckim. Nieostrożne słowa kosztowały go
życie – przyjaciel napisał na niego donos do NKWD
i wkrótce dziadka aresztowali.
Babcia Irena więcej męża nie widziała. Znów
została sama, z malusieńkim dzieckiem na rękach,
z piętnem żony wroga narodu (żony wrogów narodu nie miały prawa do dobrze płatnej pracy ani
wykształcenia – przyp. aut.).
Mama opowiadała, że było im bardzo ciężko,
babcia jako maszynistka otrzymywała mizerną
pensję. Żeby wraz z córką nie biedować, długo
przesiadywała w biurze, brała do przepisywania
dodatkową pracę. A tutaj los gotował ich maleńkiej
rodzinie następną niedolę. Wybuchła II wojna światowa i wkrótce dotarła także do ich miasta. Mama
mówiła, że doskonale pamięta, jak przechodziły
odstępujące wojska Armii Czerwonej, jak nadleciały
samoloty wroga i zaczęły bombardować domy, jak
chowali się wraz z sąsiadami w piwnicy, jak było
strasznie i chciało się pić. Potem do miasta weszli
Niemcy. To byli prości żołnierze, nie robili krzywdy
mieszkańcom. Okupacja niemiecka nie trwała
jednak długo.
Po wyzwoleniu trzeba było odbudować miasto. Mieszkańcy rozbierali zasieki, odbudowywali
domy. Babcia Irena znów usiadła przy swojej
maszynie do pisania. Życie powoli wracało na
dawne tory. Tylko jedno było źle: babcia nic nie
wiedziała o losie swojego męża. Jak już mówiłam,
babcia Irena była bardzo piękna. Przeżyte udręki
nie zostawiły śladu na jej wyglądzie zewnętrznym.
Wielu mężczyzn chciało się z nią ożenić, ale
babcia wszystkim odmawiała – ona czekała na
swojego Maksyma.
Nadszedł marzec 1953 roku. Mama opowiadała, jak w czasie lekcji rozległ się niespodziewanie
dzwonek i całą szkołę zebrali na apelu. Dyrektorka
łamiącym się głosem oznajmiła, że umarł wielki
wódz wszystkich narodów Józef Wissarionowicz
Stalin. Wszyscy uczniowie zaczęli płakać, a moja
mama nie uroniła ani jednej łzy. Zauważyła to
dyrektorka i szybko podeszła do niej: A ty co? Nie
płaczesz?! – zapytała. – Niczego nie czujesz?! –
Nie! – odpowiedziała twardo mama. – Kim on jest
dla mnie? Dla córki wroga narodu to była śmiała
w
odpowiedź.
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Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, pradziadek Leon został przeniesiony do europejskiej
części Rosji, aby obsługiwać wojskowe składy,
a prababcia Stefania poszła pracować do szpitala
jako siostra miłosierdzia. Tam opatrywała rany
żołnierzom, karmiła ciężko rannych, prała bandaże,
odmawiała ostatnią modlitwę nad umierającymi. Ta
delikatna, krucha z wyglądu kobieta nie stroniła od
żadnej, nawet najgorszej pracy, była wszędzie tam,
gdzie najtrudniej.
Najstarsza córka Leona i Stefanii (moja babcia)
została w Irkucku. Nauczyła się pisać na maszynie
i aby chociaż trochę odciążyć rodzinę, musiała
bardzo wcześnie zacząć zarabiać na chleb (miała
wtedy prawie szesnaście lat).
A tutaj nowy historyczny kataklizm: przyszedł
rok 1917 i przyniósł do Rosji dwie rewolucje. Leon
i Stefania postanowili wrócić do Polski. Napisali
list do najstarszej córki w Irkucku i zawiadomili
ją o swoich planach. Jednak chaos ogarnął już
ogromny kraj i Irena nie otrzymała listu. Rodzice
bezskutecznie usiłowali ją odnaleźć. Wkrótce
wybuchła wojna domowa i rodzina pospiesznie
wyjechała do Polski.
Teraz cały ciężar samotności spadł na Irenę.
Sama, w wielkim mieście zniszczonym przez wojnę.
Niczego nie można kupić: ani opału, ani jedzenia,
ani ubrania, ani mydła. Pracy nie było. Babcia
radziła sobie jak mogła. Wymieniała nieliczne, pozostałe po rodzinie rzeczy na to, co było najbardziej
potrzebne. Kiedy trafiła się jakaś, nawet najgorsza
praca, nie zastanawiała się, tylko ją brała.
Po zakończeniu wojny domowej życie powoli
zaczęło wracać do normy. Babcia znalazła pracę
przy pisaniu na maszynie. Zapłata była niewielka,
ale pozwalała związać koniec z końcem. Po wszystkich przeżytych trudach Irena z wszystkiego była
zadowolona.
Do biura, gdzie babcia pracowała, został skierowany do pracy młody urzędnik Maksym Woronkow.
Pochodził z Moskwy. Irena od razu wpadła mu
w oko – babcia była piękną kobietą. Również i Irenie młody człowiek się spodobał: był wykształcony,
mądry, szarmancki. Wkrótce pobrali się. Po latach
samotności Irena wreszcie miała to, co kiedyś
utraciła: rodzinę, kochającego człowieka, który
wysłucha, pomoże, wesprze.
Potem dziadka skierowali do pracy do Krasnodarskiego Kraju, do osady Siewierskaja. Po
surowej Syberii, z jej nieskończenie długimi zimami
Krasnodar wydał się Irenie rajem. Tam urodziła im
się córka (moja mama), której nadali imię Nelli.
Po narodzinach dziecka rodzina przeniosła się do
Primorsko-Achtarska, miasta położonego na wybrzeżu Morza Azowskiego. Otrzymali malutki pokój
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Mijały miesiące. O dziadku nadal nie było
wieści. Pewnego dnia do babci Ireny przyszedł
wychudzony, ciężko kaszlący człowiek. Powiedział,
że odszukał ją na prośbę męża, z którym pracował
w obozie przy wyrębie lasu. Oznajmił, że Maksym
nie wytrzymał trudów obozowego życia i dawno
już umarł.
Mama mówiła, że nie pamięta, żeby babcia
płakała. Porządkując po jej śmierci małe osobiste
archiwum, znalazła jedyną zachowaną malutką
fotografię ojca, na odwrocie której starannym, wyraźnym charakterem pisma babci było napisane:
„Umarł mój jedyny prawdziwy przyjaciel”.
Pomimo że babcia Irena nadal przyciągała
uwagę zalotników, nigdy nie wyszła za mąż. Całe
życie miała nadzieję, że jej Maksym jednak powróci.
Pod koniec lat pięćdziesiątych babcia otrzymała
niespodziewanie list z Polski: po czterdziestu latach
rodzina odnalazła ją przez Czerwony Krzyż. Matka
(prababcia Stefania) jeszcze żyła, ojciec niestety już
zmarł. Babcia dowiedziała się także, że zginęli dwaj
jej bracia. Jeden był lotnikiem i zginął w pierwszych

miesiącach wojny. Drugi brat za działalność konspiracyjną został zamordowany w faszystowskim
obozie koncentracyjnym.
Babci kilka razy udało się wyjechać do Polski,
spotkać z matką, czterema siostrami i jednym pozostałym wśród żywych bratem.
– Ot, taka rodzinna historia – podsumowała
Marina. – Moja mama ukończyła szkołę z wyróżnieniem, poszła na uniwersytet. Odziedziczyła po
prababci Stefanii miłość do sztuki: wspaniale grała
na gitarze, śpiewała, brała udział w spektaklach teatru studenckiego. Nie udało jej się jednak pojechać
do Polski – w tych czasach w Związku Radzieckim
bardzo trudno było otrzymać wizę.
Opowieść mojej przyjaciółki dobiegła końca.
Noc powoli ogarniała świat. Zaczęłam zbierać się
do domu. W powrotnej drodze rozmyślałam, jak
wiele cierpienia może przypaść na los jednego
człowieka i co daje mu siłę, aby nie utracić siebie,
nie złamać się i żyć.
Opublikowano za zgodą autora

NA DRODZE PARTNERSTWA

INNI,

a jednak tacy sami
W ostatnim tygodniu września 2015 roku grupa
10 licealistów z mołdawskiego liceum im. M. Eminescu w Komracie przebywała w Polsce w ramach
wymiany międzynarodowej. Gościli ich uczniowie

Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie. Wspólnie
realizowali dofinansowany przez MEN projekt „Inni,
a jednak tacy sami”, który został przygotowany przez
Agnieszkę Mikulec – nauczycielkę języka polskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego. Ciekawie spędzili czas na Stadionie Narodowym, zaglądając do
różnych zakamarków, np. byli w szatniach sportowców, w salach VIP-owskich. Mieli również możliwość
zasiadania w ławach poselskich Sejmu.
W ramach rewizyty uczniowie z Piaseczna
przyjadą w październiku 2015 roku do
Komratu, gdzie
wspólnie
będą realizować kolejne zaplanowane przedsięwzięcia.
(am)
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w Komracie oraz Justynę Całczyńską z piaseczyńskiego LO.
W ramach integracji Mołdawianie mieszkali u swoich
koleżanek i kolegów z Polski, wspólnie z Polakami
brali udział w wycieczkach, a także rozwijali swe
umiejętności aktorskie, reżyserskie, operatorskie.
Uczniowie zwiedzili Stare Miasto i Zamek Królewski.
Wykonywali interesujące doświadczenia w Centrum
Nauki „Kopernik”.
Ogromne
wrażenie
wywarło
na nich
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

ĆWICZENIE 1 / УПРАЖНЕНИE 1
Proszę wybrać poprawną formę. / Выберите правильную форму.
1. Powiedz swoim .........................................., aby nie spóźniali się więcej.



kolegam / kolegom

2. Proszę przekazać ............................................ pozdrowienia od nas.



Januszowi / Januszu

3. Proszę życzyć ............................................ dużo zdrowia.



ojcu / ojcowi

4. Chcę podziękować ......................................... za nagrodę.



szefu / szefowi

6. Daj mleka ...................................................!



kotowi / kotu

7. Życzymy ................................................................... dobrej zabawy!



paniom / paniam
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ĆWICZENIE 2 / УПРАЖНЕНИE 2
Zaznaczone tłustym drukiem wyrazy proszę zamienić na podane z prawej strony zaimki w odpowiedniej formie. / Выделенные жирным шрифтом
слова замените данными справа местоимениями в нужной форме.

Некоторые местоимения имеют
две формы:

1. Powiedziałem bratu (on), aby kupił gazetę.

И.

JA

TY

ON

1.Powiedziałem mu, aby kupił

Р.

mnie

ciebie, cię

jego, go

Д.

mnie, mi

tobie, ci

jemu, mu

В.

mnie

ciebie, cię

jego, go

Т.

mną

tobą

nim

П.

o mnie

o tobie

o nim

gazetę.
2. Życzymy panu (ty) powodzenia.
2. ......................................................................
3. Daj Dorocie (ja) pieniądze na podróż.
2. ......................................................................
4. Czy nie przeszkadzam panu (ty)?
2. ......................................................................
5. Nie wierze Piotrowi (on).
2. ......................................................................

Формы mi, ci, mu
употребляются только после глагола
и никогда в начале предложения.

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ
powiedzieć
spóźnić się
więcej
przekazać
pozdrowienie
życzyć
podziękować
nagroda
zabawa
powodzenie
pieniądze
podróż
przeszkadzać
wierzyć

- сказать
- опоздать
- больше
- передать
- привет
- желать
- поблагодарить
- награда, поощрение
- развлечение, забава
- успех
- деньги
- путешествие, поездка
- мешать
- верить

LISTY I OPINIE CZYTELNIKÓW

Ilia Manicki (pierwszy od lewej)
na lekcji biologii
w Liceum w Skale.
Październik, 2015 r.

Krakowską dostała się moja córka Waleria. Cieszę
się, że została jedną z 170 absolwentek z 27 krajów, którzy będą studiowali na MCK Politechniki
Krakowskiej!
Wiele osób okazało Walerii pomoc podczas
rekrutacji na studia. Serdecznie dziękuję nauczycielce języka polskiego pani Kamili Kwiatkowskiej,
która przygotowała moją córkę na studia. Jestem
ogromnie wdzięczna referentowi ds. polonijnych
Wydziału Konsularnego pani Annie Stankiewicz za
profesjonalizm i ciepły stosunek wobec absolwentów. Wyrażam również podziękowanie wszystkim
działaczom polonijnym, którzy poświęcali nam swój
czas: pani E. Maszarowej, byłej dyrektor Domu
Polskiego w Bielcach, pani O. Bondarczuk, prezes
kiszyniowskiego Stowarzyszenia „Polska Wiosna
w Mołdawii” i pani P. Statkiewicz, prezes Koła Polskich Rodzin w Grigorówce.
Dzięki tym ludziom marzenie o zdobyciu europejskiego wykształcenia przez moje dzieci staje się
rzeczywistością.
Renata Manicka
Grigorówka

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie – nawiązanie współpracy w ramach edukacji dzieci i młodzieży.
Od lewej: Arkadiusz Wrzoszczyk - Członek Zarządu odpowiedzialny za edukację, Wojciech Pałka - Wicestarosta, Józef
Krzyworzeka - Starosta Krakowski, Karol Papisz - Dyrektor Zespołu Szkół i Płacówek Oświatowych w Skale, Larysa
Zawadzka-Ivasîna - kierownik UTW w Bielcach (Mołdawia), Lidia Pycińska - Dyrektor Wydziału Edukacji. Marzec 2015 r.
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Nazywam się Renata Manicka, jestem członkiem Koła Polskich Rodzin we wsi Grigorówka
na północy Mołdawii, a znaczy – częścią Polonii,
z czego jestem bardzo dumna.
W 2015 roku moje dzieci zaczęły naukę w Polsce. Na łamach naszego polonijnego czasopisma
chcę wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy
przyczynili się do tak ważnego wydarzenia dla mojej
córki i mojego syna.
Na stronach nr. 5/2015 „Jutrzenki” zauważyłam
informację o Liceum Ogólnokształcącym w Skale
w Zespole Szkół Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka, które po raz pierwszy zapraszało
Polaków ze Wschodu. Zwróciłam się do koordynatora tego projektu w Mołdawii pani Larysy Zawadzkiej-Ivasîna z prośbą o pomoc w złożeniu dokumentów
mojego syna Ilii Manickiego. Pani Larysa bardzo
życzliwie zareagowała na moją prośbę, udzielając
niezbędnych informacji i porad przez cały okres
rekrutacji do polskiego liceum.
Bardzo chciałam, aby syn uczył się w Skale
(22 km od Krakowa) jeszcze ze względu na to, że
w tym roku akademickim na studia na Politechnikę
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Dzień dobry, Szanowna Redakcjo!

Krakowski Oddział
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
podobnie jak w latach ubiegłych
otrzymał środki finansowe na realizację zadania
„STYPENDIA DLA STUDENTÓW W MAŁOPOLSCE”
z Regionalnego Programu Stypendialnego,
w ramach którego przyznawane będą stypendia
dla osób studiujących na uczelniach wyższych
w Małopolsce.
Pomoc przeznaczona jest dla osób pochodzących z
regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz
Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą.
Więcej informacji na www.swp.krakow.pl
PISMO POLAKÓW W MOŁDAWII „JUTRZENKA”
jest dostępne w bibliotekach i instytucjach:
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MOŁDAWIA
Biblioteka im. A. Mickiewicza w Kiszyniowie
str. Lech Kaczyński 2/1, Chişinău
Biblioteka Publiczna im. P. Dragonov w Komracie
str. Pobedi 46, Comrat, UTA Gagauzja
Biblioteka Uniwersytetu im. A. Russo w Bielcach
str. Puşkin 38, Bălţi
Dom Polski w Bielcach
RUMUNIA
Dom Polski w Suczawie
Dom Polski w Bukareszcie
POLSKA
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213, Warszawa
Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22, Kraków
Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej im. J. Jabłońskiego
ul. Panny Marii 4, Poznań
WIELKA BRYTANIA
Biblioteka Polska POSK
238-246 King Street, London
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