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AKTUALNOŚCI

W spotkaniu modlitewnym na Cmentarzu Polskim przy
ul. Valea Trandafirilor 11, za tych, którzy dawniej żyli i spoczęli
na mołdawskiej ziemi, wzięli udział przedstawiciele Ambasady
RP i Polonii kiszyniowskiej.
Cmentarz przy ul. ValeaTrandafirilor 11 niegdyś składał
się dwóch części: ormiańskiej i polskiej. Można tam zobaczyć
groby niemieckie, polskie, włoskie i ormiańskie XIX – początku
XX wieku. Wiele z nich jest w złym stanie, wiele ma starte tablice
nagrobkowe. Tu również znajdują się zabytki architektury: kaplica Ohanowiczów-Demianowiczów, która obecnie jest w stanie
ruiny i cerkiew ormiańska pw. Zmartwychwstania Pańskiego.
W sierpniu br. rozpoczęły się prace konserwatorskie na
Cmentarzu Polskim w Kiszyniowie. Dwóch artystów kamieniarzy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez cały
miesiąc odnawiało dwa dziewiętnastowieczne nagrobki – Zofii
Łempickiej i Michała Trojanowskiego. To dopiero pierwszy krok
w zaplanowanych na kilka lat działaniach rewitalizacyjnych,
które sponsoruje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Ambasady
RP. Na wiosnę zaplanowana jest restauracja jeszcze dwóch
nagrobków i kaplicy.
Stworzenie monografii Polskiego Cmentarza w Kiszyniowie
i rekonstrukcja zniszczonych polskich grobów to wydobycie
z cienia zapomnienia pięknego szeregu postaci Polaków, którzy przez blisko dwa wieki współtworzyli historię Kiszyniowa
i zapisali się na kartach historii Mołdawii.
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Modlitwa w intencji Rodaków
na Cmentarzu Polskim w Kiszyniowie
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W przeddzień przypadającego w tym roku w niedzielę
Dnia Wszystkich Świętych na Cmentarzu Polskim w Kiszyniowie duchowni wyznania rzymskokatolickiego uczcili
wspólną modlitwą pamięć zmarłych.
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LISTOPADOWE UROCZYSTOŚCI
NA CMENTARZU POLSKIM

W NUMERZE:

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
Jak w Polsce obchodzą Dzień Wszystkich
Świętych? Jakie tradycje i zwyczaje na święto
zmarłych przetrwały przez lata?

Как День всех святых отмечается в Польше?
Какие традиции и обычаи, связанные с Днем
поминовения усопших, сохранялись на протяжении многих лет и дошли до наших дней?

Święto to celebruje się 1 listopada w każdym kościele katolickim na świecie. Obchodzi się również
w wielu kościołach protestanckich, u anglikanów
i w niektórych odłamach luteranizmu. Wszystkich
Świętych rozpoczyna okres poświęcony wspomnieniom zmarłych, którzy dostąpili łaski zbawienia,
dlatego tego dnia – a także w kolejnych dniach
listopada – wierni odwiedzają groby bliskich.

День всех святых отмечается 1 ноября во
всех католических, а также во многих протестантских и англиканских церквях мира и некоторых
лютеранских общинах. С этого дня начинается
период поминовения усопших, обретших благодать спасения, поэтому в этот и последующие
дни ноября верующие навещают могилы близких.

Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.
Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień –
Pierwszy dzień
Listopada.
Danuta Gellnerowa „Dla tych, którzy odeszli”

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem
kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich
groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę
śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono
jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych
wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach.

В первых столетиях возникновения христианства святые в Церкви не упоминались. Сначала зародился культ почитания Богородицы,
а позднее – мучеников, сопровождавшийся посещением их могил в день вознесения на небо,
т. е. в годовщину смерти. В IV веке на Востоке
в один из дней поминались все мученики. Позже
появилась традиция чествовать святых последователей: пап, монахов и девственниц.

Sięgając do historii Wszystkich Świętych, okazuje się, że pierwotnie uroczystość tę obchodzono
w maju, który był miesiącem poświęconym zmarłym

Если обратиться к истории всех святых, выяснится, что первоначально этот праздник отмечался в мае – месяце, посвященном умершим

(в те времена это был древний праздник почитания злых духов). Поэтому до сих пор в народе
существует ряд суеверий, связанных с этим
месяцем, в том числе предубежденность против
заключения браков в мае.
В 731 году празднование Дня всех святых
было перенесено папой Григорием III с 13 мая
на 1 ноября. С тех пор праздник стал повсеместным. Считается, что это изменение было связано
с практическими соображениями (решались
проблемы, чем накормить охотно прибывающих
весной в Рим паломников), а также идеологическими – день 1 ноября начал конкурировать
с отмечаемым 31 октября языческим праздником
Хэллоуин.
В 837 году Григорий IV объявил 1 ноября днем,
посвященным памяти не только мучеников, но
и всех святых Католической церкви.

W Polsce Dzień Wszystkich Świętych jest
dniem wolnym od pracy. Był on także w czasach
PRL, ale system komunistyczny starał się nadać
mu charakter świecki.
Dzień Wszystkich Świętych celebrowany jest
w Kościele przez odprawienie mszy świętej,
podczas której księża mają na sobie białe szaty
liturgiczne, symbolizujące radość i podniosły nastrój. Odbywa się ponadto uroczysta procesja na
cmentarz i wspólna modlitwa nad grobami.

День всех святых в Польше – официальный
выходной. Он существовал и в ПНР, однако
коммунистическая система пыталась придать
ему светский характер.
День всех святых отмечается Католической
церковью совершением святой мессы, во время
которой священники облачены в белые одежды,
символизирующие радость и возвышенное настроение. Затем следует торжественное шествие к кладбищу и общая молитва у надгробий.
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(wówczas wypadało starożytne święto ku czci złych
duchów). Z tego powodu do tej pory w tradycji ludowej funkcjonuje szereg przesądów związanych
z tym miesiącem, między innymi przestroga przed
organizowaniem majowych ślubów.
W 731 roku Wszystkich Świętych zostało przeniesione przez papieża Grzegorza III z 13 maja na
1 listopada. Od tamtego czasu uroczystość zyskała
również wymiar powszechny. Uważa się, że zmiana
ta mogła być spowodowana względami praktycznymi (kłopoty z wyżywieniem chętnie przybywających
do Rzymu w okresie wiosennym pielgrzymów) oraz
ideologicznymi – 1 listopada zaczął konkurować
z pogańskim świętem Halloween obchodzonym
31 października.
W 837 roku Grzegorz IV rozporządził, aby
1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie
tylko męczenników, ale wszystkich świętych.
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TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

Kwitną zniczami ciemne chodniki.
Jesienne kwiaty, błędne ogniki
palą się znicze.
Dziesiątki, setki, tysiące zniczy...
Nikt ich nie zliczy...
Przechodzą ludzie, schylają głowy.
Wśród żółtych liści listopadowych
palą się znicze...
Danuta Wawiłow „Znicze” [fragm.]

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym
z najważniejszych świąt. Tego dnia ludzie odwiedzają groby bliskich, podróżując po całym kraju. Na
znak pamięci o zmarłych na płytach nagrobnych
zapala się znicze i świeczki oraz składa się okolicznościowe wieńce, wiązanki. Jest to czas zadumy
i refleksji nad przemijaniem.

Праздник, приуроченный ко Дню всех святых,
является одним из самых значимых – люди посещают могилы близких, путешествуя по всей
стране, в память об ушедших зажигают лампады
и свечи на надгробных плитах, приносят поминальные венки и букеты. Это время для размышления и осмысления быстротечности жизни.

Obchodom Dnia Wszystkich Świętych towarzyszyło wiele obrzędów i zwyczajów, związanych
z tym świętem. Z obrzędów ludowych przetrwał
jeszcze gdzieniegdzie zwyczaj karmienia dusz

С Днем всех святых связано множество обрядов и обычаев. В некоторых регионах Польши сохранился народный обычай приносить
еду для душ умерших, которые я в этот день w

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE
w
zmarłych, przybyłych w tym dniu z zaświatów na
ziemię. W tym celu zostawiano na stole chleb
z masłem lub cały obiad. Specjalnie wypiekanym
chlebem dzielono się także z żebrakami modlącymi się za dusze zmarłych. Chleb w zależności
od regionu posiadał swoją nazwę np. „Powałka”,
„Petryczka”, „Zaduszka” lub „Chleb Umarłych”.
Dzisiaj wszystkie te praktyki i ofiary zastąpione
zostały nabożeństwami w kościołach, modlitwami,
odwiedzaniem cmentarzy, kwiatami składanymi na
mogiłach i płonącymi świecami.

из потустороннего мира на землю. На столе
оставляли хлеб с маслом или даже целый обед.
Специально испеченный хлеб делили с нищими,
молящимися за души умерших. В зависимости
от региона хлеб имел собственное название,
например, «Повалка», «Петричка», «Задушка»
или «Хлеб умерших». В настоящее время все
эти обычаи и пожертвования отошли в прошлое,
их заменили церковные богослужения, молитвы,
посещение кладбищ, цветы и зажженные на
могилах свечи.
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W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki – znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.
Władysław Broniewski „Zaduszki”

Wszystkich Świętych sąsiaduje w kalendarzu
liturgicznym z Dniem Zadusznym (2 listopada),
stanowiącym wspomnienie wszystkich zmarłych.
Ponadto rozpoczyna ono oktawę Wszystkich Świętych (1-8 listopada), kiedy wierni mogą uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami oraz
odwiedzając cmentarze.

День всех святых предшествует в литургическом календаре Дню поминовения (2 ноября),
когда люди чтут память всех усопших. Кроме
того, он открывает «октаву всех святых» (1-8
ноября), когда верующие могут получить полную
индульгенцию на обычных условиях, а также при
посещении кладбища.

Stara legenda głosi, że w noc pomiędzy Dniem
Wszystkich Świętych a Zaduszkami blask zapalonych na grobach zniczy wskazuje właściwą drogę
zagubionym i nieszczęśliwym duszom, błąkającym
się pomiędzy niebem a ziemią.
Zapadający z wolna jesienny zmrok, rozświetlany blaskiem palących się zniczy, zaciera granice
między światem tych, co odeszli, i tych, którzy
ciągle o nich pamiętają.

Старая легенда гласит, что в ночь между
Днем всех святых и Днем поминовения сияние
зажженных на могилах лампадок указывает
правильную дорогу потерянным и несчастным
душам, блуждающим между небом и землей.
Медленно спускающиеся осенние сумерки,
озаряемые блеском горящих лампадок, стирают
границы между миром тех, кто ушел, и тех, кто
всегда о них помнит.

Żal że się za mało kochało
Że się myślało o sobie
Że się już nie zdążyło
Że było za późno
Jan Twardowski „Żal” [fragm.]

Być może dlatego przychodzimy na cmentarz,
aby pobyć przez chwilę z tymi, których już z nami
nie ma...

Быть может, поэтому мы приходим на кладбище, чтобы побыть хоть мгновение с теми, кого
с нами уже нет...

źródło: PAP

источник: Польское агентство печати
Перевод на русский язык: Татьяна Залевская

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

CINEPOLSKA

DNI FILMU POLSKIEGO W KISZYNIOWIE
rogram projekcji:

BOGOWIE (reż. Łukasz Pawlikowski)
JACK STRONG (reż. Władysław Pasikowski)
MIASTO ‘44 (reż. Jan Komasa)
OBIETNICA (reż. Anna Kazejak)
FOTOGRAF (reż. Waldemar Krzystek)
OBYWATEL (reż. Jerzy Stuhr)
medii, które pokazują Polaków w zabawny, lecz
niebezkrytyczny sposób. Mam nadzieję, że dzięki
takiemu wyborowi publiczność lepiej nas pozna –
dodaje Agnieszka Skieterska.
Przegląd CinePOLSKA organizowany przez
Instytut Polski z Bukaresztu i Stowarzyszenie
Filmowców Polskich, we współpracy ze Studiem
Moldova Film i kinem Odeon, Polskim Instytutem
Sztuki Filmowej oraz przy wsparciu Ambasady
Rzeczpospolitej Polskiej w Kiszyniowie.
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– Większość filmów prezentowanych w czasie
tegorocznego CinePOLSKA opowiada emocjonujące historie oparte na autentycznych wydarzeniach. Oglądając je można poznać mało znane
wydarzenia z historii Polski i Europy, a także ludzi,
którzy brali w nich udział – mówi o przeglądzie
Agnieszka Skieterska, szefowa Instytutu Polskiego
w Bukareszcie, który współorganizował przegląd
w Mołdawii. – Bohaterowie filmów, które wybraliśmy dla publiczności w Kiszyniowie zmagają
się ze swoimi słabościami, brutalnymi przeciwnikami, często także z trudnymi otaczającymi ich
wydarzeniami historycznymi. Waleczność, duma
i determinacja niejednokrotnie pomagają im jednak w pokonaniu trudności lub też po prostu godnym przetrwaniu niewyobrażalnie ciężkich chwil.
W repertuarze przeglądu nie zabrakło także ko-
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Filmy o odwadze – to hasło tegorocznego przeglądu CinePOLSKA, w czasie którego widzowie
w Kiszyniowie zobaczyli sześć najciekawszych
polskich filmów fabularnych z ostatnich miesięcy.
Przegląd rozpoczął się 6 listopada w kinie Odeon.

TYDZIEŃ TEATRU POLSKIEGO W KISZYNIOWIE
W pierwszy tydzień listopada mieszkańce
i goście Kiszyniowa mieli możliwość uczestniczyć
w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym zorganizowanym przez Teatr Narodowy im. M. Eminescu
i Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki z Białegostoku, przy wsparciu polskiego Ministerstwa Kultury
i Ambasady RP w Kiszyniowie.
Na scenie kiszyniowskiego teatru polscy artyści zaprezentowali trzy sztuki w języku polskim
z tłumaczeniem na język rumuński.

T

ydzień polski:

„DOM NA GRANICY” Sławomira Mrożka
„SHAKESPEARE” Dany Łukasińskiej
„GUGUŁY” Wioletty Grzegorzewskiej
„GLANY NA GLANC” Davida Gow’a
„NA PEŁNYM MORZU” Sławomira Mrożka

Ponadto można było zobaczyć sztuki Sławomira Mrożka „Dom na granicy” i „Na pełnym
morzu”, który powstał w Teatrze Narodowym
im. M. Eminescu w Kiszyniowie we współpracy
z Ambasadą RP w Mołdawii. Wyjątkowa obsada
złożona z czołowych mołdawskich aktorów: Anatol
Durbala, Emil Gaju, Peter Oistric i Valentin Zorilă
w reżyserii Petera Hadârcă to nie jedyny atut tego
spektaklu.

AKTUALNOŚCI

МЕДИКИ ПОМОГАЮТ ПОЛОНИИ В СТЫРЧЕ
26 сентября 2015 года члены Польского медицинского общества в Молдавии провели
обследование и консультации пациентов в польском селе Стырча на севере Молдавии. Это
мероприятие стало частью совместного с Лигой польских женщин проекта, финансируемого
Министерством иностранных дел Польши.
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В обследовании пациентов участвовали
пятеро врачей из Кишинева: Яна Ботезат – семейный врач, терапевт, Эльвира Маковей – семейный врач, терапевт, Светлана Дьякова – оториноларинголог, Ольга Лопатинская – студентка
медицинского вуза, обслуживающая аппарат
ЭКГ; Эмилия Цымбаларь – иммунолог. Кишиневские врачи привезли с собой также гумани-

тарную помощь – шприцы, дезинфицирующие
салфетки, одноразовые маски, которая затем
была передана в медпункт при стырчанском
социальном центре.
Врачей в Стырче очень ждали! Благодаря
своевременному информированию прихожан,
пациентов было много. Консультации врачей
проводились без перерыва с полудня до семи

AKTUALNOŚCI
часов вечера. За это время было обследовано 57 пациентов, преимущественно пожилого
возраста, из них двадцати четырем сделана
электрокардиограмма (аппарат ЭКГ врачи привезли с собой).
В ходе консультаций выяснилось, что многие
пациенты, нуждающиеся в периодическом наблюдении у врача или контроле назначенного
лечения, остаются без квалифицированной врачебной помощи, так как у них нет возможности
добираться до городской поликлиники. Но все
же основной проблемой жителей села является
недоступность назначаемых лекарств из-за их
дороговизны. Врачи Польского медицинского

общества постарались подобрать своим пациентам максимально доступные для их бюджета
лекарственные средства и действенные программы лечения.
Идея проекта по оказанию медицинской
помощи полякам, проживающим в селах Молдавии, оказалась эффективной. В дальнейшем
Польское медицинское общество планирует
сделать такое обследование пациентов регулярным, включив, по возможности, в бюджет
проекта закупку лекарственных средств для
особо нуждающихся.
Эмилия Цымбаларь, председатель
Польского медицинского общества в Молдавии

Projekt FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa
jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca
z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”.
Tematy przewodnie projektu to: edukacja obywatelska, edukacja przedsiębiorcza oraz edukacja
kulturowa i tożsamość narodowa. Podczas spotkań
szkoleniowo-warsztatowych konsultanci i trenerzy
FRDL MISTiA – Wojciech Odzimek i Dawid Hoinkis dzieli się z uczestnikami swoim wieloletnim
doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie przygotowywania, prowadzenia i rozliczania projektów,
zarówno o charakterze lokalnym i regionalnym,
jak również ogólnokrajowym i międzynarodowym.
Uczestnicy szkolenia mieli szansę dowiedzieć się,
czym jest i na czym polega przedsiębiorczość, jak
ją rozwijać, na czym polega kreatywne myślenie
i dlaczego przydaje się w biznesie, jakie są cechy
i osobowość dobrego przedsiębiorcy, a także jak
założyć i rozwijać własną działalność gospodarczą.
Ważnym elementem modułu edukacji przedsiębiorczej były ćwiczenia i testy, które pomagały
w rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych, charakteru i umiejętności w kontekście prowadzenia w przyszłości własnej firmy. Kluczowym
elementem była nauka pisania biznesplanu, prowadzona poprzez wykład i praktyczne ćwiczenia.
Pozyskana wiedza oraz umiejętności mogą się
przydać Polonusom w przyszłości. Uczestnicy mieli
szansę zobaczyć animowaną „Historię Polski” autorstwa Tomasza Bagińskiego oraz dowiedzieć się
więcej o najważniejszych wydarzeniach w dziejach

Polski. Zostały również omówione i zaprezentowane – poprzez filmy i zdjęcia – elementy polskiego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w szczególności funkcjonujące w ramach Listy UNESCO.
W ramach programu został przeprowadzony
konkurs na projekt pod tytułem „Junior w działaniu". Konkurs obejmował trzy obszary tematyczne:
aktywizacja obywatelska, aktywizacja biznesowa
i aktywizacja kulturowa. Do każdego z nich swoje
mini-projekty składały zespoły młodzieżowe.

w

Andrzej Lejkowicz (Komrat) prezentuje projekt
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Stowarzyszenie Polaków Gagauzji wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)
od lipca 2015 roku realizuje projekt pt. „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI”.
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DZIAŁAJMY RAZEM
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AKTUALNOŚCI / DZIAŁAJMY RAZEM
w

W dniach od 11 do 17 października 2015 roku
w ramach projektu „Działajmy razem” odbyła się
wizyta studyjna młodzieży w Krakowie i Małopolsce,
która była nagrodą dla laureatów konkursu na mini-projekty ukierunkowane na aktywizację polonijnych
środowisk lokalnych oraz środowisk sąsiedzkich.
W stolicy Małopolski młodzież zwiedziła m. in. Muzeum – Fabrykę Schindlera, spacerowała Drogą
Królewską, aby dotrzeć do Zamku na Wawelu.
Zwiedziła również interaktywną wystawę Muzeum
Podziemia Rynku Głównego. Polonusi mogli do woli
eksperymentować na świeżym powietrzu w Ogrodzie Doświadczeń. Spotkali się również z rodzimymi
i egzotycznymi zwierzętami w krakowskim ZOO.
Ponadto zapoznali się z osobą i historią pontyfikatu
wielkiego Polaka, odwiedzając Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, a także kosztowali słynne papieskie kremówki. Doświadczyli wielu
przeżyć, zwiedzając Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Organizatorzy zadbali, aby w czasie wizyty
w Polsce nie zabrakło aktywnie spędzanego czasu dla rekreacji, stąd wizyta w Termie Bukovina.
Uczestnicy zgodnie powtarzali, że warto było wziąć
udział w przedsięwzięciu, przygotować na konkurs
intersujący projekt, co dało możliwość wyjazdu,
ponieważ program wizyty studyjnej był niezwykle
interesujący, dający możliwość poznawania historii,
geografii i kultury Polski – w połączeniu z przyjemnym czasem i zabawą.
Zakończenie projektu jest przewidywane
w listopadzie 2015 roku. Efektem końcowym będzie
opracowanie portalu w formie platformy e-learningowej dla młodzieży polonijnej.
W spotkaniach szkoleniowo-warsztatowych
w Gagauzji brało udział 50 uczestników w wieku od
14 do 20 lat z organizacji polonijnych z Komratu,
Kiszyniowa, Grigorówki.

Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP
w ramach Programu
„Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”

Pierwszy śnieg młodzież z Komratu, Kiszyniowa i Grigorówki powitała w Kopalni Soli „Wieliczka”

Lina Manolowa
Komrat

WIADOMOŚCI

KONSERWACJA OŁTARZA WITA STWOSZA

Ołtarz Wita Stwosza powstał w latach 1477–
1489. Jego konstrukcja jest wykonana z drewna dębowego, rzeźby – z drewna lipowego. W centralnej
części ołtarza artysta przedstawił scenę Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny w otoczeniu apostołów,
a nad nią – scenę Wniebowzięcia. Na ruchomych
skrzydłach ołtarza zobaczyć można m. in. Zwiastowanie, Hołd Trzech Króli, Zesłanie Ducha Świętego,
a po ich zamknięciu – płaskorzeźby nawiązujące do
wydarzeń z życia Maryi i Chrystusa.
W czasie II wojny światowej ołtarz został zrabowany przez Niemców i wywieziony z Polski.
Odnaleziono go po wojnie w Norymberdze. Do Bazyliki Mariackiej wrócił w 1957 r. W latach 1946–50
był poddawany gruntownej konserwacji. W latach
80. i w 1999 r. oczyszczono jedynie jego powierzchnię z zabrudzeń i przeprowadzono prace zabezpieczające.
PAP
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Konserwacja ołtarza będzie prowadzona tak,
by w minimalnym stopniu ograniczała codzienne
użytkowanie obiektu.
– Ołtarz będzie dostępny na potrzeby kultu
religijnego i liturgii oraz dla turystów. Nie przewidujemy jego rozebrania, choć może się zdarzyć,
że poszczególne figury lub elementy będą demontowane i wywożone do laboratorium – powiedział
proboszcz parafii mariackiej w Krakowie ks. dr Dariusz Raś.
– Zaczniemy od konserwacji zwieńczenia, gdzie
stwierdziliśmy działalność drewnojadów, oraz od
prac przy odwrociu ołtarza, które będzie czyszczone. Chcemy także od tyłu zaimpregnować drewno,
wzmacniając je specjalnymi preparatami – mówił
zastępca dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki prof. Ireneusz
Płuska.
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We wrześniu br. rozpoczęły się prace badawcze i konserwatorskie przy ołtarzu Wita Stwosza
w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Będą kosztować blisko 14 milionów złotych i potrwają co najmniej
do grudnia 2020 r.

Fot. Paweł Krzan

Panoramy 3D nawy głównej i prezbiterium Bazyliki Mariackiej w Krakowie znajdziesz pod adresem
http://www.mariacki.com/index.php/pl/multimedia/panoramy-3d

AKTUALNOŚCI

WIZYTA DELEGACJI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
W KISZYNIOWIE
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W dniach 22–25 października 2015 r. w Mołdawii przebywała delegacja Instytutu Pamięci
Narodowej w składzie: Agnieszka Rudzińska – zastępca prezesa IPN i Anna Piekarska – zastępca
dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN.
Wizyta przedstawicielek IPN w Kiszyniowie
związana była z prezentacją w Centrum Kultury
i Historii Wojskowości w Kiszyniowie wystawy
„Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń” („Jutrzenka nr 10/2015 – red.). Prezentacja wystawy
była możliwa dzięki współpracy Instytutu z Ambasadą RP w Kiszyniowie. Wystawa, która była
prezentowana w stolicy Mołdawii przez prawie
miesiąc, spotkała się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców.
Przedstawicielki IPN spotkały się z Aurelem
Fondosem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Obrony Mołdawii i Vitalie Ciobanu, Dyrektorem
Centrum Kultury i Historii Wojskowości. Podczas
spotkania omówione zostały możliwości dalszej
współpracy, przede wszystkim na polu wystawienniczym i naukowym. Przedstawicielki IPN miały okazję zwiedzenia muzeum, w którym przygotowywany
jest aktualnie dział poświęcony deportacjom w XX
wieku do Związku Sowieckiego, których pamięć jest
wciąż bardzo żywa w świadomości mieszkańców
Mołdawii. Otwarcie tej części ekspozycji planowane
jest na wiosnę 2016 roku w połączeniu z konferencją naukową o deportacjach, na którą organizatorzy
chcą zaprosić historyków z IPN.

Podczas pobytu przedstawicielki IPN spotkały
się także z prof. Anatolem Petrencu, autorem m. in.
historii Polski w XX wieku i studentami historii
na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie.
Agnieszka Rudzińska wygłosiła wykład poświęcony
zagładzie polskich elit w czasie II wojny światowej.
Natomiast podczas spotkania z polskimi nauczycielami w Bibliotece Polskiej im. Adama Mickiewicza, przy ul. Lecha Kaczyńskiego w Kiszyniowie,
Agnieszka Rudzińska przedstawiła krótko historię
powstania i działalność IPN, a Anna Piekarska
zaprezentowała działalność edukacyjną Instytutu, a zwłaszcza ofertę skierowaną do Polonii. Do
zbiorów Biblioteki przekazane zostały też wybrane
wydawnictwa, materiały edukacyjne dla nauczycieli
oraz gry planszowe przygotowane przez Instytut.
Przedstawicielki IPN odwiedziły także miejscowość Mereni, gdzie realizowany jest projekt
utworzenia Muzeum Deportacji, które upamiętniać
ma ofiary XX-wiecznych wywózek.
Delegacja Instytutu odwiedziła również miejsca
związane z historią Polski, m. in. pomnik Józefa
Piłsudskiego, a także pomnik upamiętniający ofiary stalinowskich deportacji, znajdujący się przed
Dworcem Kolejowym w Kiszyniowie.
źródło: http://ipn.gov.pl

Wykład w Bibliotece Polskiej im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie / fot. z archiwum biblioteki

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

KU PAMIĘCI ZESŁANYCH NA SYBIR

(Białoruś) przez pół roku. Całkowity koszt projektu
wyniósł około 24 mln lei. Fundusze te zostały sfinansowane z miejskiego budżetu Kiszyniowa.
W Mołdawii miało miejsce kilka fal masowych
deportacji, które doprowadziły do śmierci wielu
tysięcy rodzin. Największa z nich przeprowadzona
została 6 lipca 1949 roku, z terytorium Mołdawii
wywieziono wówczas około 35 tysięcy osób.
Wiktoria Królikowska, Kiszyniów
Tłumaczyła na język polski:
Anastasia Belous,
studentka III roku lingwistyki stosowanej

INFORMACJA

LOT WZNAWIA REJSY

na trasie Warszawa - Kiszyniów - Warszawa
Od 2 stycznia 2016 roku PLL LOT wznowiły rejsy na trasie Warszawa – Kiszyniów –
Warszawa. Bilety są już dostępne do nabycia na stronie www.lot.com.
Poniżej podajemy grafik lotów:
Poniedziałki i Piątki
LO 514 wylot z Kiszyniowa o godz. 14:55 – przylot do Warszawy o godz. 15:30
LO 513 wylot z Warszawy o godz. 11:20 – przylot do Kiszyniowa o godz. 14:10
Wtorki i Soboty
LO 516 wylot z Kiszyniowa o godz. 17:55 – przylot do Warszawy o godz.18:45
LO 515 wylot z Warszawy o godz. 14:30 – przylot do Kiszyniowa o godz. 17:20
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Pomnik, autorstwa Jurija Platona, przedstawia
pociąg pełen bólu, cierpienia i śmierci, i odzwierciedla dramat, przez który przeszły tysiące ludzi
deportowanych na Syberię. Monument stanowi
alegorię – na jednym końcu wagonu znajdują się
wyraźnie wyrzeźbione figury ludzi, które stopniowo
stają się częścią pociągu, jego mechanizmem, kawałkami metalu, kołami, drzwiami, oknami... Artysta
starał się przedstawić w ten sposób destrukcję
i unicestwienie deportowanych rodzin.
Pomnik ma 3 metry wysokości i 12 metrów
długości, a jego waga wynosi około 15 ton. Proces
odlewu w brązie odbywał się etapami w Mińsku
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W Kiszyniowie na placu przed Dworcem Kolejowym podróżnik od razu zauważy pomnik ku
pamięci ofiar stalinowskich deportacji. Postawiono go w lipcu 2013 roku.

AKTUALNOŚCI

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
W KISYZNIOWIE
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W niedzielę 8 listopada po Mszy św. w intencji Ojczyzny celebrowanej przez o. Romana Czajkę SVD –
organizowanej co roku z tej okazji w Katedrze Opatrzności Bożej w Kiszyniowie – pracownicy
Ambasady RP, przedstawiciele Polonii oraz aktorzy z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
z Białegostoku, którzy brali udział w festiwalu Teatru Polskiego, udali się pod popiersie Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Pod pomnikiem Marszałka spotykano się już
wielokrotnie, ale po raz pierwszy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Popiersie ustawiono na granitowym cokole
w charakterze czworościennej kolumny, na której
wybito krótki napis – za imieniem Piłsudskiego idą
lata życia (1867–1935), niżej w języku rumuńskim:
„Mareșal al Poloniei Prieten al Basarabiei” („Marszałek polski, Przyjaciel Besarabii”).
Piłsudski odwiedził Kiszyniów w 1932 roku. Ze
względu na to, że był jedyną głową zagranicznego państwa, która odwiedziła Kiszyniów w latach
1918–1944, tę wizytę naprawdę można uznać
za przejaw szczególnie przyjacielskiej sympatii.
Popiersie Marszałka znajduje się w miejscu, gdzie
wówczas znajdował się Konsulat RP.

„J

ak już wspominałem, w Kiszyniowie od
pierwszych lat po I wojnie światowej istniała polska placówka dyplomatyczna w randze
konsulatu, czynnie włączająca się w organizowanie i wspomaganie życia Polaków w Besarabii.
Pamiętam, że w latach dwudziestych konsulat
znajdował się w parterowym budynku – dziś
nieistniejącym – przy ul. Inzowa, na wysokości
stadionu sportowego. W budynku tym oprócz
pomieszczeń biurowych znajdowało się mieszkanie, które zajmował konsul Antoni Świerzbiński
z żoną. Drugim konsulem (od 1928 r.) był Marian
Uzdowski, legionista z okresu walk o niepodległość. Za jego kadencji w kwietniu 1932 r. odwiedził Kiszyniów marszałek Józef Piłsudski, który
w tym czasie przebywał w Rumunii, w drodze

AKTUALNOŚCI

8 listopada 2015 roku złożono kwiaty w hołdzie
twórcy Legionów Polskich i Polskiej Organizacji
Wojskowej, Naczelnikowi Państwa i Naczelnemu
Wodzowi Armii Polskiej, żołnierzowi, politykowi
i mężowi stanu, któremu Polacy zawdzięczają
wskrzeszenie w roku 1918 niepodległej Polski
i ocalenie niepodległości w roku 1920.
„Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam
mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla
wszystkich”, powiedział kiedyś Marszałek. Pamiętajmy o tych słowach.
źródło: kiszyniow.msz.gov.pl

LEĆ, BIAŁY ORLE!
Narodowe Święto Niepodległości w Komracie
skupione było wokół symbolu godła Polski. Wcześniej na zajęciach dzieci wykonywały własną wersję
orła, starsi uczniowie przygotowywali biało-czerwone emblematy z orłem, które przypinali każdemu
uczestnikowi uroczystości. Program artystyczny
również został skupiony wokół motywu polskiego
godła. Przez wieki orzeł fruwał swobodnie na polskim niebie, jednak od 1795 roku został zraniony
i zakuty w łańcuchy niewoli. Dopiero w 1918 roku,
dzięki legionistom, na czele z Piłsudskim, biały
orzeł ponownie wzniósł się nad ukochanym krajem.
Członkowie Stowarzyszenia Polaków Gagauzji
uczcili święto narodowe nie tylko wspominaniem
historii, ale udziałem w licznych konkursach, do
których solidnie się przygotowali. Największe zainteresowanie wzbudził konkurs kulinarny. Uczestnicy
wykonali piękne i smaczne potrawy w kolorach
biało-czerwonych (pojawiły się sałatki, torty, ciasteczka). Młodzież natomiast wykonywała portret
Józefa Piłsudskiego i pisała życzenia dla Polski.
Wśród nagród znalazły się słodycze otrzymane od
sponsora – firmy Bahlsen ze Skawiny z Polski. Po
części oficjalnej wszyscy (dorośli i młodzież) udali
się do drugiej sali, w której przygotowano różnorodne konkursy, m. in. rozpoznawanie na fotografiach
znanych Polaków, polskich zabytków, znajomość

hymnu polskiego. Wszyscy, pomimo początkowego
onieśmielenia, chętnie zaangażowali się w wykonywanie zadań. Na koniec uczestnicy spotkania biesiadowali w miłej atmosferze, degustując wspaniałe
dania w kolorach biało-czerwonych!
Podziękowania za przygotowanie święta
należą się prezesowi Stowarzyszenia Polaków
Gagauzji Ludmile Wolewicz – za ufundowanie
nagród dla uczestników konkursów, Siergiejowi Manolowowi – za przygotowanie nagłośnienia imprezy, Władysławowi Wolewiczowi
– za filmowanie i fotografowanie uroczystości i
nauczycielce języka polskiego Agnieszce Mikulec, czuwającej nad całością przedsięwzięcia.
fotoreportaż na s. 16

Prace przygotowane na konkurs plastyczny „Portret
Piłsudskiego”

w
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T. Gaydamowicz, Mołdawia – kraj lat dziecinnych,
w: Wspomnienia rodzinne. Część II.
Bielce 2007, s. 13

Popiersie Józefa Piłsudskiego zostało odsłonięte 20 listopada 2014 roku przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego i prezydenta Mołdawii
NicolaeTimofti. Pomnik powstał z inicjatywy Ambasady RP w Mołdawii.
Autorami pomnika są znani mołdawscy rzeźbiarze WiaczesławŻyglicki i Wiaczesław Zajcew
oraz architekt Eugeniusz Bîzgu.
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powrotnej z miesięcznego urlopu spędzonego
w Egipcie. Chociaż miałem w tym czasie niespełna 9 lat, pamiętam doskonale to pełne
oczekiwania napięcie towarzyszące Polakom
kiszyniowskim, i przygotowania, czynione przez
konsula i jego żonę Julię Uzdowską, na przyjęcie dostojnego gościa, który miał zamieszkać
w budynku konsulatu.
Przeżywałem i ja to wydarzenie, tym bardziej że moja ciotka Eugenia była urzędniczką,
a jej mąż Włodzimierz Wiszniowski był sekretarzem konsulatu. Pamiętam opowiadanie wujostwa, że pani konsulowa kosztowała wszystkie
potrawy i napoje przed podaniem do stołu.
W czasie uroczystej kolacji w konsulacie z udziałem Marszałka, miałem okazję dotrzeć do przedpokoju, gdzie wisiał płaszcz i słynna maciejówka
Wodza, które dotykałem z wielkim szacunkiem...”

FOTOREPORTAŻ

LEĆ, BIAŁY ORLE!
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Uroczystość w Komracie z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

FOTOREPORTAŻ

O WOLNEJ POLSCE

17

Jutrzenka 11/2015

Uroczysty koncert w Kiszyniowie z okazji 11 listopada

AKTUALNOŚCI

O WOLNEJ POLSCE
Gośćmi honorowymi uroczystości byli przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego.
Na rozpoczęcie wieczoru przemawiał do zebranych
Konsul RP w Kiszyniowie Janusz Dawidowicz.
Następnie wysłuchano hymnu Polski.
Program artystyczny został przygotowany przez
nauczycielki języka polskiego z Liceum im. M. Gogola: Hannę Gałęcką i Małgorzatę Migoń. Pod ich
kierownictwem uczniowie liceum opowiadali o Polsce w niezwykły sposób – poprzez tanieć i piosenki.
Sala była udekorowana w kolorach barw narodowych. W tej biało-czerwonej scenerii, na tle
wyświetlanych zdjęć z dawnych lat, rozgrywała się
cała akcja. Widzowie przeżywali ją razem z młodymi
artystami. Pisząc do siebie z podzielonych granicą polskich miast – Lwowa i Krakowa – chłopiec
i dziewczyna wymieniali się wrażeniami o tym,
co się zdarzyło w ich życiu, marząc o spotkaniu.
Na scenie rzeczywistość i marzenia zakochanych
materializowały się w piosence, tańcu, wierszach...
Każdy występ młodych artystów był nagrodzony

aplauzami. Ta piękna opowieść o kraju dała możliwość wszystkim obecnym przeżyć najważniejsze
wydarzenia z historii Polski i przybliżyć znaczenie
święta 11 listopada dla współczesnych Polaków.
Uroczystość podsumowała prezes Stowarzyszenia
„Polska Wiosna w Mołdawii” Oksana Bondarczuk,
podkreślając znaczenie wolności i patriotyzmu.
Po koncercie na scenę zaproszono laureatów
konkursu plastycznego „Bitwa Warszawska 1920”,
który odbywał się pod patronatem Attachè Obrony
RP w Mołdawii. Płk. Jan Myszczyński – przewodniczący Komisji Konkursowej – pogratulował zwycięzcom i wręczył nagrody i dyplomy pamiątkowe
(pracy z wystawy pokonkursowej zaprezentujemy
w następnym numerze – red.).
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” oraz nauczycielki języka polskiego z Liceum im. M. Gogola.
Swietłana Lapteacru,
Kiszyniów
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Koncert z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się 13 listopada
br. w stolicy Mołdawii. Na koncert zaproszono kiszyniowskich Polaków i wszystkich sympatyków
Polski. W Sali Biura Stosunków Mniejszości Narodowych młodzież polonijna zaprezentowała
patriotyczny program artystyczny.

Konsul RP Janusz Dawidowicz i Attachè Obrony RP w Mołdawii płk. Jan Myszczyński razem z laureatami konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży polonijnej „Bitwa Warszawska 1920”

konkurs

Redakcja zachęca do uczestnictwa
w konkursie literackim

ZAPRASZAMY DO MOŁDAWII
Opowiedz o kraju, w którym od dawna mieszkasz lub który zwiedziłeś podczas wyprawy – co Ci
się podoba, czym byłeś zaskoczony, na co chcesz zwrócić uwagę podróżników. Niewątpliwie, rdzennym mieszkańcom Mołdawii wiadomo o różnych ciekawych zakątkach i miejscach, dlatego prosimy
podzielić się wiedzą z naszymi czytelnikami. Miło widziana wzmianka o polonikach lub innych więziach kulturowych i historycznych Mołdawii i Polski. Do esejów mogą być dołączone zdjęcia.

HISTORIA NAZWY
Ia – bluza z tradycyjnymi ozdobami folklorystycznymi, haftowana przez całą zimę i zakładana
na święta...
W ramach Festiwalu „la Mania” odbywa się
szereg imprez, konkursów i koncertów. Główne
atrakcje dzieją się na targach, gdzie rzemieślnicy
ludowe z różnych części Mołdawii prezentują swoje
prace: ubrania narodowe, wyroby z ceramiki, wikliny i drewna, biżuterię i wyroby ze skóry, wełny,
srebra i nici.
Trudno uwierzyć, jak wyszukane wzory można zobaczyć na przedmiotach strojów ludowych!
Narodowe haftowane koszule kosztują od 400 do
kilku tysięcy lei. Stali bywalcy twierdzą, że noszą je
z dumą. Byłam pod wrażeniem haftowanych męskich krawatów w bardzo dyskretnej szaro-niebie-

Julia Kiryłłowa, Bielce
tłum. na j. polski Daria Jażgunowicz
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Kiedy znajomi pytają mnie, co można kupić
na pamiątkę dla przyjaciela z Polski, ja radzę im
odwiedzić małą miejscowość Holercani powiatu
Dubăsari, gdzie w czerwcu organizowany jest tradycyjny Festiwal „la Mania”. To miejsce, gdzie można
bez problemów znaleźć prezenty dla zagranicznych
przyjaciół! A jeszcze lepiej – zaprosić ich razem
z wami do odwiedzenia festiwalu sztuki, powstałej
dzięki tradycjom ludowym.

skiej tonacji – takie mogą być śmiało używane do
biura. Nie mogłam się oprzeć i kupiłam kosmetyczkę z mołdawskim wzorem – w Warszawie będę się
różnić od innych fashionistek, które noszą torebki
z aplikacjami w postaci „wycinanek”. Tak, i w Polsce jest teraz tendencja do wzorów narodowych,
zdobiących na co dzień ubrania i akcesoria!
Ale wracając do festiwalu w Holercani. Jedną
z innowacji zeszłorocznego festiwalu był konkurs zarówno dla artystów, jak i studentów, którzy mogli znaleźć inspiracje w tradycjach, baśniach, strojach ludowych i zwyczajach świątecznych. A młodzi projektanci mody prezentowali publiczności swoje prace –
z tradycyjnymi ozdobami w „nowej interpretacji”.
Bezpośrednio tutaj odbywają się targi tradycyjnych potraw, na których „rywalizują” gołąbki nadziewane w liście winogron i placyndy, mołdawska
zama oraz tradycyjne desery. Organizatorzy zapraszają do udziału w festiwalu najbardziej zręczne
gospodynie domowe. Jury, które ocenia najlepsze
dania, ma zawsze trudny wybór.
Przez te dwa dni festiwalu gościom towarzyszy
muzyka mołdawskich artystów i współczesnych zespołów. Siano, jazda konna, huśtawki z liny, lniana
kołyska, zawody zapaśników z nagrodą główną –
żywym baranem, tańce ludowe i pieśni, mamałyga,
przygotowywana w dużych kotłach, wielu szczęśliwych ludzi i uśmiechu!

Jutrzenka 11/2015

FESTIWAL POŚWIĘCONY NARODOWYM MOŁDAWSKIM STROJOM

AKTUALNOŚCI

POSZUKIWANIE ŚLADÓW POLSKICH
W MOŁDAWII
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В ПОИСКАХ ПОЛЬСКИХ СЛЕДОВ
В МОЛДАВИИ
Kiszyniowska organizacja Liga Polskich Kobiet
realizowała w 2015 roku projekt „Polskie dziedzictwo w Mołdawii”, w ramach którego w dniach
26-27 września zorganizowana została wyprawa do
niektórych miejscowości północnej części Mołdawii:
Stîrcea – Redeul-Mare – Cernoleuca – Tîrnovo –
Mîndîc.
Trasa wyprawy została zaprojektowana przez
grupę ludzi, którzy są szczerze zainteresowani
wspólną historią i kulturą Mołdawii i Polski: Olgę
Scipachiną – specjalistę muzealnictwa i licencjonowanego przewodnika, Lilianę Condraticovą –
dr nauk, sekretarza naukowego Instytutu Dziedzictwa Kulturalnego Akademii Nauk Mołdawii, Alexandrę Levinschi – dyrektora Muzeum Akademii Nauk
Mołdawii, Witalija Majewskiego – współpracownika
czasopisma „Jutrzenka”.
Materiały dokumentalne zgromadzone w trakcie
przygotowań do wyprawy, a także te, które opracowujemy w jej wyniku, będą stanowić podstawę
do publikacji kulturowego i historycznego wkładu
Polaków w rozwój Mołdawii. Mamy nadzieję, że
wkrótce zostanie ona opublikowana.
Podzielę się najważniejszymi wrażeniami z podróży po północnych obszarach Mołdawii. Oprócz
radości z nowych odkryć pozostał gorzkawy smak –
widzieliśmy rozpadające się i opuszczone budynki
dawnych posiadłości dworskich. A przecież są one
pod ochroną państwa i wpisane do rejestru zabytków Republiki Mołdawii! Niestety, finansowania
ze strony państwa na rzecz utrzymania zabytków (nie wspominając o przywróceniu!), nie ma,
a nawet nie przewidziano. Z rozmowy z dyrektorem
Agencji Inspekcji i Odnowy Zabytków w RM Ionem
Ştefăniţă wynika, że nacisk jest tylko na inwestorów
zagranicznych. Jednym z udanych przykładów
takiej współpracy jest zakończenie pierwszego
etapu odbudowy Twierdzy Sorockiej („Jutrzenka”
nr 6/2015 – red.).
W celu zwolnienia się od ciężaru utrzymania
tych obiektów, państwo mołdawskie przenosi je
na finansowanie samorządów, mając przy tym
świadomość, że jest to droga donikąd, ponieważ
władze lokalne nie mają takich środków!

Кишиневская организация «Лига польских
женщин» реализовала в 2015 году проект «Польское наследие в Молдавии», в рамках которого
26–27 сентября была осуществлена поездка по
некоторым местностям северной части Молдавии: Стырча – Редюл-Маре – Чернолёвка – Тырново – Мындык.
Маршрут экспедиции был разработан группой
людей, искренне заинтересованных общей историей и культурой Молдавии и Польши: Ольгой
Щипакиной – музеографом и лицензированным
гидом-экскурсоводом, Лилианой Кондратиковой –
доктором наук, ученым секретарем Института
культурного наследия АНМ, Александром Левинским – директором Музея Академии наук
Молдавии, Виталием Маевским – сотрудником
журнала польской диаспоры «Jutrzenka».
Документальные материалы, собранные в процессе подготовки к экспедиции, а также те, которые мы обрабатываем по ее результатам, лягут
в основу публикации о культурно-историческом
вкладе поляков в развитие Молдавии. Надеемся,
что в ближайшее время она будет издана.
Поделюсь главными впечатлениями от поездки по северным районам Молдавии. Помимо радости от открытий остался горьковатый привкус –
мы увидели разрушающиеся и заброшенные
здания бывших дворянских поместий. А ведь они
находятся под охраной государства и внесены
в реестр памятников республики! К сожалению,
финансовых средств на содержание памятников (не говоря уж о реставрации!) у государства
нет и не предвидится. Из беседы с директором
Агентства по инспектированию и реставрации памятников в РМ Ионом Штефэницэ стало ясно, что
ставка делается только на иностранных инвесторов. Один из удачных примеров такого сотрудничества – завершение первого этапа реставрации
Сорокской крепости («Jutrzenka» №6/2015 – ред.).
Для того чтобы снять с себя бремя содержания подобных объектов, государство часть из
них передает на баланс органов местного самоуправления, изначально зная, что это дорога в никуда – ну нет у местных властей таких средств!

На сегодняшний день в селе Мындык от
бывшего поместья Охановичей остались только
стены и крыша, аллея ценных пород деревьев
(черный орех) вырублена. Примар села Ион Лупашку рассказал нам, что выделенных средств
хватает только на содержание… сторожа.
Не скрываю, что отношусь к проблеме сохранности памятников истории и архитектуры
с пристрастием, ведь я родом из этих мест.
До 90-х годов прошлого века здания эти были
в неплохом состоянии. Помню, что в поместье
польских шляхтичей Охановичей был пионерский
лагерь, в котором я отдыхала несколько раз. Несомненно, нашу озабоченность мы попытаемся
донести до компетентных лиц, заинтересованных
проблемой сохранения исторического наследия
страны. Но пока этот вопрос остается открытым.
Во время поездки мы встретили много интересных людей, хранящих в памяти информацию
о прошлом тех местностей, в которых они живут.
Среди них – сельские учителя. Учительницы
из села Чернолевка сохранили фотографию
мецената Константина Казимира с учениками
основанной им школы, а учительница из села
Редюл-Маре готова была нам до бесконечности
рассказывать о поместье Домбровских. Приятно
удивил нас житель села Редюл-Маре, который
оставил все свои дела по хозяйству, сел на велосипед и показал нам дорогу к бывшему имению
w
Домбровских.
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Obecnie w miejscowości Mîndîc z dawnego
dworu Ochanowiczów pozostały tylko ściany i dach,
aleja cennych gatunków drzew (czarny orzech)
została wyrąbana. Wójt wioski Ion Lupaşcu powiedział nam, że przyznane środki starczą tylko na
utrzymanie... strażnika.
Nie ukrywam, że traktuję problem ochrony
zabytków historii i architektury z pasją, ponieważ
pochodzę z tych miejsc. Aż do lat 90. ubiegłego
wieku te budynki były w dość dobrym stanie.
Pamiętam, że w majątku szlachty polskiej Ochanowiczów był młodzieżowy obóz letni, gdzie
odpoczywałam kilka razy. Niewątpliwie, nasze
obawy postaramy się przekazać właściwym osobom, zainteresowanym problemem zachowania
dziedzictwa historycznego kraju. Ale na razie ta
kwestia pozostaje otwarta.
Podczas podróży spotkaliśmy wielu ciekawych
ludzi, przechowujących w pamięci informacje o
przeszłości tych miejsc, w których żyją. Wśród
nich wielu nauczycieli wiejskich. Nauczycielki z
miejscowości Czernolowka [Cernoleuca] zachowały
zdjęcie filantropa Konstantego Kazimira z uczniami założonej przez niego szkoły, a nauczycielka
z miejscowości Redeul-Mare była gotowa bez
końca opowiadać o posiadłości Dombrowskich.
Mile zaskoczył nas rolnik z Redeul-Mare, który
rzucił wszystkie swoje prace w gospodarstwie i na
rowerze pokazał nam drogę do dawnego majątku
Dombrowskich.

Jutrzenka 11/2015
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AKTUALNOŚCI / POSZUKIWANIE POLSKICH ŚLADÓW W MOŁDAWII
w
Podsumowując wyniki ekspedycji, mogę powiedzieć, że była to ekscytująca i trochę sentymentalna podróż, zwłaszcza że skład grupy dobrał
się wspaniale, a nasz przewodnik turystyczny
Olga Scipachina nie przestawała zadziwiać nas
ciekawymi faktami. Po drodze zwiedziliśmy kościół rzymskokatolicki w Orheiul Veci i największy
kompleks parkowy w kraju znajdujący się w pobliżu
miejscowości Țaul.
Dziękujemy ambasadzie Polski, która dofinansowała projekt „Polskie dziedzictwo w Mołdawii”.
Szczególne podziękowania chcę wyrazić pracownikom ambasady i konsulatu: pani Annie Stankiewicz – za wsparcie w fazie rozpracowania projektu,
a także pani Joannie Bojko i pani Małgorzacie
Szkodzińskiej, które uczestniczyły w wyprawie na
całej trasie.
Dziękujemy również naszym partnerom w projekcie – Polskiemu Towarzystwu Medycznemu
w Mołdawii, jego przewodniczącej pani Emilii
Țimbalari i całemu zespołowi lekarzy, którzy przeprowadzili badania 57 mieszkańców w polskiej
wsi Stîrcea. Na łamach czasopisma chcielibyśmy
wyrazić podziękowanie pani Ludmile Jabłońskiej
i pani Annie Kotelewicz, które zorganizowały nasz
pobyt we wsi Stîrcea.

Подводя итоги поездки, могу сказать, что это
было увлекательное и немного сентиментальное
путешествие, тем более что подобрался замечательный состав группы, а наш гид-экскурсовод
Ольга Щипакина не переставала удивлять интересными фактами. Мы посетили также римскокатолический костел в Оргееве и самый большой
в стране парковый комплекс, расположенный
в окрестностях села Цауль.
Благодарим посольство Польши, финансировавшее проект «Польское наследие в Молдавии».
Особую благодарность хотим выразить работникам посольства и консульства: Анне Станкевич
– за поддержку на этапе разработки проекта,
а также пани Иоанне Бойко и пани Малгожате
Шкодзиньской, принявшим участие в экспедиции
на всем протяжении маршрута.
Благодарим также наших партнеров по проекту – Польское медицинское общество в Молдавии, его председателя Эмилию Цымбаларь
и всю команду врачей, проводивших бесплатное
обследование и консультации 57 жителей польского села Стырча. На страницах журнала хотим
сказать большое спасибо Людмиле Яблонской
и Анне Котелевич, организовавшим наше пребывание в Стырче.

Tłumaczyła na j. polski Tamara Manoli

Перевод на польский Тамары Маноли

fotoreportaż na str. 31

фоторепортаж на стр. 31

Valerina Martin,
prezes Ligi Polskich Kobiet,
autor pomysłu i koordynator projektu
„Polskie dziedzictwo w Mołdawii

Валерина Мартин,
председатель общества «Лига польских женщин»,
автор идеи и координатор проекта
«Польское наследие в Молдавии»

Drewniany młyn we wsi Czernolowka / fot. z archiwm Ligi Polskich Kobiet
Деревянная мельница в селе Чернолёвка / фото из архива общества „Лига польских женщин”

Z HISTORII BESARABII
W północnej części Mołdawii nadal można spotkać charakterystyczne dla Besarabii XIX wieku
kompleksy dworskie, ogrody i parki. Są one z reguły w stanie opuszczonym lub zniszczone. Przywrócić
i zachować je dla potomności – jest to zadanie pokolenia obecnie mieszkającego w Mołdawii. O tym, co
możemy stracić na zawsze, przeczytacie w cyklu artykułów przygotowanych na podstawie wyprawy, która
miała miejsce pod koniec września 2015 roku. Organizatorem tej akcji była kiszyniowska organizacja
„Liga Polskich Kobiet”. W tym numerze proponujemy czytelnikom artykuł członka Ligi Polskich Kobiet
OLGI SCIPACHINEJ.

KONSTANTY KAZIMIR –

wybitny działacz społeczny Besarabii, naukowiec, filantrop

КОНСТАНТИН КАЗИМИР –

С

реди полей северной Молдавии,
вдали от больших городов
лежит село Чернолёвка. Здесь,
на этих плодородных землях в первой
половине XIX века находилось поместье
Константина Федоровича Казимира –
землевладельца, дворянина, пионера
сельскохозяйственной науки
в Бессарабии.

Konstanty Kazimir urodził się w rodzinie ziemiańskiej w powiecie chocimskim w 1860 roku.
Po ukończeniu gimnazjum w Kamieńcu Podolskim
kontynuował naukę w Szkole Realnej w Kiszyniowie. W 1879 roku rozpoczął studia na wyższej

Константин Казимир родился в семье помещика в Хотинском уезде в 1860 году. После
окончания гимназии в Каменец-Подольском он
продолжил обучение в реальном училище Кишинева. В 1879 году поступил в высшее сельскохозяйственное заведение России – ПетровскоРазумовскую академию, которую закончил со
степенью кандидата сельского хозяйства. Чинов
и орденов не получал (по данным на 1906 г.), по
той причине, что неизменно от них отказывался.
После учебы Константин Казимир некоторое
время провел за границей, много путешествовал.
Он мечтал о научной деятельности, но смерть отца
заставила вернуться на родину, в Бессарабию.
Хорошее образование и семейные традиции
помогли Константину стать деятельным, умелым и бережливым хозяином. В собственных
имениях Константин Казимир вел образцовое
хозяйство.
В Васкоуцах (Хотинский уезд) и в Чернолевке
(Сорокский уезд) Константин развел прекрасные
сады. Они больше напоминали парки: великолепные аллеи из различных деревьев, цветники,
w
беседки, живые изгороди...
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śród pól północnej Mołdawii,
z dala od wielkich miast leży wieś
Czernolowka. Tutaj, na tych żyznych
ziemiach w pierwszej połowie
XIX wieku znajdowała się posiadłość
Konstantego Fiodorowicza Kazimira –
właściciela ziemskiego, szlachcica,
pioniera badań w dziedzinie rolnictwa
w Besarabii.
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видный общественный деятель Бессарабии, ученый, филантроп
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w
uczelni rolniczej w Rosji – w Pietrowsko-Razumowskiej Akademii, które ukończył uzyskując stopień
kandydata nauk rolniczych. Rang i orderów nie
otrzymywał (według danych na 1906 r.) z tej przyczyny, że niezmiennie ich odmawiał.
Po studiach Konstanty Kazimir spędził jakiś
czas za granicą, dużo podróżował. Marzył o pracy
naukowej, lecz po śmierci ojca zmuszony był powrócić do ojczyzny, do Besarabii.
Dobre wykształcenie i tradycje rodzinne pomogły Konstantemu stać się czynnym, mądrym
i oszczędnym gospodarzem. We własnych posiadłościach Konstanty Kazimir prowadził wzorowe
gospodarstwo.
We wsi Văscăuţi (powiat chocimski) i wsi
Czernolowka [rum. Cernoleuca] (powiat sorocki)
Konstanty zasadził piękne sady, które bardziej
przypominały parki: wspaniałe aleje z różnych
drzew, klomby, altany, żywopłoty...
Posiadłość Kazimira w Văscăuţi mogła zaskoczyć każdego, kto ją zwiedzał – luksusowy dom
z parkiem, ogrodem zimowym i oranżerią, wiele
budynków gospodarczych. Dwór w Czernolówce
cechowała skromność, ale Konstanty kochał go
bardzo. Tam mieszkała jego stara matka, którą syn
traktował z wielką czułością…
Roztropny gospodarz poświęcał wiele czasu
i pieniędzy na rozwój hodowli zwierząt gospodarskich. Zamówił z Belgii ardenowską rasę koni –
w tamtych czasach dla Besarabii ta rasa była nowością. Wyhodował półardeny – rasę ciężkich koni
pociągowych.
Stado owiec miejscowej rasy systematycznie
uszlachetniał krzyżując je z karakułami czystej krwi,
które sprowadzał z Buchary. U świń rasy berkshire
uzyskał całkowitą czystość krwi. W odniesieniu do
krów Konstanty przestrzegał innej zasady. Uważał,
że miejscowe bydło jest tak wytrwałe i odpowiednie
do miejscowych warunków, że mieszać go z innymi
rasami oznacza pogorszyć naturę rasy.
Konstanty starał się stworzyć taki system upraw
polowych, w którym było możliwe uzyskanie plonów
bez wyczerpywania ziemi. Podążał za postępem
nauk rolniczych i wprowadzał wiele nowych elementów. Prowadził u siebie złożone wielopolowe
gospodarstwo. Oprócz zwykłych zbóż i traw pastewnych, uprawiał rzepak, len, bób, różne odmiany
fasoli i grochu.
Działacz publiczny, filantrop Konstanty Kazimir
był członkiem organizacji Besarabskich Naukowych Badaczy Przyrody. Z jego inicjatywy i przy
jego wsparciu finansowym utworzono i publikowano dziennik „Rolnictwo Besarabii” – pismo, które
zjednoczyło agronomów, ogrodników i rolników
kraju.

В

10 верстах от станции Окницы
находится заслуживающее
упоминания имение Чернолёвка К. Ф. Казимира; имение это одно
из лучших в северной Бессарабии,
земли 4000 десятин, из которых 450 десятин дубоваго леса; почва — богатейший чернозем, незнакомый до сих пор
с удобрением.
П. Андреев
«Иллюстрированный путеводитель
по юго-западной железной дороге»,
год издания 1898

Усадьба Казимира в Васкауцах поражала
всех, кто бывал здесь – роскошный дом с парком, зимним садом и оранжереей, множество
капитальных хозяйственных построек. Усадьба в Чернолевке отличалась скромностью,
но Константин ее очень любил. Там жила его
старушка-мать, к которой сын относился с глубокой нежностью...
Рачительный хозяин уделял много времени
и средств развитию животноводства. Выписал
из Бельгии арденовскую породу лошадей – в те
времена для Бессарабии эта порода была в диковинку. И вывел полуарденов – тяжеловозную
породу рабочей лошади.
Стадо овец местной породы систематически улучшал чистокровными производителями
каракулей, которые выписывал из Бухары.
Стада свиней беркширской породы довел до
полной чистокровности. В отношении крупного рогатого скота Константин придерживался
другого принципа. Считал, что местный скот
настолько вынослив и пригоден к работе, что
примешивать к нему другие породы – только
ухудшать природу.
Константин стремился создать такую систему полеводства, при которой можно было
получать урожаи без истощения земли. Следил
за успехами аграрной науки и внедрял многие
новинки. Вел у себя сложное многопольное
хозяйство. Кроме обычных злаков и кормовых
трав, культивировал рапс, лен, бобик, разные
сорта фасоли, гороха.
Общественный деятель, филантроп, Константин Казимир был членом Бессарабского
общества природоисследователей. По его
инициативе и при его материальной поддержке возник и издавался журнал «Бессарабское
сельское хозяйство» – печатный орган, который
объединял агрономов, полеводов и садовников
края.

Константин Федорович Казимир много занимался благотворительностью и просветительской деятельностью. Открывал на собственные
средства и содержал во всех своих имениях
школы, оборудовал для деревенских жителей
больницы и общественные бани. Большую часть
своего времени тратил на помощь бедным. Куда
бы он ни приезжал, он вел приемы стипендиатов, которые начинались с утра и велись до 4-х
часов дня. Выдавал деньги на теплую одежду,
на лечение, улучшение пищи, на покупку книг.
Он был попечителем сельскохозяйственной
школы в селе Гринауцы. Ежегодно на стипендии
для учащихся Константин Казимир тратил не
менее 140 тысяч рублей. Например, во время
учебного года 1908-1909 в сельской школе села
Чернолевка училось 170 детей, которые были
на его содержании. Константин Казимир помогал
детям материально, начиная с начальных классов и заканчивая учебой в университетах. Он
был их наставником, обеспечивая в том числе
единой учебной формой (это хорошо видно на
коллективном фото с учениками).
Имя Константина Федоровича Казимира
было широко известно в Бессарабской губернии
и за ее пределами. И вполне закономерно, что
в 1906 году, когда проходили выборы в Государственную Думу – первый избранный населением
законодательный орган Российской империи –
одним из кандидатов стал Константин Казимир.
Казалось, Константин Казимир должен был
быть счастлив. Но дело, в котором он видел
цель и смысл своей жизни – помогать бедным
и слабым – сделалось проклятием его жизни.
Чем больше Казимир раздавал, тем больше его
окружали просители. Константин должен был
скрываться, так как его выслеживали, когда он
выходил из дома, присутствовал на земском
собрании, оказывался в гостях. Собственная
жизнь перестала ему принадлежать.
Умер Константин Казимир в 1910 году, прожив всего 50 лет. Его похоронили в фамильном
склепе в имении Васкоуцы (ныне село Вашковцы, Украина), который сохранился до сих пор.
В Молдавии, в селе Чернолевка, частично
сохранилась усадьба, когда-то принадлежавшая
семье Казимиров. На территории усадьбы стоит
здание школы, построенное Константином Казимиром в 1894 году, а также здание созданного
им крестьянского банка. От когда-то прекрасного
садово-паркового ансамбля остались незначительные фрагменты парка...

Olga Scipachina, muzeograf i przewodnik,
Kiszyniów
Tłumaczyła na j. polski Tamara Manoli

Ольга Щипакина, музеограф, экскурсовод,
Кишинев
Перевод на польский Тамары Маноли
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Konstanty Kazimir był mocno zaangażowany
w działalność charytatywną i działania edukacyjne. Otwierał na własny koszt i utrzymywał
we wszystkich swoich posiadłościach szkoły,
urządzał dla mieszkańców swoich wsi szpitale
i łaźnie publiczne. Większość swojego czasu
poświęcał na pomoc biednym. Gdziekolwiek się
udał, od rana do 4 godziny po południu przyjmował stypendystów. Dawał pieniądze na ciepłe
ubrania, na leczenie, na lepsze jedzenie, na
zakup książek.
Był opiekunem szkoły rolniczej we wsi
Grinauți. Co roku wydawał nie mniej niż 140 tysięcy rubli na stypendia dla studentów i uczniów.
Na przykład, w roku szkolnym 1908–1909
w szkole wiejskiej w Czernolowce uczyło się
170 dzieci, które były na jego utrzymaniu. Konstanty Kazimir pomagał dzieciom finansowo,
począwszy od szkoły podstawowej aż do studiów
na uniwersytecie. Opiekował się nimi, zapewniając im nawet jednakowe mundurki szkolne
(jest to wyraźnie widoczne na zbiorowym zdjęciu
z uczniami).
Imię Konstantego Kazimira było powszechnie
znane w Gubernii Besarabskiej i poza nią. Zupełnie naturalne, że w 1906 roku, kiedy to odbyły
się wybory do Dumy Państwowej – pierwszego
wybranego przez ludność organu ustawodawczego Imperium Rosyjskiego – jednym z kandydatów
został Konstanty Kazimir.
Wydawało się, że Konstanty Kazimir powinien być szczęśliwy. Ale dzieło, w którym widział
cel i sens swojego życia – pomagać biednym
i słabym – stało się przekleństwem jego życia.
Im więcej Kazimir rozdawał, tym bardziej był otoczony przez petentów. Konstanty musiał ukrywać
się, ponieważ nie miał spokoju, kiedy wychodził
z domu, był obecny na posiedzeniu Ziemskim, na
przyjęciu. Jego własne życie przestało należeć
do niego.
Konstanty Kazimir zmarł w 1910 roku, żył
tylko 50 lat. Pochowany został w rodzinnym
grobowcu w majątku Văscăuţi (obecnie wieś
Vashkovtsy, Ukraina), który zachował się do dziś.
W Mołdawii, we wsi Czernolowka częściowo
zachowany został dworek, należący kiedyś do
rodziny Kazimirów. Na terenie osady znajduje się
budynek szkoły wybudowany przez Konstantego
Kazimira w 1894 roku oraz budynek stworzonego
przez niego Chłopskiego Banku. Z kiedyś pięknego zespołu ogrodowego pozostały nieznaczne
fragmenty parku...
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POLSCY LICEALIŚCI W KOMRACIE
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I stało się! Wreszcie się doczekali! 23 października 2015 roku polscy licealiści z Piaseczna
przyjechali na kilka dni z rewizytą do Mołdawii, do komrackiego Liceum im. M. Eminescu w ramach
projektu Inni, a jednak tacy sami dofinansowanego przez MEN.

Polacy zostali uroczyście powitani kołaczem
i solą przez uczniów, ubranych w ludowe stroje.
Kolejne dni wypełniły prace nad drugą częścią
projektu – uczniowie tworzyli filmy, uwzględniające
specyfikę Mołdawii, bowiem wcześniej, we wrześniu, skupiali się na polskiej historii, tradycjach,
obyczajach.
Oprócz zajęć warsztatowych i plenerowych
uczestnicy projektu poznawali interesujące miejsca i spotykali się z ciekawymi ludźmi. Jednym
z punktów programu było spotkanie z prezesem
Stowarzyszenia Polaków Gagauzji – panią Ludmiłą
Wolewicz. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji Polaków w Gagauzji, historii stowarzyszenia i zespołu
„Polacy Budżaka”, uczenia się języka polskiego
w Komracie.
Jesienna aura sprzyjała zwiedzaniu nie tylko
Gagauzji, ale i dalszych zakątków, jak Orheiul Vechi
czy Kiszyniowa. Polacy kosztowali wspaniałe potrawy, między innymi placyndę, „słońce na talerzu”
czyli mamałygę, kupowali aromatyczne, naturalne
produkty na miejscowym bazarze i zachwycali się
gościnnością mołdawskich gospodarzy. Zarówno
młodzież mołdawskiego liceum, jak i ich rodzice
włożyli dużo pracy, energii i serca, aby pokazać

to, co najlepsze, najsmaczniejsze, najpiękniejsze
w Mołdawii. I rzeczywiście im się to udało!
Polscy uczniowie wyjeżdżali z zapowiedzią
powrotu, choćby w czasie najbliższych obchodów
Nowego Roku czy letnich wakacji. Ponadto uczniowie korespondują już ze sobą za pomocą mediów
społecznościach.
Jak widać, znów potwierdziła się stara, mądra
zasada, że to właśnie bezpośrednie kontakty najbardziej zbliżają do siebie ludzi z różnych państw i kultur.
Agnieszka Mikulec
koordynatorka projektu w Mołdawii

Jesienne impresje w Mołdawii — kadr z filmowego
reportażu

Wycieczka do Orheiul Vechi

Turniej wiedzowy o Polsce i Mołdawii

Muzeum w Avdarmie

Próby do poloneza — polskiego tańca narodowego

Kadr z filmu „Inni, a jednak tacy sami”

Muzeum w Joltai
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Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Polaków Gagauzji panią Ludmiłą Wolewicz
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

ĆWICZENIE 1 / УПРАЖНЕНИE 1
Proszę zamienić formę zwracania się:
z ty na pan / pani lub państwo.
Замените форму обращения:
с ты на госпожа / господин или господа.

– Dziękuję panu bardzo.
– Serdecznie dziękuję.
– Dziękujemy paniom pięknie.

PRZYKŁAD / ПРИМЕР:

– Dziękujemy księdzu z całego serca.

Czy nie przeszkadzam ci?

– Chciałbym panu bardzo podziękować.

(pan) Czy nie przeszkadzam panu?

– Jestem panu bardzo wdzięczny.
– [tradycyjne] Bóg zapłać!

1. Dziękujemy ci za wszystko.
(państwo) ..............................................................................
2. Chcę ci coś poradzić.
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(pani) .....................................................................................
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KRÓTKIE
PODZIĘKOWANIA

3. Niestety, muszę ci odmówić.
(pan) ......................................................................................
4. Tym razem wybaczam ci.
(pani) .....................................................................................
5. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni.
(państwo) ..............................................................................
6. Daję ci słowo honoru, że mówię prawdę.
(pan) .....................................................................................

ĆWICZENIE 2 / УПРАЖНЕНИE 2
Proszę wybrać poprawną formę. / Выберите правильную форму.
PRZYKŁAD / ПРИМЕР: (ja) Mnie się to nie podoba.
1. To wszystko nie podoba (ja) ....................... się.

mnie / mi

2. Podziękowano (on) ...................... za wszystko.
3. Dziękuję (ty) ........................ .
4. (ty) ................... mogę powiedzieć całą prawdę.
5. (on) ....................... nigdy nic nie smakuje.

tobie / ci
jemu / mu

DŁUŻSZE
PODZIĘKOWANIA
– Stokrotne dzięki. Poświęciłeś mi
tyle czasu.
– Wielkie dzięki. Bardzo mi pomogliście. Postaram się odwdzięczyć
w przyszłym tygodniu.
– Proszę przyjąć najserdeczniejsze
podziękowania i wyrazy wdzięczności.
Dzięki pomocy pana wszystko poszło
znakomicie.
– Z serca dziękuję. Nie zapomnę, ile
pani zawdzięczam.
– Dziękuję za wszystko. Nawet nie wie
pani, ile to dla mnie znaczy.
– Naprawdę bardzo panu dziękuję.
Nie wiem, jak się odwdzięczę.
KONDOLENCJE
składane ustne

Kondolencje
to wyrazy współczucia,
najczęściej składamy je
osobie, której zmarł ktoś bliski.
– Przyjmij od nas wyrazy współczucia.
– Przyjmij moje kondolencje.
– Pani Doroto, bardzo pani wszyscy
współczujemy.
– Panie prezesie, proszę przyjąć wyrazy współczucia od nas wszystkich.

Z PAMIĘTNIKA STUDENTA

O JEDZENIU I PRZYWILEJACH
Drodzy studenci, ależ cudowny nadszedł czas! Czas na legitymację, zniżki i różnego rodzaju
przywileje. A co do stereotypów o głodzie i biedzie... to dlatego są stereotypami, by je łamać. Oto
kolejnych pięć rad.

3. Śledźcie stronę waszego miasta.
Chcecie trafić na bezpłatne seminaria, konferencje, festiwale i uczestniczyć w życiu miasta?

4. Co dotyczy jedzenia...
Niedawno miałam okazję pójść do sklepu
IKEA, bo potrzebowałam... ołówków. W zwykłych
sklepach były za drogie i nie sprzedawano ich pojedynczo. W czasie najbliższych targów pracy też nie
mieli. A w IKEA są stoiska z ołówkami (za darmo!!!)
i papierem, by robić krótkie notatki.
Przy okazji powiem, że w IKEA są bardzo NISKIE CENY i ogromny wybór rzeczy do domu. Ponadto, sklep ma własne bistro i jadalnię z pysznym
jedzeniem i... znów niskimi cenami. Na przykład,
zestaw duże frytki, 3 hot dogi i cola – 6 zł. Lody
śmietankowe małe – 1 zł, duże – 2 zł. Jedyny minus
to ten, że trzeba daleko jechać.
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2. Czas na naukę i... czas beztroskiej zabawy.
Pójść do klubu i nie wydać dużo pieniędzy?
I nawet dostać drinka za darmo? Tak, jest to możliwe, jeżeli jesteś studentem. Większość klubów
dostrzega problem „niegrubego studenckiego portfela”, dlatego starają się przyciągać ich promocjami.
A gdzie studenci lubią bawić się najbardziej? Tam,
gdzie dostaną najlepsze zniżki.
Po pierwsze, najczęściej na imprezy klubowe
można zarejestrować się na Facebooku i wtedy
wstęp będzie wolny. Po drugie, na swoim wydziale,
w bibliotece i gdziekolwiek na terytorium uniwersytetu zawsze można znaleźć ulotki z rabatami.
Nie tak dawno, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znalazłam kupony rabatowe „studencki
starter". Jest to taka mała książeczka ze zniżkami
na przeróżne rzeczy. Na przykład, 20 % zniżki na
zeszyty, długopisy i segregatory w Empiku albo kupon, razem z którym jest darmowe wejście do klubu
Capitol w Warszawie oraz do godziny 23 wejście
dla kobiet na imprezę w klubie Hybrydy za darmo!

Co może być prostszego! Sprawdźcie harmonogram nadchodzących wydarzeń na stronie miasta,
w którym studiujecie. W dużych miastach prawie
codziennie dzieje się coś ciekawego. Fajerwerki,
seminaria, występy itd...
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1. Korzystajcie ze statusu studenta, bowiem
pierwsze przykazanie studenta – nie przepłacaj.
Przywileje i zniżki czekają na nas prawie wszędzie. W kinach, w niektórych kawiarniach (za co
lubię sieć Costa Coffee? Z legitymacją zniżka na
kawę 20%!), w zakładach rozrywkowych itd. Na
stronie waszego miasta można znaleźć całe programy rabatowe dla studentów. Więc zadbajcie o to,
by legitymacja była zawsze w kieszeni a będziecie
mieli szczęście.

5. Dolewki.
Od początku wydaje się, iż to jest coś dziwnego.
Zapłać jeden raz i pij, dolewaj ile chcesz i co chcesz.
W takich zakładach jak KFC i Subway kupując
jedzenie, dostajesz pusty kubek, a następnie wybierasz jakikolwiek napój z automatu (zwykle jest
5 napojów do wyboru). Można pić, pić i pić.
Miałam kolegę, który zachował taki kubek.
Długo jeszcze chodził do KFC po colę, dopóki nie
zmieniono wyglądu kubków i sprzedawca nie zwrócił mu uwagi na to, że nie mają już takich. Kolega
ulotnił się w tłumie jak najszybciej.
Takie to jest życie studenckie – pełne przygód ;)
Margaryta Barantseva
studentka Uniwersytetu Warszawskiego

CIEKAWOSTKI

KWIATOWY SYMBOL
DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Chryzantemy to tradycyjne kwiaty, które Polacy
składają na grobach w Dniu Wszystkich Świętych.
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Drobno- i średniokwiatowe chryzantemy dla ogródków
produkowane są w Polsce przez cały rok, natomiast
najpopularniejsza wielkokwiatowa – tylko w okresie
Wszystkich Świętych. Przyjęło się, że w ten dzień
na grobie musi stanąć chryzantema szlachetna
wielkokwiatowa.
Jeśli chodzi o kolorystykę
to najczęściej kupują
kwiaty
o jaskrawych
kolorach.

ЦВЕТОЧНЫЙ
СИМВОЛ
ДНЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
Хризантемы – это традиционные цветы,
которые поляки приносят на могилы
в День всех святых.
Мелко- и среднецветковые хризантемы
для приусадебных участков продаются в Польше
в течение всего года, но самые популярные из них –
крупноцветковые – появляются только в период,
приуроченный ко Дню всех святых.
Тогда принято приносить на кладбище именно эти
благородные хризантемы. Чаще всего покупают
цветы ярких оттенков.
Теперь вы понимаете, почему дарить полякам
хризантемы на дни рождения и другие праздники
не следует.

W NASTĘPNYM NUMERZE
POLSKIE ŚLADY W MOŁDAWII

PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
WSI STYRCZA:
losy, tradycje i dziedzictwo kulturowe

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii
nr 11 (192) listopad 2015 r.
Miesięcznik ukazuje się
od listopada 1996 r.
Zarejestrowany 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii

Redaktor naczelna:
Helena Usowa
Redaktor techniczny:
Stefan Ladryk
Zespół redakcyjny:
Wanda Burek
Tadeusz Gaydamowicz
Ałła Klimowicz
Małgorzata Krajewska
Anna Plutecka
Elena Pumnea
Tatiana Zalewska
Współpraca:
Margaryta Barantseva
Daria Jażgunowicz
Małgorzata Kiryłłowa
Kamila Kwiatkowska
Swietłana Lapteacru
Tamara Manoli
Agnieszka Mikulec
Tatiana Mironic
Sergiusz Moisov
Adres do korespondencji:
Czasopismo „Jutrzenka”
skr. poczt. 983
MD-3101 Bălţi
MOLDOVA
E-mail:
redakcja.jutrzenka@gmail.com
Nasza strona w internecie:
www.jutrzenka.md
Redaktor strony internetowej:
Włodzimierz Kurojedow
Druk:
ELAN-POLIGRAF
str. Mesager 7, Chişinău

31

Jutrzenka 11/2015

32
Jutrzenka 11/2015

