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odpowiedzialności za treść zamiesz-
czonych ogłoszeń i reklam. Opinie 
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zawsze są zgodne z opinią redakcji.
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ze środków przyznanych  
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KOMU ZAWDZIĘCZAMY 
PIERWSZĄ SZOPKĘ?

W liliowej Umbrii czy w tęczowej Granadzie, za kołem 
polarnym czy w indiańskiej chacie, w słonecznej Prowan-
sji czy w krakowskim śniegu, wystrugana czy ulepiona, 
szopka bożonarodzeniowa wywodzi się z groty niedaleko 
wioski Greccio.

Kluczową rolę w tradycji budowania szopek odegrał św. 
Franciszek z Asyżu (1181-1226), włoski duchowny katolicki, śre-
dniowieczny mistyk i stygmatyk, założyciel zakonu żebraczego.

24 grudnia 1223 zorganizował on w Greccio pierwszą na 
świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. Przedstawiała ona 
wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, wraz z oso-
bami i żywymi zwierzętami.

W znajdującej się na wysokości 750 m n.p.m. włoskiej miej-
scowości Greccio mieścił się klasztor franciszkański. Miejsce 
pod jego budowę zostało podarowane Franciszkowi przez 
szlachcica Jana Wetlinę. To tam, w pobliskiej grocie, Święty 
po raz pierwszy zbudował szopkę z okazji Wigilii Bożego Na-
rodzenia.

Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym lu-
dziom tajemnicę zbawienia. Grotę wypełniono sianem. Bra-
ciszkowie złożyli na nim wyrzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa, 
a obok niego ustawili żywego woła i osła. W postacie Świętej 
Rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio. Odegrali oni na żywo 
scenę narodzenia. Tomasz Celano, pierwszy biograf Świętego, 
pisał: „Nadszedł dzień radości, dzień wesela. Z wielu miejsc 
zostali wezwani bracia. Mężowie i niewiasty owej ziemi z rado-
ścią przygotowywali, wedle możności, świece i pochodnie dla 
oświetlenia nocy, która błyszczącą gwiazdą oświetliła wszystkie 
dni i lata. Przybył wreszcie Święty Boży, a znalazłszy wszystko 
przygotowane, ucieszył się. Przygotowano żłób, kładąc w nim 
siano, a do groty wprowadzono wołu i osła. Prostota otoczona 
jest czcią, wywyższone zostaje ubóstwo, zalecona wszystkim 
pokora, a Greccio staje się jakby nowym Betlejem.”

Gdy w 1225 roku zmarł św. Franciszek, jego zakon konty-
nuował zwyczaj budowania szopek. Okazało się, że ten prosty 
sposób prezentowania treści ewangelicznych w szczególny 
sposób trafia do wiernych.

SZOPKI W EUROPIE
Początkowo szopki powstawały tylko przy klasztorach 

franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich budowania 
rozpowszechniła się w całej Europie. Najbardziej rozwinęła 
się we Włoszech, gdzie można je oglądać nie tylko w czasie 
Bożego Narodzenia.

W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została u schyłku XIII 
wieku przez zakon franciszkanów, który w tym czasie osiedlił 
się w kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się dużą popularnością. 
Obecnie są stawiane niemal we wszystkich świątyniach.

www.polskieradio.pl

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE
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WIADOMOŚCI

BĘDZIE NOWELIZACJĄ USTAWY O KARCIE POLAKA 
14 stycznia 2016 r. wszystkie frakcje sejmowe opowiedzieli się ze zmianami w Karcie Polaka. 

Pozwoli ona ściągnąć rodaków ze wschodu.

Karta ma ułatwić jej posiadaczom osiedlanie 
się w Polsce. Według najnowszego projektu osoby, 
którym przyznano taki dokument, będą mogły nie-
odpłatnie otrzymać kartę stałego pobytu, a po roku 
polskie obywatelstwo (obecnie są to trzy lata), ubie-
gać się o dofinansowanie wynajęcia mieszkania, 
kursów zawodowych czy nauki języka polskiego. 
Posiadacze Karty Polaka będą też zwolnieni z opłat 
konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 
o wydanie polskiej wizy. O dokument będzie też 
można ubiegać się w urzędach wojewódzkich,  
a nie jak do tej pory tylko w polskich konsulatach.

Część polityków nie ukrywa, że widzi w tym 
szansę na walkę z dotykającym Polskę kryzysem 
demograficznym bez sprowadzania osób z krajów 
„obcych kulturowo”. – Dużo lepszym rozwiązaniem 
jest, gdybyśmy braki demograficzne, czy problemy 
demograficzne mogli rozwiązywać, korzystając  
z przyjazdu osób polskiego pochodzenia ze Wscho-
du, a nie osób, które przyjeżdżają z zupełnie innych 
kręgów kulturowych – mówił sprawozdawca projek-
tu, Michał Dworczyk z PiS.

Projekt zmian był już szeroko konsultowany – 
m. in. ze stu trzydziestoma organizacjami polskimi 
działającymi na Wschodzie oraz przedstawicielami 
samorządów. Do tej pory wielu Polaków ze Wscho-
du skarżyło się na procedury, które utrudniały im 
powrót, a nawet, zdaniem niektórych, czyniły go 
niemożliwym. Karta Polaka może być częścią 
szerszej dyskusji o repatriacji.

Poseł PO Wojciech Ziemniak mówił, że Plat-
forma pochwala projekt, ale niektóre z propozycji 
budzą jednak wątpliwości. Według niego należy się 
zastanowić m. in. nad tym, czy wystarczające są 
środki w budżecie, by udzielić wszystkim chętnym 
wsparcia w osiedlaniu się w Polsce.

Do kogo miałaby szczególnie być skierowana 
Karta Polaka? Jak tłumaczył Zbigniew Gryglas  
z Nowoczesnej, do ludzi młodych i w średnim wieku. 

Natomiast dla osób starszych, które nie zdecydują 
się na zmianę miejsca zamieszkania, należałoby 
zaproponować zakup lekarstw czy refundację 
leczenia. W jego opinii dokument to „forma spłaty 
długu wobec naszych rodaków, którzy w wyniku 
wielu tragicznych zdarzeń, zesłań, działań wojen-
nych, znaleźli się poza terytorium Polski”.

Do grudnia 2015 r. polskie urzędy konsularne 
przyjęły ok. 170 tys. wniosków o przyznanie Karty, 
a otrzymało ją ponad 160 tys. osób mieszkających 
na terenie byłego Związku Radzieckiego. Najwięcej 
wniosków (ponad 76 tys.) złożono na Białorusi, 
na Ukrainie (blisko 70 tys.) oraz na Litwie (niecałe  
6 tys.)

Źródło: PAP/Rzeczpospolita

Karta Polaka przyznawana jest 
osobom polskiego pochodzenia, 
żyjącym w 15 krajach za wschod-

nią granicą, powstałych po rozpadzie ZSRR. 
Umożliwia m. in. refundację wizy, dostęp do 
polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzy-
skiwaniu stypendiów, a także podejmowanie 
pracy i prowadzenie działalności gospodar-
czej w Polsce. Jest ważna przez 10 lat od 
momentu przyznania i może być przedłużana 
na wniosek zainteresowanego.

Osoby ubiegające się o nią muszą wyka-
zać swój związek z polskością – w tym przy-
najmniej bierną znajomość języka polskiego, 
wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków 
bądź dwoje pradziadków było narodowości 
polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie 
organizacji polonijnej o działalności na rzecz 
kultury i języka polskiego. 

Pierwsze obwieszczenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie 
wykazu organizacji polskich lub polonijnych 
uprawnionych do wystawiania zaświadczeń, 
potwierdzających aktywne zaangażowanie 
w działalność na rzecz języka i kultury pol-
skiej lub polskiej mniejszości narodowej, 
zawiera listę 34 uprawnionych organizacji 
pozarządowych, wśród nich 2 z Mołdawii: 
Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach  
i Stowarzyszenie Polaków Gagauzji.

AKTUALNOŚCI

PROFESOR LILIA ZABOŁOTNAJA ODEBRAŁA ODZNAKĘ 
„ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

Profesor Lilia Zabołotnaja, historyk z Mołdawskiej Akademii Nauk, otrzymała odznakę honoro-
wą „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zaszczytny tytuł wręczył ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski.

Pani Lilia Zabołotnaja jest absolwentką 
Wydziału Historii Uniwersytetu Państwowego  
w Kiszyniowie. Od 1990 roku jest pracownikiem 
Mołdawskiej Akademii Nauk. Zakres zaintereso-
wań badawczych Lilii Zabołotnej jest niezwykle 
szeroki: historia średniowiecznych miast w Europie 
Środkowo-Wschodniej i w Rumunii (problematyce 
rozwoju miast jest poświęcona jej praca doktorska), 
stosunki polsko-mołdawskie w średniowieczu  
i epoce nowożytnej (XIV – XVIII), czynnik kobiecy 
w średniowieczu i epoce nowożytnej (XIV – XVIII), 
sytuacja etniczno-religijna w średniowiecznej Euro-
pie, postawy i życie codzienne w średniowiecznych 
miastach, historia Europy Południowo-Wschodniej, 
Wschodniej i Środkowej (VII – początek XXI wieku), 
historia współczesna krajów bałkańskich, integra-
cja europejska i tożsamość narodowa w Europie 
Południowo-Wschodniej.

Spośród licznych prac Pani Profesor można 
zwrócić uwagę na niezwykle interesującą książkę 
„Raporturile dinastice” poświęconą koligacjom 
łączącym rody panujące i magnackie Polski  
i Mołdawii, a także na znakomity podręcznik aka-
demicki „Europa Centrala si de sud-est epoca 
contemporana”, którego znaczną część zajmuje 
problematyka polska. We współpracy z ambasadą 
Pani Lilia Zabołotnaja zorganizowała polsko-moł-

dawskie sesje naukowe: o hetmanie Stanisławie 
Żółkiewskim w 2003 r. i o związkach z Polską rodu 
Mohyłów. Pani Profesor rozwijała współpracę pol-
skich i mołdawskich środowisk podczas pobytów 
naukowych w Polsce, szczególnie z Uniwersytetem 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem 
Jagiellońskim w Krakowie. 

Część publikacji Pani Lilii Zabołotnej została 
wyeksponowana podczas uroczystości. Niezwy-
kle różnorodna działalność Pani Profesor została 
uhonorowana przez liczne instytucje zarówno moł-
dawskie, jak i zagraniczne. Zaledwie miesiąc temu,  
14 grudnia 2015 roku, wydała zbiór prac nauko-
wych pt. „Polacy w Mołdawii. Historia i Współcze-
sność. Zbiór artykułów i dokumentów”. Minister 
Kultury i Dziedzictwa Małgorzata Omilianowska 
przyznała Pani Lilii Zabołotnej odznakę honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Na uroczystości odznaczenia w ambasadzie 
RP w Kiszyniowie obecni byli nie tylko przed-
stawiciele mołdawskich środowisk naukowych  
i kulturalnych oraz miejscowej Polonii, ale również 
goście z Polski: Pani Profesor Helena Krasowska 
z Polskiej Akademii Nauk oraz Pan Profesor Jan 
Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

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

 � Od lewej:  
Helena Krasowska  
(Polska Akademia Nauk),  
Lilia Zabołotnaja 
(Mołdawska  
Akademia Nauk), 
ambasador RP 
Artur Michalski,  
Elena Bielakowa 
(Biuro Stosunków 
Międzyetnicznych  
w Kiszyniowie),  
Jan Malicki (Studium 
Europy Wschodniej 
Uniwersytetu 
Warszawskiego)
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AKTUALNOŚCI

KONKURS RECYTATORSKI IM. ADAMA MICKIEWICZA 
KRESY 2015 W BIAŁYMSTOKU

W grudniu 2015 roku 30 uczestników z jedenastu państw, w tym z Białorusi, Bułgarii, Czech, 
Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Ukrainy wzięło udział w XXIV Spotka-
niach Recytatorskich „Kresy 2015” w Białymstoku. 

Najlepsi z najstarszej kategorii recytatorskiej 
zostali wyłonieni spośród blisko 3 tys. uczestników 
„Kresów”, biorących udział we wszystkich etapach 
eliminacji.

Organizatorem finałowych spotkań w Polsce 
był Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, zaś współorganizatorami – Akademia Te-
atralna (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku) 
oraz Białostocki Teatr Lalek. Honorowym patrona-
tem konkurs objął prezydent Białegostoku Tadeusz 
Truskolaski.

Dla uczestników Wielkiego Finałowego Spotka-
nia Laureatów organizatorzy przygotowali bardzo 
ciekawy program. Oprócz warsztatów, obejmujących 
takie zagadnienia, jak: technika i wyrazistość wymo-
wy, interpretacja tekstu, melodyjność, elementarne 
techniki aktorskie oraz sceniczna praca ze słowem, 
goście Białegostoku mieli możliwość uczestniczenia 
w Wieczorze Gospodarzy w Muzeum Rzeźby Alfon-
sa Karnego i Spotkaniu Wigilijnym, tradycyjnie od-
bywającym się w Pałacyku Gościnnym. Na wspólną 
Wigilię młodzież wraz z instruktorami i opiekunami 

zaprosił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskola-
ski. Studenci Akademii Teatralnej przygotowali dla 
gości spektakle teatralne, m. in. „Dyby”, „Maska”, 
„Piosenka aktorska”, „Monografia” i inne. 

Emocje nasiliły się w czwartek, 10 grudnia, kiedy 
to w Akademii Teatralnej odbył się konkurs wyreży-
serowany przez Magdę Kruszyńską. Jury w składzie: 
Anna Romantowska, Antonina Sokołowska, Bożena 
Suchocka, Jerzy Łazewski i prof. Piotr Damulewicz 
wyłoniło najlepszych z najlepszych.

GRAND PRIX otrzymał Dominik Morcinek  
z Czech, Nagrodę za interpretację tekstu Adama 
Mickiewicza – Jarosław Macutkiewicz z Litwy. 

I nagroda – Wiktoria Białoszycka z Ukrainy,
II nagroda – Paweł Szutow z Rosji,
III nagroda – Bernadeta Balac z Rumunii, Ilia 

Orlow z Mołdawii, Jerzy Wilszanecki z Ukrainy.
Wyróżnienia: Piotr Czarny z Łotwy, Olga Jawor-

ska z Kazachstanu, Edgar Kriwelis z Litwy, Elena 
Nierubienko z Rosji, Boris Osipov z Gruzji.

Nagroda Publiczności – Dominik Morcinek  
z Czech.

AKTUALNOŚCI

Finalistów w Białymstoku czekała wytężona pra-
ca nad umiejętnościami scenicznymi i recytatorskimi 
oraz nieustanny kontakt z językiem polskim poprzez 
spotkania z białostoczanami. Kresowiacy obserwo-
wali, jak polskim słowem operują zawodowi aktorzy. 
Wizyty w Białostockim Teatrze Lalek, Akademii Te-
atralnej, Operze i Filharmonii Podlaskiej dopełniały 
edukacji młodych recytatorów. Wrażeń dostarczyła 
gościom Noc w Akademii Teatralnej.

Celem warsztatów było przygotowanie uczest-
ników do Koncertu Galowego, który odbył się  
12 grudnia w Białostockim Teatrze Lalek, przy wspar-
ciu dyrektora Jacka Malinowskiego.

Koncert Galowy stał się wzruszającym wyda-
rzeniem artystycznym, który wyrósł z codziennego 
trudu uczestników i wielkiego ich zaangażowania 
Podziękowania należą się również wykładowcom, 
którzy włożyli wiele trudu w to, żeby koncert odbył 
się na najwyższym poziomie. 

160. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza kreso-
wiacy uczcili w prawdziwie lirycznym stylu. W rytmie 
poloneza i muzyki skomponowanej do mickiewi-
czowskich „Lilii” zamknął się tydzień polskiej poezji. 

Dla wszystkich uczestników spotkań białostoc-
kich był to czas wydobywania piękna i kolorów słowa 
poetyckiego.

– Przede wszystkim, chcemy pogratulować 
nagrody w konkursie „Kresy 2015” Tobie i Two-
jej instruktorce – Pani Małgorzacie Migoń. Ilia, 
czy byłeś zaskoczony wiadomością, że zostałeś 
jednym z laureatów konkursu finałowego?

–Oczywiście, że tak. Naprawdę nie myślałem  
o tym, że mogę otrzymać trzecie miejsce. Dla mnie 
najważniejsze były spotkania z mądrymi ludźmi  
i rozmowa w języku polskim.

Nagroda jest dla mnie wisienką na torcie.

– Wiersze których autorów przygotowałeś 
na konkurs w Białymstoku?

– Do finałowego konkursu „Kresy 2015” przygo-
towałem wiersz „Niepewność” Adama Mickiewicza 
i „List do ludożerców” Tadeusza Różewicza.

– Kto Ci pomagał w doborze repertuaru?
– Dla mnie to był niezwykle trudny wybór, dla-

tego że znalazłem bardzo dużo pięknych wierszy, 
które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, ale dzięki 
mojej nauczycielce, Pani Małgorzacie dokonałem 
ostatecznego wyboru i zaprezentowałem wyżej 
wymienione wiersze.

– Jakie wrażenie pozostawiły po sobie spo-
tkania w Białymstoku?

– Wyjazd do Białegostoku to nie pierwszy mój 
wyjazd do Polski, wcześniej zwiedziłem największe 
miasta kraju i wiedziałem czego się spodziewać. 

Chciałem, ale i nie marzyłem, że coś mnie 
zaskoczy.

Dziś mogę powiedzieć, że to była moja naj-
lepsza podróż w życiu. Bardzo mi się wszystko 
spodobało, ciekawe miasto, prawdziwa bożena-
rodzeniowa atmosfera, pomocne i bogate w treści 

lekcje, fascynujące występy aktorów i aktorek  
i, oczywiście, spotkania z różnymi otwartymi ludźmi 
z innych krajów.

Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę mieć 
możliwość pojechać na „Kresy” do Białegostoku.

– Czego życzysz polskiej młodzieży miesz-
kającej w Mołdawii?

– Życzę, aby Polonusi potrafili wyznaczać so-
bie cele i dążyć do ich realizacji. Codzienna praca 
gwarantuje osiągnięcie sukcesu.

To jest mój przepis na sukces.

ILIA ORŁOW z liceum w Sorokach, reprezentujący w grudniu 2015 roku Mołdawię w Konkursie 
Recytatorskim im. A. Mickiewicza „Kresy”, odpowiedział na kilka pytań „Jutrzenki”:   
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AKTUALNOŚCI FOTOREPORTAŻ

W uroczystości udział wzięli: Ambasador RP 
w Mołdawii Artur Michalski, Radca-minister Jerzy 
Stankiewicz z małżonką Anną Stankiewicz – spe-
cjalistą ds. Polonii, Konsul RP Janusz Dawidowicz  
z małżonką, przedstawiciele Biura Mniejszości 
Narodowych i zaprzyjaźnionych wspólnot z Kiszy-
niowa – ukraińskiej, rosyjskiej i osetyńskiej. Licznie 
przybyli przedstawiciele środowisk polonijnych  
z różnych miejscowości Mołdawii: Bielc, Rybnicy, 
Tyraspolu, Sorok, Komratu, Grigorówki i Kiszyniowa.

W oficjalnej części rozpoczynającej uroczystość 
Pani Oksana Bondarczuk, Prezes „Polskiej Wiosny" 
wyraziła wdzięczność wszystkim członkom Stowa-
rzyszenia za zaufanie i aktywność oraz podzięko-
wała wszystkim tym, którzy wspierają działalność 
organizacji.

Pan Ambasador przywitał wszystkich członków 
Stowarzyszenia, którzy od roku powstania Stowa-
rzyszenia do dnia dzisiejszego kultywują polski 
język, tradycje i kulturę.

Z krótką historią organizacji zapoznała przyby-
łych gości multimedialna prezentacja, przypomina-
jąc o najważniejszych wydarzeniach z minionych 
lat. Obecnie Stowarzyszenie skupia w swoich sze-
regach 180 członków. Działa w oparciu o zatwier-
dzony Statut i jasno określone cele: aktywizacja  
i integracja Polaków w Mołdawii, dbałość o kulturę, 
tradycje i dziedzictwo kulturowe. Stowarzyszenie 
„Polska Wiosna w Mołdawii” prowadzi działania 
edukacyjne, organizując szkolenia, warsztaty, 

konkursy plastyczne i, oczywiście, najważniejsze 
dla całej Polonii mołdawskiej przedsięwzięcie kul-
turalne – doroczny Festiwal „Polska Wiosna w Moł-
dawii”. Swoje działania i pomysły Stowarzyszenie 
realizuje w oparciu o projekty, na które otrzymuje 
dotacje zewnętrzne.

Drugim dowodem aktywności Stowarzyszenia 
w obszarze popularyzacji tradycji i regionalnej 
kuchni jest powołanie Klubu „Witaj Polsko!”, który 
działa w Kiszyniowie od 4 lat. 

Z okazji Jubileuszu na ręce Pani Prezes wpły-
nęło wiele ciepłych życzeń. Podziękowania należały 
również osobom, które w szczególny sposób przy-
czyniły się do rozwoju organizacji – Pani Marii Se-
kulskiej-Solodchi i Panu Aleksandrowi Solodchiemu 
oraz pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia „Pol-
ska Wiosna w Mołdawii” Sergiuszowi Rewuckiemu.

Uroczystość uświetniły występy zespołu „We-
sołe Babcie” i dzieci z zespołu „Wiosenne Ptaszki”. 
Oba zespoły artystyczne działają przy Stowarzy-
szeniu „Polska Wiosna” od kilku lat. Przez cały 
wieczór polskie piosenki śpiewała przedstawicielka 
Stowarzyszenia Dana Pawłowska, która przyje-
chała z Polski na zaproszenie jubilata. Piękną nie-
spodzianką dla wszystkich stał się również występ 
solistów zespołu tanecznego „Polacy Budżaka”.

Czas w tak ciepłej i wspaniałej atmosferze minął 
w mgnieniu oka!

(sl)

JUBILEUSZ POLONIJNEJ ORGANIZACJI  
„POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII”

W roku 2015 upłynęło 10 lat działalności Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”. Z tej okazji 
w Kiszyniowie, w restauracji „Biała Orchidea” została zorganizowana uroczysta gala z udziałem 
gości oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia.

 � Zespół artystyczny „Wiosenne ptaszki”

 � Zespół taneczny „Wesołe babcie”

 � Ambasador Artur Michalski składa życzenia z okazji ju-
bileuszu organizacji na ręce Prezes Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Mołdawii” Oksany Bondarczuk

Zdjęcia: Miroslav Horyn

 � Od lewej: Elena Bielakowa – b. dyrektor Biura Stosunków 
Międzyetnicznych, Oksana Bondarczuk – prezes polskiej 
wspólnoty, Ludmiła Loszczonowa – prezes rosyjskiej 
wspólnoty

 � „Kocham cię, życie...” – 
śpiewa Dana Pawłowska

 � Sto lat, Polska Wiosno!
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TEMAT Z OKŁADKI

Хлопоты по устройству римско-католического 
костела в Оргееве увенчались успехом благодаря 
семье Доливо-Добровольских – польских шляхти-
чей (потомков чашника Болеслава из Познани), 
обосновавшихся в Бессарабии в первой половине 
XIX века, богатых и влиятельных земледельцев 
Оргеевского уезда. Значительные средства на 
строительство католического храма пожертвовала 
Цезарина Доливо-Добровольская (в девичестве 
Бочарская), жена Григория Доливо-Доброволь-
ского и мать Романа Доливо-Добровольского – по-
следнего предводителя бессарабского дворянства. 

На сбор средств и проектирование здания 
ушло пять лет. Строительство костела, располо-
женного в центре Оргеева, началось в 1911 го- 
ду, а завершилось в 1914. В 1915 году храм был 
освящен. По сведениям Ясской епархии, в конце 
20-х годов оргеевский приход насчитывал 300 ве- 
рующих.

Неоготическая архитектура фасадов неболь-
шого по объему здания с двумя башнями, выпол-
ненного из тесаного камня-песчанника, гармонич-
но сочеталась с окружающими его особняками 
и не терялась на фоне крупных общественных 
сооружений – земской управы, казначейства, жен-
ской гимназии, банка и ресторана, построенных  
в конце XIX – начале XX вв. Необычность образа 
этого храма посреди старомолдавской и класси-
цистической архитектуры городской застройки 

TEMAT Z OKŁADKI

Согласно статистическому отчету 
по Oргеевскому уезду за 1895 год, 

общее количество жителей уезда 
составляло 8363 человека, среди них 
католиков насчитывалась 125 человек. 
После многочисленных обращений 
верующих только в 1906 году было 
получено разрешение на строительство 
римско-католического храма  
в молдавском городе Оргеев.

Оргеевские горожане в основной своей 
массе (исключая евреев и армян-григориан), 
издревле были православными. Старообрядцы 
(преимущественно русские) и католики (пре-
имущественно поляки) появились в Оргееве 
с присоединением Бессарабии к Российской 
империи, то есть после 1812 года. Поляки чаще 
всего были выходцами из Подолии, до конца 
ХVIII века являвшейся частью Речи Посполитой. 

К 1904 году в городе действовало два 
православных храма, один старообрядческий, 
армянская церковь и шесть еврейских молит-
венных домов. Католики же не имели места для 
богослужений, а ближайший костел находился 
в Кишиневе. Потребность в строительстве ко-
стела в Оргееве стала очевидной.

В 1904 году католики обратились к губернатору 
Бессарабии с прошением о выдаче разрешения 
на постройку храма, которое подписали 150 ве- 
рующих. Требуемое в подобных случаях мне-
ние православного епархиального руководства 
было получено в январе 1905 года. Был получен  
и отзыв от кишиневского Христорождественского 
православного братства, поддержавшего идею 
постройки католической часовни. Из дошедших 
до нас документов известно, что православные не 
протестовали против строительства еще и потому, 
что «пропаганды католиков среди православного 
населения не замечается, и случаев совращения 
православных в католицизм не было». Участок 
земли, принадлежащий церкви Святителя Нико-
лая, был по взаимной договоренности отчужден 
для постройки здания католической часовни. 

Według raportu statystycznego  
powiatu orgiejowskiego  

za 1895 rok, całkowita liczba 
mieszkańców powiatu wynosiła 
8363 osoby, w tym katolików było 
125 osób. Dopiero w 1906 roku, 
po licznych prośbach wiernych, 
otrzymano pozwolenie na budowę 
rzymskokatolickiej świątyni  
w mołdawskim mieście Orgiejów.

Obywatele Orgiejowa w większości (z wyjąt-
kiem Żydów i Ormian gregoriańskiej wiary) od 
czasów starożytnych byli prawosławni. Staro-
obrzędowcy (głównie Rosjanie) i katolicy (głównie 
Polacy) pojawili się w Orgiejowie wraz z przystą-
pieniem Besarabii do Imperium Rosyjskiego, czyli 
po 1812 roku. Polacy często pochodzili z Podola, 
które aż do końca XVIII wieku było częścią Rze-
czypospolitej. 

W 1904 roku w mieście znajdują się dwie 
prawosławne cerkwie, jedna staroobrzędowców, 
cerkiew ormiańska i sześć żydowskich domów 
modlitwy. Katolicy nie mieli miejsca dla sprawo-
wania nabożeństw, a najbliższy kościół znajdował 
się w Kiszyniowie. Potrzeba budowy kościoła  
w Orgiejowie stała się oczywista.

W 1904 katolicy zwrócili się do gubernatora 
Besarabii z prośbą o pozwolenie na budowę 
kościoła rzymskokatolickiego, która została 
podpisana przez 150 wierzących. Wymaganą  
w takich przypadkach opinię diecezjalnych władz 
prawosławnych uzyskano w styczniu 1905 roku. 
Otrzymano również opinię od kiszyniowskiego 
prawosławnego Bractwa Narodzenia Pańskiego, 
które poparło ideę budowy katolickiej kaplicy.  
Z zachowanych dokumentów wiemy, że prawo-
sławni nie protestowali przeciwko budowie jeszcze 
i dlatego, że „propagandy katolików wśród ludności 
prawosławnej nie zauważa się, a przypadków 
uwodzenia prawosławnych na katolicyzm nie 
było”. Działka ziemi, należącej do kościoła Św. 
Mikołaja, została wywłaszczona, za obopólną 
zgodą, na budowę kaplicy katolickiej.

Z HISTORII KOŚCIOŁA W ORGIEJOWIE

ИЗ ИСТОРИИ КОСТЁЛА В ОРГЕЕВЕ
Kłopoty z budową kościoła katolickiego  

w Orgiejowie zakończyły się powodzeniem dzięki 
rodzinie Doliwo-Dobrowolskich – polskiej szlachty 
(potomków podczaszego Bolesława z Poznania), 
którzy osiedlili się w Besarabii w pierwszej połowie 
XIX wieku, bogatych i potężnych rolników powiatu 
orgiejowskiego. Znaczne fundusze na budowę 
katolickiej świątyni ofiarowała Cezaryna Doliwo-
-Dobrowolska (z domu Boczarska) żona Grigorija 
Doliwo-Dobrowolskiego i matka Romana Doliwo-
-Dobrowolskiego, który był ostatnim marszałkiem 
szlachty besarabskiej.

Zbiórka funduszy i przygotowanie projektu bu-
dynku zajęło pięć lat. Budowa kościoła, znajdujące-
go się w centrum Orgiejowa, rozpoczęta w 1911 ro- 
ku, została ukończona w 1914 roku. W 1915 roku 
świątynia została konsekrowana. Według danych 
diecezji jasskiej, pod koniec lat 20. parafia liczyła 
300 wiernych. 

Neogotycka architektura fasady stosunkowo 
niewielkiej budowli z dwiema wieżami, wykonanej 
z ciosanego piaskowca harmonijnie połączyła 
się z otaczającymi ją willami i nie gubi się na tle 
dużych gmachów użyteczności publicznej – urzę-
du ziemskiego, urzędu skarbowego, żeńskiego 
gimnazjum, banku i restauracji – wybudowanych 
pod koniec XIX i na początku XX wieków. Wyjąt-
kowość obrazu tej świątyni, wpisanej w staro-
mołdawską klasycystyczną architekturę miejskiej 
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TEMAT Z OKŁADKI

Оргеева подчеркивала принадлежность католи-
ков к западноевропейской церковно-культурной 
традиции.

В 1944 году Оргеев оказался на передовой 
линии фронта. Во время артиллерийских обстре-
лов вместе с другими зданиями был поврежден 
и костел. В послевоенные советские времена все 
культовые сооружения Оргеева, за исключением 
собора Св. Димитрия, были закрыты. Костел оста-
вался заброшенным до конца 50-х годов. После 
незначительных ремонтных работ здание было 
приспособлено для нужд телефонной станции.

В 1989 году исполком горсовета Оргеева при-
нял решение отреставрировать этот памятник 
истории и архитектуры, чтобы в дальнейшем ис-
пользовать его как зал для концертов камерной му-
зыки. Местные архитекторы сразу же столкнулись  
с проблемой: не была известна высота и конфи-
гурация двух башен на фасаде, разрушенных во 
время войны. Архивные поиски первоначального 
проекта костела успехом не увенчались. У одного 
из старожилов нашлась довоенная фотография, 
на которой был запечатлен костел. К сожалению, 
реставрационные работы вскоре приостанови-
лись – городская казна опустела.

В конце 80-х годов отношение властей к ве-
рующим изменилось в лучшую сторону – боль-
шинство культовых зданий было возвращено 
их законным владельцам. Костел же в течение 
десяти лет оставался невостребованным… 

В 2001 году храм был передан Кишиневской 
епархии. 15 июня 2004 года епископ Антон Коша 
учредил в Оргееве католическую общину – так 
было положено начало восстановлению католи-
ческого прихода, основанного еще в XIX веке. 

С 2005 года реставрационные работы храма 
велись непрерывно, при материальном содей-
ствии многочисленных донаторов. Свой вклад 
внесли и потомки Долива-Добровольских, про-
живающие в Швейцарии и Канаде. Они пере-
дали в епархию старую фотографию костела из 
семейного архива, которая была использована 
при реставрации. Здание восстанавливалось 
по проекту архитектора-реставратора Евгения 
Смолина. 

Храм Успения Матери Божией в Оргееве был 
освящен епископом Антоном Коша 15 августа 
2008 года.

Татьяна Мироник, Кишинев

Источники: 
А. Бушинский «А в храме живут ласточки», «Независи-
мая Молдова» от 20 августа 1999 г.
Е. Рыбалко «О строительстве римско-католической 
церкви в городе Орхей» в: «Analecta catolica II», Киши-
нев, 2006, с. 239

zabudowy Orgiejowa, podkreślała przynależność 
katolików do wiary, kultury i tradycji zachodnio-
europejskiej.

W 1944 roku Orgiejów był na pierwszej linii 
frontu. Podczas wielu dni ostrzału, razem z innymi 
budynkami, został uszkodzony i kościół. W powo-
jennych czasach sowieckich wszystkie miejsca 
kultu Orgiejowa, z wyjątkiem katedry prawosławnej 
pw. Świętego Dymitra, były zamknięte. Kościół po-
został opuszczony aż do końca lat 50. Po drobnych 
pracach remontowych budynek zaadaptowano na 
potrzeby centrali telefonicznej

W 1989 roku Komitet Wykonawczy Rady Mia-
sta podjął decyzję odrestaurowania tego zabytku 
historii i architektury, aby w przyszłości móc go 
wykorzystywać jako salę na koncerty muzyki 
kameralnej. Miejscowi architekci natychmiast ze-
tknęli się z problemem – nie znana była wysokość 
i konfiguracja wież na fasadzie, zniszczonych  
w czasie wojny. Archiwalne wyszukiwania orygi-
nalnego projektu kościoła nie powiodły się. Ale 
jeden stary mieszkaniec znalazł przedwojenną 
fotografię, na której był widok kościoła. Niestety, 
wkrótce wstrzymano prace renowacyjne – skarb-
nica miasta była pusta.

Pod koniec lat 80. postawa władz wobec 
wierzących zmieniła się na lepsze – większość 
budynków religijnych zwrócono ich prawowitym 
właścicielom. Kościół przez dziesięć lat pozosta-
wał nieodebrany...

W 2001 roku świątynię przekazano diecezji 
kiszyniowskiej. 15 czerwca 2004 roku biskup An-
ton Coșa założył w Orgiejowie siedzibę wspólnoty 
katolickiej – tak zaczęło się przywrócenie parafii 
katolickiej, założonej jeszcze w XIX wieku. 

Od 2005 roku prace budowlane były prowa-
dzone bez ustanku, przy wsparciu finansowym 
wielu donatorów, wśród których znaleźli się  
i potomkowie Doliwo-Dobrowolskich, mieszkający  
w Szwajcarii i Kanadzie. Przekazali oni z archi-
wów rodzinnych starą fotografię kościoła, która 
była wykorzystana podczas prac restauracyjnych. 
Kościół w Orgiejowie odbudowywano według 
projektu architekta-konserwatora Eugeniusza 
Smolina.

15 sierpnia 2008 roku biskup Anton Coșa 
konsekrował kościół pw. Zaśnięcia Matki Boskiej  
w Orgiejowie.

Tatiana Mironic, Kiszyniów

Źródła: 
A. Buszyński „A w kościele mieszkają jaskółki”, „Niezależna 
Moldova» z 20 sierpnia 1999 r. 
E. Rybałko „О budowie rzymskokatolickiego kościoła  
w mieście Orhej” w: „Analecta catolica II”, Kiszyniów, 
2006, s. 239

w

– Działalność organizacji skierowana jest do 
polskich rodzin zamieszkałych w Sorokach w celu 
tworzenia i umacniania więzi między Polakami. 
Pragniemy rozwijać poczucie tożsamości wśród 
Polaków, a w szczególności naszych dzieci, 
poprzez wspólne kultywowanie tradycji, kultury 
i języka polskiego – powiedział „Jutrzence” Igor 
Macenko, prezes Stowarzyszenia Polskiej Kultury 
w Sorokach.

Od początku podjęto działania mające na 
celu pozyskanie nauczyciela języka polskiego. 
Wiadomo, że w Mołdawii jest o wiele większe 
zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego 
niż przez ostatnie lata mógł zaoferować Ośrodek 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), 
ale nieoczekiwaną pomoc Stowarzyszenie w 
Sorokach znalazło w osobie Pani Hanny Gałęc-
kiej, dwa lata temu skierowanej przez ORPEG 
do kiszyniowskiego Liceum im. M. Gogola. Tak 
więc od roku nauczycielka jeździ z Kiszyniowa 
do Sorok na sobotę i niedzielę i uczy Polonusów, 
przede wszystkim dzieci i młodzież. Oprócz lekcji 
przygotowuje z dziećmi przedstawienia i imprezy 
okolicznościowe.

Członkowie organizacji biorą aktywny udział  
w konkursach plastycznych, fotograficznych  
i warsztatach artystycznych, organizowanych  

w Polsce. W ubiegłym roku jedna osoba zajęła  
III miejsce w konkursie fotograficznym „Cztery 
Pory Roku”.

Członkowie organizacji uzyskują Karty Polaka. 
W maju ubiegłego roku Stowarzyszenie Polskiej 
Kultury w Sorokach zorganizowało piękne przed-
stawienie muzyczno-poetyckie pt. „Kraj moich 
przodków”. Odwiedziło w tym dniu Soroki wielu 
znaczących gości z Ambasady i Konsulatu RP. 

W październiku 2015 roku Stowarzyszenie 
zrealizowało projekt „Śladami Piastów” – 20 osób 
uczestniczyło w wycieczce do Polski. Odwie-

POZNAJCIE SIĘ

Stowarzyszenie Polskiej Kultury w Sorokach zostało zarejestrowane w kwietniu 2014 roku. 
Na początku w szeregach organizacji było 32 członków, dziś już 54.

POLONIJNE STOWARZYSZENIE W SOROKACH

 � Polonusi na lekcjach języka polskiego w mołdawskim mieście Soroki

 � Pani Hanna Gałęcka z młodzieżą polonijną
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jest świetlica wyposażona w sprzęt audiowizu-
alny. 

Dodatkową atrakcją dla dzieci są organizo-
wane przez opiekunów wycieczki edukacyjne po 
całej Mołdawii. Latem ubiegłego roku uczestnicy 
Centrum mieli okazje zwiedzić Muzeum Etnogra-
ficzno-Przyrodnicze w Kiszyniowie, wiwarium oraz 
ekologiczny ośrodek turystyczny – strusią farmę 
koło Kiszyniowa. Była zorganizowana wycieczka,  
w której historia Mołdawii splata się z duchowością – 
zwiedzanie takich zabytków architektury jak ko-
ścioły w Kiszyniowie i Orgiejowie oraz monastyru  
w Căpriani. Bardzo ciekawa była również wycieczka 
w Bielcach, podczas której dzieci zwiedziły najwięk-
sze prawosławne świątynie miasta i mogły zadawać 
pytania kapłanom. 

Szczególną uwagę zwraca się na to, by atmos-
fera wśród wychowanków była przyjazna i ciepła. 
– W Centrum dzieci zawsze mogą liczyć na zrozu-
mienie i wsparcie nauczycieli i psychologów – mówi 
koordynator projektu Ałła Sobieszczańska. – Stara-
my się ciągle ulepszać program, pojawiają się nowe 

idee i pomysły, realizacja których przynosi wiele 
radości zarówno uczniom, jak i wychowawcom.

Do Dziennego Centrum uczęszczają dzieci 
różnych narodowości i wyznań religijnych, dlate-
go program nauczania obejmuje zapoznanie się 
z tradycjami kulturowymi Mołdawian, Polaków, 
Ukraińców i Rosjan, jak również z najważniejszymi 
obyczajami religijnymi katolików i prawosławnych.

Ośrodek działa w ścisłej współpracy z ruchem 
„Spotkania małżeńskie”, z którym wspólnie orga-
nizuje imprezy okazjonalne: mikołajki, spotkania 
opłatkowe i Tłusty Czwartek. Co roku podopiecz-
ni Centrum przygotowują ciekawy program Dni 
Otwartych, promując swoje talenty i działalność 
Centrum.

Przez lata ośrodek nie stracił na znaczeniu, 
stwarza coraz lepsze warunki do pracy z dziećmi 
i organizowania wypoczynku. W prowadzeniu 
placówki pomagają również wolontariusze.  
W 2015 roku Centrum zostało odnowione dzięki  
pomocy finansowej Caritas – organizacji działają-
cej w 198 krajach i regionach świata.              (r)

POZNAJCIE SIĘPOZNAJCIE SIĘ

DZIENNE CENTRUM DLA DZIECI
PRZY PARAFII ŚW. ARCHANIOŁÓW 

dzili oni Biskupin – pierwszą osadę Polan oraz 
Gniezno – pierwszą stolicę Polski. Byli również 
w Malborku. 

Przedstawienie wigilijne członkowie stowarzy-
szenia zaczęli przygotowywać dużo wcześniej,  
w listopadzie. Próby, pastorałki i kolędy sprawi-
ły, że cały wieczór, odtworzony w zwyczajach  
i obrzędach, był bardzo udany, a dla wszystkich 
obecnych było to wzruszające doświadczenie  
i niezwykle przeżycie.

– Moim zdaniem, ogromnym sukcesem tej mło-
dej organizacji jest to, że przychodzi do niej dużo 
młodzieży i dzieci, które chcą się uczyć języka 
polskiego – wyjaśnia w rozmowie z „Jutrzenką” 
Hanna Gałęcka. – Dlatego tam przyjeżdżam, bo 
wiem, że na mnie czekają i nikogo nie muszę  
w specjalny sposób przekonywać, że warto uczyć 
się języka polskiego.

Życzymy Polonusom z Sorok dużo pomyśl-
ności!

W Bielcach przy ulicy Komarowa 8, w gruntownie wyremontowanym budynku mieści się przytulne 
Dzienne Centrum dla dzieci, które mieszkańcy tej dzielnicy przyzwyczaili się nazywać „Domem 
Polskim”, choć tak naprawdę jest to Dom parafialny. Ośrodek działa przy parafii rzymskokatolickiej 
pw. Świętych Archaniołów i specjalizuje się w edukacji pozaszkolnej i społecznej.

Dzienne Centrum dla dzieci z biednych i nie-
pełnych rodzin działa w Bielcach już od ponad  
13 lat. Jest ono doskonałą alternatywą dla tych, 
którzy pozostawieni sami sobie po szkolnych za-
jęciach, bardzo często wpadają w złe towarzystwo. 
Od samego początku swojego istnienia Centrum 
oferowało dzieciom ciekawy i zróżnicowany pro-
gram zajęć, wypełniając im wolny czas. 

Ośrodek otwarty jest pięć dni w tygodniu. Co-
dzienny program obejmuje nie tylko profesjonalną 
pomoc pedagogów przy odrabianiu lekcji, ale tak-
że warsztaty i szkolenia z rękodzieła i rzemiosła 
w zależności od zainteresowań wychowanków, 
np. z malarstwa, wyszywania, lepienia z gliny czy 
rzeźbienia w drewnie. Aby wolny czas po zajęciach 
lekcyjnych był spędzany przyjemnie i interesująco, 
Centrum proponuje wychowankom wiele ciekawych 
zajęć. Podopieczni Centrum angażowani są także 
w przygotowywanie uroczystości z okazji świąt oraz 

działania i akcje charytatywne. Zajęcia z psycho-
logiem pomagają dzieciom zarówno w kształceniu 
sprawności społecznych, jak i w rozwoju ducho-
wym. Ponadto w Centrum mogą one także liczyć 
na codzienny gorący posiłek. 

Od samego początku planowano zorganizowa-
nie w Centrum specjalnych zajęć z zakresu obsługi 
komputera i dzięki staraniom opiekuna parafii, księ-
dza Jacka Pucia, udało się wyposażyć pracownię 
komputerową. W trakcie zajęć dzieci uczą się m. in. 
redagować teksty i tworzyć prezentacje multime-
dialne, dzięki czemu zdobywają umiejętności, które 
na pewno przydadzą im się w przyszłości. Starsi 
wychowankowie Centrum z pasją oddają się nauce 
obsługi programów graficznych, a efektem ich pracy 
jest wydawana co miesiąc gazetka „Wiaterek”.

W Centrum do dyspozycji dzieci jest boisko, 
gdzie latem odbywają się zajęcia i gry sportowe. 
Ponadto do użytku wychowanków przeznaczona 

 � Rzeźba w drewnie – warsztaty pod kierownictwem 
Dumitru Muruzuc

 � W pracowni komputerowej

 � Obiad w Dziennym Centrum  � W kiszyniowskim Muzeum Etnograficzno-Przyrodniczym

 � Wychowankowie Dziennego Centrum  
witają Świętego Mikołaja 

Zdjęcia: Piotr Wietrow
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CZAR BOŻEGO NARODZENIA W KOMRACIE 

Czar Bożego Narodzenia to nie tylko aura 
światełek, melodie kolęd w różnych aranżacjach 
dobiegające z wielu stacji radiowych, składanie 
sobie życzeń, zjazdy rodzinne i specjalne dania 
świąteczne, ale przede wszystkim skupienie się 
na Tym Najważniejszym, który przyszedł na świat 
ponad 2000 lat temu, a my rok w rok obchodzimy 
pamiątkę niebiańskich narodzin. 

Właśnie skupienie się na duchowym spotkaniu 
z Jezusem towarzyszyło członkom Stowarzyszenia 

Polaków Gagauzji, którzy przygotowali uroczystość 
bożonarodzeniową w Komracie w grudniu 2015 
roku. Sala pękała w szwach, zgromadzili się za-
równo dorośli, jak i dzieci oraz młodzież. Wśród za-
proszonych gości pojawili się konsul polski Janusz 
Dawidowicz, kierownik kultury Baszkanatu Gagau-
zji i burmistrz miasta Komrat Siergiej Anastasow. 

Najpierw została przypomniana historia biblijna 
od Adama i Ewy aż do narodzenia Jezusa, później 
uczestnicy uroczystości pisali krótkie listy do Boga, 

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

które przyczepiali do balonów wypuszczanych na 
ulicy w niebo. Po powrocie do sali każdy losowo 
wybierał pudełeczko z „listem od Boga”. 

W części koncertowej były śpiewane kolędy 
w języku polskim i gagauskim. Zespół „Polacy 
Budżaka” zaprezentował wybrane tańce polskie  
i mołdawskie. 

Nagrodzono również uczestników konkursu na 
szopkę betlejemską. I miejsce zajęło rodzeństwo: 
Wiktoria i Dimitrij Kara, którym pomagała mama – 
pani Alla Kara. Dzieci oraz młodzież otrzymała 
świąteczne słodkie paczki, wręczane przez zapro-
szonych gości. 

Na koniec najbardziej zaangażowani w przy-
gotowanie spotkania członkowie stowarzyszenia 
zostali obdarowani upominkami, szczególne zaś 
podziękowania złożyła prezes Stowarzyszenia 
Polaków Gagauzji Ludmiła Wolewicz nauczycielce 
języka polskiego, odpowiedzialnej za koncepcję  
i przebieg uroczystości – Agnieszce Mikulec oraz 
choreografce zespołu „Polacy Budżaka” – Marinie 
Wolewicz-Garczu. 

Przedsięwzięcie mogło się odbyć w tak bogatej 
formie, dzięki wsparciu finansowemu Ambasady 
Polskiej RP w Kiszyniowie.

(am)

SPOTKANIE OPŁATKOWE W KISZYNIOWIE
Dnia 25 grudnia 2015 roku w polonijnym śro-

dowisku stolicy Mołdawii odbyło się tradycyjnie 
spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”. 

Na sali panowała miła, rodzinna atmosfera. 
Atrakcją wieczoru była wystawa pokonkursowa, 
na której goście mieli okazję zapoznać się z polską 
tradycją wystawiania szopek bożonarodzeniowych. 
Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu na 
najładniejszą szopkę i wręczono nagrody zwy-
cięzcom (prace laureatów zamieszczono na stro- 
nie 2 – red.). Zorganizowany był również kiermasz 
świąteczny, na którym można było przyjrzeć się 
rękodziełu ludowemu i ręcznie zrobionym kartkom 
wigilijnym. Zebrani na sali mieli możliwość ocenić 
występ młodzieży z Liceum im. M. Gogola, która 

śpiewała kolędy i grała te piękne melodie na flecie. 
Na zakończenie wszyscy złożyli sobie świąteczne  
i noworoczne życzenia.

– Od kilku lat organizujemy spotkania opłatko-
we w Kiszyniowie, na które zapraszamy parafian  
i Polonusów z różnych organizacji polonijnych. Jest 
to piękna okazja, aby zaśpiewać polskie kolędy 
i złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
obecnym – powiedziała Oksana Bondarczuk, pre-
zes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”. 
– Jesteśmy otwarci, przyjmujemy gości i jak nas 
zapraszają, to przyjeżdżamy. Cieszymy się, że  
w tym roku udało się nam uczestniczyć również  
w spotkaniu opłatkowym w mieście Soroki.

Swietłana Lapteacru, 
Kiszyniów
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informacja

PORTAL MOLAND – WIZYTÓWKA POLONII GAGAUSKIEJ

Jest to portal polskiej młodzieży, mieszkającej 
w jednym z regionów Mołdawii – Gagauzji.

Współwierzycielami portalu są: FRDL Małopol-
ski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administra-
cji (MISTiA) z siedzibą w Krakowie oraz Stowarzy-
szenie Polaków Gagauzji z siedzibą w Komracie. 

Moland to pozytywny, dynamiczny portal, skie-
rowany do Polaków i Polonii na świecie. Prezentuje 
osiągnięcia i dokonania Polaków, aktywnie działa-
jących w Komracie od 2004 roku. 

Platforma powstała w ramach projektu „Działaj-
my razem – aktywizacja społeczna i ekonomiczna 
młodzieży polonijnej w Gagauzji”, który jest współ-
finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 r. 

http://moland.info/

Zapraszamy organizacje polonijne w Mołdawii oraz solistów  
do zaprezentowania swojej twórczości  

na XVI Polonijnym Festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”, 
który odbędzie się w Kiszyniowie w dniu 28 maja 2016 roku. 

W ramach Festiwalu będzie zorganizowana wystawa rękodzieła artystycznego, 
na której członkowie organizacji polonijnych w Mołdawii oraz lokalni artyści zaprezentują 
swoje prace. Prosimy o zgłoszenie do organizatorów. 

Organizator: Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” 
Kontakt:   tel. 069415531

Poznaj tradycje 
oraz zwyczaje kulturowe 

różnych regionów Polski!

Kiszyniów
GINTA LATINA

str. Sfatul Ţării 18

początek o godz. 10.00
wstęp wolny

XVI FESTIWAL 
„POLSKA WIOSNA 

W MOŁDAWII”

pod patronatem Ambasady RP

Mołdawia to piękny, słoneczny kraj, w którym 
każdy może odnaleźć to, co kocha. Wielu cudzo-
ziemców zupełnie niesprawiedliwie niedocenia Moł-
dawii, myśląc, że nie ma tu nic oprócz poradzieckich 
budynków i dobrego wina. Zapewniam Was jednak, 
że to tylko stereotyp. Wprawdzie Mołdawia, stano-
wiąca kiedyś część świata komunistycznego, z róż-
nych powodów nie odrodziła się jeszcze całkowicie, 
ale nie znaczy to, że czas się tu zatrzymał – małymi 
krokami nasz kraj zmierza ku nowemu życiu. Nie-
zwykły urok Mołdawii polega na tym, że będąc na 
pograniczu dwóch wielkich kultur, to małe państwo 
łączy w sobie przeciwstawne cechy. 

Myślę, że osoby lubiące otoczenie przyrody, 
spokoju i ciszy bardzo chętnie wybiorą się na wy-
cieczkę do mołdawskich rezerwatów przyrody, za-
bytkowych klasztorów czy chociażby do urokliwych 
małych wiosek. Musicie być jednak przygotowani 
na to, że Wasz widok wzbudzi zainteresowanie 
miejscowych. My, Mołdawianie nie przywykliśmy 
bowiem do częstych odwiedzin cudzoziemców, 
ale zawsze bardzo się z nich cieszymy. Dlatego 
też, kiedy spotykamy obcokrajowców próbujemy 
dowiedzieć się, jak najwięcej o celach ich przy-

jazdu, o życiu za granicą i innych ciekawostkach. 
Nie bądźcie również zaskoczeni, jeżeli zostaniecie 
zaproszeni na domowe wino – gościnność to jedna 
z najwyraźniejszych cech Mołdawian. Obecność 
gości w domu sprawia nam wielką przyjemność  
i zawsze robimy wszystko, aby czuli się u nas jak 
najlepiej. 

Osoby energiczne, kochające życie miejskie 
również nie będą się nudzić w naszym kraju.  
W stolicy Mołdawii – Kiszyniowie – jest bowiem wie-
le klimatycznych kawiarni, restauracji, kin, klubów 
nocnych i innych miejsc rozrywki, a piękno naszych 
dziewczyn nieustannie cieszy oczy przechodniów. 
Będąc w Mołdawii nie zapomnijcie spróbować 
naszych narodowych potraw, takich jak zeamă, 
mamałyga i plăcinte, bo mają one wielu amatorów 
z zagranicy. 

Mogłabym tu długo wymieniać atrakcje Mołda-
wii, ale uważam, że lepiej będzie, jeśli sami przy-
jedziecie i zobaczycie wszystko na własne oczy. 
Pakujcie więc walizki i przyjeżdżajcie!

Marina Plămădeală, 
studentka Uniwersytetu Państwowego w Kiszyniowie

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 in-
nych więziach kulturowych i historycznych Mołdawii i Polski. Do esejów mogą być dołączone zdjęcia. 

Prezentujemy kolejną pracę konkursową. 

konkurs

zdjęcja: Joanna Nosek
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Obecnie wieś zamieszkuje co najmniej  
300 osób noszących nazwiska kończące się na 
-ski lub -cki, wśród których: Sierkowski, Stachur-
ski, Muszyński, Koziarski, Kostecki, Komarnicki 
i wiele innych. 

Z historii polskiej części wsi wiadomo, że 
pierwsza wzmianka w badaniach naukowych, 
dotycząca Polaków mieszkających we wsi Tyr-
nowo, jest w pracy A. Zaszczuka „Materiały do 
geografii i statystyki Rosji zebrane przez ofice-
rów Sztabu Generalnego. Region Besarabia”, 
1862 r. 

Zgodnie z tą pracą „około 1847 r. z Guberni 
Podolskiej do Besarabii zaczęli przesiedlać się 
ubodzy polscy szlachcice. Biorą w dzierżawę 
ziemię od właścicieli ziemskich, sami ją praco-
wicie obrabiają i, posiadając niewielkie środki  
i minimalną wiedzę, potrafili stworzyć u siebie 
niektóre udogodnienia. Ich wygląd, ubranie, 
życie i gospodarka są o wiele lepsze niż miesz-
kających w sąsiedztwie Mołdawian i Rusinów. 
Polacy mieszkają głównie we wsiach powiatu 
Chocimskiego: Nelipouți, Marcăuţi, Briceni, 
Balkouți, Tîrnova, Bulboaca, Vălcineţ, Roman-
couți, Mihailouca, Lomancineți. W tych miejsco-
wościach żyje Polaków do 800 dusz obu płci, 
ponad połowa katolickiej wiary, pozostali wiary 
prawosławnej”. 

w

ЗАБЫТЫЕ ПОЛЯКИ СЕЛА ТЫРНОВО

ZAPOMNIANI POLACY Z WIOSKI TYRNOWO

Autorem kolejnego artykułu z naszego cyklu jest VALERIU OJOG, członek organizacji społecznej 
„Związek Polaków w Mołdawii”. Przedstawia on czytelnikom historię Polaków żyjących od pokoleń we 
wsi Tyrnowo w powiecie Jedeńcy. Nazwy miejscowości prosimy nie mylić ze wsią Tyrnowo w powiecie 
Dondiuszany, o której często wspominamy na łamach „Jutrzenki” w publikacjach, dotyczących książki 
Stanisława Makowieckiego „Mamałyga czyli słońce na stole”.
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Тырново [рум. Tîrnova] – село  
в Единецком районе на севере 

Молдавии. Площадь села – 2,79 км2,  
периметр – 7,70 км. Тырново 
расположено на правом берегу реки 
Раковец, в 18 км от города Единцы,  
33 км от железнодорожной станции 
Братушаны и 220 км от Кишинева. 

По данным переписи населения 2004 года,  
в селе проживало 2050 человек: 47,22 % – муж-
чины, 52,78 % – женщины. В Тырнове зарегистри-
ровано 806 домашних хозяйств, на каждое из 
которых в среднем приходится по 2,5 человека. 

В селе есть гимназия, детский сад, дом куль-
туры, библиотека, почтовое отделение, центр 
семейных врачей, аптека, ветеринарный пункт,  
а также музей истории и этнографии, открытый 
в 2005 году в помещении сельской школы и на-
ходящийся на балансе государства. Основателем  
и хранителем музея является Евгения Серковская. 

Примечательно, что посередине села про-
текает почти иссохшая речка, разделяющая его 
на две части, которые местные жители называют 
«молдавской» и «ляшской». Также в Тырнове 
существуют два кладбища: одно находится на 
молдавской стороне, где хоронят своих близких 
молдаване, а другое – на ляшской, здесь нахо-
дятся могилы этнических поляков и украинцев, 
проживающих в Тырнове. 

Хотя в селе c 1812 года функционирует право-
славная церковь, отмечающая все праздники по 
юлианскому календарю, практически все жители 
села сочельник и Рождество Христово празднуют 
24-26 декабря, а Новый год – 1 января. Также 
примечательно, что, согласно местному обычаю, 
дети колядуют 25 декабря и 31 декабря.

Tyrnowo [rum. Tîrnova] – wieś  
w powiecie Jedeńcy w północnej części 

Mołdawii. Powierzchnia wioski – 2,79 km², 
obwód – 7,70 km. Tyrnowo położone jest  
na prawym brzegu rzeki Rakowiec,  
18 km od miasta Jedeńcy, 33 km od dworca 
kolejowego Brătuşeni i 220 km  
od Kiszyniowa. 

Według spisu ludności z 2004 roku wieś 
zamieszkiwało 2050 osób: 47,22 % mężczyzn, 
52,78 % – kobiet. W Tyrnowo jest zarejestrowanych 
806 gospodarstw domowych, z których na każde 
przypada średnio 2,5 osoby. 

We wsi działa gimnazjum, przedszkole, ośro-
dek kultury, biblioteka, poczta, ośrodek lekarzy 
rodzinnych, apteka, stacja weterynaryjna, a także 
Muzeum Historii i Etnografii, które zostało otwarte 
w 2005 roku w siedzibie szkoły wiejskiej i jest finan-
sowane przez państwo. Założycielem i kustoszem 
muzeum jest Eugenia Sierkowska. 

Ciekawostką jest, że przez środek wsi prze-
pływa prawie wyschnięta rzeka, która dzieli wieś 
na dwie części. Miejscowi nazywają je stroną 
Mołdawian i stroną Lachów. Również w Tyrnowo 
znajdują się dwa cmentarze: jeden jest na stronie 
mołdawskiej, gdzie chowają swoich bliskich Mołda-
wianie, drugi – na stronie Lachów, tu są pochowani 
etniczni Polacy i Ukraińcy mieszkający w Tyrnowo. 

Mimo, że wioska od 1812 roku ma cerkiew 
prawosławną, która celebruje wszystkie święta 
według kalendarza juliańskiego, prawie wszyscy 
mieszkańcy wioski świętują Wigilię i Boże Naro-
dzenie 24-26 grudnia, a Nowy rok – 1 stycznia. 
Warto również zauważyć, że zgodnie z miejsco-
wym zwyczajem, dzieci śpiewają kolędy w dniu  
25 grudnia i 31 grudnia. 

На сегодняшний день в селе проживает не 
менее 300 человек с окончаниями фамилий на 
-ский или -цкий, среди которых: Серковский, 
Стахурский, Мушинский, Козярский, Костецкий, 
Комарницкий и многие другие.

При изучении истории польской части села 
установлено, что первые упоминания в научных 
трудах о поляках, проживающих в селе Тырно-
во, находятся в работе А. Защука «Материалы 
для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба. Бессарабская 
область», 1862 г. 

Согласно данному труду «примерно в 1847 г. 
из Подольской губернии в Бессарабию стали 
переселяться бедные польские шляхтичи. Они 
нанимают у помещиков земли по контрактам, 
сами их старательно обрабатывают и, обладая 
малыми средствами и некоторыми знаниями, 
сумели создать для себя определенные удоб-
ства. Их наружность, одежда, жизнь и хозяйство 
значительно лучше, чем у живущих по соседству 
молдаван и русинов. Поляки живут преимуще-
ственно в Хотинском уезде – в селах Нелипов-
цы, Марковцы, Балковцы, Тырново, Бульбоака, 
Волчинец, Романковцы, Михайловка, Ломанчи-
нец. В данных селениях проживает поляков до  
800 душ обоих полов, большая половина их рим-
ско-католического, остальные – православного 
вероисповедания». 

 � Wieś Tyrnowo, powiat Jedeńcy / Село Тырново Единецкого района             fot. Lew Bondarenko
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О поляках, проживающих в селе Тырново, так-
же упоминается в труде «Альманах Бессарабии» – 
графическом, историческом, статистическом, 
экономическом, этнографическом, литературном 
и справочном сборнике, изданном в 1903 году га-
зетой «Бессарабец» под редакцией П. Крушевана. 
Автор отмечает, что к 1903 году в указанных выше 
селениях проживало порядка 2000 поляков. 

Необходимо упомянуть и работу В. Н. Бутови-
ча «Материалы для этнографической карты Бес-
сарабии», Киев, 1916 г., в которой указывается, 
что в селе Тырново Хотинского уезда Единецкой 
волости проживает: 143 поляка, 57 малорусов 
(украинцев), 246 молдаван, 23 великороссов (рус-
ских) и 16 евреев. Работа Бутовича представляет 
собой сборник статистических данных, состав-
ленный на основании информации, полученной 
от уездных земских управ, народных училищ  
и духовных консисторий, а также священников из 
всех населенных пунктов Бессарабии. 

Данные, упомянутые в вышеперечисленных 
научных работах, практически совпадают с дан-
ными, которые сохранились в церковных книгах 
церкви Св. Николая села Тырново. Так, согласно 
этим книгам, c 1850-х годов в селе проживал 
помещик-поляк, подпоручик Валериан Статков-
ский, католического вероисповедания, имевший 
жену Алоизу и дочь Аделаиду. В 1860 году, со-
гласно тем же книгам, в селе поселилось еще  
10 польских семей, которые указаны как шляхта,  
а в 1862 году насчитывается уже 15-16 шляхетских 
семей. После январского восстания 1863-1864 го-
дов в сельской исповедальной книге 1867 года 
указывается, что в Тырново переселилось более  
50 польских семей шляхетского происхождения, 
всего вместе с детьми более 120 душ. Следует 
отметить, что указанные книги содержат по-
именный список переселившихся поляков. По 
рассказам старожилов, мотивом переселения 
поляков в село Тырново было то, что на родине 
они подвергались гонениям из-за поддержки 
январского восстания. 

Поляки, проживающие в селе Тырново, 
были подвержены понижению в социальном 
статусе. Так, согласно упоминаемым выше 
церковным книгам, если до восстания они были 
записаны как шляхта, то во время восстания – 
как однодворцы, а уже после 1867 года – как 
мещане.

Объяснение данной ситуации находим в книге 
французского историка-слависта Д. Бовуа «Гор-
диев узел Российской империи. Власть, шляхта  
и народ на Правобережной Украине (1793–1914)», 
Новое литературное обозрение, 2011 г. В данном 
труде отмечается, что в соответствии с Указом 

от 4 июля 1863 г. все без исключения жители за-
падных губерний, принадлежавшие к бывшему 
дворянскому сословию, зачислялись в податные 
сословия в том случае, если до 1 января 1865 го- 
да не получат подтверждения принадлежности  
к дворянству. Автор отмечает, что деклассиро-
вание проводилась в жесткой манере, во внима-
ние не принимались никакие копии документов  
о благородном происхождении, от предводителей 
дворянства требовалось предоставление данных 
о политической благонадежности. Кроме того, 
просьбу о признании дворянства следовало пода-
вать на официальном бланке с десятирублевой 
гербовой маркой, что превышало финансовые 
возможности большинства деклассируемых. На 
основании Указа от 19.01.1866, все шляхтичи, не 
доказавшие своего дворянства, записывались 
крестьянами либо мещанами. 

Согласно церковным книгам, начиная с 1867 г. 
все поляки, проживающие в селе Тырново, 
были записаны как мещане города Хотин,  
а представители других национальностей – как 
крестьяне. Более того, данный социальный 
статус поляков передавался по наследству. 
В более поздних метрических книгах Тырнова 
их потомки – вплоть до распада Российской 
Империи – также указаны как мещане города 
Хотин, хотя проживали в селе. 

После распада Российской Империи поляки 
села Тырново были также подвержены дискри-
минации. После создания Молдавской Советской 
Социалистической Республики они были указаны 
в паспортах как украинцы. После вхождения дан-
ной территории в состав СССР поляки были под-
вержены сильной русификации. Преподавание  
в сельской школе велось на русском и молдав-
ском языках, практически все поляки обучались 
в русских классах. Сегодня преподавание в мест-
ной школе ведется только на румынском языке, 
а русские классы расформированы. 

В настоящее время большинство потомков 
поляков, которые переселились в село Тырново 
в XIX веке, говорят на русском и румынском 
языках, и только старожилы часто говорят на 
смешанном польско-украинском. 

Следует отметить, что несмотря на отсут-
ствие связи с отчизной в течение более 150 лет, 
они не забыли своего польского происхождения, 
а в местном музее существует уголок, посвящен-
ный польской части села. 

Валериу Ожог,
член правления общественной организации 

«Союз поляков Молдавии», Кишинев 

Перевод на польский Тамары Маноли

O Polakach mieszkających w miejscowości 
Tyrnowo jest również mowa w „Almanachu Besa-
rabii” – graficznym, historycznym, statystycznym, 
ekonomicznym, etnograficznym, literackim zbio-
rze, opublikowanym w 1903 roku przez gazetę 
„Besarabia” pod redakcją P. Kruszewana. Autor 
zaznacza, że w 1903 roku w wyżej wymienionych 
wsiach mieszkało około 2000 Polaków. 

Należy również wspomnieć o pracy W. N. Bu-
towicza „Materiały dla mapy etnograficznej Be-
sarabii”, wyd. Kijów, 1916 r., w której podano, że 
w miejscowości Tyrnowo powiatu Chocimskiego, 
włości Edineț mieszka: 143 Polaków, 57 Małoru-
sów (Ukraińców), 246 Mołdawian, 23 Wielkoru-
sów (Rosjan) i 16 Żydów. Praca Butowicza jest 
zbiorem danych statystycznych, opracowanych 
na podstawie informacji otrzymanych od powiato-
wego ziemstwa, szkół publicznych, duchownych 
konsystorzy i kapłanów ze wszystkich miejsco-
wości Besarabii. 

Dane, o których mowa w wyżej wymienio-
nych pracach naukowych, są prawie identyczne 
z danymi zachowanymi w księgach kościelnych 
cerkwi Św. Mikołaja wsi Tyrnowo. Na przykład, 
według tych ksiąg, w 1850 roku we wsi mieszkał 
ziemianin-Polak, porucznik Walerian Statkowski, 
religii katolickiej, który miał żonę Alojzę i córkę 
Adelajdę. W 1860 roku, według tych samych 
ksiąg, w miejscowości osiedliło się kolejne 10 pol-
skich rodzin, które są wymienione jako szlachta,  
a w 1862 roku jest już 15-16 rodzin szlacheckich. 
Po powstaniu styczniowym 1863-1864, w wiejskiej 
księdze parafialnej z roku 1867 podano, że do 
Tyrnowo przeniosło się ponad 50 polskich rodzin 
pochodzenia szlacheckiego, wraz ze wszystkimi 
dziećmi ponad 120 dusz. Należy zauważyć, że 
księgi te zawierają listę nazwisk Polaków, któ-
rzy się przesiedlili. Według opowieści starszych 
osób motywem przesiedlania się Polaków do 
miejscowości Tyrnowo było to, że w kraju byli oni 
prześladowani z powodu wspierania powstania 
styczniowego. 

Polacy mieszkający we wsi Tyrnowo byli nara-
żeni na deklasację statusu społecznego. Według 
tych samych ksiąg kościelnych, do powstania 
byli oni rejestrowani jako szlachta, w czasie po-
wstania – jako wolni posiadacze ziemscy, a po 
1867 roku zostali wszyscy zarejestrowani jako 
mieszczanie. 

Wyjaśnienie tej sytuacji możemy znaleźć  
w książce francuskiego historyka-slawisty D. Be-
auvois „Węzeł gordyjski Imperium Rosyjskiego. 
Władza, szlachta i lud na prawym brzegu Ukrainy 
(1793-1914)”, wyd. Nowy Przegląd Literacki, 2011 r. 
W dziele tym stwierdzono, że według Dekretu 

z dnia 4 lipca 1863 roku wszyscy bez wyjątku 
mieszkańcy zachodnich prowincji, którzy należeli 
do dawnej szlachty, zostaną włączeni do stanu po-
datników (chłopów i mieszczan) w przypadku, jeżeli 
przed dniem 1 stycznia 1865 roku nie otrzymają 
potwierdzenia przynależności do szlachty. Autor 
zauważa, że deklasacja była przeprowadzana  
w brutalny sposób, nie uwzględniało się żadnych 
kopii dokumentów o szlacheckim pochodzeniu, od 
przywódców szlachty wymagano udzielania infor-
macji na temat wiarygodności politycznej. Ponadto 
wniosek o uznanie szlachectwa należało wnosić 
na oficjalnym blankiecie z 10-rublowym znaczkiem 
opłaty skarbowej, która przekraczała możliwości 
finansowe większości deklasowanych. Na mocy 
Dekretu z dnia 19.01.1866, szlachciców, którzy 
nie udowodnili swojego pochodzenia, rejestrowano 
jako chłopów i mieszczan. 

Zgodnie z kościelnymi księgami, od 1867 roku 
wszyscy Polacy mieszkający we wsi Tyrnowo, byli 
rejestrowani jako mieszczanie miasta Chocim,  
 przedstawicieli innych narodowości rejestrowano 
jako chłopów. Co więcej, status społeczny Polaków 
odziedziczyli ich potomkowie. W późniejszych księ-
gach metrykalnych wsi Tyrnowo – aż do upadku 
Imperium Rosyjskiego – również wymieniani są 
oni jako mieszczanie miasta Chocim, mimo że 
mieszkali na wsi. 

Po upadku Imperium Rosyjskiego Polacy wsi 
Tyrnowo również byli narażeni na dyskryminację. 
Po utworzeniu Mołdawskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej wpisywano ich w paszportach 
jako Ukraińców. Po włączeniu tego terytorium  
w skład ZSRR Polacy byli mocno zrusyfikowani. 
Nauczanie w wiejskiej szkole prowadzone było 
w językach rosyjskim i mołdawskim, prawie 
wszyscy Polacy uczyli się w klasach rosyjskich. 
Obecnie nauczanie w miejscowej szkole jest tyl-
ko w języku rumuńskim, rosyjskie klasy zostały 
rozwiązane. 

W chwili obecnej większość potomków Pola-
ków, którzy przenieśli się do wsi Tyrnowo w XIX wie- 
ku mówią w językach rosyjskim i rumuńskim, tylko 
starsi ludzie mówią często językiem mieszanym 
polsko-ukraińskim 

Należy zaznaczyć, że chociaż od ponad 150 lat 
nie mają żadnego związku z ojczyzną, nie zapomi-
nają o swoim polskim pochodzeniu, a w tutejszym 
muzeum znajduje się kącik, poświęcony polskiej 
części wsi.

Valeriu Ojog
Członek Zarządu organizacji społecznej

„Związek Polaków w Mołdawii”, Kiszyniów

Tłumaczyła na j. polski Tamara Manoli
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KSIĄŻKI KSIĄŻKI

Poezja księdza Twardowskiego jest wyjątkowa – 
pełna żarliwej wiary, a jednocześnie i humoru,  
a nawet ironii. Oferuje czytelnikowi w tej samej mie-
rze czas na medytację, jak i czystą radość czytania. 
Polecamy dwujęzyczną, polsko-rumuńską antologię 
„Czas bez pożegnań. Wybór wierszy / Vremea 
nedespărțirii. Poeme alese” – pierwsze w Rumunii 
wydanie wierszy Jana Twardowskiego. 

Tłumaczenie znanego polskiego poety na język 
rumuński zrealizowane przez profesora Constantina 

Geambașu, głównego tłumacza literatury polskiej w 
Rumunii, oraz poety Bogdana Polipciuca. Oprócz 
swoich oryginalnych wierszy, Bogdan Polipciuc, pre-
zes Domu Polskiego w Bukareszcie, na przestrzeni 
lat zgromadził bogate doświadczenie jako tłumacz 
polskiej poezji (o książce B. Polipciuca „Kwiat ko-
rzeni” pisaliśmy w nr. 3/2015 „Jutrzenki” – red.).

Jak zaznaczyli tłumacze w przedmowie, wzięli 
oni pod uwagę różnorodność i bogactwo lirycznego 
świata polskiego poety, który rozwinął nietuzinkową 
poezję. – Odnajdujemy tu liczne wątki religijne, sple-
cone z elementami przyrody albo ze zwyczajnymi 
poczynaniami ludzkimi, wszystkie zjednane pod 
znakiem naturalności, świeżości obrazów i otwarcia 
do dialogu. Nie brakuje też gry, ironii i autoironii, 
charakterystycznych dla post-modernizmu. Innymi 
słowy, jest to liryka, z której wyłaniają się: życzli-
wość, radość życia, wiara, pokora, mądrość piękno 
i moralność – cnoty wzorcowego modelu życia, do 
którego każdy z nas powinien dążyć. 

Tomik został wydany przez renomowane rumuń-
skie wydawnictwo Ratio et Revelatio przy wsparciu 
Instytutu Ksiażki z Krakowa oraz Instytutu Polskiego 
w Bukareszcie. Książkę można zakupić w dobrych 
księgarniach w Rumunii lub wysyłkowo, na stronie 
internetowej wydawnictwa.

Było
Wiersze staroświeckie co wzruszają teraz
z rymami jak należy z przecinkiem i kropką
z dworem co znikł nagle cicho i na zawsze
a wiadomo cisza większa niż milczenie
i pamięć już posłuszna gdy przeszłość przychodzi
z babcią co na werandzie cerowała dziurę
bez nożyczek zębami przegryzając nitkę
tuż przy koszu na grzyby by się nie sparzyły
z wujem co się gazetą niepotrzebnie zajął
więc pomagał mu diabeł ale kopnął anioł
ze smutkiem przemijania jagód jarzyn jeżyn
gdyby śmierci nie było nikt z nas już by nie żył
przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać
uczucia bez łapówek i rąbanka grzechów
wielka miłość co zawsze wydaje się łatwa
i wie już tak od razu że nie wie co będzie
choć za młodu drży serce a na starość noga
wszystko co najcenniejsze spaliło się w piekle
wiersze staroświeckie niemodne naiwne
ten sam baran co wtedy
ale szczęście inne

Niebieskie z czarnym
W miłości każdej zawsze cokolwiek z przekory
zakochani czasem brzęczą na siebie jak trzmiele
choć podobno do nieba wpuszczają parami
do pieklą pojedynczo bo tam separatki
z świętością moją kłopot bo chyba przeze mnie
mój Stróż Anioł ma stale jedno pióro ciemne
zwierzęta także różne bo gorsze i lepsze
owcę solą uraczysz a indyczkę pieprzem
jeśli jest Kain musi być i Abel
w raju Adam solidny a niepewna Ewa
połącz niebieskie z czarnym będzie barwa szara
co czasem przypomina pobożność bez gustu
skrzywdzisz tego kogo za bardzo pokochasz

nie udaje się wiara bez diabła i Boga

Ostatnia
Wiara – to ufność na zawsze więc jedna
nadzieja – to czas bez pożegnań
miłość pierwsza – zupełnie jak cielę
bo patrzy w niebo
by zobaczyć ziemię

miłość ostatnia – to przeczucie piękna

Jan Twardowski „Czas bez pożegnań. Wybór wierszy /
Vremea nedespărțirii. Poeme alese”

A fost
Versuri demodate ce emoţionează acum
cu rime cum se cuvine cu virgulă şi punct
cu conacul ce a dispărut în linişte deodată şi pentru totdeauna
şi se ştie liniştea-i mai mare decît tăcerea
şi memoria docilă cînd vine trecutul
cu bunica în verandă cîrpind o gaură
fără foarfecă rupînd cu dinţii aţa
chiar lîngă coşul cu ciuperci să nu se încingă
cu unchiul preocupat aiurea de un ziar
aşadar îl ajuta diavolul dar l-a izbit îngerul
cu tristeţea trecerii afinelor murelor zmeurei
dacă n-ar exista moartea nimeni dintre noi nu ar mai fi trăit
trecem cum trec toate pentru ca în felul acesta să supravieţuim
sentimente fără mită şi tranşare a păcatelor
marea dragoste ce totdeauna pare uşoară
şi ştie aşa deodată că nu ştie ce va fi
deşi la tinereţe tremură inima iar la bătrîneţe piciorul
tot ce era mai de preţ a ars în iad
versuri demodate naive
acelaşi berbec ca atunci
dar o altă fericire

Albastru cu negru
În orice iubire există mereu cîte ceva din încăpăţînare
uneori îndrăgostiţii bîzîie unul la altul ca nişte bondari
 deşi se pare că spre cer zboară perechi 
în iad cîte unul fiindcă acolo sînt locuri separate
cu sfinţenia mea este o problemă, fiindcă probabil din cauza mea
îngerul meu Păzitor are mereu o pană neagră 
şi animalele sînt diferite mai rele mai bune
oaia o tratezi cu sare iar curcanul cu piper
dacă există Cain trebuie să fie şi Abel
în rai Adam e tenace iar Eva incertă 
îmbină albastrul cu negrul va ieşi culoarea cenuşie
ce uneori aminteşte pioşenia fără gust
îl vei nedreptăţi pe cel pe care îl iubeşti prea mult

nu reuşeşte credinţa fără diavol şi fără Dumnezeu

Ultima
Credinţa – este încrederea pentru totdeauna deci una 
speranţa – este timpul fără despărţiri 
prima iubire – e ca un viţel
care se uită la cer
pentru a vedea pământul

iubirea ultimă – e presimţirea frumosului 

Jan Twardowski „Czas bez pożegnań. Wybór wierszy /
Vremea nedespărțirii. Poeme alese”

WIERSZE JANA TWARDOWSKIEGO  
W JĘZYKU RUMUŃSKIM

Jan Twardowski
Czas bez pożegnań. Wybór wierszy /
Vremea nedespărțirii. Poeme alese
wstęp:  Aleksandra Iwanowska
tłumaczenie: Constantin Geambașu,
    Bogdan Mihai Polipciuc
wydawnictwo: Editura Ratio et Revelatio,
   Oradea 2015

Wiersze są rodzajem rozmowy,  
w której autor chce coś 
przekazać z własnych 

przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do 
kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest 
poszukiwaniem kontaktu z drugim 
człowiekiem. Chciałbym trafić do 
każdego. Cieszy mnie to, że wiersze 
rozumieją czytelnicy spoza polskiej 
przestrzeni, rozumieją w swoim języku.

Jan Twardowski

Versurile sînt un fel de convorbire 
în care autorul doreşte să 
transmită ceva din propriile-i trăiri. 

Scriu ca şi cum aş vorbi cuiva apropiat. 
Pentru mine poezia este o căutare  
a contactului cu un alt om. Aş dori ca 
mesajul meu să ajungă la fiecare.  
Mă bucură că versurile mele sînt înţelese 
şi de cititori din afara spaţiului polonez, 
că sînt înţelese în limba lor.

Jan Twardowski

 � Prezentacja tomiku na międzynarodowych targach 
książki GAUDEAMUS w Bukareszcie. 
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 STUDY TOURS TO POLAND
wizyty studyjne w Polsce dla studentów z krajów Europy Wschodniej

Study Tours to Poland (STP) dla studentów 
jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich 
programów edukacyjnych skierowanych do mło-
dzieży studenckiej z Europy Wschodniej. STP 
stwarza możliwość studentom z Białorusi, Mołdawii, 
Ukrainy i Federacji Rosyjskiej poznania polskich 
rówieśników, środowisk akademickich, organizacji 
obywatelskich oraz brania udziału w wykładach, 
seminariach i imprezach kulturalnych.

Studenci aplikują do udziału w programie in-
dywidualnie w ramach konkursu. Wizyty odbywają 
się w 11-osobowych grupach 2 razy do roku – 
wiosną i jesienią. Corocznie Polskę odwiedza po-
nad 200 osób.

Istotą programu jest zainspirowanie jego 
uczestników do aktywnego życia i stania się świa-
domymi obywatelami. Szczególny nacisk położony 
jest na poznawanie sektora pozarządowego i jego 
miejsca w społeczeństwie.

Wizyty studentów odbywają się pod hasłem 
„Poznaj Polskę” i obejmują: 
 spotkania z liderami życia publicznego w Pol- 

sce;
 odwiedziny w urzędach i instytucjach pu-

blicznych;
 spotkania z przedstawicielami środowiska 

akademickiego – władzami uczelni, profesorami  
i studentami, zapoznanie się z życiem organizacyj-
nym i kulturalnym szkół wyższych;
 spotkania z dziennikarzami, wizyty w redak-

cjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych  
i telewizyjnych;

 poznanie funkcjonowania polskiej gospo-
darki w warunkach wolnego rynku;
 prezentację doświadczeń polskiej trans-

formacji.
 poznanie kultury i historii Polski.
Szczególny nacisk położony jest na pozna-

wanie sektora pozarządowego i jego miejsca  
w społeczeństwie. 

Programy wizyt obejmują między innymi pre-
zentacje, warsztaty, wykłady i dyskusje. Ważnym 
źródłem inspiracji jest kontakt z innymi członkami 
grupy – ludźmi aktywnymi i ciekawymi świata. 
Integracja młodzieży z Europy Wschodniej – moż-
liwość poznania nie tylko Polski, ale także krajów 
sąsiednich – jest jednym z istotnych aspektów 
Programu.

Wizyty studyjne przygotowywane są i reali-
zowane przez operatorów STP – doświadczone 
polskie organizacje pozarządowe, wyłaniane w dro-
dze konkursu. Dotychczas studenci gościli między 
innymi w: Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olszty-
nie, Poznaniu, Pułtusku, Warszawie, Wrocławiu, 
Szczecinie, Świętochłowicach.

Study Tours to Poland powstało w 2004 roku 
i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA.

strona internetowa programu: 
www.studytours.pl

INFORMATOR DLA STUDENTÓW Z PAMIĘTNIKA STUDENTA

JAK PRZEŻYĆ SESJĘ
Macie wysprzątane na błysk mieszkania? Może 

nawet kilka kilogramów ciała więcej? Nie, nie jest to 
coś dziwnego, tak zawsze się dzieje przed sesją. 
Wszystko byle się nie uczyć!

Mam dla was kilka rad, które pomogą wam 
przeżyć ten trudny czas.

1. Biblioteki.
Polskie biblioteki – to takie miejsca, gdzie chce 

się uczyć. Zazwyczaj są to nowoczesne budynki 
z Wi-Fi, komputerami i ogromną ilością książek. 
Chociaż z drugiej strony, niektórzy moi koledzy wolą 
uczyć się w kawiarniach, bo nie znoszą specyficznej 
atmosfery bibliotek. Sprawa gustu. Mimo wszystko 
uwielbiam polskie biblioteki za „Chcesz się uczyć – 
proszę bardzo”. 

Chodzą plotki, że ci, którzy często bywają w bi-
bliotekach, zaliczają sesję za pierwszym podejściem.

2. Dobre notatki to zdany egzamin!
By uniknąć tak smutnej rzeczy jak masowe 

szukanie notatek i zdjęć z wykładów i mieć święty 
spokój, od samego początku zadbajcie o swoje 
własne notatki. Nie zapisujcie wszystkiego, tylko 
najważniejsze, kluczowe słowa/zdania, by później 
zerknąć na nie i przypomnieć sobie cały materiał.

3. Nie rozumiesz? Zapytaj wykładowcę.
Pamiętajcie, polscy wykładowcy nie przyjmują 

„prezentów”. Orientujesz się w temacie, wiesz, o co 
chodzi – masz zaliczone, nie – do widzenia. Więc 
uczcie się języka polskiego. A jednak, jak czegoś nie 
rozumiecie – nie bójcie się o to zapytać wykładowcę. 
Większość z nich rozumie, że skoro jesteście z in-
nego kraju, możecie czegoś nie pojąć. Nie ma czym 
się martwić, oni sami kiedyś byli studentami. Przy 
tym, wykładowcom bardzo się podoba, gdy studenci 
interesują się ich przedmiotem. Pytajcie, a będzie to 
dla was ogromny plus.

4. Koleżanki i koledzy.
Bardzo fajnie jest mieć znajomych, którzy stu-

diują o rok lub dwa lata dłużej. Już mają za sobą to,  
z czym wy tylko będziecie mieli do czynienia. Oni 
znają dużo tajemnic i mogą doradzić, jak komu-
nikować się z wykładowcami, jak będą wyglądały 
kolokwia i egzaminy. Poznawajcie nowe osoby, 
rozmawiajcie, pytajcie i tym samym ułatwicie sobie 
życie.

5. Darmowe wykłady.
Na Uniwersytetach dość często organizowa-

ne są darmowe spotkania/wykłady, które dotyczą 
różnych ciekawych tematów z takich dziedzin jak 
ekonomia, psychologia, polityka, stosunki międzyna-
rodowe, kultura itd. Najfajniejsze jest to, że w takich 
spotkaniach uczestniczą znani ludzie, wybitni polity-
cy, profesorzy, a nawet malarze. I to jest rewelacja! 
Co może być lepsze niż posłuchać (albo nawet po-
rozmawiać) z człowiekiem, który już osiągnął sukces 
i wyciągnąć z tego prawidłowe wnioski?

Margaryta Barantseva
studentka Uniwersytetu Warszawskiego

EGZAMINY PRZEDTERMINOWE

Na oficjalną sesję są wyznaczone zwykle 2 tygodnie,  
ale niektórzy wykładowcy organizują termin zerowy 
egzaminu tzw. zerówkę, czyli możliwość podejścia do 
egzaminu przed sesją. Czasami zdarza się, że nie zdanie 
takiego egzaminu nie przynosi żadnych konsekwencji,  
ale nawet jeśli tak nie jest to zawsze warto do niego przystąpić. 
Pozostanie wtedy więcej czasu na naukę na ważniejsze egzaminy. 
Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu sesji można skończyć ją zanim tak 
naprawdę się zacznie, a opcja dłuższych wakacji chyba dla każdego jest zachęcająca.
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SPIRIDON VANGHELI urodził się 14 czerwca 1932 roku w rodzinie chłopskiej we 
wsi Grinăuţi położonej w powiecie bieleckim na terenie Besarabii (obecnie Moł-
dawia, rejon Ryszkani). W 1952 roku ukończył studia na Wydziale Filologicz-
nym Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. I. Creangă w Kiszyniowie. 
Pracował jako nauczyciel w wiejskiej szkole i publikował w czasopismach. 
Jego pierwsza książka — „W kraju motyli” — została opublikowana w 1962 roku 
W roku 1966 wydana została bajka „Przygody Gugucy”, która przyniosła pisa-
rzowi zasłużoną sławę. Książki Vangheli zostały przetłumaczone na język rosyjski, niemiecki, 
angielski, bułgarski a nawet japoński. 

Fragment z książki Spiridona Vangheli „Przygody Gugucy”, który zamieszczamy w tym numerze, 
przetłumaczyła na język polski Marina Plămădeală, studentka lingwistyki stosowanej na Uni-
wersytecie Państwowym w Kiszyniowie. Ilustracje: obrazy Eleny Rewuckiej (więcej na s. 35).

CIEKAWOSTKA

Ciasto, którym jeszcze nasze prababki ugaszczały naszych 
pradziadków, utraciło swoją dawną nazwę i, za sprawą mołdaw-
skiego pisarza Spiridona Vangheli, stało się znane jako „Czapka 
Gugucy” (Cușma lui Guguță). Na początku lat 50. ubiegłego wieku 
wymyślił on bajkę o niespokojnym chłopcu imieniem Guguca, 
który bardzo szybko stał się powszechnie znany i takim do dziś 
pozostaje.

Wszystko zaczęło się od tego, że ojciec uszył 
Gugucy zbyt dużą czapkę.

– Ta czapka opada mi na oczy, tato.
– To ją podciągaj, synu. Będziesz miał się czym 

zajmować przez całą zimę – śmiał się ojciec. 
– Ach, więc tak! – Guguca poczuł się urażony – 

Myślisz, że nie mam innych zajęć? No to się jeszcze 
okaże!

Rano Guguca obudził się wcześniej niż wszyscy, 
na paluszkach wyszedł na dwór i cichutko nakarmił 
owce. Kiedy przyszedł ojciec zadowolony chłopiec 
jeździł po padoku* na baranie.

– Dzień dobry, Guguco – przywitał go ojciec.
– Aaaa, witaj ojcze! – odpowiedział syn i mach-

nął ręką, wskazując, aby ojciec odniósł na miejsce 
karmę dla zwierząt. Tak właśnie Guguca zaczął 
opiekować się owcami.

Tymczasem mróz przybierał na sile, śnieg 
skrzypiał pod nogami, jak mocno napięte struny. 
Pewnego dnia Guguca, spacerując po lesie, spotkał 
na swojej drodze pierwszoklasistkę. Biedaczka cała 
była sina z zimna. Żal mu się jej zrobiło i postanowił 
pomóc jej nieść książki. Zadowolona dziewczynka, 
schowawszy ręce w kieszenie, ruszyła za nim pod-
skakując, aby się nieco rozgrzać. Kiedy tak szli przez 
zaśnieżone drogi, Guguca nagle wpadł na świetny 
pomysł – Włożę te książki do mojej czapki, jest tak 
szeroka, że wystarczy miejsca i dla książek, i dla 
głowy. Zdjął Guguca czapkę, a potem spojrzał na 
dziewczynę i zapytał:

– Zimno ci? Powiedz prawdę.
– Troszeczkę – odpowiedziała, szczękając 

zębami.
– Weź więc moją czapkę.

KĄCIK LITERACKI

PRZYGODY GUGUCY

SMACZNEGO!

Rozmiękczone masło utrzeć z cukrem i solą 
na jednorodną masę. Dodać do niej śmietanę wy-
mieszaną z sodą. Następnie stopniowo dodawać 
mąkę dopóki nie powstanie miękkie, ale nieprzy-
legające do rąk ciasto. Ciasto włożyć do lodówki 
na 1–2 godziny. 

Wydrylowane wiśnie odcedzić przez durszlak. 
Jeśli mamy wiśnie mrożone należy je najpierw 
całkowicie rozmrozić i odcedzić sok. 

Klasyczne ciasto składa się z 15 rurek, z któ-
rych 5 tworzy podstawę konstrukcji. Zagniecione 
cisto należy więc podzielić na 15 części i ulepić 
z nich kulki, a następnie z każdej z nich uformo-
wać wałek o długości 21 cm, zwracając uwagę, 
aby grubość każdego z nich była jednakowa. 
Tak uformowane kawałki rozwałkować na paski  
o szerokości około 7-8 cm. 

Na środek paska wyłożyć jagody i zwinąć go  
w rurkę starannie zaklejając górne i boczne brzegi. 

Powstałe rurki, „szwem” do dołu; ułożyć na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia i zrobić w nich 
małe dziurki, żeby nie pękały w czasie pieczenia. 

Ciasto piec w nagrzanym do 180-200°С pie-
karniku około 20 minut. Kiedy dół rurek zarumieni 
się, należy je ostrożnie obrócić i podpiec z drugiej 
strony. Poczekać aż wystygną . 

Śmietanę ubić z cukrem pudrem na puszysty 
krem. 

Wyłożyć pierwsze 5 rurek na tacę i z wierz-
chu posmarować je ubitą śmietaną. Na wierzchu 
położyć kolejne 4 rurki, posmarować śmietaną  
i tak dalej: 3 rurki – śmietana, 2 rurki – śmietana, 
1 rurka – śmietana. 

Ciasto udekorować startą czekoladą lub po-
lewą czekoladową. Kroić poprzecznie, aby na 
talerzu pojawiła się „kiść winogron”.

tłum. na j. polski Julia Vinogradova,
 studentka lingwistyki stosowanej

TORT CZAPKA GUGUCY

Wyjątkowość charakterystycznej dla mołdawskiej kuchni słodyczy polega na wykorzystywaniu 
w niej orzechów, owoców i jagód, co bardzo przypomina typowe wschodnie słodycze. Czapka 
Gugucy to ciasto będące wynikiem ewolucji kuchni mołdawskiej. Ma kształt piramidy, zbudowanej 
z rurek z wiśniowym nadzieniem, udekorowanej kremem i polewą czekoladową. Bez tego deseru 
w Mołdawii nie odbędzie się żadne święto. 

CIASTO:
l 250 g masła l 200 g 15% śmietany
l 1 szklanka cukru l 3,5 szklanki mąki 

l szczypta soli l ½ łyżeczki sody l wanilina 
NADZIENIE: 

l 500 g wydrylowanych wiśni 
KREM: 

l 700 g 25% śmietany
l 1 szklanka cukru lub cukru pudru 

l cukier waniliowy
POSYPKA:

l 50 g tartej czekolady

w
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ciasto – пирог, тестовареники – pierogi

podczas – во время

подчас – czasami

– Nie, Guguco, będzie Ci zimno. A poza tym 
dziewczyny nie noszą takich czapek.

– Jeśli nie chcesz, to nie. Zostawię ją więc na 
drodze – powiedział Guguca i położył czapkę na 
śniegu.

Ruszyli dalej – z przodu Guguca, a za nim 
dziewczynka. Idą, spoglądają za siebie, a porzu-
cona czapka leży na drodze sama, samiuteńka. 
Leżała tak przez chwilę, aż nagle zebrała siły  
i mocno wciągnęła powietrze. Wciągnęła powietrze 
i urosła. Zauważywszy to, Guguca szybko wrócił, 
podniósł czapkę ze śniegu i nałożył ją jednocześnie 
na siebie i na dziewczynkę. Czapka zrobiła się tak 
duża, że doskonale chroniła od mrozu ich oboje. 

Od tego czasu w zimowe mroźne dni, gdy tylko 
pierwszoklasiści skończyli lekcje, Guguca czekał już 
na nich przy szkolnej bramie. Zabierał pod czapkę 
siedmioro albo ośmioro dzieci i odprowadzał je do 
domu. Kiedyś nawet nauczycielka szła pod czapką 
razem z dziećmi. Wszyscy ludzie patrzyli na to  
z zachwytem: Cóż za ogromna czapka! – dziwowali 
się – Jak dobry stóg siana! Zdarzają się cuda na 
świecie!

Kiedy tylko Guguca odprowadził wszystkie dzieci 
do domu, czapka od razu z powrotem robiła się mała, 
żeby można ją było powiesić na wieszaku. 

Jednak pewnego dnia nie chciała urosnąć. 
Zmartwiony Guguca próbował ją przekonać różnymi 
argumentami, prosił ją, głaskał i obiecywał różne rze-
czy, ale czapka pozostawała niewzruszona. Zdarzyło 
się to akurat w dzień największego mrozu. Było tak 
zimno, że nawet szkolny dzwonek przestał działać, 

a w całej wsi, żaden pies nie mógł szczekać. Zroz-
paczony Guguca wrócił do domu i nagle wszystko 
zrozumiał. Rano nie nakarmił owiec! Stuknął się w 
czoło – nie można zapominać o obowiązkach! Jak 
tylko dał zwierzętom jeść, czapka od razu zaczęła 
go słuchać i znowu chroniła dzieci od mrozu. 

Pewnego razu zapragnął Guguca schować pod 
czapką całą wieś razem z domami. Zaczął więc kar-
mić owce sąsiadów, a czapka rosła i rosła, aż całe 
niebo sobą zaćmiła. Pod czapką nadeszła wiosna, 
ludzie bardzo się ucieszyli, a ich życie biegło zwy-
czajnym rytmem – dorośli wstawali rano do pracy, 
a dzieci chodziły do szkoły. Nie można było jedynie 
palić ognia, bo cały dym zostałby pod czapką. 

Jednak jeden z mieszkańców zamarzył, aby 
żona upiekła mu bułeczki z makiem. W dzień przy-
gotował więc drewna do pieca, a w nocy cichutko 
przystawił drobinę do dachu swojego domu, wspiął 
się do podszewki czapki i zrobił w niej dziurę, tak 
dużą, że chłód od razu dostał się do wsi. 

Rano wszyscy mieszkańcy musieli wyganiać 
spod czapki Gugucy ogromne stado wron. Potem 
wszyscy mężczyźni ze wsi przynieśli swoje czapki 
(przecież i tak nie były im już potrzebne) i zatkali nimi 
dziurę, pozostawiając jedynie komin. Takim sposo-
bem we wsi ostało się tylko kilka czapek, pożyczali 
je ludzie, którzy chcieli wyjechać do miasta, aby 
kupić chałwę, bajgle lub załatwić własne sprawy. Bo 
jak tylko wyjdziemy spod magicznej czapki Gugucy, 
znajdziemy się w świecie srogiej zimy.

* padok – ogrodzony wybieg lub pastwisko dla koni.

KĄCIK LITERACKI
w

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

Przy stole podczas przyjęcia można usłyszeć takie oto frazy, np.:
За столом во время приёма можно услышать вот такие фразы, напр.:

– Jestem głodny. / Jestem głodna.
– Chce mi się jeść i pić.
– Co mogę ci / pani / panu zaproponować?
– Co państwo zjedzą?
– Czego się państwo napiją?
– Co pani / panu / państwu podać?
– Na co masz / Na co ma pan apetyt?
– Może trochę szynki i sałatki?
– Mam ochotę na rybę w galarecie. Tak apetycznie 
 wygląda!
– Wszystko jest bardzo smaczne.
– Wszystko bardzo mi smakuje.
– Poproszę przyprawy: sól i pieprz.
– Zupa jest niesłona / jest za słona.
– Sałatka owocowa jest zbyt kwaśna.
– Najbardziej smakują mi pierogi.
– Czy smakuje ci to ciasto?
– Bardzo, ale wolę makowiec. Jest pyszny! 
 Inne ciasta też są znakomite.
– Radzę ci spróbować kawałek sernika i szarlotki.
– Czy jadłeś już pączki? Są wyśmienite.
– Kawa czy herbata?
– Kto będzie pić herbatę?
– Poproszę kawę / herbatę.
– Proszę podać mi cukier i plasterek cytryny. 
 Lubię słodką herbatę z cytryną.
– Może jeszcze trochę?
– Nie, dziękuję. Już wystarczy. Dosyć. / 
 Najadłam się. / Najadłem się.
– Czego się pani napije?
– Poproszę kieliszek czerwonego wina.
– Wytrawnego czy półsłodkiego?
– Wolę półsłodkie. Dziękuję.
– Czy mogę dolać szampana?
– Nie, dziękuję. Dosyć. / Wystarczy. /
– Może jeszcze szklaneczkę soku owocowego?
– Chętnie. Dziękuję.
– Czy mogę prosić trochę wody mineralnej 
 niegazowanej?

przyjęcie
zaproponować
zjeść
napić się
trochę
szynka
sałatka jarzynowa
sałatka owocowa
wyglądać
ryba w galarecie
bardzo smaczne
bardzo mi smakuje
zupa
słony
kwaśny
za kwaśny = zbyt kwaśny
najbardziej
pyszny, wyśmienity
znakomity

ciasta: makowiec, 
sernik,
szarlotka 
ciastka z kremem
ciastka z owocami
kawa
kawałek
plasterek
cytryna
herbata mocna, słaba
herbata słodka, gorzka
herbata gorąca, zimna
wystarczy = dosyć
najadłam się
najadłem się
kieliszek
wino wytrawne
szampan półwytrawny

dolać
szklanka
chętnie = z przyjemnością

- приём
- предложить
- съесть
- выпить, попить
- немного, немножко
- ветчина
- салат овощной
- салат фруктовый
- выглядеть
- заливная рыба
- очень вкусно
- мне очень нравится
- суп
- солёный
- кислый
- слишком кислый
- больше всего
- великолепный
- отличный,
 превосходный
- выпечка: пирог с маком, 
 пирог с творогом, 
 пирог с яблоками
- пирожные с кремом 
- пирожные с фруктами 
- кофе
- кусок
- ломтик
- лимон
- чай крепкий, слабый
- чай сладкий, горький 
- чай горячий, холодный
- хватит, достаточно
- я наелась, я сыта
- я наелся, я сыт
- рюмка, стопка, бокал
- сухое вино
- полусухое
 шампанское
- долить
- стакан
- с удовольствием

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

Ojej!
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WSPOMNIENIA 
O PROFESORZE 

TADEUSZU MALINOWSKIM 
z okazji 20. rocznicy śmierci

klub mądrej sówki

Spośród 16 osób, 
biorących udział w odgadywaniu  

zagadek Mądrej Sówki w 2015 roku,  
została rozlosowana  

książka „Szczęśliwe koty domowe”  
oraz słowniczek dla ucznia „Nasz język polski”.

Nagrodę otrzymuje uczennica 6 klasy 
z liceum w Głodianach 

ALEKSANDRA NICULEAC.
Gratulujemy!

Rozwiązanie zagadek z nr. 1-2/2015:
1. Pączek. 2. Karnawał. 3. Kulig.

Rozwiązanie zagadek z nr. 3/2015:
1. Droga. 2. Podróże. 3. Pociąg.

Rozwiązanie zagadek z nr. 5/2015:
1. Pędzelek. 2. Obrazek. 3. Ołówek.

Rozwiązanie zagadek z nr. 6/2015:
1. Wakacje. 2. Rok. 3. Niedziela. 4. Czerwiec.

Rozwiązanie zagadek z nr. 7/2015:
1. Muszla. 2. Statek. 3. Piasek.

Rozwiązanie zagadek z nr. 9/2015:
1. Arbuz. 2. Kokos.

Rozwiązanie zagadek z nr. 12/2015:
1. Latarnia. 2. Niebo.
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